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KRISLAI
Su bostoniečiais.
Dolerio bizūnas.
Baisus raketas.
Velnio bėdos.
Gal ir žino, kur jis atsidūrė 

Rašo A. Bimba

ši sekmadivni

vės naudai bank iri as
Kasmet prieš Lai 

n in k u sh važias imą

THE LITHUANIAN DAILY

(BROWNELL REIKALAUJA 
IAŠTRIAU BAUASTI UŽ 
SLĖPIMĄ KOMUNISTU
RepubUkonai mojusi uždraust 
Kuru. Partija kaip “suokalbi”

Kataliku kabinetas 
vėl valdys Italiją

Gresia deportavimas
c-

jembleriui Adonisiii
loma. — Ministrų

ni suda 
ministru

Omintore Fanfa-' Apskrities teism

kabinetą. Aš- 
ministrų yra 

demokratai - 
katalikai ir vienas neparti-

Joe Adonis
melavo, būk

abejoju. jog ir šiemet ją baa- 
kietas duos nemažai dvasini’■ 
ir medžiaginės naudos.

Bankiete dalyvaus ir viena? •

Washington. — (ieneralis ris formaliai įteikė K on- ■
.mgtinių Valstijų proku- gresui savo sumanymą — i 
iras Herbertas Brownell, atimti pilietybę r “ 
įgino Kongresą, paaštrint i kurie bus nuteisti už 
tatymą prieš tuos, 
ėns “nuteistus komuni

i, Fanfani yra 
kairesnis už nese- 

asmenims,, slUyrįUVusi premjero 
, , ,, ±. ”! Bellos ministru kabinėta,kurie ■ kalbiavimą- skelbti, kad va-i:

ru reikėsią nuversti

Būtu gražu, jeigu -iame 
bostoniečių bankiete dalyvau-

tus arba kitus 
nusikaltėlius.”

Dabartinis
a. pusę metų kalėjimo

įstatymą

tai rrancuzijos ai 
iausvbė je pasirei; 
tuoj iškyla

r.vkite šitaip, ari 
t p mūsų doleriu.

Braw- 
; nell gi reikalauja padidinti 

(Į.b 1 bausmę iki 12 mėnesiu, jia- 
iiciicgausi- liekant piniginę pabaudą tą

Tą pačią sausio 18 dieną' 
republikonai sena toriai (’. ; 
E. Potter, Homer Fergu- i 
son ir Margaret Ch. Smith 

į davė Kongresui pasiūly- 
i mus — pasmerkti Komu-

Tokio.— Kuomet genero
> MacArthur buvo 
dusias amerikonų

| mandierius
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■ EISENHOWERIS RAGINO 
PAREMTI PRIVAČIAS

„ SVEIKATOS APDRAUDAS

Adonis

Priešinasi, valdinei sveikatos 
'l^\apdraud,ai kaip “socializmui”

Todėl teigiama, kad jis vvasningion. i rcz. ra- 
bus įkalintas, o po bausmės ^nhoweris įteikė Kongre- 
atlikimo deportuotas Itali- $u' savo idant.^ ^ sveikatai 
:(in gerinti amerikiečiams. Jis
’' smerkė buvusios Trumano 

valdžios sumanymą įvesti oįo Japonijos privaloma sveikatos ap-
c. * rz drauda visiems žmonėms.

lijonus dolerių kaip pastip
rinimą privačioms sveika
tos apdraudos įstaigoms.

mato
Prez. Eisenhoweris, įteik

damas savo sumanymą, sy-

Eisenhoweris vadino
japonų komandierius;
Oku ištraukė grupę.

Amerikos gyventojai per 
metus išleidžia gydymuisi

iūs duositi' mūsų užsakymu." 
dėl amunicijos atlikti tiems fa
brikams, kur randasi tarp dar
bininku komunistu, negausite 
užsakymų.’

Mums gi atrodo, kad toki;, 
mūsų vyriausybės politiKh 
''ra trumparegiška, jšitaip pa- 
.Juolt ir visus įsakymus pii-

į “priklausymas tai partijai 
yra baustinas kriminalinis 
nusidėjimas.”

Generolą teroras 
siautėja Irane

Indonezijos prekybos 
sutartis su Kinija

-----Ji------------

Teheran, Iran. — Irano 
generolas Timur Bakhtiar, 
vadas kampanijos “prieš 
komunistus,” paskelbė, jog 
areštavo; ir į Kharg salą iš
trėmė jau 3,100 žmonių, 

mcrcinės spaudos baisu. jo>» kaipo į prem jero generolo 
visoje Europoje vis labiau ir Zahciduf valdžios priešus, 
labiau žmonės bruzi 
Amerikos dikta\ imtis ?

laikinai ir tiktai i?

Kryžioku spaudoje 
smarkios diskusijos.

eina

varęs tūkstančius 
agentų į komunistinę

laivus: T) , .v • V Y • cl sktn! žygiams pries siaurines , 
i Korėjos komunistus, 
; rašo japonų laikraštis 
i gyo Keizai.

Japonijos laivai 
vartojami, iškeliant 
komis k ran tari 

. uosta 1950 metu 
i Vienas karinis japonų

avo pusės, Eisenho
wer is piršo žmonėms pri
vačias sveikatos apsidrau- 

. Į dimo organizacijas, kurios 
T.“; vadinasi Blue Cross, Blue

kad:
buvo i — Okupacinė (ameriko- 

ameri-hni) komanda mums liepė 
į Wonsan; ir mes turėjome klausyti,

Nauja sovietinė rožė 
keičia savo spalvas

leriu (arba 9 tūkstančius 
milijonų).

kad padaryta prekybos su
tartis su Indonezija. Kini
ja gaus iš Indonezijos gu
rno (robo), cukraus, kavos,

atmokės Indonezijai maši 
nomis, audeklais, miner 
lais, farmų produktais 
žuvimi.

i laiCvaudami šiame kare, lau 
vas buvo nuskandintas, betižome tarptautinius įstaty 
žinia'apie tai užslėpta. Ta-1 mus.

Maskva. — Vietinis radi
jas pranešė, jog vienas so-

A meri kiečia i. uždirban
čio j i mažiau kaip $3.000 per 
metus, išleidžia penktą dali 
savo pajamų gydymuisi bei 
dantų taisymui. < • •
(Vadinasi, p r e z i n e n t o 

: siūlomą i$25,000,000 para- 
! ma sveikatos apdraudai yra 
i tik menkas žiupsnelis.)

Eisenhoweris taip pat 
ragino Kongresą paskirti 
tam tikras sumas pinigų

Aukšč. Teismas atmetė N. Y. 
ir Ohio cenzūrą judžiams

a-į Washington.— Aukščiau-
. f . —- v « . • • •

{ mas vienbalsiai nusprendė
kad New Yorko valstija

Vakarai nežada užtikrini 
Sovietus nuo užpuoliku

vietinis mokslininkas išvy- ™
ste tokią rožę, kur> keičia , dfll.ytj ty].imUs kova-
savo spalvą, i er savaitę į pavojingąsias ligas bei gy- 
būna kelios spalvų atmai-i dyti ligoninėse chroniškai 
nos — iš baltos į rožavą. i sergančius žmones, pami- 

i paskui į geltoną, toliau į j sėlius ii* kt.
į rudą ir, pagaliau, į šviesiai • BAISIOS PIKTLIGIŲ

rinti Sovietų Sąjungą nuo i raudoną.
užpuolimo iš Vokietijos ar ■ ------------- i
kitų kraštų pusės, kaip tei- ]zrae|is reikalauja atpildu

London. —- Amerika 11

BALFas. kunigo Končiam 
vadovaujamas, Amerikoje su
rinktus dolerius dideliais kie
kiais siuntė Vokiet. kokiai ten 

.Pasaulio Lietuviu Bendruome
nės A’okieti.jos Krašto Valdy
bai. Ta valdyba pasimoji 
nupirkti toli nuo miestu kokią 
ten seną apleisti pili ir jon is 
kelti “Vasario 16 Gimnaziją.’

Už pilį sutiko mokėti 185,- 
OOO markiu. Pasirašant j)irki- 
mo dokumentus, minėta 
čRyba sumokėjus kokiam 
prrkliui 45,000 markiu.

Toliau nieko nelaukiant 
dyba griebėsi tą laužą taisyti 
ii' ruošti gimnazijai. I remontą j 
įdėjo net 65,000 markiu.

tol'

Tuo tarpu pasirodė, kad tas 
Rhein neturėjo teisės “pilį” 
parduot*!. Atsiradęs kitas, “tik
ras” “pilies” savininkas. Val-
dyba pradėjo su juo naujas 
pirkimo transakcijas. O prieš 
R h e i n ą u ž ve dusi by 1 ą '

Tai ot kur iš Amerikos lie
tuvių surinkti pinigai nuvažia-

Jau ir pats kun. Končius sa
ko, kad minėta pilis niekam 
netikus — niekam nevertas 
laužas.

Dabar BALFas sako, kad 
nebepriims pinigų Vokietijoje 
sėdintiems raketieriams.

/' Bet kaip su tais pinigais, 
kurie buvo BALFo paimti ii 
pasiųsti? Ar kun. Končius iš 
tų raketierių juos atims ir su
gražins aukotojams?

O va jums tiesiai iš Romos 
per Chicagos kunigų Draugą:

(Tąsa 3-me pusi.)

vienu k‘ę’s’! bruzda Šiaurinėj Airijoj

Valdžia planuoja mažini 
paramą farmeriams

Washington. — Žemdir- 
j bystės sekretorius Ezra 
T. Bensonas sakė Senato 

i komitetui, kad valdžia tu- 
! rėš pamaži n t paramą far-

Belfast, šiaur.

i veikslą “La Ronde,” kaip
i paleistuvišką, o Ohio vals
tija neteisėtai uždraudė ro- 

l espubli- • judį kaip gePgS’ 
subrtiz-! terizm() skleidėją.

■ do, reikalaudami prijung 
respublikai Šiaurinę Airi

terizmo skleidėją.
Savo sprendimą 

rėme Konstitucijos 
somis apie spaudos ir zo-

gia vakarinių šalių diplo- ,v , , ..
matai Londone. $ Rytinės Vokietijos

. .A (Amerikos politikieriai: --------

Respublikiniai demons- i C1Z1° laisvę, 
frantai užpuolė vieną ang-j
lų kareivi, nuplėšė ir' sude- [39 Q00 n?|y strejkav0

i gino jo drabužius. i . v f ..
A v .. . , . v, J mes atomu fabrikus Anglijos šalmiukai užtat | y

i išdaužė kelis airių respu- i -------
i bl i kiečiu namus.
1 v. '
į šiaurine Airija yra
i lios protestantų apskritys, 
i kurias Anglija tiesioginiai

buvo sugalvoję Jokį “ūžti-1 Berlin. — Izraelis 
krinimą,” kad Sovietų vy-1 kalauja 500 milijonų 
riausybė nesipriešintų re- ‘ rių atlyginimo iš F 
krutavimui Vakarinės Vo-1 Vokietijos už nacių padary- 
kietijos armijos ir vokiečių^ tas žydams skriaudas bei 
įtraukimui j tarptautinę

i mija prieš komunizmą.) i

rei- 
dole-

ai

Į • • V» • VIndija vaisins ir varžys 
sovietinę delegaciją

jnėjimą perviršių jų pro
dūktų, palaikymui gana au 
kštų kainų, kurias vartoto

! jai turi mokėti.
sakė, 140 mili- ■ valdo. '

J Katalikiškoji pietinė /Ki
tokį i rjja ypa savistovi respubli-

Bensonas
! jonų miestinių amerikiečių ‘ 
į galės ‘sukilti” prieš i 
‘valdžios pinigų eikvojimą I ha.
i penkiolikai milijonų far-!

i 'vLČmonlųk... . Ugniakalnis pražudėValdžia yra išleidus apie | . ■
7 bilijonus dolerių, supirki- I Z5 indonezus

London. — Daugiau kaip 
ke- i 30,0000 elektrininkų strei

kavo per 24 valandas prieš 
Anglijos atominius fabri
kus, lėktuvų : 
jėgaines ir laitas svarbias 
įmones. Reikalavo pakelt

nedarna farmų produktus, j
kuriais užversti milžiniški!
sandėliai. Valdžia jau ne- betikėtai išsiveržė Merapi 
žino kur dėt) tuos (supran- vu)kanas (ugniakalnis). Iš- 
ama, gendančius) produk- mestj jš j() iniai lenai 

tų perviršius.
Taig prez. Eisenhoweris 

prašys Kongresą leisti 
duot bilijoną dolerių vertės 
tų produktų kaip paramą 
visokiems Amerikos talki
ninkams.

Indonezija. —

ir paplūdusi lava — ištirp
dyta žėruojanti uolų masė 
— sudegino 25 žmones ir 
sužeidė 66.

Lisbon, Portugalija. 
“Į svečius” atplaukė 
amerikiniai karo laivai.

33

Pittsburgh. — Melionų 
aliumino trustas paskyrė 
$15,000,000 medikalei Pitt- 
sburgho Universiteto kole
gijai (kad įamžintų jų var
dą).

New Delhi, Indija. — At-J 
vyko iš Sovietų Sąjungos 
kultūrinė delegacija — 30 §22

----  ” — - lt IV 7 1\O1 1 J 1 1 1 1 > Ml 

stovyklas, I tojų „• kt.
Indijos valdžia ketina pa- 

; ti gražiai vaišinti delega- 
Anglijos politikieriai kai- į tus, bet sykiu žiūrėti, kad 

tina komunistus už ši strei-' lndlJ0S komun.stai nevestų 
į ' 1 j savo propagandos per ruo-
'Vidutinė anglu elektri-1 sovietinei delegaci- 

........... buvo ' 'al pramoks-

vyko iš Sovietų Sąjungos

mokslininkų, artistų, rašy-

’ terorą. Prašo įtraukt si 
Į reikalavimą į programą bū- 
; simosios Keturių Didžiųjų 
! konferencijos — Jungtinių 
! Valstijų, Sovietų Sąjungos, 
i Anglijos ir Francijos užsie- 
i ninių ministrų.

Vakarinė Vokietija jau 
tiko atmokėti Izraeliui 
1 milijonus dolerių už 

nacių pagrobtą žydų nuo
savybę ir už terorą prieš 
juos. Atmokės daugiausia 
fabrikiniais u. .. 
bei medžiagomis per 
14 metų.

I AUKOS
Prezidentas, tarp kitko, 

I priminė šiuos baisius fak- 
| tus:

Pernai nuo vėžio mirė 
i apie 224,000 amerikiečių. 
Tai reiškia, kad vėžys pa
smaugs 25 milijonus iš .da
bar gyvenančiųjų.

Širdies ir kraujagyslių 
ligos per metus numarina 
daugiau kaip 817,000 žmo
nių. — Daugiau- kaip 7 mili
jonai amerikiečių' serga 
artritu ir reumatinėmis li
gomis.

Kasmet suserga cukrali
ge (diabetes) dar po 100,- 
000 naujų ligonių.

10 milijonu iš dabartinių 
amerikiečių kada nors at
sidurs protligių gydymo 
įstaigose.

Turku prezidentas prašys 
daugiau doleriu ir ginklu

ninku alga iki šiol 
$25.80 per savaitę.

DAUGIAU ANGLŲ 
LIAUSIĄ f SOVIETŲ 
SĄJUNGĄ

London. — Anglijos spau
da rašo, kad Sovietai pla
čiai atidarys anglam turis
tam keliones ateinančią va
sarą į Sovietų Sąjungą.

KE

New Work. — Nusišovė 
milicijos pulkininkas Her
bert Still, 49 metų, sako
ma, dėl nesveikatos.

i

Anglai Hong Konge sulaiko 
j Kinijos laikraščius

Sovietai darbuosis už 
Austrijos savistovumą

radi- 
valdi-

ninkus Hong -Konge kaip 
cenzorius. Sako, anglų pa
štas, pagal Amerikos įsa
kymus, sulaiko visus iš Ki
nijos atsiunčiamus laikraš
čius, kur tiktai rašoma apie 
ginčus dėl Korėjos belais
viu. 4-

Maskva. — Sovietu vy
riausybė pranešė Austrijai, 
jog darys, kas tiktai gali
ma, kad būtų iš Austrijos 
ištraukta visa okupacinė 
kariuomenė Sovietų Sąjun
gos, Jungt. Valstijų, Ang
lijos ir Franci jos.

Sovietų Sąjunga nori at
kurti visišką Austrijos sa
vistovumą ir padaryti 
kos\ su tartį su ja, kaip 
gia Maskvos radijas 
spauda.

tai- 
tei- 

ir

Washington. — Laukia- 
: ma atvykstant Turkijos 
i prezidento Celalo Bayaro 
apie šio mėnesio pabaigą. 
Jis prašys iš Jungt. Vals
tijų daugiau ginklų ir nau
jų/‘paskolų. ”

Pirmiau atkeliavęs Ba
varo pasiutinys piešė tur
ku draugiškumą Amerikai; 
sakė, niekur Turkijoj ne
matyt demonstracijų prieš 
Jungtines Valst. nei pla
katų su šauksmais: “Ame
rikonai, važiuokite sau na
mo !”

oras. —
bus sniego arba lietaus.

Apsiniaukę ir
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KRIZĖ JUOSLAVIJO.JE I
MILOVANAS DŽILAS, kuri tūli skaitė būsiančiu |

lį caro valdžiai s 
lilima. Jie ėmę i

vo tardomas. Karo teis
mas nusprendė jį pąkarti.

Antanas Mckevičius bu
vo pakartas Kaune, 1863 
m. gruodžio 28 dieną 11 vai. 
ryto. Prie bausmės vykdy
mo vietos buvo susirinkę 
daugybė žmonių.

A. Mackevičiaus veiki
mas ir jo visuomenines - 
'politinės pažiūros rodo jo 
artimus ryšius su revoliu
ciniais demokratais, su jų 
]) a s a u 1 ė ž i ū r a. Mackevičius

MOTERŲ KAMPELIS
MAČIAU NAUJOSIOS
GEORGUOS VEIDĄ

Šio rašto autorė Heile Sundeen baro dali/re buliau' u

išlaisrint u. \:e<jrė Mrs. Inf/ram ir du jos nepilnamečiu i 
sūnūs randasi kalėjime už upsip //n i mą nuo baltojo tarmerio.

organizuotai
buciniai demokratai, 
smerkė

Mes. manėme, jog mes ži
nome, ko tikėtis. Mes bu-! 
vome buvusios Pietuose per-1 
nai apie tuo pačiu kalėdiniu | 
laiku. Buvome nuvykusias i

čių: negrė ir balta moteris 
iš Miami ; skerdyklų darbi
ninkė unijos atstovė iš Chi- 
cagos; aktai*. Karen Morley

Daugiau atsargumo 
žiemos metu

.T. . fVienu didžiausių pavojų) 
žiemos metu yra slidūs ša

, mūsieji ir seni žmonės turi 
Ypatingai būti atsargūs. 
Ju kaulai yra netikėtinai

ta. ilgai nesiduoda sugydo- 
mi.

Tačiau būtų klaida
nyti, kad jaunimui ir

ni vt i.
Prieš

ma-
vai-

kcletą mėnesių 
aktorė Suzan Bali

vęs, tai tau bus dar bjbgiau!
Tai buvo padaryta šiomis dienomis Jugoslavijos • 

“Komunistinės sąjungos” centro komiteto posėdyje, ku- ; 
riame dalyvavo ir pats maršalas Tito/

Džilas buvo sudisciplinuotas dėl to, kad jis pastaruo
ju metu tapo atviru buržuazinės demokratijos ideologu. 1 
Jis savo straipsniuose, kurie buvo išspausdinti “Burbo
je,” Tito valdžios organe, tiesiog pasisakė už likvidavimą i 
“komunistų sąjungos,” nes, girdi, komunizmą galima 
įvykdyti ir be komunistų, be marksistų.

M. Džilas jau seniai pasižymėjo aštriu puolimu ant 
Tarybų Sąjungos ir kitų kraštų komunistinių partijų. 
Matydamas, į kokią neišbrendamą balą įvedę Jugosla
vija. Džilas Mekiasi kaip nors atsiriboti nuo visos tito-

1861 m. reformos 
i pobūdi. “Duota

šokimo

Mackevičiui
Kauno gubernijos valstie
čių sukilimo priešakyje nuo 
1863 m. birželio 18 d. iki

zvaiuio g

jistinės politikos.
truoti /9
mimai su

— ji apsiribojo| jos sūnus iš Georgijus ka-i 
Įėjimų pragaro. O pernai.! 
mes buvome atitvertos nuo'I
Atlantos liaudies. Kėliau-'

Yorko šiaurinės dalies pri- j 
buvo jauna motina, Korėjos '

Bet tai nepatinka nei maršalui Tito, nei jo klikai. Ti
to ir jo artimieii, gudresni bičiuliai, žino, jog kaip greit 
jie nusiimtų komunistinę bei socialistinę kaukę, Taip 
■greit jie prarastų paskutinį žmonėse pasitikėjimą ir bū

A rtimi

Privalome atsiminti tai: Jugoslavijoje yra daug 
tikru marksistišku-leninistišku komunistu, kurie turi sa
vo organizaciją ir šviečia darbininkus. Tiesa, daug ji;

Tito maskuojasi komunistu, tol jam dar vis pavyksta pri
gauti daug žmonių, bet kai]) greit jis tą kau^ę nusi
mestų (ką Džilas siūlo), tai]) greit būtų bloga.

Keliančioj! galvą buržuazija, dvasininkija ir dvar- i 
ponija yra monarchistinė, — laukia karaliaus Petruko: 
yra Jugoslavijoje dar nemaža ir Michailovičiaus pa.sekė- 
jų—’fašistinių hitlerininkų, kurie taipgi nori su Tito su-

traukė savo veiksmų. Pa
siremdama kriukiais, ji vei
kė teatre ir namie. Dar kar-

du Sullivan a p s k r i t i e: 
NAACP . ..

Pusryčiaudamas, mes su 
j žinojome, kad viena atėju

K °' keitė poną.” Jis pripaži
no, kad liaudžiai yra prie
šiška visa carizmo sistema. 
Dvasininkus gi, “šliaužio
jančius prie šlėktos kojų.” 
Mackevičius laikė dvari
ninkų pagalbininkais.

Mackevičius pa brėžia re
voliucinius - demokratinius 
sukilimo reikalavimus, t. 
v. “atiduoti žeme į nuosa
vybę liaudžiai be tikybos 
skirtumo.” Vienintele ga
lima šiam reikalavimui įgy
vendinti priemone, kai]) ir 
priemone dvarininkų jun-

mo, kuriame laikoma Mrs
Ingram, mes matėme tuzi-

šiomis dienomis daktarai 
jai nupjovė koją, kad nuo

įvairiose w į šautu 
Mums rodėsi, i

carine kariuome- Atlanta neišrinko

masėmis
io buriu valstiete
• i ■ iii i i i rl vl 1 ' • i e

mes buvome prisirengusios į 
nemalonumams.

Ko mes nesitikėjome . . . |

vmgumas, jo panes suma
numas ir revoliucinės - de
mokratines |) r o g ramos ' sukilimą, revoliuci jos ke

lią. Mackevičius itikinejt 
valstiečius, ka.d “ateis lai 
kas, kada liaudis, visuoti- .)«">« priklausomą vadovybę 

’ ' I • • V . j • lV'j 1 •

liaudini masini valstiečiu,
€ V 1

j W. A. Scott, kuri su savo 
| sūnuiiii išleidžia Atlanta

World, vienatinį šios šalies 
negrų dienraštį, 
giau delegačių 
Apie 40 moterų 
žiuojame į Phyllis Weatley I nant, i 
YWCA. ’ ■ lenkti ateinanti auto.

Susiėjome susipažinti suič’am važiuojant aut. 
šios dienos darbu tvarka. O ■ r!au ]’!'aleist' lenda.nt!

: akių kitą, negu su juo 
. si durt i.

Namie turint bent 
anglimi ar

daugėja me.

■Tania.

šti ki lėliu

Tolydžio ekonominė krizė Jugoslavijoje didėja. Var- ję turimas 
gąs darbo žmonėse išsiplėtojęs. O tai reiškia nepasiten- kovą prieš 
kinimą! reikalavo i

azijai, kad iis buvo ir esąs geras, nes iis pirmas pradeji

jistus iš dešines!

SUSITARĖ
BUVO SMAGU KIEKVIENAM taika mylinčiam 

žmogui skaityti spaudoje ir klausytis per radiją žinią, 
kad Keturių didžiųių atstovai Berlyne susitarė dėl vie-

jungos, Prancūzijos ir Anglijos užsieninių reikalų mi
nistrų konferencija. Konferencija, kaip žinia, prasidės 
sausio 25 d.

Nežinia, kaip ilgai toji konferencija tęsis. Bet, jei 
ji tęsis, sakysime, dvi savaites, tai vieną savaitę jos po
sėdžiai vyks vakariniame Berlyno ruožte, o kitą—ryti
niame.

Jei konferencija tęsis tris savaites, tai dvi savaites 
jai teks posėdžiauti vakariniame miesto ruožte, o vieną 
—rytiniame; tačiau, jei konferencija pereitų į ketvirtą 
savaitę, tai ji būtų ir vėl perkelta į rytinį ruožtą.

Išspręsti klausimui dėl to, kurioje miesto dalyje kon
ferencija turi vykti, buvo paaukota nemaža laiko. Lai
mėjo Tarybų Sąjungos vyriausybės nuomonė. O ji buvo 
tokia: šiandien pasaulis dalomas į du: vakarini ir rytini 
kapitalistin įir socialistinį. Mes atstovaujame vieną pa
saulio dalį, o jūs visi trys—kitą, taigi ir konferencijos 
posėdžiai pagal tą principą turį vykti.

Džiugu, kad' buvo susitarta ir kad neužilgo maty
sime prasidedant taip ilgai lauktą svarbią konferenciją.

Dar dau- i

dabar va-i

laika nepagau-

Inetu
Mackevičius, kai]) Siera

kauskas ir Kalinauskas, 
valstiečių sukilimo sėkmin-

ybę nuo susižeidime 
sidėjusio vėžio.
Laiptais einant visuo-

komis. Slidžia gatve ei- 
nereikia skubėti pra- 

. Pa
važiuojant auto go

ti ž 
su-

nau oji Atlanta. Nau arr . . ., ,. ’ 1 . ’.. ' . J .. . . Lotus, ir is šio paties mies-- vašia vilniuoja per Pietus. . n a/ m oXT , , L ’ . to. 1 asirodo Mrs. 1 errell.
Tiek jausmo, tokia meilėv įsose

ir sapo-
)se ima

kokį 
gasu šildoma 

pečių ar gasu varomą įran
kį visuomet privalu laikyti 
pravira Įauga. Žiemos

karinių dalinių1 
viršininkų imtis ryžtin
gi ausiu ir žiauriausiu prie
monių prieš juos. Masinis, 
teroras prieš sukilėliu šei-] 
mas ir artimuosius, prieš ; 
visus, kas tik buvo įtartas Į

ryšį sti nišų revoliucinė-! 
mis jėgomis, griežtai skir
damas rusų tautą nuo ca
rinės valdžios.

nas pralaimėjo, Mackevi- j

Atlantos negrės jau laukė 
mūsų. Jos atėjo mus pasi
tikti. Iš jų pasakojimo mes 
galėjome įmatyti, kokią mes 
turėsime diena.

viename žymiųjų negrų 
restauranų pusryčiai jau 
laukė. Pasimatymui su gu-

mane, kai mes stojamės pa
gerbti tą smulkutę moteriš
kę, arti 91 metų amžiaus,' 
kuri buvo dalyve visu kovu •/ c %

ry Church Terrell — nuo-

nas spinduliuoja dvasine

Dabar įneš jau pasiruoši!-1 
sios pas gubernatorių eiti. 
Važiuojant per miestą ne
grėms ir baltoms sykiu man 
prisiminė pernykštis vizi-i

laimių su gasiniais 
šiais ir vis dažniausia

me
nė
je 
dėl

Anglai nušovė dvi
| Vlaiajų moteris

Iš Kauta Lumpur prane
šama, kad ten britų “sau
gumo” policija nušovė dvi 
moteris, įtartas esant par
tizanėmis. Viena buvusi

<ukilimas yra. vien
oriemonė dvarininkų
viyaliavimui ir carinei prie-1 vairuotojais mums patarna-;
spaudai nuversti, jis tikėjo vimą dovanojo miesto lai-;

u rys mums atviros visą die-

pais, parama Muravjovui ir 
jo agentams — tokios 

, linkybės labai sunkino
k i lėliu kovą
tuo labiau
liams ginklu.

liaudies masių jėga, tikėjo.

tas. 1 uoniet mes buvau 
priverstos skirstytis: atsk 
ri taksikar, atskiri valgiai 
o dabar mes jau sykiu . .

Malajų liaudies partiza
nai veikia pasiliuosavimui 
nuo svetimųjų pavergėjų.

su-
Kuo toliau

trūko sukilo-

Mackevičius 1863 m. gruo-

Suimtas A. Mackevičius 
:vo atgabentas i Kauno

torius tuojau viešai pa
skelbė, kad “žinomasis mai-

Mackevičius” ir jo du pa
lydovai pristatyt į Kauną 
ir “atiduoti karo teismui.” 
Dešimti dienu A. Mackevi-; c v

Prezidentas Eisenhoweris aiškina savo patarėjams turinį savo kalbos pirmiau. negu buvo

kels iš savo tarpo liaudies 
reikalui atsidavusius vado
vus, ir išsivaduos. “Atsi
ras kitas Mackevičius, ii

jis jį
•Mams
' 1863 
kilimas buvo žiauriai
slopintas. Cariniai bude-

.dotuvių direktorius negras. štai jau mes ir pr 
Pirm mūsų išėjimo iš sto-! pitoliaus laiptus.

lies atvyko daugiau (Diegą-' (Bus daugiau.)

Šeimininkėms
Kam reikalinga mėsos ište-

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

1 odays Pattern

tardžiusiems i 
budeliams.
metu valstiečiu

L C
sti
lių-

katalikų ir pravoslavų dva- •

los, lygiai Kaip ir i.enKijos, | 
liaudies masių, geriausių-1 
jų jų sūnų troškimą išsiva
duoti iš dvarininkinės-pat- 
valdinės santvarkos jungo.

Tačiau ir nuslopinus 1863 
metų -valstiečių sukilimą 
Lietuvoje, nepaisant žiau
rių carizmo represijų, ne
paisant katalikų dvasinin
kų skelbiamo obskurantiz- 
mo, ir toliau vyko valstie
čių kova prieš baudžiavi
nes liekanas ir prieš nacio
nalinę priespaudą,

XIX amžiaus valstiečių 
judėjimas Lietuvoje, 1863 
metų valstiečių sukilimas, 
jo bebaimių vadovų, jų tar
pe ištikimo lietuvių tautos 
sūnaus, karšto 
revoliucionieriaus 
krato Antano

demo- 
Mackevi-

jimas savo liaudies intere
sams įeina i lietuviu tautos .v

Liesa jautiena mėsa, rau
muo, yra reikalinga jaunam 
ir senam. Tačiau ne visų 
senstelėjusių žmonių dan
tys pajėgia susidoroti su 
virta, ar viename gabale iš
kepta mėsa. Tokiems rei-

kepti maltos.
Lengvumu virškinti an

liepsna (broiled). Tokia ir 
skaniausia už visas. O tuo 
būdu pagaminimas yra la-

i pi.n.ių, kiaušinių. Kepimo lai- 
' kas tas pats, bet suploti bis- 
i ki plonesnius blynelius.- nes su 
miltine priemaiša kepinio 
paviršius greičiau apdega.

Jeigu į maltą jautieną i 
i primaišyta kiaulienos, kepk 
' ilgėliau, negu vieną jautie-.
i na. Visokia kiauliena turi 
būti gerai iškepus. Yra'

Sumalk ar

raumens gabalą. Pasūdyk 
pagal skoni. Paminkyk.

apie colio storio. Sudėk i

kaip kad statai
Vienam šonui ap-

kepimo laikas apie 10-16 
minučių (jei neprimaišyta

Visuomet geriausia blete-

neišdžius t a suvarvėjusios 
sultys, nesudega suvarvėję 
riebalai. Nesudeginti nuo 
mėsos suvarvėję riebalai la
bai skanu blynams kept ar į 
kopūstus dėt. . ............

nos. Pasitaikius tokios su
valgyti nedakeptos, perai 
gali pereiti į žmogaus kū
ną ir jame gyventi. X

ŠYPSENOS"
Tekio maži

kiu nuvažiavo į Kaliforni-' 
ją. Jos draugas išsivežė į ;
laukus 
grožį.

čia medis?” klau

gos medį.

“Kodėl?”
“Aš maniau, kad fygos 

medis, turi didesnius la
pus.”

3 psL

9 1 42 I / / 12- 23; 30 42

Pattern 9142 in Misses’ Sizes 12. 
14. 16. IS. 20; 30. 32. 34. 36. 38. 4 0. 
42. Size 16 juniper takes 3 yards 
3J-inc.li fabric; blouse 1% yards.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume

tėtu Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,



MONTREAL, CANADA
/Krbitracija atmetė tekstilės 

/unijos reikalavimus

Dominion Textile Co. Ltd., 
gelubių gamybos Įmonė, kuri 
samdo apie 4.000 darbininku 
savo dirbtuvėse čia, Montrea- 
le, ir Valleyfield, atsisako dar
bininkams algas pakelti, nors 
jų unija labai mizerno pakėli
mo reikalavo — tik 10 c. i 
valandą. Dalykas atsirūrė ar- 
bitracinės komisijos rankose, 
su teisėju R. Lippe priešakyje. 
Darbdavius atstovavo S. Mac- 
Nicol, o uniją C. Jodoin. Pas
tarasis sprendžiant tekstilie- j 
čią algų klausimą nusileido iki 
7 c. i valandą pakėlimui algų, 
bet “dauguma” ir tą atmetė. 
Kitais žodžiais. arbitraciios 
komisijos nusprendimu, visiš
kai atmestas bet- koks tėkšti- 
bočiams algų pakėlimas.

Arbitracinėš komisijos pi r- į 
mininkas teisėjas Lippe savo į 

’Liuosprcndi motyvuoja tuo. 
kad. Am. trustai užverčia Ka
nados rinkas savo gaminiais ir 
už tai kanadiškos tekstilės in
dustrija. pasak jo. jau dabai 
pergyvena krizę, o jei dar pa
keltų darbininkams algas, tai 
jau Kanados industrijai būtų 
visai “blogai.”

Kad amerikoniški trustai 
turi užgriebę Kanados rinkas, 
tai šventa tiesa, bet ar už tai 
kalti darbininkai? Ne. Kalta 
Kanados valdžios Amerikai 
parsidavimo politika ir teks
tilės. kaip ir kitų Šakų indus
trija, įskaitant ir reakcines 
unijas, kurios apart demogo- 
ginių frazių savo narių susirin
kimuose, nieko konkretaus ne
daro prieš valdžios pardavi- 
kišką politiką, bet ją dar vi
sais galimais būdais remia.

Protestų banga prieš filmų 
cenzorius

• Kazin ar daug kam žinoma, 
kad Kvebeko provincijoje vei
kia aštri cenzūra, be kurios 
Vidimo čia nė viena judonių- 
j'ų paveikslų filmą negali pa
sirodyti. Tiesa, Duplesio reži
mo paskirta cenzūros komisi
ja dar nėra parodžiusi savo 
kietos rankos prieš kriminaliu 
pobūdžio filmas, prieš kur
stomas karui filmas ar pana
šiai. Bet. ji yra užgniaužusi 
gerų filmų, jei jos būtų ro
džiusios kelią i apšvietą žmo
nėms, kovą darbo unijų už 
savo gerbūvį ir kt. Jas cenzo
riams pavykdavo nesunkiai 
uždrausti rodymui, pavadi
nant “komunistinėmis.” Dau
gumas ir gerų žmonių tam pa
tikėdavo. Bet štai pabaigoje 
pereitų metų ateina į Montre- 
alą liuteronų religijos istorinė 
filmą, pavadinta “Martin Lu
ther.” Cenzoriai uždraudė 
Montrealo Kino Teatrams ro
dyti šią filmą.

Šis provincijos cenzorių žy
gis daugumai atidarė akis, 
kad Kvebeko provincijoje vi
sokios laisvės vis daugiau ir 

' <laugiau siaurinamos. O šiuo 
atžvilgui ir visai apkarpomas.

Prieš tokį cenzorių žygį pa
sipylė protestų banga iš visų 
sluoksnių, įvairių religinių bei 
kultūrinių organizacijų ir 
šiaip plačia papėde pavienių 
žmonių, ne tik prieš cenzo
rius, bet ir prieš patį Duplesio 
režimą. Ar tas paveiks kie
tas cenzorių kaktas, tai tik 
ateitis parodys. O kam rūpi — 
ir turėtų visiems rūpėti — de~ 
mokratinės, susirinkimų, spau
dos ir žodžio laisvė, turi iš- 
tikrųjų griežtai protestuoti.
Daugiau skundų prieš ameri
konišką “Importą”

Tekstiles industrija, taipgi 
moteriškų suknelių siuvimo 
industrija ir dabo unijos jau 
seniai kelia protestus prieš 
Amerikos magnatų “dumpavi- 
mą” savo gaminių Kanados 
rinkoje. Šiomis dienomis pri
dėjo savo balsą moteriškų pal
tų ir kostiumų manufaktūros 
tarybos pirmininkas A. A. 
Gold. Jis pareiškė jog jiems 
pavyko sužinoti, kad šių Ame
rikoje siuvinių daug daugiau 
verčiama Kanados rinkoje už 
'pigesnę kaina, negu bet jo

kių kitų gaminių. Tai buvo 
1952 m., o 1953 m., sako jis, 
buvo d u beita va i tiek įvežta. 
Tas Kanados industriją stumia 
uš verlso, dar svarbiau —dar
bininkus iš darbo.

Jis kartu pastebėjo, kad jų 
taryba pradeda organizuoti 
platų judėjimą, pritriant dar
bininkams, sudarant naciona- 
le papėde delegaciją, kuri tar
sis su valdžios pareigūnais 
Otavoje, kad atkreipti jųjų 
dėmesį ir sulaikyti šitokį efek
tą, skriaudžiantį Kanados in
dustriją ir darbininkus.

Pagerbti Juozelaičiai

Antanas ir Zuzana Juoze
laičiai, sausio 9 d„ buvo gra
žiai pagerbti juodviejų 20 m. 
vedybinės sukakties proga.

Sunkiai sužeistas Strimas 
automobilio nelaimėje

Juozas Strimas aplaikė sun
kią automobilio nelaimę. Jam 
važiuojant į darbą sunkveži-. 
mis užgavo jo automobilių ir 
užstūmė ant priešakyje va
žiuojančio autobuso, kuris 
smogė automobilio šonan, 
smarkiai sužalojo automobilių 
ir jį patį sunkiai sužeidė. Kiti 
keturi keleiviai sėdėję auto- 
mobiliuje, liko nesužeisti ar
ba mažai sužeisti. Jis pagul
dytas St. Mary ligoninėje.

Serga

Pranas' Fileris sunkiai susi
žeidė darbe, j tačiau tikimasi, 
kad akis gal liks nesugadinta.

Albinas Šlapelis aplaikė 
sunkią vidurių operaciją. Li
gonis randasi Kovai Victoria 
ligoninėje.

Stasys Matusevičius buvo 
gerokai susirgęs, bet jau 
sveiksta. Taipgi Jonas Bobelis 
darbe susižeidė ranką.

Mirė

Sausio 10 d. mirė Ona Zu- 
bienė, sulaukusi 65 metų am
žiaus. Palaidota per šv. Kazi
miero parapijos bažnyčią, 
Cotu| dės Neigęs kapinėse.

J.

Montello, Mass.?
Buvo manyta, kad Lietuvių 

Tautiško Namo Draugovę ne
turės metinio bankieto pasili
kimui Naujų Metų, 1954. Taip 
manyta todėl, kad neturėta 
muzikantų nei gaspadinių. 
Tuomi buvo susirūpinęs drau
govės pirmininkas K. Ustu- 
pas ir valdyba.

. Muzikantų problemą išrišo 
Liuosybės Choro mokytojas 
Al b. Potsius, sudarė ti karną 

—————— - — — —- — . — - — — M-
i

South Boston, Mass. ;
n

J Vasario 7 d. įvyksta Laisvės bendrovės dalininkų ! 
l suvažiavimas. Mes turime pasveikinti suvažiavimą 1 
i ir finansiniai paremti dienraštį Laisvę. Todėl LLD į 
J 2-ra kuopa rengia šį banketą sukėlimui finansų su-* i 
! važiavimo proga. į
i Bus labai gera vakarienė, įvairi programa ir bus į 
j svečių iš Brooklyno ir iš kitų miestų. j
• Pradžia 4:30 vai. vakare. !
Į Kviečiame atsilankyti ir prašome nesivėlinti. 1
; LLD 2-ia kuopa «

Kviečiame Visus ir Visas į

BANKETĄ
Paramai Dienraščio Laisvės

įvyks Sekmadienį

SAUSIO 24 JANUARY
Piliečiiji Kliubo Salėje

318 Broadway, So. Boston
Bus nepaprastai įdomi dainų programa, kurią 

išpildys visų labai mylimas

BROADWAY KVARTETAS

šokių muziką, o gaspadinių — 
choristės Zuzana Abishalienč, 
Sofija Yodeikienė, Rose Stul
pinis. Joms pagelbėjo M. Pot- 
sienė, K. Markelienė, Rose 
Wallan, Elsie Zaleckaitė, Ida 
Glodenis. Jos prirengė bankic- 
tui tikamą turkių vakarienę- 
su įvairiais pridėčkais, gardu
mais.

Pirmininkas atidarė vakarą, 
perstatė Rose. Stripinis sudai
nuoti Amerikos Himną. Su 
muzika palydėjo Al. Potsius.

Publikos buvo arti poros 
šimtų, keletas porų svetimtau
čių. Visi gardžiai, gerai prisi
valgė ir prie geros muzikos 
smagiai pasišoko.

Taipgi buvo ir gražių dainų, 
kurias sudainavo Liuosybės 
Choro Trio: Rose Stripinis, Al
bert Potsius ir,W. Yodcikis.

Iš vyrų bankrote dirbo K. 
Ustupas, A. Wallan, J. Grigas, 
J. Vaitiekūnas, G. Shimaitis, 
Peter Andriūnas.

Surprise parė yra rengiama 
sausio 23 d., Lietuvių Tautiš
kame Name. Pradžia :30 vai. 
vakaro. Bus ir svečias. Turėsi
me draugišką pasikalbėjimą 
ir pasilinksminimą. Rengimo 
komitetas prašo visus daly
vauti.

Detroit, Mich.
Hudson Motor Car Co. susi

jungė su Nash-K.el vinator 
Corp. Sujungta firma vadinasi 
American Motors Corp. Firma 
dabar bus ketvirta didžiausia 
toje industrijos srityje. Trimis 
didžiausiomis yra General 
Motors, Ford ir Chrysler.

Kalbama, kad pasikėsintojo 
ant Reuther gyvybee teismas 
nebus pradėtas bent per kelis 
menesius. Užtruks apie treje
tą mėnesių, kai atliks visus 
formalumus parvežimui Ka
nadoje suimto liudytojo Kit
eli ie.

R.

Scranton, Pa.
švenčių proga pas Mrs. 

Truikis svečiavosi jos sūnus ir 
anūkas iš Philadelphijos, kur 
jie abu eina aukštesnį mokslą. 
Sūnus mokinasi būti d aktam- 
dentistu, o anūkas eina i vais- 
tininkus. Truikienė džiaugiasi, 
kad jaunieji gerai mokinasi, 
o mokslo pertraukose ir ją 
atlanko.

N. V.

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

Lawrence. Mass. kas Stanley Kuzmickas, iždinin
kė Violet Kuzmickas, iždo glo. 
bėjai Juozas Dereškevičius ir

Senelis Angelo Vincenti, 80 
m., 50 Union St., .įvirto vonion 
su drapanomis ir prigėrė. Po
licija pranešė dukteriai, kad 
tėvas negyvas. Seniems pavo
jingi maudynės loviai.

Lawrence FBI agentai suė
mė krautuvės savininką. Jis 
rašinėjęs juodrankiškus laiškus 
Lucien De Bruyckere, kad at
vežtų $10,000, baidydamas, kad 
jeigu nepristatys, . tai bus pa
vogta duktė. Jsakyta moteriai 
nuvežti tuos pinigus į George
town. Ji pagavo. Turės pa
būti šaltojoje.

Mirė Boleslovas Šatas, nesir
gęs. Nugriuvo ant grindų. Mi
rė bevežant į ligonbutį. Palai
dotas Bellevue kapinėse, be 
bažnytinių ceremonijų. Paliko 
moterį ir.brolį dideliame nuliū
dime.

Apvogė krautuvę 36 Park St. 
Su geležiniu baru išlaužė lan
gelį ir per skiepą įlindo krau
tu vėn. Rado $50 smulkiais ir 
c i gare tu s pasiėmė.- Tai jau ke
lintą krautuvę apk rausto per 
skiepus įlindę.

Du jaunuoliai suimti ir ka- 
mantinėjami įtarimu, kad jie 
pavogę $800 vertės radiją, pri
klausantį Phillips Academy, 
Andoveryje. Vaikėzai po 17 
metų. Blogai, kad toki jauni 
palikti vagystėms užsiimti. Jie 
turėtų eiti mokyklon.

Miesto gaspadorius John J. 
Buckley duoda $3,000 nuo gat-

Worcester, Mass
Atsiskyrė iš gyvųjų tarpo 

veiklus ir senas draugijos na
rys George Gilius. Mirė 29 d. 
gruodžio, palaidotas 31 d.

G. Gilius—senas Amerikoje 
ateivis. Visada buvo lėtų pa
žiūrų, neidavo į bereikalingus 
ginčus. Vienok būdamas jau
nesniu labai1 daug pasidarba
vo progresyvėms draugijoms, 
o ypač Susivienijimui labai 
daug prirašė narių.

Pažinau drg. Giliu per daug 
metų kaipo rimtą žmogų, my
linti laisvę ir progresą.

Draugas Gilius paliko di
deliame nuliūdime šeimą, tai)) 
pat gimines ir draugus. Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Draugi
ja suteikė savo buvusiam na
riui gražių gėlių ir grabuešius 
laike laidotuvių. Draugija 
reiškia gilios užuojautos velio
nio šeimai ir giminėms. Lai 
tai1, brangus drauge, būna 
lengva šios šalies žemele!

Sekantis Draugijos susirin
kimas įvyks vasario 2 d., 7 :30 
v. vakaro, 29 Endicott St.

Reporteris

Waterbury, Conn.
Waterburio smeton i n i n kai 

turbūt visiems tarybininkams 
užbėgo už akių, kadangi nebuvo 
girdėti, kad būtų įvykusios kur 
kitur tokios pamaldos, kokios 
buvo atliktos per Watcl’burio 
smetonininkus. Kalnio grupe 
nesuklausė tarybos bosų Grigai
čio ii' šimučio.

Aš bijau, kad čionai nekiltų 
kokių nesusipratimų. Visgi su 
tapyba nesiskaityti, tai blogas 
dalykas, nes šis dalykas nepa
prastas. Kadangi buvo rengia
ma pirmojo Lietuvos preziden
to, dargi tautos vado, mirties 
10 metų sukakties paminėji
mas, tai tas turėtų būti atlik
ta per tarybą, o ne per Kalnio 
grupę. O gal ir gerai? Pagy
vensimo ir pamatysime. Pasi
rodo, kad Kalnio grupė išgalvo
jo ką naujo, kas iki šiolei ne
buvo daroma. Tie žmonės, ku
rie surengė šį minėjimą, sakė, 
kad tas bus kožnais metais 
vykdoma ir kad progai pasitai
kius Smetonos palaikai bus 
pargabenti į Lietuvą..

% valyčiu

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams. 

vių nuvalyti sniegą. Su tokia 
suma mažai tegalės darbo pa
daryti. Aldermanas Turrysie 
nelabai gerai žiūri į tos sumos 
paskyrimą. Ji nebus imama iš 
1954 metų taksų.

Buvo pasekmingi LLD ir 
LDS kuopų du susirinkimai. 
Narių susirinko pusėtinai daug. 
Svarbių dalykų buvo apsvars
tyta ir nutarta. Perrenkant 
valdybas, abiejose kuopose 
vienbalsiai išrinktos tos pa
čios. Nariai gerai mokasi duo
kles.

Atrodė, kad turėsime žiemą 
be sniego. Kai pradėjo snigti, 
tai per 2 dienas snigo ir dar 
nesustojo.- Pradėjo pamažu, bet 
prisnigo jau visą pėdą, gal ir 
daugiau. Lawrenciuje gal ir 
sniegas ne pro šalį, bedarbiai 
užsidirbs kelis dolerius beva
lydami šaligatvius. Yra tokių 
biznierių, kurie patys nenori 
to darbo dirbti, tad duoda ki
tiems. Bet kitu atžvilgiu snie
gas ir šaltis nelabai gerai, nes 
turi daugiau kūrenti pečius. 
Per porą dienų buvo 1<> žemiau 
zero.

Massachusetts valstijos svei
katos komisijonierius John J. 
Cauley per Bostono laikraščius 
įspėjo senstelėjusius žmones 
nukasti sniego. Kai šiomis die
nomis pradėjo snigti ir senes
ni žmonės valė šaligatvius, ke
liolika mirė pagaudami širdies 
ligą. Daktarai pripažino, kad 
nuo tokių darbų. Jeigu norite 
nuvalyti nuo šaligatvių sniegą, 
duokite jauniems berniukams, 
jie nuvalys. L. K. Kimus

Shenandoah, Pa.
LDS 3 l-tos kuopos metinis 

susirinkimas įvyko sausio 1.0 d., 
1 vai. popiet, Mainierių sve
tainėj. Nors buvo šaukiamas 
atvirutėmis, bet narių mažai! 
dalyvavo. Gal priežastis buvo 
tame, kad oras buvo labai blo
gas. turėjom daug sniego.

P rezidentas K. Naravas ati
darė susirinkimą kaip skelbta, 
šie valdybos nariai nedalyvavo 
susirinkime: vice - prezidentas 
Jonas Pacauskas ir .užrašų raš
tininkas Vytautas Maurukas. 
Užrašų raštininku išrinkta Vio
let Kuzmickas. Kadangi užra
šų raštininko nebuvo, tai netu
rėjom nė protokolo.

Finansų raštininkas išdavė 
metinį raportą, pranešdamas, 
kad mūsų kuopa turėjo 16 li
gonių ir mirė 3 nariai; dabar 
turime gerame stovyje narių 
101. Ligonių turime 2. Pini
gų ižde yra $68.68.’

, Nariai per 1953 metus lanke 
susirinkimus gerai, tik mūsų 
kuopa labai atsiliko kas link 
gavimo naujų narių. Aš ma
liau, kad 1954 metate pasidar- 
buosim geriau. Raportas likosi 
priimtas.

Iždo globėjai pranešė, kad 
peržiūrėjo finansų sekreto
riaus knygas sausio 7 d ir rado 
viską tvarkoj.

Kapinių valdyba pranešė,, kad 
buvo palaidotas draugas B. Va
lukas Laisvose kapinėse, sava
me lote.

LDS Centro Valdybei) nomi
nuota:

Ant prezidento Rojus Miza- 
ra 8 balsus ii' Jonas Gasiūnas 
6 balsus.

Ant .pirmo vice - prezidento 
Juozas Mockaitis 16 balsą.

Ant antro vice-prezidenio Ni
kodemas Pakalniškis 16 balsų.

Ant sekretoriaus Jonas Siur- 
ba 8 balsus ir Ona Yakstis 8 
balsus.

Ant daktaro-kvotejo M. D. 
Palevičius 16 balsų. ,

Ant iždo globėjų Alda Orman 
16 balsą, Stanley Kuzmickas 16 
balsu ir Elena. Jeskevičiūte 16 
balsą.

Prašau įsitėmyti, kad kitas 
susirinkimas įvyks vasario 1 ’■ 
d., tuo pačiu laiku ir toje pa
čioje vietoje.

Nauja kuopos valdyba:
Prezidentas Kazys Naravas, 

vice-prezidentas Jonas Paraus-
kas, užrašų raštininkas Vytau
tas Maurukas, finansų raštiniu-

Pranas čižauskas.

Mes ir vėl netekom vieno ge
ro draugo, Antano Kučinsko. 
Mirė gruodžio menesį. Buvo ge
ras Laisvės skaitytojas ir rė
mėjas.

S’. Kuzmickas
Į

KRISLĄ I
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Katalikų bažnyčia uždrau
dė skaityti ir platinti Giova
nni Papinio knygą “Šėtonas.”

Kodėl?
Ogi todėl,‘kad Papini sako, 

jog velnias, atlikęs gerą išpa
žintį pas gerą kunigą (as siū
lau prelatą Balk imą) ir smar
kiai pasigailėjęs už sa\o grie
bus, gali “būti išganytas ir su
grįžti į angelų padėtį,” tai yra 
tapti šventuoju! Berods ange
lai dar aukštesni už šventuo
sius. Popiežius, sakoma, su 
tuo negalįs sutikti.

Papini yra atsivertėlis. Jis 
prieš keletą metų parašė kny
gą “Kristaus Gyvenimas.” Ta 
pati katalikų bažnyčia ji uz tą 
knygą žadėjo i šventuosius 
pakelti.

Dabar tas Įiats Papini ir jo 
' ‘ šėt( > n a s’ ’ pra k e i k i am i.

•
> Biooklyno smetoninkai ne
pamiršo savo vado. Sausio 10 
d. jie iškilmingai pagerbę ii 
paminėję Smetonos žuvimą 
gaisre pi’ieš dešimt metų.

Skaitau Vienybėje, kad už 
Smetonos dūši>ą buvo atlaiky- 
pamaldos. Jas atlikęs kunigas 
Pikturna.

Tas tik parodo, kad smeto- 
nininkai nujaučia, kur jų va
das yra atsidūręs.

Betgi, jeigu nežino Tyslia- 
va, tai turėtų žinoti kunigas 
Pikturna, kad iš tos vietos ne
galima nieko išgelbėti.

Tai kam tos maldos?

Naujas kvalifikuotų 
mokytojų būrys

ŠIAULIAI. —Šiaulių moky
tojų institute Įvyko pirmosios 
stud entų-neakivaizdin inkų lai
dos išleidimo aktas. Diplomus 
gavo 152 neakivaizdininkai.

Dabar instituto neakivaiz
diniame skyriuje mokosi apie 
506 studentų.

Bridgeport, Conn.
Mirė du geri lietuviai

Augustas Žigus mirė sausio 
10 d., palaidotas sausio 13 d., 
aptarnaujant Daugėlų šerme
ninei.

A. Žigus buvo tykaus būdo 
žmogus, Laisvės skaitytojas, 
rodos, nuo pradžios įsikūrimo.

Sausio 14 d., St. Vincent 
ligoninėje, mirė Jonas Pudi- 
mas. Palaidotas pirmadienį, 
sausio 18 d., aptarnaujant F. 
Polk šermeninei.

J. Pudinias buvo pažangus 
žmogus,iki pat mirties rūpino
si organizacijų reikalais. Pri
klausė prie SLA 51 kp. ir LDS 
7 1 k p. Abiejų organizacijų 
buvo iždininku. Taipgi buvo 
senas Laisvės skaitytojas. Per
nešė du pirmesnius širdies 
smūgius, bot- trečias jį pakirto.

linkime likusiems tvirtos iš- 
tverniė.s.

" J. J. Mockaitis

’VVVVVVVVVVVVVVV**!

■MATTHEW A.!
; BUYUS i
J (BUYAUSKAS) J
! LAIDOTUVIŲ '
I DIREKTORIUS 1

i . j

; 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. «
I MArket 2-5172 J
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Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE
HOUSEKEEPER. Gen. & cook. 
Settled woman. Live in; own rm. 
Good salary. Ref & exp. req. Steady 
position and good home for the 
right woman. Phone Norristown 5- 
4585. (13-19)
HAIRDRESSER. Manicurists (2). 
Thoroughly experienced. Highest 
salary paid. Good hours.

DA. 4-9545
< (13-15)

CLERK TYPIST. Knowledge of 
bookkeeping. 512 days. Steady work: 
good working conditions. Apply in 
person or phone Mr. Rogers. Be- 6- 
1865. KEMPF, INC., 51st & Grays 
Ave., Philadelphia, 48.

(12-14)
CLERK TYPIST. Exp. Exc. position; 
Central City location, with Company 
benefits. Stenography helpful, but
not nec. Steady work. Phone Mr. 
Krabcr, WA. 2-7000 for appt.

(815)

HAIRDRESSER. Shampoo Girl. Al
so needed exp. Manicurist; must be 
good. 5 day wk. Pd. Vacation. 
Steady wk for right girls. Apply 
in person or phone Clearbrook 9- 
5528. BERNARD'S BEAUTY SA
LON, 707 Burmont Rd., Drexel Hill, 
Pa. (9-14)

HOUSEKEEPER. Woman 35 to 40. 
For general hscwk and cooking. Live 
in. Exc. sal. Perm, home in sub
urbs. Fond of children. Reef. req. 
Write: MRS. WM. SILVERMAN, 

i 721 K. zMleghcny Ave.
(10-15)

: OPERATORS-PRESSERŠ. Exp. on 
j single needle machine. Children’s 
Į skirts.

ROVINS
6 S. 1th St., 3rd floor 

_______________________ (12-13)
! BOOKKEEPER. Automotive. Exp. < 
; pref. Good working conditions, 
i Steady work; good starting salary.
i Apply in person or phone Mr. Pa- 
' nichelli. Ri. 6-6196. CONTINENTAL 
I AUTO SALES, 2180 Market St.
Į (12-13)

HELP WANTED-MALE
I 
j-------------------------------------------------------------------------------------- ----------

AUTO MECHANIC
Experienced for Truck maintenance 
and repairs. Steady wk; good work
ing conditions. Apply in person.
See Mr. Carr. Gearge B. Newton 
Coal Co., 53rd & Baltimore Ave., 
1‘hila.

(13-15)

Baltimore, Md.
... For Sale

APPLIANCES
1 January Clearance on famous 
makes. Refrigerators 8.2 cu. ft. 
$170. Refrigerators 10 cu. ft. $250. 
Washers, 8 lb. automatic wringers. 
$79. Rahgcs, apt. size $70. Televi
sion, 17 inch table models $140. 
Television 21 inch console, $220. 
Deep Freezers, 7 cu. ft., $215. Irons, 
dry $8.95. Irons, steam or dry, 
$11.95. Dishwashers, $150, fully 
automatic. Range, cluster burners, 
large, $89. LANDAY'S FURNITURE 
* APPLIANCES, 1602 W. Baltimore 
St. ED. 6-5931 -W. Free Delivery 
finywhcrc. (12-14)

1 Baltimore, Md.
PASKUTINES DIENOS 

WOEFEL’S BELAIR RD.
■ UŽDARYMO IŠPARDAVIMAI! 

Rakandai—Rugs--įrankiai. Par
duosime labai prieinamai.

1 Atdara kasdien 9 A. M.--9 P. M.
3418 Belair Rd.

(13-14)

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Detroito Lietuvių Kliubo metinis 
susirinkimas jvyks sausio (Jan.) 24 
d., 10 vai. ryto, Kliubo name.

šis susirinkimas yra labai svar
bus, tad visi nariai malonėkite da
lyvauti, nes yra daug svarbių da
lykų aptarimui. Taipgi čia išgirsite 
valdybos raportų iš 1953 metų.

DLK Valdyba
(12-11)

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kuopos pasilinksminimo 

vakaras jvyks sausio (Jan.) 22 d. 
vakare, 29 Endicott St., aukštutinė
je salėje. Bus priprasti žaislai, atsi
žymėjusiems žaisluose skiriama do
vanos. Taipgi bus šokiai ir už
kandžiai. Kviečiame visus dalyvauti

Kuopos Korespondentą**
(12-13)

WORCESTER, MASS.
Sausio (Jan.) 24 d., sekmadienj, 

jvyks graži užkandžių pare. Ka
dangi Laisvės metinis suvažiavimas 
jvyks 7 d. vasario, lad čia besisve
čiuodami pasikalbėsime, kaip pa
sveikinti suvažiavimą ir finansiniai 
paremti dienraštį Laisvę. Kviečia
me visus vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti šiame parengime. Pra
džia 5 vai. vakare. Rengia LDS ir 
LLD kuopų komitetas.

(12-14)

New York. — Penki įžy
mūs amerikiniai diploma
tai bei ambasadoriai įspėjo 
valdžią, kad makartizmas 
gręsia sunaikinti Ameri
kos demokratiją.

j



Iš klubiečiu susirinkimo
<o Lietuvių
KI u 1)0 susi-

rinkimas
2ND Inion Brooklyn

sirinkime būna išduota atskai
ta klubo turto i]- narių stovio 
Taip ir dabar. Iš 3 narių komi
teto knygoms pei-ziūrėli ra
portą davė Juozas Draugelis.

liečiu Klubo
SU

namu, apskaitliuota
20. Nariu abelnas

Pasirodo, mūsų
vi neblogiausia finansiškai ir 
nariais. Tenka jam daug metų

si o-

Kas metai klubas savo me
tiniame susirinkime nepamirš
ta paaukoti neregiams, taip ir 
dabar paaukavo $5.

pranešimus is sei 
Piečių stovio. įtaru 
kurie sunkiai ser 
daiktas, kad toki 
malamai daugeli

a. Galimas 
oro nenor- 
žmonių ap-

metiniameK lubiečiai 
susirinkime nutarė ir ant to
liau verbuoti naujus narius į 
klubą, kad ir senesnio am
žiaus, iki 15 metų l'aigi. ger
biamieji jaunuoliai ir senesnio 

nepraleiskite 
turtingo kiti
mo kam a pa-

amžiaus vyiai 
progos tapti š 
bo nariais! Y

mokoma likusioms šeimoms, 
įstojimui yra auksinė proga, 
kol klubas turi savo vajų.

Klubiečiai nepamirškite, 
kad biznio skraus susirinki
mas įvyks sausio 29 d. Tai 
pripuola penktadienio vakarą. 
7 :30.

J. S.

Užsitarnavęs bėdų
ir nipesciu

NeHYorko^/W/r7liil(H
Policija jį pasivijo 
už 18 mėty ■

Statybos darbininkas James 
j bm;il Caruso tapo areštuotas, 
i Jį įtarė, kad jis nužudė savo 
j pirmąją žmoną prieš 18 metų, 
j Ji< su savo antra zmo ra ii 
i dviemis vaikais gyvena 124-10 
j Jamaica
! žmona laukiasi trečio kūdikio.

Policija sako, jog jis prisi-

Jamaica. Jo

■iiiris nušovė žmona

riuomi jinai norėjusi1 jį nušau
ti. Revolveris iššovęs netyčia. 
Jį susekė atradę jo vedybi- 
palikdamas 2 metų dukrytę. 
Jį susekė atradę jo vedybi-

Prieš ragangaudystę 
yra užvesta byla

Miestinių tarnautojų ir dar
bininkų unija. Ab’L, kreipėsi 
i teismą, k a 
to Civilinės 
jai klausti 
klausimus.

Parnybos Koniisi-

brooklynietis M. Kenneth Boss 
varde tos apskrities taksu ino-
k etojų.

pas

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

OPERATOR*:

HELP WANTED FEMALE

teisėją Dineen. Bet miesto 
džios atstovai prašė b,via 
dėti. I nija su tuo sutiko, 
la atidėta iki vasario 1 (i

ILA planuoja naujai 
susiorganizuoti

Ragangaudiškam ponui Šešių vaiky kriminale 
privelegija
pasamdytas miestiniam ra- 
gangaiulystės komitetui pata
rėju. Komercinė spauda

sis ieškoti raganų po mokyto
jus.
i)()()

Jam miestas mokės $15,- 
algos metams. Tačiau to- 
sunia esanti vargelio al- 
t.ad jam miesto saldžia 
dirbti ir šalutinius advo-

Senatorius pakartojo 
politikieriui kritiką

M anhattan deni o k ratas 
natorius Joseph Zaretski se-

iškėlęs Nassau repubh kon ų 
lyderiui Sprague kaltinimą, 
kad jis šmugeliškai įsigijo 
■1.()()(> racewav sūru.

dino senatorių melagiumi. Jis 
sakė, kad senatorius nedrįstų 
to sakyti, jeigu nebūtų apsau-

gue traukia mane teisman!

laiką ir vietą.

tinime, kad Sp>‘a; 
traukti jį teisman.

ta

’•alėtu

Ragina Seimeli užtarti 
s veturgimius

Senatorius Santangelo ii 
assemblymanas De Salvio įtei-

NEW YORK
Prie-upholstered day beds. Nuolati
nis darbas. Puikios darbo sąlygos.

išvyka po apylinkę
šeši Bronx jaunukai per po-

Jie spėjo pavogti porą aulo ir

apvažinėjo 135 mylias. Grob
dami trečią ' auto, jie sumušė

šiam asmeniui, o bėgdami nuo 
policijos tą auto sudaužė. Ki-

sugad int us.

Grupėje radosi J
2 mergaitės, visi

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

( A N DY—STATION Ain

Gera, veikli sekcija Brooklyne. Pil
nai įrengtas, iš užpakalio virtuve, 
5 metams lysas, daro .$500 j savai
te. Biznis lengvai padidinamas. Šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai, šaukite 
ar matykite savininką.

294- Union Ave., Brooklyn 
Evergreen 4-8412

(13-17)

Kreipkitės;
719 —

(pirmos
E. 137th St.,

lubos)
Bronx

(9-15)

NAMŲ DARBININKf: )
i Lengvas narnų darbas. Prižiūrėti x io.
, ną vaiką, lankantį mokyklą. Visi 

elektriniai įrengimai. Nuosavas kam-
i barys, guolis vietoji1. Gera alga.
i .Nuolat. Linksma namų atmosfera

Merrick, L. 1. Skambinkite:
Or. 5-7720 ar Freeport 9-1662

(11-13)

Operatorė.
Geros valandos, gera, mokestis, nuo- Į 
lalinis darbas. Linksmos darbo są- Į 
lygos. Kreipkitės:

EM—JAY BEAl’TY SALON 
339 Avenue U, Brooklyn 

Tel, ES. 2-9056

Patyrusi, pilnai mokanti

(9-13)

BEAUTICIANS
Patyrusios pilnai mokančios. Nuola. 
tinis^darbas. 5 dienų savaitė, geros 
va 
daiLo sąlygos. Kreipkitės:
KAY A VINCENT HAIRSTYLISTS
6802 Bay Parkway (ko m p. 63rd St.) 

Brooklyn—Tel. BE. 6-7098
(10-16)

s. Aukščiausia alga, linksmos

berniukai 
15 metų. 

Dt> lyderiukai buvę ką lik pa-

sulaikyti už kitus prasižengi
mus. -Visus sulaikė vaikų 
mui.

GARAGE A Al TO REPAIR SHOP
Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis len
gvai padidinamas. Puikiausia proga 
auto mechanikui. Savininkas par
duoda labai prieinamai, šaukite sa
vininką :

G E. 8-8774

BARMAID 
iki 35 motų amžiaus. 

Patikima su paliudijimais.
30 Patyrusi.

Kreipki-.

GEORGE’Š BAR A GRILI 
773 Grand St., Brooklyn 

Tel. EX’. 4-8825

BEAUTICIAN
Patyrusi - pilna operatorė. Nuola
tinis darbas, 5 ar 3 dienom, kaip 
pasirinks. Gera alga, puikios.dar- 
Do sąlygos. Kreipkitės:

(11-131

tois-
11.3-19)

Teisėjas pagelbsti 
rendauninkams

Brook ly n iečių išrinktasis

RĘST A URA N T At PI ZZERIA 
Laisniai ant alaus ir vyno. Pilnai 
įrengtas. Gera veikli sekcija, daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Puikiausia pi'oga dėl 
šeimos ar pusininkų. Savininkas 
parduoda labai prieinamai.

TOM S RESTAURANr
•19 W. Burnside Ave., Bronx 53^N. Y.

EC). 4-9603 r

REIKALINGA
VI DURAM Žft MOTER IšKft

Prižiūrėjimui vieno vaiko. Guolis 
gražiame' rūme. Turi būt. katalikė. 
Reikalinga mokėti auto vairuoti. 
(Nereikia namų valymo, turime ki
tus.) Puikiausia mokestis, 
namųatjnosfera. Puikiausia 
Reikalingi paliudijimai. 
Box J 14. Room 830. 11

C APUTO’S BEAUTY SALON 
3305 Church Ave., Brooklyn 

BU. 4-9789 dienom 
ar UL 6-4185 vakarais

< 10-14)

i 13-19)

MALE and FEMALE

Linksma 
seekcija. 
Rašykite 
W. 4i’nd

IIAIRDRESSER
Moteriškė. 5 dieni) savaitė. Giros 
valandos, nuolatinis darbas, puiki<|g 
daibo sąlygos, graži mokestis. (Pir
madieniais uždara.) Kreipkitės:
EMILY A SAL BEAUTY SALON 

2485—65th St., Brooklyn
(9-15)

si link atsakomybės rendau- 
ninkams.” Del to, sako jis, ne
žiūrint, kiek (lauj 
dėtų geri teismai,

S U PER IN TEN DENT

Pora dirbti kitur, 10

ASSISTANT BOOKKEEPER
Mokanti typing. Wholesale Grocer 
Puikiausia proga tinkamai 
Kreipkitės:

22 James St., N. Y

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

merginai

viena

ti. Valdžia turi veikti.
Teisėjas kalbėjo rendaunin- 

kų masiniam mitingui sausio 
11-tą. Jis pateikė įdomių fak- 

Pvondauninkai pasitarnavo 
išrinkdami negrą teisėju.

tų.

Gaisras 5 aukštų apartmen- 
tinianie name New Yorke bu
vo išvijęs vienmarškinius gy
ventojus ant sniego 11 laips
nių šaltyje.

šeimų Stoker

riai Gera mokestis.
ll. Woesner—530 E, 156 St

k am ha-

Už raketierius baus
organizacijas

(11-17)
ASSISTANT BOOKKEEPER A I 

TYPIST
Priimsimo apsukrią mokino, turi bū
ti gera skaitliavimuoso. Puikiausia ; 
proga išmokti knygvodystės. Kroip- . 
kitos:

BAR A GRILL
! Pilnai įrengtas. Gera veikli kampinė 
| sekcija Brooklym*. Daro gerą pra

gyvenimą. Biznis lengvai padidina- 
. mas. Nuošalus savininkas; parduoda 
’ šią puikiausią biznio progą už labai 

prieinamą kainą.
Šaukite rytais ir vakarais;

BU. 2-2696

New Yorke ant George 
Washington Bridge tapo su
imtas buvęs kariškis Joseph 
Perfetto, 25 metų. Jis norėjęs 
nusižudyti. Nuvestas policijon, 
o paskui ligoninėn, jis išmeti
nėjo už sustabdymą nuo sau- 
žudystės, sakydamas; “Jūs 
vistiek nieko nepagelbėsite.“

Perfetto sakė, kad tarnau
damas militari.Š. jėgose Vo
kietijoje jis įsimylėjo vokietę 
merginą. Ją tenai vesti nelei
do įsakas 18 mėnesių laukti. 
Čion sugrįžęs irgi negali gau
ti leidimo ją atsikviesti. O 
nai laukiasi kūdikio

pajūrio darbininkų atstovai iš 
ILA lokalų susirinko N Yorke 
trijų dienų posėdžiui. Kalba
ma. kad vyriausiu šio susi
rinkimo tikslu yra perorgani
zuoti International Longshore
men’s Association.

SKELBKITĖS LAISVfiJE

.11-

Ketvirtadienj dėl sniego 
kitų priežasčių keliose vietose 
subway ir elevated traukiniai 
susitrukdė po keletą minučių? 
o ant Canarsie linijos vienas 
užkliuvo 70 minučių.

11

blushing gyventojas J. 11. 
McDonough susektas kaip pri
metė j as savo tratiko tikieto 
kitam šis pataikęs užkabinti 
savo tikietą sykiu su juo dir
bančiam asmeniui.

New Yorko Uosto Autorite
tas planuoja per sekamus 1(1 
metų išleisti 500 milijonų do
lerių naujoms kelių ir stočių 
statyboms. Miesto tiltais ir tu
neliais tratikas per metus pa
daugėjęs 7.3 procento. Vise 
praleista 78,692,820 vežimų.

Kalbama, kad Wagncris at
statys iš valdiniukystūs visus 
Impel litterio paskirtus aukštus 
po 1 i c i j os vi rši n i n k u s.

Brooklyne 37 šunų savinin
kai nubausti už ne prisilaiky
mą taisyklų, daugiausia už lei
dimą palaidų ant* g 
už teršimą šaligatvių.

ir

Brooklyne prie 36 Ditmars 
St. iškilus naktį gaisrui gy
ventojus išbudino šuniuko des
peratiškas. lermavimas. 32 šei
mos buvo laiku išbudintos ir 
išsigelbėjo.

mą, kad jis nutartų 
Kongresą žymiai 
Waller-McCarran 
Jie abu smerkė tą 
kaip “tironišką“ 
miams

Brooklynietč Mary Halpin 
pagimdė savo pirmagimį kūdi
kį policistui prigelbstint.

istatymą 
sveturgi-

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai ?

New yorkietis ’ Conoscenti 
pašovė žmoną. Sako, kad jį 
išvedusi iš kantrybės savo lie
žuviu. Nekantrusis yra 6 1 m., 
žmona 53 m.

buvo plačiai rašoma, kaip ra- 
kotieriai naudojasi iš tariamų
jų labdarybių. Visoki sukčiai 
susirinko sau milijonus dole
rių. o tiems visokiems varguo
liams neteko nieko.

Pasinaudodamas ta publika
cija, Queens republikonas se
natorius Tompkins pasiūlė 
Valstijos Seimeliui kontroliuo
ti ir organizacijų kožną su
renkamą ir išleidžiamą centą.

METROPOLITAN 
EMBROSSING ( C). 

123 Blecker St., N. Y. C. 
Tol. AL. 4-1160

(11-17)
OPERATORES

Su \ iena adata prie custom made 
brassiers ir girdles. Patyrusios. Nuo
latinis darbas. '

IHLLBRl N, INC.
1 I W. 58th Street, N. Y.

(12-16)

STATION ERY—EOU NT AIN 
LUNCHEONETTE

Pilnai ir moderniniai įrengtas
Air conditioned. Gera veikli sekcija 
Kew Gardens. Jeigos .$1,500. Biznis 
lengvai padidinamas, šią puikiausią 
biznio progą navininkas parduoda 
labai prieinamai, pardavimo priežas
tis asmeniški 
mokėjimai.) 
pasimatykite:

7748
Kew Garden Hills, I 

Tel. RE. 9-9719

keblumai (Patogūs iš
šaukite savininką ar

Vleigh Place
I.

110-16)

BANKETAS
Rengia Laisvės Bendrovė

Vasario 7 February

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

Vakarienė 6-1 ą vai. vakare. Bilietas $3.00
Po vakarienes šokiai. Vien šokiams įžanga 75c

George Kazakevičiaus Orkestrą
Prašome iš anksto įsigyti bilietus

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y, 

Tel. EVergreen 7-6868 

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
st.

Brooklyn, N. Y.
Cor. Hewes

Visotd 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. 74I2M

A TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
| ANTANAS LEIMONAS
į Savininkas į
i 306 UNION AVĖNUE

Brooklyn, N. Y. .
s Gerai Patyręs Barberis ?

Virginia 8-6125

Lapelis pasisako 
prieš makartizmą

BAR MAID

Patyrusi. Asmeniškai pasikalbėjimas 
taip 5-7 P. M. Kreipkitės:

MATTY’S TOWN C REST
128 W. 49th St., N. Y. C. 
(Tarp 6th ir 7th Axes.)

(12-13)

GAS STATION
Pumpuoja 12,000 galionų per mė
nesį. Gera veikli sekcija, prieinan 4 
renda. Tinkama pusininkams. Idi
liška mechanikui. Daro gerą pragyl 
venimą, biznis lengvai padidinamas, 
šią puikiausią biznio progą parduo
da labai prieinamai, šaukite savi-

SHore Road 5-2457
(8-14)

SLAUGES—REGISTRUOTOS

Brooklyno Crown Heights 
srities komitetas taikai sklei-

pi*e i z d e n to žo d ž i a is 
makartizmą, kaip

į prezidentą Eiseįi
ma-

buvusio
pasmerkia 
liau dies 
atsišaukia
hovverį, kad jis atmestų 
k a r t i z m ą. Pareiškia,

vė, jeigu mes turėsime taiką 
per derybas ir prekybą” . A- 
merikos su kitomis valstybė
mis.

Iš Škotijos atksriclo buvusio-

don. Sakėsi einanti 70-tus mo
tus. Atrodo graži ir didžiuo
jasi tuo, kad visą amžių mer
gavo.

Išrauk Granzow nukrito po 
traukiniu Atlantic Avė. sto
tyje. Jam nupjovė abi kojas.

SUSIRINKIMAI
Moterų Klubo susirinkimas 

įvyks sausio 21-mą, 8 vai. va
karo, Kultūros Centre. Drau
gės, ateikime šį sykį visos, 
kurioms tik sveikata pavėlins, 
nes turėsime daug dalykų ap
tarti, gad mūsų užsibrėžti dar
bai būtirįvykdyti. Tą galėsime

lankysime.
Po susirinkimo

Centro rėstaurane.

PETER GUSTAITIS,. JR„ M. D.

žada mus
K ultūrinio

Klubįetč

MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

By Appointment 
Except Thuxe. & Holidays

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

Vietinei ligoninei- 3-11, 11-7 valan
dom. Taipgi slaugės pavadavimui sa
vaitgaliais.

Telefonuokite: 
NAvarre 8-4600

(12-18)
1 NURSE—REGISTERED OR

G AS 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 KP. M.

(8-14)

PRACTICAL
Penkių dienų savaitė, nuolatinis dar
bas. Puikiausia alga. Puiki aplinka, 
puikios darbo sąlygos. Telefonuoki- 
te:

OL. 4-8100

MOTERIŠKE

(13-15)

Kuri nori namų su vaiku, nereikia 
valgių gaminti. Puiki aplinka, guo
lis vietoje, askiras kambarys, valgis 
ir alga.

Šaukite:

LUGGAGE STORE
Taipgi parduoda handbags, lietsar
gius, wallets, ii’ lt. Gera biznio sek
cija, daro gerą pragyvenimą. Biz
nis lengvai padidinamas. .3 rūmų 
apartmentas tųčias. Akcijos laisva 
valia. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. Pardavimo priežastis liga. Ma
tykite ar šaukite savininką:

831 Saratoga Ave., Brooklyn 
Tel. m\ 6-6007

(9-13)

9-5631
(13-19)

BEAUTICIANS
Pilnai mokančios operatores —dėl sa
vaitgalių. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

BEAUTY SPOT 
533 W. Merrick Rd. 
Valley Stream, L. I.

(13-19)

HELP WANTED—MALE
MĖSININKAS

Dirbti penktadieniais ir šeštadieniais.
Gera alga.

WAVERLY MEAT MARKET
49 West 8th St., N. Y. C. 

GR. 3-3685. Klauskite Mr. Al.
(11-13)

BIAS BINDING MAN
Pilnai mokantis ant Judelshon wind
ing & cutting mašinos. Nuolatinis 
darbas, gera mokestis.

VENUS TRIMMING 
BINDING CO.

89 W. 19th St., N. Y.

A

(12-14)
VYRAI

Nauja Programa. Turi viso amžiaus 
progą vyrams, kalbantiems LIETU
VIŠKAI arba kitomis kalbomis. Iš
mokysime. 76 metų senumo Insur
ance kompanija; Ncew Sales Dept. 
Komisas su garantijomis.

MU. 2-1631
(12-14)

PARSIDUODA GROSERNfc 
Taipgi parduoda frozen foods ir alų. 
Gera veikli sekcija. Neša 
iki $1,400 į savaitę. Biznis lcngvj|< 
padidinamas, šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai. Šaukite savininką:

Tel. Mo. 5-8640
r ((10-16)

LU N CHEONETTE 
Pilnai įrengta. Gera veikli 
Daro gerą pragyvenimą, 
lengvai padidinamas. Mažos

puikiausią biznio 
parduoda 

šaukite ar maty-

sekcija.
Biznis 

išlaidos,
geras lysas. Šią 
progą savininkas 
prieinama kaina, 
kite savininką.

387 E. 23 St., N. Y. C.
Tel. MU. 1-9825

labai

(12-17)
LUNCHEONETTE A 

C ANDY STORE
Gera veikli sekcija Astorijoje. Pil
nai įrengta. Daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengvai padidinamas. Šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai. Parda
vimo priežastis liga šeimoje. Ma
tykite ar šaukite savininką:

84-56 38rd St., Astoria
Tel. RA. 8-9679

(12-17)
REAL ESTATE
EAST NEXV YORK

2 .šeimų ant kampo mūrinis namas. 
Yra 61a tušti kambariai. Aliejum 
šildomas. Gerose sąlygose. Turi par
duoti labai prieinamai.

608 New Lots Ave., Brooklyn 
Tel. NI. 9-1558

(12-14)

4 psL—LaisvS (Liberty)- Trečiadienis, Sausio-Jan. 20, 1954




