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KRISLAI
Dėkoju!
Ką žmonės galvoja?
Erenburgo siūlymas.
McCarthy bus teisiamas.

Rašo R. MIZARA

žiemos šventės 
silsėjusiems tenka 
ry snin darban.

Su kalėdiniais
tūli mano draugai >r prieielia. 
buvo įdėję ir pfhigų. Didelė 
jiems padėka už tai.

O visgi norėčiau, kad tasai 
prietelius, kuris iš Bostono 
siuntė, paaiškintų apie juos.

Lauksiu !

rastis sekmadieni

baigėsi ; pa-

pondentų specialius praneši- 
mus apie tai, kokiomis nuotai
komis tų kraštų žmonės įženg- 
gė į 195-1 metus. f

Visur, sako korespondentai, 
jaučiamas žmonių 
jog šie metai bus 
praėjusiuosius.

Na, o kai kur 
būt net perdaug 
ant Berlyno ' k 
prasidėsiančios š. m. Z.) <t.

Mes nemanome, kad toj; 
konferencija bus menkos svar
bos. Ne.’ Bet tie, kurie visas 
viltis į ją deda, gali nusivilti.

įsitikinimas
šviesesni ui

Rašytojas Ilija Erenburgas 
šiomis dienomis išstojo su 
straipsniu, vyriausiai atkreip
tu į Ameriką.

“Galvojantiems 
čiams’’ — 
jis, beje,

amerikie- 
straipsnio antraštė, 
buvo išspausdintas 

angliškame žurnale “News”.-
Erenburgas atvirai ir aiš

kiai pasisako: šaltasis karas 
jau didžiai pabodo visoms 
tautoms, visiems žmonėms, ne
žiūrint, kur jie gyventų.

Rašytojas akstiną Jungtines 
Valstijas, kad jos pripažintų 
Kinijos Liaudies Respubliką 
ir stotų už įsileidimą jos į 
Jungtines Tautas, šis žygis 
būtų pirmoji išlyga šaltajam 
karui likviduoti.

Sekamą trečiadieni, sausio 
6 d., St. Nicholas Arena salė
je, New Yorke, įvyks įdomu? 
masinis teismas.

Ten bus teisiamas Joe Mc
Carthy.-
. Vyriausiuoju jo kaltintoju 

is žymus Brook lyno advoka
tas Frank Serri, —t praktikuo
jąs katalikas, visuomeninin
kas, taipgi žymus juristas.

McCarthy bus kaltinamas 
už tai, kad jis siekia sunaikin
ti Jungtinių 
tuciją

Valstijų Konsti- 
ir Teisių Biliu.

o kas gi bus iššaukti 
McCarthy liudininkais?

3 VAKARINIAI DIDIEJI 
PRIIMA SOVIETU 
SIŪLOMA SUEIGA

Sovietai linkėjo vakaram 
laimingų naujųjų metų

s priešWashington. — Jungtines kad jie trimis balsai 
Valstijos, Anglija ir Fran-1 vieną parinks savo kontro- 
cija sutiko su Sovietų Są-' liuojamą vakarinį • Berlyną 
jungos pasiūlymu laikyti; kaip vietą konferencijai. 
Berlyne Keturių Didžiųjų, Vokietijos ir Austrijos 
užsieninių ministrų ko.nfe-Į dalykai bus pamatiniai 
renciją, pradedant nuo i konferencijos klausimai, 
sausio 25 d. -------------------------- :-------

Sovietų Sąjunga norėjo,: 
kad konferencija, įvyktų 
rytiniame Berlyno ruož- i 

v e

dieji perša, kad visų ketu
rių kraštų aukštieji komi- i 
sionieriai Vokietijoje mi-j 
spręstų, kur konferencijai 
turi liūti laikoma. Aišku, i

Sovietai duoda naujas 
lengvatas Rytu Vokietijai

Berlin. — Sovietų Są
junga sugrąžino Rytinei 
Vokietijai jau paskutinius 
33 fabrikus, kuriuos iki 
šiol naudojo kaip karinius

Sovietų vyriausybė taip 
pat panaikino pokarines 
Rytų Vokietijos skolas ir 
taip sumažino sovietinės ar
mijos užlaikymo lėšas, kad 
Rytinė Vokietija 
tiktai 5 procentus 
binių savo pajamų

mokės,

tai ar-

Taksų numušimas kai 
kuriem didina taksus

Washington. — Nuo nau
jųjų metų pradžios taksai 
už pajamas, pagal einamą
jį įstatymą, sumažėja 10
procentų.

padidėja įmokėjimai į So
cial Security — senatvės 
apdraudos fondą — nuo 
buvusiųjų pusantro pro
cento iki dviejų proc.,- ku
riuos turi mokėti darbinin
kai nuo gaunamų algų, o 
samdytojai nuo išmokamų

Vakani Vokietija lengvai 
baudžia jankiu auto, vagis

Nurnberg, Vokietija. —■ 
Vokiečiu teismai baudžia 
tiktai po 50 markių (13 do
lerių) vokiečius, vagian
čius amerikonų automobi-

Amerikiniai teismai duo
davo tokiems vagims pus
metį kalėjimo. Pastaruoju į 
laiku tie teismai pervesti į I 
vokiečių rankas.

Neseniai 1
gė dar 90 amerikonų 
tomobilių.

vokiečiai pavo-
i au-i

Dar $1,200,000,000. 
liko senatvės fonde

Washington. — Pereitais 
metais į Social Security 
fondą suplaukė 4 bilijonai 
dolerių (tai yra 4 tūkstan
čiai milijonų). O valdžia iš
mokėjo 2 bilijonus, 800 mi-' 
Ii jonų dolerių senatvės pen
sijų žmonėms virš 65 metų 
amžiaus. Viso 5,800,000 se
nukų gavo pensijas.

■ t

Taigi dabar tame fonde 
yra jau apie 19 bilijonų do
lerių perviršių.

Social Security yra vie
nintelė didelė valdžios ištai
ga, kur pajamos viršija iš-

Pavieniai senukai 1953 
metais, vidutiniai imant, 
gavo tiktai $4i9 per mėnesį, 
o turintieji žmonas bevai-
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svar- 
jas ir laikraščiai pareiškė blausias 1954 metų veiks- 
naujųjų metų sveikinimus; mas būtų,1 jeigu vakariniai 
žmonėms Jungti 
stijose, Anglijoje 
tuose vakarų kraštuose.

Sovietų Sąjungos prezi
dentas, maršalas Klemen- 
tijus Vorošilovas išleido 
n a u j a m e ti n į par eiški m ą,
pabrėždamas, jog Sovietų 
vyriausybė deda visas pa
stangas, kad išlaikytų pa
sauline taika.

Maskva. — Sovietų radi-' Vorošilovas sakė, 
sir laikraščiai pareiškė blausias 1954 metų

AMERIKA REIKALAUJA
PALEIST GINČIJAMUS
KORĖJOS BELAISVIUS

se Vai-1 ir rytiniai kraštai užgirtų 
bei ki- sovietinį pasiūlymą — už

draust atominių bei hydro- 
geninių ginklų vartojimą.

Vyriausi Sovietų laikra
ščiai Pravda ir Izviestija 
rašė, jog naujieji metai ža
da geresnę progą atliuosuo- 
ti tarptautinius. įveržimus 
ir eiti linkui taikos.

Panmundžom, 
Amerikonu komandierius 
gen. John E. Hull pareiškė, 
jog daugiau kaip 22,000 
“atsisakančių grįžti na
mo” belaisvių turi būti nuo 
sausio 23 d. paleista, iš sto-

Korėja — vykių Į Pietįnę (tautinin-

Vaikas sudegino namą, 
pražudant mažą mergaitę

SUDANO SEIMAN IŠRINKTA 
DAUGUMA EGIPTO RFMŪH

Khartum, Sudan. — At-; kaip nepriklausoma respu- 
sidarė Anglo - Egiptinio! blika, ar pasiliks savivaldi- 
Sudano seimas, kurin

kaip nepriklausoma

kų) Korėją. Pasak Hullo, 
taip Jungtinės Tautos nu
tarė paleisti juos, šiauri
nius korėječius bei kinus 
belaisvius.

Gen. Hull atmetė ne
utralių šalių komisijos 
daugumos reikalavimą — 

i ilgiau laikyti ginčijamus 
j belaisvius stovyklose nu
ginkluotame ruožte, Pan- 

srityje. TrysWest Hempsted, L. 1. — mundžomo srityje. v 
Ronald Friedman, 13 metu tos komisijos nariai — In- 
vaikas, padegė langinę M

nė anglų imperijos dalis.
Atidarydamas seimą, ge- 7 metų amžiaus. 

neral --gubernatorius grū-| -

■’ , padegė langinę M*, dįja, Lenkija i? Čekoslova- 
Krane’u namo užlaida proi^ija — nurodė, kad Ameri- 
atvira ' langa. Iš to' kilo kos, Čiang Kai-šeko ir Pie- 
gaisras, kuris sudegino tinės Korėjos tautininkų 
$25,000 vertės narna ir pra-i agentai tramdė Šiaurinės
žudė Krane’u c

Na, 
prieš

Ji] bus visa eilė, — tokie žy
mūs intelektualai, kaip rašy
tojas Howard Fast, rašytojas 
Lester Cole, švietėjas-filosofas 
Dr. Corliss Lamont; darbo li
nijų vadovai: Ben Gold, Julius 
Emspak, Abraham Flexner; 
švietėjai Dr. Alpheus Hunton, 
Melba Phillips ir Lou Spin- 

. dell, ir kiti.
Teismas bus viešas; publika 

raginama dalyvauti, nes tai 
/vyks vakare.

Ar pats McCarthy savo teis
me asmeniškai dalyvaus, aš 
nežinau. Tiek žinau, jog teis
mas bus labai įdomus.

darbininkai, 
tiktai nuo 

$1,400 per me- 
turės šiek tiek 
taksų sumokėti, 
metais. Uždir- 

kaip

Mirtinai sutrempta 17 
Hirohito sveikintoji]

Aną dieną Maskvos radijas 
paskelbė, jog Tarybų Sąjunga

Sudėjus krūvon papras
tus ir Social Security tak
sus, pavieniai 
gaunantieji 
$1,100 iki 
tus, viso 
daugiau 
negu 1953
bantiems gi-daugiau 
$1,500 per metus, visa tak
sų suma palaipsniui eis ma
žyn; kuo daugiau pajamų 
gausi tuo daugiau liį<s nuo 
feksu.

Tokio, Japonija.— Nau
jųjų metų dienoje 700,000 
japonų suspito apie palocių, 
sveikindami savo karalių 
Hirohito. Besigrūsdami jie 
vienas per kitą,- mirtinai 
sutrempė bei nutrėškė 17 
žmonių ir sužeidė daugiau 
kaip 40.

Swartout ežero ledui, nu
skendo ėjuosios per jį dvi 
mergaitės, 11 ir 16 metų 
amžiaus.

Demokratai ragina ištirt 
Dewey republikonų graftą

šiandien stovi antroje vietoje 
elefctrikinės jėgos gamyboje 
pasaulyje.' Pirmąją vietą už
ima Jungtinės Valstijos.

Plieno ir geležies gamyboje 
toji šalis taipgi stovi pati pir
mutinę po Jungtinu] Valstijų.

New Yorko valstijos de
mokratų komitetas reika
lauja, kad valstijos seime
lis ištirtų, kaip gubernato
riaus Dewey republikonų 
valdžioje įsigalėjo kyšinin
kai - grafteriai, arklinių 
lenktynių raketieriai, gen- 
gsterių bičiuliai bei pana
šūs “paukščiai.”

mergaitėj Korėjos liaudininkų bei ki- 
, į nų pasiuntinius, kurie no

„ .. i Policija nužiūri, kad tas rėjo_ paaiškinti saviškiams, 
modamas užreiške, kad su-1 padauža vaikas sudegino ir kodėl jie turėtų grįžti. Tie

atstovų, reikalaujančių su-'
grąžint Sudaną Egiptui.

Prie seimo yra ir 30»žmo-Į daniečiai turi netriukšmau-' pustuzinį kitų namų.
' U jeigu ! jo tėvai sako, “vaikas

. ge-.j jie triukšįiaus, tąi pati An- i ras, tik truputį nervuotas. 
toliau “tvar-' -------------

yra didžiulis Painiojasi sugrjžęsjš

nių senatas, bet 20 senato-i ti prieš Angliją, 
riti yra paskirti anglų
neral - gubernatoriaus, o | glija juos ir 
ne rinkti.

Pirm balsavimų Anglija 
buvo žadėjus kisti ' Sudano 
gyventojams po trejų me
tų pasirinkti, ar jie prisi
dės prie Egipto, ar Įsikurs

Bet 
ge- 

V

agentai taip pat terorizavo 
ir visokiais gąsdinimais 
baugino belaisvius, versda-

Sudanas _
yaštas su 9 milijonais gy j nelaisvės amerikonas 
ventojų. Seniau Sudanas*

lai jį užgrobė.

Žiauri žiema vargina 
vakarinę Europą

' Prancūzai vėl ketina 
nušluot vietnamiečius

irLondon/— Anglijoje 
kituose vakarines Europos 
kraštuose siautėja sniegų 
audros, nepaprasti šalčiai 
bei jūrų užplūdimai.

Vokiečiai sako, “tai ru
siška žiema.” Austrijoje 
šalčiai viršijo 25 laipsnius 
žemiau zero (nulio).

“Šiltojoj” Italijoj 
net pietinėse salose, 
joj ir Sardinijoj, 
drebino Neapolį ir
“nuolatinės vasaros” 
tus.
Audrų

snigo 
Sicili- 

Šalčiai 
kitus 
mies-

jūros 
Holan- 

Danijos pakraš-

įsiūbuotos c

Hanoi, Indo - Kinija. — 
Prancūzų komandierius 
gen. Henri Navarre žadė
jo “per 6 mėnesius nu
šluoti” Vietnamo komunis
tus - liaudininkus.

(Juo blogiau francūzams, i 
juo smarkiau jie kalba.)

Vietnamo liaudininkai 
daro apsupimo žygius 
prieš Dien Bien Fu mies- 

-tą, paskutinę svarbią fran- 
cūzu tvirtove šiaurvakari
niame Indo - Kinijos kam
pe, netoli rubežiąųs su Ki
nijos Liaudies Respublika.

Prancūzai sakosi nukovę 
ape 50 liaudininkų.

Tokio, Japonija. — Su
grįžo iš nelaisvės Claude J. 
Batchelor, vienas iš 22 
amerikinių kareivių, kurie 
buvo nusitarę pasilikti pas 
Šiaurinės Korėjos bei Ki
nijos komunistus.

Išėjęs iš belaisvių 
vykios Batchelor

sto-

Todėl Indijos genėrolas 
Th i may ja, neutralūs komy 
sijos pirmininkas, reikalo 
vo pratęsti laiką, kad aiš
kintojai gautų progą pa
kalbėti savo tautiečiams. 
Be to, Thimayja priminė, 
kad pačios Jungtinės Tau
tos buvo nutarusios, jog 
ginčijamų belaisvių klau-

I simą galutinai spręs poli
tinė valstybių konferenci
ja taikhi daryti Korėjoje. <i • j ci ucxiix<xi ucny ui xvvivjvjVi

uojau q kacĮ konferencija dar

■— Kai tik pasakiau in- 
dusu komandai, saugančiai u-' 
."ii . . .v,, viu Kalte,ctnim Iz 1 n m/T nni'in rrViryri *•

nesusirinko ir nežinia kada 
susirinks, tai nėra beiais-

stovyklą, jog noriu grįžti Į 
| Amerikon, tai tuojau mane 
ir paleido.

Bet kai Amerikos oficie- 
riai ėmė ^<vosti Batchelor, 
tai jis jau “pasitaisė” ir 
ėmė pasakoti, kad “komu
nistų peiliais ginkluoti kiti 
amerikonai grūmoję nužu-j mų. 
dyt tokius, kurie prašytųsi 
grąžinti,”

Gen. Thimayja taipgi pa
stebėjo, jog kai » tik užklau
sė grupę vadinamų nesutin
kančių grįžti belaisvių, 
tuojau dar 133 belaisviai 
paprašė grąžinti juos na
mo, ir tai be jokių aiškini-

dijos ir
eitis.

v \ . i Amerikos lakūnai samdąKompanijos mėgina parodyt, ... v . ’i anglikes nuogas šoktikad cigaretai nekenkia

New York. — Cigaretų 
ir tabokos augintojai suda
rė tyrinėjimų komitetą, 
kad surastų,’ ar cigaretai iš 
tikrųjų veda link plaučių 
vėžio.

Kelios mokslinių’ tyrinė
tojų grupės Amerikoje ir 
Anglijoje neseniai paskel
bė, jog cigaretų rūkytojai 
daug dažniau gauna plau- 
čirįį vėžį negu nerūkantieji.

j Taigi cigare tinęs kom
panijos dabar samdo savus 
tyrinėtojus, kad parodytų, 
jog rūkymas “neprisideda 
prie jokių ligų.”

Albany, N. Y. — Pasiutę 
šunes, lapės ir katės pernai 
apriejo 414 galvijų 
Yorko valstijoje.

New

Nukritus 3 lėktuvam, 
užmušta 10 žmonių

Kiti du neutralūs komisi
jos nariai — Šveicarija ir 
Švedija — remia Amerikos 
tvirtinimą, kad pagal pa
liaubų sutartį ir Jungtinių 
Tautų nutarimą visi ginči- 

turėtu 
23 d.

London. — Anglų 
da protestuodama 
kad kariniai Amerikos la-■ 
kūnai “darko bei pažemį-1 
na” Anglijos merginas. Sa
ko, jie savo klubuose prie 
amerikinių lėktuvų stovyk
lų samdo mergaitės, kad 
pusnuogės šoktų ir visai 
nuogai nusirengtų. Už tai 
duoda mergaitei 28 dolerius 
už nuogumo rodymą per 
keletą minučių.

Amerikinių 4 lakūnų ko
manda Anglijoje žada iš
tirti tą skandalą.

span-1 
rašo, |

New Yorke dabar 29 pro
centais daugiau bedarbių, 
negti 1953 m. pradžioj.

•n
Roma. — Sušalo bent 6 

italai.

_____  ! jimieji belaisviai
Tokio, Japonija. - Nu-i būti Paleisti ^usio 

krito į medžius ir susprogo I-jjihee grūmojimas 
karinis Amerikos lėktuvas, 
užmušant bei sudeginant' 
visus keturis lakūnus.

tauti- 
Syng-

Pietinės Korėjos 
i ninku prezidentas 
manas Rhee grasino atsiųs- 

i ti savo kariuomenę, kad 
i paleistų visus ginčijamus 
! belaisvius.

New Orleans, La. — Ek 
splodavo privatinis lėktų 
vas, vos pakilęs nuo sto-į MCICX1OV1U°’ 
ties. Žuvo visi 4 jame bu-1 Bijoma susikirtimų 
vusieji žmonės^

Mason, Wis. — Sudužo 
mažiukas keleivinis lėktu
vas, užmušant du žmones.

'Rangoon, Burma. — šiau
rinės Burmos komunistų 
vadovas Thakun T. Myaing 
su septyniais kitais parti- 
jiečiais išvyko i Kinijos 
Liaudies Respubliką kaip 
draugiški svečiai-tėmytojai.

ORAS. — Būsią lietaus.

i

Amerikonai bijo, kad ne
įvyktų ginkluotas susikirti
mas tarp Rhee armijos ir 
indusų kariuomenės, ku
riai pavesta belaisvių sto
vyklas kontroliuoti.

Neoficialiai pranešama, 
kad amerikonai jau ruošia 
savo laivus, kurie gabentų 
apie 14,000 kinų belaisvių į 
Formozos salą, kur čiang 
Kai-šekas imtų juos į kinų 
tautininkų armiją karui 
prieš Kinijos Liaud. Res
publiką.
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Tarybinio mokslo
ir technikos pasaulyje

Gydomasis miegas j
Pastaraisiais metais, nuo iĮ 

įvairių vidaus, nervų ir psi- ’ 
chikos ligų tarybinėje me
dicinoje imta plačiai nau
doti gydimą ilgai trunkan
čiu miegu.

Dirbtinis miegas papras-
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NAUJAJAM NEW YORKO MAJORUI
ROBERT F. WAGNER, Jr., pradėjo eiti New Yor- 

ko miesto majoro pareigas.
Mums rodosi, New Yorkas šiandien yra didžiausias 

miestas pasaulyje, nežiūrint visų kitų teigimų, todėl ir 
miesto majoro pareigos yra didelės ir svarbios, kadan
gi į jas žiūri visos šalies žmonės.

Sausio 1 dieną Mr. Wagner prisiekė ištikimai tar
nauti mūsų miestui, prisiekė būti geru miesto majoru ir 
iaudies draugu.

Iš tikrųjų Mr. Wagneris buvo išrinktas pažanges- 
liųjų žmonių balsais. Kada iškilo klausimas, kas turi 
būti nomnuotas kandidatu miesto majoro vietai, tai net 
ir komunistai skelbė, kad jie stoja už Mr. Wagneri!

O' tai ir parodo, kad Mr. Wagneris buvo pastatytas 
kandidatu ir išrinktas majoro vietai dėl to, kad už jį 
balsavo- žmonės, kurie yra demokratijų partijoje, ir ku
rie joje nėra. Už jį balsavo liaudis.

Tai kas gi dabar liekasi naujam majorui daryti?
•Visųpirmiausiai jis privalo atmesti visus nedorus 

darbus, kuriuos atliko O’Dwyeris ir Impellitteris. Jis 
privalo vykdyti gyveniman programą La Guardijos. Kas 
La Guardija? ; Tai buvo asmuo, kuris iš tikrųjų tarnavo 
liaudžiai.

Mes čia nesiimsime skaičiuoti, ką padarė La Guar
dija. ’

Mr. Wagneris, Jr., gali tai pats greičiau ir geriau 
pamatyti. ' Jei jis neseks La Guardijos keliu, tai prie 
progos, mes jam tuomet pasakysime, ką atliko La Guar
dija ir ko jis, MrJWagneris, Jr., neatliko.

Dabar bus gana.
Mes linkime naujajam miesto majorui geriausių pa

sekmių !
Me žinome, kad jo pareigos nėra lengvos, tačiau, 

jei jis stengsis, tai, nežiūrint visų sunkumų, jas gerai 
atliks.

Mes pažinome ir gerbėme dabartinio mūsų miesto 
najoro tėvą; nuoširdžiai norime, kad jo sūnus eitų sa

vo tėvo pėdomis.

AR REIKĖTŲ DEL TO SIELOTIS?
LAVRENTIJUS BERIJA buvo suimtas, teistas ir 

sušaudytas. Su juo sušaudyti ir penki kiti asmenys, ma
žesnio negu jis rango asmepys.

Kas L. Berija?
Jis užėmė žymią vietą Tarybų Sąjungoje. Jis buvo 

patikimas per ilgą laiką kaip žymus asmuo, kaip žymus 
veikėjas ir valdinis pareigūnas. Tačiau, pasirodo, Beri
ja buvo svetimų valstybių,—kapitalistinių valstybių,— 
šnipas, agentas.

Gal atsirastų žmonių, kurie imtų ir suabejotų, ar iš 
tikrųjų Berija buvo niekšas, jei jo teisme nebūtų da
lyvavę tokie žymūs, pasauliniai žinomi asmenys, kaip 
maršalas Konevas ir Tarybų Sąjungos profesinių Są
jungų prezidentas Švernikas.

Abudu šiedu asmenys labai žinomi. Konevąs yra 
vienas tų didžiųjų karo vadovų, kurie privedė prie\hit- 
lerinės Vokieti jo-s visiško sumušimo.

Švernikas—buvęs Tarybų Sąjungos prezidentas, 
žymus asmuo, žymus veikėjas.

Iš viso septyni asmenys teisė Beriją ir jo sėbrus.
Kiekvienas, buvęs teisėjų suole, pasauliui žinomas.
Na, ir jie surado Beriją kaltu ir nusmerlte sušau

dyti, kaip niekšą, kaip tėvynės priešą.
Tai kodėl samdytojų klasės spauda tiek daug apie 

Berijos teismą rašo ir dėl jo verkia?
Ji klysta, jei tuo būdu mano suklaidinti visus žmo

nes. * \

kuri yra smilkinio kaule. 
Vienintelė galimybė sugrą
žinti ligoniui klausą — tai i 
i š s k a p't u o t i kaule • kitą ; 
(dirbtinį) langelį tam, 
kad garsų bangos galėtų j 
netrukdomai pasiekti klau
sos hervą. Tačiau chirur-1 

tai sukeliamas .cheminėmis i §^n^a\ metodai otosklerozei | 
migdomoms! ’'priemonėmis: į gydyti nebuvo 
liuminaliu, natrio amitaliu opeiacija, 
ir kitais farmokologiniaisJ ^es sukeldavo 
preparatais.
gydymo metodus, tarybi- pe
niai mokslininkai stengiasi Į. 
mąksimaliai priartinti gy-ii

Pietų Amerikoje šiuo 
metu yra vasara. Žmo
nės ten rengia ekskursi
jas, piknikus. Vieną to
kių ekskursijų buvo su
rengęs Uruguajaus Lie
tuvių Centras. Ekskur
santai vyko iš Montevi
deo į miestelį Minas. Že
miau talpiname J. Geglio 
tos ekskursijos įdomų 
aprašymą, paimtą iš lai
kraščio Darbo. Jis įdo
mus. — Laisvės Red.
Per žiemą buvo darbuo- 

........  .. | tąsi ULC salėse. Buvo dai- 
domaji miega prie natūrali-, pas piiemones, kaip anti- nuota, šokta, vaidinta.

-v v ... suliamido pre- šilo orai. —11 ‘

naudojami, i 
kaip taisy- 
grėsmingas j 

Tobulindami komplikacijas kiaušo vidu-

Vėliau medicinos prakti
koje buvo imta naudoti to

. At-
orai. Pagaliau, lap-lįbiotikus ir

, paratus, ir nuo tol operaci- kričio 29 d. atėjo lauktoji 
I jos otosklerozei gydyti ta
po galimos.

Maskvos Valstybiniame 
gerklės ir nosies

nio. Naujas žingsnis šioje | 
srityje yra silpnos elektros į 
srovės naudojimas.

Metodas, pagal kurį ligo
niai užmigdomi elektros! 
srove, remiasi didžiojo rusų ' ausies, 
fiziologo I. P. P a v 1 o v o i mokslinio tyrimo institute 
mokslu. I. P. Pavlovas įro- i otosklerozę pradėjo tirti 

’dė, kad, ilgai veikiant rit-! profesorė A. Atkarskaja. Ji 
mingiems dirgikliams (mo-j sudarė ] 
notoniškas ūžesys, šviesos šios operacijos 
blykčiojimas, sūpavimas ir Seniau už ausies 
tt.), galvos smegenų pusru- darydavo didelį 
tūlių žievės nervų ląstelėse čia iki vidurinės ausies rui-! pusėse, kaip kino 
įvyksta slopinimas, kuris mo chirurgo peilis praeida- į bėga vaizdai, 
paskui pereina į miegą. ! yo sudėtingu keliu. Profe- Tie vaizdai, 
Tam, kad ligonis užmigtų, sorė • A. Atkarskaja daro, daugeliui mūsų matyt pa- 

dažnumo operaciją per išorinę girdos.! žadino artojišką prigimtį

išvykos valanda. Nuo da
bar mūsų "veikla perkelia
ma po atviru dangumi.

Tykus ankstyvas rytme
tys. šeši “Tudet” autobu
sai, su dviems šimtais žmo
nių jau pasijudino, pagau- 

naują, tobulesnę j na greitį ir skuba ištrūkti 
> metodiką, i tvankiu miesto gatvių.

kaušelio | įjž valandėlės štai jau ir 
piūvį. Is j laukai. Abiejose

slopinimas, !
e re i na į miegą. ! yo sudėtingu keliu.

• naudojama žemo < 
ir neaukšto įtempimo nuo

' 1 a tinę srovė
i impulsų pavidalo (trukmė- 
mažiau kaip viena tūkstan-

i toji sekundės).

Profe- Tie vaizdai, ryto

plento 
filmoje

rasose,

angą, chirurgo instrumen- įr jie stačiai negali atsi- 
trumpalaikių tai prasiskverbia tiesiog traukti nuo langų.

nrie klausos šaltinių. Pa- į rįe apsvarstinėja, ___ -
keista ir anestezavimo me-; kokių javų būtų galima čia

Neku- 
kiek ir

Impulsus- todika. .Vietoj bendros nar-1 pasėtikaip atrodytų Uru- 
' skiria žymios pauzės. Speei- kozės daroma kombinuota guajus subangavęs kviečių

> M t

Šia n bei ten matosi “gau- 
šian-

' aliame aparate kintamoji ■ 
srovė nuo apšvietimo tinklo

i paverčiama į nuolatinės 
! srovės impulsus, kurie ir 
i vra ritmingi dirgikliai, vei; 
; kiantieji galvos smegenų 
žievės nervų ląsteles.

Ligoniui, kuriam skirtas 
gydymo teletromiegd kur
sas, ant akiduobių ir pa
kaušio uždedamos specia- 

! lios švininės plokštelės, ap- 
! siūtos audiniu ir pavilgy- 
J tos fiziologiniu skiediniu 

kurios laidais sujungiamos 
su aparatu. Gydytojas įjun- 

' gia aparatą, ir, impulsinės 
i srovės veikiami, ligoniai pa- 
1 mažu užmiega. Po to srovė 
' išjungiama ir tęsiasi' ^atū- 
i ralinis miegas. Tuo būdu 
j ligonis, iš viso paėmus, mie- 
i ga pusantros — dvi; valan
das, būdamas veikiamas i

Abudu sugrąžinti visai 
sveiki.

Karinis amerikonų teis-
pa-

Sovietai sugrąžino du , slov-vkio-ie arti Mask- 
‘dingusius amerikonus 

X.
Berlin. — Sovietų Sąjun-;

ga sugrąžino du ameriko- mas tardys Coxa kaip 
nūs, kurie buvo “dingę” i bėgėlį iš armijos. 
1949-1951 • metais. Vienas jų ——-------------
yra kareivis Homer H. Cox,, FRANCŪZAI 0R0 
kitas—prekybinio laivo ju-; BAND0 SULAIKYTI tHifitn l/nc« I nlnnrl 1-1 I ntvai'Q • _

VIETNAMIEČIUS
Hanoi, Indo - Kinija 

Prancūzai 
šaudymais iš 
lėktuvų 
Vietnamo 
munistus, 
linkui seno, svarbiausio ka
rinio francūzų centro ir 
vieškelių mazgo į pietus 
nuo ruožto, kur liaudinin
kai perkirto Laos province 
M-

rininkas Leland H. Towers.!
Cox 1949 m. perbėgo į ry-. 

tinę, sovietinę Berlyno da-! 
lį, padarė kriminalinį žygį j 
ir bu<dv nuteistas 53 metusi 
kalėti? Paskui bausmė jam i 
sutrumpinta iki 25 metų.

Towers 1951 metais pa
spruko nuo amerikinio lai
vo į Suomiją, o iš jos “nu
klydo” į Sovietų Sąjungą ir 
liko suimtas už kokią ten 
paktadarystę.

Jiedu-buvo laikomi darbi-

bombomis ir 
amerikiečių 

bando sulaikyti 
liaudininkus-ko- 
kurie grumiasi

šūnėse; jo rūpestis parsi
vežti bent vieną.

—Na, ar sugausi? — pa- 
j klausė kaimynas.

—Medyje, tai kur tu-ją
ja ^taip gi nesidomi. Jokių 1SUgaUsi, betgi lest ji vistiek 
prašymų niekas neturi. įurį nutūpti žemėn, o tada 
Kiek kas užgyveno savomis rejk žinot kaip nučiupti, 
pastangomis - tam tiek ir _atkerta dičkis.
gana. .

Netoli Minas miestelio, j Nėra abejonės, kad šie 
mūsų radijo imtuvai pagau- i masų tyrinėtojai, jei tik bū
na stotį CX 46, Amerika. kltos,e stygose, bū-
Išgirstame mūsų radijo i mokslininkais n
vedėjų linkėjimus ekskur-! daug naudos atnešę zmoni- 
santams ir pusvalandžio ! JaL 
programą. Iš tikrųjų, tai j Po gero poilsio, apleidžia- 
įdomu, kad mums esąnt 
čia už šimto kilometrų, ten, 
namuose rūpinamasi apie 
mus.

Mūsų kelionės taškas: 
Villa Serrana. 
artinamės. 
Kalnai krū 
nuoti; oras grynas ir leng-; miestelio: 
vas. žemė priklauso stam
biems žemvaldžiąfrns. Kur 
ne kur gražus, stilingas va
sarnamis. Yra ir nameliai 
sustojimams, kur už “coca- 
cola” nuplėšia po pusę pė- 
zo. Yra ir sporto aikštelių 

arklių;
tai

me šį parką, kad dar pa
siekus Minas /ir Parador 
Salus. Minas pasižymi gra
žia miesto aikšte, su Sa- 
randi paminklu. Taipgi pri-.

Štai jau ir taikytom turistams gerom 
Vieta augšta. kavinėm, šiaip vaizdas kaip 
nuo t i ir akme- ir kiekvieno provincijos 

pirmoje vietoje
bažnyčia, policijos, būstinė, 
kelios stambesnės krautu
vės ir paskui baigiasi labai • 
skurdžiomis lūšnelėmis.

Kuomet privažiavome 
garsaus mineralinio van
dens “Salus” vietą, čia jau 
radome turistus tingiai kė
dėse leidžiančius laiką. Už
teko mūsų Antano Sausio 
orkestrui sugriežti valcuką, 
kai tuoj visa aplinka pagy
vėjo.

Prasidėjo kalbos, užsi
mezgė naujos pažintys. Vie
nas storulis, ispanas, pa
klausė manęs, kas tokie esa
me.

— Urugvajaus Lietuvių 
Būsimas Centras, — atsakiau jam. 

sustojimas bus Parke Ro- 3—Urugvajiečių lietuvių ek 
do, Minas miestelyje. f —Ar lietuviai turi irdau-

Tai iš tikrųjų gražus, er-; giau organizacijų? — dar 
dvus parkas. Jame daug 
pavėsio ir daug skanaus 
kvapo nuo pušų, eukaliptų 
ir kitų medžių. Yra ir gė
lių lysvelės, vandens už 
tvanka ir paukštynas.

Žmonės čia visi atvažia
vę iš toli, todėl vis su mai
stu; kai-kurie kepa “asa- 
dą.” Mes čia pietaujame. 
Ant staltiesių pasirodė visi 
skanėsiai, kokius tik mūsų 
šauniosios išeimininkės su
gebėjo pagaminti. Ir paga
minta vis ne vien tik sau> o 
ir svieteliui pavaišinti. Ai
šku, tada smagumo, juoko, 
pokštų čia netrūksta.

Po gerų pietų miške, 
daug kas myli nusnausti, 
bet daug kas ieško užsiėmi
mo. Štai, vienas radęs kei
stą akmenį, mėgina atspėti 
ar nėra kartais kokio nau
dingo metalo; kitas šaka
liuku erzina keistą vabzdį, 
mėgindamas patirti jo re
akcinius jausmus. Ana

ir pajodinėjimui 
suprantama, kad visa 
tik už gerus pinigus.

• Mes čia pusryčiaujame. 
Paskiau, muzikai užgriežus, 
prasideda šokiai ir dainos. 
Mūsų fotografai gaudo įdo
mesnius vaizdus bei grupes.

Gerai būtų pasilikti čia 
iki vakaro, bet laikas ne
leidžia. Reikia aplankyti 
kitas vietas. Tad ir vėl vi
si omnibusuose.

-bendra anestezija ir vie- varpomis ir tt.
! tinė. Bendrajai anestezijai
! naudojama nauja, didžiai Lho” skurdi tro 
efektyvi tarybinių farma-1 ten avių ar galvijų kaime- 
kplogų pasiūlyta priemonė/n§s. Bet veltui tavo akys 
/Visos operacijos, padary- . $įa ieškotų vaismedžių so- 

"..... - metodą, i Jo, arba daržo. Joks ūki-
ninkas šituo čia nesirūpi
na; už tat mūsiškiai juos 
labai smerkia.

Staptelėjome Pando mie
telyje. Čia stovi daugiau 
ikskursiniu autobusu. Pa- 
.kubom, kai kas išgeria ka

va, kas stikliuką, kas nusi- 
perka laikraštį. Miestelis 
nepatrauklus, nėra kuo do
mėtis; tad su kaiminka nu
tarėme užeiti į bažnyčią, 
pažiūrėti.ar didelis čia žmo
nių maldingumas. Nugi, 
viso labo, apie tuzinas mo
terėliu, sėdinčiu suoluose A. 7 4.
ir snaudžiančiu altoriaus 
žvakių prieblandoje.

Tęsdami kelionę dar su
stojome miesteliuose Šoka 
ir Moskito. Tačiau, mums 
labiau patinka laukai. Štai 
jau baigėsi lygumos su kai- 
lėmis ir prasidėjo aukštes-'______ ___ __
ni kalnai, krūmuoti, akme-! tas dičkis, visą galvą užver- 
nuoti. : tęs į papūgas medžių vir-

— Šių akmenų užtektų - ( 
išgrindimui plentų po visą : 
Uruguajų, — pastebi kaž-1 
kas. j,

— Taip, tik prie to darbo į. 
i reikėtų suvaryti visus tuos/ 
' kriminalistus, kuriuos ma- į: 
I tome laikraščių kronikose. | 
| Nereikėtų jiems daugiau 1 
' vaikščioti su peiliais, — at-k 
! sako kitas.

Kalnai vis didėja, auga. 
Štai ant vieno jų garsioji 

Didelės jėgos'venti- Virgen de Verdun.”

tos pagal naują 
praėjo sėkmingai,.

Naujas bulvių nuėmimo 
kombainas

; Tarybų Sąjungos žemės 
ūkis dabar aprūpinamas ei
le naujų mašinų. Viena to
kių mašinų yra dvieilis bul
vių nuėmimo kombainas, 
kuri sukonštruavo Riaza- 
nės žemės ūkio mašinų ga
mykla. Jis ^skirtas nukasti 
bulves, atskirti šakniagum
bius nuo dirvos ir surinkti 
bulves į tarą.

i Kaip dirba naujasis kom- 
jbainas? Jis prikabintas prie 

elektros sroves ne daugiau i traktoriaus. Du galingi no- 
kaip 20-30 minučių. Gydy- Į ;.agaj įsminga i bulviu lyses, 
mo elektromiegu kursas su- i,.'bulvgs su ženle at. 
sideda iš 16-20 procentų, i sjc]ul.įa al1į pirmo kartinio 
kurios gali būti kartojamos i elevatoriaus. 
2-3 kartus per dieną. Įdo- ’ 
mu, kad po kelių seansų li
goniai užmiega net tuo at
veju, jei srovė į Plokšteles 
nepaduodama (vadinamasis; 
sąlyginio reflekso miegas).

Elektromiegas artėjo prie! 
natūralinio. Gydymas elek- ■ 
tromiegu pagerina bendrą- i 
ją būklę, sukelia sveikumo,! 
žvaįumo ir’ ramumo jaus- ! įjams 
mą. Elektromiego seansu: į o-umbiai nesužalojami. 
pacientai išlaiko labai leng- p<ančiUOse transporteriuose 
vai. “ ‘

Klausos sugrąžinimas
Maskvos Valstybiniame 

ausies, gerklės ir nosies 
mokslinio tyrimo institute 
padaryta jau daugiau kaip 
trisdešimt operacijų klau
sai atstatyti sergant oto- 
skleroze (vadinamąja pro
gresuojančia grubausys- 
te).

Dar neseniai buvo laiko
ma, kad grąžinti klausą 
sergant otoskleroze nėra 
galima. Mėginimai gydyti 
progresuojančią gPubaūsys- 
tę medikamentais^ fiziote
rapija ir audinio įskiepiji- 
mu geriausiais atvejais tik 
sulėtindavo ligos vystymą
si. Šios ligos esmė yra Ui 
kad apauga langelis (an 
ga), vedantis į vidinę ausį,

•3

Kombainas aprūpintas 
keliais elevatoriais. J i e 
vykdo įvairų vaidmenį. Pir- 

: mieji išpurto nuplautus 
Šakniagumbius. Žemė išsi- 
jojama tarp transporterio 
virbų. Paskui bulvės pra
eina pro du besisukančius 
guminius būgnus, įstatytus 
likusiems žemės grumste-1 

; sutrupinti; šaknia- 
Se-

—dideliuose mediniuose šie- ; 
tuose — bulvės apvalomos | 
nuo bulvienojų ir piktžo- . 
lių, kurie numetami po ma
šina. 1 ,
liatoriai išdžiovina bulves 
ir išdūlina dulkes. Galiau
siai švarios bulvės patenka 
i bunkerį^ o iš ten—į krep
šius, kurie, kaip tik jie pri
sipildo, kombainui važiuo
jant automatiškai nusilei
džia ant žemės. Visus kom
baino mechanizmus vare 
specialus traktoriaus vele
nas.

Naujoji bulvių nuėmimo 
mašina sėkmingai dirba, 
smėlinėse, smiltėtose ir len
gvose molingose dirvose, 
kombainas nuimant bulves 
pavaduoja 25 - 30 žrtionių 
darbą. Bulvių kombainą G- V Vi

Dyasiškija čia kas metai I 
suruošia savo iškilmes ir 
pasipinigauja iš tikinčiųjų., 
Šiandien kalne, nei pakal
nėje, nė gyvos dvasios. Mu
su ekskursantai “šventa- c . . v

aptarnauja kombainininkas 
ir jo padėjėjas. Pripildy
tiem^ krepšiams surinkti 
reikalingi du žmonės. Per 
dieną kombainas nuvalo 4;2 
hektaro.

Tarybų Sąjungos* žemės 
ūkio mašinų gatnyklos šie
met išleidžia didelę partiją 
naujų bulvių nuėmimo kom
bainų. < E.

4

teiravosi jis. Atsakiau, kad 
turi. Bet kitos yra menku
tės, nes dėl jų frankistinės 
politikos lietuviai j jas nei
na. Mano pašnekovas nusi
keikė Franko adresu; mat, 
jis. antifrankistas. Melillėj?“ 
jis turi vynuogynus. Pa
kvietė į svečius. Išsiskir
dami dar sugėrėme už ma
lonią pažintį.

Kuomet mūsų autobusai 
pasijudino iš vietos, jau
nuolių orkestro garsuose, 
daugelis liekančiųjų mums 
mojavo skepetaitėmis ir 
siuntė oro bučkius, tary
tum mes būtume jų seni 
bičiuliai ir šiuom išsiskyri
mu nutraukėme jiems ma
lonumo valandėlę.

Namo grįžtame jau die
nai baigiantis. Daugelis mū
sų ekskursantų jau snūdu
riuojant maloniame nuovar
gyje. Visi patenkinti pa
gautais įspūdžiais ir pasi
žada vėl važiuoti su nauja 
ekskursija, jei tik kada bus 
ruošiama. J. Gegiys

A. Dagilio Poezijos Knyga

“Džiaugsmai ir Sielvartai”
136 puslapių. Kaina $1.00

Yra daug labai gražių eilių, puikus pasi
skaitymas. Ši knyga savo gražiu turiniu ir 
tinkamu technišku apdirbimu yra labai rei
kalinga turėti kiekvienos šeimos knygyne.

Pasirūpinkite tuojau ją įsigyti.
Gaunama Laisvės knygyne.

Persiuntimo kaštus apmokame.
Užsakymus prašome siųsti:

LAISVE
x 110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, L. L, N. Y.
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Švenčionėlių
Švenčionėliai — stambus 

Raitijos geležinkelio ruožo 
,azgas. Iš čia kas dieną 

šimtai keleivių išvyksta į 
Įvairius TSRS punktus — 
I^eningradą, Vilnių, Lvovą, 
Polocką, Panevėžį ir k t/ 
Dažnai čia praeina sunkia
svoriai traukiniai, pakrau
ti žemės ūkio mašinomis, 
mineralinėmis t r ą š o.m i s, 
maisto ir pramonės prekė
mis gyventojams.

Kada privažiuoji miestą, 
pirma, kas metasi i akis,— 
dideli geležinkelio pastatų 
korpusai, gerai įrengti gy
venamieji namai, naujųjų 
statybų pastoliai. Jų tarpe 
išsiskiria pedagoginės ir vi
durinės mokyklų pastatai.

Švenčionėliai greitai au
ga. Neseniai Vilniaus gat
vėje nuimti pastoliai nuo 
dviejų namų. Erdviuose, 
š viesiuose butuose apsigy- 

4 veno 40 geležinkeliečių šei
mų — garvežio mašinistai, 
mašinistų padėjėjai, kūri
kai, traukinio ' meistrai, 
konduktoriai. Per paskuti
niuosius du metus 152 šei
mos gavo butus naujuose 
namuose. Pokariniais me
tais Švenčionėlių darbo 
žmonėms pastatyta, apie 15 
tūkstančių kvadratinių me
trų gyvenamojo ploto.

Vakarais svetingai atsi
veria rajono kultūros namų 
-gražaus erdvaus pastato-

rajono centre
Be to veikia vaka- 

poilsio namas trauki- 
figadoms, 6 bibliote- 
Čia laisvu laiku ga- 
paklausyti paskaitą^

durys 
rinis 
niu b 
kos. 
Įima
pakeisti bibliotekoje per
skaitytą knygą, pasižiūrė
ti naujų kino filmų. Daž
nai scenoje pasirodo meno 
saviveiklos dalyviai.

Dabar miestas mažai be
primena pirmų pokarinių 
metų Švenči o n ė 1 i u s. 
Melnikaitės 
mo, S|i 
kur b 
ginta 
augo 
gražūs pastatai.

Kasmet vjs labiau auga 
m* sto kultdra. Šiuo metu

M.
K o m jauni- 

odų, Paupio gatvėse, 
ivo sugriauta ir sude- 
laugiau 400 namų, įš
ilau ji, gerai įrengti,

pedagoginėje mok y k 1 o j e 
mokosi 349 moksleiviai —
kolūkiečių, darbininkų ir 
tarnautojų vaikai, moky
klose mokosi apie 1,000 vai
kų. Mieste dirba 47 moky
tojai, daugiau 60 medicinos 
darbuotojų. Tėvų paslau
goms — vaikų lopšeliai, vai
kų darželiai ir tt.

Švenčionėliečiai myli sa
vo miestą. Jie karštai svars
to jo tolesnio vystymosi pla
ną. Pavyzdžiui, ateinan
čiais metais numatyta sta
diono, bibliotekos statybos. 
Gatvės pasipuoš naujais gy
venamais namais ir admi
nistraciniais pastatais.

E. Barauskaitė

TORONTO, CANADA
J. J. Juškaitį teis už pasikėsi
nimą išžaginti

Tabloidinis vietos laikraštis 
“Flash” gruodžio 19 dienos 
laidoje įdėjo sekantį aprašy
mą įvykio teisme:

“Persistatydamas dideliu 
Toronto samdytoju, norinčiu 

< įloti vokietei emigrantei dar
bą savo kalbu vertimo bizny
je, kūningas, akiniuotas Jonas 

. J. Juškaitis įsiviliojo . nekaltą 
merginą į savo raštinę nakties 
metu ir tada kėsinosi išžagin
ti ja. * *

‘‘Tokiu baisiu nusikaltimu 
buvo apkaltintas 31 metų am
žiaus vyras, gyvenąs 932 Dun
das St. West, pereitą savaitę 
perduodant Juškaitį aukštes
niam teismui. Magistratas 
Gullen paskyrė $5,000 užsta
to.”

Toliau laikraštis sako, kad 
gerai prasilavinusios brunetės 
emigrantės parodymai apibū
dino užpuolimą, kokie dažnai 
būna ant bedarbių moterų 
dideliuose miestuose. Priža
dus sekė likeris, o likeri dau
giau prižadų, pasakojus pa
nelė X.

Panelė X liudijo, kad ji at
vykusi Kanadon 13 mėnesių 
atgal su kontraktu dirbti už 
tarnaitę 11 mėnesių. Pastaruo- 

laiku ji dirbusi padavėja 
restorane ant Yonge St.

Ji visuomet norėjus gauti 
geresnį darbą. Ji buvus ver
tėja ir stenografė dėl ameri
kiečių Vokietijoje ir norėjus 
gauti tokį pat darbą Kanadoj.

Jos draugė pasakius jai, 
kad laikraštyje ieško vertėjo. 
Ji paskambinusi paieškotojui, 
kuriuomv pasirodė esąs Juš- 

* kaltis.
Juškaitis pasakęs, kad jis 

norėtų jai duoti darbą, bet 
esąs užimtas. Pasimatymas 
buvęs nuskiltas naktį. Juškai
tis pats parsivežęs ją į savo 
raštinę, iš jos. buto ant Glen- 
holme Avė.

“Jis pasiūlė pasikalbėti,” 
liudijus panelė X. Ji pradėjus 
pildyti aplikaciją, o Juškaitis 
tuo tarpu pasiūlęs jai gėrimo. 

U*įjda jis pradėjęs ją glamone- 
‘ ii. Ji priešinusia, bet galų ga

le jis parsimetęs ją ant sofos. 
Nors ji priešinusia, tačiau jis 
nesiliovęs lindęs ir net išsiren
gęs ir norėjęs ją išrengti. Ne

galėdamas ją apgalėti, jis at
sigulęs šalia jos ir “pasiten
kinęs.”

“Kas atsitiko po to?” pa
klausė prokuroras W. H. 
Langdon. Liudininkė atsakė, 
Kad Juškaitis atsikėlęs ir 
norėjęs apsirengti, bet tuomet 
staiga jis vėl puolęs ant jos.

“Jis pakartųj^jjvviską vėl,” 
tarė panelė X. “Tava jis apsi
rengė ir parvežė mane\namo.

Klausinėjama prisjpažino, 
kad ji parašė žodžiuswokiškai 
atsisveikinimo dainai laukda
ma, kol kaltinamasis apsi
rengs antru kartu.

“Ar tu šaukei?” klausė kal
tinamojo gynėjas.

‘•Nebuvo prasmės,” tarė liu
dininkė. “Mes buvome vieni 
namuose.” Toliau ji pripažino, 
kad ji nieko nesakė apie tai 
savo šeimininkei, pas kurią ji 
gyveno. Tiktai sekantį rytą, 
nuėjus jai į darbą ir vyriau
siai padavėjai pasiteiravus, 
kodėl ji blogai išrodo, ji pa
sipasakojusi, kas atsitiko. Pa
davėja pašaukusi policiją.

Kaltinamojo gynėjas norė
jo, kad kaltinimas būtų at
mestas remiantis tuomi, kad 
panelė X nebandžiusi ieškoti 
pagalbos pirmai progai pasi
taikius. Vietoje to ji laukusi 
12 valandų.

“Teismas randa faktą, kad 
Čia buvo planas ar sumany
mas arba tikslas gauti šią mo
terį suviliojant ją pasiūlymu 
darbo,” pareiškė teisėjas Gu
llen, “Tą faktą turės nuspręsti 
aukštesnis teismas.” . ,

J. J. Juškaitis laiko raštinę 
932 Dundas St. West, ir užsi
ima vertėjo ir perkalbėtojo 
patarnavimais savo tautie
čiams. Jis taipgi yra veiklus 
“Nepriklausomos Lietuvos” 
bendradarbis. ’ >

“Liaudies Balsas”

Sužibo elektros lemputes

KRETINGA. — Perduota 
eksploatacijai šiluminė Olek
uos stotis “Pirmyn” artelėje. 
Elektros šviežą gavo visi Šven
tosios kaimo gyventojai. Arti
miausiu motu elektros energi
ja bus panaudojama gamybo
je: kaimo darbuose, mechani
zuojant žuvies apdirbimą ir 
kitur.

M. JBaabpvas
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Lawrence, Mass.
•Jvairio.s ‘ naujienos

Pacific Mill kai kurių de- 
partmentų alg. numuštos. Pir
miau dirbo nuo štukių, už
dirbdavo nuo $1.40 iki $1.50. 
Dabar patvarkė, mokėti nuo 
dienų, tad valandinė mokes
tis išeina tik po $1.05. Firma 
pasidarys kelius milijonus do
lerių per metus.

Iš darbininkų atima pasku
tinį duonos kąsnį, o sau ki
šenes prisipila verkšlendami, 
kad mažai pelno padaro. Dar
bininkas neklaus, kiek jie pa
darė pelno. Negalėdamas ap
simokėti bilų, jis turės būti 
pusalkanis ir vargti.

čia randasi medžio išdirbys- 
tė, Priend Work, dirbtuvė. 
Darbininkai dirba už ,75 c. į 
valandą ir turi uniją,! kurion 
Įstojimas $5, duoklė $2. Ste
bėtina, kad unija leidžia kom
panijai taip mažai įmokėti. 
Darbininkai pradėjo nerimau
ti, tai kompanija darbininkus 
atleido. Jiems pasakė: kai 
reiks, pašauksime. O ką daro 
ta unija? Tik duokles kolek- 
tuoja ir jos viršininkėliai turi 
gerus laikus su kompanijų 
agentais boseliais. Pasiskųsk, 
tapsi apšauktas neištikimu ar
ba raudonu.

Robert H. Ryan, Law
rence Piliečių Komiteto vyk
dantysis direktorius, darbuo
jasi, kad Am. Woolen C. dirb
tuvės pasiliktų Lawrence. Kal
basi su direktoriais ir su ki-
tais kompanijos pareigūnais. 
Nuosprendis pasilieka sausio 
29 d., kaip šėrininkai nutars. 
Ypač svarbi yra Woolmill, 
kuri yra didžiausia vilnonių 
audykla pasaulyje. Kompa
nijos viršininkas White kaip 
šeškas spiriasi, kad būtų iš
kraustyta j Pietus.

Bedarbių vaikai, negalėda
mi nusipirkti eglučių, pradėjo 
jas vaginėti nuo Methuen ka
pinių ir taip kur nakties laiku 
išsikasa. Taip pat pradėjo 
dingti lemputės nūo eglučių 
pagal stubas. Gaudama djiug 
skundų, policija pradėjo sau
goti.

L. P. Klubas turėjo suren
gęs įtarę vaikučiams gruodžio 
20\(/ieną. Vaikų prisirinko 
apioZ 200. Klubo Komitetas 
juos pavaišino. Cukrinis die
dukas padalino mažas dova
nėles. Vaikučiai buvo links- 
mūs. Jie laukia tokios dienos, 
kurią kartą į metus gali susi
eiti ir bendrai pasilinksminti.

Policijos viršininkas pasta
tė policiją krautuvėse’ ir ant 
gatvių saugoti publiką nuo 
krepšių vagių. Kur tik minia 
žmonių susirenka, ten žulikai 
taip gražiai ištraukia krepšį, 
kad savininkas nė nepajunta. 
O prieš šventes eidamas krau
tuvė)! kožnas turi doleriuką 
krepšyje.

Atsirado čekių “kolekto
rių.” Nutėmiję, kad laiškane
šys įdėjo baksan, jie tuoj pa
siima ir pasirašo to žmogaus 
vardu ir pavarde.

A. Yedeika, 38 Chestnut St., 
laukė čekių ateinant. Nesulau
kęs, nuėjo į banką. Bankierius 
parodė, kad jo čekis išmainy
tas savaite pirmiau, negu jis 
atėjo raportuoti, ’r

L. K. Biuras

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

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

Shenandoah, Pa. metų amžiaus. Atvažiavo A- 
merikon 1905 metais. Buvo Lewiston-Auburn, Me.

Gruodžio 26 dieną, po ilgo 
ir sunkios ligos, mirė draugas 
Bronius Valukas.

Velionis buvo gerai pažįsta
mas tarp Rietuvių ir amerikie
čių. Priklausė prie LDS ir bu
vo geras Laisvės skaitytojas 
ir rėmėjas.

Paliko nuliūdime savo žmo
ną, tris dukteris ir du brolius. 
Juozas gyvena Shenandoryje, 
o Vincas—Scranton, Pa.

Taip pat paliko daug gerų 
draugų ir pažįstamų.

Palaidojo 29 d. gruodžio, 
Laisvės kapinėse. Turėjo gra
žias laidotuves.

Pas mus daug gerų draugų 
serga.

Buvo padaryta sunki opera
cija draugui Adolfui Dam- 
brauckui iš Girardville, Pa.

Ligonis jaučiasi biskį ge
riau, parvežtas namo, bet dar 
vis guli lovoje.

Prašau vietinių ir apylinkės 
draugų ir pažįstamų aplanky
ti gerą mūsų draugą.

narys šv. Baltramiejaus Drau
gystės. Apsivedė 1909 m. Jed- 
vygą Mackevičiūtę. Paliko liū
desyje 3 sūnus — Antaną, Jo
ną ir dukterį Mrs. Sylvia 
Anna Talipeau Lewrstone. 
O sūnus Frank tarnaujavka
riuomenėje Japonijoje.

Velionis palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis.

Tai1 iš taip mažos kolonijos 
lietuvių jau per 1953 metus 
mirė 13 lietuvių.

Bartašienė surengė parų 
dukters vestuvėse dirbusiems. 
Dalyvavo 35 ypatos. Tuomet 
jaunavedžiai atvykę iš “Ho
ney Moon” ir dalyviams da
vė dovanas.

čia geraširdžių balsai gar
siai nuskambėjo: “Surengti 
vakarienę ilgai sergančio Bal- 
čūno naudai I” Jau tūlas lai
kas prabėgo ir nieko negirdė
ti. Argi pasiliktų šauksmas 
tuštumoje?’.

A. Petrov

Mūsų geram draugui Juo
zui Kuchinskui po ilgos ir 
sunkios ligos turėjo nupiauti 
koją. Dabar parvežtas namo.

Draugas Kuchinckas yra 
visiems gerai pažįsamas ir 
labai geras draugas. Prašau 
aplankyti, kam laikas leidžia. 
Jo adresas: 115 E. Center St., 
Shenandoah, Pa.

Washington, D. C.
Apšvietos vakarėlis

Vietinė žydų P.rogersyvė 
Associacija nutarė '.paruošti 
kultūrinį vakarėlį ii- visą pel 
na, likusį nuo vakarėlio, ati
duoti dėl žydų dienraščio 
“Morgen Freiheit”. Dienraštis 
randasi labai blogame linan- 
siname padėjime.

Padėka 
f 

širdingai dėkuojame vi
siems už suteikimą paskutinio 
patarnavimo mano broliui 
Vincentui Martinkui. Dėkuo
jame LLD 31 ir LDS 45 kuo
poms už gražias gėles ir kar
tu visiems, kurie siuntėte gė
lių vainikus, karsto nešėjams, 
M. Byronui už prakalbą ant 
kapinių; taipgi ii* mano pusse- 
rei S. B. Penkauskiedei už at
važiavimą į šermenis ir už pa
galbą.

Reiškiu mūsų dėkingumą 
visiems šermenų dalyviams, už 
vienokį ar kitokį patarnavimą. 
O mano broliui Vincentui lai 
būna lengva žemelė ir amži* 
nai ilsėtis.

Kazimieras ir Adelė 
Martinkai 

X

Šypsenoj
JI IR LIŪTĄ NUGALĖS'
Pasiturįs biznierius ruošėsi 

važiuoti Afrikon, kad ten tyra
me ore ir ramioje atmosferoje 
pataisyti suardytą jo sveikata. 

Kai jis tai priminė savo žmo
nai, tai jinai taipgi pasaffąjįjį- 
pasiliksianti viena, bet ir savo 
motinos nepalik;sianti.

Jausdamas, kad uošvė daug 
yra prisidėjusi prie ik sveika
tos pakrikdymo, jisy griežtai 
priešinosi. Bet du moterų bal
sai lengvai nugalėjo vieną vyro

Philadelphia, Pa. y
HELP WANTED-MALE

MACHINIST. 1st class all around 
man. On model work; jigs and 
fixtures. Steady work; good work
ing conditions. A^iply in- person. Sec 
Mr. Wood. WING CORPORATION. 
620 Viola, Street, Camden, N. J.

(2-8)

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

(256-6)

AUTO PAINTER
1st class. Good working conditions.

Vacation with pay. Bonus. Apply:
SPECK—CADILLAC—OLDS.

118 Garrett Rd., Upjier Darby, Pa.
or call AL. 4-1522

(1-7)

HELP WANTED FEMALE
COOK. Exp. 6 days per wk. Good 
wages, steady wk. Good wking cond. 
Apply in person. CLEARFIELD 
LUNCH, 1600 W. Clearfield St.

(256-6)
STENOGRAPHER. Experienced or 
will consider recent High School 
graduate. Salary $50. Steady work; 
good ‘ working conditions. Apply in 
person or phone Mr . Berni, 
KI 5-5600.
REINHART, INC., 2016 Naudian St.

(255-3)

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

HUBBARD ASSOCIATION
527 Cooper Street, Camden N. J.

Woodlawn 6-3476
(255-5)

Taip pat sunkiai serga drg. 
Petras Overaitis ir Juozas Sla
vickas. Abudu yra LDS nariai 

geri rėmėjai.
Linkiu visiems ligoniams 

greit pasveikti.

LDS 34 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
i(| d. sausio, 1 vai. po -pietų, 
Mainiorių svetainėje.

Prašau visus narius daly
vauti šiame susirinkime. Tu
rėsime daug dalykų aptarti. 
Taip pat bus nominacijos į 
Centro Valdybą.

Prašau atsivesti ii' naujų 
narių.

S. Kuzmickas

Siautėjant reakcijai ir per
sekiojimams visko, kas yra 
progresyviška ir pažangu/ 
daug skaitytojų buvo priversti 
nebeatsinaujinti- savo prenu
meratų, taipgi ir piniginė pa
šalpa labai sumažėjo dėl įvai
riu kitokiu kliūčių.

Buvo nutarta duoti lekciją 
o po lekcijos užbaigti vakarė
lį prie kavos su užkandžiais, 
žinoma, gaspadinės pasirūpi
no, kad būtų del visų užten 
karnai.

Į vakarėlį atėjo* virš šešias
dešimt asmenų,'- užsimokėdami 
po 75 c. įžangos, žydų Kultū
ros Centro salė yra maža. A- 
tėję svečiai bematant pripil-

balsą.
Vieną (įieną Afrikos tyruose 

jie pastebėjo, kad jų motina 
stovi prieš didžiulį liūto, ku
ris apsiputojęs visa gerkle rė
kia. Nusigandusi žmona šau-z 
kia:

—Vyreli, gelbėk mano motu
lę, nes šis žvėris gali ją su
draskyti.
^z-^Argi tu nematai, kad ji ir 
liūto nervus baigia ardyti, ki
taip, jis nerėktų, kaip plauna
mas? jos vyras paaiškino.

FOR SALE

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

(250-7)

Susirinkimas
WORCESTER, ‘MASS.

ALDLD 155 kuopos susirinkimas 
jvyks pirmadienj, Sausio-Jan. 11 d., 
prasidės 7 vai. vakare, Lietuvių sa
lėje, 29 Endicott St. Yra svarbių 
reikalų aptarimui; malonėktc visos 
dalyvauk A. V. (-4)

vakarėlį bei* darbą, svečiai pa
sitenkinę išsiskirstė į namus.

Steponas Joniškietis

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

Lewiston-Auburn, Me.
Daug mire

Gruodžio 20 dieną Vincen
tas Martinkus su broliu Kaziu 
nuvyko fabrikai! atvežti me
dinių kvdnių dėl kuro. Įdėjęs 
baksą trokan, Vincentas pa
juto silpnumą ii- sugrįžo namo. 
Vėliau po pietų šuniukas pra
dėjo tankiai bėgioti prie bro
lio ir atgal. Tuomet Kazys nu- 
.ėjo ir rado brolį kniūpsčią 
ant grindų mirusį. Tai širdies 
smūgis numarino Vincentą — 
59 metų amžiaus.

Velionis buvo ramaus būdo 
žmogus — sutikdavo su visais. 
Turėjo savo gražią stubą ir 
randavojo kitiems, o pats gy
veno pas brolį. Priklausė prie 
LDS ir prie LLD, dar ir prie 
vietos lietuvių klubo. Buvo 
Laisvės nuolatinis skaitytojas, 
ir Liaudies Balsą skaitė.

Iš Lietuvos Martinkus atvy
ko 1912 metais. Dirbo apva
lu dirbtuvėje. Jau 2 metai 
kaip sustojo dirbęs.

Graboriaus salėje ministe
rs paskaitė maldą. Į kapus 
palydėjo 11 automobilių, — 
tai didokas būrys žmonių. Ve
žimas buvo pilnas gėlių. Nuo 
virš minėtų , draugijų buvo 
gražūs bukietai. Grabas lėša- 
vo 1,000 dol.

Ant kapų trumpai kalbėjo 
Byronas. Arti Joiio Liaudans- 
ko kapo tapo palaidotas.

Velionis liūdesyje paliko 
brolį Kazį ir žmoną, ir brolį 
Povilą Kanadoje. Pusseserė 
Pcnkauiskienė iš Lawrence, 
Mass., buvo atvykus į šeimo
ms.

Tegu būna lengva šios šalies 
žemelė Vincentui!

Beje, Lietuvoje Vincentas- 
paėjo iš Mitkūnų kaimo, Pa
lėvenės parapijos.

ramu- 
tiks-

pa
jų 
bei 
.iu- 
bu-

dė salę.
Pirmininkas paprašė 

mo. Trumpai paaiškino 
lą šio svarbaus vakarėlio ir
pakvietė kalbėti ką tik atva
žiavusį dienraščio štabo atsto
vą Beiliną.

Kalba buvo pasakyta gry
nai tik apie dienraščio finansi
nį stovį ir svarbumą tame kri
tiškame laike dienraščio išėji
mo. . Apie spaudos rolę 
stiprinti pasaulinį taikos 
dėjimą ir žydų gyvenimą 
visuotiną progi’esyviškąjį 
dėjimą ir veikimą. Kalba
vo labai įdomi ir svarbi. Susi
rinkusieji išklausė prakalbos 
su dideliu atydumu ii- kantry
be. •

Baigęs sava kalbą, Beilinas 
paprašė piniginės paramos dėl 
dienraščio, ir pažymėjo, kad 
piniginė parama yra labai 
svarbi šiuo laiku.

Susirinkusieji draugai bei 
simpatikai gražiai atsiliepė ir 
sudėjo $550.

Pirmininkas maloniai pa
prašė publikos eiti į kitą 
kambarį, kur buvo prirengti 
stalai su skaniais užkandžiais. 
Daug klausimų buvo statyta ir 
visiem buvo užganėdintai at
sakyta. Susirinkusieji buvo ge
rai nusiteikę, dainavo laisvie- 
čių dainas.

Užbaigę gerą ir naudingą

’MATTHEW A
; BUYUS
> (BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4

4^

Po dviejų diehų sihgimo, mi
rė LYąnk S. Kenebbrtis, 77

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. 3.

MArket 2-5172

Rankdarbių Paroda
Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba nutarė 
ir sekančiais metais turėti rankdarbių parodą. 
Laikas nustatytas: šeštadienis] ir Sekmadienis

Kovo 13 ir 14 Mareli, 1954
Kviečiame visus dailininkus paremti šią pa

rodą savo meniniais kūriniais. Taipgi kviečia
me visus meną ir apšvietą branginančius žmo
nes duoti parodai materialės paramos—dovanų 
pinigais ir daiktais. Pelnas |iuo parodos eis 
dienraščiui Laisvei.

Ši dviejų dienų paroda bus

KULTŪRINIAME CENTRE
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

"r

Si

4^

t

ŠLIUPTARNIAI
Parašė Mielas M ar gėris

Amerikos Lietuvių Tautinio Atgimimo Laikų
1 Istorinis Romanas

652 puslapių, Drabužiniais Apdarais Knygra.

DrKodėl lietuvių kunigija prakeiksmu puolė 
Joną šliupą? Kodėl jo mokslo sekėjus kunigai 
vadino “šliuptarniais”? Pagaliau, kas ištikro bu-

Dr. Jov^s Šliupas. Kodėl jis buvo garsiausias 
.lietuvis ant žemės kamuolio?

Kaina $5.00, Nupiginta Kaina $4.00

Perskaitykite knygą ŠLIUPTARNIA1 ir 
žinosite tiesą apie Šliupą.

Knyga šliuptarniai gaunama Laisvės Knygyne.

vo



ŽINIOS IŠ LIETUVOS ■

Garbės vardas “Motina-Did- 
vyrė’’ suteiktas Lietuvos dau
giavaikėms motinoms, pagim
džiusioms ir išauklėjusioms 
dešimt ar daugiau vaiku:

I. Aladanskienci Marijai, 
— namų seimininkei. Plienu 
rajono Paškatavančio kaimas.

Gegužės Pirmosios’
ra

jonas.

3. Astrauskienei Adelei. — 
kolūkieti*), Panevėžio rajono 
Vyborių kaimas.

L Aurylienei Marijai, — 
ra jono R i n

galių kaimas.
5. Bagdonienei Stanislavai 

ieiktu raj o 
no Zastatiičių kaimas.

6. Banienei Valerijai, —

7. Baranovai Tatjanai. — 
ibininkei, Klaipėdos mies

8. Benetienei Juzei. — kol
ūkietei, Šilalės rajono Stoniu 
kaimas.

9. Butėnienei Zofijai, —
* Naujosios sodybos” kolūkio 
kolūkietei, Pandėlio rajonas.

10. Vaidogienci Marcelei.— 
“Naujo kelio” kolūkio kolū
ki ule i, Daugų rajonas,

11. Vaitkienei Joanai, —

Sak u d v i 1 ės ra j on as.
12. Vinco Anastazijai, — 

“Gegužės ryto” kolūkio kolū-

Onai, —
Raseinių

Onai.

NewWto-^ž^^2inl(H
i

Makartiečiai bijosi 
liaudies teismo

Studentai nori matyti 
Taryby Sąjungą

Netekęs darbo ir buto, 
bandė apiplėšimą

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED —MaLE HELP WANTED-FEMALE

Ko- 
mi- 

prk-

Dai'bo Unijų Veteranų 
mitetui paskelbus masini 
tingą makartizmui teisti, 
tai sušuko visi makartizmo
mylėtojai. Pirmasis laikrašty
je Tribune suriko Herbert 
Philbrick, samdomas šniukštu- 
kaš. Jis sakė, būls McCarčini 
teismą rengia “komunistinis 
požemis.” Paskiau 
gą puolė reakcinis 
Tablet. Dar vėliau 
suriko ii' Winch ei lis.

ew Yorke College studen- 
ar stu- 
Tarybų 
vasarą, 
ar stu-

tai balsavo klausimą, 
(lentai norėtų lankytis 
Są jungoje ateinančią 
Bendrai, norėjo žinoti, 
(lentai pritartų tokiai
cijas ten siųsti. Balsavimu pa
sėkos: 2,266 už, 723 prieš.

tą mitin- 
Brooklyn 
panašiai

Balsavimu klausimas stu
dentuose kilo po to^ kai Stu
dentų Taryba nutarė reikalau
ti' apsikeisti studentais “su Ta
rybų Sąjunga. Taryba pagei-

Newyorkietis Jimmy Low- 
man yra tik 19 metu, bet jau 
vejies vyras ii- tėvas. Proble
mų daug. Jos padaugėjo, kai 
dieną pirm Kalėdų jis tapo 
atstatytas iš darbo. O dieną 
po Kalėdų atėjo išrinkti ren- 
dos už kambariuką, kuris 
jiems kainuoja po 
vaite.

$ 17 per sa-

jis nesitikė- 
žmonės, jie

Darbininkai praėjusio karo 
veteranai žada nesitraukti. Jie 
pareiškė, kad tas masinis mi
tingas makartizmui teisti i- 
vyks taip, kaip buvo planuo
tas, sausio 6-tos vakarą, Ni
cholas Arenoje, Broadway i)' 
66th St.. New Yorke.

keliauti ten, o tarybiniai at
vykti čionai. Dėl to. buvo ki
lusios diskusijos. Vieni sakė, 
kad tarybos tarimas atstovau
ja daugumos nuomonę, o kiti 
sakė, kad neatstovauja. Tam 
išspręsti ir buvo paskelbtas 
visuotinas studentų balsavi
mas.

Tapti bedarbiu 
jo. 'Kaip- ir visi 
buvo ši tą pasiruošę Kalėdoms 
ir likę be cento. Vyrukas' nu
sprendė apiplėšti teatrą, bet 
tapo suimtas ten pat pasitai
kiusio policisto. Tačiau teisme 
jų pasigalėjo, ’ jiems sumetė 
kelis dolerius ir žadėjo steng
tis gauti iš valdžios pašalpos.

Vardan labdarybės 
surinko milijonus

New Yorko katalikų dvasiš
kąja vardan įvairių labdary- 
bių 1953 metais surinko 
409,912. Vien tik specialių 
vanų skyrius surinkęs virš 
lijoną. .Tai skyrius, kiu
ri n kti kolektoriai kreipiasi i 
turtuolius ir šapu savininkus 
ir biznierius.

do
mi-

Surado dar 1 būdą 
nepripažinti unijos

AFL laivakrovių unija New 
Yorke surado dar vieną būdą 
atidėti ar panaikinti balsavi
mų pasėkas. Jos viršininkai 
sako, kad 1LA nustojo, būti ne
priklausoma dėl to, kad gavo 
nuo John L. Lewis paramos. 
Sako, kad su priėmimu $50,- 
000 paskolos 1LA tapo mai- 
nierių unijos dalimi.

SU PER IN T END E N T
Viduramžis. Namas Upper Manhat

tan. Anglim šildomas. $100 algos, 
priskaitant 4 kambarų apartrrfentą.

WA. 7-8468

REAL ESTATE
(1-3)

Pasta- ‘ 
akro i 

: akro t
Turi i

Ragina nedavinėti 
nemokamu tikiety

se-

uz-
ar

REIKALINGA 
NAMŲ DARBININKE

Nuolatinis dalbas maloniuose na- 
muoso. Atskiras kambarys ir mau
dynė. Mylinti vaikus. Gera mokes
tis. Linksma namų atmosfera. Si 
paludijimu. šaukite:

Tel. ROslyn 8-8160
(l-5>

MAMARONECK.", Naujas 
diena modeminis namas, 
lytas aukštumoje ant U 
Pastatytas aukštumoje ant L 
žemės, apaugusios medžiais,
studio lipo gyvenamąjį rūmą--val
gymui rūmo kombinatą, su viduje 
įrengtu kiemeliu ir jbudavotais ra
kandais, 3 miegrūmiai su jbudavo- 
tais pasidabinimui staliukais ir šė
pų įrengimas savininko miegrūmyje.' 
V^irtUVČ e" <.“riorviio it* ’

Formica 
oven & range. įrengimas indų maz 
gojimui 
(lining terrace patio. Skaitymui iri 
tarnaitės rūmas, jei pageidaujama, i 
Turite pamatyti, ik'ad įvertinti.! 
$49,500. Paul Trakini. OL. 5-24231 
ar Winged Foot Drive nuo Feniniorc ! 
Road. Prieš įėjima i j Winged Foot 
Goll Club. ' (1-3) i

šu beržinėmis šėpomis ir į 
viršais, Thormidor wall ■

ir šaldytuvas. Covered i

MANICURIST
Po naujų metų. Nuolatinis darbas. 5 
dienų savaitė, 
darbo sąlygos, 
aą

gera mokestis, geros 
Saukite ar ateikit*

savaitę.
ROBERT

27 \V. 72nd St., N. 1
» Tel. TR. 4-6867

KING STUDIOS

(1-5)
BINDERY GIRLS

Pilnai patyrusios. Nuolatinis darba> 
gera 
gos.

mokestis, puikios darbo sąl\- 
Kreipkitės:

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

Tel. RE. 2-0931
((1-5)

PARDAVftJA

, 13. Dragūnienei 
namų šeimininkei, 
miestas.

14. Žymantienei
“Gegužės 9-osios

/lūkie.tei, Šilalės rajonas.
15. Karalkevičienei Sta$ei,

— kolūkietei. Anykščiu rajone 
Jurgfškių kaimas.

16. Kondratavičienei Ade
lei, — kolūkietei, Jiezno rajo
no Būdos kaimas.

17. Kurpeikienei Marei,i — 
‘Naujo gyvenimo” kolūkio 
kolūkietei, Šilalės rajonas. ‘

18. Macevičienei Antaninai,
— namų šeimininkei. Mažei
kių miestas.

19. Mačiulienei Stasei, — 
“Jaunosios gvardijos”1 kolūkio 
kęlūkietei, Priekulės rajonas.

20. Reinolcienei Genovaitei.
— kolūkietei, Tauragės rajo
no Aukštupių kaimas.

21. Ročienei Justinai, — 
kolūkietei, Plungės rajono 
Užlieknio kaimas.

22. Rubavičienei Pelage- 
jai, — kolūkietei, Sedos rajo
no Jezdauskiškių kaimas.

23. šutkienei Pranei, —“Ta
rybų Lietuvos” kolūkio kolū
kietei, Žagarės rajonas.

24. Cibulskienei Stasei, 
“Draugystės” kolūkio kolū 
kietei, Širvintų rajonas, b

25. Junevičienei Marijai, 
“Lenino keliu” kolūkio kolū 
kietei, Kalvarijos rajonas.

Graikai prašo ginti 
jy tautiečio gyvybę

Steve Myrsiades, Graikų 
American Tribūno darbuoto
jas, randasi pavojuje išdepor- 
tavimo fašistinei) Graikijon. 
Kaip pažangaus laikraščio va
dovaujančiam darbininkui 
jam gresia kalėjimas, o gal 
ir mirtis nuo fašistų.

Graikų Komitetas prašo 
siųsti protestus Attorney Ge
neral, Washington, D. C.

Staten įsi aini gyventojas 
James Weaver bus teisiamas 
kaip žmogaus užmušėjas.- 
Lenktyniuodamas su kitu už 
$10 lažybas, jis su 
tvojo i gaisragesių 
V ienas gaisragesys 
muštas, 5 sužeisti

savo auto 
vežimą, 

už-

Nekeičiant gamybinio ploto

KLAIPĖDA. — 
konservų fabriko 
susirinkimuose buvo keliamas 
klausimas, kokiu būdu padi
dinti produkcijos išleidimą be 
naujų įrengimų ir nedididant 
gamybinio ploto. Didelį darbą 
šiam klausimui išspręsti atliko 
inžinierius Butikovas 
ninkas Lukošiūnas.

Anksčiau žuvies 
sūriame vandenyje 
davo penkių operacijų. Dabar 
operacijų skaičius sumažėjo 
iki dviejų, beveik tris kartus 
sumažėjo darbų savikaina.

Būti kovo ii* Lukošiūno ra- 
cionalizatorinio pasi'ūlymo dė
ka konservų 
gali patiekti 
miai daugiau 
o per metus 
valstybei dešimtys tūkstančių 
rublių.

darbininku

ir darbi-

šaldymas 
reikalau-'

fabrikas dabai' 
vartotojams žy- 
žziivies produktu, 
btis rutaupoma

S. Borikas

Serga mūsų ;
geradarys

Geroji mūsų draugė Au
na Phillipsie, iš Stamford, 
Connc., kuri kadaise nupir
ko ir padovanojo Kultūrinio 
Centro kiemui gražią eglę, 
skundžiasi, kad turėjo daugi 
rūpesčio dėl savo žento Fi- i 
lanskio, kuriam pasitaikei 
nelaimę — nulaužė koją, o į 
po to prisimętė pneumonia. | 
Jo padėtis buvo kritiška, Į 
bet, draugė Phillipsienė! 
džiaugiasi, ligonis sveiksta. |

Filanskis padarė mūsų į 
Centrui g e r o , minimąją Į 
eglę pats savo sunkvežimiu i 
atveždamas ir pasodint pa-i 
gelbėdamas.

Linkime mūsų gerajai j 
draugei kuo artimiausioj! 
ateityj apsidžiaugti savo 
gerojo žento* pilnai sugrįžu
sią sveikata.) S. V.

Išgelbėjo įkritusi su 
auto ilankon

Pajūrio sargybinis Richard 
Van Loo eidamas pajūriu 
Long Islande pamatė auto pa
sukant iš kelio i prieplauką. 
Už sekundų tas auto nušoko 
nuo prieplaukos. Loo šoko 
vandenin paskui nuvažiavusį, 
vairuotoją ištraukė iš auto ir 
iškėlė i viršų. Automobilistas 
per miglą nematęs, kur jis va
žiuoja.

Brooklyne vienas 16 metų 
vyrukas pašautas, kai jis ir 
trys už ji dar jaunesni berniu
kai Įsigavo i svetimą stubą ant 
Pulaski St. Jie bandė pasiran
kioti šio to, ką galėti) parduo
ti.

Re pu bl ikonas valstijos
natorius Thomas C. Desmond 

Įsiūlys Valstijos Seimeliui 
1 drausti organizacijoms 
i įstaigoms davinėti nemokamus
; tikietus . Įstatymų leidėjams. 
! Jis sako, jog nemokami tikie- 
Į tai arkliu lenktynėms ir beis- 
i bolės žaismėms yra lyg ir pa
pirkinėjimu, paveikiami lei
džiamus Įstatymus.

YONKERS—BRYN MAWR
287 Jassemine Ave.; 2 šeimom na
mas; du penkių karųbarių apart meil
iai. Didelis attic. 2*auto. garadžius. 
Plotas 80x100. Gesinis Pečius, šiltu 
vandeniu šildoma. Du atskiri šildy
tuvai. Tuojau ūžimam. Arti moky
klos ir transportacijos. Kaina 
>20.500.

Savininkas—YO. 8-7758

4 dienų sa- 
nuolatinis darbas, gera mo- 
Puikios darbo sąlygos. Kroip-

Patyrusi prie kepyklos, 
vaite, 
kestis.

lt-.*” 69-35 Myrtle Ave.
Glendale, L. I.

(256-4)

Ko reikalavo Wagneris 
savo plane?

Tarpe kitų, yra : kad valsti
jos valdžia užleistu miestui 
ketverius skirtingus taksus, 
kurių pinigai yra surenkami 
mieste, bet kiniuos valstijos 
valdžia atima iš miesto. Rei
kalavo, kad valstija paimtų 
mokėti miesto kolegijos iš- 
kaščius. Taipgi reikalavo grą
žinti miestui po $6.75 per 
meni iš bendrųjų mieste 
renkamu valstijai taksu.

as-
su-

Grasino busy streiku
New Yorko kelių privatinių 

būsų kompanijų darbininkai 
pagrasino užstreikuoti linijas 
bile dieną, jeigu tuojau nebus 
jiems pridėta algos.

Po 26 ir pusę centu priedas 
valandų savaitė yra 
pripažinta arbitral o- 

, Bet kompanijos vis ne
to priedo. Jos yra parei- 

kad valdžia pir-

ir H) 
jiems 
riaus. 
moka 
kalavusios, 
miau leistu pakelti fėrą. Kom
panijos tikisi, kad darbinin
kams pagrasinus streiku, val
dininkai leis fėrą kelti.

REIK.ALINGA 
JAUN/1 MOTERIftKfc

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

Tel. HV. 3-1124
(256-2)

N A M Ų DARBININKfi-AUKLft 
Priežiūrai 1 vaiko. Lengvas namų 
aptarnavimas. Paprastas 
minimas. Guolis 
mas. Nuolatinis 
kestis. Linksma 
Paliudijimas. , x

Saukite ištisą dieną 
Telį BU. 4-5636

vietoje, 
darbas, 

namų

valgių ga- 
gražus ne
gera mo
at mosfera.

(256-2)

ITNGfERWAVKR IR 
IlklIT DYER

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

188-14 Union. Turnpike, Flushing 
Hollis 5-8811

(252-2)

OPERATORES
Kalnierius, Rankoves ir krūtines. 
Nuolatinis djarbas. Gera alga. Pui
kios

i

Statyba gyvenamų namų 
didmiestyje žymiai n u mažė
jusi. Valdinis raportas sako, 
kad šią metų lapkriti padaryti, 
tiktai 5,843 butai. Pernai tuo 
pat laiku padarė 6,871 butą.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y. 
CDS 18 kp. susirinkimą^ 

ketvirtadieni, sausio 7
LDS 13 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, sausio 7, 
Liberty Auditorijoje. Pradžia <8 vai. 
vakąre.
trečiadienio
kap kai kuriems nariams 
nio vakaras yra užimtas, 
susirinkimuose dalyvauti.
riai kviečiami dalyvauti.-

Brooklyne auto užmušė 
metu mergaitę netoli jos i 
mu. Užmušėjas pabėgo.

MISCELLANEOUS

> S 
na Už $10 užmušė žmogy

Susirinkimas perkeltas iš 
j ketvirtadienį todėl, 

trečiadie-* 
tai negali 

Visi na- 
Valdyba. 

(1-4)
BROOKLYN, N. Y.

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

QUONSET HUTS (USED) 
(Grintelės)

20x48 (dydis iš vidaus). Tinkamos 
dėl dirbtuvių, padėliam pastogių, 
vištininkų. Lengvai perbūdavojamos. 
Puikiausiose sąlygose.

Kaina $475 ir Aukščiau
F. O. B. Brooklyn 
Halin Construction

Belt Ar Rockaway 1‘kways 
Brooklyn, N. Y.

Nightingale 9-1543
(1.-3)

TELEVISION SERVICE

(2-11)

TONY’S

Šios Vasaros Medus 0^

4*

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. Evergreen 7-6868 

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

ANTANAS LEIMONA8 
Savininkas 

306 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y. 

Gerai Patyręs Barberis i / 

T. V. SERVICING
Dėl puikiausio atlikimo darbo, grei
to pribuvimo ir puikiausia žemos 
kainos už patarnavimą ant* jūsų te
levizijos ar radio seto. (Mes aptar
naujame visas 5 Boroughs N. Y.)

COMPLETE T. V. SERVICE 
106-20 Northern Blvd., Corona

Tel. NE. 9-2986

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone E Vergreen 4-8174

UP-TO-DATE

BARBER SHOP

—

dar-

$ LINKSMŲ ŠVENČIŲ $
$ Nuo Jūsų
K Groserninko
bj B.’ J. TENNIS
J Geriausios rūšies vaišės ir
R žovės. Puikiausi Bird’s Eye 

sušaldyti valgiai. Viršiname 
patarnavime ir greitame 

kj pristatyme^
g 2 Bond St., Great Neck 
M Phone Great Neck 2-0429

NE. 9-1595 
SEASON’S GREETINGS 

Religious Articles 
GREETING CARDS 

ELEANOR’S ARTCRAFT
Imports 

“Gifts and Things’’ 
66-33 Grand Avenue 

MaspetH 78, N. Y.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

&

Bitininkas Končius pristatė Laisvei dmig 
puikiausio šios vasaros gėlių žiedų .mėda$s. 
Tuojau įsigykite ir vartokite jį ^/laikymui 
savo sveikatos gerame stovyje. f

Kvorta $1.25. Pusė galiono $2.50
Prisiųsti negalime, kreipkitės asmeniškai į 

Laisvės įstaigą ir apsirūpinkite medum orui 
atvėstant.

7)

❖
$

Virginia 9-6125

Kūčių vakarą nelvyorkietis 
' Gawronsky tapo atrastas nc- 
: gyvas Corona gatvėje. Tyri
mas parodė, kad jis mirė nuo 
smūgio galvon. Tačiau iš karto 
jo neatpažino ir nežinojo, kur 
ieškoti kaltininkų. Kada žmo
na kreipėsi į policiją jo ieš
koti, išsiaiškino visa istorija:

Ji aludėje susitiko keturi 
jauni nepažįstami. Prisigreti
no. O kai išėjo iš užeigos, ji 
sumušė, pasigrobė algos vo
kelį i)' armoniką, kurią jis bu
vo nusinešęs dirbutuvėje pa
groti kalėdiniame pobūvyje. 
Vokelyje buvę tik $10, kalėdi
nis bonasjKiti pinigai tebebu
vo užmuštojo kišenėese, kai jj 
atrado.

U

k

sąlygos.
NEW WORLD LAUNDRY 

495 Wi 185th St., N. Y.
HVA. 6-0170

. i ________ (253-3)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

PARSIDUODA BARBER SHOP 
Pilnai įrengta, 3 vyrams dirbti. Da
ro gerą pragyvenimą, biznis lengvai 
padidinamas^ (Sera veikli sekcija, 
šią puikiausią progą savininkas par
duoda labaU prieinamai, šaukite ar 
matykite savininką:-

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

Tel. OR. 5-7328
(256-4)

Kartą atpažinus užmuštąjį, 
susekė ir suėmė 4 jaunuolius. 
Policija sako, kad jie prisipa- 
žiiro. Vienas iš tų yra kariškis, 
22 metu. Kiti du vyrukai 
mergina yra po 20 metų.

LUNCHEONETTE
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija. 
Jeigos 8300 -8400 j savaitę. Gali bū
ti lengvai padidinamos įeigos. Sek- 
madieniais ir vakarais uždara. Šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai.

šaukite savininką:
FO. 4-8154 ar DA. 8-6448

(256-2)

11'

Kuro išvežiotojai
ff1 <

|streiką atidėjo

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph- G.

Tel. EV. 7-62M

f

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

By Appointment 
Except Thure. & Holidays

87-20 85th Street
WOODHAVEN, L. I., N. Y.

J

____ BAR &_GR1LL
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija. 
Padaro gerą pragyvenimą. Mažos 
išlaidos. Savininkas parduos labai 
prieinamai.

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

(252- '

į.-Anglies ir aliejaus išvežio
tąją i streiką atidėjo iki sausio 
J5-tos. Tai padarė miesto vai
zdiniam tarpininkui prašant. 
Be to streikas būtų prasidėjęs 
su pradžia sausio.

i Unija reikalauja vairuoto
jams mokėti po $20 i dieną;
jladėti 12-tą šventadienį su al
ga; taipgi pagulanti unijistų 
gerovės ir pensijos fondams 
duokles.

PAIEŠKOJIMAI
Brazilijoje gyvenantis Petras Cip- 

linskas paieško savo brolio Jono 
čiplinsko, gyvenančio Amerikoje, 
Manchester, Conn. Prašo atsiliepti 
šiuo antrašu: Petras Čiplinskas, 
Ageneia de Correio Vila Aastaeio, 
Sao Paulo, Brasil.

(2-5)

Paieškomas C. L. Smite. Gyvena 
Grand Rapids, Mich. Ten taipgi gy
vena sūnus Harry ir duktė Milda. 
Prašau atsiliepti į šį adresą: F. V. 
Mitkus, 398 Davis Ave., Kearny, 
N. J.

AUTO GLASS
IR GENERAL GLASS BIZNIS 

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

. Gibraltar 2-3860 ar 
Gibraltar 2-2889

(253-3)
PARSIDUODA 

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

Box D29E, Room 830
II W. 42ncl St., N. Y. C.

(1-3)

RETAIL VALET STORE
Pilnai įrengtas, gera, veikli sekcija 
Biznis lengvai padidinamas, šią pui
kiausią biznio progą savininkas par
duoda labai prieinamai. Matykite ar 
šaukite savininką:

112-16 Queens Blvd.
Forest Hills

Tel. Liggett 4-3161
(24,

Praėjusį trečiadienį visos 
New Yorko lėktuvų stotys bu
vo uždarytos per keletą va
landų dėl miglų.
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