
/

No. 8

f

LAISVE-LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse valstijose
Metam prenumerata:

Jungtinėse Valstijose ........... ... $8.00
Dalls Queens apskrityje (N. Y.) _ 9.00
Kanadoje ............    _ 9.00
Kitur užsienyje ---- - ------------------ 10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai
THE LITHUANIAN DAILY

Richmond Hill If), N. Y.

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern State*
110-12 Atlantic Avenue 
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827—1828

PRICE 5c A COPY

Metai 43-tieju Dienraščio 35-tiejL

KRISLAI
Prezidento kalba Kongre

sui.
Ji — prasta.
Antartike.
Kas ji pašovė.

Rašo R. Mizara

INDIJA RAGINA GREIT 
SUŠAUKT JUNGT. TAUTU 
SEIMĄ DEL KORĖJOS

i Amerika svarsto reikalavimus
‘ gresui apie padėt i mūsą k ras- t 
te. prezidentas Eisenhoweris. ; 
man rodosi, ryžosi pasukti mū- .

užsieniniais klausi 
ek naminiais jis siūb 

politika. pa\o.]in 
aliai politika nu<

1 jingesne kryptimi negu 
ligi šiol.

Tiek 
m a is,
žalingesnę 

vgesnę mū«ų 
tos, kurios 
praeityje.

Užtenka priminti tik tai, 
kad prezidentas net nematė 
reikalo suminėti, jog mes turi
me ginti žmonių civilines tei
ses, kurias makartizmas taip 
šargoja, taip puola.

•Jis atsisakė siūlyti. kad 
Walter-McCarran aktas butu 
atmestas.

Jis jau ir Tafto-I larlle.v 
Įstatymą taisyti neturi palin
kimo, kokį “turėjo” prieš vir> 
metus laiko.

Atrodo, jog prezidentas pa
darė taiką su makartizmu ii 
paliko jam laisvą kelią siau
tėti, kaip tik jis nori.

Prezidentas Eisenhoweris 
pasiūlė tokį dalyką, kokio nie
kad joks mūsų šalies /prezi
dentas ligi šiol nebuvc/ pasiū
lęs.

Jis siūlo, kad Kongresas 
priimtų Įstatymą, pagal kuri 
būtų nupilietintas, palikins 
be jokių teisių asmuo, kuris 
bus nubaustas pagal Smitho 
Įstatymą.

Nesvarbu, ar tas asmuo bu* 
Amerikoje gimęs ir augęs, ar 
jis bus natūralizuotas pilietis, 
— jis privaląs, pagal prezi
dentą, būti paliktas be šalies, 
visiškai be' jokių teisių !

Tai yra labai žiaurus siūly
mas ir jis susilaukė aštrios ki i- 
tikos net ir Anglijos spaudoje, 
tokioje, kaip “London Time*” 
ir “Manchester Guardian.”

Viskas rodo, jog preziden
tas Į šią savo kalbą buvo su
dėjęs nuomones pačių reak
cingiausių republ ikonų.

Šitų žodžių rašytojas klau- 
*iė prezidento kalbos (per ra
diją) gulėdamas lovoje. Sun
ku buvo tikėti savo ausimis, 
kad prezidentas siūlo tai. ką 
siūlo.. Tik vėliau, perskaičius 
jo kalbą spaudoje, pasirodė, 
kad tai tiesa, kad jos turinys 
yra mūsų šalies žmonėms la
bai negeifjtinas, pavojingas.

šio dienomis is Mel\ 
bourne, Australijos uosto, iš-' 

^plaukė laivas i šiaurini Po
liu.

Jis gabena tyrinėtoju eks-j 
pediciją, kuri ten. Antartike 
apsibus ir tirs tą dar mažai 
žinoma žemyną. Vyriausias 
ekspeditorių siekimas, sako 
spauda, bus uranijumo ieško
jimas. ;

Be abejojimo, ekspedicija 
ištirs ir visą aplinką tame to- 

' limame nuo mūsų pasaulio 
kampe.

Kadaise Tarybų Sąjungos 
mokslinė ekspedicija, pabuvo
jusi “Ant šiaurės Poliaus,“ su
teikė pasauliui daug svarbių 
mokslinių žinių.

) (Tąsa 4—tame puslap.)

■ Vietnamo liaudininkų vejami.,

anuos trauktis i raistus

New Delhi, Indija.— In-; Dean tada, užreiškė, jog 
dijos valdžia ragino negai-1 Korėjos komunistai turi at- 
šuojant sušaukt Jungtinių I šaukti tą įžeidimą. O. jei- 
Tautų seimo posėdį. Sako, | gu ne, tai Amerika daugiau 
seimas turėtų iš naujo per-1 nesitars su jais.

suruošt politinę valstybių j Atsiliepimas į praš 
konferenciją taikai daryti ■ panaujini i derybas 
Koi ėjoje. . Panmundžom, b

Amerikos pasiuntinys K. . _ rz 1.
a m-o 7 I Siaurines KorėtosArthuras Dean 19,>3 metu! . , . . ,. •,v. , i i mukai ir kimu \gruodžio 12 d. pertraukei 
derybas su Šiaurinės Ko-Į 
rėjos liaudininkais bei ki
nais dėl tos konferencijos i
u rengimo.

Ameriką, nes

su amerikonų žinia buvo 
pabegdinta 27,000 ginčija
mu belaisvių iš stovyklų 
pas Pietinės Korėjos tau-
t in inkus.

! Žuvo 23 žmonės su 
Kolombijos lėktuvu

litinės konferencijos. Ame
rikos atstovas Kenneth 
Young pasiuntė prašymą į 
valstybės departmental •! 
Washingtone.

Pranešama.

Hanoi, Indo . Kinija. —-į 40' mylių atgal, grumdamie- 
Francūzų komanda sako,' si artyn Seno.

; Prancūzai, mėtydami
; bombas iš amerikinių lėk
tuvų ir krėsdami liepsno- 

gazolino koše - na-i 
Laosse,i paima, stengiasi išblaškyti! 

liaudininkus.
Francūzų komanda jau j 

-1 kelias diedas paeiliui 
■?-1 bia. tą pačią savo “ 

das pusiau perkirto Laosą; kad per mūšius Seno 
ir užėmė Thakhek miestą, j linkėję nukovę, <

liaudininkus

blausios francūzų lėktuvu jaučią 
stoties ir tvirtoves
vienoje iš trijų Indo - Kini-'
jos provincijų.

Vietnamo liaudininkai
/o “žinią/’ 

• apy- 
sužeide bei 

Pereitą savaite jie nubloš-Į suėmę 1,000 Vietnamo ko
ke Prancūzus daugiau kaip' munistų.

Eisenhoweris prašo senatą 
užgiri sutarti su S- Rliee

DARBO UNIJOS PEIKIA 
PREZIDENTO SIŪLYMUS 
TAFTO ĮSTATUI TAISYT

tvarkomų balsavimų del streikų
Washington. — Prez. Ei

senhoweris saus. 11 d. siū
le Kongresui, kad padarytų 
penkiolika pataisų. Tafto- 
Hartley’o įstatyme.

Mainierių unijos pirmi
ninkas John L. Lewis at
siliepdamas pareiškė:

i peikė menkučius preziden-. 
Į to siūlomus aplopymus tam 
priešunijiniam įstatymui.
KĄ EISENHOWERIS 
PERŠA

Prezidentas, tarp kitko, 
siūlė tokias Tafto-Hartley 
įstatymo pataisas:

Pirm negu unija skelbs 
streiką, tai turi būti su- 

j rengti valdžios prižiūrimi 
i slapti balsavimai, kad na
riai galėtų laisvai pasisa
kyti, ar jie nori streiko ar 
ne.

Turi būti pripažinta at
skiroms valstijoms teisė 
ir vietiniais savo įstatymais 
kontroliuoti streikus bei 
unijas.

( žymėtina, kad eilė val- 
sijų jau yra išleidusios savo 
įstatymus, kurie dar aršiau 
varžo unijas ir streiko tei
sę, negu Tafto-Hartley’o 
įstatymas. Taigi Eisenho
weris dabar užgiria juos.)

Papildyti Tafto - Hart- 
ley’o įstatymą taip, kad 
ne tik unijų vadovai, bet ir 
darbininkų samdytojai tu
rėtų prisiekti, kad jie nie
ko bendra neturi su komu
nistais. Valdžia, tačiau, 
svarsto skirtingus būdus, 
kuriais galima būtų išra
vėti komunistus. Tuomet 
jau nereikėtų jokių prie
saikų.

Turi būti išsamiai ištir-

! pataisymukai, kuriais vai- 
; džia stengiasi padailinti 
j tą. verguvės Įstatymą, kad 
i laisvieji Amerikos piliečiai! 
! geriau jam pasiduotų. Nors j 
1 tas įstatymas ir būtų vie-į 
nur kitur aplopytas, vis 
tiek jis bus baisiai nepa
kenčiam as d arbi n i n ka ms,
kaip konstitucinių teisių 
laužymas... Tafto-Hartley 
s t re i k 1 a u ž i šk a s is t aty mas
turi būtj visai jianaikintas. j

CIO ir Darbo Federaci-j 
jos unijų vadovai taipgi

senhoweris
užgirti
gynimo

de-I Korėjos tautininkų
•* ; dento

atsakymo I valdžia.

Amer i-1

ginimus panaujinti tas

Young

Gruenther džiaugiasi 
atomy bombonešiais 
prieš Sovietų SąjungąBogota, Kolombija. — 

Sprogo ir nukrito ameriki
nis Kolombijos lėktuvas, 
užmušant bei sudeginant 20'Kerolas Gruenther, Atlanto ! 
keleivių ir 3 įgulos narius, kraštų komandierius, vėl į 

--- -- viešai didžiavosi naujaisiais! 
atominiais Jungtinių Vals-į 
tijų bombonešiais, vadina-Amerika jau gabens 

Frankui ginklus
Washington. — Amerikos; 

laivai netrukus pradės ga-i 
benti fašistinei Ispanijos' 
valdžiai rakietinius lėktu
vus, tankus bei kitus karo i 
Įrankius.

Jungtinės Valstijos pri-i 
žadėjo Ispanijos diktato-, 
riui Frankui 460 milijonų 
dolerių pinigais ir ginklais 
už tai, kad jis leidžia 
rikonams įsitaisyti 
nes lėktuvų ir laivyno 
zes Ispanijoje.

ame-

Anglija nutupdo savo 
nelaimingus lėktuvus

London. — Anglija lai
kinai uždraudė skraidyti vi
siems likusiems septyniems 

(savo Comet rakietiniams 
/lėktuvams po to, kai aš- 
i tuntas nukrito į Vidurže
mio jūrą, pražudant visus 
buvusius jame 35 žmones. 
Bet tai buvo jau ne pirmas 
tokio keleivinio anglų lėk
tuvo sprogimas bei kriti
mas.

ak-

ŠOVĖ OBUOLĮ, BET 
NUŠOVĖ PAČIĄ

Cologne. — Vokietys 
torius A. Cherry rodė savo
gabumų šaudyti; šovė j 
obuolį ant savo pečios gal
vos, ir mirtinai peršovė gal
vų.

įteikė Senatui 
“tarpsavinio apsi- 
sutartį su Pietines 

prezi- 
Syngmano Rhee 

Sako,
. tikslas yra “atgrasinti prie-

- j šus nuo užpuolimo ir pa-' 
j reikšti pasiryžimą atrem-
1 ti bendrąjį mums pavojų.” i
Dulleso paaiškinimas

Valstybės sekret. John
i Foster Dulles prisegė ir

landi ja, 
na is.

sutarties j rėja, ar

Kartu Dulles aiškina. 
Kad jeigu vienaviš susita
riančiu šalių (Pietinė Ko-i «. ft- '

neturėtų pareigos eiti anai 
talkon.

Tuo būdu Dulles 
suprasti, kad jeigu 
Korėjoj tautininkai 
vieni y panaujintų 

Šiaurinės

leidžia

kara
aiškinantį savo laišką prie prieš 
prezidento pasiūlymo. Jis Liaudies 
rašo, kad tai bus panaši i Jungtinės Valstijos galėtų 
abipusiško apsigynimo su
tartis, kaip pirmesnės Jun-

Korėjos j 
ta, tai

S. Arabijos karalius 
ragina arabus visai 
nušluot Izraeli

laikytis nuošaliai, nepai
sant sutarties su Pietine

su Korėja.

NEAIŠKŪS EISENHOWERIO 
akė, tie bombone- SUMANYMAI FARMERIAMS

šiai lekia taip smarkiai ir 
aukštai, kad jokie sovieti- ■ 
niai lėktuvai nepajėgtų jų | 
atmušti. Taigi, anot Gru- 
entherio, B-47 galėtų pa
daryt Sovietams didžiulius 
nuostolius užfrontėje.

Riyadh, Arabija. — Sau
di Arabijos karalius Saud 
ragino visus arabiškus kra
štus išvien kovoti, kad vi
sai nušluotu Izraeli, ft ft

Karalius sakė 
kiusiems Jordano 
tin inkams:

— Nors net 10
arabų žūtų toje kovoje, vis;

sunaikintas i ta, kaip veikia visi unijiniai
_ ' •• T • _ • 1 _ i _ __ —

apsilan-1
laikraš- į

I
milijonų

senhoweris
su i pataisyti
paramos farmeriams.

Spėjama, kad amerikonai 
kurstys vokiečių riaušes 
per 4 Didžiųjų sueigą

Berlin. — Rytinės Vokie
tijos premjero pavaduoto- 
tojas Nuschke sakė, Ameri
ka planuoja sukelti vokie
čių maištus prieš Sovietų 
Sąjungą, kuomet įvyks Ke
turių Didžiųjų konfrencija 
Berlyne, pradedant nuo šio 
mėnesio 25 d.

Konferencijoj dalyvaus 
užsienio reikalų ministrai iš 
Jungtinių Valstijų, Sovietų 
Sąjungos, Anglijos ir Fran
cijos.

Nuschke tvirtino, kad 
amerikonai sukrustė kru
vinas riaušes ir pernykščia
me birželio mėnesyje ryti
niame Berlyno ruožte prieš 
Sovietų Sąjungą ir prieš 
Rytinę Demokratinę Vokie
čių Respublikų. i

Valdžia turėtu mažiau, 
supirkinėti įgrūdu bei kitų 
produktų iš;farmerių, taip; 
kad daugiau, tų produktų' 
eitų i laisvąją rinką. Nes ! 
jau dabar valdžia, norėda- i 
ma palaikyti gana aukštas i 
farmeriams kainas, yra su-' 
pirkusi tokią daugybę 
produktų, kad neturi 
dėti.

Tiems 
naudoti 
dovanai

— Prez. Ei-j dūktus ligoninėms, mokyk- i 
ilė Kongre-1 Joms dėl užkandžių vai-1 

kams bei kitoms įstaigoms; 
taip pat siuntinėti alka
niems žmonėms svetimuo
se kraštuose.

(Vien tiktai kviečių yra 
tokia daugybė į 
sandėlius, kad jų 
per dvejus metus 
amerikiečiams be

JŲ 
kur

tiek turi būti
Izraelis,
žmogaus
kraštai nepripažįsta ir nie 
kuomet nepripažins 
lio kai]) valstybės.

kai]) vėžys nuo 
kūno. Arabiški

Izrae

Francija pasakoja apie 
Sovietą pasiūlymą prieš 
Amerikos karini planą

perviršiams 
prezidentas 

dalinti maisto

Mažinama automobiliu 
4^ 

skaičius valdininkams

šalčiai ir pūgos Italijoj, 
Vokietijoj bei kituose va
karų Europos kraštuose 
pražudė apie 50 žmonių.

valdžios
užtektų
visiems
jokios naujos sėjos.)

Valdžia turėtų finansi-l 
niai paremti farmerius tiki 
tada ir tiek, kiek būtinai I 
reikia, sakė prezidentas.
Tas jo planas nepaprastai!

su
siėdė ' 
pro- ilgas, neaiškus ir painus

Washington. — Valdžia, 
taupydama lėšas, pašalino 
7,055 automobilius, kuriuos 
valdinin kai nemok amai 
vartojo. Bet tūkstančiai 
valdininkų ir toliau dova
nai važįnės vis dar palaiko
mais kitkk valdiniais auto
mobiliais.

Norvegija perspėjo šū
viais ir užgrobė žvejinį So
vietų laivų, kuris ‘‘įplaukė 
į pakrantinį ' Norvegijos 
jūrų ruožtų.” .

Araby sąjunga ginkluos 
Jordaną prieš Izraeli

Paryžius. —Geo. Bidault. 
Franci jos užsienio reikalų 
ministras, pasakojo, kad 
Sovietų Sąjunga gal pavei
ktų Vietnamo liaudininkus 
nustoti kariavus ir susitai
kyti su francūzais, jeigu 
Francija atmestų karini 
Amerikos planų.

Tas planas
kad Francija sujungtų sa
vo kariuomenę su busimąją 
vakarinių vokiečių armija į 
bendra vakarų Europos 
tarptautinę armija prieš 
komunizmų.

pensijų bei sveikatos - gero
vės fondai.

Reikia pripažinti teismų 
1 indžionkšinus prieš strei
kus, kenksmingus

■ sveikatai bei gerovei, ir tt.
I Siūlydamas tokias patai- 
; sas, prez. Eisenhoweris 
i tvirtino, kad Tafto- Hart- 
; ley’o įstatymas esąs pama
tiniai tinkamas, šį įstaty
mą jis vadino net “pageri
nimu” Wagnerio įstatymo, 
kuris pripažindavo uniji-

šalies

Maisto produktai vis 
dar brangsta

Washington. — Svarbiau-

Kairo, Egiptas. — 
tuoniu arabišku šalių > ft
junga nutarė pristatyti 
Jordanui ginklų, kad jis ga
lėtų “atremti užpuolimus iš 
Izraelio pusės.” Jordanas 
yra vienas iš tų arabiškų

sa

Washingion. — Eisenho- 
werio valdžia užsisakė daug 
ginklų iš Italijos.

ORAS. — Giedra ir labai 
šalta.

reikalauja,' si valgiai sandėliuose viso-

Kai-

čiango paskalai apie 
kinus Vietname

Formoza. — Čiang 
šėko kinai tautininkai
skleidžia paskalus, kad Ki
nijos komunistai jau daly
vauju Vietnamo liaudinin
kų kare prieš francūzus.

se valstijose pabrango dar 
centu Nki keliu centu sva
rui. Sandėlinės kainos da
bar 10 procentų aukštesnės, 
negu buvo 1953 metų pra
džioje.

Taigi ir smulkmeniškos 
maisto krautuvės kėlė kai
nas vartotojams. Kava pa
skutinėmis dienomis pa
brango trimis iki penkių 
centų svarui.

Valdžia tuo tarnu garsi
nasi, jog "‘suvaldo* infliaci
jų, tai yra, per didelį kainų 
išpūtimų.
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Beri j os ir jo sėbrų nusižen
gimai ir teismas 

(Pabaiga) 
1920 metais L. P. T 

ja, būdamas Gruzijoje, 
įvykdė išdavystę, 
damas slaptą ryšį su Gru-i rįjos įvykdytu nusikalsta- 
zijos menševikinės vyriau-• mu savanaudžiavimu val- 
sybės žvalgyba, kuri taip džia faktus.
pat buvo Anglijos žvalgy-j visų teisiamųjų kaltė 
bos filialas. jiems pateiktais kaltinimais

Vėlesniais metais, iki pat i įuvo visiškai įrodyta teis- 
j me autentiškais dokumen-1 
tais, daiktiniais i 
pačių teisiamųjų padary
tais užrašais, gausių liudi- 

i ninku parodymais.
Įrodymų demaskuoti, tei-

■ siaurieji L. P. Berija, V. N. 
i Merkulovas, V. G. Dekano- 
i zovas, B. Z. Kobulovas, S.
j A .Goglidzę, P. J. Mešikas 
ir L. J. Vlodzimirskis teis
minio tardymo metu patvir
tino parodymus, jų duotus 
parengtinio tardymo metu, 
ir prisipažino kalti įvykdę 
eilę sunkiausiu valstybinių 
nusikaltimų.

! TSRS Aukščiausiojo Teis
imo Specialioji Teisminė Ko- 
llegiia nustatė teisiamojo L.
| P. Beri jos kaltumą — Tė- 
; vyrės išdavimu, antitarybi
nės sąmokslininkų grupės 
organizavimu valdžiai už
grobti ir buržuazijos vieš-

i Datavimui atkurti, teroris-
I tinių aktų įvykdymu prieš 

is veikėjus, atsida- 
Komunistų partijai 

tau- 
aktyvia kova prieš

MOTERŲ KAMPELIS
I Teismas nustatė taip pat 

P. Beri- . p Merijos nusikaltimus. 
. . > včl i liudijančius apie jo visišką 
uzmjegz- ■ moralinį pakrikimą, ir Be- 

! rijos įvykdytų nusikalsta- 
i savanaudžiavimu vai- c

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y ‘ 
under the Act of March 3, 1879. | .

--------- —----------------------------------------------------------- — jo suėmimo, L. P. Berija

Pasiruošiant motinystei
Gimdymas yra motinos 

normalus veiksmas. Tačiau 
to įvykdymui tikrai normai 
liai reikia geros medikalės 
priežiūros būsimajai moti
nai,’ kad apsaugoti motinos 
ir kūdikio sveikatą.

Pirmiausia sąlyga norma-

VINCENT W. HALLINAN KALĖJIME
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ buvo paimtas į federalinį 

kalėjimą Vincent W. Hallinan iš San Francisco, Cal. 
Jis buvo 18-kai mėnesių įkalintas McNeil Island, Wash
ingtono valstijoje.

Hallinan buvo nubaustas “dėl visų taksų nesumo- 
'kėjimo” federalinei vyriausybei. Be to, kad jis turės 
18-ką mėnesių kalėti, Hallinanui teks pasimokėti pini
ginės pabaudos $50,000.

Hallinan amerikinei visuomenei žinomas vyriausiai 
tuo, kad jis 1952 metų prezidentiniuose rinkimuose buvo 
kandidatu prezidente) vietai Progresyvių. Partijos sąraše.

Kalėjime būti jam jau nebus pirmiena. 1952 me
tais jis buvo nubaustas šešiems mėnesiams kalėti dėl to, 
kad ryžtingai gynė darbininkų judėjimo vadovą Harry 
Bridges, formaliai Hallinaną nubaudė už teismo pa
niekinimą.

O kai del pastarojo Hallinano nuteisimo, tai, jo pa
ties žodžiais: šiandien pasiturinčiam liberaliniam profe
sionalui arba biznieriui būt nubaustam “dėl taksų už 
pajamas nesumokėjimo yra taip paprasta ir lauktina, 
kaip darbo unijų vadovui būti nubaustam einant Tafto- 
Hartley įstatymu arba pažangiam darbininkų veikėjui— 
pagal Smitho įstatymą.’’

Apart kitko, jis nurodė vieną pa vyzdį, kuris buvo 
panaudotas pries jį:, už gynimą teisme Harry Bridges 
ir kitų Hallinanui buvo sumokėta $15,000, na o jis 
-oje byloje turėjo išlaidų $16,500! Bet teismas nekrei
pė dėmesio į jo išlaidas dėl to, kad jo ginamieji teisia
mieji buvo “subversyviai.”

Pats Hallinan yra žymus advokatas. Jis pripažįsta

bužius, miegą, mankštą, ly
tinius santikius. Nustato, 
kaip gelbėtis nuo tokių 
simptomų, kaip vertimas 
vemti, užkietėjimas vidu
rių ir garankščiuotų venų. 
Kai kuriuos tų patarimų 
gali suteikti slaugė. Arba 
galima net pačiai išsiskai-

žmogiškas; kitas galėjo ji nuteisti 12-kai arba 20-čiai 
metu įkalinimo.

Mr. Hallinan skaito save politiniu kaliniu ir, būda
mas kalėjime, jis žada perrašyti savo knygą “Aukso 
liežuviai” (Tongues of Gold). Kalėti jam teks apie 15- 
ka mėnesių,—ankstyvesnio paleidimo jis nesitiki.

Longshoremen’s and Warehousemen’s unija, vado
vaujama Harry Bridgeso, suruošė Hallinanui pagerbtu- 
vių-išleistuvių vakarą. O jis pats, prieš apleisdamas 
San Francisco miestą, susirinkusiems spaudos korespon
dentams pasakė daug maž tai]):

—Vykimas į kalėjimą manęs labai negąsdina; sa
vo gyvenime esu buvęs daug blogesnėje padėtyje, o atei-

Vincent W. Hallinan yra žymus advokatas ir plataus 
masto visuomenės veikėjas.

sius su užsienio žvalgybo- 
i mis.

Daug metų L. P. Berija ir 
. jo bendrininkai kruopščiai 
slėpė ir maskavo savo prie- 

i šiiška veiklą.
J. V. Stalinui mirus, dė

damas viltis į bendrą reak- 
1 cin.ių imperialistinių jėgų 
i suaktyvėjimą prieš Tarybų 
! valstybę, L. P. Beriją ėmėsi 
i forsuotu veiksmu savo an- 
t i t a r y b i n iams išdavikiš- 

: kiems sumanymams įgy
vendinti, kas ir leido per 

; trumpą laiką demaskuoti 
L. P .Beriją bei jo bendri
ninkus ir užkirsti kelią jų 
nusikalstamai veiklai.

Tapęs 1953 metų kovo 
j mėnesį TSRS vidaus reika
lų ministru, teisiamasis L. 

i P. Berija, ruošdamasis už- 
j grobti valdžią, ėmė intensy- 
I viai kelti sąmokslininkų 
i grupės dalyvius į vadovau- 
; jaučias pareigas tiek cen
triniame VRM aparate 
j tiek ir jos vietiniuose orga- 
i nuošė. L. P. Berija ir jo 
1 bendrininkai susidorodavo 
i su dorais VRM darbuoto- 
| jais, kurie atsisakydavo 
vykdyti nusikalstamus są
mokslininkų potvarkius.

Savo antitarybiniais išda- 
: vikiškais tikslais L. P. Be- 
: rija ir jo bendrininkai ėmė- 
! si eilės nusikalstamų prie- 
i monių, kad suaktyvintų 
buržuaziniu - nacionalis t i- 

į irių elementų likučius są- 
i junginėse respublikose, su
keltų priešiškumą ir nesan- 

• taiką tarp TSRS tautų ir 
I visų pirma pakirstų TSRS 
; tautų draugystę su didžią
ja rusų tauta.

Veikdamas kaip aršus ta-

įrodymais,llianL ^eikam gimdymui^
yra motinos gera sveikata, i tyti iš įvairių valdžios iš- 
0 motinos sveikata priklau-; leistų tam tikslui lapelių, 
so nuo to, kokį maistą ga-, ju įurj jr skleidžia valdinis 
vo, kokias sąlygas ir medi- į Sveikatos Departmentas, 
kališką priežiūrą turėjo bū- Federalio Saugumo Agen- 
dama kūdikiu ir jaunuole, tija, taipgi valdiniai švieti- 
taipgi ir nuo to, kaip gy-; mo ir gerovės skyriai.
vena dabar. Tačiau nežiūrint, kaip 

motina į gerai tas informacijas būsi-
savo vaikystėje negavo pa- mo-jį motina gautų ir su-

v u sius
ir Tarybų Sąjungos 
toms;
revoliucinį darbininkų judė
jimą Baku mieste 1919 me
tais, kai Berija ėjo slaptas 
agentūrines pareigas kontr
revoliucinės musav a t i s t ų 
vyri a usy bes A ze r ba i d ž a n e 
žvalgyboje, užmezgė ten ry
šius su užsienio žvalgyba,

kankamai pieno, saulės ar 
vitamino D, ant jos bus pa
likęs žymę rachitas. Ta li
ga paliečia kaulus, siauri 
teišauga pilvo re m a i ir 
šlaunys. Tokiai bus sunku 
normaliai gimdyti.

Biednuose namuose augu
sius, ankštumoje, nesanita- 
riškai gyvenusios moterys 
gali būti užsikrėtusios džio
va arba jau suimtos reu
mato ir kitų chroniškų li
gų, kurios trukdys motinai 
normaliai gimdyti. Gert? 
medikališka priežiūra visu 
nėštumo laiku gali prašalin
ti daug tų sunkumų, ypa
tingai jei jie bus anksti at
rasti.

Kai tik moteris tikisi ta
pusi nėščia, ji privalo kreip
tis pas šeimos gydytoją. 
Patartina tai padaryti už 
savaitės ar poros po mėne
sinių dingimo. Ar tikj’ai 
nėščia, daktaras gali patir
ti patikrinimu moters šla-

Saldžiosios bulvės
Geltonosios ir rausvosios 

bulvės (sweet potatoes ir 
yams) yra svarbi geltonoji 
daržovė. Dalinai užvaduo
ja morkas. O mums yra įsa
kyta valgyti vieną geltoną 
daržovę kas dieną.

Saldžiosios bulvės labai 
skaniai išeina paprastai pe
čiuje keptos arba net pa
prastai išvirtos. Iškepa - 
išverda greičiau už baltas. 
Jos paskanina bile pietus. 
Juo daugiau tinka prie 
kiaulienos, antienos ar ka
lakutienoj. Skanu valgyt: 
ir be mėsos, tik su sviesti; 
ar varške.

Kas mėgsta saldžiųjų 
bulvių skonį, tam patiks ir 
jų blynai — geras būdas su
vartoti likusias nuo praėju
sio valgio:

Sugrūsk. Pasūdyk pagal 
skonį. Į vieną puodelį bul
vių įmaišyk porą kupinų 
šaukštų džiovinto pieno. 
Miltų dėk tiek, kad pasida
rytų kietoka tešla. Paskiau
sia įmaišyk porą kiaušinių. 
Kepk riebaluose skaurado- 
je. Arba galima sudarius j 
nestoras bandukes kepti 
pečiuje, bet lengvu karščiu, 
apie pusvalandį.

Miltus gali vartoti tor- 
perkamus gatavus

BEDARBIŲ EILĖS DIDĖJA
VIENAS NEW YORK TIMES korespondentų, ra- 

gydamas iš Washingtono savo laikraščiui (sausio 9 d., 
savo rašinį pradeda šitai]):

“Unemployment is still on the rise’’ (Nedarbas dar 
vis tebedidėja).

Toks pasakymas nėra tikslus, kadangi tas pats laik
raštis pradėjo pripažinti, jog nedarbas ateina, tik visiš
kai neseniai, tik prieš savaitę kitą.

Na, o per savaitę kitą nedarbas negalėjo labai pra
siplėšti. Jis gali prasiplėšti tik per mėnesius; jis gali pa
siekti didelį, alermuojantį bedarbių skaičių tik bėgyje 
pusmečio arba metų.

Vyriausia šito laikraščio klaida buvo tame, kad jis. 
kaip ir kiti komerciniai laikraščiai, atsisakė pripažinti 
tai, kad nedarbas gali Amerikon ateiti, — atviriau ta-

Šiandien jau kiekvienas pripažįsta, jog Amerikoje 
bedarbių yra nemažiau 2,000,000, o kiti daleidžia, kad jų 
esama daugiau kai]) 3,000,000.

vo slaptus nusikalstamus 
ryšius su užsienio žvalgy
bomis iki ‘ demaskavimo ir 
suėmimo momento, tai yra

I RTFSR Baudžiamojo 
dekso straipsnių 58-1 “B,”

: 58-8, 58-13, 58-11 numaty-1 
tais nusikaltimais.

Teismas 
mųjų V. N. Merkulovo, V.

; G. Dekanozovo, B. Z. Kobu- 
j rybinės liaudies priešas, tei- • lovo, S. A. Goglidzės, P. J. 
i siamasis L. P. Berija, siek- į Mešiko ir L. J. Vlodzimirs- 
, damas sudaryti mūsų šaly- ixi0 kaltumą Tėvynės išda
rė sunkumus su maistu, sa-j vimu, tero'rist'iniii aktų 
jbotavo, trukdė vykdyti ypa- j įvykdymu grupėje, tai yra 
; tingai svarbias Partijos ir ; RTFSR .Baudžiamojo Ko- 
; Vyriausybės priemones, nu-' dekso straipsnių 58-1 “B,” 
kreiptas į kolūkių bei tary- • 58-8, 58.-11 numatytais nu- 

i birių ūkių ūkinį pakilimą • sikaltimais.
' ir į nenukrypstamą tarybi
nės liaudies gerovės kėlimą. 

Nustatyta, kad teisiama-;
i sis L. P. Berija ir jo ben- 
; drininkai, slėpdami ir .mas- j 
' kuodami savo nusikalstamą ;
■ veiklą, įvykdydavo teroris-; 
j tūrius s u s i d o r o j i mus su ; ų 
' žmonėmis, iš kurių pusės 
| jie bijojo demaskavimų, 
i Vienu iš pagrindinių savo 
i nusikalstamos veiklos me- 
1 todų sąmokslininkai pasi
rinko šmeižtą, intrigas ir 
įvairias provokacijas prieš 
dorus partinius ir tarybi-Įn]s įr neskundžiamas.

Nuesprendis įvykdytas
Vakar, gruodžio 23 d., 

įvykdytas TSRS Aukščiau-

Jeigu nėštumas patikrin
tas, gydytojas privalo tuo- 

į jau įvykdyti viso sveikatin- 
Ko-' gurno patikrinimą nustaty- 

: mui, kad motinos sveikata 
; yra gerame stovyje. Gydy
tojas patikrina kraujo 

nustatė teisia- i spaudimą ir ar -moteris nė-

TSRS Aukščiausiojo Teis
mo Specialioji Teisinė Ko
legija nutarė:

Nuteisti L. P. Beriją, V. 
N. Merkulova, V. D. Dėka- v f

Goglidzę, P. J. Mešiką, 
J. Vlodzimirski aukš

čiausia kriminaline bausme 
—sušaudyti, konfiskuojant 
asmeniškai jiems priklau
santį turtą, atimant kari
nius laipsnius ir apdovano
jimus.

šlapumą; nustato kuriai 
grupei jos kraujos priklau
so. Nuima krūtinės pa
veikslus patyrimui, ar nesi
randa plaučių džiovos .

Po tų egzaminų, gydyto
jas pataria apie dijetą, dra-

prastų pati, jai prie gimdy
mo vis viena reikės gydy
tojo. ’ Čia ir įeina svarba, 
kad gydytojas jos fizinę 
sveikatą ir nuotaikas pil
niausiai pažintų. Taipgi 

; būtina, kad ji pati pažintų 
savo gydytoją ir įgautų sa
vimi ir juomi pasitikėjimą. 
Tai įgijusi ji bus rami gim
dymo laikui atėjus.

Sveikatos reikalų žinovai 
sako, jog dviemis svarbiau-

• siais priežiūros nėštume 
siekiais ir yra tie: pastatyti 
kūno sveikatą, aukščiausia
me laipsnyje, taipgi pagel
bėti motinai suprasti, jog tams

| gimdymas yra normalus i (mix), kuriuose jau būna 
i jos veiksmas, kurį jinai ga-i įmaišyta biskelis baking 
i Ii įvykdyti be karščiavimo- 30da ar baking powder dėl 
; si ar be rūpesties. purumo. Jei vartoji ne

Šie geri patarimai, aišku, “mix,” pirm, dėjimo teslon 
mažai reikš toms šeimoms.I miltus į juos įdėk žiupsnį 
kurios neturi ištekliaus baking soda ir sykiu su mil- 
normaliai gyventi. Dar ran- taįs persijok porą kartų.

Šiems blynams tešla vi
suomet turį būti daug kie- , 
tesnė, negu miltiniams. Sal-^ 
džiosios bulvės turi daug 
syrupo, kuris kaisdamas 
praskiedžia tešlą.

Žodis už baltąsias bul
ves: Netiesa, kad jos daug 
riebina. Vidutinė bulvė tu
ri apie 
daugiau 
obuolys, 
vitamino 
nų B, geležies 
mineralų.

dasi daug biednuomenės 
motinų, kurios pirmu kar- : 
tu su‘gydytoj u pasimato; 
tik ligoninėje arba namie i 
jau kūdikiui gimus. Taipgi 
yra daug tokių, kurios gy-1 
dytoją šiaip taip išgali pa
siekti, bet gydytojų patari
mai iliekasi nevykdyti .Nuo 
to nukenčia motinos ir kū
dikio sveikata. Dėl to or
ganizuoti darbininkai vis 
dažniau ir garsiau kelia 
reikalavimą, kad valdžia 
nemokamai teiktų medika- 
lę priežiūrą ir medžiaginę 
paramą gimdyvėms su kū
dikiais. I. F. P. 1

100 kalorijų, ne 
kaip banane ar 
Bulvėje randasi 

C, biskelis vitami- 
ir svarbių

Today’s Pattern

milijonai bedarbių nesudaro pavojingos skaitlinės. Ta
čiau visa tai jau turėtų priversti vyriausybę rimtai su
sirūpinti, kaip nedarbo krizę pasitikti, kuomet ji pa
didės. O kad ji padidės, kad neužilgo galime susilaukti 
6,000,000 ir daugiau darbininkų be darbo, tai labai gali
mas daiktas.

Prezidento Eisenhowerio administracija neturėtų 
■ pamoti ranka į tą nedarbo šmėklą.

Valstijų ir miestų administracijos taipgi privalo rū
pintis pasitikimu neprašytosios viešnios. O už vis labiau
siai turėtų tuo rūpintis patys organizuoti darbininkai, 
darbo uni jų vadovai, veikėjai ir eiliniai nariai: Pastaruo-. 
sius nedarbas žiauriausiai palies. | Goglidzę, P. J. Mešikas’

ir 1 
naudodami savo tarnybinę 
padėtį VRLK - VSM-VRM 
organuose, įvykdė eilę sun
kiausiu 'nusikaltimų, siek- 
darni žudyti dorus, Komu
nistų partijos ir Tarybų 
valdžios reikalui ištikimus 
kadrus.

į irius darbuotojus, kurie 
' stovėjo skersai kelio L. P.
1 Berijo.s bei jo bendrininkų 
■ i š d a v i k i š k iems, priešiš- 
I kiems Tarybų valstybei su- 
' manymams ir trukdė jiems 
! skverbtis “i valdžia.

Teismas nustatė, kad tei-
i siaurieji L. P. Berija, V. N.; 
i Merkulovas-, V. G. Dekano-;
i zovas, B. Z. Kobulovas, S.
• A - 1.1 T-. -r n « v . i

JUBILIEJINIS LAISVĖS 
SUVAŽIAVIMAS

Sukanka 35 metai, kai Laisvė leidžiama dienraščiu, 
35 metai, kai kas dieną Laisvė neša lietuviams į namus 
gerai parinktas, teisingas žinias. Ji taipgi duoda moks
linių raštų iš įvairių mokslo sričių ir neskūpaudama duo
da dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje. Laisvę 
skaitantieji žmonės yra apsišvietę, kultūriniai pakilę 
žmonės. Nes Laisvė yra dirbančiosios liaudies mokyto
jas ir vadas.

Šiemet Laisvės Bendrovės suvažiavimas yra pirmas 
; žygis minėjimui dienraščio Laisvės jubiliejaus. Suvažia
vimas įvyks vasario (Feb.) 7 d. Po suvažiavimo, vakare, 
: bus banketas. Banketui įžanga $3.

Visi apšvietos brangintojai, visi dienraščio Laisvės 
I mylėtojai turi skaityti sau už būtiną pareigą dalyvauti 
i suvažiavime ir bankete. Pasirodykime, kad mums ir 
šiandien yra taip lygiai svarbu leisti dienraštį, kaip bu
vo svarbu jį įsteigti prieš 35 metus.

Tolimesnės kolonijos, iš kurių į suvažiavimą ir ban
giojo l eismo Specialiosios į ^e^.a atva^iuoti neįmanoma, turėtu rimtai pasirūpinti 
Teismines Kolegijos nuo-1 suvažiavimo pasveikinimu ir pasidarbuoti sukėlimui 

; sprendis nuteistiems auks-1 dienraščiui finansings paramos suvažiavimo proga.
eiausia kriminaline bausme: - x
—sušaudyti—L. P. Berijai,

| V. N. Merkulovui, V. G.
1 Dekanozovui, B. Z. Kobu-
i lovui, S. A. Goglidzei, P. J.
Mešikui ir L. J. Vlodzimirs-

Turbinų gamintojai—mašiną
if traktorių stotims

KAUNAS. — “Perg 
turbiną gamykla gavo 
kymą — paruošti MTS 
kūlimo ski-iemulio* na
korpsą ir velenus traktoriams, i prie traktorių.

Imoiiės' kolektyvas rūpestingai 
atlieka šią užduoti.

šimtai per trumpą laiką 
' paruoštą detaliu pristatyta į 

500 Į motoru remonto 'fabriką. km 
iros i kūlimo pavaros montuojamos

2 psi.—:LaisvG (Liberty)- Trečiadienis, Sausio-Jan. 13, 1954

J. Vlodzimirskis, iš-!, . .
I kini.
Kada praranda
laisvę ir lygybę

Aktorius Humphrey 
gart sykį pasakė:

— Visi žmones gimsta 
laisvi ir lygūs, tačiau, dau
guma jų apsiveda.

Bo-

Budėjimas dienraščio išlaikymo reikalu yra labai 
reikalingas. Infliacija ir baisiai sparčiai plintanti be
darbė yra vyriausi mūsų dienraščio priešai. Tuos prie
šus pergalėsime tik savo dideliu pasiryžimu ir darbu 
sukėlimui dienraščiui finansų.

Visur reikia rengti pramogas Laisvės paramai ir 
reikia pasidarbuoti ir aukomis. Dirbantieji ir išgarin
tieji, šio jubiliejaus proga, turėtų stambesniomis dova
nomis prisidėti dienraščio išlaikymui.

Mums būtų labai malonu žinoti, kas kur yra veikia
ma suvažiavimo ir jubiliejaus reikalu. Prašome kolonijų 
veikėjų pranešti Laisvai, kas kur veikiama, kas ir iš 
kur atvyks į suvažiavimą.

Laisves Administracija

14’'2-24'29087

Pattern 9087 (for shorter, fuller 
figures): Half Sites 14«Zs. 16’^. 
18VŽJ. 20^, 22^, 24SUe 16^ 
takes 5% yards 39-inch.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite.' Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,



(Pabaiga)

Domisi mumis,—Matai ? 
brol!

—Mokosi, 
jis Steponui 
prisiminęs, 
kartą pats pasisiūlė jam į 
prikabinėto jus. — Sužino- 
jęs, kad jis grįžo iš kursų,, 
ir kad jam paskirtas nau
jas dizelinis traktorius, -r

ir nusišypsojo 
kaip tasai ši

per patį atolaidi i MTS:

kad aš tada apie tą premiją 
tai)) išsitariau agronomui. 
Širdis užvirė minutei ir ne- 
benukentėjau, o antraip 
apgręžus, tai, brol, ii- pas 
mane tąsyk, anot Stanislo
vo, — sąmoningumo nebu
vo.” Žinoma, pykti ant jo 
nebuvo už ką ir Steponas, 
pamatęs jį nusišypsant, iš 
Vrarto pralinksmėjęs, pasiū
lė: “Dirbikui vėl kartu, a? 
—Abu apsijuokėm, abu ir 
atitaisykim sugadintą var
dą! — ir patapšnojo ranka 
į išpūstą savo kailinių ki
šenę. — Matai? O tu, brol. 
ir neatspėsi, kas čia tupi!

pakilo. Sužiuro į 
Steponas. Mašina 
Joje matėsi pirmi- 
ir moteris, balta

congressman dripp j

Vienas kongresmanas aiškina kitiem dviem kongresmanam: 
“Smagu sugrįžti į Kongreso sesiją, nes jau bijojau, kad ne
prarasčiau priešunijinės dvasios.”

WATERBURY, CONN Philadelphia, Pa.
HELP WANTED-MALE

Manai, kad tik tu vienas 
švieteisi per žiemą? Ir aš, 
brol, va, su seniu Grikia- 
peliu visą agronomiją per- 
kračiau, kiek tik buvo mū
sų kolūkio bibliotekoj!—Ir 
čia, pliaukštelėjo į delną iš 
kišenės ištrauktom brošiū
rom. — Va, pažiūrėk, kas 
per popieriai!”,..

Jo mintis nutraukė atva
žiavęs Grikiapelis. Netoli 
kelio sustojo valandėlei pie
tums. Valgant, senis, šildy- 
damasis į įkaitusį radiato
rių rankas, ūmai lyg ir pats 
sau garsiai patvirtino:

—Hm, je, reiškia, geros 
kjujienos....

—Kokios gi, Stanislovai? 
—pakėlė į jį nuo riebių ko
pūstų dubenėlio atplėšęš 
akis, Steponas.

—A, tai reiškia jūs, vy
rai, dar nieko nežinot? — 
atsisuko į juos to ir tekin
kęs senis ir, oriai glosty
damas vešlią dvišaką barz
dą, neskubėdamas tarė:

—Naujienos džiugios: 
partija, reiškia, ir mūsų 
kolūkiui jau agronomą už
tvirtino.

—O ką tokį, nežinot? — 
plaudamas lašinių bryzą, 
staiga paklausė nušvitęs 
Petras, sužiurdamas į senį, 
bet šis tik pakraipė galvą:

—Hm, sunku dar nuspręs
ti, bet atrodo, kad žinantį 
musu reikalus ir labai 
smarkų: dar kojos, taip 
sakant, į kolūkį neįkėlė, o

jau pirmininkui kad užda
vė baimės telefonu iš MTS, 
tai tas tuoj pats į ten išdū
mė kokios tai sutarties da
ryti. Ir kursai, sako, bus 
kolūkyje suorganizuoti. Vi
si, reiškia, pradėsime agro
technikos mokytis. O štai, 
ar tik ne pirmininkas su 
agronomu ir atidulka?—ir 
senis, pasistiebęs pro trak
toriaus viršų, žiūrėjo j ke
lią, kuriame toli į Faubonių 
pakalnę, leidosi sunkveži
mis.

Petras, paskubom baigęs 
valgyti, 
kelia ir 
artėjo, 
ninkas 
skarele.

“Gal ji atvyksta, per
ėjusi studijuoti į neakivaiz
dinį skyrių, kaip mokyto
jas?” — ūmai pagalvojo 
džiugiai nukaisdamas Pe
tras ir jo akys nukrypo j 
kalvą, kur prieš metus Al
dona tikrino jo darbą pir
mą kartą. Dabar ten juo
davo jo išartos gilios vagos, 
išsirikiavusios lygiomis ei
lėmis, ir aiškios, kaip jo 
perskaitytų knygų eilutės. 
Atsirėmęs ranka į galingą 
traktorių, jis žiūrėjo dabar 
i jas be nerimo ir baimės. 
Jam buvo pažįstama čia 
kiekviena kalva, kiekvienas 
kauburėlis. Gal ir ne Al
dona čia atvyksta, tačiau 
kas bebūtų naujasis agro
nomas, jam ne gėda bus 
prieš jį pasirodyti savo at
liktu darbu, juos jungs ne
išskiriamai vienas didis rū
pestis, viena svajonė—kaip 
pakelti šios žemės derlin
gumą.

Newark, N. J.
Buvęs teisėjas John C. Hai

nes iš Mansfield miestelio ta
po Įkaitintas kaip nedamokė- 
jęs valdžiai taksų. Bendroji 
nedamokėta suma yra $3700.

Rep.

PROVIDENCE, R. 1
V\ ’ o o n so c k e t Man u. f actu re 1 \s 

Association pasiūlė tekstiles 
i darbininkams nusikapoti algas 
j 25 nuošimčiais. Jie aiškina, 
kad tas esą reikalinga “išsau
gojimui miesto industrijų.”

Vietinė nepriklausoma tek- 
1 stiliecių unija atsisakė algų 
' n u kapoj imą priimti.

Rep.

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

South Boston, Mass
1
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Kviečiame Visus ir Visas į

BANKETĄ
Paramai Dienraščio Laisvės

Įvyks Sekmadierd

SAUSIO 24 JANUARY
Piliečiu Kliubo Salėje

318 Broadway, So. Boston

n

Čia pasiliksminsime ir tuo pat kartu paremsi me j 
dienraštį Laisvę, Mūsų dienraščio finansinė pade- 1 
tis yra sunki. Visi rūpinkimės kiek išgalėdami pri- j 

sidėti finansiniai dienraščio išlaikymui. {

3 psl.—Laisve (Libcrty)-Trečiadienis, Sausio-Jan. 13, 1954

PITTSBURGH, PA

DU NAUJI KAPAI
Ta nežabota mirtis lanko ne 

tik lietuvius, bet užsuka ir pas 
kitus. \

Sausio pirmą anksti rytą mi
rė du visai dar neseni žmonės, 
—vienas 58 metų, kitas 61. 
Abu prigulėjo prie IWO vieti
nės kuopos. Jaunesnio pavar
dės neatsimenu, nes nebuvo vei
klus darbininkiškam judėjime.

Senesnis, Jonas Ochremčiuk. 
buvo veiklus ne tik savo orga
nizacijos kuopoje, kur prigulė
jo ir buvo raštininku, bet buvo 
ir steito komiteto nariu, taip 
pat darbavosi visam abelnai 
darbininkų judėjime.

Och remčiu kas mirė širdies 
sustojimu, nesirgęs. Kitas po 
biskį sirginėju. Abu palaidoti 
pirmadienyje po pietų, Pine 
Grove kapinėse, prie vienas ki
to. Palydovų prisirinko daug,— 
ne tik vietinių, bet ir iš kitų 
apylinkės miestų, nes Ochrem- 
čiukas buvo plačiai žinomas ii’ 
tarpe kitų tdųtų.

Buvo nevedęs, tai liūdesio 
širdperšą neliko. Tik organi
zacija tokio darbininko, kaip 
kad buvo Ochremčiukas, pasi
ges. 7v. Krušni (skus

pasaulinio karo per keletą 
metų draugijoje virė baisi ko
va tarpe atžagareivių ir pro
gresyvių už draugijos valdy
mą. Galų gale progresyviai 
kovą laimėjo ir užėmė valdy
boje vietas. Tik su mažomis 
pamainomis beveik tie patys 
žmonės rapdasi valdyboje ii' 
dabar. Mano supratimu, tie 
žmonės gerai suprato kaip 
draugijoje tvarką palaikyti. 
Nors iš atžagareivių pusės tie 
žmonės buvo visaip šmeižiami, 
bet nuo šmeižtų tiems žmo
nėms nebuvo nė šilta, nė šal
ta. Jie kaip buvo teisingais 
žmonėmis, taip ir yra; kaip 
buvo gerais draugijos darbuo
tojais, tokiais ir šiandien yra.

Šiandien iš tų buvusių atža
gareivių ne vienas pripažįsta, 
kad jie tada darė kladą. Ge
rai, kad prisipažįsta. Bet yra 
ir tokių, kurie ir šiandien 
draugijai ar jos veikėjam ker
šija. Bet mažai kas paiso. Pro
gresas 
niekas 
niekas

AUTO MECHANICS
Experienced. Must bo 1st, class. Ex
cellent working conditions, 
tion with pay after 1 year, 
work, 
son. ;

Vaca- 
Steady 
in per-All Benefits. Apply 

Sec 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._Scc 
Mr. Wood. WING CORPORATION. 
620 Viola Street, Camden, N. J.

(2-8)
HOUSEKEEPER. Cook. Settled 
woman. 30 to 45 yrs. of age. Care 
of 3 rm. apt. and complete charge 
of baby. Live out. $30 plus fare. Ref. 
req. 6 day week. Phone GE. 8-7600 
before 6 P. M. After 6 call VI. 4- 
1359. (8-10)
CLERK TYPIST. Exc. position; Cen
tral City location, with Company 
benefits. Stenography helpful, but 
not nec. Steady work. Phone Mr.
Kraber, WA. 2-7000 for appt.

(8-14)

nepaprastos kultūrinės 
sueigos

Aštunta Apskritis sausio •> 
dieną savo surengtoje pra
mogoje suteikė Įspūdingą pro
grama. Taip kalbėjo k i ek\ie
nas pramogoje dalyvavęs.

Muzikale programą pildė 
garsi dainininkė ir chorų \e- 
deia iŠ Nę'w Yorko, Mildred 
Stensler, ir* garsus pianistas 
Frank Balevičiūs. Pradedant 
programą, J. Urbonas perstatė 
publikai programos pildytoji^ 
:>• nekvietė dainininke Mildred

publikai savo grupės draugą, 
kai ana jį pavadino, “mūsų 
šioferį,” Frank Vitkauską pa
kalbėti, kuris savo trumpoje 
kalboje paaiškino apie rašyto
ją Phillip Bonoskį ir perstatė 
jį publkai, pakvietė rašytoją 
pakalbėti.

Rašytojas savo ramia ir ma
lonia klausyti kalba, prisimi
nė apie mūsų ateivių sunkų 
gyvenimą praeityje, apie atei
vių sunkius darbus ir pergy
ventas kančias. Rašytojo te-

Iš draugijos gyvavimo

Watcrburio Lietuviu švie
sos Draugijos metinis susirin
kimas Įvyko sausio 3 d. Drau
gija nariu turi nedaug, apie 
70, kadangi jau per kokius 
20 metų i draugiją neisirašė 
joks naujas narys. O kas me
tai numiršta. Dabar, 2 mėne
siai atgal, mirė du draugijos 
nariai, ,A. Lanartavičius ir J. 
Lapinskas.

Stensler.

siais delnu plojimais. 
Stensler paaiškino 
žia lietuviška kalba 
gr a mos p i 1 d y toj u s, 
apie pianistą Frank 
ir rašytoją Phillip 
Bonosky yra pit ra

su gar-
M i Id red
ivo gra-

apie pro- 
kaip tai. 
Balevičių 
Bonosky.

Dudu yra gimę ir augę artimo
je Pittsburgho apylinkėje ii 
kaip jie susipažino vienas su 
kitu ir dabar darbuojasi kar
tu muzikos ir literatūros sri-

Dainininkė pakviečia^ Frank 
Balcvičių. Jis paskambino pia
nu ’Lietuvišką rapsodiją ii 
maršą, kas publikai labai pa
tiko, nes garsiais plojimais pa-

no industrijos sunkaus darbo 
darbininkai. Tad Phillip ir pa 
rašė knygą “Burning Valley” 
(Degantis Klonis), kurioje jis 
apraše tikrus gyvenimo vaiz
dus ir Įvykius.

Pittsburgho ir apylinkes lie
tuviai darbininkai turime di 
džiuotis, kad atsirado iš lietu 
vių tarpo čia gimęs lietuvis 
su rašytojo talentu, kuris pa
sirinko darbininko kelią, ap
rašydamas savo knygoje

I ning Valley” darbininkų 
; gyventas kančias.

Dalyviai pramoga vis
i vome patenkinti, o nuo rašyto- 
i jo turbūt visas knygas publi- 
' ka išpirko, nes matėsi dau-

vo

yni u.
O aš sau manau, kad čia tai 
jau ir garsusis Paderewsky 
geriau ne paskambindavo.

Tada Mildred Stensler užė-

pianistą ir sudainavo keletą

Matyt, patiko visiems, nes po 
kežuos dainos sekė griausmin
gi delnu plojimai iš publikos.

Toliau Mildred paaiškino 
apie operetę “Sudrumsta šir-

ną išsireiškia ir meilė ir nu
sivylimas ir t. t. Ir sudainavo 
pati viena užu Nastutę ir užu 
Joną ir turbūt Praną, akom
panuojant pianistui Frank Da- 
levičiui.

Savo gražiu balsu, linksma 
šypsena, artistišku judęsiu 
dainininkė Stensler publiką la
bai sužabėjo, už ką publika

Mildred Stensler ne tik kad 
gera dainininkė alc josios 
mokytojos talentas tai jau ne
pavaduojamas, nes pasirodė 
praktikoje. Ji mus pittbur- 
ghiečius privertė visus dainuo
ti : “Kai aš turėjau kaime mer-

’ ii* “Turėjau širmą žrr- 
Rodos, kad ji mus j trum
ai ką išmokytu daininin-

gą. 
pa

Vienu 
programa 
kinti ir paliko į mus gilaus ir 
ilgai neužmirštančio. įspūd-

visi buvome paten-

Kas link literatūrinės dalies 
programos, tai irgi buvo labai 
žingeidi.

Mildred Sttcnsler perstatė

Bur- 
per-

Alums 
pramoga 
atminties.

pittsburghiečianis ši
pasiliks ant ilgos

Frank- Imbras

BINGHAMTON, N.Y
Sausio 4-tą dieną Įvykusia

me LDS 6-tos kuopos susirin
kime. apart visų kitų reikalų, 
likosi nutarta ant greitųjų 
surengi pasilinksminimo vaka
rėlį. Tam darbui rūpintis ap
siėmė darbštūs ir sumanūs 
draugai-gės, būtent: F. Zibo- 
ris, A. Žemaitienė, M. Kaz-

Kazlauskas ir J. Kiręiiis. Ga
lime tikrinančiai sakyti, kad 
minėti draugai primos viską 
gražiai Jr gerai, kad paten
kinti susirinkusią publiką ir 
padaryti šią pramogą tikrai 
smagiu pasilinksminimo vaka
rėliu.

kviečia vtens 
kės lietuvius

Minėtas vakarėlis Įvyks šeš
tadienį, sausio 23-čią dieną, 
Lietuvių Svetainėje, 315'Clin
ton St. Pradžia 6 vai. vakare. 
Įžanga nemokama.

širdingiausiai 
vietos ir a py 1 in
duly vauti ,ši,ame

pasilinksminime. Tai bus pro
ga visiems sykiu praleisti 
linksmai laiką. O rengėjai 
bus pilnai prisirengę priimti 
ir patenkinti atsilankiusius 
svečius kaip užkandžiais ir gė
rimais, taip ir maloniu patar
navimu.

Visus širdingai užk\iečių 
atsilankyti. Varde renginio ko
misijos,

Sekretorė O. Wcllu8

ėjo savo keliu ir eina, 
negali sustabdyti ir 

nesustabdys.
Narys

OPERATORS. 3 slash pocket mak
ers; 1-4 needle band operator. Exp. 
single needle operator on boys jack
ets. Day or night shift. 181 N. 10th 
Street, 2nd fl.

(8-10)

Wilkes-Barre, Pa.
LDS 7-ta kuopa rengia puikią va

karienę, lietuvių tautiškos parapijos 
svetainėje, 206 Parrish St. Įvyks 
sekmadienį, sausio (Jan.) 17 d., du
rys atdaros nuo 4-tos vai. 
vakarienė bus duodama 
vakare.

Kviečiame sietinius ir iš 
dalyvauti.
po vakarienės gros gera muzika šo
kiams; kurie norės, galės pasišokti. 
Vakarienės kaina tik $1.00.

Kviečia Komitetas.

HOUSEKEEPER. Settled woman, 
must be fond of children. Fine home. 
Ref. req. Steady position for right 
person. Phone KI. 5-4275 (from 2 
to 6 P. M.) or Woorflawn 4- 531.8.

(810)

po pietų, 
6-tą vai.

apylinkės
Bus gera vakarienė, o

(8-10)

HELP WANTED—MALE
ATTENTION! Immediate openings 
for Cutter, Spreader. Must be ex
perienced. Full or part time. 
Children’s clothes, 
working conditions, 
tion for competent 
week MINIKIN 
ING CO., 612 W.

or part
Good pay and 
Permanent posi- 
man. Apply all 

MANUFACTUR- 
Redwood St.

(8-11)

Reikia pažymėti, kad drau
gas Antanas Lanartavičius ne 
tik buvo šviesos Draugijos na
riu, bet per daugelį metu vei
kė draugijos iždininku, 'kaip
gi ir kitokius' darbus atlikda- 

komisijose ir parengimuo-
Buvo darbštus žmogus.

Draugija neteko gero, darbš
taus nario.

Finansiniai draugija pusėti
nai gerai stovi, turi apie $10,- 
000. Reikia pasakyti, kad per 
tiek daugelį metu negaudama 
nauju narių draugija vis viena 
gerai išsilaikė.. Nors nariais 
kas metai puolė, bet pinigis- 
kai augo. Čionai kyla klausi
mas,. kodėl taip Įvyko? Wa- 
terl/irvje panašių pašalpos 
draugijų buvo daug, o šian
dien išnykusios.

Už šviesos Draugijos išsi
laikymą reikia pripažinti kre
dito progresyviams. Aš gerai 
atsimenu, kaip po Pirmojo

Bostonas ir Apylinkė
SO. BOSTON, MASS.

Gintarų radijo konferencija 
šaukiama sausio (Jan.) 17 d., 
Broadway, prasidės 1 vai. po 
(ii. Kviečiame dalyvauti visų 
ganizacijų komitetus ir Įirašomc 
ganizacijų išrinkti delegatus į 
konferencijų.

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

Gintarų Radijo Valdyba (6-10)

yra 
318 
pie- 
or- 
or- 
šią

SO. BOSTON, MASS.
. Dienraščio Laisvės paramai meti

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

' Kaip visuomet, taip ir šiemet, 
southbostonicčiai rengia banketą, 
kad finansiniai paremti Laisvę jos 
suvažiavimo proga. Laisvės ben
drovės suvažiavimas įvyks vasario 7 
d. Pasirūpinkim visi, kad galėtume 
gražiaf pasirodyti savo parama dien- 
raščiui suvažiavime:

Banketas bus linksmas 
klus. Kviečiame visus ir 
me dalyvauk H. T.

ir pene- 
visas ja- 

(6-8)

I

1 MATTHEW A
: BUYUS
• (BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

C

4

Philadelphia, Pa.
LDS 5 kuopos metinis susirinki

mas įvyks trečiadieni, sausio (Jan.) 
13 d., pradžia 8-tą vai. vakare, vie
ta 1150 N. 4th SI. 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 visus narius įsi temyli .šį 
pranešimą ir dalyvauti susirinkime.

(7-8)

UPHOLSTERER. Exp. Steady work; 
good working conditions. Good 
wages. 5 miles from Bridge. Apply 
in person or phono; F. Sorai, 416 
W. Kings Highway, Timber Creek 
2-1585.

(8-10)

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

J. 1

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 Ave.

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

Rankdarbių Paroda *

■4*

Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba nutarė 
ir šiais metais turėti rankdarbių aprodą. 
Laikas nustatytas: šeštadienis ir Sekmadienis

Kovo 13 ir 14 March, 1954

Kviečiame visus dailininkus paremti šią pa
rodą savo meniniais kūriniais. Taipgi kviečia
me visus meną ir apšvietą branginančius žmo
nes duoti parodai materialės paramos—dovanų 
pinigais ir daiktais. Pelnas nuo parodos eis 
dienraščiui Laisvei.

ši dviejų dienų paroda bus

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

4*
4*

4“
*r



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Racionalizatorių indėlis

I

KLAIPĖDA. — Celiuliozės 
-popieriaus kombinato kai tono 
fabriko šaltkalvis Stasys Žu
kauskas racionalizacijos ir iš
radimu biurui pateikė savo 
penkioliktąjį siu (1953) metu 
racionalizatoriui pasiūlymą, 
palengvinanti celiuliozės tirš
tinamųjų būgnu remontą. Tai 
duos kelis tūkstančius rubliu 
ekonomijos.

Į
Celiuliozės fabriko raciona

lizatoriai jau pateikė 13 ra
cionalizatorių i us pasiūlymus. 
Jū Įdiegimas duoda daugiau I 
kaip šimtą tūkstančiu rubliu Į 
ekonomijos.. 80.600 rubliu su- ■ 
taupyta Įdiegus 2b pasiūlymu, 
kuriuos pateikė vyr. ene»-ge- 
tiko skyriaus racionalizatoriai.

Viso kombinato šiemet jau 
gauti 183 racionalizatoriniai 
pasiūlymai. Daugiau kaip 10(1 i 
jau Įdiegta i gamybą, kas 
duoda apie 350,OOP rubliu me
tinės ekonomijos.

Auga tabako fabriku pajėgu
mas

Šiomis dienomis Vilniaus 
Dzeržinskio vardo, Kauno 
“Taikos” ir “Kovos” tabako 
fabrikai gavo iš broliškųjų 
respublikų daug nauju Įrengi
mu — pneumatines tabako 
skirstymo masinas, drėkinimo 
aparatus ir kt. Nauja technika 
Įgalins visiškai mechanizuoti 
technologini procesą rūšiavi
mo cechuose.

1953 metais visuose resmub- 
likos tabako fabrikuose Įreng
tos tabako smulkinimo stak
les. Papirosu ii* cigarečių ga
myba palyginti su 1950 metais 
išaugo du su puse karto.

Aspirantu mokslinė 
konferencija

Vilniuje Įvyko Lietuvos 
Mokslu akademijos ir Vilniaus 
universiteto aspirantu antroji 
mokslinė konferencija, kuri 
truko dvi dienas. Jos metu į 
aspirantai padarė eilę prane
šimu rašomu dizertaciju temo- ' 
mis.

Biologi jos-žemės ūkio mok
slu sekcijoje žemdirbystės ir 
dirvožemio intituto aspirantas 
L. Kadžiulis skaitė pranešimą 
tema — “Priemonės daugia
mečiu žolių derlingumui pa
kelti,” Gyvuliniaicystės ij> ve
terinarijos instituto aspirantas 
L. Tymu kas — “Skirtingu ra
cioną Įtaka galviją prieauglio 
pagrindiniams korti kaliniams 
procesams (dirginimui ir slo
pinimui).” įdomius praneši
mus skaitė geologijos, chemi
jos ir technikos mokslą sekci- 
pos nariai.

Konferencijoje darbus skai
tė Melioracijos aspirantas A. 
žvirėnas, Lietuviu kalbos ir 
literatūros instituto aspirantė 
E. Grinaveckienė, Istorijos ir 
teisės instituto aspirantė A. 
Gaigalaitė ir kiti.

A. Bulota

Apdovanoti Lietuvos Valstybi
nio operos ir baleto teatro 
meno darbuotojai

VILNIUS. — Lietuvos Auk
ščiausios Tarybos Prezidiumo 
įsakais už Įžymius nuopelnus 
ugdant baleto meną ir ilgame
tę scenos veiklą buvo suteik
tas Lietuvos Liaudies artisto 
garbės vardas M. Juoząpaity- 
tei ir Lietui os Nusipelnusio ar
tisto garbės vardas M. Moisie- 
jevui.

Lapkričio 2 1 d. Lietuvos 
Aukščiausi’os 'tarybos Prezidi
umo Pirmininkas J. Peleckis 
Įteikė M. Juozapaitytei Lietu
vos Liaudies artisto raštą ir 
M. Moisiejevui — Nusipelnu
sio artisto raštą.

Be to, buvo Įteikti Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos Prezidi 
ūmo garbės raštai baleto so
listėms G. Sabaliauskaitei ir 
T. Sventickaitei.

J. Paleckis nuoširdžiai pa
sveikino apdovanotuosius ir 
palinkėjo jiems tolimesnės 
sėkmės baleto meno ugdymo 
reikale.

Apiplėšė fabrikantą 
jo namuose
brook lyniečio 
ney lirai num
East Hills, L. 1. Įsigavo jiems 
miegant. O kai plėšikai dasi- 
gavo i savininku kambarį ir 

puošnius namus

ramiems. Vienas atsistojo prie

butą. $18,00(1 Įvairią

Pirm isigavimo Į imtą plė
šikai atjungė aliarmą, telefo
ną ir tūlas lempas. Savininką 
paliko surištą. Užtink o virš

Neužgiria paneigimo 
unijistų balso

ir dar- 
prastai 
Dewey 

šąli laivakroviu

Eiliniai lai va krovini 
bininkai iš kitu uniją 
žiūri i tai. kad gub.

o ne AFL.
Darbininkai jog tas 

Dewey yra 
pasimojęs paimti uniją kontro
lę Į valdžios rankas. Jis ta: 
pradėjo Įvesdamas Bi-State 
Waterfront Control Law (Įsta
tymą kontroliuoti darbininką 
samdą ir atstatymą iš darbo).

tai raketieriams pra-

priedanga vėl Įsakė atidėti 
pripažinimą nariu pasirinktos 
unijos, taipgi Įsake Valstijos 
Insurance Departmental Įsi
kišti i uniją gerovės fondus.

Delancey St. biznieriai ren
gia Wagneri'o laimėjimo pobū
vį Raimer's Restaurant1, ši 
penktadieni. Dalyvaus ir keli 
kiti laimėjusieji su VVagnerit; 
aukšti valdininkai.

BANKETAS
Rengia Laisvės Bendrovė

Vasario 7 February

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

Vakarienė 6-ta vai. vakare. Bilietas $3.00
Po vakarienės šokiai. Vien šokiams įžanga 75c

George Kazakevičiaus Orkestrą
Prašome iš anksto įsigyti bilietus

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS
Puikiai JrengtąUžlaiko

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

Telephone EVergreen 4-8174

Sėdėjimu iškovojo 
naujas derybas

Ketvirtą dreną sėdėjimo ša- 
poje, Permutit darbininkams 

riamasi dėl darbo ir dėl at
statymo iš darbo mokesties. 
Išgirdę pažadą, darbininkai 
nevaromi išėjo namo.

L, 1. gelžkeliečiai 
balsuoja streiką

Long Island gelžkelią fir
mos darbininkams išdalint) 
balotai balsavimui streikuoti, 
ar nestreikuoti. Balsavimus Li-

Jeigu būtu nutarta streikuoti, 
planavo streiką skelbti arti
mo i e ateityje.

Unija reikalauja 8 valandą 
darbo dienos, šešių dienų sa
vaitės ir mokesties už viršva
landžius. Firma arugmentuo- 
ja, kad negalinti duoti algos 
priedų be naujo kūlimo fūro.

Policistas nusišovė
Fred A. Nowicki, 30 metą, 

nusišovė aludėje 96 1 Coney 
Island Ave., Brook lyne. Pirm 
to jis išgėręs koletą stikliukų 
ir patarnautojui pasiskundęs, 
kari koki nenaudėliai kišasi 
į jo romansą ir ji ardo. Jo 
mergina gyvenanti New Jer
sey. bet pavardės jis neminė
jo. Policijoje buvo ištarnavęs 
pen korius metus.

Paskelbė kitą sąrašą 
žuvusių Korėjoje
sis Armijos sąrašas tą mirusią 
jaunuoliu, kurie buvo skaito
mi dingusiais be žinios Korė
joje. šiame sąąraše yra 51 iš

Reikalavo daugiau 
pinigų mokykloms

Mokytoju Unija kreipėsi j 
gub. Dewey su raginimu skir

si daugiau pinigų mokyklą rei- 
| kalams. Unija sako, kad spe- 
. cialis priedas mokyklų veiki- 
i nuii turėtų būti ne $25,000,- 
looo, bet $50,000,000. Ta spe- 
icialė suma turėtu būti varto- 
' jania tiktai New Yorko miesto 
: mokyklą veikimo reikalams, 
i neįskaitant statybą.

Statyboms ii’ mokyklą pa
taisą reikalams unija reika-

Į šinltą milijonu dolerių ir išleis- 
! ti tam tikslui $500,000,000

Knygelė kovai prieš 
McCarran Aktą

neuz-
Akto,

“Joks doras žmogus 
giria Walter-McCaiTan 
jeigu sužino jo tikrąją 
me.” Taip sako žmonės, kurie 
darbuojasi už to Įstatymo pa
naikinimą. Tai dėl to svarbu, 
kad žmonės apie tą Įstatymą

kas ir kaip veikti to Įstatymo 
panaikinimui.

Kaip tokiems 
patarnauti Civil 
greso išleista 5 
raitė, 
versus

Rights Kon- 
centu b rosiu- 

pavadinta: “The People 
M c C a rty ism — T h e

Against the McCarraii 
Act.” Gaunama tos ( Įstaigos 
raštinėje 6 E. 171 h St., New

Skaitęs

Naujas skandalas
Bronxe areštuoti keli asme

nys, Įtarti vedime lažybų biz
nio (bookies) sąryšyje su žai
dimu krepšinio. Gi visašališ- 
koji žaidėjų organizacija pra
šalino iš savo nariu žaidėją 
Jack Malinąs. Jis prisipažinęs, 

mes, kuriose jis pats žaidė.

Dr. A. Petriką Kusmanas, estonas, yra

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. I-Iewes St.

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

—už griežtai žemas kalnas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-82U

€ TONY’S 
lįZ&į UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS j 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

By Appointment 
Except Thum. & Holidays

Areštavo taksų 
kolektorių

Sidney 1. Bruhcman Įtarias, 
kad jis ėmė kyšius už sufiksa- 
vimą taksu. Jis dirbo Excise1 
Taksu Biure.

Skunde sakoma, kad Bruck- 
manas pasisiūlęs kontraktovių 
firmai ištaisyti $10,000 sko
la valdžiai, palikti skolos tik 
$100, jeigu kontraktorius jam 
pačiam duotu $600. Kontrak
torius sutikęs, bet susisiekęs 
su valdžia ir sumokėjęs sužy
mėtais pinigais $300. Su tais 
pinigais Bruckmaną suėmė.

AUTOMOBILISTAMS
Ateinančią savaitę pakeis 

mažiausią mokesti iki $5 už 
bile kokius trafiko prasižengi
mus, Įskaitant auto pastatymą 

šioi 
ir

uždraustoje vietoje. Lig 
mažiausios baudos buvo $2

Liaudis nori žodžio 
dėl telefonų kainų

same

Liberalų Partija kreipėsi j 
Public Service Komisiją, kad 
leistų perklausinėti New York 

vtojus vie- 
Kompanija

nos, o neseniai jau yra buvę 
keli pakėlimai.

prašymas būtu jįpą tenkintas, 
kompanija New , York o mieste 
ir kitose vietose per viene- 

metus susirinktą $68,850,- 
ekstra pinigu.000

Laimėjo reikalavimą 
išleisti po kaucija

Federalis distrikto teisėjas 
Edward Weinfield nusprendė, 
kad Felix Kusmah turi būti 
išleistas iš Ellis Island po kau
cija. Gi imigracijos valdinin
kai po to kaucijos sumą nu
statė $2,500.

25 me-
tus. Yra Linkolno Brigados 
veteranas. Pernai buvo suim
tas deportavimui ir išlaikytas 
saloje virš 6 mėnesius.

Woodsidiecio John Kenne
dy aludė buvusi kelis sykius 
apvogta naktimis, vis išvagi- 
nėta maistas. Aludes savinin
kas nusprendė vagi sugauti 
ir sugavo. Suimtasis sakėsi 
esąs Valentine Rybacy, 39 m.

New Yorko demokratai pla
nuoja i valstijos rinkimų plat
formą Įrašyti reikalavimą nu
mažinti gub. Dewey uždėtą 
rendu pakėlimą.

CELLULOID 
COVERERS 

Užtikrinti
Myrna Wood Heel Co. 

104 Essex Street 
Haverhill, Mass.

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

TELEVISION SERVICE

T. V. SERVICING
Del 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
(2-11)

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

NEW YORK I NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE

DENTAL ASSISTANT NAMŲ DARBININKĖ

Patyrusi. 9 A. M. iki 6 P. M. Lengvas valgio gaminimas. Myliu.

'Pinkama alga tinkamai ypatai. paikus. patenkinanti liuoslaiki.ii 
Telefonuokile: • Linksma narni) atmosfera. Naudoti

na iš dabar atvykusių (dipukei.
I L. 9-43l;> ■ Saukite UN. 4-0869

(6-8) ' .e oi

MASSEUSE
Laisniuota. Žemiau 40 metų am
žiaus, patyrusi. Turi kalbėti angliš
kai. Nuolatinis darbas, gera mokes
tis.

Telefonuokite: 
CO. 5-5088 

i .7-8)

NAMŲ DARBININKĖ
Mylinti vaikus. Siek-tiek paprasto 
valgio gaminimas. Atskiras gražus 
kambarys ir maudynė. Visi moderni
niai Įrengimai. $40 j savaitę, tik 5 
minutės nuo 242 St., N. Y. Linksma 
namų atmosfera. Reikalingas paliu
dijimas.

Tel. Yonkers 8-7085
17-8)

NAMŲ DARBININKĖ
Šiek-tiek valgių gaminti. Mylinti 
vaikus, guolis vietoji', atskirąs gra
žus kambarys su maudyne. $15. j 
savaitę. Linksma namų atmosfera.

Tel. RE. 7-23.33
(7-8)

COUNTERGIRLS
Patyrusios— be patyrimo. Gera alga, 
valgis, uniformos, apmokamos vaka
ri jos. Kreipkitės:

BELMORE CAFETERIA
407—Ith Ave. (kampas 28th St.) 

N. Y. C.
• 810)

MALEandFEMALE

ITNGERWAVER.
Patyrusi pilnai mokanti (vyriškis 
ar moteriškė). Nuolatinis darbas. 
Pilnam ar 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)

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Atsimenate, kad 1918 me
tais Detroite buvo pašautas 
automobiliu pramonės darbi
ninkų unijos prezidentas Reu
ther?

Ką gi tuomet komercinė 
spauda dėl to kaltino? Ką kal
tino dešinieji unijų vadovai?

Jie kaltino komunistus. Gir
di, Reuther kovojąs prieš ko1 
monizmą, tai pastarojo pase
kėjai ir pasiryžo pašalinti jį 
iš kelio.

O kas gi šiandien pasirodo?
Pasirodo, kad Reuther bu\o 

pasiryžę pašalinti iš kelio ra- 
ketieriai, gembleriai ir kitokie 
požemio meistrai. . .

•
Tabako kompanija paskyrė 

specialų komitetą, kurio už
daviniu bus patirti: ar rūky
mas kenkia žmonių sveika
tai? Ar gi jis duoda pradžią 
vėžio ligai?

Tokis ištyrimas jau seniai 
turėjo būti1 atliktas. Dabar ky
la tik tokis klausimas: ar ta
bako paskirtasis komitetas 
nebus šališkas?

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

VYRAS AR MOTERIS
Būkit Patys Savo Bosais
$400 | MĖNESĮ LAISVALAIKIU 

Pirmu Kartu Pasiūloma 
VISIŠKAI NAUJAS DALYKAS

Pripildymui ir kolektavimui pini
gų iš mūsų mašinų šioje teritori
joje. Nereikia pardavinėti! Darbo 
tinkamumui jūs turite turėti karą, 
paliudijimą, .$640 pinigais užsiti- 
krinimui teritorijos ir invento
riaus. įdedant 8 valandas savaitė
je j tą biznį, jūs pasidarysite pro
centais ant kolektų gryno uždarbio 
iki $400 per mėnesį su labai gera 
galimybe Įs'idirbimui pilnam lai
kui. Įeigos pakiltų atitinkamai. 
Dėl pasitarimo paduokite savo te- 
telcfoną. Tel.................................
Rašykite: W. W. V., 110-12 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. Y.

(8-10)

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

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

4 pgj,—LaisvS (Liberty)-Trečiadienis, Sausio-Jan. 13, 1054

BINDERY—CARBON COLLATORS
Proga užsidirbti $50 į savaitę ir vir

kaus. Puikios darbo sąlygos. Kreip
kitės: 1,

HARDING1 a HARDING
16 Jay St., N. Y. ( .

______________j________  < I -10)
BUSINESS 

OPPORTUNITIES

BILLIARD PARLOR
Gerai jsisteigęs, 7 stalai ir kiti įren
gimai. Gera biznio sekcija Williams- 
burge, Br ooklyn (arti Bar A- Grill i, 
daro gerą pragyvenimą. Savininkas 
parduoda labai prieinamai. Šaukim 
savininką:

(Tel. STorling 8-9238
(5-91

BUTC HER SHOP
Pilnai įrengta. Gera biznio sekcija, 
įeigos $800 į savaitę. Biznis lengvai 
padidinamas, šią puikiausią- biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai, šaukite* savininką:

APplegate 7-1127
(5-9)

BAKERY—FRENC H PASTRY
Pilnai įrengta. Gera biznio sekcija. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis len
gvai padidinamas, šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda 
labai prieinamai. Matykite ar šau
kite savininką:

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

(5-11)
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)

LAIKRODŽIŲ TAISYMO 
..ir.

.JEWELRY SHOP
Gerai įsisteigusi, gera vieta do\vn- 
tonw- Boro Hall Brooklyn. Pilnai 
įrengta. Tikrai gera biznio proga. 
Savininkas parduoda labai prieina
mai. Matykite ar šaukite savininką: 
387 Pearl St. (arti Willoughby St.) 

(Brooklyn)
Tel. UL. 5-3058 ar Worth 2-327^

LUNCHEONETTE—RESTAURANT 
Pilnai Įrengtas. Gera veikli sekcija. 
$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)

G AS STATION
Pumpuoja 12,000 galionų per mė
nesį. Gera veikli sekcija, prieinama 
renda. Tinkama pusininkams. Idea
liška mechanikui. Daro gerą pragy
venimą, biznis lengvai padidinamas. 
Šią puikiausią biznio progą parduo
da labai prieinamai. Šaukite savi
ninką :

SHore Road 5-2457
(8-14)

GAS STATION
8 karam garadžius. Ideališkas me
chanikui. Gera veikli sekcija, daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda už labai 
prieinamą kainą, šaukite savininką: 

MA. 4-9187 arba
MA. 4-1540 po 8 P. M.

(8-14)

REAL ESTATE

BROOKLYN, N. Y. /

DŪMON AVĖ., 232.-3 šeimų na
mas; 6-6-5 aliejum šildomas 3L- x 
rent. .$8,500, trys apartmentai tušti. 
Tel. EV. 5-8377.

Aido Choras
Choro painokos įvyks šio 

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

Choro Valdyba

j

Kardinolas Spellman sugrį
žo iš keliones po Korėją.

Williamsburge automobi
lius užmušė 10 metų berniu
ką Albert Duffy, jam bėgant 
skersai Hope St. Automobili 
tas pabėgo.

Mrs. Lydia Sanchez pagim
dė kūdikį taksike, kelyje į li
goninę.
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