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KRISLAI
Pamiršo ne tuos.
Prezidento klaida.
Adenauer ir Ollenhauer.
Ima nagan ponus.
Vėl visų galų suirimas 

Rašo A. Bimba

Visi laukėme prezidento \Ei- 
enhovverio pranešimo Kon

gresui. .Jis ii padare praė.juA. 
ketvirtadieni.

Prezidentas nepamiršo gana 
smarkiai apšaudyti “raudo
nuosius.” Pažadėjo siūlyt Kon
gresui Įstatymais nupilietinti 
tuos amerikiečius, kuriuos teis
mas “pripažins kaltais pasi- 
mo.jime spėka nuversti vai 
dž»ą !’’

Prezidentas, matyt, noi i su
pliekti pati ragangaudziu ka
ralių sen. McCarthy.

Įdomu, kad šita prezidento 
posmą pasmerkė \ isa Didžio
sios Britanijos spauda. Esąs 
kvailas ir neapgalvotas pasiū
lymas.

Mūsų prezidentas gana 
daug apie gana daug dalykų 
prikalbėjo. Nepaskūpėjo di
delių pažadų.

Bet prezidentas pamiršo sa
vo ilgoje prakalboje paminėt! 
tuos “dievo sutvėrimus.“ ku
riuos mes esame pripratę va
dinti bedarbiais. Ne zodelit 
jypie juos. O jų jau esama 
poros milijonų. O jų armiji 
dar žada kasdien augti.

Mums prisimena anais se
nais laikais prezdento Herbert 
Hooverio prakalba išvakarėse 
didžiosios depresijos apie au
tomobilius ir vištas. Jis irgi 
nematė prisiartinančios eko
nominės audros.

JĮ. atrodo, pamėgdžioja šių 
dienų prezidentas.

Hooveris buvo inžinierius. 
Eisenhoweris yra generolas.

• ““““
Vakarinės Vokietijos social

demokratai iškėlė labai aštrų 
kaltinimą prieš permjerą Ade- 
nauerj. Jie sako, kad Adenau- 
eris sabotažuoja “Keturių Di
džiųjų“ būsimą ją konferenci
ją. i

Premjeras labai užpyko ii 
pareikalavo, kad socialdemo
kratų lyderis Ollenhauerh 
tuojau jį nužemintai atsipra
šytų vardu visų Vokietijos 
socialdemokratų.

1 Nežinia, ką pasakys Ollen- 
h a noris.

Diskusijos Įdomios. Herai, 
kad socialdemokratai nors jau 
žodžiais atsisako paremti Ade. 
nauerio pasimojimą atgaivinti 
Vokietijos militarizmą.

Alarmiškas pranešimas iš 
Indokinijos: ten liaudiečia 
užimtose srityse pradėję atim- 
dinėti žemes iš dvarininkų ir 
išdalinėti bežemiams valstie
čiams.

Tai reiškia, kad tie nelabie
ji komunistai ir ten pradėjo 
imti nagan ponus.

Indokinijos žmonėms, žino 
ma, patiks.

’ Nuvirto Italijos premjero 
Pella vyriausybė. Nuvirto dėl 
nesantaikos ir peštynių pačio
je Krikščionių Demokratų 
Partijoje, kurią Pella atstova
vo.

Padėtis tokia rimta, jog mū
sų ambasadorius ponia Luce 
nutraukė vakacijas Washing
tone ir lėktuvu išskrido atgal 
Romon.

Ponia Lude stengsis krikš-

KOMUNISIŲ BAR UJA 
SAKO, NEPAISYS 
PREZIDENTO GRASINIMO

— ■ .   _ , »

New York. — Komunistų Komercine New Yorko 
Partijos komitetas išleidi’ spauda, rašo, kad pati Jung-

j Nauji hydrogeninės 94,000 amerikiečiu
bombos bandymai pernai žuvo nelaimėse

Washington. — Ameri- Washington. — Automo- 
ka. darys naujus hydroge- biliai 1953 metais užmušė 

į nines bombos išbandymus > 38 tūkstančius amerikiečiu, 
ateinantį pavasari. Teigia- Per visokias nelaimes na
rna, kad naujoji bomba bus ! mie žuvo 27 tūkstančiai.

I pareiškimą, kad prez. Ei- i 1 ‘ 7 1
i senhoweris nenubaidys ko
munistų nuo veikimo. Pre
zidentas reikalavo atimti

i

I
I

pilietybę komunistams, ku
riuos teismai pripažins kal
tais už vadinamą, “suokal- 
biavimą skelbti, kad varu 
reikėsią nuversti šios šalies 
valdžią.”

tinių Valstijų Konstitucija 
neleidžia atimti pilietybę 
čia gi m ia m s a m e r i k i eči a ms, 
nuteistiems daugiau kaip 
vienus metus kalėti.

Oro nelaimėj užmušta 
12 amerikiečiu

125 sykius smarkesnė už 
i pernai išsprogdintą hydro- 
I gen in ę bombą.

Bandymai bus daromi 
Eniwetok saliukėse, Pacifi- 

I ko Vandenyne. Juos ma
tyti bus leidžiama tiktai 
aukštiems valdininkams ir 
niekam kitam.

Besimaudant, beskrai
dant lėktuvais, bešaudant 
ir kituose nelaiminguose 
atsitikimuose užmušta. 29 
tūkstančiai.

Taigi viso 1953 metų ne
laimėse žuvo 94 tūkstan
čiai amerikiečių.

PER MENESĮ PALEISTA 
425,000 DARBININKŲ. 
IŠ ĮVAIRIŲ PRAMONIŲ

Washington. — Valdžia | teko darjio ir daugelis kitų, 
praneša, jog pereitą mene-: kurie netuTi tos apdraudos. 
sj dar 425,000 darbininkų Prekybos departmental 

! Įvairiose valstijose davė j pripažįsta, jog bedarbių 
! aplikacijas, reikalaudami i skaičius jau viršija, du mili- 
pensijų pagal nedarbo ap-: jonus.

I draudos įstatymą. Bet ne-| Bet CIO unijų centras 
sako, valdžia užtyli, kaip 
sparčiai auga bearbių skai
čius. CIO teigia, kad be
darbių yra daug daugiau, 
negu valdžia viešai pripa-

j
j Gelžkeliečiai gauna 
! penktukini priedą

Partijos komiteto pareiš
kimas, pasirašytas jos pir
mininko Wm. Z. Kosteriu, 
Elizabethos Gurley Flynn 
i)’ Pettiso Kerry, sako, jog 
Eisenhoweris mėgina “te
rorizuoti” amerikinius ko
munistus, apeidamas šalies 
Konstituciją. K o m i t e t a s
nužiūri, kad " Eisenhoweris 
tuo grumojimu veda linkui 
“greito ir visiško Komunis
tų Partijos užgynimo bei 
uždarymo.” v

Karininkai bergždžiai 
išeikvoja bilijonus 
dolerių per metus

Washington. — Genero
las Wendell Westover rašo 
Rezervo Oficierių Sąjun
gos žurnale, jog karinė 
Amerikos valdyba bergž
džiai išeikvoja apie 4 bilijo
nus dolerių per metus. Val
dyba naudoja 15 skirtingų 
katalogų, pagal kuriuos at
skirai perka ginklus bei ki
tus įrengimus armijai, oro 
jėgoms, kariniam laivynui 
ir tt.

Taip generolai bei admi
rolai net po kelis kartus 
daugiau negu reikia priper
ku tų pačių dalykų.

Jau 1952 metais buvo 
siūloma sudaryti vieną ka
talogą - sąrašą visokię rei
kalingų daiktų armijai, la
kūnams, laivynui ir tt. Bet 
kariniai valdovai pakišo po 
stalu tą siūlymą, kuris ga
lėtų sutaupyti bilijonus 
dolerių taksų per metus.

Kalinys mojosi užmušt 
Trockio nužudytoją

Mexico City. — Automo
bilių vagis Jose Medina 
Chavez kalėjime puolėsi pa
galiau užmušti kitą kalinį, 
Jacques Mornardą, kuris 
seniau nužudė Leoną Troc
kį.

Už Trockio nudūrimą 
Mornardas išbuvo kalėjime 
jau 13 metų. Meksikos val
džia jam dovanoja likusiąją 
dalį bausmės — dar 6 su 
puse metus. Bet Mornar
das neina iš kalėjimo, nes 
bijo, 'kad Trockio draugai 
galėtų jį nužudyti.

Shreveport, La. — Per 
sniegų audrą sudužo Inter
national Airways lėktuvas, 
užmušant tos oro linijos 
prezidentą Thomą, Braniffą 
ir 11 kitu, begrižtant jiems 
iš medžioklės. Tarp užmuš
tųjų yra ir keli kiti milijo
nieriai.

išeikvota $2,000,000 
klaidingam vamzdžiui

Duties tariasi su Sovietu
i ■

i atstovu apie atominį
■ Eisenhowerio pasiūlymą

Chicago. — Geležinkelių 
' Garvežių Mašinistų ir Ug- 
; niakurių Brolija priėmė 
! kompanijų pasiūlymą, pa- 
i keliantį jiems valandinę ai- 
t gą 5 centais. Taigi dabar

žista.
T ū ks tane i a i s pale i d i n ė j a 

darbininkus ne tiktai fa
brikai, bet ir geležinkeliai.
AUTO. DARBININKU 
PALEIDINĖJIMAS

Detroit. — Automobiliu
4

čionis sutaikyti. Pagązdins 
doleriais: nesusitaikys, nebe
gaus dolerių iš mūsų kišenės.

Tas turėtų paveikti.

Washington. — Amerika 
oravedė didžiulį vamzdi 
naftai - aliejui pumpuoti 
i vieną busimąją savo ka
rinių lėktuvų stovyklą Mo- 
rokkoj, francūzų koloni
joj, šiaurinėj Afrikoj. Bet 
stovykla buvo pastatyta 
skirtingoje vietoje ir daug 
toliau. Taigi tas vamzdis, 
lėšavęs 2 milijonus dolerių, 
pasirodė visai nerei kali il
gas.

Dabar vamzdis bus ar
domas ir jo medžiagos ga
benamos Ispanijon, kur 
Amerika stato sau naujas 
lėktuvų stovyklas.

Susprogus anglą 
lėktuvui, žuvo 
35 asmenys

Roma.—Susprogo ore ir 
nukrito į Viduržemio Jū
rą rakietinis Anglijos lėk
tuvas. Nuskendo 29 lėktu
vo keleiviai ir 6 lakūnai bei 
tarnautojai.

Tarp žuvusių keleivių yra 
ir kėli amerikiečiai.

Šis lėktuvas vardu “Co
met;’ grįžo iš Malajos, 
skrisdamas 480 mylių per 
valanda. r t

$50,000,000 paskirta 
oro bazėm Ispanijoje

Washington. — Jungti
nės Valstijos-paskyrė 50 
milijonų dolerių kariniams 
darbams, Ispanijoj, statan 
Amerikai lėktuvų stovyk
las, pagal sutartį su Ispa
nijos diktatorium Franku.

Sovietu

Washington. — Amerikos 
i valstybės sekretorius Du
lles pirmadienį

■ naši ta rimu s su1 i.
j ambasadorium
i apie atominį prezidento ! 
i Eisenhowerio pasiūlymą. ;

I’rezidentas siūlė jsteig-! 
; Ii tarptautinį atominių me- 1 
! džiagų fondą civiliniams; 
reikalams — fabrikams, i 

j žemdirbystei, gydymui ir, 
kt. Sakė, turinčios atomi-' 
ne jėgą šalys privalo dėti ’ 
tam tikrus kiekius atomi
nių medžiagų į tą fondą. O

London. — Anglijos Elek- 
trini’nkų Unija pradėjo po 
vieną dieną streikuoti at
skiruose miestuose tikslu, r z
kad priverstų pakelti jiem 
uždarbį.

j T 4. m i i i pe gaus po $1.49 valandai, fondas Jungt. lautu glo-'J r . \. . i , j*- i Brolija turi 60,000 nariu,boję dalintų tas medžiagas i _________’ _
dar neturintiems atominės I
jėgos kraštams, kad ir jie j pĮQpnĮinwpY*in ifaLa galėtii daryti bandymus, į ^Sen“0W“r 10 
kaip išvystyti, atomų 
naudingiems 
tikslams.

fabrikai pereitą mėnesį pa
leido 21,000 darbininkų.

O pereitą vasarą Chrys
ler automobilių korporacija 
pasiuntė namo 7,650 darbi
ninkų, Hudson kompanija 

j paleido 4,500, o Studebaker 
pranešė, jog paleis dar

Boston. — Vietinis dien-! 3,000 iki 3,600 auto, dai'bi- 
pa-1 ninku šią savaitę arba kitą, 
pi- f Fabrikantai sako, suma-

į’*3 i Eisenhowerio itaka
1 IS. I

jogą! 
kasdieniams jau ema žemyn

tiko svarstyti Eisenhowe
rio pasiūlymą.

Dulles pasitarimuose su
Zarubinu stengsis ypač
patirti, ar “ščyras 
vietinis sutikimas.

I I AIDAI DĖL
CINCIJAMŲ BELAISVIŲ

Panmundžom, Korėja. — 
Šiaurinės Korėjos Liau
dies Respublika ir Kinija 

l'ragino Ameriką panaujin
ti derybas dėl busimosios 
politinės konferencijos tai
kai daryti 
tino amerikonus, kad jie 
nori atiduoti čiang Kai- 
šekui bei Pietinės Korėjos 
tautininkams 22,000 ginči
jamų belaisvių kaip karei
vius, pradedant nąo sausio

orėjoje. 
amerikonus,

kuomet amerikonai 
dinės juos.

Kinija ir Šiaurinė 
ja taip pat atsišaukė j Jun-: 
gtinių Tautų seimo pirmi-i 
ninkę Vi jąją Lakšmi, l.„„ 
sušauktų specialę 
posėdį spręsti klausimams 
apie belaisvius ir politinę 
konferenciją.

Šiaurinės Korėjos liau
dininkai ir Kinija pakarto
jo, kad toj konferencijoj 
turėtų dalyvauti ir Sovie-

rastis Post per savo
siutimus apklausinėjo
liečius įvairiosę valstijose, žėjo automobilių pirkimas.
kaip jiems dabar patinka 
prez. Eistnhovveris. K Pasi
rodo, jog pritarimas . Ei- 
senhoweriui sumažėjo vie
nu iki dviejų procentų nuo 
1952 metų, kada jis rinki
muose gavo 55 procentus 
visų piliečių balsų.

Boston Post pažymi, jog 
; už Eisenhoweri dabar dau- 

palei- j giausiai stoja," moterys’’ ir 
jaunuoliai, dar nesubrendę, 

Korė- i iki balsavimu amžiaus.

kad i Amerika pernai davė 
seimo I užsieniam 6 bilijonus 

ir 700 milijonų dol.

Šiaurinė Korėja ir Kini- tų Sąjunga, kaip viena iš 
kad ameriko- neutralių valstybių;

nai mojasi sulaužyt paliau- Amerikonai gi sako, po-
ja užveiškė

nes ’ sutartis litinėje konferencijoje te
gali dalyvauti tik kariavu
sieji1 kraštai; taigi ir Sovie
tų Sąjunga galėtų būti pri
imta tiktai kaip “kariavu
si,” o ne bepusiška šalis.

Sniegai ir šalčiai 
Įvairiose valstijose

Washington. — Jungtinės 
Valstijos 1953 metais davė 
6 bilijonus, 700 milijonų 
dolerių paramos Anglijai, 
Frakcijai, Čiang Kai-šekui 
bei kitiems savo talkinin
kams, stiprinant juos kovai 
prieš komunizmą.

Nepaisant prezidento Ei
senhowerio pasižadė j i m ų 
taupyti lėšas, Amerika 1953 
metais sukišo svetimiems 
kraštams ,400 milijonų do
lerių daugiau negu 
metais.

1952

Bet kadangi 
dar 
būti

Prancūzai sako atmuša
Vietnamo liaudininkus

Suparalyžiuoti veteranai 
išmesti iš ligoninės

Memphis, Tenn. — Du ar
mijos veteranai, dalinai su
paralyžiuoti per automo
bilinę nelaimę karinėje tar
nyboje, be leidimo pasišali
no iš Clevelando karinės li
goninės ir atvyko į Mem- 
phisą; prašėsi priimti juos 
i čionaitinę armijos ’ ligoni
nę; sakė, jog Clevelando li
goninėje buvo per blogas 
užlaikymas.

Bet karinės Memphiso li
goninės viršininkai nubau
dė tuos veteranus, J. F. 
Mershoną ir Ch. E. Somer
ville, už pabėgimą iš Cleve
lando ligoninės, išmesdami 
juos trims mėnesiams iš 
Memphiso ligoninės. Taigi 
dabar jiedu j ieško prieglau
dos nekarinės^ ligoninėse, 
iki galės sugrįžti Į armijos 
ligoninę.sako:

G i nč i j a m i e j i belaisviai
bus pavesti politinei kon
ferencijai, kuomet bus pra
ėję i90 dienų laikotarpis, 

' per kurį buvo leista Kini
jos bei Šiaurinės Korėjos 
pasiuntiniams lankytis į 
stovyklas ir aiškinti belai
sviams, kodėl jie turėtų 
grįžti namo,
politinė konferencija 
nesušaukta, tai turi 
pratęstas belaisvių laiky
mas stovyklose ir aiškini
mai jiems. Be to, ameriko
nai su savo bičiuliais taip 
trukdė aiškinimus belais
viams, jog aiškintojai iš 
tikrųjų gavo tiktai 10 dienų 
laiko, o ne 90 dienų.
Amerikonų komanda gra

sina panaujinti karą prieš 
Šiaurinę Korėją bei Kini
ją, jeigu jos mėgintų gin
klais sulaikyti belaisvius,

Hartford, Conn. — Snie
gynai Conn, valstijoj daų- 
gelyj vietų visai sustabdė 
automobilių važinėjimą. .

Chicago. — Minnesotoj ir 
kai kuriose kitose vidurva- 
karinėse valstijose prisni
go iki 25 colių. Šalčiai 
miau zero.

ze-

ša
še-

New York.—Pereitą 
vaitę / dikčiai apsmuko 
rai automobilių, cigaretų 
bei kitų biznių.

Hanoi, Indo-Kinija. — 
Francūzų komanda skelbia, 
kad jie atmušę Vietnamo 
liaudininkų atakas linkui 
Seno lėktuvų stovyklos, vi
durinėje Laos provincijos 
dalyje. Sako, francūzai 
nukovę 1,000 Vietnamo ko
munistų, \ bet nepraneša 
apie francūzų nuostolius.

ORAS.—Giedra ir netaip 
šalta.

Burma tariasi prekiauti 
su Sovietais ir Kinija

Rangoon, Burma. — Bur
iuos valdžia pradėjo derėtis 
su Sovietų Sąjunga ir Kini
jos Liaudies Respublika 
apie bendrą prekybos su- 

į tartį tų trijų šalių.
Sovietų Sąjunga ir Kini- 

! jos Respublika neseniai pa- 
; si rašė naują, labai plačią 
prekybos sutartį.

ŽIEMA NEW YORKE
New York. — Naktį iš 

sekmadienio į pirmadienį 
Didžiajame New Yorke 
prisnigo 7 colius. Snigimas 
tęsėsi ir pirmadienį. Taigi 
buvo numatoma 10 colių 
ar daugiau. Šalčiai buvo 
nuo 14 iki 20 laipsnių virš 
zero.
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SUVAŽIAVIMAS
Laisvės bendrovės dalininkų suvažiavimas artėja. 

Laukiame žinių, kas kur veikiama sustiprinimui dien
raščio suvažiavimo proga. Taipgi rūpi žinoti, kas iš 
Kur atvyks ,į suvažiavimą.

Finansinė parama dienraščiui yra labai reikalinga. 
Sukėlimas finansų yra nelengva problema! Kaip susi
eiti su skaitlingesniais būriais žmonių? Kaip gauti pro
gų priminti jiems spaudos išlaikymo reikalą? Kokiais 
)ūdais galėtume desėtką-kitą dolerių sukelti dienraš- i 
?iui suvažiavimo proga? Šie klausimai vargina kiek
vieną apšvietus brangintoją. Jie yra labai svarbūs klau- i 
amai. Tačiau nereikia per daug laiko eikvoti planavi- ( 
mams. Geriau skubiau veikime žinomais savo veikimo 
judais.

Suruošimas pramogų Laisvės paramai yra pats ge
riausias būdas finansų sukėlimui. Į pramogas atsilanko . 
>monių, prideda doleriuką-kitą aukų, pasišnekučiuojant, i 
įasifundinant, dar pasidaro desėtkas ar daugiau dolerių 
)elno nuo pramogos.’ Taip per daugumą pramogų su- •' 
-įkelia gerokai pinigų ir pasidaro spaudai graži parama.

Prašome veikėjų visose lietuvių kolonijose pasirūpiu- ; 
?i surengimu kokios nors pramogos Laisvės paramai 
prieš suvažiavimą. Prašome visų Laisvės skaitytojų lan
kytis į ruošiamas pramogas. Darbuokimės visi, kad su- I 
važiavimo proga sustiprinti savo dienraštį finansiniai. į

Suvažiavimas ir po suvažiavimo banketas bus Li
berty Auditorium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill,

Suvažiavimas prasidės 11 vai. ryto, vakarienė bus 
iluodama 6 vai. vakare.

Kviečiame visus dalyvauti bankete ir prašome iš 
anksto įsigyti banketo bilietus.

Įžanga banketui ir šokiams $3, vien tik šokiams 75c.
Laisves Administracija

(Tąsa)
Prasiskverbęs su šių nu

sikalstamų metodų pagalba 
į atsakingus postus Užkau
kazėje ir Gruzijoje, o- vė
liau TSRS Vidaus reikalų 
ministerijoje ir puoselėda
mas išdavikiškais tikslais 
valdžios užgrobimo planus. 
Berija ir jo bendrininkai 
susidorodavo su jiems ne
pageidaujamais žmonėmis, 
nesibiaurėdami savivaliavi
mo ir neteisėtumo aktų, 
niekšiškai apgaudinėjo Par
tiją ir valstybę.

Tardymo nustatyta išti
sa eilė nusikalstamų Beri
jos machinacijų, kurių tiks
las buvo pasiekti karjeris- 
tinius tikslus ir užkirsti ke
lią •jo priešiško veido de- 

' maskavimui. Taip, tardy- 
, mo nustatyta, kad,, siekda- 
Į mas savo išdavikišku tiks- 
i lų, Berija eilę metų, savo 
bendrininkų padedamas, ve-., 
dė nusikalstamą intriganiš-1 
ką kovą prieš įžymųjį Ko- 

; munistų pąrtijos ir Tarybų 
j valstybės veikėją — Sergo 
, Ordžonikidzę, matyd a m a s 
' jo asmenyje žmogų, kuris 
i kliudė jam toliau kilti ir 
j vykdyti priešiškus sUma- 
i nymus. Kaip dabar nusta- 
■ tyta, Sergo Ordžonikidzę 
' politiškai nepasitikėjo Be- 
i rija. Po Sergo Ordžoniki- 
dzės mirties sąmokslininkai ■ 

j toliau žiauriai keršijo jo | 
' šeimos nariams.
j Tardymo nustatyti ir to-Ų

PASTABOS
Salt Lake City Tribune Į persekioja, 

padarė sekamą pastabą, ku-1 
ri turi daug tikrovės:

“Nebūkime perdaug pe-' 
simistais dėl apvienyto pa
saulio pamainų. Jau dabar 
turime didžiulę brolybę 
tarp tautų, kurios 
smarkiai supykusios 
John Foster Dulles.”

Mūsų valstybinis sekreto
rius J. F. Dulles, 
daugelį tautų smarkiai su
pykdė ir įžeidė su savo dik
tavimu.

Prancūzija šiuo

tai, kad jis buvo liudytojas 
dėl Trentono persekiojomų- 
jų šešių negrų jaunuolių.

Jis paliudijo, jog tie ne
grai buvo kankinami, kad i 
išgauti prisipažinimą pada-' tį

ant

tiesa,

metu 
daugiausia nepasitenkinusi 
jo grąsinimu sulaikyti ame
rikiečių finansinę pagalbą, 
jeigu francūzai nesutiktų 
bendrai su vokiečiais prisi
dėti prie formuojamos tarp
tautines vakarų armijos 
prieš Sovietus.

tuo liūdi- 
teismas 

nekaltais

Vokietijos Demokrat. Respti 
klikos darbai ir troškimai

Tarybų valstybei priešišką 
išdavikišką sąmokslininkų 
grupę, į kurią įėjo dauge
lio metu bendros nusikals- V 
tamos veiklos surišti su Be
rija teisiamieji V. N. Mer
kulovas, V. Gj Dekanozp- 

' vas, B. Z. Kobulovas, S. A.
Goglidze, P. J. Mešikas ir 
L. J. Vlodzimirskis. Są
mokslininkai užsibrėžė nu
sikalstamą tikslą panaudos 
ti Vidaus reikalų ministe
rijos organus prieš Komu
nistų Partiją ir TORS Vy
riausybę, pastatyt? Vidaus 

viršum 
ir Vyriausybės 

valdžiai užgrobti, tarybinei 
darbininku ir valstiečių * • ** santvarkai likviduoti, kapi
talizmui restauruoti ir bur
žuazijos viešpatavimui at
kurti.

Teismas nustatė, kad L. 
P. Berija pradėjo nusikals- 

I tarną išdavikišką veiklą ir 
nustatė slaptus ryšius su 
užsienio žvalgybomis dar 
pilietinio karo metu, kai L. 
P. Berija 1919 metais, bū- 

; damas Baku mieste, įvykdė 
išdavystę, stojęs į slaptą 

■ agentūrinę tarnybą kontr
revoliucinės musava t i s t ų 
vyriausybės Azerbaidžane 
žvalgyboje, kuri veikė An
glijos žvalgybos organų 

i kontroliuojama.
(Bus daugiau)

dymais ir autentiškais do
kumentiniais duomenimis, 
kaltinamieji prisi pažino 
kalti įvykdę eilę sunkiausių 
valstybinių nusikaltimų.

Berija perduotas teismui 
kaltinant Tėvynes išdavi
mu, antitarybinio sąmokslo 
organizavimu, teroristinių 
aktų įvykdymu, aktyvia 
kova prieš darbininkų kla
sę ir revoliucini darbininkų reikalų ministeriją 
judėjimą, jo vykdyta slapto- Partijos 
je gentūrinėje tarnyboje 
kontrrevoliucinės musava- 
tistų vyriausybės žvalgybos 
organuose pilietinio karo 
laikotarpiu, t. y. nusikalti
mais, numatytais RTFSR 
Baudžiamojo Kodekso

Dekanozo-

straipsniais 58-1 
58-13, 58-11.

Merkulovas, 
vas, Kobulovas,
Mešikas ir ’Vlodzimirskis 
perduoti teismui kaltinant 
Tėvynes išdavimu, teroris
tiniu aktu įvykdymu ir da
lyvavimu . kontrrevoliucinė
je išdavikiškoje sąmoksli
ninkų grupėje, tai yra nu
sikaltimais, n u m atytais 
RTFSR Baudžiamojo Ko
dekso straipsniais 58-1.

BERLYNAS, XIL 11. 53.— 
Gruodžio 10 d. įvykusiame 
Vokietijos Demokratinės Res
publikos Ministrų tarybos po
sėdyje pasakė kalbą einantis 
ministro pirmininko pareigas 
Valteris Ulbrichtas. Jis pažy
mėjo, kad Ministrų tarybos 
posėdžio darbų tvarkoje esą 
klausimai, skyrium imant, nu
tarimas dėl darbininkų sąlygų 
ir materialinės padėties toles
nio pagerinimo ir dėl profe- 
sąjungų teisių, turi didelę 
reikšmę visai Vokietijos darbi
ninkų klasei.

Ulbrichtas pažymėjo, kad 
Vokietijos Demokratinės Res
publikos gyvavimo metais'bu
vo tris kartus žymiai pakeltas 
darbininkų ir tarnautojų dar
bo užmokestis. Vien 1953 me
tų rugpjūčio mėnesį įvykusio 
kainų sumažinimo išdavoje 
Vokietijos Demokratinės Res
publikos gyventojų pajamos 
padidėjo 560 milijonų markių. 
Išvystyti gamybą ir pakelti 
darbo žmonių gyvenimo lygį,
pareiškė Ulbrichtas, leido ne- brichtas, reikėjo sparčiu tem- 

' savanaudiška Tarybų Sąjun
gos ir liaudies demokratijos i dustriją ir sunkiųjų 
šalių ' pagalba. Tarybinės vy
riausybės vykdomi papildo
mieji žaliavos ir masto pro
duktų tiekimai bei kredito su
teikimas įgalina Vokietijos

Demokratinės Respublikos vy
riausybę sparčiu tempu įgy
vendinti naująjį kursą, pakel
ti plataus vartojimo prekių 
gamybą ir tuo pagerinti gy
ventojų aprūpinimą.

Ulbrichtas pažymėjo tą di
džiulę reiškmę, kurią turi Vo
kietijos Demokratinei Respub
likai Tarybinės vyriausybės 
nutarimas nutraukti nuo 1951 
metų sausio 1 dienos repera- 
cijų ėmimą, sumažinti okupa
cines išlaidas ii- taip pat per
duoti mums 33 stambias įmo
nes. Jis nurodė, kad vien 195:1 
metais Vokietijos Demokrati
nės Respublikos darbo žnionių 
realiosios pajamos padidėjo 
2.7 milijardo markių. Suma
žinus respublikoje 1953 me
tais darbo žmonių pajamų mo
kesčius, darbininkų ir tarnau
tojų pajamos papildomai pa
didėjo . 450 milijonų markių. 

Kad būtų sukurtos tvirtos 
prielaidos VDR darbo žmonių 
ir visų gyventojų ekonominei 
padėčiai pagerinti, pasakė Ul-

pu vystyti mūsų sunkiąją in- 
mašinų 

gamybą. Be šių laimėjimų vys
iant sunkiąją pramonę būtų 
neįmanoma vykdyti naująjį 
kursą.

Priminęs priešo agentų mė
ginimus sužlugdyti Vokietijos 
Demokratinės Respub. vyriau
sybės naujojo kurso vykdy
mą, Valteris Ulbrichtas pa- 

. brėžė, kad dėl darbo žmonių 
i budrumo buvo demarkuoti 
priešo sumanymai, o sabotaž-

Sutinkamai su TSRS 
Aukščiausiosios T a r y b o s 
Prezidiumo Įsaku, Serijos, 
Merkulovo, Dekanozovo. 
Kobulovo, Goglidzės, M'eši- 
ko ir Vlodzimirskio kalti
nimo byla turi būti svarsto
ma TSRS Aukščiausiojoje 
Teismo Specialiosios Teis
minės Kolegijos li934 metų 
gruodžio 1 d. Įstatymo nu
statyta tvarka.
TSRS AUKŠČIAUSIA
JAME TEISME

1953 metų gruodžio 18-23 
dd. TSRS Aukščiausiojo 
Teismo Specialioji Teismine 
Kolegija, kurią sudarė:

Pirmininkaujantis — Spe
cialiosios Teisminės Kolegi
jos Pirmininkas Tarybų Są- 

i jungos Maršalas I. S. Ko- 
Mievas ir Kolegijos nariai: 
! Visasąjunginės Profesinių 
; Sąjungų Centro Tarybos 
į Pirmininkas N. M. šverni- 
I kas, TSRS Aukščiausiojo 
Teismo Pirmininko pirma- 

' sis pavaduotojas J. L. Zei- 
i dinas, armijos generolas K. 
į S. Moskalenko, TSKP Mas- 
•kvos srities komiteto Se

tų, siekdami susilpninti Ta- >kretorius N. A. Michailo- 
I vas, Gruzijos Profesinių Są- 
i jungų Tarybos Pirminin
kas M. I. Kučava, Maskvos f 7r miesto teismo pirmininkas 

j t. A. Gromovas, TSRS Vi- 
jdaus reikalų ministro pir- 
! masis pavaduotojas K. F.

IŠKRITĘS IŠ DEBESŲ

kie faktai, kai sąmokslinin-1 
kai teroristiškai žudė asme-: 
nis, iš kurių pusės bijojo j 

; demaskavimų. Taip, Berija . 
ir jo bendrininkai nužudė; 
M. S. Kedrovą — Komunis- j 
tų partijos narį nuo 1902 
metų, buvusį VČK Prezidi-; 
ūmo ir OGPU kolegijos na-! 
¥į F. E. Dzeržinskio laiku. 
Sąmokslininkai turėjo pa-

1 grinda įtarti Kedrova tuo,
I - C . V

kad jis turi medžiagos apie 
nusikalstamą Berijos praei- 

į. Nustatyti taip pat ii 
kiti faktai teroristinių nu
žudymų, kuriuos sąmoksli
ninkai įvykdė su nusikals
tamu tikslu naikinti dorus, 
Komunistų partijos ir Ta
rybų valdžios reikalui atsi-

rna. Pasiremiant 
jimu, aukštesnis 
pripažino keturis 
ir tik du paliko 
kurių vienas dėl džiovos,
mirė kalėjime, o kitas pa-įdavusius kadrus, 
leistas po parole.

Dabar tie, kurie norėjo į Berija ir
Kaip tardymo nustatyta, 

jo bendrininkai 
nužudyti tuos nekaltus ne-1 įvykdė eilę išdavikiškų ak- 
grus jaunuolius, visaip ker- 
šyja jaunam daktarui, ku- rybų Sąjungos gynybinį pa
ris pagelbėjo jaunuoliams | jėgumą. 
apsiginti. Jau antru kartu i rapsiginti. Jau antru kartu i Tardymo medžiaga įrody- 
jis buvo areštuotas ir kalti-! ta, kad sąmokslininkų gru

pės dalyviai — kaltinamieji 
' Merkulovas, Dekanozovas, 
Kobulovas, Goglidze, Me

namas “falšyvu liudijimu.” 
Vietinė negrų bažnyčia, i 

turinti 1,500 parapijonų, gi-' 
na šį daktarą. Negrų spau- i 
da taipgi ateina jam pa- i 

ei ja buvo pasidžiaugusi, kač į galbon.
pereitą spalio mėnesį tebu-

■ vo tik 1,162,000 bedarbiu. 
Tai esąs republikonų atsie- 
kimas.

Bet šio sausio pradžioje 
jie nebesigiria tiek. Girdi, 
bedarbių skaičius jau paki
lęs iki dviejų milijonų, c 
iki šių metų pabaigos galįs 
pakilti net iki trijų milijo
nų.

Ekonomistai pranašauja, 
jog šiais ir sekančiais .me
tais Amerika turės ekono
minę krizę. Kaip ji bus di
delė, dar niekas negali pa
sakyti.

. Ekonominė krizė ir ne
darbas, kaip ir karas, yra 
kapitalizmo santvarkos iš
davas.

Republikonų administra-

Dr. J. Minor Sullivan, 
jaunas negras gydytojas iš 
Mercer pavieto, N. J., skun
džiasi, kad jį reakcininkai

Gri-kis

KURIS LAIMĖTŲ? 
šiandien mane kalbi- 

paimti 
ap- 
me-

no inšiūrino agentas 
$25,000 sumoje pensijos, 
drauda, išmokamą per 20 
tų.

žmona: Tai kam tokia 
drauda reikalinga?

jis už tai dabar galėtu 
apmokamą pensiją.

ap-

tada' 
gauti

DĖKOJO Už ŠĖTONIŠKĄ 1 
DOVANĄ

Vienos bažnyčios klebonas, 
gavęs nuo parapijom! didžiu-: pat faktai 
lę bonką degtinės jo varduvių! 
dieną, savo leidinyje, nuošir- 
džai už tai jiems padėkojo.

Sekamą sekmadienį jis, pa
mokslą sakydamas, prisiminė:

—Degtinė yra šėtono išradi
mas, ir kas ją priima, šėtonui 
dūšią atiduoda.

2 psl.—Laisvė (Liberty)-Antradienis, Sausio-Jan. 12, 1V54

Tėvynėje Nr. 52, iš gruo- rimtų dipukų, tik jie nepagal- 
jdžio mėn. 25 d., 1953 m., yra vojo ir padarė klaidą, išbėg- 
j Įdėtos eilės asmens, iškritusio 1 darni iš Lietuvos; kitus hitle- 
! iš debesų: jas parašė tūlas Ad, rininkai gal prievarta išvežė. , ninkai buvo nubausti.

' Bet iš Tėvynės eilių rasėje • Sustojęs ties pasiektaisiais 
i galima suprasti, kad tūli bėgė VDR darbo žmonių gamybi - 
iš Lietuvos, nes jie ten gyveno ; niai.s laimėjimais, Ulbrichtas 

i kaip kunigaikščiai, kaip kara- ; paragino sptijn inti kovą uz 
i darbo našumo padidinimą ir 
! produkcijos savikainos suma
žinimą, kas yra prielaida gy
ventojų gyvenimo sąlygoms 
toliau gorint. Pas mus, Vokie
tijos Demokrat. Respublikoj 

' į e, jiareiškė jis, darbas tapo 
j darbininko garbės reikalu, nes 

■ jis dirbamas pačių darbininkų 
ir visos liaudies naudai, tar- 

į nauja taikos bastijono —Vo- 
I kietijos Demokratinės Respub- 
! likos — stiprinimui ir vienin
gos demokratinės Vokietijos 
sukūrimui.

Ulbrichtas nurodė, kad bū
tinas glaudus mokslo veikėjų 
ryšys su gamyba, reikia nuolat 

! studijuoti bei panaudoti tary
binių gamybos novatorių (iš
radėjų) patyrimą ir priešaki
nio mokslo pasiekimus. Jis pa
brėžė v ado va u j a nč i ų j ų
darbuotojų parengimo ir ga
mybines kvalifikacijos 

I svarbumą.
Toliau Ulbrichtas savo kal

boje sustojo ties tuo, kad 
Jungtinės Amerikos- Valsty
bės, Anglija ir Prancūzija pri
ėmė Tarybų Sąjungos pasiūly
mą sušaukti Berlyne keturių 
valstybių užsienio reikalų mi
nistrų pasitarimą. Ji

Baigdamas savo pranešinVą, 
j Ulbrichtas pasakė, kad Vo- 
I kietijos Demokratinės Respub
likos Ministrų taryba reiškia 

i viltį, jog nutarimas dėl darbi- 
’ ninku darbo sąlygų ir mate- 
I rialinės padėties tolesnio pa- 
(gerinimo ir dėl darbo unijų 
’teisių patarnaus ne tik Vokie- 
itijos Demokratinės Respubli- 
' kos darbininkų bei tarnautojų 
gerovei, bet ir visai Vokietijos 
darbininkų klasei.

j Įima. Iš jo eilių tūrinio prisiei- 
i na manyti, kad tasai Įima yra 
j pabėgėlis iš Lietuvos, dipukas. 
'Tad jis ir skundžiasi, dainuoja

‘‘Aš šiandieną gyvenu kaip 
paša k oje,

Ir kaip pasaka kasdien esu.
Man kažkas, kažin ką pa

sakoja. . .
po debesų.’' 

žmogus jau- I 
Lietuvos. Jis j 

; jaučiasi kaip iš po debesų iš 
' kritęs. Ir nuo to .susitrenkime j 
jis nebežino nei kas reikia da-

I ryti, nei ką kalbėti,

“Ir kai lūpos 
šia,

, Mano žodžiai

Matote, kaip

nes sako:

tyli, apsiblau-

nepuošti j ne

Daug dipukų taip galvoja 
i ir tyli, nerasdami, sau ramy- 
■ bės. O kurie kalba, tai kalba 
I kaip iš debesų iškritę. Jie 
, svajoja, kad vėl sugrįš Lietu1* 
j /on, ir kad vėl gyvens kaip

------ --- , ■ - ------ , 
šikas ir Vlodzimirskis, bu-' Lunevas 1934 metų gruo-j 
darni surišti su Berija dau- ' džio 1 d. Įstatymo nusta- 
giamete bendra nusikalsta-! tyta tvarka uždarame teis
mą veikla, vykdydami bėt mo posėdyje apsvarstė bau- 
kurias nusikalstamas Beri- džiamąją bylą dėl L. P. Be
jos užduotis, padėdami jam; rijos ir kitų kaltinimo, 
slėpti ir maskuoti savo nu-.- Sutinkamai su kaltinamą- 
sikalstamą. praeitį, įvykclčJja išvada, teismui buvo ati- 
cilę aukščiau nurodytų sun- duoti: L. P. Berija, apkal- 
kiausių valstybinių nusikal- tintas nusikaltimais, numa- 
timų.-------------------------------tytais RTFSR Baudžiamo-

Tuo būdu, nustatyta, kač ! jo Kodekso straipsnių 58-1 
kaltinamieji Berija, Merku- ( 
lovas, Dekanozovas, Kėbu
lo vas, Goglidze, Mešikas ir 
Vlodzimirskis, išdavę Tėvy
nę, veikė kaip tarptautinio 
imperializmo agentūra, 
kaip pikčiausi < tarybinės 
liaudies priešai.

Tardymo nustatyti taip 
kitų Berijos: Teisminis tardymas visiš 

įvykdytų nusikaltimų, liu- ' 
dijančių apie jo žemą mo
ralinį smukimą, ir, be to, 
faktai Berijos įvykdytų nu
sikalstamų savana u d i š k ų 
veiksmų ir piktnaudžiavi
mų valdžia.

Demaskuoti tardymo me
tu gausių liudininkų paro-

‘B,” 58-13, 5811, V. N. Mer 
i kulovas, V. G. Dekanozo 
;• vas, B. Z. Kobulovas, S. A

• J. Vlodzimirskis, apkaltinti
i nusikaltimais, numatytais 
> RTFSR Baudžiamojo* Ko
dekso straipsnių 58-1 “B,”

kai patvirtino parengtinio 
tardymo medžiagą ir vi
siems teisiamiesiems pa
keiktus kaltinimus, išdėsty
mus kaltinamojoje išvadoje.

Teismas nustatė, kad, tei
siamasis Berija, išdavęs Tė
vynę ir veikdamas užsienio 
kapitalo interesais, sulipdė

’ ‘.ui lietuviai turi posakį, sako: 
: '‘kalba kaip iš medžio iškri
kęs.” Gi Tėvynės poetas jau
čiasi kaip “iš po debesų iškri- 

rtie- 
visų 
dai-

tęs,” dar iš aukščiau negu
dis’ Jis jaučiasi, kad yra

i nekenčiamas, todėl jis ir
j nuoja:

“Kai einu gelsvų lapelių ki
limu,

Rudens vėjams stumiant i.;
paskos.

Klausiu pats savęs: Al
siu mylimu?

Jei nekenčiamu esu
i sados” . . .

vi

Tai kas gi kaltas, 
nekenčia amerikiečiai 
via i ir kiti amerikiečiai ? Patys 
dipukai! Viena, jie į nieką 

Į neatsižvelgdami pabėgo iŠ 
; Lietuvos, palikdami ten savo 
tėvus, brolius, giminaičius ii 
hitlerininkų nuniokotą suvar- 

! gusią Lietuvą; jie nenorėjo 
'sykiu su kitais atstatyti-atbū- 
davoti Lietuvą iš po karo griu
vėsių. Antra, Amerikon atva- 

: žiavę, jie pradėjo šturmuoti 
! lietuvių parengimus, pikietuot’ 
svetaines, piknikų vietas, pro
vokavo muštynes ir t. t. Tas 
viskas sukėlė žmonėse neapy
kantą. Gaila nekaltų dipukų, 
kurie nedalyvavo tuose štili’- 
mavimuose. Dabar gal ir jie 
nukenčia, gal ir jų kas nors 
neapkenčia? 0 yra ir geny

jei 
lietu-

JŲ

į liai, ii- matė, kad nebeturės 
i tokio karališko gyvenimo. Vie
nok čia atvykę turi dirbti sun- 

i kius darbus ir klajoti “nykio- 
■ mis miesto aikštėmis” be jokio 
: tikslo, be ateities. Todėl Ad. 
t Urna, prislėgtas neramumo iv 
' bcvilties, skundžiasi:

I
“Aš kasdieną gyvenu it ku

nigaikštis,
Kaip karalius, išvytas iš 

namų.
Man priklauso nykios mies

to aikštės,
Ir griuvėsiai mirštą ramu

mu.”

Nenuostabu, kad Įima taip 
skundžiasi, aimanuoja, nes 
Lietuvoje būdamas, gal buvo 
kokis nors viršininkas, ar ka
riuomenės vadas, arba gal tu
rėjo dvarą, tarnus ir tarnaites, 
gyveno karališkai, o čia, da
bar, jam priklauso tik “ny
kios miesto aikštės,” nieko ne
bėra '

Gal tasai Ad. įima yra bai
gęs kokį nors mokslą, ar gal 
šiaip 
gus ? 
vos ? 
būtu 
tai dabar jis būtų gerbiamas ir 
būtų galėjęs gyventi “kaip ku
nigaikštis,” nors ir ,neturėda
mas nuosavų palocių ar dvarų.

Bet tą klaidą, jei kurie nė
ra papildę baisių .kriminališkų 
prasižengimų, manau, dar ga
lima atitaisyti. Juk yra sako
ma, kad Lietuvon durys yra 
atidarytos visiems’ pabėgė
liams. Lietuvai reikia žmonių, 
reikia darbuotojų. Tik reikia 
paduot prašymas ir parvykus 
atsiprašyti Lietuvos liaudies 
už padalytas klaidas. Lietuva 
laukia savo sūnų paklydėlių, 
kuries dabar blaškosi po pla
tųjį pasaulį. Sugrįžimas Lie
tuvon su atominėmis bombo
mis, su karo pagalba -į- yra 
neįmanomas. Jei toks į karas 
kiltų, tai ir pačios Lietuvos ne
bebūtų : ji būtų sunaikinta, o 
visa Lietuvos žemė būtų pri
jungta prie kokios kitos val
stybės, veikiausia prie 'Vokie
tijos ar Lenkijos.

Todėl, tegu dipukai a'pic 
tokį sugrįžimą nei nesvajoja. 
Grigaitis su Šimučiu irgi ne
važiuos.

Mikas Detroitietis

gerai prasilavinęs zmo- 
Tai- ko jis bčgo iš Lietu
je! nebūtu pabėgęs ■>ir 

dirbęs Lietuvos liaudžiai,

ūkiniu

kėlinio

(ELTA)

Aukštas karvių produktyvu
mas

ARIOGALA. — Pagojaus 
tarybiniame ūkyje šiemet su
daryta stipri pašarų bazė. Da
bar karvės šeriamos įvairiu 
ir maistingu pašaru pagal nu-, 
statytus racionus. >

Karvų melžėjos Poškyte. 
Urbonienė, Aleksandrienė. 
Nacytė ir kitos buvo įsiparei
gojusios primelžti iš kiekvie
nos karvės po 4,500 litrų pie
no. Šis įsipareigojimas plinai 
įvykdytas.



“Gal tik pagąsdi- 
norėjo pasirodyti, kad ir 

išmano apie 
Tikriausia 

atsigręš ir nu
raminusi. Ta-

ji per nuskus-

Petrui norėjosi iškeikti jį 
per visą lauką, kam jis pa
klausė jo patarimo, bet tik 
iškošė pro dantis:

—Nesijaudink, pirminin
kas ne toks karštakošiu 
priims, tik baikim greičiau!•» « *

šeštadienio vakaras. Tam
su ir tvanku prieš lietų ma
žoje klėtelėje, bet Petras 
neišeina ant prieklėčio, kaip 
anksčiau, neužplėšia links
mai armonika, kad jos gar
sai nuskristų bangų sukū
riais per visą kaimą, net iki 
galinės Grikiapelių sody
bos. Jau savaitė, kai jis 
net savo kieme vengia ro
dytis. Sugrįžęs iš laukų už
sitrenkia klėtyje ir sėdį vie
nas, kaip ir šį vakarą, su
dribęs skersai lovą ir tik 
godžiai rūko. Neišėjo su 
pūdymais taip, kaip jis gal
vojo: kai pirmininkas su 
brigadininku buvo bepriimą 
darbą, tik nurašę keletą 
hektarų už žemą darbo ko
kybę, praktikantė, šitai iš
girdusi, pirmininkui tiesiai 
į akis išpleškino: “Skun
džiatės, kad žemė nederlin
ga, darbadienis žemas? — 
kaip gi jūs padidinsite der
lių ir praturtėsite, jeigu 
priimate broką!” Darbo ne
priėmė. Ką per keturias 
dienas pakartojo, tą visą 
savaitę dirbo iš naujo. Jį

lai-

ar-

(Tąsa)
—Nesitikėjau, Petrai, — 

vos girdimai tarė Aldona, 
lyg jai gerklę būtų kas 
smaugęs. — Kaime žmonės 
apie tave taip gražiai kal
ba, pirmūnu vadina, o tu 
juos apgaudinėji, — nekokį 
gi Čia užaugs rugiai po to
kio atkartojimo? — šitokio 
darbo negalima priimti!

—O tavęs dar nieks ir 
neprašo priimti, — ūmai at
siliepė nuo agregato Stepo
nas. — O kai ir reikės, — 
apsieisim, — mes brigadi
ninką turim!

—Ir brigadininkas neleis 
pažeisti agrotechnik/s tai
syklių, — pasakė griežtu 
balsu Aldona, apsisuko ir 
nuėjo tiesiai per laukus į 
kaimą.

“Nejaugi ji pasakytų vis
ką-pirmininkui? Juk tik 
dėl jos jis ir stengiasi,” gal
vojo Petras, žiūrėdamas jai 
įkandin, 
no
ji. jau šį tą 
agrotechniką? 
nuo linienos 
sijuoks,” — 
čiau Aldona 
dama, o kai
tas ražienas pasuko į boluo
jančią tarp medžių skardos 
stogu kolūkio valdybą,—vi
sai nusiminė. “Nebemyli. 
Įsivaizdina, kad mokosi! O 
kiek čia seniai, tik prieš 
trejetą metų, kai jis pas jos 
tėvą kalvystės mokėsi, 
veliu abu irstydavosi 
ežerą, o kokius valsus
monika jai išsukdavo!.. — 
Nejaugi ji • viską užmir
šo?..” Nuo 
dvelktelėjusi 
siūbteli jam į atlapą, įkai
tusią krūtinę.

.'-Še tau, kad nori, ir 
praktikantė! — pra šnek o 
Steponas ir nusispiovė: — 
Maniau, kad ji tik apie šie
ną ir silosą teišmano, o čia, 
šmakš, ir agrotechniką pa
rodė, — ir prislinko arčiau 
susirūpinęs. — Kaipgi da
bar bus, Petruk, su premi
ja? — Aš gi, brol, jau ir 
venterių porą užsakiau nu
megzti šita proga...

—O koks velnias tau liepė 
taip sekliai plūgus leisti?— 
piktai užriko ant jo Petras, 
sugniauždamas ranka kabi- 
nos lango briauną.

—O kad tu prasmegtum, i 
dar klausi, mat? Pats gi ir! 
sugundei su ta savo pirmu-1 
nyste! — atsikirto prikabi-: 
nė to jas, užsidegdamas ciga
retę. Porą kartų užsitrau- ■ 
kęs tarytum atslūgo ir vėl' 
atsisuko į Petrą: — Bet ne
gi dabar jau viskas?

vėjo srove

niausiąs jų brigados trak
torininkas Seliukas. Maža 
to, prikabinėtojas, Įniršęs, 
kad pirmininkas jo neatlei
do, o, praktikantės pataria
mas, paskyrė jį prikabinė
tojo iki arimo sezono pa
baigos, atvykusiam MTS 
vyr. agronomui Jasiūnui, 
vietoj pasiaiškinęs, tik at
šovė, kad, girdi, jis esąs vi
sai nekaltas, — traktorinin
kas jam liepęs sekliau arti 
ir už tai net premijos pusę 
pažadėjęs. O šiandien iš 
MTS atsiuntė pranešima 
rytoj prisistatyti direkto
riui. “Atleis, išmes, kaip 
brokdarį!” — beldžia sme- 

i genis viena už kitą nera- 
I mesn.ės mintys.

Išėjęs iš direktoriaus ka
bineto ir varydama sis dvi
račiu per MTS kiemą, pro 
didžiules mechanines dirb
tuves, Petras tebesijautč 
kaip sapne. Jis tiesiog ne
galėjo patikėti tuo, ką tik 
išgirdo iš direktoriaus lū
pų. Atsikvošėjo, užkalbin
tas pažįstamo balso:

—Na, kaip, drauguži, iš
važiuoji? — Pasukęs galvą, 
Petras pamatė MTS vyr.

*

South Boston, Mass
Kviečiame Visus ir Visas j t
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agronomą Jasiūną, bestu- 
miantį iš garažo motociklą.

—Nuo rugsėjo..., — at
sakė Petras ir čia, atsimi
nęs, kad net nepadėkojo di
rektoriui, susigriebė:

—Ačiū, draugas agrono
me !

—Oi, drauguži, už .šitą 
dalyką tai praktikantei pa
dėkok, — ji pasiūlė tave į 
kursus išsiųsti kvalifikaci
jos pakelti, o aš tai- pačiam 
tokį pasiūlymą buvau para
šęs... Džiaukis, kad direk
torius nepatvirtino. Tu 
žiūrėk, drauguži, su moks* 
lu juokų nekrėsk, — vien 
su praktika toli nebeva
žiuosi! Gerai baigsi kur
sus, pavasarį štai ant kokio 
persėsi, — parodė agrono
mas ranka i ka tik nuvestus 
nuo geležinkeliuko platfor
mų du naujutėlius, žvilgan
čius vikšrų juostomis dize- 
linius traktorius.

—Matai, kokios mašinos? 
—Iš Charkovo gavome, — 
patenkintas šyptelėjo pro 
juodus ūselius agronomas 
ir tarė, iškapodamas kiek
vieną žodį: — Su tokiomis 
mašinomis blogai dirbti, tai 
fabriko įžeidimas! Žiūrėk, 
jeigu ir kursus baigęs ap- 
statysi, — pati praktikantė 
tau vietos pasiūlymą išneš, 
kad ir pragare vietos ne
berasi. — Vasarą ji atvyks 
pas mus agronomu dirbti.

—Sėkmės, drauguži!—ir 
agronomas, spūstelėjęs, ko
ja pedalą, nubirbė į plentą 
naujai išvesta gatve.

—Štai Juokia ji! — stebė
ti o agronomo žo- 
daugiau suglumęs

josi, — r 
džių dar 
Petras. -4 Sudraudė, išgė
dino, maniau—viskas baig
ta, — o 
siūlė!. . .

“Mechanizatoriui negana 
vien gerai žinoti savo trak
torių, jis privalo pažinti ir 
žemę, kurią dirba, turi bū
ti ir politiškai apsišvietęs, 
sąmoningas!” — suskamba 
jam ausyse direktoriaus 
pasakyti žodžiai, ir juose 
jis dabar tarsi išgirsta nu
rodant savo

čia—pokytis pa-

nepasisekimo

kad neseniai 
tą nelemtą 

įvykio vietą, 
Petrui šiandieną vis prisi
mena Aldona ir nenumalši
namas ilgesys pabunda šii- 
dyje. Ji neatvyko dirbti j 
jų MTS: baigusi su pagyri
mu technikumą, įstojo stu
dijuoti į Žemės ūkio akade
miją . O jis taip laukė jos. 
Kolūkio garbės lentoje jau 
antra savaitė kaip iškabin
tas rajoninio laikraščio pus
lapis su jo ir Stepono nuo
trauka ir pasisakymu MTS 
mechanizatorių susirinki
me, apsvarstant svarbius 
Partijos nutarimus. Jame 
Petras, atsakydamas į klau
simą, “kaip, jis tapo pirmū
nu?” — papasakojo savo 
praėjusių metų atsitikimą 
su pūdymų kartojimu. Ste
ponas ir dabar kas kartą, 
pravažiuojant kolūkio val
dybą, išvydęs apie garbės 
lentą besigrup u o j a n č i u s 
kolūkiečius, mirkteli jam, 
tardamas:

(Bus daugiau)

Gal todėl, 
suarė kalvą 
pernykščio

>

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172
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Lawrence, Mass
Kalėdines šventes praleido

me be sniego, bet Naujus Me
tus pasitikome baltus, buvo 
prisnigę apie 1 cblį. Klubuose 
ir taip pasilinksminimo vietose 
dzinguliukais, barškalais ir 
riksmu laukėme ateinančių 
geresnių metų. Bet sulaukę 
Naujų Metų ant rytojaus pa
matėme laikraščiuose blogą 
naujieną. Pamatėme Ameri
can Woolen Kompanijos pa
reiškimą, kad uždaro 9 dirb
tuves Naujojoje Anglijoje, sy
kiu ir Wood Mill, didžiausią 
Lawrence.

Darbininkus supurtė tos ži
nios. Ne vienas nusiminė be- 
mislydamas, kaip reikės gy
venti ir kur reikės gauti dar
bą. Senesniems nėra vilties 
darbą gauti, o gauti iš vald
žios senatvės almūžną nega
lima, nes dar nėra suėję 65 
metų. Tie darbininkai turės 
pusalkaniai gyventi.

Miestams irgi didesnis gal
vosūkis, kaip reikės tuos be
darbius aprūpinti. Jau ir da
bar turi pusėtinai daug šeimy
nų penėt, o kur gaį^š. Nors 
Miesto Council ramina, kad

gal valdžia atpirks tuos fabri
kus ir pradės valdžios darbus 
dirbti, bet tai klausimas. Dar 
dedama vilties i šerniuko W. 
G. Smth pranešimą, kad jis 
darbuojasi už palaikymą dirb
tuvės Naujojoje Anglijoje. Jis 
išsiuntinėjo šėrininkams 17,- 
000 “proxies,” kad balsuotų 
už palaikymą čia dirbtuvių.

Mūsų politikieriai rėkia 
darbiniikams akis muilindami, 
kad bus “prosperity,” bet dar
bininko akimis žiūrint atrodo 
kitaip. Vietoje “prosperity,” 
gali būti “depression.”

T u r būti visame sviete nėra 
tokio užkerėto kampo, kaip 
Lawrence, nes kitokių dirb
tuvių nėra, kaip tik tekstili- 
nės. O jeigu randasi kitokia 
industrija su keliais darbinin
kais, tai 
tokias 
Woolen 
bininkai
tilės firmose kaip Wood 
ir Ayer MiU. 
mis dirbant 
darbininkų.

nieko nereiškia 
dirbtuves, kaip 
Co. Beveik visi 
buvo sutarpinti

prieš 
Am. 
d ar

te ks- 
Mill

Trimis pakarto
ti! pdavo 20,000

L. K. Biurą

Elizabeth, N. J
Širdinga padėka^

Aš, Antanas Stripeika, nuo 
širdies dėkavoju visiems, ku
rie mane lankėte sergantį, ir 
tiems, kurie siuntėte gerus 
linkėjimus per laiškus. Gavau 
laiškų iš toli: Kalifornijos nuo 
Tubių, Floridos nuo A, Jure
vičių, iš Chicagos nuo brolio 
ir kitų, iš Clevelando nuo J. 
Stripeikos ir Raubų, kuriuos 
labai seniai buvau matęs. A.< 
neturėjau jų adresų, taipgi ir 
jie mano neturėjo. Tai ačiū 
įdėjtįsiems mano adresą i lai 
kraštį. Kuriuos laiškus gavau 
iš arčiau, neminėsiu.

Labai ačiū atrašiusiems iš 
arti ir iš toli, visiems sykiu.

Aš išgulėjau ligoninėje 
La k ė wood, N.. J., 8 savaites ir 
visą lauką koja buvo ištempta 
ir vogos prikabintos. Ranka 
buvo subandažuota. Po 8 sa
va iČų mane parvežė i Eliza
beth ą- pas dukterį ir žentą. 
Pakvietė daktarą Butėną. Jit» 
paliuosavo man ranką ir sako, 
kad po 8 savaičių turi būti 
ranka sugilusi. Atranda, kad 
ranka nėra gerai1, nesilanksto. 
Per tris savaites pas dukterj 
bandė visaip padaryti, kad 
ranka lankstytus). Nieko ne
padarė. Tai mano vėl išvežė į 
Elizabetho ligoninę operaciją 
daryti. Po operacijos išbuvau 
ligoninėje 4 savaites.

Dabai- jau sugrįžau j savo. 
kambarius, kur seniau gyve
nau, 265 Second St., Eliza
beth, N. J. Ale 3 sykius į sa
vaitę lankaus pas daktarą ir 
3 sykius ligoninę lankau, elek
tra šildo koją ir ranką ir ma

lt ad pradėtų geriau

Mahanoy City, Pa.
Antrą dieną Kalėdų, gruo

džio 26 d., 1953 motais, kaip 
7:45 ryte, mirė Bronius Valu
kas. Keletą minučių prieš už
merkimą akių ant visados dar 
pas jo lovą jis atsisveikino su 
savo žmona Monika, 
mi, žentais ii’ anūkais, 
bėjo iki paskutinei 
savo gyvenimo tarpe 

tarpe 
Bronius 
žinomas, nes pri- 
keletos pažangių 

s apsirgimą

gazuoja,

Ranką jait galiu palanksty- 
Ii geriau. Kad ir skauda, dak
taras liepė lankstyti. Koja yra 
užtirpusi, kraujas nedirba ge
rai. Tai dar nežinia,!kada aA 
pradėsiu dirbti. Jau pradėjau 
po bi.skutį vaikštinėti su laz
dele pasiremdamas. Til< 
esu daug linksmesnis, 
rankos ir kojos liuosos. 
lovos voliojuos, kaip noriu i: 
ko noriu, tą valgau. Didžiuo
sius skausmus jau baigiu už
miršti. 1

Visiems linkiui laimingiausių 
J954 metų!

aukšta pagarba, > ... >
Antanas Stripeįika

tuo

Ani
ir

Su

Chicagos Žinios
Metodistų vyskupas C. B. 

Oxnam smerkė neamerikinių 
komiteto neamerikinius veiks
mus. Jis sako, kad komitetas 
susirankiojo milijoną sąrašų 
apie Amerikos piliečių politi
nes nuomones. Vyskupas pa
reiškė, kad tokių sąrašų tut- 
rėjimas stato šalį pavojun tap
ti poličhre valstybe.

dukteri
nes kal
ni i nu to. 
gyvųjų,

pažangiųDaugeliui 
j darbininkų 
I buvo gerai 
gulėjo prie
organizacijų, 
daug veikė prie LDS 104 kuo
pos, kurią jis taipgi padėjo su
tverti.

J Ameriką — Jungtines 
Valstijas — velionis atvažia
vo jaunas būdamas iš Suvai
ką vedybos. Savo gyvenime 
dirbo mainosc, vėliau barbė
davo. o paskiausia dirbo ant 
savo ūkės, kuiną paskutiniais 
metais apdirbo su savo pirmu
tiniu žentu Jonu Minkevičium, 
pas kurį ir buvo pašarvotas.

Bronius Valukas paliko liū
desyje savo žmoną Moniką, 
dukteris: Alice, žmoną Jono 
Minkevičiaus, su kuriais gy
veno sykiu Girard Manor. 
Margaret, žmoną Andrew Za- 
harchak, 
Aldoną, 
Forte 
liūs: Vincą, Scranton; Juozą, 
Chester, ir septynius anūkus

Broniaus kūnas ilsėjosi tarp 
daugellio gyvų gėlių, kurias 
jam paaukavo jo mylimi i)' i j 
mylinti šeimos nariai, taipgi 
draugai ir pažįstami.

Laidotuvės buvo 30 d. gruo
džio, ant Laisvės kapinių, She
nandoah, laisvai, kaip 1 :30 v. 
po pietų. Palydėjo į kapines 
didelis būrelis giminių, drau
gų ir pažįstamų. Jo kūną į po
liso vietą nešė: Jonas Driza. 
St. Kuržinskas, Kazys Nara- 
vas, Andrew Zaharchak, Jo
seph Kovai ir Frank Truck. 
Laidotuvių direktorius buvo 
Louis Trushowski.

Mes, LDS 101 kuopos na
riai, šio liūdesio valandoje 
Broniaus šeimai reiškiame, gi
lią simpatiją, o jo kūnui am
žiną, atilsį šioje laisvos šalies 
žemėje.

Shenandoah llts;
žmoną Anthony 

, Tamaqua; taipgi bro- 
Vincą, Scranton;

ir septynius

LDS 104 kp. Koresp.

Windsor, Conn.
Skaudi nelahnė

Naujų Metų vakarą drg.A'. 
Ki’aučūną ištiko skaudi nelai
mė. Jis sako : “Per dieną i iš
buvau namie. Eisiu nusipirkti 

alaustabako, o gal ir stiklą 
išsigerti.”

Už kokių 20 minu tų 
namų link. Apie pusė 
vakaro, einant skersai 
atlėkė automdbi'lius,
mai, jo vairuotojas buvo po

po 8 
gatvę, 
Mato-

įtaka alkoholio. Automobilius 
smoge K.raučūną, partrenkė 
ji. Galvą apdaužė ir dešinės 
kojos kaulas sulaužytas. Nu
vežtas i Hartford Hospital.

Gaila draugo. Kraučūnas 
yra ilgametis Laisvės skaity
tojas. Atlankykite ji. Randasi 
ant 8 lubų, Room 831, C. 8 W. 
Reiškiu jam ir jo šeimai už
uojautą, o drg. linkiu' greitai 
ir gerai pasveikti. '

Jj.M.

Geriausio racionalizatorinio 
pasiūlymo konkursas

RADVILIŠKIS. — Garvežių 
depo neseniai buvo paskelbtas 
geriausio racionalizatorinio 
pasiūlymo konkursas. Garve- 
žininkai pateikė daug vertin
gų pasiūlymų. Geriausią ra
cionalizatoriuj pasiūlymą pa
teikė Vladas Tūbyš, kuriam 
buvo suteikta pirmoji premija. 
1953 metais buvo. įgyvendinti 
trys šio racionalizatoriaus pa
siūlymai.

Suvedus konkurso
tus, taip pat buvo premijuoti 
depo darbininkai V. šabanas, 
•J. Survila ir kiti.

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)
„....... 'a------------------———

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

(2-8)

AUTO PAINTER •, -
1st class. Good-working conditions.

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

Garrett Rd., Upper Darby, Pa.

or call AL. 4-1522

(1-7)

148

( HELP WANTED FEMALE
rezulta- _ _________________________

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 Naudaln St, 

(4-7)
FOR SALE

yra 
318 
pic- 
or-

Bostonas ir Apylinkė
SO. BOSTON, MASS.

Gini arų radijo konferencija 
saukiama sausio (Jan.) 17 d., 
Broadway, prasidės J vai. po 
tų. Kviečiame dalyvauti visų
ganizačijų komitetus ir prašome or
ganizacijų išrinkti delegatus j 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 jvyks sekmadieni, sau
sio (Jan.) 24 d., prasidės 4:30 vai. 
po pietų, 318 Broadway.

Kaip visuomet, taip ir šiemet, 
southbostoniečiai rengia banketą, 
kad finansiniai paremti Laisvę jos 
suvažiavimo proga. Laisvės ben
drovės suvažiavimas jvyks vasario 7 
d. Pasirūpinkim visi, kad galėtume 
gražiai pasirodyti savo parama dien
raščiui suvažiavimo.

Banketas bus linksmas ir perto- 
klus. Kviečiame visus ir 
me dalyvaut. II. T.

visas ja-
(6-8)

A

4*

4*
&

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

(250-7)

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais-

skelbimą kaina žema.

Susirinkimas
PHILADELPHIA, PA.

LDS 5 kuopos metinis susirinki
mas jvyks trečiadieni, sausio (Jan.) 
13 d., pradžia 8-tą vai. vakare, vie
ta 1150 N. 4th St. Bus išduotas ra
portas iš 1954 metų veikimo ir bus 
renkama valdyba 1954 metams. Po 
susirinkimo bus draugiškas pasikal
bėjimas prie pyragaičių ir arbatėlės. 
Prašome visusU.nąrius jsitėmyti ši 
pranešimą ir dalyvauti susirinkime.

(7-8)

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

110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, L. L, N. Y.

Rankdarbių Paroda
Laisvčs Bendrovės Direktorių Taryba nutarė 
ir šiais metais turėti rankdarbių aprodą. 
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—dovani! 
pinigais ir daiktais. Pelnas nuo parodos eis 
dienraščiui Laisvei.

Ši dviejų dienų paroda bus

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

4.

□u



Virš/; 7,000 atvyko 
teisti McCarthy
mą 
virš

Yorke į liaudies teis- 
teisti McCarčiui susirinko 
7 tūkstančiai publikos.

N(‘H'Yorko^/ž^žfeT7lnlot NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

DENTAI
A. M. iki

•Arena ir
ne

Dėl ko įvyko naujas 
sėdėjimo streikas?

Į Laivakroviai vėl kalba Garmentiečiy sutartis 
apie streiką be algos priedų

Kavos kainą dar 
daugiau kelia

Patyrusi.
Tinkama alga tinkamai

Telefonuokitc:
EL. 9-13+5

M.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBININKE

\ (ilgio gaminimas. Myli 
patenkinant i liuoslaikiai.

namų atmosfera. Naudoti-
į vaikus,

Linksma
na iš dabar atvykusių (dipukoi.

Saukite l’N. 4-0869
u;-8)

Rengėjai buvo < 
iete pati McCarthy

savo atstovą. Tačiau nei vie
nas nepasirodė McCarthy gin-

Publika audringai sveikino 
brooklvniečio advokato Frank

prašalintu tą berną.”

menininkai:

Frank Coe, autorius Howard 
Fast, autore Mrs. Eslanda 
Goode Robeson. žurnalistas

unijos viršininkas Julius Em 
spak. Dr. Alpheus Hunton, 
laikraščio National Guardian

ir beisbole

ninkas Dr. Melba Philips, kai- 
liasiuvių unijos vadas Ben 
Gold, dvasiškis William How
ard Melish.

Didžiūrė susidėjo iš kare 
prieš fašizmą pasižymėjusių 
veteranų, dabar unijistų.

Nuosprendį išnešė. kad 
“McCarthy vra fašistas.“ kad 
jis suokalbiauja prieš žmoni
ją.

Publika sudėjo 
dolerių, kad būtų 
šio teismo filmos.

tū katančius

Rep.

Darbininkų laikraštis 
prašo paskolų

dien

savo rudenini fondo vajų bis-

šapoje

jie buvo 
valandų.

jau buvo minėta, 
y ne Permutit (’o. 
skelbta sėdėjimo

šiuos

Firmai pažadėjus iškelti ša
pą į Lancaster, Pa., darbinin
kai reikalavo ten važiuosian
tiems darbininkams užtikrinti

ten važiuoti pareikalavo atsta
tymo iš darbo mokest.ies. Ta
čiau tuo reikalu nuėjusį į fir
mos raštinę derėtis unijos at
stovą kompanų samdiniai spė
ka prašalino iš darbo. Tada 
darbininkai pasiuntė šapos 

I komitetą. Kompanija visą ko- 
I mitetą 
ninkai

atstatė iš darbo. Darbi- 
atsakė sėdėjimo strei-

Vaikas pasikoręs 
ar pakartas

'Trylikos metų berniukas at-

traukinio vagone toli nuo gy
venamų namų esančioj vagonų 
stotyje prie 239th St. ir By
ron Ave., Bronxe.

Berniukas, Joseph Malnas- 
sy, paskutini u kartu išėjęs iš 
namų sausio 6-tos vakarą.. Sa- 
kesis einančiu susitikti kitus

■tomas pavyzdingu ir tėvams 
! paklusniu.

Negrė paskirta savo 
kaimynijos vadu

nūs streikui. Laivakroviai kal
ba, kad tiktai streiku jie galės 
gauti unijos pripažinimą ir 
teisę pradėti dęfybas už nau
ja kontrakta. t 

• • 0 i

balsavimuose 
unijos 1LA gavo 

1/192 balsus daugiau už nau-

Praėjusiuose 
pasirinkimui

International Garment Wor
kers Unijos viršininkai pasira
šė. su kostiumų ir plo.ščių in
dustrijos viršininkais naują 
sutarti. Ji galios net penkerius 
metus.

Atrodo, kad darbininkai nc-

iš raut uvėse.mo kavos kainų
urmu parduotuvės

po 3 ir po l centus 
Aišku, tas pakėlimas 

bus pasiekęs ir krautu-

k a in as 
svarui, 
tuojau 
vos.

Žemiau 40 metų 
patyrusi. Tini kalbėti 

Nuolatinis darbas, gera

Laisniuota. 
žiaus, 
kai.

Telefonuokitc:
CO. 5-5088

am 
anglis 
mokos

1-7-8)

REIKALINGA COENTERGIRL
Valandos 7 A. M. iki J P. M. Gera 
mokestis, puikios 
Kreipkitės:

Cotiee 
188 E. 1561h

s Tel. ( Y.

darbe

Shop 
SL, Bronx 
2-9927

Dewey įsikišo iF ^balsavimuose, 
lanmėjusioji unija dar nėra 
pripažinta atstovauti tl a i va kru
vins. O kol nėra atstovo, nie
kas nespiria kompanijų derė
tis, nėra reikalo patenkinti 
d ą r b i n i n k i.i reik a 1 a v i nS ju s.

bavo Kovoje uz galią pa
jūryje AFL prezidentas Mea
ny sausio 7-tą buvo, nuvykęs 
net pas generalį prokurorą 
Brownelli į Washingtona.

Policijos viršininkas 
prašė sugestijų

Naujasis policijos viršinin
kas Francis W. H. Adams pir
mame susitikime su savo val
dininkais ketino būti griežtas 
reikalautojas iš policijos pa
tenkinančios tarnybos. Sykiu 
prašė, kad policistai t 
jam sugestijas tarnybos rei-

na sugestiją pats vienas 
svarstyt pirmiausia ir palaiky
ti savo žinioj sugestijos pada-

MIRĖ

au

65

tai fabrikantai sutikę mokėti 
daugiau į pensijų 

šiol mokėjo 3, pa
šiltai t i mokės l

fondą : lig 
gal n ati ją 
procentus.

Vaikas pramiegojo 
naktį urve

William Martin, 10 metų, 
buvo būrio policijos ir tėvų

naktį. Sekamą rytą žemai 
skrendantis policijos helikop
teris jį pastebėjo išlendantį iš 
olos ties Springfield Blvd, ir 
220th St., Queens.

Vaikas su grupe kitų tokių 
buvo išėjęs į Alley Pond Par
ką. Nuo jų atsiskyręs eiti na
mo anksčiau. Sakosi paklydęs. 
O kai .sutemo, nusprendęs 
naktį neiti, susiradęs tą olą ir 
ten užmigęs.

Brooklyne 105 bylos laukia 
teismo nuosprendžio ar valia 
yra sekmadienį automobilius 
plauti.

Net du gimtadieniai 
LLD185 kp. mitinge

Susirinkimas Įvyks trečia
dienio, sausio 13 d. vakare,

Harlemo gaisre mirė 
du kūdikiai

Gaisro prie 150 W. 1 lįst 
St., New- Yorke, sudegė du 
kūdikiai, vienas 2. kitas 5 me
lų. Mrs. Mary McPherson, pas 
kurią tie kūdikiai (jos anū-

ninę kaip pavojingai sergant! 
dėl apsinuodijimo dūmais ir 
sukrėtimo. Keli kiti asmenys

Laike gaisro 60 asmenų tu 
rėjo apleisti butą.
kad gaisrą

Kuro išvežiotojai 
pašaukti derėtis

likai.

Majoras Wagnoris pašaukė 
unijos ir kompanijų atstovus, 
taipgi valdinius tarpininkus j 
pasitarimą. Ragina vykdyti

galėtų išvengti
stre i k o.

ruošė

es ir kitų kurui 
išvežiotojai buvo 
streikuoti sausio

rne- 
pasi- 
pra-

lt i dėjo iki sausio 15 d.

gruodžio 1-mos, baigė pirmo- • 
mis dienomis sausio. Sukėlė 
$60,000. Tačiau rašo, kad to ■ 
nebus gana iki skaitytojų va
jaus ir pavasarinio fondo va
jaus. Dėl to atsišaukia i skai
tytojus ir rėmėjus paskolų.

Naujasis Manhattan prezi-i 
dentas Hulan E. Jack pasky- 

Orepha Brooks liar- 
’ento j u santi k javinio 

irooks y'.'i'j 
o.M'/ m i ėst/

rė Mrs.

direktore. Mrs. 
veikli tai p negTtt

Mirė Jonas Cibulskis, 
metu amžiaus, Onos Cibuls- 

j kienės brolis. Jo kūnas pa- 
į šarvotas šalinsko šermeninėje. 
I 34-02 Jamaica Ave., 
J ben. Bus palaidotas 
i ai, 9 vai. ryto.

Jonas Cibulskis 
r-vėžicL_ ligos.

ime net dviejų narių — Po

Woodha- 
treč’.adie-

mirė nuo

Jie žadėjo visus smarkiai pa
vaišinti. Todėl visi būkime. 
Pasinaudokime proga. Niekas 
lekaštuos. Svečiai irgi bus 
maloniai priimti.

Senas Narys

J. V. Armija paskelbė są
rašą asmenų, kurie buvo pa
skelbti dingusiais zbe žinios 
Korėjos fronte apie metai at-

tapo užmušti. Tarpe tų yra 25 
newyorkieciai ir iš artimų

Nori gauti 250 paskolų po 
100 doleriu.

Laikraštis žymi, kad ii per
nai tik tuo būdu išsivertė iki 
pavasarinio vajaus, iš kurio 
atmokėjo skolas iy išsilaikė 
iki rudens.

Kur pasidės tos 
benamių šeimos?

Komercinėje spaudoje iškil
mingai, koki puikūs laužynų 
giriama, koki puikūs laužynų 

‘naikinimo planai New Yorke 
lig šiol buvo vykdomi. Ypačiai 
giriama, koki puikūs Mornin- 
side Gardens apartmentai ir 
kiek daug gero suteiks greti
mai pastatyti Grant Homes 
projekto namai. Abieji bus 
Columbia Universiteto srityje.

Tačiau, įdomiausia tai, kas 
atsitiks sų tais, kurie ten gy
vena dabar, tariamuose laužy
nuose. Darbininkų laikraščio 
rašytoja Virginia Gardner pa
duoda daug faktų, tarpe kitų 
ir sekamus:

Dabar ten gyvena ir bus 
prašalintos arti 10.000 šeimų. 
Naujuose projektuose bus vie
tos dėl i ,950 šeimų. Be to. į 
miestinį projektų negalės įeiti 
tie. kurių vi-sa šeima bendrai 
turi virš $3,000 metinių paja
mų. O kooperatyve remia bus 
apie $23 už kambarį.

Teisėjas užgyrė 
distriktų ribas

New Yorko vyriausio teismo 
teisėjas Bookstein ai.metė 
Queens piliečio David A. Fay 
prašymą panaikinti Valstijos 
Seimelio. nutartą politinių val
stijos distriktų padalinimą. Jie 
yra perdalinti taip, kad re- 
publkonai laimėtų.

NAMŲ DARBININKĖ
Mylinti vaikus, šiek-tiek paprasto 
valgio gaminimas. Atskiras gražus 
kambarys ir maudynė. Visi moderni
niai įrengimai. $40 j savaitę, tik 5 | kites: 
minutės nuo 242 St., N. Y. Linksma Į 
namų atmosfera. Reikalingas palių- ■ 
dijimas.

Tel. Yonkers 8-7085 į _____
<7-S) i

BINDERY—C ARBON COLLATORS
Proga užsidirbti $50 i savaitę ir vir
kaus. Puikios darbo Kroip-

HARDING A HARDING
16 Jay St.. N. Y. C.

<4-10)

NAMŲ DARBININKE'
Šiek-tiek valgių gaminti. Mylinti 
vaikus, guolis vietoje, atskiras gra
žus kambarys sity maudyne. $45. j 
savaitę. Linksma namų atmosfera.

Tel. RE. 7-2333

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

(7-8)

COUNTERGIRL
Patyrusi. Nuolatinis darbas, 5 die
nos, $15. algos pridedant valgį ir 
tipus. Gražios darbo sąlygos. Kreip
kitės asmeniškai.

J. & D. LUNCHEONETTE
788—llth Avi*, (arti 55th St.), N.Y.C.

Tel. CI. 7-8611

BILLIARD PARLOR
Gerai įsisteigęs, 7 stalai ir kiti įren
gimai. Gera biznio sekcija Willi.uiį|- 
burge, Brooklyn (arti Bar <S- Grill/, 
daro gerą pragyvenimą. Savininkas 
parduoda labai prieinamai, šaukite 
savininką:

(Tel, STerHng 8-9238
(5-9)

BUTCHER SHOP
Pilnai jrengta. Gera biznio sekcijų. 
Jeigos 8800 j savaitę. Biznis lengvai 
padidinamas, šią puikiausią 
progą savininkas parduoda 
prieinamai. Saukite savininką:

biznio
labai

MALE and FEMALE

ITNGERVVAVER
Patyrusi pilnai mokanti (vyriškis 
ar moteriške). Nuolatinis darbas. 
Pilnam a1' daliai laiko, 5 dienų sa
vaitė. Gera mokestis. Linksmos dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

Charles Albert
1082 Clarkson Ave., Brooklyn 

Tel. EV. 5-9765
’ (7-13)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

LUNCHEONETTE
Pilnai jrengta. Gera veikli sekcija. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis leng
vai padidinamas. Mažos išlaidos, ge- 

puikiausią biznio pro- 
parduoda labai priei- 
Šaukite ar

gą savininkas 
narna kaina, 
savininką.

337 E. 23 SL, N. Y.
Tel. MU. -1-9325

Padėka

ma t y kite

(7-8)

Ačiū už pagalbą

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

LA BOHEME
1159 Flatbush Ave., Brooklyn 

Tel. UL. 6-9777
____________________________ (3-7)

BEAUTY P/YRLOR
Pelnai įrengtas. Gera veikli sekcija. 
Įlenda S50. Lysas. Daro gerą pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidina
mas. šią puikiausią biznioj progą 
savininkas parduoda labai plikina
mai iš priežasties ligos. Uždara |ęe* 
čiadieniais. šaukite savininką:/

Tel. EVergreen 4-9025
Ar vakarais šaukite- w

STagg 2-6970 "
(3-7)

BANKETAS
Rengia Laisvės Bendrovė

Ivvks Sekmadieni i. • A

Vasario 7 February
• • • •

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

‘R
Vakarienė 6-1 ą vai. vakare. Bilietas $3.00

Po vakarienės šokiai. Vien šokiams įžanga 75c

George Kazakevičiaus Orkestrą
Prašome iš anksto įsigyti bilietus

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai |rengtą |

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

Telephone EVergreen 4-8174 1

—m—M —‘■B-*—*111’'M'1 ,*IIW*^**M‘*^* • *

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
r K.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrecn 7-6868

VALANDOŠ:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes

Brooklyn, N. Y
St.

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. 7-62U

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

į Savininkas
306 UNION AVENUE 

\ Brooklyn, N. Y. >
< Gerai Patyręs Barberls

Virginia 9-612S

bėjo 73 metų senutei našlei 
pelningą radini. Senutė išėmė 
iš banko $9,120 parodymui,

Man susirgus sausio l die
ną, Kultūrinio Centro namas 
laikinai pasiliko be vedėjo ir 
be darbininko. Bet geri drau-

BAKERY—FRENCH PASTRY
Pilnai įrengta. Gera biznio sekcija, 

į Daro gerą pragyvenimą. Biznis len- 
i gvai padidinamas, šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda 
labai prieinamai. Matykite ar šau
kite savininką:

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

nusinešė tuos pinigus.

New Yorko Chamber 
Commerce pasisakė už 
kartinę registraciją b 
mui. Pirmiau jie tam priešino
si.

O f 
vien-

Policistas Charles J. Bran
ch le pasišovė tarnybiniame 
automobiliuje prie policijos 
centro New Yorke. Sako, kad 
jo nervus sukrėtė mirtis vieno 
sūnelio pernai ir antrojo sūne
lio sirgimas vaikų paralyžių- 
m i.

gos išmuštas iš darbo, tuojau 
susiorganizavo ir vedė visas 
pareigas taip, kaip reikia, pei 
septynias dienas.

Labai ačiū S. Titanini ir J. 
Gašlūnui už atliktą gerą dar
bą. Taipgi ačiū iii- P. W. Viš- 
niauskui už talką. Jūsų rūpes
tis davė man ramiai pagulėti 
ir su medicinos pagalba priešą

PARSIDUODA 
BAKERY PASTRY SHOP

Pilnai jrengta. Gera veikli sekcija, 
daro gera pragyvenimą. Biznis leng
vai padidinamas. Puikiausia biznio 
proga porai ar pusininkams. Par
duoda už prieinamą kainą. Šaukite 
Savininką:
Nightingale 8-1875

(5-9)

dovvn- 
Pilnai 
proga.

Walter Brazauskas

Gaisras padarė didi 
nuostoli

LAIKRODŽIŲ TAISYMO 
..ir..

JEWELRY SHOP
Gerai įsisteigusi, gera vieta 
(onw—Boro Hall— Brooklyn, 
jrengta. Tikrai gera biznio
Savininkas parduoda labai prieina
mai. Matykite ar šaukite savininką: 
387 Pearl St. (arti Willoughby St.)

(Brooklyn)
TCI. UL. 5-3053 ar Worth 2-8271

(6-10)

CELLULOID
COVERERS

Užtikrinti
Myrna Wood Heel Co.

10+ Essex Street 
Haverhill, Mass.

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

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
naujamo visas 5 Boroughs N. Y.)

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

Tel. NE. 9-2986
(2-11)

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

By Appointment 
Except Thure. & Holidays

87-20 8fith Street
WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Continental prieplaukose 
prie 17th St Brooklyne gaisre 
sunaikinta ir sugadinta daug 
spausdinamo 
medvilnės,
tik apie valandą laiko, bet 
nuostolis skaitomas $250,000.

popi'criaus ir

LUNCHEONETTE—RESTAURANT 
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekojji. 
$850. savaitinių jeigu. Biznis lengvai 
padidinamas. Geras lysas. šią pui
kiausią biznio progą savininkas par
duoda labai prieinamai. Matykite ar 
šaukite Savininką:

127 Chamber St., N. Y. C. 
Tel. WO. 2-9207

(6-10)
REAL ESTATE

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
jvyks sausio 13 d., 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 j\\vks trečia

dieni, sausio 13 d., 7:30 vai. va
kare, Liberty Auditorium, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

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

Valdyba (6-7)

2 ŠEIMOM MŪRINIS NAMAS 
Pardavimui. Keptuvė, dvigubas ga- 
radžius, 5 rūmų apartmentas tuš
čias, jeigos už rendavojamą apart
ment ą (ar jrendavojimas 5 rūmų 
apartmentas)). Plotas 50x100, Gera 
sekcija —arti visų komunikacijų. 
Savininkas parduoda labai prieina
mai. Pamatykite nuosavybe:

88-06 97th Avė., Ozone Park 
ar šaukite Midway 7-09+9

(3-7)

RANDAVOJIMAI
PASIRENDAVOJA

Pasirendavoja/2 fornišiuoti kam
bariai, Williamsburge, arti geros 
transport aci jos ir kitų patogumų. 
Kreipkitės: 412 So. 4th St., Brook
lyn. Klauskite Victor.

NORTH YONKERS
3 šeimų namas plytų ir stucco, at
vira ugniaviete, 2 apartmentai tuš
ti, tilo virtuvė ir maudynė, 
sąlygose, didelis plotas, arti 
port aci jos, prieinama kaina.

Tol. YO. 5-8027

gerose
trans-

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