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Būrimasis CIO prezidentas. 
Bet vienybė — svarbiausias 

klausimas.
Vittorio Orlando.
^r. John T. Edsall žodis.

Rašo R. MIZARA

Atrodo, jog busimuoju CIO 
prezidentu bus išrinktas Wal
ter Reuther, United Automo
bile Workers unijos preziden
tas.

Taip bus dėl to, kad alie
jaus pramonės darbininkų li
nija ir gumos pramonės dar
bininkų unija, kuriedvi ligi 
šiol “sėdėjo ant tvoros” nusi
tarė remti Reutherį.

Plieno pramonės darbinin
ku unija, važiuotės pramo
nės, mėsos apdirbimo pramo
nės ir kitų pramonių darbi
ninkų mažesnėsės unijos re
mia Allan S. Haywood kandi
datūrą prezidento vietai.

CIO" prezidento rinkimas į- 
vyks ketvirtadienį.

Tūli bijosi, kad kovą, prasi- 
Ąė.iusi CIO suvažiavime dėl 
prezidento išrinkimo gali pra
tęsti ir po suvažiavimo.

r Tai neitų syeikaton darbi
ninkų judėjimui.

Pačios didžiausios CIO uni
jos yra .* plieno pramonės dar
bininkų ir automobilių pramo
nės darbininkų. Tarp šitų uni
jų vadovybių jau seniai buvo 
pastebėtas “trynimasis.”

Būtų gerai, kad šis CIO Nu
važiavimas pasisakytų už ap- 
vienijimą visu darbo unijų j 
vieną tvirtą kūną!

Mirė Vittorio Emanuel Or
lando, mirė Žymus sicilietis 
italas, sulaukęs 92 metų am
žiaus.

Orlando buvo Italijos prem
jeras pirmojo pasaulinio ka
ro metu.

Orlando buvo vienu “ketu
rių didžiųjų” Versailės taikos 
konferencijoje.

Wilson, Lloyd George, Cle
menceau ir Orlando padėjo 
Versailės taikos sutarčiai pa
grindus, tiesa silpnus, kreivus 
pagrindus. Dėl to sutartis 
neilgai tegyvavo.
Orlando—žymus advokatas, 

spalvingas diplomatas. Jis 
sakėsi, jog niekad savo gyve
nime nebuvo rimčiau susirgęs.

Jis mirė nuo apopleksijos, 
—trūko galvos smegenų gys
la.

Savo ilgo gyvenimo saulė
leidyj Orlando atsistojo į pa
žangiosios žmonijos gretas, 
tuo įrodydamas, kad atitaiso 
savo senąsias diplomatines ir 
Oolitines klaidas.
yjis reikalavo, kad atomo 

fjpmbos butų sunaikintos ir 
niekad nebūtų naudojamos 
jokiame kare.

Jis reikalavo, kad Italija 
išsitrauktų iš North Atlantic 
Treaty Organizacijos.

Jis 1950 metais pasirašė 
po Stockholmo taikos rezoliu
cija.

Prieš savo mirtį jis sakė: 
, Italija neprivalo būti Ameri

kos vasalu; ji privalo ieškoti 
naujų pasaulyj draugų.

Deja, Orlando mirė, mirė vi
so to nesulaukęs!

'Amerikinė Dailės ir Meno, 
Akademija reikalauja griežtų 
pataisų McCarran-Walter I- 
migracijos ir Natūralizaci
jos Akte, taipgi McCarran 
Internal Security Akte.

Abu aktai bei įstatymai, 
l^kaip žinia, yra pražūtingi a- 

merikinėms žmonių laisvėms 
ir teisėms. Dėl to daugelis 
žmonių jau pasisakė už tai, 
kad tiedu įstatymai visiškai 
būtų Kongreso atšaukti.

Amerikine Dailės ir Meno 
^Akademija nėra jokia subver- 
šyve organizacija. Jos prezi
dento pareigas eina Harvardo 
universiteto profesorius, bio
chemikas Dr. John T. Edsall.

Smagu, kad žymūs dailės
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CIO SUVAŽIAVIMAS
SMERKIA SMITHO IR 
McCARRANO ĮSTATYMUS
Ragina Kongresą pakeisti tuos ragangaudiškus įstatus, 
kurie baudžia žmones vien u ž mintis bei kalbas

Atlantic City, N. J. — Vi
suotinas CIO suvažiavimas 
vienbalsiai užgyrė rezoliu
ciją, pasmerkiančią reakci
nius Smitho ir McCarrano 
įstatymus.

Rezoliucija ragina šalies 
Kongresą pakeisti tuos 
įstatymus, kurie mojasi 
kontroliuoti amer i k i e č i ų 
mintis ir persekioja - bau- 
žia žmones už “pačią kalbą 
bei tūlus pasiūlymus.”

Laikraščių ryšulys 
sulaikė 12 traukinių

Rockville Centre, L. I. — 
Storas ryšulys laikraščių 
pateko skersai geležinkelio 
bėgių, kliudė dviejų elektri
nių Long Islando traukinių 
automatinius įrengimus, ir 
taip sugaišino 12 traukinių 
per aštuonetą minučių.

Kai kurie viršininkai sa
ko, gal pundas laikraščių 
buvo netyčia nuo platfor
mos nuspirtas ant bėgių; 
kiti nužiūri tyčia padarytą 
šelmystę.

Korėjos liaudininkai 
atgavo tūlas pozicijas

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai ir kinai 
smarkiai atakavo ameriko
nus ir jų talkininkus Sni
per Ridge kalne ir atgrie
bė kelias, pozicijas.

Paskui amerikonai ir Pie
tinės Korėjos tautininkai 
kontratakavo ir vėl atsiė
mė kai kurias iš prarastų 
pozicijų.

Republik. sakoma, nedrįs 
panaikint Social Security

New Delhi, Indija. — čia 
lankosi Oscar Ewing, de
mokratas Amerikos Social 
Security a d m inistra torius. 
Jisai sakė: Republikonai ir 
jų bičiuliai pietiniai demo
kratai Kongrese gal panai
kins tūlus Roosevelto ir 
Trumano demokratu išleis- c

tus įstatymus.. “Bet aš ma
nau, jie nedrįs panaikinti 
Social Security — valdinę 
bedarbių ir senatvės ap- 
draudą.”

BOSTONO KALINIŲ ' 
RIAUŠES

Apie 20 kali-Boston.
nių sukėlė riaušes čionaįti- 
niame kalėjime; išlaužė bal
dus, prakiurino vandens 
vamzdžius. Tarp riaušinin
kų buvo ir keturi žmogžu
džiai, nuteisti visą amžių 
kalėti.

ir mokslo atstovai taria savo 
žodį tokiuo svarbiu klausimu, 
kaip Amerikos žmonių lais
vių išlaikymas.

Juos privalo pasekti kiti!

CIO suvažiavimas savo 
rezoliucijoje pareiškia:

“Mes griežtai priešinamės 
visiems tokiems į s t a t y - < 
mams bei kongresinių ko
misijų veiksmams/ kurie 
varžo minties, spaudos, su
sirinkimų bei sąjungų lais-. 
ve arba kurie i sako visame 
kame sutikti su valdiško
mis pažiūromis... Mes at
metame ir smerkiame to
kius isteriškus veiksmus.”

Kongresmanai tyrinėja 
lytiškus žurnalus, 
knygas ir “komikus”

Washington. — Kongres- 
manų komisija tyrinėja, 
kaip lytiškos kišeninės kny
gos, paleistuviški žurnalai 
ir vadinami “komiški” lei
diniai tvirkdo Amerikos 
jaunuolius ir jaunuoles.

Kunigas Thomas J. Fitz
gerald liudijo suradęs, kad 
daugiau kaip pusė visų 
mergaičių tūlose vidurinėse 
mokyklose skaito paleistu- 
viška “literatūra.”

Chicagos policijos komi
sionierius sakė, tie lytiški 
skaitymai vis daugiau ber
niukų sugundo prievartau
ti (žaginti) mergaites.

Tyrinėjančios komisijos 
narys kongresmanas C. D. 
Kearns, nuvykęs Korėjon, 

žurnalai ir knygutės taipgi 
paplitę tarp Amerikos ka
reiviu.

Bet komisija nesiūlys 
įstatymais tokią “literatū
rą” pažaboti, 
leidėjams 
“pagundų.”
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Korėjos liaudininkai 
ruošia Eisenhoweriui 
smarkias “sutiktuves”

K o r ė j a.—Nu žiū rimą, 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai rengiasi šturmuoti 
amerikonus tuo laiku, kai 
Eisenhoweris atvyks į Pie
tinę (tautininkų) Korėją.

kad

Koreja. — Dėl subjuru
sio oro atslūgo karo veiks
mai. %

Sen. Taftas pyksta, kad Eisenhoweris paskyrė unijistą 
demokratą Durkiną darbo departiriento sekretorium

tas ragins atmesti bent 
Durkino paskyrimą.

"Taftas, veržėsi kandida
tuoti j prezidentus, bet na- 
cionalis republikon.ų suva
žiavimas Chicago] pasirin
ko Eisenhoweri. Tuomet ir 
Taftas agitavo už Eisenho
weri, važinėdamas per ke
lias valstijas.

Bet dabar galėsiąs įvykti 
“skilimas” tarp taftinių ir 
Eisenhowerio republikon.ų, 
kaip spėja tūli politikieriai.

Cincinnati, Ohio.—Vado
vaujantis republikonas se
natorius Robertas Taftas 
labai pasipiktino, kad Ei- 
senhoweris paskyrė demo
kratą unijistą 
Durkiną darbo 
to sekretorium.

Taftas sakė, 
ris “per daug keistai pasi
elgė, ” skirdamas ton vie
ton Durkiną, Darbo Fede
racijos Plumberių Unijos

Martina 
departmen-

Eisenhowe-

<ONTESTAS
Gavimui Laisvei Naujų Skaitytojų

Kontestantų stovis šiandien yra toks:

M. Svinkfinicnė, Waterbury, Conn 
Geo. Shimaitis, Montello, Mass. . 
D. G. Jusius, Worcester, Mass. ... 
Elizabeth, N« J., vajininkai .......
Hartfordo vajininkai ..................
LLD 133 kp., Camden, N. J. . . 
Philadelphi jos vajininkai ...........

Brooklyno vajininkai .............
J. Krasauskas, Norwood, Mass

L.
L.

Smalsiienė. Detroit, Mich.*.............................
Prusoika, Chicago, HI.......................................
Bekis— P. Anderson, Rochester, N. Y.........

Brooklyno Vajininkai
II. Thomas, So. Boston, Mass...............................
Newarko Vajininkai ................................................
St. Kuzmickas, Shenandoah. Pa...........................
A. Apšegiene, Auburn. Me....................................
L.L.D. Moterų 20 kuopa. Binghamton, N. Y. .. 
P. Šlajus, Eddystone, Pa............................. ...........
J. Balsys, Baltimore, Md. ......................................
L. Tikvick, Easton, Pa....................... ....................
Bridgeport. Conn., vqjininkai ....................... ......
P. Šlekaitis, Scranton. Pa.......................................
S. Penkauskas. Lpwrenee. Mass...........................
Toronto Vajininkai ..... 1.........................
K. Vilkausimas, Nashua. N. H...............................
J. Blažonis',1 Lowell, Mass.......................................
J. Dijun. Now Haven,' Conn.................................
Geo. Urban, N. Braddock, Pa...............................
V. Ramanauskas, Minersville. Pa.........................
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa.............................
M. Blekienp, Gardner. Mass..................................
A. Gudzin, Scotia, N.' Y.........................................
S. Rauduvė, Pittston, Pa.............
J. Bimba, Paterson. N. J.........................................
A. Grigaitis, Pittsburgh. Pa..................................
L. L.D. 70 kp.. Cliffside, N. J................................

V. K velkas, Cambridge, Mass..............................
S. Puidokas, Rumford. Me...................................
A. Kubilskis, Coal Center, Pa...............................
John Urbonas, Pittsburgh, Pa.......... ...................
J, Kazmer, Pittsburgh, Pa. ....................................
II. Žukas, Binghamton, N. Y..............................
A. Balchunas, Richmond Hill, N. Y...................
M. . Aranuk, Detroit, Mich....................................
Ant. Kuzmickas. Giradville, Pa...............................
C. K. Urban, Hudson, Mass.................................
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass.....................
Alex Shatro, Aliquippa, Pa. ..............................
J. Egdris, Nashua, N. II............ ............................
A. Bražinskas, So. Boston, Mass.......................
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Geo. Shimaitis ir vėl gražiai pasirodė, vėl ga 
naują prenumeratą, aukų ir atnaujinimų.

(Tąsa ant 3 puslapio)

vome
Taipgi jam

Korėjos tautininkai dėl’ 
Eisenhowerio pavertė 
Seoulą karine stovykla

Seoul, Korėja, — Pietinės I
Korėjos tautininkų valdžia, I 
belaukiant Eisenhow e r i o,

oulą kaip stipriausią tvir
tovę. Gatvėmis dieną n ak-1 
tį dundai tankai, -šarvuoti! 
automobiliai ir ginkluoti 
“džypsai.” Visur pristaty
ta patrankų, stogai apso
dinti kulkosvaidžiais ir ka
reiviais su rankinėmis gra
natomis.

Amerikonai ir pietinių 
tautininkų kariuomenė iš
krėtė visus 600,000 Seoulo 
gyventojų. Jei koks civili
nis korėjietis pasirodo gat- J /

pirmininką. i
Prezidentiniu rinkim u 

kampanijoje Durkinas vei
kliai darbavosi Stevenso- 
nui, demokratu kandidatui 
į prezidentus, ir' šaukė at
mesti Tafto-Hartley’o įsta
tymą. — Tas įstatymas, 
drasko unijas ir ardo strei
kus. K

Taftas nupasakojo, kad 
Eisenhoweris, paskirdamas 
Durkiną, “apgauna milijo-
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Vietnamo liaudininkai. 
i šturmuoja apsuptus 
tvirtovėje francūzus

Saigon, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai - komu
nistai atkakliai šturmuoja 
apsuptus tvirtoviškame Na- 
san mieste f r a n c ū z u s.. 
šiaurvakariniame fronte.

Prancūzai sakosi ritmu
šą liaudininkus ir giriasi, 
būk PU sykių daugiau už
mušę liaudininkų,” negu 
francūzų žuvę.

Plėšikai išvogė šautuvus 
arti policijos stoties

New York. — Plėšikai 
per stogą įlindo į Lava 
ginklų ir policinių H’engimų 
krautuvę, tik skersai gat
vės nuo policijos stoties; 
pasigrobė 6 šautuvus, ver- 

i tus $600, ir paspruko,
vėje, tai ir vėl kvočiamas | ■ ---------------- —
ir krečiamas.

Taip Eisenhoweris iš 
anksto saugomas, esą, “nuo 
komunistų.”

nūs tų demokratų ir uni-1 
jistu, kurie bals.avo už re- 
publikonus, nepaisant savo 
vadu.” v

Kartu Taftas skundėsi, 
kad Eisenhoweris visai be 
jo žinios pasiskyrė 9 būsi- 
mojo savo kabineto narius 
(ministrus) ir tiktai apie 
vieną, iš dešimties jų tarėsi 
su .Taftų.

Tuos paskyrimus' tvirtins 
Senatas. Manoma, jogTaf-

VIŠINSKIS TEIGIA, KAD 
AMERIKA “PASIRYŽUS 
TUSTI KORĖJOS KARĄ”
Sako, todėl amerikinis blokas Jungi Tautose atmeta 
Sovietų pasiūlymą tuojau sulaikyti karo veiksmus

Sovietu delegatas Andrius
Višinskis antradieni siūlu 
tuojau 
r o

tų

veiksnius Korėjoj.
Politinis Jungtinių Tau- 
komi tetas urmu atmetė

Už; tuojautinį mūšių su
stabdymą balsavo tikt a i 
Sovietų Sąjunga, Ukraina,

Senatoriai kvočia dar 
vieno Jungi. Tautų 
pareigūno “ištikimybę”

misija klausinėjo amerikie
ti Irvingą* P. Schillerį, vie
ną iš Jungtinių Tautu par
eigūnų, ar jis yra komu
nistas ir ar bent kada pri
klaupė Komunistų Įkirti jai.

Schilleris, iki šiol buvęs 
antrinis registraras Jungt. 
Tautu raštinės Šveicarijoje, 
atsakė, jog dabar jis nėra 
Komunistų Partijos na- 
rvs, bet nedavė atsakymo į 

] klausimą, ar jis kada nors 
! pirmiau buvo komunistas.

VVV// i Taksy komisionierius : 
nusukęs $91,086 taksy

cin.e teisę neat
I kins klausimus, kuriais, no-
i rima ii įpainioti.

Todėl, suprantama, Tryg
ve Lie, generalis Jungtinių 
Tautu sekretorius, paša-1 
lins Schilleri iš tarnybos.

Schilleris, baigęs Harvar-
I do Universitetą, pirmiau 
i tarnavo įvairiose Amerikos 
valdžios Įstaigose, prade
dant nuo 1942 metų.

Venezuela.— Pranešama, 
kad progresyviai gavo dau
giausia. balsų Venezuelos 
kongreso rinkimuose.

choslovakija. Nuo balsavi
mo susilaikė Argentina, 

azijiniai - arabiški kraštai..
Višinskis, Sovietų užsie

nio reikalu ministras, dėl 
to pareiškė:

—'Amerika pasiryžus vis- 
dar tęsti Korėjos karą. To
dėl ji su savo talkininkais 
atmeta reikalavimą tuoj 
sustabdyti karinius veiks
mus sausumoje, ore ir jūro
se. O kai]) priekabę karui 
tęsti amerikonai vartoja 
ginčą dėl karinių belaisvių 
grąžinimo namo. Todėl an
glų - a m e r i k o n ų blokas 
Jungtinėse Tautose ir už
gyrė Indijos planą, kuris 
nereikalauja sulaikyt mū
šius ir tik perša “savano
rišką belaisvių grįžimą” po 
to, jeigu mūšiai kada nors, 
bus sustabdyti.

Sovietų Sąjunga reika- * 
lauja negaišuojant sustab
dyt karo veiksmus ir pa- , 
skirti 11 valstybių komi si-' 
ią, kuri turėtų grąžint be- 

konferencijos nutarimą iš 
1949 metų. Ta komisija 
taip pat spręstų ir kitus 
Korėjos klausimus.

Brooklyn, N. Y. — Fede- 
ralis teismas apkaltino Joj- 
sephą D. Nunaną, buvusį 
taksų komisionjerių, kaa 
jis nusuko valdžiai $91,086

Nunan buvo vyriausias 
taksų komisijonierius Wa
sbingtone nuo 1944 m. ko
vo iki 1947 m. birželio, 'o 
pirm to jis buvo taksų ko-‘ 
lektorius Brooklvne.

Taksinėse savo bl a n koše 
jis valdžiai melavo, kad nuo 
1946 m. iki 1950 metų ga
vęs viso $416,144 pajamų; 
už tai jis sumokėjo $200,- 
437 taksų. Bet iš tikrųjų 
jis‘per tą laikotarpį turė
jo $543,396 grynų pajamų, 
už kurias būtų reikėję su
mokėti $291,523 su centais

Už panašią suktybę jau 
pirmiau apkaltintas Daniel ■ 
A. Bolich, buvęs taksų ko- 
mis.ionieriaus pavaduotojas 
Wasbingtone.

Sudužus lėktuvui 
žuvę 13 kariškių

S. Bernardino, Calif. — 
Karinis transporto lėktu
vas C-47 naktį sudužo j 
San Bernardiną kalną,8,000 
pėdų aukščio. Lėktuvas su
sprogo ir sudegė. Mano
ma, kad su juo >žuvo visi 
13 buvusių jame kariškių.

ORAS. —.Lietus ir nešaltą*
i
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PROGRESYVIŲ PARTIJOS
VADOVŲ BALSAS

PRAĖJUSĮ SAVAITGALĮ New Yorke įvyko Progre- 
šyvių partijos nacionalinio komiteto '.narių, suvažiavimas, 
posėdis.

Sambūry j dalyvavo 150 nacionalinių komiteto narių ir 
alternatų, — tai buvo savotiška konferencija, sakytum, 
didele konferencija.

Sambūry j dalyvavo ir Vincent Hallinan, buvęs šios 
partijos kandidatas prezidento vietai, taipgi Mrs. Char- 
lotta A. Bass—kandidatė, vice-prezidento vietai. Daly- į 
vavo, žinoma, ir partijos sekretorius C. E. Baldwin.

Čia buvo padaryta darbų apžvalga,—svarbiausia: bu
vo padaryta apžvalga praėjusių prezidentinių rinkimų 
kampanijos.

Po visapusiško svarstymo buvo priimta darbų pro
grama ateičiai, tuojautinei ateičiai.

Buvo pažymėta, jog Eisenhowerio paskirtasis kabine
tas parodo, jog į mūsų vyriausybę tapo susodintos pa
čios tvirčiausios korporacijos, (jų atstovai), anti-roose- 
veltinės korporacijos. Taigi busimosios mūsų krašto val
džios suole sėdės tie, kuriems rūpės ne liaudies reikalai, 
o išimtinai korporacijų, monopolistų reikalai.

Dėl to liaudžiai tenka budėti. Jai tenka žiūrėti, kad 
tos reakcinės korporacijos nepadarytų mūsų krašto savo 
privatine nuosavybe, kad, vadovaujamos Dulleso ir Mac- 
Arthuro, neuždegtų viso pasaulio karo gaisru.

Buvo priimta septynių punktų programa, kuri, trum
pai suėmus, sako:

1. Reikalauti, idant generolas Eisenhoweris pildytų 
savo duotus pažadus rinkiminėje kampanijoje, kad jis 
tuojau baigtų karą Korėjoje.

2. Raginti busimąjį prezidentą Eisenhoweri, kad jo
inauguracija, kaip prezidento, būtų atlikta tikrai ame
rikinėje aplinkoje, kad jis tuojau panaikintų džimkro- 
vizmą ir negrų segregaciją visame District of Columbia 
ir šalies sostinėje Was.hingtone. - . Į

3. Tenka organizuotis ir organizuotai aplankyti savo ! 
kongresmanus ir senatorius pirmiau, negu jie išvyks į 
Washingtona, raginant, kad jie užduotų smūgį filibuste- 
riams senate, kad filibusteriai negalėtų sutrukdyti pra- 
vedimo atitinkamu įstatymų, laiduojančiu negrams pil-

* nas teises.
4. Reikalauti, kad kongresmenai pasisakytų už panai

kinimą algų sušaldymo, bet kad paliktų kainų kontrolę 
reikalingiems pragyvenimo produktams.

5. Reikalauti, kad būtų sumažintas gmklavimasis, 
taipgi kad būtų sumažinti individualinių žmonių taksai 
už pajamas.

6. Reikalauti, kad būtų atšaukti Walter-McCarran ir 
Smitho įstatymai, sulaikyti deportacijas žmonių, kurių

, vienintelis nusižengimas glūdi tame, kad darbuojasi už 
taiką, už liaudies reikalus.

7. Valstijinėmis ir miestavomh plotmėmis, šaukti kon
ferencijas, kurių tikslas turi būti: daryti spaudimus į 
valstijų seimelius, kad šie veiktų liaudies naudai, taipgi 
rengtis 1953 metų kongresiniams rinkimams.

Tokią darbų programą nustatė, kaip minėjome, Pro
gresyvių partijos nacionalinis komitetas. Programos 
pravedimui gyve.niman kviečiamos įvairios progresyvių 
žmonių grupės, visokios organizaci jos, kultūrinės ir eko
nominės.

“SLIUWARNIS” 
žIVATAŠ “DUODA 
Ve J O” BALUČIUI

Kadaise Brooklyno Vie
nybėje tūlas J. Žmuidzinas 
paraše savo pasikalbėjimą 
su “ministru” B. K. Balu
čiu Londone. Tarp kitko 
Balutis pasakė Žmuidzinui, 
kad jam gyvenant Ameri
koje, dr. Šliupas buvęs jo 
geras prietelius, ir tt., tik 
perdaug puolęs kunigus, 
juos plūdęs. .

Dabar F. žiyatas (iš 
Scranton, Pa.), buvęs arti
mas dr. Šliupo bičiulis, 
Naujienose kritikuoja Ba
lutį. Kritikuodamas, Živa- 
tas primena, jog laisvama
nis Šliupas nebuvo jau toks 
laisvamanis, kaip tūli įsi
vaizduoja.

Paskaitykite:
Visi gerai atsimename, 

kad, kai Dr. J. šliupas atvy
ko Amerikon, jisai nerado nė 
vieno lietuvio kunigo. Lietu
viai turėjo eiti į lenkiškas 
bažnyčias ir klausytis lenkiš
kų pamokslų. J. šliupas (ta
da jis clar nebuvo daktaras), 
buvo pats pirmasis susirūpi
nęs lietuvių atskyrimu nuo 
lenkų. Jis norėjo, kad lietu
viai Amerikoje būtų organi-• 
zuoti, susipratę. Pirmiausia 
jis norėjo juos atitraukti nuo 
lenkų bažnyčių. Dar gyven- Lietuvą, antru 
damas Lietuvoje, j 
kun. Burbą. Jį laikė geru lie 
tuviu, tai ir pasikvietė Ame

Lais varnams Šliupas pir
miau pasikvietė Burbą iš 
Lietuvos, vėliau, padėjęs į 
šalį laisvamany bę, priėjo 
pas. jį išpažinties!

Kun. Burbai to neužteko. 
Tada jis pradėjo iš šliupo 
juoktis. Na, o jei taip, tai, 
paklausykite, ką sako Živa
tas toliau: ‘V-

Na, tai kas tada liko šliu
pui veikti? Tylėti ir badu 
stipti ? Tai tada ir buvo var
toti Balučio suminėti išsireiš
kimai. Bet p. Balutis turėtų 
žinoti ir tai, kad jei Dr. J. 
šliupas ir prikišo “Romos 
drigantus ir gaspadines”, tai 
jis ir nurodė, kaip tokie

Juodišiai, Ma-
Scrvctkos, Varnagiriai

KONGRESMANAS VELDE
IR ROSENBERGAI

KONGRESMANAS Harold H. Veide (iš Illinois) prieš 
tūlą laiką parašė laišką federaliniam teisėjui New Yor
ke Irving K, Kaufman, kuris, kaip žinia, nusmerkė mirti 
Julių ir Ethelę Rosenbergus.

Kongresmanas Veide sekamame Kongrese bus ne-ame- 
rikinio komiteto pirmininku, gi Rosenbergai yra nu- 
šmerkti mirti sausio 12 d.

Mr. Veide ragina teisėją Kaufmaną, kad pastarasis 
sulaikytų Rosenbergų žudymą elektros kėdėje.

Sulaikyti—kam? Nejaugi Mr. Veide įgavo tokią ge
rą širdį, kad jam gaila Rosenbergus žudyti?

Dalykas tame: kongresmanas Veide nori, kad Rosen
bergai nebūtų nužudyti vyriausiai tam, kad juos pada
rius šnipais prieš Tarybų Sąjungą. Jis taip samprotau
ja: nužudžius Rosenbefgus, nieko negausi. Na, o jei jų 
nužudymas bus atidėtas, bus leista jiems “apsimislyti,” 
tai gal gi jie ir sutiks “kalbėti.”

Tačiau, jei Rosenbergai ir “kalbėtų,” tai visvien nega
limųjų visiškai išlaisvinti,—jie turį būti laikomi per visą

• jų amžių.kalėjime, sako Mr. Veide.
Šitaip galvoja kongresmanas Veide. Keistai jis gal

voja. Jis, kaip ir tūli kiti jo plauko vyrai, šiandien sie
kiami padaryti provokatoriais ir šnipais kiekvieną, ką tik

• sučiumpa.
Tuo pačiu kartu vis daugiau ir daugiau mūsų krašte 

ir pasaulyj atsiranda žmonių balsų už tai, kad preziden
tas Trumanas padarytų susimylėjimą Rosenbergams, 
kad išgelbėtų juodu nuo elektros kėdės.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Darbiečiai remia
Indijos pasiūlymą

Londonas. — 106 darbie- 
čiai, Anglijos parlamento na
riai, pasiuntė New Yorkan 
Indijos delegacijai Jungtinėje 
Tautose pasveikinimą ir 
rimą jų rezoliucijos dėl u^* 
baigimo karo Korėjoje. Dar
biečiai išreiškia viltį, kad in- 
dusų pasiūlymas bus visų kraš
tų ir priimtas. Nors kai dar
biečiai buvo valdžioje šį karą 
užgyrė ir į jį įtraukė ir Brita
niją, bet dabar, būdami opo
zicijoje, pasisako už karo už
baigimą. Jie griežtai priešin
gi šio karo praplėtimui.

—o—
Kova tarp Churchillo sūnaus 
ir Lordo Beaverbrook

Londonas. — Eina aštrus 
liežuvių karas tarpe Churchil
lo sūnaus Randolpho ir keleto 
laikraščių leidėjo Lordo Bea
verbrook. Randolph Churchill- 
sako, kad Beaverbrook savo 
širdyje yra republikonas ir 
priešingas monarchijai. O 
priešintis monarchijai Ran
dolph Churchillo ir visų reak
cionierių akyse 
nusidėjimu.

Churchill 
Beaverbrook, 
mą laikraštį
press” sulygino su 
organu “Daily Herald 
munistų “Daily Wiorkeriu.” 
Lordas Beaverbrook priesai- 
kauja ištikimybę monarchijai 
ir piktinasi jam daromais už
metimais. ,

—o— 
’ Muziejus praturtėjo 

naujais ‘ sutvėrimais”
New York. — Natūralinės 

(Museum 
šiemet 
va.bz- 

muzie-

kina pareikalavimus. Nebe
simato jokios vilties išplėti
mui, padidinimui pareika
lavimų.

Viskas, kas dar palaiko 
daugybę pramoninių šakų 
nuo depresijos, tai Korėjos 
karas ir m i 1 i t a r i zacija 
Amerikos ir viso kapitalis
tinio pasaulio. Visi' tai 
mato ir žino. Be karinių 
užsakymų turėtų užsi
daryti daugybė plieno^ au
tomobilių, maisto, amunici
jos fabrikų.

Kas dar reikia atsiminti, 
tai tas, jog gamybos prie
monių didinimas ir plėti
mas tebeina visu, smarku
mu. Stambiosios korpora
cijos dar vis gauna karinių 
užsakymų. Be to, kišdamos 
kapitalą į didinimą senųjų 
ir statymą naujų fabrikų 
bei mašinerijos, jos išven
gia mokėjimo taksų val
džiai. Joms tas puikiai ap
simoka. Ir jų pelnai šian
dien yra pasiekę tokį laips
nį, kokio pirmiau nebuvo 
mačiusios.

Bet kas bus toliau? Už
sienyje marke ta i nebeauga. 
Namie milijonai žmonių 

' reikalavimą taip, jog duotų daug ko stokuoja, bet ne- 
kiekvie-1 galimybę pilnai operuoti turi kuomi pirkti pramonės 

gaminius bei žemės ūkio 
produktus.

Šitos ekonominės padė
ties neužglostys reakcijos 
blofas apie komunizmo pa
vojų. Mes susiduriame ne | 
su komunizmo pavojumi, 
bet su pavojumi mūsų ’ka
pitalistinės ekonomikos .su-'

Mes turime pažangią ame
rikinę organizaciją vardu 
Labor Research Associa
tion. Ji renka ekonominius 
faktus, apie Ameriką. Ji 
studijuoja ekonominę ša
lies raidą ir patiekia darbi
ninkiškai ir liber a 1 i š k a i 
spaudai informacijas.

Šios organizacijos vėliau
siame straipsnyje diskusuo- 
jama Amerikos ekonominė 
ateitis. Išvados pagrįstos 
finansierių organu “Wall 
Street Journal.”

Ekonominė Amerikos at
eitis gana tamsi. Kapita
listinė ekonomika laukia 
naujos depresijos. Ji atei
na, ji turės ateiti. “Wall 
Street Journal” dejuoja, 
kad mūsų šalies daugybėje 
pramonės Šakų “gaminimo 
ir paskaidymo priemonės 

! taip jau pilnai perdaug iš- 
Vadinasi, pats Živatas į plėstos kaip kad buvo prieš 

parodo, jog dr. šliupo be- 23 metus.” Nurodoma, kad 
dievybė neturėjo principo, 
ji rėmėsi kerštu prieš tą ar 
kitą kunigą. Tokia bedie
vybė yra beprincipinė, tuš
čia, apgaulinga. Tiesa, ži-

“Dievo tarnai 
šiotai,
ir kiti elgėsi su savo gaspadi- 
nėmis. Apie tai būtų gėda ir 
rašyti. Bet tai buvo praėjusio 
—19-tojo — šimtmečio pa
baigoje.

Vadinasi,

nieko gero ir naujo nega
lės duoti republikonai, lai
mėje rinkimus. “Mes nema
tome,” rašo “Wall Street 
Journal,” “kaip galėtų bile

yra dideliu

taip 
kad
/‘The Daily Ex- 

darbiečių 
ir ko-

supyko 
jo leidžiu-vatas sako, jog vėliau Šliu- į kur'i partija paakstinti pa

pas surimtėjo ir to nedarė, i * 
nesikoliojo, betgi 1_____ .
nam yra žinoma, kad lais-1 milžiniškoms priemonėms 
vamanis šliupas, grįžęs Į, dėl gaminimo ir paskaidy- 

kartu šliū- mo plieno,automobilių, teks- 
' šaldytuvų, 

maisto, raštinių įrengimų, 
industrinės mašinerijos ir 
tt. Daugelyje šių šakų pa
reikalavimas yra jau pasie
kęs laikinos saturacijos 
punktą.” Tai yra, tai, kas 
pagaminama, pilnai paten-

jis pažinojo ' bą ėmė pas katalikų kuni-1 tiles produktų
i - ___... I “ moici’ngą.

Balutis dedasi didžiu to- 
r.ikon, kad padėtų jam birbti, : lel>antu, kijtų žmonių įsiti- 

• I kinimų gerbėju. Bet pa
klausykite, iką apie patį Ba
lutį rašo Živatas:

Jei jau įkas negerbė kitų 
! įsitikinimų, išskyrus mūsų lie- 
: tuvius Romos kunigus, tai 
j Balutis užėmė pirmą vietą, 
jodamas ant antisocialistinio 
arkliuko ir ant labai bjauraus 
ir žiauraus. Kas sukėlė ergelį 
SLA seime 1910 metais Chi- 
cagoje, ar ne p. Balutis? Ir 
tik dėl to, ; kad Dr. Pranas 
Matulaitis vėl buvo perstaty
tas SLA Daktaro-kvotėjo pa
reigoms. Tik už tai, kad Dr. 
Matulaitis buvo socialistinių 
pažiūrų, p. Balutis taip įtū
žo, kaip tas bulius, pamatęs 
raudoną skarą, kad bemaž 
būtų sukėlęs peštynes. Laimei 
tuo tarpu a., a. Juozas Gab
rys įėjo į seimo salę, tai apri
mo. O Pittsburgho delegatai, 
vadovaujami senuko Vaia- 
šiaus, jau buvo sukilę eiti iš
mesti' Balutį iš salės laukan.

Jei p. Balutis giriasi “ger
biąs kitų įsitikinimus ir jų 
nepajuokęs ir nepažeidęs”, 
tai kam jis su M. Damijonai
čiu išbraukė iš SLA apie 
9000 narių, manydamas, kad 
jie yra socialistai ? O tuo pa
čiu tąrpu nė trečio procento 
nebuvo socialistų. Tie, kurie 
ugdė SLA ii- jam priklausė 
ne pb kelis, bet po dešimt ar 
dvidešimt metų ir buvo ge
riausi Lietuvos patriotai, buvo 
išbraukti tik dėl to, kad rei
kalavo paaiškinimo apie nau
juosius SLA mokesčius. Vie-t 
toj paaiškinimo gavo atsaky
mą: “Nenori, neprigulėk! Esi 
socialistas, nori griauti SLA”. 
Visiškai nebuvo žiūrėta, kad 
tuo veiksmu tiems nariams ii' 
SLA buvo tokia didelė skriau
da daroma. Kur gi tad tas 
toks tolerantiškumas ir min
ties laisves gerbimas, kuriuo 
p. Balutis ąfišuojasi?

Štai, kaip tuomet 
rašo Živatas. Taip, 
šiai buvo! Kiek tai 
SLA, ę— teisybė. Ir toji tei
sybė buvo pakartota vėliau, 
1930 metais, kai iš SLA bu
vo mėtomi pažangieji žmo
nės, kai SLA buvo antru 
kartu suskaldytas..

Tas pats Balutis, kuriam 
Živatas nesigaili pylos, — 
s m e t onininkas, netoleran- 
tas, — šiandien, gyvenda
mas Londoihe, dar vis sako
si fesas “Lietuvos minis
tru”! ‘

lietuvius nuo lenkų atskirti.
Gerai. Su kum Burba 

Šliupas per tūlą laiką gra
žiai dirbo, bet kas gi atsi
tiko vėliau? Štai kas:

Vėliau, kai J. šliupas užbai
gė medicinos mokslus ir Bal- į 
timore universitete gavo gy- | 
dytojo laipsnį, jis sugalvojo, 
kad jam bus geriausia atsi
daryti savo ofisą pas savo ge
rą draugą kun. Burbą, Ply
mouth, Pa., miestely, kuria
me kun. Burba klebonavo. 
Jis manė, kad kun. Burba jį 
parems.. Bet skaudžiai apsiri
ko. Pradžioje kurį laiką dar 

buvo pakenčiama, 
kun. Burba pradė- 
priekabių. Paga- 
J. šliupui padaref 
“Jei nori, kad aš

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

3AT

smukii n

šiaip taip 
bet greitai 
jo ieškoti 
liau jis Dr 
pasiūlymą:
su tavim dirbčiau, eik išpa
žinties ir lankyk bažnyčią; 
tai mudu galėsi va kartu dirb
ti, Lietuvos labui ir žmonių 
švietimui čia”. Dr. J. šliupas, 
kuriam nerūpėjo karjera, 
kaip Balučiui, bet Lietuvos ir 
lietuvių Veikalai, buvo pasi
ruošęs visa padaryti, net sa
vo gyvastį paaukoti, už Lie
tuvą. Tai ir su tuo jis sutiko. 
Jis nuėjo į bažnyčią ir atliko 
išpažintį, ii’ tikėjosi, kad vis
kas tvarkoj. Ale kur tau! 
Kun. Burba iš to tik pasinau-

Abraham H. Feller, 47 
mėty amžiaus amerikie

tis, Jungtinių Tautų , gene
ralinis konsulis, kuris Šio- 
rtris diėhomis nusižudė, 
iššokdamas per langą. To 

• baisaus žygio priežastis 
buvo jo nervų nebehtlai- 
kymas. , Jb sVėikata visiš
kai suiro, kai Amerikos 
rągąngaudžiai pradėjo te- 
rorizuoti Jungtinių Tau
tų tarnautojus.

buvo, 
pana- 
liečia

Aną dieną sėdžiu ant 
Litvanikos skvero ir 
rausi. Žiūriu, ateina 
monas Blynas.

—Alau, Saimon!
—Alau, Džim!
—Kur tu eini?
—Ant kliubo,— jis 

atkerta.
—Ko?
—Nežinai, ko žmonės ant 

kliubo eina!
—Kur būsi nedėlioj? Ar 

ateisi ant Aido Choro at- 
pusko ?

—Ką jie ten parodys?
—Aidiečiai parodys Lib

erty Auditorijoje Litvani
kos skverą.

—Izda col?
—Šiūr! žinai, Saimon, 

Litvanikos skveras — gra
žus pleisas; ale biškį per- 
mažas, — geras čiūtabakis 
jį perspjautų skersai ir iš
ilgai

—Šiūr! Ale kaip geres
nio neturime, tai ir šis ge
ras.

—Dac rait! Tai nuveik 
ant Liberty Auditorijos ir 
pamatyk, kaip ten aidiečiai 
parodys šį. skverą su viso
mis jo mannastimis. Jie ten 
ir dainuos, ale dainuos iš 
notų, ne taip, kaip mes, se
niai, bliau.name, kaip ver
šiai. Tti dar perjaunas, 
Saimon, tai neatmeni tų 
laikų, kuriuos aš atmenu. 
O aš atmehu! Atmenu, kaip

dai-

man

Istorijos Muziejus 
of Natural History) 
Įsigijo 119,000 naujų 

dar nebuvo Williams.burgo | džių ir vorų. Dabai 
tilto, gi Grand strytis tada i jus tos rūšies gyvių turi 3,000,-

Progresistas i

is

kibą 
Ale

šitie 
mes

notu

Prie mūs

000. Bet muziejaus lankyto
jai jų visų nemato. Del paro
dymo publikai t yra išstatyto, 
tiktai apie 50,000 visokių su
džiovintų vabzdžių ir vorų. 
Kiti laikomi dėl studijavimo.

Atsisakė nubausti už suktybes
Toledo, Ohio. — George W. 

Sponsler, 53 metų amžiaus, 
neis kalėjimam nors jis, bū
damas banko kasierium, slap
tai pasiėmė $7,500. O ėmė 
todėl, kad bankas jam per ma
žai algos temokėjo. Kai jis 
pradėjo tame banke dirbti, 
gaudavo per metus tik po 
$1,080. Tai buvo prieš 32 me
tus. Ir paskutiniais laikais te
gaudavo po $1,900. Teisėjas 
Kloeb pareiškė, kad jeigu jis 
galėtų, tai banko viršininkus , 
nubaustų už tik tokios algos 
temokėjimą savo darbininkui. 
Jis pripažino, kad 
jokiu būdu negalėjo 
venti iš tokios algos.

—o— 
Laimėjo vietą, 
bet turės tylėti

LONDON. — 
k o n se r va t y v i š k i e j i

Sponsion 
pragiF'

buvo slauniausias strytas! 
Atmenu, kaip dar čia, va, 
netoli, buvo miškeliai, goje
liai, o dabar visur namai. 
Tada tai buvo Williamsbur- 
gas! Ale tada žmonės ne
giedojo iš notų, kaip dabar 
gieda Aido Choras. Tada 
dar nebuvo Aido Choro. 
Būdavo męs susirenkame 
kur nors i lietuviška užei
gą, .tai kad užtrauksime 
kožnas savo balsu, tai net 
sienos drebėdavo. Vieni 
traukėme kalakutiškai, kiti 
kapsiškai, o dar -kaip, kurie 
ir dzūkiškai, — kaip kas 
mokėjome. Airišiai ir džer- 
manai sakydavo: 
žmonės pasiuto’, 
nepaisydavome.

—B a jūs ne iš 
do jote, todėl.

—Šiūr todėl,
prisidėdavo dar ir lietuviš
kos kapelijos. Bet kaip į 
Ameriką atvažiavo Leonas 
Ereminas ir Mikas Petraus
kas., tai jie sakė: Nebliau- 
kite, sako, kaip karvės, ale 
mokykitės dainuoti iš notų,'j parlamente labai 
kurias mes jums parašome, sileisti kairesparnį Bevaną į 
Kaip kurie sprečinosi, sa
kydami, o kam mums tos 
notos reikalingos, — aniuo-
lai danguje taipgi be notų į komitetan patekti dvyliktuo- 
gieda. Ale mes nieko ne-j111, bet jjs turės klausyti dau- 
padarėme. \

—Tai kas. padarė?
—Jie padarė. 

Leonas Ereminas 
jam būtų lengva žemė, 
parinko keletą smai-i; 1. t; 
ir merginų, na, ir pasakė: | 
Suorganizuokime, sakė, Ai
do Chorą ir dainuokime iš : ra 
notų, kaip kitos kultu riš- > 
kos tautos. Tai ir suorga
nizavo Aido Chorą. Ir pra- kaip Choras susitvėrė. Tai- 
dėjo dainuoti pagal notas, į gi, Saimon, ateik ant aidie- 
pradėjo linksminti mus,! čių atpusko ir pamatyk, 
Vargdienius. Choras susi- kaip jie ten nuduos, Litva- 
tvėrė prieš 40 metij. Ir per nikos skverą.
tą laiką jis dainuoja ir dai- —Orait, 
nuoja. Kaip seni choristai Tai bus decemberio septi! 
pavargsta arba numiršta, tą, ar ne?

Vargdienius.

Britanijos 
darbiečiai 

nenorėjo i-

komitetą, kuris tai grupei va
dovauja. Komitetas susideda 
iš 12 narių. Bevanui pavyko .

gumos. Taip nutarta komiteto . 
reikalus vesti.. Todėl Bevano 
laimėjimas komiteto vietos 

Neužilgo ; nieko nereikš jo nuomonei
— kad I pačiam parlamente. Kornite-

į tą kontroliuoja Attlee ir Mor- 
vyru ; rison.

tai jų vietą užima jauni, 
dar mokytesni ir s.mar-

kesni. ” Dabar Aido Cho- 
mokiną jauna, be

smart. Mildred Stenslei 
kuri dar buvo negimusi,

—Orait, Džim, ateisi

, ar ne?
—Jes, Saimon, jes, nede- •'

------------------------ ' ’ a. , mm. 4" u2 pusi.—Laisve (Liberty)- Ketvirtai!., Gruodžid-Dec. 4, 1952



New Jersey Žinios
BellmanFAIRVIEW.

Brook Bleachery Co., darbi
ninkai priklausę 
Textile Workers 
lui 707, atsimetė 

įvijos ir prisidėjo
I* Lapkričio 25 d.,
Labor Relation Board 
žiūroje, įvyko

vanai, bet pei’sikraustant 
leidimo, bauda $50.

be

iki šiol CIO 
unijos loka- 
nuo CIO u- 
prie AFL.

National 
prie-

balsavimas.
Darbininkai per lokalo komi
tetą buvo taip sukiršinti prieš 
CIO uniją, kad iš 475 balsuo- 
tojii, tik 17 balsavo už palai
kymą CIO unijos.

Lokalo prezidentas J. Spit
zer, po balsavimo, pareiškė:

“Aš džiaugiuosi, kad be
veik vienbalsiai pasisakėm 
prieš CIO uniją. Būt dar 
linksmiau, kad ir kiti CIO lo- 

panašiai padarytų.’’

EDGEWATER. — Lever 
Brothers Co., išdirbanti mui
lą ir įvairius valgiam rieba
lus, atidarė naują tyrinėjimam 
(research) centrą, prie Lever 
Brothers dirbtuvės, River 
Road.

čia sukoncentruota visų Le
vel’ Brothers valdomų dirb
tuvių chemikai, tyrinėt nau
jiem išradimams ir gerinti 
jau išeksperimentuotus pro
duktus. šiame centre darbas 
pradėta su 300 chemikų.

Nuo tada, kai mano sūnus 
tapo pasiųstas Korėjon, ne
turėjau vienos dienos nejiejus 
ašaras dėl savo mieliausio sū
naus. Tai kam ir už ką aš tu
rėčiau dėkavoti?

“Ar dėkavoti Trumanui, ku
ris pasiuntė mano sūnų į Ko
rėjos tyrus mirčiai, arba 
tiems, kurie kraujasi iš tų 
skerdynių turtus ir agituoja 
už tesima karo?” i- U

CLIFFSIDE. — šio mieste
lio policistai ir ugniagesiai 
pareikalavo 15 procentų dau
giau'algos. Su nauju pakėli
mu, paprasto policisto ir ug
niagesio alga metuose bus 
$4,365.

kalai

miesto valdininkai pra- 
kad priimta naujas pa-

šio 
neša, 
tvarkymas, kuris jau yra ga
lioje.

Gyventojai persikrausty da
rni iš vienos vietos į kitą, pri
valo gaut iš policijos stoties 
leidimą ir priduot naują ad- 

iresą. Leidimai išduodami do-

Dienraštis Bergen Evening 
•Record, prieš Dėkavonės Die
ną, turėjo speciali skyrių 
skaitytojams, pareikšt nuo
monę dėl Dėkavonės Dienos.

Viena šio miesto moteris, 
pasirašiusi — “Mother,” pa
reiškė :

“Mano sūnus jau antri me
tai kovoja Korėjos kalnuose. 
Jis pasiųstas ten, kad žudytų 
kitos motinos sūnų ir taptų 
pats užmuštas.

LDS 115 kuopos susirinki
mas įvyks penktadienį, 5 d. 
gruodžio,- 8 vai. vakaro, 346 
Palisade Ave.

šisai susirinkimas bus prieš- 
metiniu, tai turėsim daug 
reikalų aptarti.

K. Derenčius.

Jei Tarpsta dar neprenu
meruoji dienrašti Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums i namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

10-24-52

UŽBURTOJI SIELA
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(Tąsa)
Stiprios sveikatos. Be abejo, ma

nyta, kad ji truputį perdedanti su savo 
darbais Sorbonoje — tyrinėjimais, dip
lomais. Bet galvota, kad nuobodžiaujan
čiai jaunai merginai visa tai tik laikui 
praleisti ir kad ji tai atidės į šalį, kai 
susilauks pirmojo kūdikio. Briso pati
ko pasirodyti, kad jie brangina apšvie- 
tą netgi moteryje, — tik, žinoma, kad 
toji apšvieta nekliudytų. Dėkui dievui! 
Aneta šeimoje būtų nebe pirmoji inte
lektuale. Ponia Briso ir Rože sesuo, pa- 

’wnele Adelė, buvo laikomos — tam tikra 
T prasme teisingai — ir proto moterimis, 

ir širdies; jos mokėjo dalyvauti savo šei
mos vyrų ir protiniame, ir visuomeni
nės veiklos gyvenime. Anetos intelektu
alumas buvo garantija, kad bent (tai di
delis pliusas!) iš jos negrėsė klerikaliz
mo pavojus. Visa kita nuoširdžiai pa
globotų jos naujoji šeima, kuri ją ap
saugotų nuo kiekvieno pasikarščiavimo. 
Brangus kūdikis be jokio vargo įsijung
tų į tarpą tų, kurių jis priimtų vardą: 
ji nebeturėjo tėvų ir būtų labai laimin
ga, galėdama pasislėpti už skydo antro
sios motinos ir truputį vyresnės sesers, 
kuri i)’ buvo pasišovusi jai vadovauti. 
Nes Briso moterys, būdamos geros stebė
tojos, manėAnetą esant tikrai simpatin
gą, visiškai garbingą, švelnią, mandagią, 
•kuklią, nedrąsią (jų manymu, tai nebu
vo blogybė), bent kiek šaltoką (tai buvo

^beveik dorybė).
j Rože pradėjo meilintis, išanksto pasi
taręs su savo šeima ir gavęs jos pritari
mą. Jis nieko nuo savo šeimos neslėp
davo, būdamas tikras, kad ji visuomet 
sutiks su jo nuomone, šis didelis ber
niokas savųjų buvo dievinamas. Jis at
silygindavo jiems tuo pačiu. Briso šei
moje buvo praktikuojamas tarpusavis 
gėrėjimasis. Čia buvo tam tikra hierar
chija, kurioje kiekvienas turėjo savo 
vertę. Reikia pripažinti, kad visi jie 
buvo gana gerai pasidalinę proto, kūno 
ir turto savybėmis. Jie tai ir patys pri
pažino, bet grakščiai, kaip gerai išauk
lėti žmonės. To jie neparodydavo tik 
žmonėms, kuriuos laikė esant žemesnio 

, rango. Bet jų pačių tarpusavio santy
kiais nebuvo galima suabejoti, nes švel
nus pasitikėjimas buvo ryškus visų jų 
veido bruožuose. Pati tvirčiausioji jų 
viltis buvo Rože. Jis buvo nuoširdžiau- / Jis buvo savimi kupinas, bet taip natū- 
sias jų pasididžiavimas ir, gal būt, la
biausiai pateisinamas. Briso medis nie
kad nebuvo davęs labiau pavykusio vai
siaus. Rože turėjo geriausias savo kil
mės ypatybes; jei jis ir turėjo ydų, jos 
nebuvo piktinančios: jo meilumas, jo jau
nystė vertė jas pamiršti. Jis buvo labai 
talentingas: visa jam buvo lengva, ypač 
Juodis. Iškalbingumas buvo viena 
’mos nuosavybių. Briso šeima jau buvo 
turėjusi savo tarpe garbės advokatą; bet 
ir visi jie iš prigimties mėgo gražiai kal-

. Būtų buvę neteisinga manyti, kad 
kaip tie Pietų krašto kalbėtojai, tu- 
kalbeti, kad galėtų mąstyti. Jiems

šei-

New Britain, Conn.
'• 1 f »

X

Daugelį žmonių vargina 
ligos. Su reikalu užsukus pas 
d. A. Bakevičią, 42 Vincent 
Ave., jį radome sergantį. 
Ligonis nusiskundė, jog pri
siėję pasimatyti lygiai su ke
liais daktarais, ir visi ant 
greitųjų! ligos neprašalino.

Bando užsilaikyti sulyg 
daktarų nurodymo, tai tuomi 
gal būsią galima nubaidyti 
didesnis pavojus. Linkėtina, 
kad Antanas greitai atgautų 
sveikatą ir vėl galėtų dar
buotis. •

į *
“Trys Mylimos”

Girdėjome, J<ad 14 d. gruo
džio iš Brooklyn, N. Y. at-

KONTESTAS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

į pagalbą atėjo ir S. Kirslis, iš Bridgewater, Ntess., su 
atnaujinimais.

Elizabetho vajininkams pasidarbavo K. čiurlis, pri- 
siųsdamas atnaujinimų ir aukų.

Iš Philadelphia, Pa'., gavome atnaujinimą nuo A. J. 
Smith. -

Brooklyno vajininkams pagelbėjo Walter Brazauskas, 
priduodamas naują prenumeratą. Brooklyniečiai tuomi 
įrengė į laimėtojų skyrių.
v- V. Padgalskas, Rumford, Me., prisiuntė didelį pluoštą 
atnaujinimų ir visus punktus paskyrė savo kaiminkai 
A. Apšėgienei, Auburn, Me.
4 Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų ir aukų (pri
sižadėjo ir daugiau prisiųsti): J. M'ockaitis, Bridgeport, 
Conn., J. Didjun, New Haven, Conn., ir P. Šlekaitis, 
Scranton, Pa.

Naujai įstojo su atnaujinimais ir aukomis: A. Gu- 
dzin, Scėtia, N. Y., ir S. Rauduvė, Pittston, Pa.

vyksta į Waterbury “Trys 
Mylimos” komedija. Brookly
niečiai vaidylos visuomet pa
sirodo puikiai vaidinimuose. 
Jie tą padarys ir šį kartą. 
Tad mes irgi pasirengę vykti.
Pastatymas įvyks 103 Green 

St. Svetainėje. 2:30 vai. po 
pietų. V.

Waterbury, Conn.

reikėjo kalbėti: to negalima neigti. Tik
rieji jų sugebėjimai atsiskleisdavo posa
kiais, tyla juos būtų atrofavusi. Rože 
tėvas, garsiausias plepys, kuriuo būtų 
galėjusi didžiuotis net Kabineto tribūna, 
jei rinkėjai nebūtų jam iškirtę šunybės 
jo neišrinkdami, duso dėl savo užgniauž
to iškalbingumo-. Rože, buvęs tada dar 
šešerių metų, kai jie likdavo vienu d.u 
prie židinio, naiviai jam sakydavo:

— Tėveli, pasakyk man prakalbą!
Dabar jau jis pats sakė prakalbas sa

vo naudai. Jo jaunas vardas, pagarsė
jęs, bematant įsigalėjo Rūmuose ir ad
vokatų konferencijose. Kaip ir visi Bri- 
so, jis savo gabumus nukreipė į politiką. 
Dreifuso Aferos mitingai jam buvo pui
kus tramplinas; jis puolė į areną, jis 
kalbėjo visu dvasios polėkiu. Jaunatviš
kas veržlumas, drąsa, gražūs ir parinkti 
šio puikaus vaikino žodžiai patraukė jau
nų dreifusiečių moterų ir jaunesniųjų 
draugų karštas simpatijas. Briso, nie
kad nenorėdami atsilikti Progreso kely-' 
je, bet ir labai susirūpinę.niekad nenu
žengti nė žingsnio per toli arba per anks
ti pirmyn, — atsargiai ištyrinėję dirvą, 
savo sūnų, savo jaunąją garbę, įstatė j 
tikro socializmo kelią. Rože, užtikęs pė
das, ir pats metėsi tuo.keliu. Kaip ir 

’visas geriausiasis jo laikų jauni
mas, jis buvo Žore burtų įtakoje ir savo 
oratorinį veiklumą stengėsi taikyti prie 
puikiaus didžiojo kalbėtojo žodžio, pilno 
pranašiškų vizijų ir iliuzorinių miražų. 
Rože skelbė pareigą inteligentijai suar
tėti su liaudimi. Tai buvo jam įtin 
skambių prakalbų tema. Jei liaudis, 
kuriai trūko laisvo laiko, ir nedaug ką iš 
jų tesuprato, tai jos sujaudino laisvalai
kiu pertekusią jaunąją buržuaziją. Pa
sinaudojęs parašais ir nedidelės draugų 
grupės pagalba, Rože įkūrė studijų rate
lį, žurnalą, partiją. Ten jis praleisdavo 
daug laiko ir truputį pinigų. Briso, mo
kėję skaičiuoti, progai pasitaikius mokė- 

. jo ir išleisti. Jiems buvo'malonu matyt 
sūnų, kopiantį į naujosios kartos'vadus. 
Jie rengė dirvą sekantiems rinkimams. 
Rože turėjo jau pažymėtą vietą busima
jame Kabinete. Jis. tai žinojo. Nuo pat 
vaikystės papratęs savuosius matyti juo 
tikint, jis ir pats savimi tikėjo; net hė 
nežinodamas tiksliai savo idėjų, jis ti
kėjo jomis neribotai. Jokio nukrypimo.

raliai! Viskas jam sekėsi; jis buvo taip 
prie to pripratęs, jog net nepagalvodavo 
tuo didžiuotis; jis būtų nepaprastai/ nu
stebęs priešingu atveju; > ir taip būtų 
rimtai pažeistos pačios, tikriausios jo 
dogmos. Koks jis buvo malonus! Pats 
to , nesijausdamas, naiviai, be pagrindo 
savimyla, geras berniokas, gražus ber
niokas, nusiteikęs duoti, bet ir nusista
tęs gauti, nesuprantąs, kad jam kas nors 
galėtų būti atsakyta, paprastas, malo
nus, nuoširdus, reikalaująs, laukiąs, kad 
pasaulis jam pultų po kojų... JisJš tikro 
buvo labai patrauklus.

(Bus daugiau)

Aukų šį sykį gavome sekamai:
Po $5: P. Poška, Philadelphia, Pa., Oytė, J. Jordan, 

Flushing, N. Y.
K. Balčiūnienė, Bridgewater, Mass., $4.
Po $3: Ch. Ruck, Elizabeth, N. J., E. Tureikis, Phila

delphia, Pa., V. Žolynas, New Haven, Conn., A. Mote- 
czus, Moline, Ill., J. Kriščiūnas, Pittston, Pa., N. Grigie
nė, Rockford, Ill., A. Trepkus, Moline, Ill., J. Plask, Dar
by, Pa./K. Gabriūnienė,'Dorchester, Mass., F. Morkūnas, 
Hamilton, Canada, A. Purvinis, Mystic, Conn., J. But- 
noris, Bridgeport, Conn?, K. Zambusevičius, Reading, 
Pa., P. Yankauskas, Wilkes-Barre, Pa., M. E. Grakey, 
Asbury, N. J., John Guderkis, W. Cheshire, Conn., P. 
Dumbliauskas, Brooklyn, N. Y. Is Bridgewater, Mass.: 
P. Budrūnas, F. Kaziliūnas ir S. Kirslis. 
Mass.: A. Milenas ir M. Gii'įūnas.

Po $1: J, Undžionė, Montello, Mass.
Elizabeth, N. J., G. Naujokas, Humber Summit, Ont 
Canada, ir iš Scranton, Pa.:1 A. Kozy, A. Motiejūnas ir 
A. Kandraskas.

Iš So. Boston

W. Swe tikas,

šife miestai stovi aukomis sekamai:
Brooklyn, N. Y. .........................................
Waterbury, Conn......... . .  .į....... ....................
Brockton, Mass...................į............. .........................
Worcester, Mass.................     .
Elizabeth, • N. J. . <j......................•.
Rochester, N. Y................ •...........................
San Francisco, Calif. .......................... .........
Baltimore, Md., ............ . ................................
Philadelphia, Pa. ................................. ..........
So. Boston; Mass................ . . . . . ....................
.Richmond Hill - Woodhaven, N. Y...............
Chicago, Ill. ...............................................
Pittsburgh, Pa. .................. .i... •...................
Camden, Ny J. . *....... . ...........................
Hartford, Conn. ................. ...........................
Bridgeport! Conn. ........... į.........................
Lawrence, Mass.......... ......... •............
Easton, Paj................ . ....................................
Norwood, Mass. .. •......... .............................
Detroit, Mielu....................... |.......... .............
Portland, Oregon .......... ...i..........................
Binghamtoįi, N. Y............ . . .........................
Newark, J.......................... I.........................
Great Neck, N. Y. .. .......... <................ . . . . .
Paterson, N. J...........1.........j....... <.........
Cliffside Park, N. J. /....... . .........................
Scranton, Pa. .. . ....................,. .............. . .
New Britain, Conn.........;... į.......................
Lowell, Mass.........................j.............. . . . .
Kearny, N. J..................... •. j..........................
Gardner, Mass.......... •...........L.......................
Shenandoah, Pa. ......................................
Cambridge, Mass............ . .....•.............. .........
Grand Rapids, Mich.................................. .
N. Braddock, Pa.......... ......................... . . . . .
Toronto, Canada........... . . . . ....................... .
Haverhill, Mass. .....'.........’........................
New Haven, Conn.................. .......................
Coal Center, Pa................................ .

• Nashua., N. H..........,..................................... .
Lewiston, Me........................... .......................

$118.00
101.71 

. 71.00 

. 58.00 
. 58.00 
. 53.50 
. 50.00 
. 48.00 
. 48.00 
. 48.00 
. 47.00 

. 47.00 
. 44.00 
.. 43.00 
. 41.50 

. ,40.00 
. 38.00 
. 36.00 
. 35.00 
. 35.00 
• 28.50 
. 28.00 
. 27.00 
. 25.00 
. 24.00 
. 23.00 
. 23.00 
. 19.00 
. 17.00 
. j 16.00 

. 15.00 

. 14.50 
. 14.00 
. 14.00 
. 12.00 
. 12.00 
.. 9.00 
.. 9.00 
.. 7.50 
. 6.00 

.. 6.00 

.. 6.00 
.. 5.00 
. ; 5.00 
.. 4.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
:. 3.00 
.. 3.00

Miami, Fla..................
Girardville, Pa........
Rumford, Me. ......
New York City, N. Y
Bayonne, N. J. .....
Cleveland, Ohio.......
Hudson, N. H............
Bridgewater, Mass. .,
Pittston, Par.............

Ačiū visiems tiems, kurie gražiai prisidėjo prie šio 
svarbaus darbo šu aukomis, atnaujinimais ir naujomis 
pręiiuttiėratbhiis. Šiam raštui einant spaudon, gavome 
daūgiau gidžių rezultatų, kuriuos paskelbsime prie pro
gos. Laisves Adiniitistračiją

Ruoškitės dalyvauti 
ir pasijuokti

Gruodžio 14 d. įvyks šau
nus visų laukiamas rudeninis 
juokų parengimas, čia atva
žiuos iš Brooklyn, N. Y., te
atrales grupės lošėjai ir su- ’ 
vaidins labai juokingą trijų 
veiksmų komediją “Trys Įmy
limos”, parašyta Julijos že
maites. Šį parengimą ruošia 
suvienytomis spėkomis su 
LDS 49 kuopa (kas kitas?— 
Red.) Įvyks lietuvių svetainė
je, 103 Green St.

Waterburio ir apylinkės 
kolonijų lietuviai ir lietuvaites 
tą dieną nepadarykime pasi
žadėjimo kitur kur būti. Vi
si būkime pamatyti komedi
ją “Trys Mylimos”. Tik ne
pamirškime dienos. Prasidės 
2:30 vai. po pietų.

Seniai žinomi brooklynie
čiai lošėjai yra tikri juokų 
dalytojai, ypatingai jauno
sios kartos lošėjai. Su savo 
komedija jie prijuokins atsi
lankiusią publiką iki soties. 
Juokų valandžiukėje mes pa
mirštame visus gyvenimo rū
pesčius. Juoktis yra sveika. 
Skanus juokas prailgina žmo
gaus gyvenimo amžių.

Pasibaigus lošimui, apati
nėje svetainėje bus galima 
gauti ir vakarienę už mažą 
atlyginimą. Kurie būsite išal
kę, galėsite pasisotinti.

Korespondentas.

Chicago, III.
Šaunusis koncertas jau čia

šį sekmadienį, gruodžio 7 
d., mes turėsime tikrai nepa
prastą, vieną iš pačių šau
niausių koncertų. Jį rengta 
LKM Choras, ir įvyks Liber
ty Svetainėje, 1401 S. 49th 
St., Cicero j e.

Sekamos meninės spėkos 
dalyvaus koncerte programos 
išpildyme:

LKM Choras, vadovybėje 
Clem. Deffner.

Cicero Moterų Choras, vay 
dovybėje Dorothy Yudcn.

LKM Choro duetas: Estelle 
Bogden ir Helen Kwain.

Solistas Povilas Stogis.
Jaunas pianistas Vince 

Bogden.
LKM Choro vyrų duetas.
Po koncerto bus šokiai prie 

geros muzikos.
Tikrai gailėsis tie, kurie 

šiĄme koncerte nedalyvaus.
. Korėsp. .

* - "y..
Ką mačiau Ciceros 
Moterų parengime

Chicagiečiai turime daug 
kuom didžiuotis ir džiaugtis. 
Turime mūsų lietuvių tarpe 4 
gerus chorus. Aš tikiuos dau
gumas esame girdėję LKM 
Chorą, Ciceros Moterų Chorą 
ir Ex-Mainierių Chorą. Bet’ 
tie,, kurie buvome Ciceroj aną 
sekmadienį, tai gavome neti
kėtai didelį suprizą, kai pasi
rodė Roselando Aido Choras, 
po vadovybe Mildred Čipiutės 
-Keller.

Tikrai žinau, kad daugelis 
manė, jog ' Roselando Aido 
Choras jau miręs. Dauguma 
mūsų suvažiavusių atsisėdę 
laukėme, kad jie pasirodys, 
šis choras nedainavęs jau ne
toli pusė nSetų, nauja moky
toja, choristai išsisklaidę, ne- 
dyvai daugelis buvome susi
rūpinę. ’ . , 4 '

Kai ant estrados pasirodė 
aid iečiai su skvo mokytoja, 
tai galiu tikrai sakyti, visą , 
publiką nustebino. Aidiečiam 
reikia daug pagarbos. Tokia 
mokytoja ant estrados pri
klauso. Kai kalba, tai yra ką 
klausytis, žodžiai aiškūs h* 
tinkami, puikus mandagu- 
hnas, puikiai pasirėdžiusį, 
(ne persirėdžiusi). Kai aną * 
dieną skaičiau vieno koresp., 
jog “Milda Keller, tai apsigi- 
rnus su talentu chorą vado
vauti”, tai gerai suprantu ką 
tas rašytojas turėjo mintyse.

Aidiečiai tikrai turi kuo di- • 
d žinotis savo gražia, rimta, ir X ’ 
tikrai gabia mokytoja.

Roselando aido choras nė
ra miręs ir su šia mokytoją, 
nemirs. Nortsaidietis..

Į 1 ■ J ■   —   ■ ! ■ ■■     

MATTHEW A.
BUYUS
(BUYAUSkAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
i Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
I ’

SVARBUS PRANEŠIMAS
M. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dėžutė

je, vietoj 2oz., ir kad kaina bus $1.50, vietoje $1.25. Ruduo jau čia pat; 
dauguma žmonių apserga slogomis, už tad turi apsirūpinti iš anksto. Vi
suomet turėkite ant rankų MAT ŠVILPOS vaistų. Yra 5-kių rūšių. Mos-i 
tys, kurios prašalina dąugybe įvairių ligų.

No. 1 M. ŠVILPA SALVE (for Skin Irritation), ši mostis pagelbsti 
nuo nušašimų, išbėrimų; nudegimų; Sinus, Athlete’s Foot. Išgydo žaizdas 
burnoje ir nosyje (tik ne nuo vėžio). Kaina $1.50 už 3 oz.

No. 2. ŠVILPA SALVE (for external pains). Tai mostis nuo Įvai
rių skausmų: kojų, rankų, sprando, reumatiškų sąnarių skausmų. $1.50 
už 3oz.

No. 3 M, ŠVILPĄ OINTMENT (for toothache). Mostis nuo dontų 
skaudėjimo ir sudrūtinimui dantų smagenų. Kaina $1 už 1 oz.

No. 4 M. ŠVILPA SALVE. Nuo odos niežėjimo. Pagelbsti greit- nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.50.

No. 5 M. ŠVILPAUS NEW DISCOVERY (Salve for Piles). Ši mostis 
naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles ar 
užsisenėjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai 
irie dėžutės kaip vartoti ir užsilaikyt. Kaina $2.50.

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody- 
nus;

Su užsakymais siųskite Moncy-Orderius. Siunčiame ir C.O.D., tik 
•eikia pridėt 30c stampomis.

Hartforde galite gauti vaistinėse 'ant: Park ir Hudson; Governor ir 
Sheldon gatvių.

Adresuokite:
arba: 597 Broad

PASARGA:
kite: M. švilpa,

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

M. ŠVILPA, P. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn. . 
St., Hartford, Conn.
Jeigu nesulauksite užsakymo per 1'0 dienų, tuoj
597 Broad St., Hartford, Conn.

3 pusi.--Laisvė. (Liberty) -Kėtvirtad., Gruodžio-Dec. 4, 19512 •
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Vaidylos džiaugiasi 
geromis pasekmėmis

Liberty Auditorijos vaidy
los, lapkričio 23 d. čia su vai

zdinę klasikės rašytojos žemai
tės komediją “Trys Mylimos”, 
pereitą sekmadienį nuvyko į 
Worcester, Mass., ir ten su
vaidino tą pačią komediją.

Pasikalbėjęs su Jonu Gry
bu, kuris ne tik toje komedi
joje vaidino, bet ir savo maši
na kitus į Worcester] nuvežė, 
gavau Įspūdį, kad ten 
nimas puikiai pavyko, 
]as suvaidintas ,net 
negu Richmond Hille, 
biamosios 
pilna salė.

Kelionė 
kusi, nors
buvo ant kelio nemažai ledo. 
Vienoje 
supykęs 
apsisuko 
gal link 
va i d.ylas
bet ir supykino. Mat jie buvo 
pasiruošę, nežiūrint visko, pa
siekti Worcester] ir ten suvai
dinti komediją. Pagaliau ir 
automobilius suprato vaidylų 
troškimą, apsisuko ir pradėjo 
visu garu dumti Worcester)o 
link. Rep.

vai di
ve ik a- 
geriau, 
O ger-

publikos prisirinko

taipgi gerai pavy- 
iš ryto važiuojant

vietoje automobilis, 
ant teduoto kelio, 
ir norėjo traukti at- 
namuč' ų. Tas m ūsų 
ne tik nugązdino,

Laimėjo dovaną
Mrs. Antonio Mastrandea,. 

gyvenanti 70-46 57 Rd., Mas- 
peth, N. Y., laimėjo pirmą 
dovaną duonos kepimo kon- 
teste, kurį suruošė Union Gas

Ji gavo dvilypį k ai ori n į ga- 
zo pečių, kaip pirmą dėvaną, 
už iškepimą geriausio pyra
go, vadinamo “devil’s food 
cake”.

Mrs. Mastrandea yra duk
tė Juozo Marčiulionio, iš 
Bristol, Conn. Marčiulionis 
yra apsigyvenęs pas savo 
dukterį nuo pereito kovo me
nesio, kai jo sveikata pradė
jo eiti/ į blogą pusę. L.

YWCA brook lyn ietis sky
rius savo jstaigos išlaikymui 
iš žmonių jau surinko $31,- 
926, viso nori surinkti $79,- 
000 šiems metams.

New VUrko^/fe^Zlnloi
Laukiame Aldonos 
Wallen dainuojant

Liberty Auditorijoje
Valgykite Auditorijos 
Valgykloje

Aido Choras PRANEŠIMAI

Filmos-Teatrai

Visi puikiai atsimena šią 
jaunuolę solistę, kuri turėjo 
progos pirmą kartą pasirody
ti pas mus, Laisvės koncerte. 
Labai patiko žiūrovams jo
sios skambus sopranas bei 
grakštus išstojimas scenoje.

Brockton, Mass, lietuvių 
kolonija didžiuojasi šiuo jau 
iru talentu, kuris gali iškilti 
aukštai dainos mene, jei tik
tai turės savo siekiams iš
tvermės.

Ateinantį sekmadienį turė
simo progos antru kartu pa
matyti ir išgirsti Aldoną Wal
len Aido Choro parengime. 
Kadangi programoje bus at
vaizduotas gatves vaizdas, 
tai aišku, kad Aldona galės 
dar daugiau savo gabumus 
išreikšti ne tik dainoje, bet ir 
vaidyboje.

Apart Aldonos Wallen, 
programoje dalyvaus ir Ma
deline Knorr—lietuvaitė iš
Newarko. Gi mūsų Aido 
ro jaunuoliai taip pat 
pasirodyti.

Program os p ra d ž i a
vai. p.p. Bilieto kaina $1.50. 
Po programos bus šokiai prie 
Geo. Kazakevičiaus orkestrus.

H. F.

šį sekmadieni, gruodžio 7, 
turėsime didžiulį Aido Cho
ro koncertą. Auditorijos val
gykla pasirengusi aptarnauti 
visus atsilankiusius svečius.

Buvo gerai, bet galėjo 
būti dar geriau

šio penktadienio 
vyksta Aido Choro 
šia pamoka, kad 
pasiruošti gruodžio 
certui. Pamoka bus 
salėje ant estrados.

Visi choristai būtinai turi 
susirinkti laiku, 7:30 vai.
kare. Choro pirm/

vakare į- 
svarb i ati
tinkamai

7 d.’ken
ti id žiojoję

Cho-

3-čią

Šiandien'LBS 13 
kuopos susirinkimas

Liberty Auditorijoje 
LDS 13 kuopos 
ketvirtadienio

susirinkimas 
vakare, grv.o- 

n aria i kviėčia-
m i dalyvauti.

Susirinkimas 
kad reikės 
metams valdybą ir pasiruošti
metiniam banketui, kuris į- 
v.yks sausio 10 d. LDS narys.

svarbus tuomi, 
rinkti sekamiems

GARSINKITĖS LAISVĖJ
Užrašyk Laisve Savo Draugui.

58th St.

sekmadienio 
pietus galės 
norės. Todėl 
moka trustis 
minti valgius šį 
kada Auditorijos 
gaspadinės jums 
geriausius pietus, 
c erto—vakariene.

bus atdara visą 
dieną. Skanius 

gauti, kas tik 
namuose neapsi- 
apie pačių ir ga-

sekmadieni,- 
patyrusios 
pagamins 

o po kon-

A u d i to ri j os gaa/p a d or i u s
Walteris Brazauskas kviečia 
visus ir visas ateiti ] Audito
rijos valgyklą ir skaniai pasi
sotinti. 'Tuomi galėsite parem
ti Lietuvių Kultūrinį Centrą.

Kadangi Auditorijos gaspa
dinės ir patarnautojai veltui 
atlieka darbą, tai nuo valgių 
lieka Auditorijai daugiau pel
no. Rep.

Laužysią streiką
Eastern Air Lines lėktuvų 

kompanija skelbia laužysian
ti savo inžinierių streiką, 'ku
ris pirmadienį prasidėję.

Kompanijos prezidentas ka-

pareiškė, kad jis imsis tokių 
priemonių, kokios busiančios 
reikalingos kompanijai lėktu
vus operuoti.

Rinkimuose . republikonų 
laimėjimai, atrodo* padrąsino 
kompaniją imtis tokių prie
monių.

Mohawk Airlines raštinėje 
.du gražiai atrodą vyrai pasi
teiravo apie sąlygas kelionei 
lėktuvu. O kai apsižiūrėjo, į- 
sakė atiduoti pinigus. ■ Išnešė 
$126.

n-h. h i, L L h MA h n L
» •» »r -i ''i i i > i i ii i i 'i

BROOKLYNO AIDO CHORAS
STATO SCENOJE VAIDINIMĄ

Sekmadienį, Gruodžio 7 Dec
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y
L

LEON YONIK, baritonas
MILDRED STENSLER

Aido Choro mokytoja AI.DON A WALLEN, sopranas

graži: 
spalvin-

“Hans Christian Andersen”
Pradėta rodyti dviejuose 

ceniraliniuose teatruose, New 
Yorke: Criterion, Broadway 
ir 45th St., ir Paris, 
netoli nuo 5th Ave.

Film os vaidyba
daug muzikos, šokių,
gų scenų. Jos tema lengva— 
jeigu mažai tepasako, tai 
nieko nei neįgilia. Tai sma
giam laiko praleidimui, užsi
miršimui gyvenimo nemalonu
mų taikoma filmą. Nors pa
vadinta praėjusį šimtmetį gy
venusio asmens vardu, tačiau 
n era b i o gra f i j a. Tai p arei šk i a 
ii- patys f ii mos gamintojai
(Samuel Goldwyn). JKaipo iš 
pasakų sakytojo parinkta te
ma, tai ir* viskas.

Danny Kayo vaidina Han
są, danų poetą, čeverykų lo- 
pytoją, pasakų sakytoją. Far
ley 'Granger—baleto direkto
riaus, kurio gražuolę žmoną 
baleriną Hansas vilioja. Jean- 
maire vaidina tą šokėją. Taip
gi vaidina Joey Walsh, John 
Qualen, Erik Bruhn. Filmos 
direktorius Charles Vidor.

I. ft.

Iš Teismo Rūmu

va-

DETROIT, MICH.
Antano Bimbos Prakalbos

14 d. gruodžio, 2-rą vai. popiet, 
Draugijų svetainėje įvyks labai 
svarbios prakalbos, kalbės Antanas 
Bimba ir kiti svarbūs kalbėtojai. 
Kviečiame visus atsilankyti ir iš
girsti

Po
puiki
gražų 
kini.

kiti
visus atsilankyti 1 

tas svarbias prakalbas, 
prakalbų, 7 vai. vakare btij 
vakarienė. Čia ir vėl lurėsipJ 
pažmonj, bus muzika ir

Rengėja^
<237-238)

dau- 
pasi-

Mū-
Diskusi-

Praėjusį sekmadienį 
pietų Kultūriniame Centre į- 
vyko antras Kultūrinio Foru
mo susirinkimas. Visi galėjo 
įeiti nemokamai. Netgi šį sy
kį nebuvo renkamos nė au
kos. Deja, susirinko tik apie 
trejetas desėtkų žmonių. Ga
lėjo ir turėjo būti daug 
giau. Bandykime geriau 
i-odyti kitą sykį.

Diskusijų tema buvo: 
su Teatrine Veikla”,
jų įžangai labai gerą referatą 
davė Rojus Mizara. Jonas 
Juška paliko raštišką praneši
mėli, nes asmeniškai' negalė
jo susirinkime dalyvauti. Pas
kui buvo gerų ir smarkių dis
kusijų. Kodėl teatrinė veikla 
pas mus šį sezoną labai men
ka? Diskusijose buvo nuro
dyta tūli trūkumai ir nepsise- 
kimai. Visi kalbėjome už te
atrinės veiklos padidinimą ir 
pagerinimą.

Būtinai, tiesiog 'verkian
čiai reikia Liaudies Teatrui, iš 
merdėjimo pakilti į gyvenimą. 
Jėgų yra, tik reikia organi
zacinio susirūpinimo. Bent 
jau į pavasarį mūsų Liaudies 
Teatras turėtų duoti mums 
bent jau vieną didesnį persta
tymą.

Man šio susirinkimo nuotai
ka ir diskusijos labai patiko.

Koresp.

Foįey Square1 federaliame 
teismabūtyje antradienio po
pietyje teisėjas Dimock suti
ko pertraukti 13 komunistų 
teismą iki trečiadienio ryto.

Numatoma, kad šis ilgas 
teismas eina prie galo. Komu
nistų gynėjai reikalavo per
traukos, kad pasitarti ir duo
ti teismui pasjulymus.

PHILA DELPHI A, PA.
L.D.S. 5 kuopos mėnesinis ir kar

tu šiais melais paskutinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, Gruodžio-De- 
cember 10 d., pradžia 8 v. vakare, 
po antrašu 1150 N. 41 h

Visi nariai būtinai 
šiame susirinkimo, nes 
svarbių reikalų atlikti,
go jūsų atsilankymo nebus 
lie reikalai atlikti. Taipgi 
naują valdybą išrinkti 1953 
Prašome išanksto pagalvoti
Ii susirinkimui gerų sumanymų dėl 
L.D.S. 5-1 os kuopos. Tad būkite su
sirinkime visi.

P. Walantiene, prot. rašt.
(237-240)

St.
dalyvaukite 
yra daug 

Be skait lih-
galima 

turėsite 
metam.

ir jteik-

PASLYDUSI UŽSIMUŠĖ
Marie Mrakovich, 123 

Ninth Ave., New Yorke, išė
jusi iš savo namo paslydo 
ant led uoto šalygatvio ir ant 
vietos užsimušė.

ELIZABETH, N. J.
L.D.P. Kliubo susirinkimas įvyks 

sekmadienį, Gruodžio-Dec. 7, pra
džią 2 vai. popiet, Kliubo patalpoje, 
408 Court Si. Visi kliubo nariai 
malonėkite atsilankyti j šį susirinki
mą, nes bus apkalbami Kliubo rei
kalai, 
me.

PRANEŠIMAI
BOSTONO APYLINKft

L.D.S. 1-sios Apskrities metinė 
konferencija įvyks sekmadienį, gruo- 
džio-Dec. 14 d., prasidės 11, vai. ry
to, 318 So. Broadway, So. Boston, 
Mass. Prašome visų kuopų prisiųsti 
savo atstovus ir prašome“ delegatų 
pasiruošti raportus iš kuopų veiklos

pirm.
abelno stovio.

D. J., LDS 1 Aps. 
(237-238)

6, 
vėl žavės

Balalaikų Simfonijos Orkestrą 
Carnegie Hali

iRusiška Balalaikų Simfoni
jos Orkestrą* jau f-8-tą sykį 
ruošia savo koncertą didžio
joje Carnegie salėje, New 
Yorke.

šį šeštadienį, gruodžio 
minima orkestrą
susirinkusią publiką.; Orkest
rai vadovauja pasižymėjęs 
balalaikų mokytojas 
der Kutin.

Su orkestrą bus ir 
Rusų Kapelijos Vyrų 
kuriam vadovauja 
Borodulia. Solistai 
xandor Nichil, Walter Cha
nas, Peter R. Tarby; Peter 
Wysh osky.
; Kas tą orkestrą .ir j!os kon
certą vieną kart girdėjo, vi
sada nepraleis progos ir kitą 
kart girdėti.

Programa prasidės 8:30 
vai. vakaro. Įžangos bilietai: 
$1.20, $2.00, $2.40 ir $3.00.

Vieta visiems gerai žinoma: 
Uarnegie Hali, 7th Avė. ir 55 
'St., New Yorke.

Muzikos mylėtojas.

MI R*T IN AI ŠŪDEgTn O
I šti k u si ga z o e k sp 1 o k i j a 

Vassar Lane, Hicksville, mir
tinai sudegino kareivį M. 
Werner, (>■ kitus tris sunkiai 
sužeidė.

Dienraščio “News” 
štabas streikuos

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki

mas įvyks pirmadienį, gruodžio-Dec. 
8-tą, pradžia 7:30 vai. vak., Lietuvių 
salėje, 29 Endicott St. Turime svar
bių reikalų aptarimui sekantiems 
metams. Taipgi ateidamos j susirin- 

{kimą atsiveskite, ir naujų narių į 
i kuopą. A. M.

(236-237)

taigi tikrai būkite susirinki-
Komltetas.

(236-237)

BROOKLYN, N. Y.
Amerikos Lietuvių Piliečių Klufet? 

rengia savo metinį banketą sulaul<ll 
mui Naujų Metų, įvyks gruodžm 
(Dec.) 31 d., pradžia 8:30 vai. va
kare. Prašomo išanksto įsigyti ban
keto bilietus, gaunami pas Juozą 
Zakarauską.

(236-237)

HARTFORD, CONN.
A.L.D.L.D. 68 kuopos susirinkimas 

j vyks 8 d. gruodžio, 8 va), vakaro, 
Laisvės Choro Svetainėje, 157 Hun
gerford St. Visi draugai privalote 
dalyvauti, kadangi šis susirinkimas 
bus metinis, turėsime išrinkti naują 
valdybą kitiem metam ir 1.1.

' Organizatorius A. K.
(236-237)

PA JIEŠKO JIMAI
garsusis
Choras, 

; Nicholas 
bus Ale-

46

dien Baltimore, Md
tary-

ba praneša, 
dien] 8 val. 
nariai išeis i

HELP WANTED 
FEMALE

PaieŠkau savo brolio Mr. Joe Uno- 
vich, j 
gyveno

vedamos per 
bet be pasek-

CIO Newpaper Guild 
raščio “News” lokalas ir 
York o Guild pildančioji 

kad šį pen k ta
ryto šios unijos 
streiką.

- Derybos su laikraščio savi
ninkais buvo 
dvi savaites,
mių. Unijos reikalavimus dar
bdaviai atmetė. Kitos išeities 
nebeliko, unijos viršininkai 
pareiškė, kaip tik šaukti dar
bininkus streikam
$95,000 pranyko

American Express Co. a- 
gentas R. J. Kehoe 
subvėje $95,000 
pinigų. Jis sako 
šelį sėdėdamas 
savęs priglaudęs, 
nigai jam visai 
pranyko. Policija 
ieško.

vežėsi 
kompanijos 

pinigų mai- 
laikęs prie 
Bet tie pi- 

nejuntant 
dabar jų

PETRAS KAPISKAS

VINCAS SODAITIS
Pertvarko ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174
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GLENN’S RESTAURANT & BAR

CO.OREOLE REFRIGERATION
2308 Frederick Ave., has imme

diate opening for an efficient young 
lady who is experienced or we will 
train you to use a Remington Book
keeping machine. This is a fine op
portunity for a girl Friday who is 
interested in good salary and steady 
job with pleasant surroundings. Ap- 
ly to above Company. Ask for MR. 
O’NEILL or call ED. 1000.

(232-238)

Ameriką atvyko 1902 m. ir 
157 Dikerman St., Brooklyn, 
Dar kitas jo antrašas: 71 
St., Brooklyn, N. Y. Pra- 
paties kreiptis, ar žinančiu 
man pranešti šiuom anlrašiff

Dwight 
,.šau jo 
apie jj
A. Junevičiutė-Stankevičienė, 

Mcilvain St., Chester, Pa.
(237-2.38)

.625

GERA PROGA

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE
AUTO MECHANICS.
MEN. Clean, warm, 
ped shop. Pleasant 
Salary or flat rate, 
largest Olds, dealer.

CRISCONI OLDSMOBILE
1155 S. Broad FU. 9-4400

Ask for Mr. Gatti 
(236-238)

TOP NOTCH 
modern cquip- 
Surroundings. 
Philadelphia’s

SHEET METAL MODEL MAKER 
for close Tolerance electronic parts. 
Must, have experience with height 
gauge. Steady work; good pay; 
good working conditions. Apply in 
person. J. J. CRESS CO. Crescent 
Blvd, at Lincoln Ave., West 
lingswood Heights, N. J.

Gloucester 6-3880.
(236-238)

Col-

re-MECHANICS. For general 
pairs on Brockway trucks. Must 
have own tools and 3 years exper
ience. A good opportunity for the 
right, man. Apply in person. H. A. 
DeHART & SON, Crescent Blvd. & 
Haddon Ave. Collingswood.

(236-242)

Help Wanted—Female
BOOKKEEPER. 18 to 25. Assist 

to check agents payments. Insurance 
office. 5 day week. 36’4 hour. 
Good opportunity. Apply in person. 
FIDELITY. & CASUALTY CO. 
N. Y„ 
phone: 
Sagan.

of
426 Public Ledger Bldg, or
MA. 7-7600. Ask for Miss

(237-239)

Dalyvauja AIDO CHORO solistai, du etai, trio, kvartetai, Vyrų ir Moterų 
Choras, šoke jai, muzikantai.

Taipgi vaidina ir dainuoja svečiai, LEON YONIK, ALDONA WALLEN (iš 
Brockton, Mass.) ir MADELINE KNORR.

FRANK BALWOOD, visos programos akompanistas.
Pradžia lygiai 3:30 vai. dieną. Įžanga $1.50 (su taksais)

PO PROGRAMOS ŠOKIAI

Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Programa bus tikrai naujienybė,. nes viskas bus atvaizduota kaipo vie- 
dienos įvykiai ant ULITUANICA SQUARE”.
Kviečiame vietinius ir iš apylink ės dalyvauti, užtikriname, kad būsite

J labai patenkinti su puikia programa. . _ Ren(/imn Komisija_

n os

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KR0CHMALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 3-9865

NĖRA MINIMUM MDKESTIES IR NĖRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, ŠoStadlenlals ir Sekmadieniais Floor Show, *

Dainos ir Šokiai. šauiU Orkestrą.

STENOGRAPHER. Attractive po
sition in Insurance office. ' Good op
portunity; 
in person. 
TY CO. of 
Bldg. Or
for Miss Sagan.

(237-239)

nice environment. Apply 
FIDELITY & CASUAL- 
N. Y., 426 Public Ledger 
phone MA. 7-7600. Ask

MALE and FEMALE
COUPLE. Man and wife; exper

ienced. Best references. No Laundry 
or gardening, 
license.
Steady position
Phone 9—10 A. M. or 6—8 P. M.

Norristown 8-2693.
(231-238)

Must have driver’s 
Sleep in own apartment, 

for right couple.

N. J. Apylinkėje
Esamo seno amžiaus du žmonės. 

Turime 6 kambarius. Tad norėtu
me gauti viduramžiaus vedusią po
rą be vaikų — gyventi keliatoje 1ų 
kambarių. Ant viršaus yra miega
masis kambarys, apačioj galės pasi
daryt valgyt. Su renda susitaikysi
me. Dėl daugiau informacijų rašy
kite:

J. M.,
R.F.D. 1, Box 712,

191 Harrison St., 
Clarktownship, Rahway, N.J.

(232-236)

Z Z77777777 .'7777/77777777777777777/7777777777777777;

IDr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 8

221 South 4th Street |
BROOKLYN, N. Y. I

Tel. EVergreen 7-6868

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

,^Z/77/77AVZZZ77Z7777/ZZ777Z/7'7Z?ZZ77/7/ZZ777Z?7?'Ž

4 TONY’S
į*-?® UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

------------------------------------ ,----------- E

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.
, Receptų Specialistai: I

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233
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