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KRISLAI
Kaip susitvarkėte?
Kai tariasi, tai nesimuša.
Neduos pamiršti.
Akių atidarymas.
Ir verkia ir burnojusi.
Gražiai sulygino.

Rašo A. Bimba

Žemės drebėjimas 
Pennsylvanijoje

Eisenhoweris žada vis remti Amerikos taikiniokus R *Kariniai ir piniginiai; labiau šiai pasitiki atom-
Idieni drebėjo žemė, šiamė]bombomis kaip atspirčių prieš Sovietų Sąjungą

; mieste ir < ‘ ”

«•

Pennsylvanijos 
, dešimties myliu 
nuvertė kelis kaminus ir

Kardinolas Mindszenty 
jau ne kalėjime

.kaip jums, draugai pažan
giečiai, einasi pradžioj-? šių 
metų ?

Nepamirškime savo iškil
mingų pažadų.

Žiūrėkime, kad organiz.avi- > 
jų susirinkimai Įvyktų. Tuojau ' 
narines duokles pasimokėki- 
me.

Svarbiausia: nepamirškit?’
dienraščio Laisvės jubiliejinio ( 
suvažiavimo. Jau tik meniu 
bepaliko: suvažiavimas Įvyk- 
vasario 7 dieną.

Ar rūpinatės suvažiavimu. ! 
pasveikinimais ?

mūru sienose.

Prancūzai telkiasi 
atmuš! vietnamiečius 
nuo D. B. Fu tvirtoves

Hanoi, Indo-Kin.— Pran
cūzai subūrė visus galimus 
amerikinius lėktuvus, šar
vuotus automobilius ir tan
kus, mėgindami apgint Di

nų c

j Reikalauja atimti pilietybe baudžiamiems už “suokalbiavimų” 
komunistams; perša ir toliau pasilaikyti senuosius taksus

Washington. — ITeziden-
Eisenhoweris sausio 7

greso sesijai apie šalies pa-1 
dėti. Siūlė savo planus dar I
stipresnei < Amerikai

kartojo jau žinomus savo ;
valdžios sumanymus
liečia kariniai

Vietnamo komunistus ir; Turėtų būti paplatintas ir 
stiprins čiang Kai-šeko ki- ] bedarbių apdraudos įstaty- 
nę tautininnkų valdžią For-1 mas, kad jis apimtų dar 6 
mozos saloje (prieš Kinijos j su puse milijonus darbinin- 
Liaudies Respubliką). ' kų.

Užsieninė Amerikos po-, šitaip paplatinus tuos 
litik'a rymos ant Atlanto ■ įstatymus, tai valdžia galė- 
kraštų sąryšio prieš komu-1 tų dikčiaj sutaupyti lėšų, 
nizmą ir ant būsimoje su- kurias dabar išleidžia kaip

į mies-
bei valstijoms (dėl

taip kad 
farmos plačiau pardavinėtų 
savo produktus laisvoje, at
viroje rinkoje. Tuomet 
kainos pasiektų tinkamesni 
lygį, bet valdžia ir tiesio
giniai paremtų farmerius, i 
kad jie gautų tinkamų pa-i 
j amų.

Budapest, Vengrija. — 
Kardinolas Mindszenty lai
komas jau ne kalėjime, bet 
privačiame name, tik po po
licijos sargyba.

Jis nuteistas kaif) anglų- 
amerikonų agentas prieš 
Vengrijos liaudies valdžią.

Ragangaudžiu siūlymai 
-apeil Jungtinių 
Valstijų Konstituciją

apie “Keturių Didžiųjų” suva
žiavimą. Jis Įvyks. Sausio 25 
dieną Berlyne susirinks Ame
rikos, Tarybų Sąjungos. Brita
nijos ir Francūzijos užsienii 
reikalu ministrai.

Gera ir kita žinia: Sovie
tai pranešė, kad jie sutinka 
tartis su Amerika dėl prez. ■ 
Eisenhowerio programos at o- ' 
minės energijos reikalais.

Vasikalbėjimas jau prasidė- | 
s Washington e.
Kas iš tų pasitarimų bei de- ' 

,-ybu išeis, jau kitas dalykas. • 
Svarbu, kad valstybių galvos 
kalbasi, vietoje muštis.

Džiugų taikos mylėtojams, ] 
Tulžį lieja tiktai lietuviškieji 
kryžiokai.

Visus pasitarimus pasmer- 1 
kia ir atmeta ‘Draugas, Nau
jienos, Vienybė, Keleivis.

en Bien Fu miestą 
Vietnamo liaudininkų, 
miestas yra p a s k u 
francūzų tvirtovė šiaurva
kariniame Vietnamo kam
pe, netoli Kinijos sienos.

Francūzų pėstininkai tuo, 
tarpu kontratakuoja, ban
dydami atgriebt Th akėk] 
miestą, toliau į pietus. Liau- • 
dininkai, užimdami Thake-

tus klausimus.

vieną iš trijų provincijų. t 
Indo-Kinijos, francūzų ko-1

Žuvo 16 karinių 
Amerikos lakūnu

Tokio, Japonija. — I Jin- 
bom- 

bonešis su 10 lakūnų, skrai-

žinia iš Europos: pažangie
ji advokatai planuoja viešą i 
Rosenbergu teismą. Jie laiko 1 
juos neteisingai nuteistais ir 
nužudytais.

Jie tą savo nuomonę parem- į 
šią teisme.

Vienas dalykas aišku : Po- i 
senbergų reikalas nesudegė | 
elektros kėdėje. Jis vėl ir vėl I 
bus .keliamas. Milijonai žmo
nių tiki, kad jie buvo nekalti.

Panama. — Į pelkes nu
krito ir susprogo karinis 
Amerikos lėktuvas, pražu- 
dant visus 6 lakūnus.

Studebaker Co. išmetė 
darbo 3,000 darbininku. 

Railroad Co. pa-

SMAGI SAVININKUI 
KLAIDA

Sherman, Texas. — Ma- 
liavotojas per klaidą numa- 
liavojo Cal Williamson na
mus vieton kitu namu. Už 
tai negauna nė cento.

pavyzdžiu. Palei- 
ir žrnokis! Kas

Komendantai ginčijasi apie 
vietą 4 Didžiųjų sueigai*

kas | vienijimo Francijos, Vaka- tiesiogines pašalpas
- užsieninę irų Vokietijos bei kitų va-1 tams bei ' ' 
imąsi ir ki-į karinės Europos kraštų ar-] pavargėlių).

; mih. ■' v'.ien į ; taF^O ĮSTATYMAS

muose balsuoti jaunuoliai,! 
i pradedant nuo 18 metii am- 
j žiaus,
metu.

Atimti amerikinę piliety- 
’ komunistams, kuriuos 

teismai suras kaltais už

TAKSAI
Eisenhoweris siūlė ir to-

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas K. B. 
Keating įteikė Kongresui 
du generalio prokuroro

štai jums kapitalistinės eko
nomikos moralė: South Bend, 

i
New Jersey 
leido 400.

Tik pora 
do iš darbo
atsitiks su tavo vaikais, su ta
vo šeima, su tavo namais, nie
kas nesirūpina.

Daugeliui darbininku ta: 
bus smarkiausias akiu atida
rymas.

Jau ir Washingtonas pripa
žįsta, kad šiuo metu Jungtinė
se Valstijose turime arti po
ros milijonų bedarbių.

Laikų pagerėjimo nesimato.

Keleivis užpildytas Beri jos 
reikalais. Berija tiesiog kelia- 
ma.U i menševikiškus šventuo
sius.

O gauna, tai gauna Bimba, 
Uizara, Prūseika, Andrulis ir 
visi pažangiečiai. Tartum mes 
kalti, kad Berija buvo šnipas, 
arba kad jis tapo sušaudytas.

Bet argi Keleivio redakto
riams svarbu faktai ?

Kas liečia mane, tai aš nuo
(Tąsa 4—tame puslap.)

i liau palaikyti tuos pačius! Herberto Brownell’iopasiū- 
! taksus iš kėorporacijų ir|lvmus:
tiesioginius taksus, kuriais] Gaudyti pasikalbėjimus 
apdėta automobiliai, alko- per telefoną žmonių, ku
belis, gazolinas, tabooks He nužiūrimi kaip “neišti- 
produktai bei kiti paprasto' k‘mi valdžiai” (subversy- 

; vartojimo dalykai. viai).
(Kad. nuo šių metų pra- ■ 

. džios 10 procentų sumažė-
PRIEŠ VALDINE SVEI-i !0 taksai už asmenines pa-i 

KATOS APDRAUDĘ ..... ‘............ .........
“Aš griežtai priešingas 

vadinamam gydymo socia- 
lizavimui,” užreiškė prezi-: ŠALIES IŽDAS

puolikus”! dentas> smerkdamas siūly- j Republikonų valdžia, pa- 
ntom'ines imus ivesti privalomą, svei-1 sak Eisenhowerio, peniai ir 

katos apd raudą visiems j šiemet sumažino bei suma-

Jungtinės Valstijos sti-; Gimjoms ir streikams var- 
prins Iraną ir kitus Viduri-] z«yti), anot Eisenhowerio, 
niii Rvfn kraštus prieš ko-1 paųiatimai getas, ta-
munizmą.

tam laikui 
vieton dabartiniu 21 karines ba

i Japonijos sr

i reikėsią varu ar jėga nu- 
i verst šios šalies valdžią.”

Tai už šį pasiūlymą sc- 
inatoriai ir kongresmamii 
• smarkiausiais p 1 o j i m a i s 
s v e i k i n o E i se n h o we r Į.

PARAMA AMERIKOS 
TALKININKAMS

Prezidentas sakė:
—Galima bus sumažinti 

medžiaginę paspirtį Ameri
kos talkininkams, bet rei
kės ir toliau duoti jiems ga
na karinės ir techninės pa
ramos prieš komunizmą.

Jungtinės Valstijos vis 
rems francūzų karą prieš

Gruenther sako, galėtų 
A-bombomis sužalot 
Sovietų fabrikus

Paryžius. — Gen e r o 1 a s 
Gruenther, amerikinis At
lanto kraštų sąryšio ko- 
mandierius, sakė: \

—Mes dar per mažai turi-Berlin. — Keturių Di
džiųjų komendantai Berly- me kariuomenės vakarinė- 
ne per 6 su puse valandas ; je Europoje, jeigu reikėtų 
derėjosi ir dar nesusitarė, I atremti visuotiną pfensyvą 
ar vakariniame ar rytinia
me Berlyne turės įvykti 
konferencija Amerikos, An
glijos, Sovietų Sąjungos* ir 
Francijos užsieninių minis
trų. Konferencijai prasi
dėti skirta sausio 25 d.

Amerikinis komendantas 
su savo vakariniais ben
drais piršo konferenciją 
laikyti vakariniame Berly
ne, o sovietinis komendan- 
tas^siūlė rytinį Berlyną.

iš Sovietų pusės. Mes, va
kariniai kraštai, tačiau, jau 
dabar galėtume atominiais 
ginklais labai sužaloti so
vietinę pramonę, kurios ru
sai dar nepajėgtų apsaugo
ti nuo mūsų, v

ixnf nnvibn I ti kai kuriuos to istatvuio j Jei L IK 1 ILK)- f 4 v
likys savo I P°smus.

PASITIKĖJIMAS ATOM1- I
NIAIS GINKLAIS j

Svarbiausiais savo gin- •

jamas, tai pagal pirmesni 
demokratų išleistą įstaty
mą.)

Klais pries t
Amerika laikys 
bei hydrogenines bombas ir; ... v.m • • T - amerikiečiams.mn"ic I uim hinn’TinoQ I

Eisenhoweris piršo priva- 
as “nepelnau j anči as’’

žins iždo išlaidas apie 12 
bilijonų dolerių, tačiau vis

per daug skaitlingos arini-..]
_ _ _ | ganizacijas. Ir siūlė, kad j

valdžia, jas medžiaginiai pa- 
\ remtu. i
FARMER1IJ KLAUSIMAS! i I

Prezidentas sakė, jog vai- i 
j džia išeikvojo jau beveik 61 
I bilijonus, 750 milijonų dole-' 

viliniu daiktu gamybą. Bet supirkinėdama iš far- j 
valdžia iš anksto planuoja merių perviršius bovelnos, ______ _

1 produktų. * Įįno jar g bilijonais ir 611 
Taip daroma pagal senuo- Į milijonu doleriu.)

: oino u?«»hr vrm e 1,-cJ knhi I J ' I

GEROVĖS BLOGĖJI
MAS

Prezidentas leme, jog ša-1 
lies gerove tiktai truputį ] 
pasvirs žemyn, pereinant] 
pramonei iš karinės garny 
bos daugiau į paprastų, ei

pagalbą žmonėms, 
laikinai neteks darbo.

SOCIAL SECURITY
Reikėtų Įtraukti į Social 

Security — senatvės ap
draudos įstatymą daugiau 
kaip 10 milijonų amerikie
čių, kurie tebėra atšalint! 
nuo tos apdraudos.

kurie grūdų bei kitų

lu ir turės įsiskolinti dar i 
apie 5 bilijonus dolerių.

Valdžia todėl ragina' 
Kongresą leisti valdžiai už- ] 
sitraukti daugiau paskolų,. 
negu viso iki 275 bilijonus i 
dolerių, kaip kad iki šiol ] 
nustatyta.

(Žymėtina, jog tiktai per! 
i 6 paskutinius 1953 metųi 
mėnesius valdžia prasisko- i

Užtikrinti, kad kvočiamas 
! komunistas ar kitas >“sub- 
į versyvis” nebus baudžia- 
I mas už tai, kad liudys, at- 
(sakinėdamas į kvotėjų 
klausimus. įgalinti genera- 
lį prokurorą duoti tokius 
užtikrinimus, taip kad žmo- 

] gus negalėtų naudoti šalies 
I Konstituciją, kuri užgina 
versti žmogų liudyti pačiam 
prieš save.

Tuo būdu generalis pro- 
i kuro ras bei kongresiniai 
1 ragangaudžiai vnač tikisi 
: priversti k v o č i amuosius, 
i kad išduotų savo draugus, 
i O jei kvočiamasis atsisaky- 
i tų, tai galėtu būti baudžia- 
; mas už “paniekinimą” Kon- 
■ greso, teismo bei kitų tar- 
i dytojų.

Taip valdžia su savo ma- 
kartistiniais kvotėjai sten
giasi apeiti Konstituciją.

New York. — Tapo de
portuotas Italijon Carlo V. 
Carrollo, gemblerių - rakė- 
tierių vadas iš Kansas City, 
kur jo šaika pelnydavo mi
lijonus dolerių.

AREŠTUOTAS PIANAS 
KAIP “VALKATA”

Dallas, Texas. —x Kažin 
kas paliko pianą gatvėse; 
tad policija, paėmus pianą, 
užrašė į savo protokolą: — 
Areštavome pianą už bas- 
tymąsi gatvėse, kaip valka
tą.

ORAS. — Vis šalta 
dalinai apsiniaukę.

ir

Filipinų valdininkai turi 
parodyt savo turtus

Manila. — Naujasis Fili
pinų prezidentas Magsa^ 
say įsakė visiems savo val
dininkams šį mėnesį viešai 
paskelbti kiek kuris turi pi
nigų bei kitokio turto.

■ sius įstatymus, kad būtų I 
užtikrinta farmeriams ga
na aukštos kainos. ' 
džia jau neturi kur dėti to- ] 
kios daugybės farmeriškų> 
produktų; kurie suversti, 
valdiniuose sandėliuose ir

' genda. Todėl reikėtų patai- i
—i-------------------- ; London. — Sovietų Sąjun-

į ga sutiko parduoti Anglijai

Bet vai- Anglija perka daug 
sovietinės geležies 
o 
sr mangano

Pietų Korėja protestuoja^ kad 
Amerika sugaišino aiškinimus 
ginčijamiems belaisviams

Panmundžom, Korėja. — 
Šiaurinės Korėjos liaudinin
kai ir Kinija užprotestavo, 
kad amerikonų komanda 
nusprendė sausio 23 d. pa
leisti visus 22,000 ginčija
mų belaisvių iš stovyklų 
neutraliame ruože, perva
rant juos į Pietinę Korėją, 
pas Syngmano Rhee tauti
ninkus.

Amerikinė komanda sa
ko, j°S' iki sausio 23 išsi
baigs 90 dienų laikas, kurį 
nustatė paliaubinė sutartis 
ir Jungtinės Tautos dėl aiš
kinimų belaisviams, kodėl 
jie turėtų grįžt namo.

Šiaurinė Korėja ir Kini
ja reikalauja dar bent 80 
dienų laikyti ' stovyklose

tuos belaisvius, kinus 
siaurinius *: korejiecius, kad 
jų valdžių pasiuntiniai galė
tų paaiškint apie grįžimą.

Korėjas liaudininkai ir ki
nų atstovai, tvirtina, kad 
amerikonai iki šiol davė 
tiktai 10 dienų tokiems aiš
kinimams. Sako, Amerikos, 
Čiang Kąi-šeko ir Pietinės 
Korėjos tautininkų agentai 
tyčia sugaišino 80 dienų 
nuo bet kokių aiškinimų. į

Šiaurinė Korėja ir Kini
ja už tai kaltina ir Indijos 
generolą Thimayją, pirmi
ninką neutralių šalių ko
misijos ginčijamiems belais
viams tvarkyti. Sako; jo 
pareiga buvo /sutvarkyti 
aiškinimus.

?uodukas kavos lėšuosiąs
; daug gželežies ir mangano, j 19 ... 1C
i kuris reikalingas plienui]Ml 13 centu
i gerinti.

Amerika gi uždraudžia 
pardavinėti geležį bei man- 

I j ganą komunistiniams kraš- 
! tams, kaip svarbiąsias kari-
nes medžiagas.

Sovietų Sąjunga stengiasi 
plačiai išvystyti užsieninę 
savo prekybą, kad galėtų į 
greičiau pagerinti gyveni- i 
mą savo žmonėms.

New York. — Geresnės 
rūšies kava pabrango dau
giau kaip įki dolerio už šva
ra New Yorke, Bostone, 

t. 1 *

Clevelande ir daugelyje ki
tu miestu.

Valgyklų bei užkandinių 
savininkai todėl tariasi pa
kelti kavos puodukui kainą

j iki 12 ar 15 centų.
ANGLAI NUŽUDĖ DAR ;

12 KENYJOS NEGRŲ
Nairobi, Kenya. — An

glai praneša, jog užmušė 
dar 12 Mau Mau negrų per 
įnirtingas kautynes su jais.

Peking. — Kinijos preky
bos ministras Lei šaukė ati
daryti pasaulinei prekybos 
laisvei duris, kurias Ame
rika uždarė.

Chicago. — Geležinkelių 
Mašinistų Brolija reikalau
ja pakelti algą 30 procentų. 
Kompanijos sako, tai per 
daug.

Viena, Austrija. — Pra
nešama, kad Lenkija suėmė 
Krąkovo arkivyskupą Eu
genijų Baziaką už slaptus 
veiksnius prieš lenkų liau
dies valdžią.
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Pas mus buvo rašyta, 
bet trumpai, apie L. Be
rijos ir jo sėbrų suėmimą, 
nusikaltimą ir teismą’ 
Žemiau paduosime pla
tesnius tuo klausi m u 
pranešimus, paimtus iš

visų pirma panaudojant 
VRM organus valdžiai už
grobti, kas ir įgalino per 
trumpą laiką atsiekti tikrą
jį Tėvynės išdaviko veidą 
ir imtis ryžtingų priemo
nių, kad būtų užkirstas ke
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PASTABOS
Indonezijos respublika 

padarė tris didžiulius šuo
lius pirmyn, kurie baisiai 
erzina Amerikos valdovus.

1. Ji pasiuntė delegaciją
pas Vietnamo demokrati
nės 
Ho 
svarbiais reikalais.

2. Susitarė pasikeisti 
ambasadoriais su Sovietų 
Sąjunga ir sudaryti svar
bią prekybos sutartį.

3. Tariasi su Kinijos 
liaudiška vyriausybe dėl 
praplėtimo prekybos, ypač 
gumos pardavimo Kinijai.

Visi trys žygiai yra nau
dingi tiek Indonezijai, tiek 
socialistiniams kraštams. 
Jie žymiai pasitarnauja tai
kęs. nalaikymui Azijos kon
tinente.

respublikos premierą!
Chi Minh pasitarti !

renc Puskas pasilikti savo 
krašto išdaviku.

Kuomet Puskas 
Londone, tai jam 
$100,000, jeigu tik jis sutik
tų pasilikti Londone ar į 
Ameriką keliautų. Bet gavo 
atsakymą, kad jis esąs pa
tenkintas savame krašte.

lankesi 
siūlyta

tą vengrą sportininką, Joz- 
sef Bozsik, bet ir nuo jo 
gavę tokį pat atsakymą.

Pasirodo, ne

Tiesos, išeinančios Vilnių-' lias jo priešiškai veiklai.
je.—Laisvės Redakcija, i Tapęs 1953 metų kovo mė- 

j i nesi TSRS vidaus reikalų
TSRS PROKURATŪROJE i ministru Berija ente inten- 

šyviai kelti į eilę vadovau
jančiųjų pareigų Vidaus 
reikalų ministerijoje są
mokslininkų 
vius. I 

i mingai 
Berijos, kaip užsienio ka-1 VRM 
pitalo .agento, nusikalsta-! • 1 1 • 1 • I

1953 metų birželio 26 d. 
TSRS Aukščiausiosios Ta-; 
rybos P r e z i d i u m a s, ap- į 
svarstęs TSRS Ministru Ta-1 
rybos pranešimą apie I

grupės 
Sąmokslininkai 

i persekiojo 
darbuotojus, 

pitalo .agento, nusikalsta-; atsisakydavo vykdyti 
mus veiksmus, nukreiptus į: kalstamus Berijos p 
Tarybų valstybes žlugdy- j kius< 
mą, nutarė: nuimti L. P.1 -- - - • ■ ■
Beriją nuo TSRS Ministrų

ministro posto ir patraukti. 
| Beriją teismo atsakomybėn.

tai]) jau , tsrs Aukščiausioji Tary- 
j ba 1953 metų rugpjūčio 8 

na kitą vis bėk susu anda | patvirtino TSRS Aukš- 
ir tuo jie džiaugiasi. i (Gausiosios Tarybos Prezi

diumo birželio 26 d. įsaką.
Šiuo metu TSRS ( Proku- 

I ratūra baigė tardymą 
Tėvynės išdaviko L. P. 
rijos bylos.

Tardymo nustatyta, 
' Berija, išnaudodamas

Whshingtonas dėjo 
stangų Indoneziią patrauk
ti savo pusėn. Bet jam tai 
nepasisekė. Indonezija- 
reiškė, jog ii nerems i nei 
karštojo, nei šaltojo -o.

Dar daugiau. Ji ves(J a- 
cią* prekybą su socialisti
niais kraštais, nepaisant to, 
kad Washingtonas dėl to i vaistus, 
bus nepatenkintas. .

Burma ir Indija taipgi 
užima panašią poziciįą.

siste-; 
dorus 
kurie j 
misi-;

Harwardo profesorius Dr. | 
Cannon tvirtina, kad 50' 
žmonių, 
lanko ir 
fiziniai ? 
Jie tik 
kai

k u r i e daktarus■ 
mano esą ligoniai, : 
-ra pilnai sveiki, 
yra “psychomati-1 

— protiniai ir jausmi- ; 
niai paliegėliai.

Dr. Cannon mano, kad to- 
: kiems daktaro nereikia. 
! Tik jie turi įsitikinti, jog 
; jiems joki vaistai nepagel- 
> bes.

Manydami esą sergan
čiais, milijonai žmonių lan

ko daktarus ir naudoja | 
bereikalingai iš 

leisdami dešimtis 
doleriu, v

del

kad 
savo

Siekdamas ‘pakirsti kolū
kinę santvarką, ir sudaryti 
mūsų šalyje sunkumus 
maistu, Berija trukdė vyk
dyti ypatingai svarbias Par
tijos ir Vyriausybės prie
mones, kurių tikslas buvo 
kelti kolūkių ir tarybinių 
ūkių ūkį, nenukrypstamai 
kelti tarybinės liaudies ge
rovę. j

Nustatyta taip pat/ jog 
Berija ir jo bendrininkai 
ėmėsi nusikalstamų prie
monių, kad atgaivintų bur
žuazinių - racionali s t i n i ų i 
elementų likučius sąjungų ' 
nėse respublikose, sukeltų | 
priešiškumą ir nesantaiką I 
tari) TSRS tautu ir visų

Amerika turi savo pusėje 
Filipinus, Pietų Korėją. 
Formoza ir Pakistan a. Bet 
tai sudaro tik mažytę Azi
jos kontinento (d; “ 
ji dalis darbuojasi bendrai 
su socialistiniais kraštais.

Vice prezidento Nixono ir 
kitų Washingtono politikie- 
rųi apsilankymas kai ku-; 
riuose Azijos kraštuose, pa
sirodo, neduoda Amerikos, 
karinei politikai naudos. • <

Miss Julia Miller, 87 me- 
tų, buvusi farmęrka, dabar ' 

t pasiekė aukšta mokslo 
laipsnį.

1928 metais ji pradėjo

Amerikietis Marshall 
MacDuffie važinėjo po So
vietų Sąjungą per 65 dienas 
ir visur laisvai viską tyri
nėjo. Jis aplankė 8 Sovie
tų respublikas.

Dabar jis pareiškia, kad 
Sovietai deda labai daug 
pastangų pagaminti pakan
kamai reikalingų civiliams 
žmonėms produktų. Toje 
linkmėje Sovietai darą di
delį progresą.

Niekur jis nematęs ten 
karinių pasiruošimų. Visur 
žmonės kalba už taiką.

ali. Didžio- ■ mo]<intis laiškų pagalba ir 
i dabar baigė tą savo pasiry- 
I žimą. Iowa valstijos uni
versitetas suteikia jai Ba
chelor of Arts laipsnį.

Pasirodo, kad mokslui 
niekad nesi per senas. Pa
siryžusiai studijuodama per 
25 metus jinai galėjo ap- 
siekti tokį aukštą ir gar
bingą mokslo laipsnį.

' sąmokslininku grupę, užsi- j 
! brėžusią nusikalstamą tiks- : 
i lą panaudoti Vidaus reika-' 
' lų ministeri jos organus tiek * 
! centre, tiek ir vietose ])rieš 
; Komunistų parti ją ir TSRS Į 
Vyriausybę užsienio kapi
talo interesais, siekusią sa
vo klastinguose sumany-

' muose pastatyti Vidaus rei
kalu ministerija viršum 
Partijos ir Vyriausybės, 

i kad užgrobtų valdžią ir 
likviduotų tarybinę darbi-1 
ninku bei valstiečių san
tvarką, siekiant restauruo
ti kapitalizmą ir atkurti 
buržuazijos vieŠĮ)atavimą.

sų tauta.
Neturėdami jokios socia

linės atramos TSRS viduje. 
| Berija ir jo bendrininkai j 
I rėmė savo nusikalstamus j 
; apskaičiavimus tuo, kad są
mokslą paremsiančios re* 
akcinės imperialistinės jė
gos iš užsienio.

Kaip dabar tardymo nu-

mokslininkų grupes daly- ■ 
viai buvo daug metų surišti '

ŠYPSENOS

sius su 'užsienio žvalgybo
mis dar pilietinio karo lai
kotarpiu. 1919 metais Be
rija, būdamas Baku mieste, 
įvykdė išdavystę, stojęs į

musavatistų vyri a u s y b e s 
Azerbaidžane k o n t r r e volių-

Jungtinės Valstijos jau 
pradėjo statyti keturias ka
rines bazes Ispanijoje. Tam 
tikslui nuskirta $150,000,- 
000 mūsų taksais sumokėtu 
pinigų.

Ispanijos sostinėje Ma
dride jau atidaryta milžiniš
ka amerikiečių biznio ras
ti" ė.

Ispanijos diktat o r i u s

SODINTŲ KALĖJIMAN

Vienas amerikietis, lankycla-• 
masis Maskvoje, prašė mokiniuį 
išrišti sekamą uždavinį:

—Jei aš pirkčiau 100 žvakių j 
ir mokėčiau po rublį už žvakę, i 
o parduočiau po du rublius, tai' 
kiek aš uždirbčiau?

—Du mėnesius kalėjimo, at-' 
sakė vaikai, nurodydami, kadi 
socialistiniame krašte išnaudo
jimas yra nelegalus.

% •

t a m a veikla V R L K - V R M ■ 
organuose kaltinamieji: bu-1 
vęs TSRS .valstybės saugu
mo ministras, o pastaruoju' 
metu TSRS valstybės kont-I 
rolės. ministras — V. N. { 
Merkulovas, buvęs vienos iš ;

v i r-1 
me-! 
rei- ■ 
De-i

Gruzijos ■

nu kontroliuojama. 1920 
metais Berija, būdamas 
Gruzijoje, vėl įvykdė išda
vikišką aktą, nustatydamas 
slaptą ryšį su menševikine

C A LĖS PASIRINKTI

ma. Jis tuomi mano susti
printi begriūvantį savo 
sostą, c.

dono rašo “National Guar
dian,” kad ten buvo deda
mos pastangos papirkti 
Vengrijos sportininką Fe-

šininkas, o pastaruoju 
tu Gruzijos TSR vidaus 
kalu ministras — V. G. 
kanozovas,

vo Anglijos žvalgybos fili

ir vėlesniais metais Berija j 
palaikė ir plėtė savo slap- : 
tus nusikalstamus ryšius su 
užsienio žvalgybomis per jų 
siunčiamus šnipus, kuriuos

komisaro pavaduotojas, ve- Į 
liau TSRS valstybės sau-;
gurno ministro pavaduoto-! jam kartais pavykdavo ap- 
ms, °. Pastaruoju metu I S- į saugoti nuo demaskavimo 

ir pelnytos bausmės.
Veikdamas kai]) Tėvynės 

išdavikas ir šnipas, parsi
davęs užsienio žvalgyboms, 
Berija per visą savo nusi
kalstamos veiklos laika, sa-V 7 
vo bendrininkų padedamas,

RS vidaus reikalų ministro 
pavaduotojas — B. Z. Ko- 
bulovas, buvęs Gruzijos 
TSR vidaus reikalu liau
dies komisaras, o pastaruo
ju metu vienos iš TSRS

A. Goglidze, buvęs vienos iš 
TSRS VRLK valdybų virši
ninkas, o pastaruoju metu 

i1 UTSR vidaus reikalų mi- 
Bct vyrelis spiriasi aistras — P. J. Mešikas ir 

i buvęs TSRS VRM tardymo 
aš numirsiu, i dalies ypatingai svarbioms

Inšiūrino agentas kalbina vy
rą apsidrausti ant didelės pini
gų sumos, kad 'jam mirus lik
tų didžiulė suma 
žmonelei, 
sakydamas:

•—Vistiek,
tai ji tuojau kitą vyrą gaus,1 byloms viršininkas — L. J 
tai kam jai pinigai?

—Bet ji, gavusi pinigų krū-

jo mylimai1.

sius su kontrrevoliuciniais i 
gruzinų menševikais - emi
grantais, eilės užsienio žval-

I Vlodzimirskis.
Daug metų Berija ir jo 

va, nepuls pirmajam glėbin, tu-1 bendrininkai kruopščiai 
■ maskavo ir slėpė savo prie- 

 šišką išdavikišką veiklą. Po 
Washington. — Valdžia i J- V. Stalino mirties, kai

rėš progos pasirinkti geresnį, 
agentas paaiškino.

ESTŲ LITERATŪROS PRADININKAS
(150 metų sukakčiai nuo F. R. Kr eicvaldo gimimo dienos paminėti)

Praėjusių metų gruodžio 26 d. sukako 
150 metų nuo tos dienos, kai gimė estų 
demokratinės literatūros pradininkas, 
įžymus liaudies kūrybos tyrinėtojas ir 
pažangus visuomenės veikėjas Fridri
chas Reingoldas Kreicvaldas.

Kreicvaldas (1803-1882) gimė batsiu
vio baudžiauninko .šeimoje, gyveno ir 
dirbo sunkiu Estijos liaudžiai laiku. Tuo 
laikotarpiu caro vyriausybės remiami 
Pabaltijo vokiečiai’ - dvarininkai, kurių 
rankose susikaupė visa politinė valdžia, 
žiauriai eksploatavo valstiečius.

Rašytojas dar iš jaunų dienų pažino 
vargingą, be teisišką savo liaudies padė
tį. Jis išmoko aistringai neapkęsti bau
džiavinę santvarką ir jos ramstį Estijo
je—dvarą ir bažnyčią. Tačiau Kreic
valdas negalėjo pakilti iki rusų revoliu
cinių demokratų lygio. Jis nesuprato bū
tinumo nuversti seną santvarką revoliu
ciniu keliu. Manydamas, kad baudžia
va laikosi tik dėl liaudies tamsumo, jis 
nukreipė visą savo veiklą visų pirma. į 
švietimą, u

Sunkų kelią į mokslą praėjd Kreicval
das. Labai skursdamas jis įsigijo moky
tojo specialybę ir pusantrų metų dirbo 
mokytojo darbą Peterburge. 1826 me
tais jis įstojo į Tartu universiteto me
dicinos fakultetą. Baigęs 1833 metais 
universitetą, Kreicvaldas persikėlė į Vy
ru miestą, kur 44 metus dirbo gydytojo 
darbą. Mirė jis Tartu mieste 1882 m.

Pagrindinis Kreicvaldo veikalas, ku
ris yra pirmas -estų literatūros epinis 
kūrinys, iškėlęs ją į pasaulinės literatū
ros eiles, buvo estų liaudies epas “Ka- 
levipoegas”—daugelio metų darbas ren
kant padavimus, dainas ir jas kūrybiš
kai apdorojant. “Kalevipoegas” įkūni
jo savyje estų liaudies būdą ir dvasią, 
jos istorinį likimą, jame atsispindėjo jos 
ilgų amžių kova prieš svetimų kraštų 
grobikus. Jame ne tik atsispindėjo estų 
visuomeninis gyvenimas tolimoje praei
tyje, bet ir išreikšta amžiais puoselėtos 
estų liaudies viltys bei lūkesčiai.

Patsai Kolevipoegas — liaudies didvy
ris. Jis turi geriausius darbo žmogaus 
ir kovotojo bruožus —yra darbštus ir 
drąsus, išmintingas ir teisingas. Jis be 
baimės kovoja prieš visokias tamsiąsias 
jėgas. Kreicvaldo veikalas persunktas 
demokratiškumo dvasios, neapykantos 
baudžiavai dvasios? Jame išreikštas 
žmonių siekimas pažinti pasaulį, sukur
ti geresnį gyvenimą. Jame parodyti isto
riniai ryšiai tarp -estų ir rusų tautų. 
“Kalevipoego” epas turėjo didelę įtaką 
visuomeninei minčiai, literatūrai ir me
nui Estijoje išvystyti.

Nesunku suprasti, kad reakcionieriai 
sutiko šį pažangų veikalą griežtai kriti
kuodami arba stengdamiesi jį nutylėti. 
Tuo pat metu demokratinės kultūros at
stovai susižavėjo “Kalevipoegu.” Pir
masis šio kūrinio leidimas (1862 m.) 
buvo greit išpirktas. Nuo to laiko “Ka
levipoegas” tapo populiarus visame pa
saulyje: jis buvo išleistas rusų, vokiečių, 
latvių ir vengrų kalbomis. Ištraukos iš 
jo išverstos' į ukrainiečių, suomių, pran
cūzų, italų ir kitas kalbas.

Kreicvaldo veikla toli gražu neapsiri
bojo liaudies kūrybos rinkimu. Retuo
se tuo metu periodiniuose leidiniuose 
estų kalba jis pirmas pradėjo spausdinti 
tautosakos medžiagą. 1855 metais “Vals
tiečių naudingame kalendoriuje,” kurį 
jis redagavo beveik 30 metų, buvo iš
spausdintas apsakymas “Sutemos,” ku
riame Kreicvaldas panaudojo liaudies 
pasakas apie lobius. Tais pačiais metais 
išspausdintas straipsnis “Kaip žmonės 
apgaudinėja patys save,” kuriame ra
šytojas pasisakė prieš žalingus prieta
rus, ypač kritikuodamas burtininkus, 
“gydžiusius” žmones burtais ir užkeiki-

savo smaigaliu prieš dvarą ir bažnyčią, 
greit tapo populiarus. “Kalevipoego” jr 
“Pasakų” išspausdinimas sudarė estų 
tautinės literatūros pradžią.

Savo meniniuose bei publicistiniuose 
kūriniuose F. R. Kreicvaldas pasisaky
davo prieš estų reakcinės klerikalinės 
kultūros atstovus, ištikimuosius vokiečių 
baronų tarnus—pastorius.

Švietėjas-demokratas Kreicvaldas nuo
lat kovojo dėl liaudies švietimo pageri
nimo. Jis rašė įvairius mokslo }K>puliW- 
rizavimo veikalus, pasakodamas juose 
paprasta, liaudžiai suprantama, kalba 
apie visatos sandarą, apie pasaulio šalis, 
apie gyvulius ir augalus, apie naujus 
mokslo ir technikos atradimus.

Savo literatūrinėje bei visuomeninėje 
veikloje rašytojas pabrėždavo estų ir ru
sų tautų draugystės didžiulę istorinę 
reikšmę, tvirtai įsitikinęs, kad tik taip 
bendraudama estų liaudis gali tapti lai
minga.

Kreicvaldas nuosekliai gynė rusų ir 
estų kultūrinių ryšių idėją. Laiške gar
siam praeitojo amžiaus Estijos švietėjui 
Jakobsonui jis rašė: “Jūs, kaip ir aš, 
gerai žinote, kad juo stipriau mūsų liau
dyje pasireikš tikroji meilė Rusijai, tuo 
mažiau žaibs mums padarys pašto tri
mitai ir tie, kurie jais trimituoja.” Paš
to trimitais ir tais, kurie jais trimituoja, 
autorius vadino reakcinį laikraštį “Esti 
postimes” (“Estijos laiškanešys”) ir jos 
redaktorių I. Jauseną. Rašytojas karš
tai rėmė liaudies troškimą sukurti mo
kyklas rusų dėstomąja kalba. Jis sakė, 
kad “rusų kalba reikalinga mūsų vai
kams kaip kasdieninę duona.” y

Po to, kai Estijos liaudis nuvertė dv. 
r i ninku ir kapitalistų valdžią, kūrybim 
Kreicvaldo palikimas buvo visų pripa 
žintas. Jo veikalus pradėta leisti masi
niais tiražais. Jų žodžiams kompozito
riai rašo muziką, jie atliekami koncer
tuose ir literatūros vakaruose.

Iškilmingai pažymi Estijos liaudis 150 
metų sukaktį nuo Kreicvaldo gimimo 
dienos. Pirmą kartą išleidžiamas pil
nas rašytojo raštų rinkinys, Estijos 
TSR Mokslų akademijos kalbos/fr litera
tūros Institutas paruošė rinkinį moksli- 
nių-tiriamųjų straipsnių apie jo kūrybą. 
Ruošiamas pagrindinis jo didžiulio susi
rašinėjimo rinkinys.

Tarybinės Estijos darbo žmonės rūpes
tingai saugo savo įžymaus sūnaus atmi
nimą, meiliai vadindami jį “dainos tė
vu.” Įžymūs respublikos kompozitoriai 
parašė -eilę dainų Kreicvaldo kūrinių žo
džiams. Svarbiausias Estijos teatras 
“Estonija” stato baletą “Kalevipoegą,” 
kuriam muziką sukūrė stalininės premi
jos laureatas E. Kappas.

150 metų sukaktis nuo Kreicvaldo gi
mimo dienos — didelė šventė estų tapy
binės kultūros, audringai suklesteju.Xs 
neišardomoje broliškųjų tarybinių tau
tų šeimoje.

750-osioms Nizamio 
mirties mėtinėms

BAKU, gruodžio 12 d.—Azerbaidža
no darbo žmonės ruošiasi plačiai pažy
mėti 750-ąsias didžiojo azerbaidžaniečių 
poeto ir mąstytojo Nizamio Giandževio 
mirties metines.

Vakar čia pasibaigė Azerbaidžano 
TSR Mokslų akademijos ir respublikos 
Tarybinių rašytojų sąjungos mokslinė 
sesija, skirta reikšmingajai datai. Buvo 
išklausyti pranešimai apie poeto-huma- 
nisto gyvenimą ir veiklą.

Baku, Kirovabado, Nachičevanio ir 
kitų miestų kultūras rūmuose, klubuos 
bibliotekose ir mokyklose organizuo' s 
poeto kūrinių ir literatūros apie jį pa
rodos. Skaitomos paskaitos ir praneši
mai, rengiami literatūriniai vakarai. 
Padidėjo lankytojų skaičius Nizamio 
muziejuje Baku mieste ir poeto mauzo
liejuje Kirovabade.

Kruopščiai slėpdamas ir 
maskuodamas savo nusi
kalstamą praeiti ir priešiš
kus ryšius su užsienio vals- ( 
lybių žvalgybomis, Berija 
pasirinko pagrindiniu me
todu šmeižtą, intrigas, įvai-, 
rias provokacijas prieš do- i 
rus partinius ir tarybinius i 
darbuotojus, kurie stojo' 
skersai kelio jo sumany-1 
mams, priešiškiems Tarybų 
valstybei, ir trukdė jam 
skverbtis i. valdžia . v v -

(Bus daugiau)

reakcinės imperialistinės jė- 
Amerikos gos suaktyvino ardomąją 

kurie buvo skel- veiklą prieš Tarybų valsty- 
| bę, Berija ėmėsi 

------ i veiksmų savo ______  
1954 miems tikslams pasiekti

pripažįsta žuvusiais Korė
joje bent 498 
kareivius, 
biami dingusiais.

2 psl.—Laisve (Liberty)- šeštadienis, Sausio* J an. 9,

forsuotų 
nu kals ta-

mais.
1866 metais, nepaisant caro cenzūros 

daromų kliūčių, Kreicvaldui pavyko iš
leisti didelį rinkinį “Senovinės estų liau
dies pasakos,” kuriame buvo 43 pasakos 
ir 18 legendų. Šis rinkinys, nukreiptas



ŽEME
5 (Apsakymas iš šių laikų 

Lietuvos)
Garsiai girgždėdamos pra

siveria trobos durys ir Į 
kiemą išsliunkina užsimie
gojęs, besisegiodamas rudą 
švarką, kresnas kolūkietis.

0, jau tu gyvas, Stepo
nai? Eik čia, eik čia—nu- 
prausiu! — linksmai užkal
bina jį traktorininkas, au
gius vaikinas, pildamas j 
aušintuvą vandenį. Šiam 
tylint priduria: — Gerai, 
kad atsikėlei, o tai kaip bū
čiau užbirbinęs po langais, 
tai nė Čebatų nebebūtum 
suradęs!..

—Tai, matosi, kad su ta
vim, Petrai, jokios rodos 
nebėra, — suniurna Stepo
nas, kasydamas nagu putlų, 
.apšepusį žandą ir, apžvelgęs 
raustančią rytų padangę, 
prapliumpa priekaištais: — 
Pakol Noreikiokas buvo pri
kabinėtojo,' tai tu ligi pus
ryčių į lauką neišsirangy- 
davai, o kai tik mane pa
skyrė, tai ir pradėjai dūk
ti; šiokią dieną net venterio 
nebėr kada įdėti!

—Et, ir tuščia jo, Stepo
nai, —tik nusijuokia iš jo 
Petras, užspausdamas odi
ne kepure belendančią ant 
kaktos šviesių plauk ų 
kuokštę. — Iš žuvelės sotus 
nebūsi. Dvi išdirbio normas 
per dieną atlikti, tai aš su
prantu, dalykas — juodu 
ant balto: ir duonos turė
si, ii- pirmūnu pagarsėsi!— 
rimtai užbaigia jis, už
trenkdamas variklio gaubš- 
lę.

—Važiuojam, Steponai!— 
šūkteli jam pro kabinos 
langą Petras, ir traktorius, 
žvangtelėjęs plieniniais vik
arų sąnariais, pasuka iš kie
mo į vieškelį.

P r i važi u oda m as ga 1 i n ę 
kaimo sodybą, Petras ūmai 
visas pasitempia, tvirčiau 
suspaudžia ranka vairolaz- 
dę. Tai čia, pas kolūkietį 
Grikiapelį, jau kelinta sa
vaitė gyvena jo giminaitė 
Aldona, išsikėlusio į miestą 
jų kaimo kalvio duktė. Ta
čiau šį rytą Petro akys vel
tui bėginėja pro senų topo
lių kamienus į kiemą, lauk
damos sumirgant baltos 
suknelės. Aldonos nesima
to nei kitapus vieškelio, be
sisukinėjant su galvijų fer
mos vedėja Grikiapelių Ma
ryte apie naująsias kolūkio 
karvides, nei prie siloso 
duobės.

—Ei, ei, kur suki, ar vel
nią matai? Užmuši!—stai
ga sušunka išsigandęs Ste
ponas, čiupdamas jam už 
rankos. Užsižiūrėjęs Pe- 

*tras ir nepastebėjo trakto
rių pasukus pražulniai ke
lio, tiesiai į pasirodžiusį iš 
už posūkio sunkvežimį.

—Mūsų kolūkio mašina. 
Grūdus veža valstybei, o tu 
būtum apvertęs. Pirminin
kas net pasižiūrėjo ... — 

; prasukus sunkvežimiui vėl 
ėmė bambėti prikabinėto jas, 
bet Petras jo visai nebesi
klauso: traktoriui išnirus iš 
dulkių sukūrių, jis pamate 
takeliu nuo ežero ateinan- 

'čią Aldoną. Vieškelio pa
kraštyje ji stabteli minutė
lei aukšta, tvirta, nušviesta 
tekančios saulės, linksmu 
šypsniu pasveikindama pra
važiuojantį traktorininką. 
Petrui šią akimirką ji pa
sirodo tokia graži, tokia ar- 

4 tima ir miela, —tikra sau
lėje įdegusi kaimo žaliūkė.

—Ech, mergyte! — vos 
ne balsu ištaria Petras, per
jungdamas greitį, bet jo 
nuotaiką apniaukia pašai
3 psl.—Laisve (Liberty)-Šeštadienis, Sausio-Jan. 9, 1954

pus Stepono balsas:
—Ar jau, jau užėjo . . . 

Pamatė, ir traktorių sudau
žys. Tfi!..

—Kelme, tu vienas!—pa
galvojo prikąsdamas lūpą 
Petras. — Būtų dabar No
reikiokas tavo vietoje, — ne 
taip dar paleistume! — Per 
savaitę kitą ir su s-enu trak
torium pradėtume gintis ge
riausią brigados traktori
ninką Maldutį. Ir jam pa
sirodo pikta ant kolūkio 
pirmininko, kuris jau ke
lintą kartą pakeitė prika- 
binėtojus. Bet, privažiavęs 
didžiulį, tik Yradėtą karto
ti nuganytų pfadymų lauką 
ir sustojęs prikabinti agre
gato, Petras staiga pra
džiunga nuo toptelėjusios 
minties. Ilgai negalvoda
mas, jis linksmai plekšteli 
ranka prikabinėtojui per 
petį':

—Gausiu premiją už pla
no viršijimą ir degalų su- 
taupymą—pusiau bus! Tik 
tu prieš kalnelius pataikyk. 
Sutarta?

—Ė-ė, gudročius!—seniai 
taip reikėjo sakyti! — su
kruto kaip ant mielių Ste
ponas ir, užsmaukęs tvir
čiau ant galvos kepurę, čiu
po abiem rankom už agre
gato reguliatoriaus: —Jei
gu šitaip, —leisk, kad net 
dūmai rūktų.

M: 3i:

Trečios dienos popietę 
Petras pamatė Aldoną at
važiuojančią į pūdymų lau
ką. Ji sėdėjo vežėčiose ant 
didelės vandens statinės ša
lia savo dėdės Grikiapelio, 
aukšto džiūsnos žilabarz
džio senio, aprūpinančio jų 
traktorių degalais ir vande
niu. ,

Privažiavusi arimą, ji nu
šoko nuo vežimo ir nubrido 
neskubėdama puria dirva.

—Na, vyrai, pasirodykite 
dabar, taip sakant, kaip su
gebate išnaudoti techniką, 
—tarė senis, kilstelėdamas 
pilką, kai]) dirvonas, nute
pusiais brylias skryblių ir 
su pasididžiavimu parodė 
didelę pypkę į einančią ari
mais giminaitę: — Agrono
mą, reiškia, į praktiką at
vežiau !

Po valandėlės, perėjusi vi
sa išarta lauka, Aldona su- 
stojo ties užuogana, laukda
ma atvažiuojant iš pakalnės 
traktoriaus. Petras, persi
svėręs per kabinos langą, 
dar iš tolo linksmai pasvei
kino ją, pakeldamas ranką:

—Laba diena, Aldut!
Bet Aldona tik linktelėjo 

galva į pasveikinimą ir stai
ga mostelėjo ranka, duoda
ma ženkląįsustoti

—Kas nutiko? — tebesi
šypsodamas paklausia ją 
Petras, iššokdamas iš kabi
nos ir, nubraukęs į atrai
totą juodo kombinešono ran
kovę srovelėm ringuojantį 
iš po kepurės prakaitą, iš
tiesia jai ranką. Aldona 
paspaudžia ją stipriai, kai
mietiškai, bet nenusišypso, 
kaip aną rytą prie kelio, tik 
susirūpinusi paklausia:

—Kodėl jūs, draugai, 
tai]) sekliai kartojate, ar 
brigadininkas jums taip nu
rodė? |

—Nurodę ... — sumela
vo Petras. — Negali būti 
per sekliai! .

i —Na, žinoma, jūs saky
site, kad ir užuoganas bri
gadininkas taip nurodė su
arti? — atsakė jam karčiai 
nusišypsojusi Aldona, bet 
traktorininkas ,tarytum ne
nugirdęs jos žodžių, nė gal
vos nepasuko į užuoganą.

(Bus daugiau)

CHICAGOS ŽINIOS
Chicagos ir apylinkės meni
ninkai veikia

LMS I-mos Apskrities kon
ferencija Įvyko gruodžio 20 
dieną, 1953 metais, Mildos sa
lėje, 3148 So. Ilalsted St.,1 
Chichgo, 111.

Konferenciją atidarė ap
skrities pirmininkas J. Stul
gaitis kaip 11-tą vai. ryto ir 
pakvietė V. Andrulį pakalbė
ti lietuviu liaudies meno rei
kalais. Jis savo kalboje pabrė
žė būtinumą Įtraukti į meno 
veiklą daugiau jaunimo ir net 
vaiku. Sakė, ir veikalu rašyto
jai turėtu i tai atkreipti dau
giau atydos ir rašydami sce
nai1 veikalą visuomet skirti 
svarbias roles vaikam.

Konferencijos p r e z i d i u m an 
išrinkti: pirm. J. Misevičius, 
jo pagclbininku 1. Lapinskas, 
sekr. J. Bendokaitis. Mandatų 
komisijon išrinkti J. Juška 
ir M. Grigai; spaudos ir rezo
liucijų komisijon J. Nedvaray 
ir F. Kirka.

Sekė valdybos raportas. 
Pirm. Stulgaitis plačiai rapor
tavo apie menininkų veiklą 
vidurvakariuose ir ką patyrė 
praeitą vasarą lankydamasis 
rytinėse valstijose. Buvo de
damos pastangos atgaivinti 
chorus ir abelnai pagyvinti 
veiklą Detroite, Clovelande. 
Bockforde i-r kitur, .bet, kol 
kas, nepasisekė. Tačiau visų 
suminėtų kolonijų pavieniai 
menininkai ir mažos grupės 
yra davę pažadą dalyvauti 
vidurvakarinių valstijų meno 
festivalyje balandžio mėnesi.

Iždininkas J. Misevičius ra
portavo apskrities Įplaukas ir 
išlaidas po pereitos konferen
cijos. Dabartiniu laiku apskri
ties ižde randasi $123.51.

Sekretorius J. Bendokaitis 
raportavo, jog nuo paskutinės 
konferencijos apskrities ko
mitetas laikė 25 posėdžius, su
rengė 3 koncertus, d perstaty
mus ir 4 piknikus. Be to, ben
drai su Liaudies Teatru suren
gė Broniaus Vargšo mirties 
paminėjimą, perstatydami jo 
veikalą. Surengė parę daili
ninkui P. Mockapteriui ir L. 
Valančiui,1 bendrai su Moterų 
Klubu surengė parę Juozui 
Lankeliui.

Išklausius valdybos rapor
tus, sekė diskusijos, kuriose 
ėmė dalyvumą veik visi dele
gatai. Po diskuciyų valdybos 
raportai priimti. * Paskelbta 
pertrauka pietum 45 minutes.

Popietinė sesija pradėta 
1 :30 vai. Sekė chorų delega
tų raportai.

Roselando Aido Choras na
rių turi 38. Choras gerai vei
kia ir rengiasi dalyvauti festi
valyje su nauja operete.

LKM Choras po vasaros a- 
tostogų padaugėjo nariais iv 
veikla. Narių dabar yra 40. 
Ižde turi apie $500. Prisidėjo 
prie Įsigijimo Mildos pastato 
su $100. Vasaros atostogas 
praleido laikydami savaitines 
pamokas muzikos teorijoje. 
Ruošiasi dalyvauti festivalyje.

Ciceros Moterų Choras na
rių turi 20, ižde apie $800. 
Rengiasi prie festivalio.

Eks-Mainierių Choras palai
komas Eks-Mainierių Klubo, 
gyvuoja gerai. Narių turi 43 
ir gauna labai daug pakvieti
mų iš Įvairių organizacijų 
pildyti programą.

Liaudies Teatras narių 4uri 
10, bet ne visi yra veiklūs 
meno srityje. Festivaliui pla
nuojama perstatyti geras vei
kalas.

Trumpai raportavo draugin
gos oi ganzacijos delegatės— 
LLD 19-tos kuopos. •. ’

AŽVD delegatų nesirado.
L. Jonikas raportavo iš 

LMS centro veiklos. Centro 
komitetas dažnai susirenka ir 
pasikviečia suinteresuotus 
liaudies menu asmenis.Susirin
kimuose skaitomi rankraščiai 
naujų veikalų ir apdiskusuo- 
jami, Scenos veikalų ir dainų 
katalogas atspausdintas. Bai
giamas spausdinti naujas vei
kalas — vienveiksmė komedi

ja — ir daromi pasitarimai su 
kompozitoriais pagaminti nau
jų dainų.

Mandatų komisija raporta
vo, jog dalyvauja 19 delegatų, 
atstovaudami 259 narius.

J. Stulgaitis pranešė, kad 
vidurvakarinių valstijų lietu
vių meno festivalis Įvyks ba
landžio 23, 24 ir 25 dienomis, 
1954 m., Mildos teatro salėse. 
Festivalio prirengimo darbą 
pradės 7 komisijos tuojau po 
naujų metų. Apskrities komi
teto pasiūlytą fesivalio pro
jektą delegatai po nuodug
naus apdiskusavimo priėmė.

Rezoliucijų komisija per
skaitė dvi rezoliucijas, kurios 
tapo vienbalsiai priimtos.

(Rezoliucijos jau tilpo 
spaudoje.)

Nauja LMS 1-mos Apskri
ties valdyba išrinkta iš seka
mų :

J. Stulgaitis, J. D. Bendo
kaitis, J. Misevičius, E. Klas- 
tauskienė, II. Haynes, J. Ned- 
varas, Ig. Lapinskas, B. Gel- 
gota, F. Kirka, M. Grigai. Al- 
ternatais: J. Juška, J. Karve
lis, Ig. Urmonas, K. Danyla.

Pirm. J. Misevičius
Sekr. J. D. Bendokaitis

Joe Staškus darbe susižei- 
Į dč rankos pirštą, tačiau tiki- 
į masi, kad rankai dėl tų pavo
jaus nėra. 

• •
Joseph žemaitis mirė už

ėjęs alūdėn 3404 S. Morgan 
Avė. Ištiko smūgis širdžiai.

—. * -
■ Anicetas Adaškevičius nusi
žudė iššokęs iš 17-to aukšto 
miesto centre, gruodžio 31 d. 
Palaidotas sausio 5 d., šv. Ka
zimiero kapinėse..

A d aš k e v i č i u s, i n ž i n i ei' i us, 
buvo atvykęs iš Vokietijos 
prieš apie ketvertą metų. Pa
liko žmoną ir sūnų, žmonai 
paliktame raštelyje minėta, 
kad jo nervai nebeišlaiko. Gy
veno 647 California Ave.

Mirė Juozapas Banionis, ki
lęs iš Marijampolės apskri
ties.

Advokatų susivienijimas sa
vo rekomendacijoje kandidatų 
Į teisėjus nepatarė rinkti: lie
tuvį John žuvis. Gi demokratų 
čyfas Daley tuojau pareiškė, 
kad demokratų partija prisi
laikys advokatų sąjungos re
komendacijų. Tai reiškia, kad 
žurio gali neleisti nei ant ba
loto.

J ' • '
Laužynų distriktuo.se daž

nai Įvyksta gaisrų, kuriuose 
žūsta žmonių gyvybes. Daug 
užsikuria dėl nebuvimo gerų 
šildymo priemonių ir priežiū
ros. Taipgi girdisi Įtarimų, 
kad yra tiksliai padegamų.

Detroit, Mich.
įvairios naujienos

LLD 188-ta kuopa gruodžio 
mėnesį Įvykdė labai sėkmingą 
metinę vakarienę pas dd. Ma
cijauskus. Pramoga atnešė 
pelno virš pusantro šimto 
dolerių.

Priešmetinis susirinkimas 
taipgi Įvyko geras. Išklausyti 
valdybos ir komisijų raportai. 
Kuopa prisidėjo su kitomis 
draugijomis surengti Naujų 
metų pasitikimą. Išrinko komi
sijas, taipgi delegatus j Drau
gijų Sąryšį ir į Civilių Teisių 
Kongresą.. Paaukojo nelai
mingų vaikučių Kalėdų dova
nėlėms $25.

Perrinkta kuopos valdyba. 
Tik finansų sekretorė A. Va- 
raneckienė pasiliko abejotina, 
žadėjo veikti tiek, kiek svei
kata leis. Ji sakė, kad jos svei
kata šlubuoja ir tikisi opera
cijos.

Kuopos nariai linki d. Va- 
ranęckicnei greit ir pilnai at
gauti sveikatą.

N. N.

M. Bacevičienė ir M. Janso- 

nienė surengė sergančiai Ceci
lijai Mačienei užuojautos po
būvį. Apie ją trumpai, bet 
daug pasakyta Vilnyje. Ten 
jos sena draugė rašo:

Noriu priminti, kad draugė 
C. Mačienė sveika būdama 
daug dirbo dėl organizacijų, 
kuriose ji priklausė per 35 
metus. Ji dirbdavo parengi
muose ir dažnai būdavo komi
sijose. Per II pasaulinį karą, 
kai draugės mezgė mezginius 
dėl kareivių, o. C. Mačienė 
jau nesveikuodama numezgė 
net 30 šalikų.

Bet sunki liga ją parbloškė, 
i)- jau devyni metai kai d. Ma
čienė niekur nedalyvauja. Mes 
labai apgailestaujame jos tokį 
sunku likimą, t «

Sena Draugė

Bostonas ir Apylinkė
SO. BOSTON, MASS.

Gintarų radijo konferencija yra 
šaukiama sausio (Jan.) 17 d., 318 
Broadway, prasidės 1 vai. po pie
tų. Kviečiame dalyvauti visų or
ganizacijų komitetus ir prašome or
ganizacijų išrinkti delegatus į šią 
konferenciją.

Visos organizacijos turi būt atsto
vaujamos, nes konferencija yra la
bai svarbi visiems Massachusetts 
valstijos pažangiesiems lietuviams.

Gintarų Radijo Valdyba (6-10)

SO. BOSTON, MASS.
Dienraščio Laisvės paramai meti

nis koncertas įvyks sekmadienį, sau
sio (Jan.) 24 d., prasidės 4:30 vai. 
po pietų, 318 Broadway.

Kaip visuodkt, taip ii’ šiemet, 
southbostoniečiai rengia banketą, 
kad finansiniai paremti Laisvę jos 
suvažiavimo proga. Laisvės ben
drovės suvažiavimas įvyks vasario 7 
d. Pasirūpinkim visi, kad galėtume 
gražiai pasirodyti savo parama dien
raščiui suvažiavime.

Banketas bus linksmas ir perte
ktus. Kviečiame visus ir Visas ja
me dalyvaut. H. T. (6-8)Miami, Fla.

Išvakarį laukiant Naujų 
Metų buvo surengtas šau
nus paradas. Marša vo Flag
ler gatve ir Bay front par
ko bulvaru apie dvi valan
das. Daugiausia demon- 
strančių buvo jaunos pane
lės studentės, daliniai uni
formuotų kariškių ir 22 be- 
nai. Miami Herald paduo
da, kad publikos - stebėto
jų su moterim, vaikais ir 
svečiais turistais suvažiavo 
300,000. Dalyvavo ir aukš
ti valstijos pareigūnai, gu
bernatorius Mr. Johns ir 
miesto majoras Abe Arono- 
vitz. Kas turėjo Televizijos 
aparatus, namie galėjo ma
tyti visą paradą ir girdėti 
benų muziką. Tai judžių 
teatrams didelė kom peti
cija.

•
Gruodžio 13 dieną pas 

mus svečiavosi dvi savaites 
Andrius Keivėris su žmona 
iš Chicago Heights, Ill., 
švogeris buvusių philadel-

Plečia gaminių asortimentą

RADVILIŠKIS. — Stiklo fa
briko kolektyvas, apsvarstęs 
vietoje esančius galimumus, 
Įsisavino naują gaminių rūšį— 
silikatinius klijus. Jie skirti 
daugiausia namų apyvokai — 
baltinams skalbti.

Artimiausiu laiku fabrike 
bus gamnarnos ir kitos plataus 
vartojimo prekės iš stiklo: 
stiklinės, stiklai lempoms ir tt.

A. Butėnas

**WVV*V**V*VVV«**«^ 
: MATTHEW A. J 

: BUYUS :
J (BUYAUSKAS) j

I LAIDOTUVIŲ J
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» <

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

phiečių draugų Vogonių. O 
pas draugus Paukštaičius 
svečiavosi clevelandie Č i a i 
Kazys ir Damicelė štaupai. 
Sako, kad jiems mūsų sau
lėta Florida labai patinka.

•__

Gruodžio 31 dieną mirė 
caro batiuškos baltagvar
dietis generolas N. J. Ego- 
roff, 90 metų. Čia jis iš-' 
gyveno nuo 1923 metų. Pa-; 
laidotas su bažnytinėmis 
apeigomis iš cerkvės St. 
Kniaz Vladimir Church. 
Paliko žmoną, sūnų, dukrą 
ir kelius anūkus.

•

Pastaruoju laiku pas mus 
atpigo paprastas auto ma
šinų gazolinas, nuo 29 cen
tų nusirito iki 23 centų. 
Aukštesnės rūšies Ethil ga
zolinas 25 centai. Kiek 
anksčiau buvo 31 centas už 
gazoliną.

•

Pakol kas pas mus svečių 
turistų suvažiavo per ma
žai ir tie patys skūpavoti ir 
netoki su pilnais krepšiais 
pinigų. Pernai buvę visi 
daug*- turtingesni. Tačiau 
tuoj po Naujų Metų jų lau
kiama masiniai atvažiuo
jant. 

•
Sausio 1 dieną saulėta ir 

šilta, kaip vasarą. Visur gė
lės žydi. Temperatūra Mia
mi byčiuje buvo 81 laipsnis 
aukščiau nulio, s Tačiau ne 
visi švenčiame Naujų Me
tų dieną. Miami Springs, 
nuo skvero per Miami upę, 
budavoja naują tiltą. Tuzi
nas darbininkų su mašino
mis ir milžiniškomis šlėgo- 
mis varo cementinius stul
pus į žemę; trenksmai gir
dėt už poros skersgatvių. 
Darbuojasi ir kiti prie šio- 
kių-tokių darbelių. Rodos, 
būtų gėda nešvęsti Naujų 
Metų dieną.

V. J. Stankus

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED-MALE

AUTO MECHANICS
Experienced. Must be 1st class. Ex
cellent working conditions. Vaca
tion with pay after 1 year. Steady 
work. All Benefits. Apply in per
son. See Service Manager.

SPAETH CHEVROLET 
6758 Ridge Ave.

(3-9)

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

(2-8)

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

(4-6)

AUTO PAINTER
1st class. Good working conditions.

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

148 Garrett Rd., Upper Darby, Pa.

or call AL. 4-1522
(1-7)

HELP WANTED FEMALE

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 Naudain St.

(4-7)

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

(256-6)

FOR SALE

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

(250-7)

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

SKELBKITĖS LAISVftJE

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:

LAISVĖ✓
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, L. L, N. Y.

%'k44-i* i'4F & 4
1-----—

•4d Rankdarbių Paroda *5*

’4* 
c*!* Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba nutarė 4-
t ir šiais metais turėti rankdarbių aprodą. T
<44 Laikas nustatytas: šeštadienis ir Sekmadienis

Kovo 13 ir 14 Mareli, 1954
•••••••••• *r-

■4h Kviečiame visus dailininkus paremti šią pa-
rodą savo meniniais kūriniais. Taipgi kviečia- •r
me visus meną ir apšvietą branginančius žmo- T
nes duoti parodai materialės paramos—dovanų

❖ pinigais ir daiktais. Pelnas nuo parodos eis r'į-
dienraščiui Laisvei. /

ši dviejų dienų paroda bus r-.
KULTŪRINIAME CENTRE pų

 -J

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
• *

L........ ............ ................................ .........——......... .......—__ 1

distriktuo.se


Izabelė Sutkienč 
ligoninėje

BMEnanauiw . -- -------------------------------------- ----------------------------—T - ---------------------------------------  --- --------------------------------------------------- --------------——r-—__— NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE

ASSISTANT

A. M. iki
Izabelė Sutkienė
Manhattan Genera

<’ia ji pasiduoda rimtai 
rią operacijai.

Mis. Sutkienė nuo

Gubernatorius miestui 
žadėjo tik “etikos”

I Berniukai kaltinami 
žmogžudystėje

Laivakroviai smerkia
Dewey Įsikišimą

Vagims neteko tuos 
pundus nešti

Patyrusi.
Tinkama alga tinkamai

Telefonuokite:
EL. 9-1315

M.

' (6-8)

metinę atidarymo

■ Lengvas
1 vaikus. 

Linksma 
na

NAMŲ DARBIN1NKL

valgio gaminimas. Mjlinti 
patenkinanti liuoslaikiai 

narni) atmosfera. Naudoti-
dabar atvykusių (dipuke)

šaukite UN. 4-0869
(6-81

ra i patarė jai past 
racijai. Būdama dėl 
ginimo silpnoka, vis 
stiprėjimo, 
antradienį 
si, išvyki*
’dus operuota.

Izabelė Sutkienė yra žmona 
Igno Sutkaus, 
verno biznį 
Brook lyne.

io 6 d. Visi I a u-

Tačiau 
ii. gerai

praeitą 
nusiteiku- 
kur groti

tl ra nd

Mokytojai pasmerkė 
ragangaudystę

Mokytojų l’nija 
\ (• w 
domų

ta-

įamžinančią” ra-

Yorko švietimo Tarybos pa
skelbtu raportu, 'karybos ra
porte žymi, kad 1 18 mokyto
jai ir vienas raštinės darbiniu- 

ragangau dzių išėsti 
už ponams nepatin- 
politines pažiūras, 

tū pažiūrų tikrai nei 
tik it arė, kad gal

i< darbo 
k amas

nežinojo, 
vra ne tokios, kaip poną.

mokytojai yrakad dar 187 
sąraše, kuriuos 
kamantinės ir 
linti iš pareigų.

Mokytojų Unijos pareiški-

gaudžią grupė 
mokytoju eina 
negu net aršus

persekioj im< 
daug toliau 

priešdarbinin-

Mirė socialistu 
lyderis Lee

Sausio 5-tą mirė socialistų 
lydėris Algernon Lee. 80 me
tų. Jis vra redagavęs tos par
tijos laikraščius ir buvęs iš
rinktas keturiems terminams į 
miestinę Aldermanų Tarybą. 
Gvveno Amityville. L. I.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

seniausių laikų priešingas mir
ties bausmei. Ji turėtų būti 
panaikinta visur.

barbariška
Jungtinėse
Sąj ungojc

liekana tebeveikia
Valstijose, Tarybt 
ir beveik visame civilizuotame 
pasaulyje.

Noriu, kad Keleivio pecke
liai patikėtą, jog jeigu butu 
mano galioje, aš mirties baus
mę ant visados ir amžinai vi
sur panaikinčiau.

Gaila, kad tokios galios ne
turiu ir nesimato, kad kas 
nors man ją suteiktu. Gaila, 
kad su mano labai protinga 
nuomone nesiskaito nei Eisen- 
howeris, nei Malenkovas.

Neigi atrodo, kad toks žvė
riškas Keleivio burnojimas 
ant manęs dėl jo didvyrio Be- 
rijos baisaus likimo ką nors 
pagelbėtą tame reikale.

Kunigi! Draugas susirūpi
nęs vyskupą likimu. Keletas 
ją esą pasodinti į kalėjimus 
Lenkijoje, Bu Įgal i joje ii' Ven-
grijoje.

Tas tik

miestui reikalingos paramos 
klausimu. To buvo prašęs ma
joras Wagneris. To prašė dar- 
biečią partija (ALP). To buvo 
prašiusios miestiniu įstaigą 
darbininku unijos.

Gubernatorius nė žodžiu 
neparodė, kad tie jų prašymai 
būtų išpildyti. Taipgi nieko 
nepasakė apie paramą dau- 

bedarbiams. Bet 
(susideda iš 29 

u g pasakojimu 
apie “moralę etiką.” aukštą 
doros lygį valdžioje, manda
gius, “teisingus tyrinėjimus.”-

gėj autiems

Rūpesčių suėstas 
pašovė draugą

Mariano Lore pašovė savo 
prietelių Oberdan Marini iš
lipdamas iš jo vairuojamo bo
so. Pašautasis pasveiks, šovi-

pašautasis per II metu jam 
bėdą pridarinėjęs. Tačiau nu
statyta, kad del nedarbo ir

jo įsivaizduoti priešus.

Iš kily šapu ateina 
sėdėtojams talkon

Pirmadienį sustreikax u- 
si<*ms Permutit (’o. darbinin
kams talkon antradienį ir tre
čiadienį jau atėjo broliai uni- 
jistai iš kitu šapu Permutit

1 buvo pikietuojama.

Pirmuose broliškuose pikie- 
tuose dalyvavo American 
Safety Razor ir Century Pro
jector kompanijų darbininkai.

New Yorke areštuoti du 
metu berniukai ir vienas 
metų vyrukas. Juos Įtarė, 
įie praėjusį sekmadienį užmu
šė kinietį Lum Kai jo bute, 9 i 
Rivington St. Jie įsibriovę j 
butą jam miegant, išgriozdč 
butą ieškodami turto.

Vėl auksinė proga
visiems

IB
Eilinių laivakrovių leidžia

mas laikraštukas “Dockers 
News” smerkia gub. Dewey 
įsikišimą į laivakrovių balsa
vimus pasirinkimui unijos. U- 
nijistams balsavimuose pasi
rinkus 1LA, gubernatorius pa
skelbė balsuotojų “tyrinėji
mą. “Dockers News” tą gu
bernatoriaus žygi vadina “po-

Broiixe detektyvai buvo nu
ėję tyrinėti įvykusį apartmen- 
to apvogimą. Jie ten pamatė 
porą jaunų vyrų ir moteriškę 
biskį įtartinai elgiantis. Tre
jukei įėjus į namą, detekty
vai pasiliko jų laukti ir su
laukė išeinančių jau su pun
dais. Vagišių amžius 23 iki

HELP WANTED—MaLE
M. KNOEDLER A CO.

Reikalingas paveikslams rėmų dar 
bininkas. Sustatytojas ir prilaiky 
tojas dėl geriausios rūšies darbo.
Kreipkitės;

Mr. GRISWOLD
I I E. 57th St„ N. Y. C.

Tel. PL. 3-9742

R EIK ALI N G A COUNTERG J RI.
Valandos 7 A. M. 
mokestis. puikios 
Kreipkitės:

iki 1 P. M. Gera 
darbo sąlygos.

(’of fee
488. E. 156th

Tel. CY.

Shop 
St., Bronx 
2-9927

BINDERY’—COLLATOR—CARBON

30 metu.
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
Nuolatinis darbas, gera

niikios (kubo

Mūsų ričmondhiliškė LDS 
13 kuopos susirinkimas išgirdo 
gerą naujieną. Pranešta, kad 
dtroit ietis Dr. M. 
lankysis Brooklyne 
šio pabaigoje.

IĮ. K 
apie

Palevičius 
šio mėne- 
Nutarėmę 

duotu pre-

Palevičius turiDr.
vardą Brooklyno ir apylinkės 
lietuviuose. Visiems bus svar
bu ir įdomu ji vės išgirsti.

Kada Dr. Palevičiaus pre-

Manoma, kad mes 
sausio 2 I dieną, 
pranešimus.

Beje, susirinkime

jį gausim

sužinojo
me. kad LDS 1” kuopos meti
ne vakarienė, kuri įvyko gruo- 

geraid., vidutiniai

desetku doleriu pelno.

turi smarkią valdybą.
ma susidaro iš motinai.

Fiuansą sekretoriumi
kome ('h. .Jankaiti. Jis

kuopa 
Daugu-

isrin- 
ener- 
Atsis-

veikinome su buvusiu labai 
rūpestingu finansų sekretoriu
mi Vincu Globočium. Jis išsi
krausto i Pennsylvaniįa.

Kuopos nariai prašomi 
dvieju dalyku : tuojau pasimo- 
kėti duokles ir geriau lankyti 
kuopos susirinkimus. Ii šis 
susirink imas galėjo būti kele-

Narys

BANKETAS
Rengia Laisvės Bendrovė

1' ‘t

Įvyks Sekmadieni

Vasario 7 February

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Vakarienė 6-1 ą vaL vakare. Bilietas $3.00
' v . W ’

Po vakarienes šokiai. A į Vien šokiams įžanga 75c
George Kazakevičiaus Orkestrą

Prašome iš anksto įsigyti bilietus

vo ir 1LA viršininku planą ieš
koti užtarimo pas prezidentą 
Eisenhoweri. Įspėja, kad val
dininkai nėra uniją gelbėto
jais. Abi unijas-— AFL ir 1LA 
— ragina atmesti prievartinį 
valdžios kišimąsi į unijos rei-

Majoras paskyrė tris 
važiuotos tyrėjus

Wagneris paskyrė trijų as
menų komisiją, kurią įgalino 
ištirti visą padėti miesto va
žiuotos linijose. Ji gali vyk
dyti apklausinėjimus i,r pri
valo pateikti savo rekomen-

Pa skirt iniais yra Georgu 
Faunce Jr., John 1. Snyder Jr. 
ir Jack Turcott. Pirmieji du 
industrialistai, kompaniją vir
šininkai. Turcott yra komerci
nio laikraščio redaktorius. Vi
si trys jau seniau veikę arbit- 
ratoriais įvairiuose kompaniją 
su darbininkais ginčuose.

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

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS 

ŠTAMPŲ 
Iš Visų Šalių
ARTHUR

15 PAŠTAS 15] FENDLER
112 West 49th Street 

New York 19. N. Y. Tel. CO. 5-7«9l 
S|>ecinliz.uojnmės Lietuvos strun)>omis

Senomis ir Naujomis

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

Pažiūrėkime, ka tie 
triksoriai parodys?

Triksorių rengiamas pobū
vis Liberty Auditorijoje įvyks 
jau šio šeštadienio’ vakarą, 
sausio 9-tą. žada pavaišint; 
užkandžiais, karšta kava ir 
kitais skanumynais ir dar pa
rodyti triksų. O viskam tam 
įžanga, nemokama. Tačiau ši 
pramoga ne vien tuo skirtinga 

atsinešti 
kviečia vi- 
mokamus

Kreipki t ė
Nasif Printing

86 Fulton SI., N. Y.
(low n- 
Pilnai

LAIKRODŽIŲ TAISYMO 
..i)-..

JEWELRY’ SHOP
Gerai įsisteigusi, gera vieta 
tonw Boro Hall Brooklyn, 
įrengta. Tikrai gera biznio
Savininkas parduoda labai prieina
mai. Matykite ai' šaukite savininką: 
387 Pearl St. (arti Willoughby St.)

(Brooklyn)
Tel. UL. 5-3053 ar Worth 2-3271

(6-10)

triksus ar žaismes, 
nuo kitą. Rengėjai

tam h* priemones, 
čiami būti aktoriais 
Taigi, sueikime, visi 
Ii tų įvairybių.

Aš būsiu

ir publika 
pasižiūru

SUSIRINKIMAI
KICIIMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas Į 
įvyks sausio 13 <1., 7:30 vai. vakare. 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. ■ 
Malonėkit visi nariai dalyvauti šia
me susirinkime. Komitetas

(6-7)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. mitingas įvyks trečia

dienį, sausio 1.3 d., 7:30 vai. va
kare. Liberty Auditorium, 1.10-06 
Atlantic Ave., Richmond Mill, N. Y.

Visi nariai būkite, nes šalia kuo
pos reikalų turėsime ii- LDS Centro 
Valdybos nominacijas atlikti.

Valdyba (6-7)

CELLULOID
COVERERS

Užtikrinti

Myrna Wood Heel Co.
101 Essex Street 
Haverhill, Mass.

Tel. HA verhill 2-5911
(6-10)

^3 5t« skysty y
NE. 9-1595 

g SEASON’S GREETINGS 
F Religious Articles
£ GREETING CARDS '
g ELEANOR’S ART! RAF I'
ft Imports
g “Gifts and Things’’
& 66-33 Grand Avenue

Maspeth 78, N. Y.M!

M
'ii

LUN CIIEON ETTE—-RES T AI: KAN T 
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija. 
8850. savaitinių jeigu. Biznis lengvai 
padidinamas. Geras lysas. šią pui
kiausia biznio progą savininkas par
duoda labai prieinamai. Matykite at
šaukite Savininką:

127 ( hamlM'r St., N.
Te). WO. 2-9207

B()O KKEEPIN G M Adlį N E 
OPERATORE

Keletas progų Westchesteryje asme
nims su patyrimu prie banko darbo 

Kreipkitės į Arčiausią 
County Trust Co. Ofisą

Ar į Personalą White Plains 6-4000 
(5-6)

BINDERY—( AftBON C OLLATOKS

C.

(6-10)

REAL ESTATE

Keptuve, dvigubas ga- 
rūmų apartmentas tuš- 
už rcndavo.pimą apart- 
jrendavojimas 5 rūmų

2 ŠEIMOM MŪRINIS NAMAS 
Pardavimui, 
radžius, 5 
ė i a s. jei gos 
mentą (ar
apartmentas)). Plotas 50x100. Gera 
sekcija arti visų komunikacijų. 
Savininkas parduoda labai prieina
mai. Pamatykite nuosavybę:

88-06 97th. Avė., Ozone Park 
ar šaukite Midway 7-0949

(3-7)

NORTH YONKERS
3 šeimų namas plytų ii’ stucco, at
vira ugniavietė, 2 apartmentai 
t i, tile virtuvė ir maudynė, 
(sąlygose, didelis plotas, arti 
port ari jos, prieinama kaina.

Tel. YO. 5-8027

SERGA

tuš- 
gcrose 
t rans-

(5-7)

brook lynietė Paulina

susirgo lyg ir sunkia sloga. 
Pasilsėjusi keletą dienu, at
sikėlė ir ruošėsi šventėms. Li
ga pasikartojo dar aštresnia
me laipsnyje. Tad ji nuspren
dė pasiduoti į ligoninę, tyri
nėjimui. Į ligoninę ji išėjo pa
skutinėmis dienomis gruodžio.

Norintiems sužinoti apie jos 
dabartinę padėt 
paklausti pas jos 

: kai šiuos žodžius
šeimą, nes

grįžusi mi
lą ūky mas

Proga užsidirbti $50 i Savaitę ir vir

šaus. Puikios darbo sąlygos. Kreip
kitės:

HARDING & HARDING
16 Jay St., N. Y. C.

(4-10)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES
BILLIARD PARLOR

Gerai įsisteigęs, 7 stalai ir kiti įren
gimai. Gera biznio sekcija Williams- 
bui’ge, Brooklyn (arti Bar & Grill), 
daro gerą pragyvenimą. Savininkas 
|xirduoda labai prieinamai. Saukite 
savininką:

(Tel. STorling 8-9238
(5-9)

BUTCHER SHOP
Pilnai įrengta. Gera biznio sekcija. 
Jfeigos 8800 į savaitę. Biznis lengvai 
padidinamas. šią puikiausią 
progą savininkas parduoda 
prieinamai, šaukite savininką:

APplegate 7-4127

biznio 
labai

(5-9)

BEAUTY SALON
Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija.
Kambariai užpakalyje, daro gerjjj 
pragyvenimą. Biznis lengvai padi
dinamas. šią puikiausią biznio pro
gą savininkas parduoda labai priei
namai. Matykite ar šaukite savi
ninką :

LA BOHEME 
1159 Flathush Ave., Brooklyn 

Tcf. l'L. 6-9777
(3-7)

BEAUTY PARLOR
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija. 
Remia 850. Lysas. Daro gerą pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidina
mas. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai iš priežasties ligos. Uždara tre
čiadieniais.

TeL
Šaukite savininką: 
EVergrcen 4-9025 
vakarais Saukite 
STagg 2-6970

(3-7)

vilegijų. Jei nusidėjo, turi at- 
pakūtavoti.

Taip juk ir reikia.
Kitaip, žinoma, reikalai si. 

vyskupais stovi Amerikoje. 
.. Jie čia—kapitalistai. Visos 

bažnyčios priklauso jiems. Pa- 
rapijonai neturi jokių teisių.

Toks nonsensas netoleruo
jamas socialistinėje santvar
koje.

Tai aišku. Kodėl tokio aiš
kaus ir paprasto dalykėlio ne
gali suprasti Chicagos Marijo
nų organo redaktoriai?

PETRAS KAPICKAS
S

Puikiai Jrengta

405 So. 4th
Cor. Hewes

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

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

Street
st.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberls

Vincas sodaitis

Užlaiko

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

Telephone E Ver green 4-8174

Virginia 9-6125

TIKRI BARGENAI
KAILINIAI—FUTROS

Minks-Persians-Beavers. Jack
ets, Capes ir Stoics. Koutai 850 
ir viršaus. Stoles nuo 825. Nauji 
ir mažai naudoti. Gatavai pasiu
vame—sutaisome ir perdirbame.

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

JU. 2-3476

Tai yra apsukru sugalvoti ir bū
davot! pačiam sau rakandus. Ir 
taip lengvai su mūsų visam am
žiui parkcrinčmis kojomis. Pasi
darykite lankstomus Coffee 
tables, T. V. pastatymui staliu
kus, valgymo kambariui stalus ir 
tt. (Tikri Phillipine Mahogany 
viršai.)

B. DIENER 
Building Materials 

166 Clove Rd. 
Fort Richmond, S. I. 

Tel. GI. 8-0620

TELEVISION SERVICE

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

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

Tel. NE. 9-2986
■ x (2-11)

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
modernines mašinos vidujinių ligų tyrimui

By Appointment 
Except Thur*. & Holidays

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

mo, 
pakeistas. Iš sykio lankymas 
buvo tik trečiadienį ir sekma
dienį. 2 vai.

D-ė

Taryba susirinko ir 
išsiskirstė

Miesto Taryba įvykdė 
savo susirinki)!..t

Tačiau

pir
mą savo susirinki)!.ą sausio 
6-tą. Tačiau šis buvo beveik 
tik sveikinimų ir susipažinimų 
posėdis. Sekamas įvyks sau
sio 9-tą.

Tarybos pirmininkas Brook
lyn iet^| A be Starkus sake, kad 
tarybai! reikia 
t i ir liftsiruošti 
klausimais: 
švietimo ir 
jaunimui,
trafiko, biznio ir darbų, taip

gi dėl santikių su Albany-ir 
Washington u.

veikti' sekamais 
civiliniu teisiu, 
pasilinksminimo 

civilinių savisaugos,

PARSIDUODA RESTAURANTAS 
įsteigtas prieš 15 metų. Pilnai įreng
tas. Gera veikli sekcija. Puikiausia 
proga porai ar pusininkams. Savi
ninkas parduoda labai prieinamai. 
Saukite Savininką:

Tel. FAylor 7-9892
(4-6)

BAKERY—FRENCH PASTRY
Pilnai jrengta. Gera biznio sekcija. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis len
gvai padidinamas. Šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda 
labai prieinamai. Matykite ar šau
kite savininką: q

1136 Castle Hill Ave., Bronx 
Tel. TY. 2-5269

PARSIDUODA 
BAKERY PASTRY SHOP

Pilnai įrengta: Gera veikli sekcija, 
daro gerą pragyvenimą. Biznis leng
vai padidinamas. Puikiausia biznio 
proga porai ar pusininkams. Par
duoda už prieinamą kainą, šaukite 
Savininką:
Nightingale 8-4375

(5-9)

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

REAL ESTATE

STATEN ISLAND 
LINKSMYBE DftL ’54 

IR DAUG, DAUG DAUGIAU METŲ
Šiuose grynai naujuose 6 rūmų, mūriniuose veneer Ranch svajonių na
muose. Randasi ant Cedar Terrace, Grymes Hill (tarp Northcote ir 
Cunard PI.). Didelis gyvenamasis rūmas. 3 dideli miegrūmiai, ultra mo
dernine virtuve su pristatyta didele kamara, reguliaris dining rūmas, 
spalvotom tile ištaisytas maudymosi kambarys su jbudavotu krepšiu ir 
didele šėpa vaistams, erdva drabužių padėliui šėpa. Šiltas vanduo, alie
jum šildomas, cenvector radiation, pilnas skiepas, plesteriuotom sie
nom, pribudavotas garadžius. Trumpas paėjimas iki busų. krautuvių, 
mokyklų (Public ir parapijinių) ir college. Plotas 50x100 . . .

KAINA $21,000
Gretimai lotas 52x100 galima dasipirkti su namu, jei pageidaujama. 
Mes taipgi priimame užsisakymus naujų namų, kurie bus gatavi užėmi
mui pavasarį.

Pamatymui Bet Kada 
Kreipkitės 49 Longview R<L, ar šaukite Gibraltar 2-7322

4 psl.—LaisvS (Liberty)- šeštadienis, Sausi o-J an. 9, 1954




