
Detroite.
Doleriai ir dantys. 
Taikos balsas.

^“Gamma globulin”. 
Už kartuvėms pašara. 
Tik vienas šimtas.

Rašo A. BIMBA

Šios savaitės pabaigoje Det
roite turėsime porą konferen
cijų, susirinkimą ir porą va
karienių. Bent dalyje jų ir 
man teks dalyvauti. Bus be 
galo džiugu ir smagu ten susi
tikti su draugais ir prieteliais. 
Jau keletas metų prabėgo, kai 
buvome susitikę.

Neabejoju, jog Detroite 
sveturgimiams ginti konferen
cijoje dalyvaus lietuvių dele
gatų iš daugybės kitų koloni
jų. Turėsime ir grynai lietu
višką sesiją. Pasitarsime ir pa
sikalbėsime, kaip lietuviams 
būtų galima giliau ir geriau 
įsitraukti i sveturgimių ameri
kiečių apsigynimo reikalus.

j—o---

Suvažiavo dešimt tūkstan- 
čię\ dantistų ir visi sako, kad 
"fmbrinas” vandenyje išgelb- 

vaikų dantis nuo supuvi
mo. Tikrai stebėtinas chemi
kalas.

Bet kodėl New York o mies
tas to “fluorine” neįdeda į 
mūsų vandenį?

Ir vėl tas “prakeiktas” do-* 
leris. Jis daug brangesnis už 
vaikų dantis!

—o—
Šiomis dienomis Austrijos 

sostinėje Vienoje Įvyks pasau
linis taikos kongresas. Neži
nia, ar pavyks kam nors iš 
amerikiečių ten patekti. Mat, 
mūsų- valstybės departmental 
užleido storą geležinę uždan
gą išvažiavimui iš Amerikos Į 
Vieną. ,

Bijoma taikos labiau, negu 
velnio!
wBet, žinoma, iš daugybės ki

tų kraštų taikosi mylėtojai su
plauks į Vieną. Jie ten dar 
kartą tars žodį uč taiką, dar 
kartą pakels balsą prieš nau
jo karo kurstytojus.

—o—
Turime naują vaistą nuo 

baisiausios ligos. vadinamos 
vaikų paralyžiumi. Jis vadina
mas “gamma globulin”. Mok
slininkai ištyrė ir surado, kad 
šiuo vaistu jau galima vaikus 
nuo ligos apginti per penketą- 
savaičių. O kai bus ištobulin
tas, gal jis žmogaus kūną pa
stoviai apsaugos nuo tos pa
baisos.

Ne poteriais, bet mokslu 
žmonės kovoja ligas ir nelai
mes. Vis tai nauji kunigų 
bizniui smūgiai.
.— °—

Keleivio redaktoriai bara 
čecphus už sušaudymą vienuo
likos išdavikų. Aš irgi manau, 
kad jie padarė klaidą. Geriau 
ir sveikiau būtų buvę tuos su
tvėrimus nubausti darbu ir 
kalėjimu.

—rO—
Bet kokia iš to išvada? Iš

vada tegali būti vi ei) a : Pa
linkėkime, kad ten daugiau 
išdavikų nebeatsirastų. Palin

kėkime, kad nebeatsirastų 
minkštadvasių, kurie susižavi 
svetimu doleriu ir parduoda 
socialistinę tėvynę.

—o—
Bet su tokia sveika išvada 

nesutinka keleiviniai menševi- 
. kai. Jie reikalauja daugiau 
pašaro kartuvėms. Jie reika
lauja, kad Amerika ir kitos 
kapitalistinės šalys dar smar
kiau verbuotų išdavikus so
cialistiniuose kraštuose.

Jie eina dar toliau ir siūlo 
parsidavėliams užtikrinti, kad 
jiems talkon ateis Amerikos 
ginklai, jeigu jie taip įsidrą
sintų, jog sukiltų!

F ■tfNoatrodo, tačiau, kad suki- 
litpm įvyks. Slanskis bandė pa
mėgdžioti Tito, o matote, kur 
atsidūrė.

—o---
Aš nominuoju Keleivio Ja-
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EISENHOWERIS PRAŠO
MacARTHURO PLANO
KARUI LAIMĖTI

(ONTESTAS
Gavimui Laisvei Naujų Skaitytojų

Gen. MacArthuras sake, kad jo planas laimėtu pergalę 
Korėjoj tik su nedideliais nuostoliais amerikonams

GENGSTERIAI LAIVAKROVIU VADAI 
surengė streiką prieš sovietus, 
KAD IŠVERŽTŲ $70,000 KYŠIU

Gavę iš kompanijos kyšį, tad gengsteriai ir paliepė 
darbininkam iškraut iš laivu sovietinius kailius

Šarvuotis Helena.—Busi
masis prezidentas Eisenho
weris pasiuntė generolui 
MacArthurui kablegamą iš 
šarvuotlaivio Helenos, pra
šydamas plano sėkmingam 
karo baigimui Korėjoje.

Gen. MacArthuras, buvęs 
vyriausias amerikonu ko- 
mandierius tame fronte, at- 
s a k y d amas kablegrama, 
dėkojo Eisenhoweriui, kad 
jis nori naudot MacArthu- 
ro patarimus.

MacArthuras, neseniai 
kalbėdamas National i am 
F a b r i kantu suvažiavimui 
New Yorke, sakė, “turiu 
planą, kad galima būtu lai
mėti Korėjos karą be dide
liu nuostoliu” amerikonams 
ir iu talkininkams.

Kuomet Eisenhoweris su
gris Į Jungtines Valstijas, 
tai asmeniniai tarsis su 
MacArthuru.

(Kai MacArthuras buvo

Gen. Ridgway prašo dar 
$400,000,000 kariniams 
Atlanto sąryšio darbams

Rocquencourt, Francija.— 
Amerikos generolas Ridg
way, vyriausias Atlanto 
kraštų sąryšio komandie- 
rius, ragino paskirti dar 
400 milijonų dolerių kari
nėms lėktuvu stotims, tvir- 
tovėms bei kitiems įrengi
mams vakarinėje Europoje 
prieš Sovietų Sąjungą.

Amerika ir jos talkinin
kai .jau yra davę bei paža
dėję 739 milijonus dolerių 
tokiems statybos darbams.

Pavarytas Hamann, ry
tų Vokietijos ministras

Berlin.. — Rvtinė Demo
kratinė Vokiečių Respubli
ka pašalino kasdienių reik
menų ministrą Karia Ha- 
manną. Jis kaltinamas už 
apsileidimą, kad neparuošė 
miestams maisto ir kitų 
reikmenų kalėdiniam sezo
nui, nors 'tų dalykų į valias 
yra respublikoje.

Baltieji subudeliavo. negrą 
kunigą buse

Chattanooga, Tenn.—Bal
tieji bjauriai sumušė, su
kruvino negrų kunigą A. 
H. Carnegie tik todėl, kad 
jis, buse atsisėdo į baltie
siem skirtą vietą.

Republikonai kontroliuosią 
kainas iki vasario 15 d.

Washington. — Republi- 
konai teigia, kad busimoji 
jų valdžia dar palaikys kai
nų ir rendų kontrolę iki 
1953 metu vasario 15 d.

I
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vyriausias koman d i e r i u s 
Korėjos frontui ir Tolimie
siems Rytams, jisai piršo 
bombarduot Kinijos Liau
dies Respubliką ir užsiun
dyt prieš ją Čiang Kai-šeko 
kinus tautininkus iš For- 
mozos salos. Prez. Trtima- 
nas tada nesutiko su to
kiais planais, todėl ir paša
lino MacArthurą iš koman
dos.)

Francijos seimas dar 
‘ pasitiki” valdžiai

Paryžius.-Francijos prem
jero Pinay * valdžia prašė 
savo seimo pasit i k ė j i m o 
kas liečia jos reikalaujamas 
lėšas ateinantiems, metams 
—apie 11,000 milijonų dole
riu, u •

Seimas pareiškė “pasiti
kėjimą” 300 balsų prieš 
291, tai yra, tik devynių 
balsų daugumą.

Višinskis išvyko atgal 
į Sovietų Sąjungą

New York.—Andrius Vi
šinskis, Sovietu užsienio 7 C.

reikalu ministras., namo iš- V 7

plaukė francūzų laivu Li
berte.

Atsisveikindamas, jis lin
kėjo amerikiečiams laimin
gų kalėdinių - naujameti
niu švenčiu.

Višinskis buvo Sovietų 
delegatas Jungtinių Tautų 
seime.

Išvykdamas jis pareiškė, 
jog Sovietų delegacija ryž
tingai* stengėsi, kad Jungti
nės Tautos tarnautų taikai, 
bet jos pasirodo “ne taikos 
įrankis.”

Atsisveikindamas, Višins
kis taip pat linkėjo geros 
kloties visiems kovotojams 
už taiką. 

' II II ■ I II.,..

Busimasis darbo sekretorius 
laikysis Tafto įstatymo

%

Chicago.— Martinas Dur- 
kinas, Eisenhowerio paskir
tas darbo departmento se
kretorium, pareiškė:

—Aš nemėginsiu panai
kinti Tafto - Hartley’o įsta
tymą (kuris vartojamas 
streikam laužyti ir unijom 
ardyti).

Durkinas, Darbo Federa
cijos Plumberių Unijos 
pirmininkas, sakė:

—Aš tiktai remsiu tokias 
įstatymui pataisas, su ku
riomis visi sutiks.

London. — Anglijos karo 
ministras A. Head sakė sa
vo seimui, kad ir komunis
tus priima j armijos tarny4- 
bas.

\

Kontestantų stovis šiandien yra toks:
Punktai

M. Sviękiiniene, Waterbury, Conn................. 2,001
Hartfordo valininkai ........................................  1,608
Geo. Shirtiaitis, Montello, Mass. ............. ... 1,864
D. G. JusiuS^ffrcester, Mass........................... 1,630
LLD 133 kp., Camden, N. J........................... 1,252
Elizabeth, N. J., vajininkai ................ 1,249
Brooklyn© vajininkai ....................................... 1,232
Philadelphijos vajininkai ..................   1,111
L. Prūseika, Chicago, III.................................... 998
P. Beeis - F. Klaston, Great Neck, N. Y............ 980

L. Bckis-P. Anderson, Rochester, N. Y......................... ..................... SI7
J. Krasauskas, Norwood, Mass................    816
V. Smalsiiene, Detroit, Mich.................................................................... 756
IT. Thomas, So. Boston, Mass.................................................................. 672
Newarko Vajininkai ................................................................................... 652
A. Apšegiepč. Auburn. Mo....................................................................... 652
L.L.D. Moterų 20 kuopa, Binghamton. N. Y..................................... 602
Harrison. N. J., vajininkai ...................................................................... 546
St. Kuzmickas, Shenandoah. Pa.............................................................. 538
P. Šlajus, Eddystone, Pa............................  476
S. Penkauskas, Lawrences Mass.............................................................. 472
J. Balsys, Baltimore. Md.......................................................................... 443
J. Blažonis, Lowell, Mass....................................................................?..... 420
L. Tilwik, Easton, Pa................................................................................. 420
Bridgeport, Conn., vajininkai .....................................................  336
P. Šlekaitis, Scranton, Pa....................................................................  320
Toronto Vajininkai ................................................................................... 288
K. Vilkauskas, Nashua, N. II.................................................................. 280
V. Ramanauskas. Minersville, Pa.......................................................... 262
J. Di.jun, New Haven, Conn.................................................................... 224
Geo. Urban, N. Braddock. Pa...........................................  220
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa...........................................   208
M. Slekicne, Gardner, Mass............................................................... 196
A. Gudzin, Scotia, N. Y........................................................  196
S. Rauduvė, Pittston, Pa........................................................................  196
J. Bimba, Paterson, N. J......................................  1.72
A. Grigaitis, Pittsburgh, Pa...................................................................  • 168
L. L.D. 70 kp.. Cliffside, N. J................................................................... 168

V. Kvetkas, Cambridge, Mass..........................  168
Ant. Kuzmickas, Girardville, Pa.............................   168
S. Puidokas, Rumford, Me. .................................   156
A. Kubilskis, Coal Center, Pa.................................................................. 140
John Urbonas, Pittsburgh, Pa.......... ...............................   130
J. Kazmer, Pittsburgh, Pa............................  1..............     130
II. Žukas, Binghamton, N. Y...................    .'................ 128
M. Aranuk, Detroit, Mich......................... i.......................... 120
C. K. Urban, Hudson, Mass.....................................................  •..... 112
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass........................................   108
Alex Shatro, Aliquippa, Pa...................................................................... 84
E. Kaspariene, Wilkes-Barre, Pa. ...................................................... 84
J. Egeris, Nashua, N. I J.......................  28
A. Bražinskas, So. Boston, Mass....................   28

Šį sykį naujų prenumeratų gavome nuo sekamų va- 
jininkų: D. G. Jusius, Worcester, Mass.,, LLD 133 kp.,

(Tąsa antram puslapy)

280 įžymių amerikiečių ragina 
Trumaną paleist komunistus., 
įkalintus pagal Smitho įstatą

New York.— Pranešama, 
jog 280 Amerikos moksli
ninkų, kunigų, unijinių va
dovu ir- kitu ižvmiu 'ameri
kiečių iš įvairių valstijų pa
siuntė prezidentui Truma- 
nui prašymą paleist iš ka
lėjimų komunistus, kurie 
baudžiami pagal. Smitho 
įstatymą, už tariamą “suo- 
kalbiavimą skelbti, kad rei
kėsią varu nuversti vAmen
kos valdžią.”

Po prašymu padėjo savo 
parašus protestantų vysku
pas W. J. Walis, pro
fesoriai Bernard Baum, 
Josephine Gleason.; Gele

Indija reikalauja 
Tunisijai savivaldos

United Nations, N. Y.— 
Indijos delegatė V i j a j a 
Lakšmi, kalbėdama Jungti
nių Tautų seime, reikalavo, 
kad Francija pripažintų 
Tunisijai visišką tautinę? 
savistovybę, arba nepri
klausomybę.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir vis nešalta.

4

žinkeliečiu Mašinisztu Bro
lijos vadas R. W. Angle, 
kun. G. W. Alexander, ar
tistas , Laufman, rabinas 
Abr. Cronbach ir tiek kitų 
vadovaujančių amerikiečių, 
kad jų vardų sąrašas uži
ma apie tris skiltis smul
kios laikraštinės snaudos.

Jų prašymas teigia, kad 
jeigu prezidentas atleistų 
bausmę tiem komunistam, 
tai apramintų ragahgaudiš- 
kus šėlimus ir prieš kitus 
amerikiečius, kurie z perse
kiojami bei šmeižiami už 
prikišamą jiems “raudonu
mą.”

Gen. Naguib atmetė 
Egipto konstituciją
' Kairo, Egiptas. —, Egipto 

premjeras gen. Naguibas 
atmetė esamąją šalies kon.-' 
stituciją ir laikinai perėmė 
visą valdžią į savo rankas, 
iki pagamjns naują konsti
tuciją.

Koreija. — Šiaurinė Ko
rėja praneša, kad jos kovū- 
nai nušovė 5 amerikinius 
lėktuvus.

riai federacinės Laivakro- 
vių Unijos vadai 1950 me
tu rudeni suruošė vadina
mą “patrijotinį” streiką 
prieš įgabenamus iš Sovie
tų Sąjungos brangius kai
lius. Uždraudė' darbinin
kams iškrauti tuos kailius 
iš laivų ir pareiškė, “mes 
nedarysime komuni s t a m s 
biznio.”

Nuodingi Londono rūkai 
užtroškino 100 žmonių

I

j London. — Tiršta ūkana, 
į susimaišius su s u o d i m is, 
■ dūmais ir nuodingais fabri
kų garais, per penkias die
nas Londonu užtroškino 
šimtą senyvų žmonių.

Net vidudienyj buvo taip 
tamsu, kad nieko nematyt 
už keleto pėdų. Dėl to ke
li londoniečiai žuvo per au
tomobilių ir traukinių ne
laimes.

. e.-,.,.,. .H,,-—— . n ...

Prancūzai nužudė dar 
kelis morokkiečius

I

Kasablanka, Morokko. — 
Francūzų kariuomenė vėl 
šaudė d e m o n stl’uojančius 
morokkiečius, reikalaujan
čius Morokkai ir Tunisijai 
n e p r i k 1 a u s o ly ybės nuo 
Francijos. Nušovė dar ke
lis žmones.

Viso per- dvi dienas fran- 
eūzai nužudė daugiau kai]) 
50 morokkiečiu. O morok- v •
kiečiai gindamiesi užmušė 
keletą francūzų.

Francūzai, be to, sužeidė 
300 morokkiečiu ir arešta
vo kelis šimtus.

Karinė francūzų valdyba 
iškraustė vis.us civilinius 
saviškius iš Kasablankos. 
Bijo morokkiečiu keršto 
jiems.

Mažėją kriminaliai jankių 
darbai Vokietijoje

Heidelberg, Vokietija. — 
Associated Press praneša, 
kad' Jungtinių Valstijų ka
reiviai per. 6 mėnesius iki 
spalio 31 d. šiemet atliko 
tiktai 1,399 kriminalinius 
darbu?, vakarinėje Vokieti
joje, Francįjoje ir Anglijo
je.

Tuo laikotarpiu jie nužu
dė 3 žmones, išprievarta
vo 74 moteris bei merginas, 
padarė 57 apiplėšimus, 307 
vagystes ir 461 užpuolimą.

497 kiti nusikalto kaip 
šmugelninkai, pinigų padir
bėjai ir tt.

Bet tai jau mažiau jan
kių šiemet nusidėjo tokiais 
žygiais, negu pernai per tą 
•patį laikotarpį.
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Tuo streiku raketieriai 
vadai norėjo tiktai išveržti 
70 tūkstančių dolerių kyšių 
iš British - American kailių 
kompanijos., kuriai du lai
vai atgabeno krovinius so
vietinių kailių už 3 milijo
nus doleriu.

Kada kompanija davė 
$70,000 kriminalistui Pas- 
qualei Ferronei, Laivakro- 
vių Unijos skyriaus sekre
toriui, ir Tonini Giantoma< 
si’ui, jo delegatui, tai jiedu 
atšaukė streiką ir liepė lai- 
vakroviams iškrauti tuos 
kailius..

Ex-kalinys Ferrone dar 
ir dabar vadovauja tam 
uniįos skyriui, num. 1235.

Taip liudijo valstijinei 
piktadarysčių tyri n ė j i m o 
komisijai Gregory But
in a n ’ a s, minimos kailių 
kompanijos prezidentas. Jo 
liudijimą patvirtino ir kiti 
parodymai. '

Atominis mokslininkas 
ragina pakeist mirties 
bausmę Rosenbergams

Chicago.—Atominis moks
lininkas Harmon Craig, 
Chicagos Universiteto pro
fesorius., pareiškė, kad Ju
lius Rosenbergas ir jo žmo
na Ethelė neteisingai nu- 
8.merkti mirti elektros, kė
dėje už vadinamą “atomi
nių sekretų išdavinėjimą 
Sovietams.”

Prof. Craig, rašydamas 
universiteto studentu laik
raštyje, „ reikalauja naujo 
teismo Rosenbergams.. Kar
tu ragina siųsti prezidentui 
Trumanui atsiša ukimus, 
kad pakeistų jiems mirties 
bausmę. :

Anglai su lėktuvais 
medžioja negrus

Nairobi, Kenya. — An
glai pradėjo ir su lėktuvais 
medžioti negrus, vadina
mus Mau Mau “teroristus.” 
Ablavams prieš negrus jie 
jau seniai naudoja tam ty
čia išlavintus didelius šu
nis, kurie gaudo ir drasko 
žmones.

Anglai neseniai užklupo 
vieną negrų kaimelį ir su
šaudė 20 gyventojų kaip 
Įtariamus teroristus.

Šimtais ir tūkstančiais 
gaudydami negrus, anglai 
paprastai suguldo juos ant 
pilvų ir, laikydami virš jų 
galvų šautuvus, spaviedo- 
ja: — Prisipažink, kad esi 
Mau Mau narys.

Žudo ir prisipažįstančius 
ir užsiginančius.

Mau Mau organizacijos 
vadovaujami negrai mojasj 
išvyti anglus iš Kenyjos, 
Anglijos kolonijos rytinėje 
Afrikoje.
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TAUTŲ KONGRESAS TAIKAI GINTI
GRUODŽIO 12 DIENĄ šaukiamas Tautų Kongresas 

Taikai Ginti.
Kai šie žodžiai rašomi, -į Vienna, Austrijos sostinę, 

renkasi ištiso pasaulio taiką mylinčiųjų žmonių atsto
vai.

Kongreso sesijos vyks toje salėje, kur kadaise Johan
nas Straus teikė koncertus, kuriuose vyravo jojo popu
liarūs kūriniai. Viennos miestas yra padalintas. į zonas, 
—salė, kurioje Kongreso sesijos atsibus, stovi Britų zo
noje.

Sakoma, Kongrese dalyvaus nemažiau 3,000 delegatų, 
suvykusių iš visų pasaulio kampų ir kampelių.

•
DIDŽIAUSIĄ KLAIDĄ daro tie, kurie sako, būk šis 

Kongresas būsiąs niekas daugiau, kaip “komunistų pro
pagandistų sambūris.” Nieko toliau nuo tiesos!

Į Kongresą žadėjo suvažiuoti įvairiausių politinių pa
kraipų žmonės.

Antai Italijos parlamentaristų asociacijos — kuriai 
priklauso liberalai, krikščionys demokratai ir dešinieji 
socialistai, — pirmininkas signor Nitti, pirmiau, negu jis 
sutiko Kongresai! vykti, užklausė: ar jam bus leista lais
vai pasisakyti savo nuomonę? Kai jam buvo atsakyta, 
jog bus, tai Nitti nusitarė ten vykti.

Vakarų Vokietijos protestantų, katalikų ir social-de- 
mokratų veikėjai tapo išrinkti delegatais į šį Kongresą. 
Į Kongresą pažadėjo vykti net toks fmncūzų rašytojas., 
kaip Jean-Paul Sartre, ilgametis komunistų priešas.

Kongreso Šaukimą nuoširdžiai užgyrė tokie Prancūzi
jos meno šulai, kaip Pablo Picasso ir Henri Matisse.

Kitais žodžiais, Kongresas bus įvairus: jame bus a.t- 
stpvaujama, kaip sakėme, visokiausių politinių krypčių 
judėjimai, kurie brangina taiką. 1

TARYBINIS RAŠYTOJAS ir publicistas Uja Eren- 
burg, vienas Kongreso šaukėjų, andai rašė žurnale 
“News,” kad į Kongresą žada atvykti milžiniškos dele
gacijos iš Azijos kraštų.

Kaip žinia, neseniai Pekine įvyko Azijos kraštų taiką 
mylinčiųjų žmonių Kongresas. Ten buvo apvienytos, 
apjungtos taikos šalininkų jėgos, kurios nusitarė įsi
traukti į platesnį, visapasaulinį judėjimą už taiką.

Prancūzijos, Italijos, Skandinavijos kraštai taipgi 
siunčia dideles delegacijas. To paties laukiama iš An
glijos. Afrika taipgi bus atstovauta gausiai. Gi apie 
tarybines respublikas, bei demokratines liaudies respu
blikas. nėra ko nei sakyti: jos ten turės savo skaitlingas 
delegacijas. (

Bus delegacijos iš Lotynų Amerikos respublikų.
' Kyla klausimas: ar daug delegatų tame Kongrese bus 

iš mūsų krašto? T tai sunku atsakyti. Privalome su
prasti, kad mūs.u vyriausybė košia, kiekvieną žmogų, 
vykstantį į užsienį. Jei tik ji suuodžia, jog tas ar toji 
nori dalyvauti tarptautiniuose taikos šalininkų kongre
suose, neduoda jam ar jai paso!

Todėl iš čia, iš mūsų krašto delegacija veikiausiai ne
bus ten skaitlinga. O vis. tik Amerikos taikos šalininkai 
tan bus atstovauti! Nėra tokių užtvarų, kurios galėtų 
sulaikyti žmones nuo pasiekimo savo tikslo.

Ana, Pekino Kongrese dalyvavo* net keliolika. amerL 
kiečių delegatų, nežiūrint to, kad jie turėjo ten vykti 
“aplinkiniais keliais,” nežiūrint to, kad jiems grūmojo 
valstybės departmentas.

Kaip ten bebūtų, Viennos Kongresas, žada taiką my- 
linčiajai žmonijai pateikti planus, kaip pašalinti karo 
pavojų.

ČECHOSLOV AKĖJOS
RABINO NUOMONĖ

PASIKALBĖJIME su amerikiniu žurnalistu Sam 
Russell, vyriausias Čechoslovakijos rabinas, Dr. Gustav 
Sichl, pareiškė, jog pasaulio anti-sovietinės spaudos su
galvotas ir paskelbtas teigimas, būk dabar Čeęhoslova- 
kijoje vyrauja anti-semitizmas, yra gryniausias melas.

Jokio žydų persekiojimo, jokio puolimo ant žydų ti
kybos, ant sinagogų, jokio anti-semitizmo ten nebuvo ir 
nėra, sako šis rabinas.

Kai korespondentas užklausė rabiną, ką jis mano 
apie neseniai Pragoję atsibuvusį teismą kriminalistų; 
nusižengėlių, šnipų ir žalotojų*, kurių tarpe buvo dau
guma žydų kilmės, tai Dr. Sichl atsakė:

“Kiek tai liečia teismą, turiu pasakyti,, jog kriminar 
lįstų gali atsirasti žydų kilmės žmonėse taipo pat, kaip 
ir kitose tautose.”

Tai teisinga pastaba. Mes tai sakėme tuojau, kai tik 
tasai teismas prasidėjo.

Taip, kriminalistų atsiranda visose tautose. Kas to 
nemato, nieko nemato.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
PLEPALAI/

Montreališkė Kardelio 
Nepr įklausoma Lietuva 
paskelbė: “Lietuvai gręsia 
sovietinis badas...”
' Kodėl? I? kur? Kaip?

Ogi todėl ir taip, kad 
Lazdijų rajone buvo pavė
luota bulvės nukasti!

Argi tai ne kardeliškas 
kliedėjimas!

LAUKIA, JIE LAUKIA!
Montreališkėje Nepri

klausomoj Lietuvoj aprašo
mas kaž koks mitingas, 
įvykęs Ne*w Yorke, kur da
lyvavo Grigaitis, Olis, Ši
mutis, Budrys, Tolišius, 
Žadeikis, Sidzikauskas ir 
kiti “dideli Lietuvos lais
vinto j ai.”

“Tarptautinės padėties 
klausimu,” rašo laikraštis., 
šitaip raportavo V. Sidzi
kauskas :

Jis -palietė paskutiniuosius 
didesnės reikšmės įvykius: ne 
seniai įvykusią Komunistų 
partijos konferencija Maskvo
je, JAV prezidento rinkimus, 
Pėipingo taikos kongresą ir 
kitus svarbesnės reikšmės į- 
vykius. Tiek šaltasis, tiek psi
chologinis karai, tiek ir karš
tasis karas Korėjoje pamažu 
atidaro akis demokratiniam" 
pasauliui ir aiškiai skatina 
budrumą. Mums šitose ir ki
tose grumtynėse reikia būti 
pasiruošusiems savo yalstybės 
atstatymo reikaluose, kad kie
kvienu momentu ir dažnu 
klausimu galėtume tuojau 
duoti atsakymus ir kartu da
ryti viską, kad, jei reikalai 
užtruktų kuoilgiausia, išlaiky
tume savąją lietuvybę.

Taigi Sidzikauskas nu
mato, jog Korėjos karas 
“atidaro akis demokrati
niam (tokiam, kaip Sidzi
kauskas.— L. Red.) pasau
liui ir aiškiai skatina bu
drumą.” Žodis “budrumas” 
čia reikia suprasti karą, įis 
čia pasakytas suktai. Si
dzikauskas tiešijasi, jog 
neužilgo tasai “budrumas” 
ivyks. Tačiau, jeigu “rei
kalai užtruktų kuoilgiau- 
s.ia” (vadinasi, jei jų lau
kiamas. karas neįvyktų 
greit., — L. Red.), tai Si
dzikauskas ragina išlaikyti 
“savąją lietuvybę;”

Matot,'kaip “aukštieji di
plomatai” moka suktai 
kalbėti! Tiesiog, atvirai 
džiaugtis, kad karas “greit 
bus,” jie nedrįsta, bijosi tų, 
kurie jiems pinigus aukoja. 
Tai jie plepa “mikliai,” kad 
durniai nesuprastų. Bet 
žmonės supranta, nes tuos 
pelnus gerai pažįsta!

tas pats, kurį jis anksčiau 
smerkė, išgelbėsiąs pasaulį...

Apgailestauti Sartre sukvai- 
lėjimu nėra ko. Jo egzisten
cializmas buvo mirštąs. Pas- 
kutiniom dienom mažai kas 
įdomavosi.

Matot, kas darosi! Ra
šytojas Sartre buvo geras, 
kol jis šmeižė Tarybų Są
jungą. Bet dabar, kai jis 
pradėjo keistis, kai jis su
tiko dalyvauti šaukiamaja
me Taikos šalininku kon
grese Viennoje (kongresas 
prasidės gruodžio 12 d.), 
tai P. Dantas ir jam toly
gūs jį prakeikia.

Bet 'kodėl Dantas taip 
greit griebiasi už “sukvai- 
lėjimo” žodžio? Esame ti
kri: jei pastatytume Dan- 
tą greta Sartre ir paimtu
me specialistus juodviejų 
protui ištirti, tai viskas pa
sirodytų atžagariai...

Žinome, kad Sartre daly
vaus Viennos kongrese, bet 
nežinome, ar jis ten vyksta 
tam, kad pasisakyti už tai
ką, ar tam, kad kišti koją 
tiems, kurie kovoja už tai
ką. Jeigu jis iš tikrųjų per- i 
siorijentavo, jeigu Šartre | 
kovos už taiką, tai reikia' 
pripažinti, kad jis daro 
progresą, o jis daro pro
gresą, nes mato, jog tik

tie, kurie šiandien kovoja 
už taiką, neša žmonijai vil
tį ir laimę.

Daug šiandien pasaulio 
intelektualų, anaiptol ne
pritariančių komu nizmui, 
veikia išvien su komunis
tais, kovojančiais už taiką. 
Tokių intelektualų Prancū
zijoje yra tūkstančiai. Štai 
bene patsai žymiausias šių 
dienų francūzų teptuko ir 
paletės meistras, tapytojas 
Henri Matisse, entuziastiš
kai užgyrė Viennos kon
greso šaukimą.

Šį kongresą užgyrė net 
ir to kis asmuo, kaip buvęs 
Italijos premjeras Orlando, 
neseniai miręs., sulaukęs 92 
metų amžiaus.

Ar tai reiškia, kad tie 
žmonės “sukvailavojo”?!

Gėda P. pantai šitaip 
niekinti žmones, vakar bu
vusius jūsų garde, o šian
dien pasisakančius už tai
ka! v

Bonn, Vokietija. — Vėl 
keli šimtai vokiečių demon
stravo prieš valdžios rū
mus, reikalaudami atmest 
karines sutartis su Ameri
ka. Policija kruvinai su
mušė daug demonstrantų ir 
areštavo 11.

DŽIM10 ŠMOTO
ISTORIJOS

I seniai vienas boisas, dargi 
saldotas, apsižiūrėjo, kad 
jis. ne vyras, ale merga. Pa
sidarė repereišin ir patapo 
merga.

—Na., tai kas?
—Aš myninu tą, kad 

šiandien žmogus nežinai, 
kas tu pats esi, ir su kuo 
kalbi: su boba ar su vyru? 
Kaip susitinki ant stryto 
žmogų, tai nežinai, kaip jį 
vadinti: mister ar misius? 
Užvakar susitikau Anufrą 
žėką, -- tu jį gal pažįsti. 
Jis dar nieko s.au atrodo; 
kaip eina ant stryto, tai pa- 
sistrajina, išsiskuta, plau
kus kokiomis ten mostimis 
sulygina. Pasirodo, kaip

KONTESTAS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Camden, N. J. (per Wm. Patten* Gloucester Heights, N. 
J.,—2); S. Penkauskas, Lawrence, Mass., ir A. Pilėnas, 
Philadelphia, Pa. Jie visi ir atnaujinimų ir aukų pri
siuntė.

Punktais su atnaujinimais pakilo: Geo. Shimaiks, 
Brockton, Mass., siekiasi į pirmą vietą; L. Žemai 
Hartford, Conn., A. Apšegienė, Auburn, Me., LLDW 
kp.'moterų skyrius (per Anna Wellus ir M. Kazlauskie
nę), Binghamton, N. Y., J. Balsys, Baltimore, Md., J. 
Blažonis, Lowell, Mass., V. Ramanauskas, Minersville, 
Pa., ir Ant. Kuzmickas, Girardville, Pa. Jie taipgi pri
siuntė.

Aukų gavome:
Nuo ALDLD 68 kp. Moterų Klubo bankieto, Hartford, 

Conn, (per L. Žemaitienę), $106.00.. Ir draugės sudėjo 
$32.65. Viso $138.65.

Po $10: F. Malkaitis, Clinton, N. J., ir Baltimorietis.
Po $5: Gera draugė, Hartford, Conn., LLD 138 kp., 

Camden, N. J.,‘ir LLD Moterų 20 kp., Binghamton, N. Y.
M. Ramoška, Hartford, Conn., $4..
Po $3: J. Korsak,. Worcester, Mass., Ch. Yuozupaitis, 

Cokeburg, Pa., J. Stanys, Baltimore, Md., J. Staskus, Ci
cero, Ill., Motiečius, Chicago, Ill., J. Krapavickas, Au
burn, Me., Peter Karpich, Lynji, Mass., B. Navickas, 
Plymouth, Pa., A. Stiklūnas, .Luzerne, Pa., A. Bakšis, 
Phila., Pa. Is Lowell, Mass.: R. Chulada ir A. Drazdaus- 
kas. Iš Brockton, Mass.: M. Tamulevičienė ir K. Kal- 
velienė. Iš Hartford, Conn.: Adam Abeliūnas, M. Nixi^ 
J. Saurusaitis ('East). D. Guokas, Poquonock, Conn., 
ir Aląx Kornik, Meridan, Conn. » . Jb \

Po $2: A. Raulinaitis, Hartford, Conn., J. Barkaudfai, 
Manchester, Conn., J. Karsonas, Lowell, Mass., Ch. IPle- 
ta, Philadelphia, Pa.

Po$l: A. Klish, Wallingford, Conn., J. Bekšia, Law- 
Lawrence, Mass., G. Medelis, Minersville, Pa., V. But
kus, Brooklyn, N. Y., V. J. Stankus, Hialeah, Fla., ir W. 
Marinas, Los Angeles, Calif. Iš Chicago, Ill.: J. Patec- 
kas ir Geo. Montvila. Iš Brockton, Mass.: A. Čerkasas 
ir J. Grigas. Iš Lowell, Mass.: S. Alexa, J. Kazlauskas ir 
S. Paulenka. Iš Detroit, Mich.: V. Rogers, P. Jočionis 
(Dearborn), J. Latoza ir A. Benson.

VIENYBĖ IR
JEAN SARTRE

i >

Prancūzijoje gyvena Jean 
Paul Sartre, rašytojas, su
kūręs savotišką teoriją apie 
egzistencializmą. (Ką tai 
reiškia, tai Skitas klausi
mas.)

Sartre parašė keletą an
ti - sovietinių veikalų. Be
ne vienas jų buvo ir New 
Yorke statytas, tačiau pa
sisekimo neturėjo.

Dabar štai, ką apie tą ra
šytoją, rašo Vienybėje tūlas 
P. Dsntas:

Jęan Pąul Sartre šalininkai 
šiandien nusivylę.

Šiomis dienomis Vienoje tu-' 
rėj.o būti vaidinamas jo vei
kalas “Nešvarios rankos.” 
Bet dabar pats Sartre jį už
draudė... Kodėl? Dėl to, kad.. 
Vienoj įvyks komunistų orga
nizuojamas Taikos kongresas 
ir jame pats Sartre vaidins, 
“Fštiestos rankos”...

Mušdamasis į, krūtinę, savo 
žurnale jis jau pradėjo skelbi 
ti, kad Stalino komunizmas, / ...

Kaip aš suėjau Saimoną 
Blyną, tai jis buvo piktas.

—Kas iš šito mūsų pa
saulio bus, Džim? — klau
sė Saimonas mane. — Į ką 
jis pavirs?

—Ko tu, Saimon; nori iš 
pasaulio? Jis yra orait.

—Ko noriu?! Ar tu ne
matai, kas darosi? Visur 
vagys, sukčiai. Va,, žiūrėk, 
kas darosi ant dokų, kur aš 
pats kadaise dirbau. Kri
minalistai valdo Naujorko 
dokerių uniją. Grafteriai 
šienaujasi tūkstančius do
lerių, o kas jiems tai sumo
ka? Ogi patys darbininkai, 
dokeriai.

—Tai ar tu mislini, ■ kad 
grafteriai vieni tai daro? 
Ar tu nežinai, kad grafte
riai ii* kriminalistai dirba 
susitarę su kaip kuriais val
dininkais ir su bosais? ,, 

—Dac rait, aš tą žinau. 
Tai kas bus? Ar taip vi
sada jie darys?

—O kas jiems neleis? Ar 
tu mislini šitie džiodžiai, ką 
dabar juos klausinėja, ’ pa
darys parėdką? Laikei!! 
Kaip buvo-, taip-'ir bus,'kol 
darbininkai dokeriai patys 
nesusipras ir neišmėš iš sa
vo tvarto to mėšlo.

—Ale ne tik tas mane 
vorina, Džim. Dar yra ir 
kiti tin&sai, ęlėl kurių aš 
negaliu gerai, miegoti.

—Kas jie?
—Nugi dabar žmogus ne

žinai, kas tu esi. Andai 
Škotijoj viena leidė dakta
rė apsižiūrėjo, kad ji ne lei
dė, ale vyras. Na, ir ji,pa
sidarė vyru. O va, visai ne-

caca. Susitikau aš jį, o jis 
žiūri i mane ir smailina. 
Mislinu sau, tu, unksvote, 
nesi’ vyras, ale boba. Tau 
reikia eiti ant repereišin ir 
tu tuoj nešiosi andaroką! 
O mano prisiega, kaip skai
tė Laisvėje apie tą vyruką, 
kuris po repereišino pata
po mergina, tai ir sako 
man: aš mislinu, Saimon, 
sako ji, kad ir tau reikia 
repereišin, ba tu gal esi bo
ba, o ne vyras. Tai va, kas 
yra, Džim. Zokristijonas 
sako: kas čia bus, — visas 
šventas raštas, eina ant šo
no. O pranciškonai misli- 
na, kad jie nėra vyrai, ale 
mergos, ir bijosi, kad kas 
nors nesiųstų jų ant repe
reišino.

—O kodėl jie bijosi?
—Todėl, kad, jeigu jie 

po repereišino pasidarytų 
moterimis, tai negalėtų už
imti tų vietų, kurias užima, 
ba jų zokonaš neleistų. Ar 
tu mislini, Džim, kad ne
reikėtų nuveiti pas Jeroni
mą Puslapį ir prašyti, kad 
jis mums išvirožytų. šitą 
klausimą?

—Ne, aš mislinu, Saimon, 
kad Laisvėje bus apie tai 
daugiau rašyta, tai kam 
mums baderiuoti Jeronimą 
puslapį; jis ir be mūs yra 
labai bizi.

—Na, jeigu taip, tai žiū
rėsime, ką pasakys Laisvė. 
Gal tada aš galėsiu geriau 
miegoti; O dabar gudbai, 
Džim!

—Gudbai, Saimon! — pa
sakiau Blynui ir mudu at
sisveikinome.

šie miestai stovi aukomis sekamai:
Brooklyn, N. Y............................................... 135.00
Waterbury, Conn ....... .......... . 11A
Brockton, Mass...................................................
Elizabeth, N. J.................................. ................
Worcester, Mass. ............................ '........... . . .
Baltimore, Md............................. .......................
Rochester, N. Y.................................................
Chicago, Ill.................................. ... ...  <.. i. ...................

Philadelphia, Pa........... .........
San Francisco, Calif...................................
Camden, N. J. ............. . ................... ... ..........
Richmond Hill - Woodhaven; N. Y. .'..............
So. Boston, Mass.............. ................ . .............. .
Pittsburgh, Pa....................... . .  •......................
Lawrence, Mass..................................................
Bridgeport, Conn..............................................
Detroit, Mich................................................. .
Easton, Pa...........1...............................................
Binghamton, N. Y............ . ................ ..............
Norwood, Mass. .. •................................... .
Portland, Oregon ............................................ •
Great Neck, N. Y...............................................
Lowell, Mass.........................'............................
Newark, N. J......................................................
Paterson, N. J........................... ;••••..............
Cliffside Park, N. J................ . .........................
Scranton, Pa. ......................................
New Britain, Conn...........................................
Kearny,.N. J..................... •.................................
Gardner, Mass.......... •............................... .
Shenandoah, Pa. .. •...........................................
Cambridge* Mass................. : ...............
Grand Rapids, Mich............................. . ...........
N. Braddock, Pa.................................................
Toronto, Canada................................................

81.00 
66.00 
66.00 
61.00 
59.50 
5L($ 

50.00 
50.00 
49.00 
48.00 
44.00 
42.00 
40.00 
39.00 
37.00 
37.00 
35.00 
28.50 
28.00 
28.00 
27.00 
24.00 
23.00 
23.00 
22.00 
16.0® 
i£<x) 
14.®0 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00

Haverhill, Mass............ ..........................  9.00
New Haven, Conn...............................................  9.00
Coal Center, Pa. ...........................  7.50
Auburn, Me................................   7.00
Nashua, N.H........... ............   6.00
Lewiston, Me. ..........................................    6.00
Aliquippa. Pa....................    6.00
Wilkes-Barre; Pa. ......................      6.00
Minersville, Pa............ .'....................    6X)O
Miami, Fla........................................... 5.00
Girardville; Pa.    5.00
New* York City,rN. Y. .... .............    3.00
Bayonne, N. J............................   3.00
Cleveland, Ohio ..........................•..........................3.00:
Hudson, N. H..........................  ’...............  3.00
Bridge water* Mass.....................     3.00
Pittston, Pa..........................    3.00

Mes manome, kad būtų gražu, jeigu tuose miestuose, 
kur yra daugiau negu vienas vajin^.kas vajgius lentelė
je, susijungtų punktais. Nepamirškite* kad už aukas 
bus skaitomi punktai vajaus pabaigoje. Tas daug, pa
gelbėtų jūsų miestui. 4 . w/w

Širdingai ačiū visiems už naujas prenumeratas, jau-* 
kas ir atnaujinimu?. į

Vajus artinasi prie pabaigos. Tad prašome tuoj pra
nešti apie punktų sujungimą.

Laisvės Administracija

Z puti.—Laisvė (LibertiJ^Ketvirtad.* GruodŽM^Dac. 11, 1952 
x...................



NEW JERSEY NAUJIENOS
Newark, N. J.

Lapkričio 30-tą dieną LDS 
3-čios Apskr. bendrai su LDS 
8-ta kuopa, Newark, N. J. 
koncertas su šokiais pavyko 
^vidutiniškai. Svečių galėjo bū
ti daugiau, negu jų buvo. Ta
čiau, atsižvelgiant į tai, kad 
išvakarėse įvyko Brooklyno 
suvažiavimas ir vakarienė, 
tai gal tas kiek ir atsiliepė.

Iš aplinkinių kolonių, apart 
Elizabetho ir Lindeno, tai iŠ 
kitur nieko nebuvo. Harrison- 
iečių neskaitau svetima Ne- 
warkui kolonija, kadangi jie 
vieni su kitais yra kaimynai. 
Iš Brooklyno, apart seniau 
gyvenusių Newarke Dobinių 
su Kunčiais, daugiau niekas 
nebuvo.

Programa buvo marga, ir 
labai gera, ir tie, kurie turėjo 
laimės dalyvauti dienraščio 
‘'Laisvės” koncerte ir šiame, 

UŽBURTOJI SIELA
( 10-24-52 Parašė ROM.

(Tąsa)
Bet vis dėlto Aneta savęs nesuprato! 

Ji buvo susirūpinusi.
“Keista! — galvojo ji, — aš noriu vis-’ 

ką atiduoti. Ir aš noriu viską pasilik
ti !..” **'

Rytojaus dieną, — tai buvo išvažiavi
mo išvakarės, — tuo metu kai, baigda
ma pasiruošimus, ji vėl pradėjo jaudin
tis, nepaprastas vizitas prisidėjo prie jos 
nerimų, labiau juos išryškindamas. At
vyko Marselis Frankas.

Po keleto meilaus mandagumo žodžių 
jis priminė Anetos sužadėtuves, kurių 
Rože nelaikė paslaptimi. Jis labai ma
loniai jai palinkėjo laimės; jo balsas ir 
akys buvo švelniai pašaipiškos, jausmin
gos. Aneta jautėsi su juo labai laisvai, 
kaip su aiškiaregiu draugu, kuriam ne
reikia nei visko sakyti, nei ką nors slėp
ti: susiprasti užtenka pusės žodžio. Jie 
kalbėjosi apie Rože, kuriam Marselis 
Frankas šypsodamasis pavydėjo. Aneta 
žinojo, kad jis sakė tiesą ir kad jis buvo 
įsimylėjęs. Bet jiedu dėl to visai nebu
vo sumišę. Ji pasiteiravo apie Rože, ku
rį jis artimai pažino. Marselis jį išgy
rė; bėt kai ji užsispyrė, kad jis kalbėtų 
ne taip banaliai, Marselis juokaudamas 
pasakė, kad jam nėra reikalo pav'aizduo- ♦ 
ti Rože, nes ji jį pažįstanti lygiai gerai, 
kaip ir jis. Ir taip kalbėdamas, jis pa
žiūrėjo į ją tokiu veriančiu žvilgsniu, 
jog, valandėlei priblokšta, ji nukreipė 
akis. Paskui į jį žiūrėdama savo ruož
tu, ji atgavo savo jautrią šypseną, kuri 
rodė, kad jiedu vienas • antrą suprato. 
Kurį laiką jiedu kalbėjosi apie nereikš
mingus dalykus, kai staiga Aneta susi
rūpinus pertraukė:

— Kalbėkite man atvirai, — tarė ji.— 
'Jūs manote, kad aš klystu?

— Niekados negalvočiau, kad jūs kly
state, —tarė jis.

— Ne, gana mandagumo! Jūs esate 
vienintelis, galįs man pasakyti tiesą.

— Bet juk jūs žinote, kad mano padė
tis yra ypatingai opi.
* — Aš tai žinau. Bet aš taip pat ži
nau, kad ji neturi įtakos jūsų sprendi
mų nuoširdumui.

— Ačiū! — pasakė jis.
Ji vėl tęsė:
— Jūs manote, kad mudu klystame, 

Rože ir aš?
— Aš manau, kad jūs apsirinkate.
Ji nuleido galvą, Paskui ji tarė:
— Ir aš taip manau.
Marselis neatsakė. Jis vis į ją žiūrė

jo ir šypsojosi.
• - Kodėl jūs šypsotės?
— Aš buvau tikras, kad jūs taip gal

vojote.
Aneta, prisikišdama: >
— Pasakykite man dabar, kaip jūs į 

mane žiūrite?
— Aš jums nieko nepasakysiu.
— Jūs padėsite man aiškiau praregė

ti.
— Jūs esate, — pasakė Marselis, — 

sukilusi įsimylėjėlė. Amžinai įsimylėju
si (atsiprašau) ir amžinai maištinga. 
Jūs norite save atiduoti ir sykiu norite 
save pasilikti...

(Aneta, negalėjo paslėpti mažo krūp
telėjimo. )

—Aš jus įžeidžiu?

ROLLAND

tai visi vienu balsu sakė, kad 
LDS Apskr. koncertas buvo 
geresnis, turtingesnis iš dailės 
ir dainų atžvilgio.

Sietyno Choras, Leo Yoni- 
kas, Lillian ir John Simelivi- 
čiai, vieni ir atskirai, dainavo. 
Kenneth Stensler armonistas, 
rusų vyrų choras su Victoria 
Novak soliste, Aido Choro 
šokikių grupė ir Geraldine 
Overstreet, operos dainininkė, 
soprano.

Gal pirmu kart lietuvių 
tarpe dainavo negrė mergina 
ir operos dainininkė, ir turiu 
pasakyti, ir tą visi klausovai 
sakė, kad tai gera dainininkė, 
turinti gražų ir gerai išlavintą 
balsą. Ji buvo šiltai sutikta ir 
jos dainavimas pilnai įvertin
tas. Simelivičiai, brolis ir se
suo turi gerus pralavintus bal
sus, ir jau aukštai prasisiekę 
dainavime. Jie buvo maloniai1 

Ne, ne, visai priešingai! Tai labai 
teisinga! Na! Pasakykite dar!..

— Jūs esate, — vėl tęsė Marselis, — 
nepriklausoma, kuri negali būti viena. 
Tai gamtos įstatymas.^ Jūs jį jaučiate 
juo gyviau, juo jūs pati esate gyvesne.

— Taip, jūs. mane suprantate! Jūs 
mane suprantate geriau negu jis. Bet...

— Bet tai jis, kurį jūs mylite.
Jokio kartumo balse. Labai draugiš

kai jie žiūrėjo vienas į kitą, susidomėję 
šia keista žmogaus prigimtimi.

— Gyventi nėra lengva, — tarė Ane
ta, — gyventi dviese.

— O taip, tai būtų labai lengva, jei 
nuo amžių nebūtų buvę išgalvota gyve
nimą sunarpalioti abipusiais varžtais. 
Reikia tik jais nusikratyti. Bet mūsų 
idealusis Rože, kaip ir visi geri seni 
prancūzai, be abejo, visai, to nesupran
ta. Jie manytųsi esą žuvę, jei savyje ne
bejaustų praeities varžtų. “ Kur nėra 
varžymosi, nėra malonumo., y, ypač kai 
varžantis pačiam, yra varžomas ir kai
mynas.

— O kaipgi jūs suprantate vedybas?.
— Kaip išmintingą reikalų ir malo

numų bendrovę. Gyvenimas yra bend
rai naudojamas vynuogynas; kartu jis 
yra apdirbamas ir kartu nuimamas der
lius. Bet niekas neverčia savąjį vyną iš
gerti abiem, visuomet tik dviese. Tai 
tarpusavis pomėgis, prašąs ir kitam 
duodąs kekę malonumų, kuriuos kiek
vienas turi savo nudsavybėje ir.kukliai 
leidžia antrajam savo vąisių sudorojimą 
baigti kur nors kitur.

— Jūs norite kalbėti, — tarė Aneta,— 
apie svetimoterystės laisvę?

— Pasenęs, nebegaliojąs žodis! Aš 
noriu kalbėti, — tarė Marselis, — apie 
įsimylėjusiųjų laisvę, visų laisvių esmin- 
giausiąją.

— Tai ta, kuri man mažiausiai svar
bu, —tarė Aneta. —; Vedybos man nė
ra kryžkelė, kurioje *būtų galima atsi
duoti kiekvienam praeiviui. Aš save 
atiduodu vieninteliam. Tą dieną, kai jo 
nebemylėsiu ir kai mylėsiu kitą, aš per- 
siskirsiu su pirmuoju; aš tarp jų nesi- 
dalinsiu ir pati dalybų nepakęsiu.

Marselis pašaipiškai krustelėjo, tarsi, 
sakydamas: * '

— Lyg tai svarbu?..
— Matote, mano drauge, tarė Ane

ta, - sąskaitą suvedus, .aš esu dar toliau 
nuo jūsų negu nuo Rože.

— Vadinasi/ir jūs,esate gerosios se
nosios mokyklos: “Varžykime vieni ki
tus”? — paklausė Marselis.

— Svarbiausias vedybų didingumas, 
tarė Aneta, — ir yra vienintelė meilė, 
dviejų širdžių ištikimybė. Jei jos tai 
praranda, kas joms belieka be keleto 
praktiškų reikalų?

' — Tai nėra niekas, — pasakė Marse
lis.

— Tai nepakankama atlyginti už jų 
pasiaukojimus, — tarė Aneta.

— Jei jūs taip galvojate, tai ko jūs 
skundžiatės? Jūs tik stiprinate pan
čius, iš kurių yra bandoma jus išvaduo
ti. -

— Laisvė, kurios aš noriu,—tarė Ane
ta, —nėra širdies laisvė. Aš jaučiuosi 
pakankamai tvirta, išlaikyti ją nepalies-/ 
tą tam, kuriam esu ją atidavusi.

* (Bus daugiau) į

sutikti. K. Stensler, Sietyno 
Choro mokytojos sūnus, jau
nas berniukas, bet jau armo
niką valdo gerai. Rusų cho
ras, Aido choro šokikių gru
pė ir patsai Sietyno choras, 
visi savo užduotis atliko labai 
gerai.

Programą atidarė Apskr. 
pirm., vėliau ją vedė Sietyno 
choro mokytoja M. Stensler. 
Milda sutaisė visą šią progra
mą, ir jai rengėjai taria nuo
širdų ačiū. Tai darbšti mote
ris ir verta didelės pagarbos.

Beje, LDS Centro sekr. J. 
Siurba trumpai kalbėjp LDS 
reikalu.

ELIZABETH, N. J.

Lapkričio 27 d. mirė Domi
nikas Grigutis . ir palaidotas 
gruodžio 1. dieną Clover Leaf 
Park kapinėse, Woodbridge, 
N. J.

Dominikas Grigutis gimė 
rugpjūčio 15 d., 1889 m. ir 
mirė sulaukęs 63 metų am

žiaus.
Lietuvoje kilęs, iš Suvaiką 

rėdybos ir to paties apskričio, 
Punsko parapijos, Kampuočių 
kaimo. Atvyko į šią šalį 1911 
metais ir visą laiką, su ma
žom pertraukom, gyveno Eli
zabeth, N. J. Paliko nuliūdi
me moterį Evą, keturis sunūs, 
du brolius Amerikoje, vieną 
Lietuvoje, ir dvi seseris, taip
gi Lietuvoje.

Velionis buvo laisvų pažiū
rų žmogus buvo vienas iš Au
šros Draugijos tvėrėjų, ir joje 
dirbo pagal savo išgales. Pa
laidotas laisvai, ir šių žodžių 
rašytojui teko tarti kelis žo
džius išlydint iš šermeninės, 
ir tarti keletą žodžių prie ka
po. Palydėjo apie 15 karų, ir 
buvo daug vainikų nuo jo gi
minių ir artimųjų.

Visi palydovai buvo pakvie
sti velionies žmonos ir sūnų į 
namus ir pavaišinti.

ilsėkis, Dominikai, šios , ša
lies žemelėje. Užuojauta ve
lionies žmonai, sūnams ir bro
liams.

Aptarnavo graborius Bud- 
reckis, iš Lindeno, N. J.

Ir su kiekviena savaite, mū
sų senoji karta retėja ir ski
riasi iš gyvųjų tarpo. Vieni 
iš jų progresyvių lietuvių ju
dėjime šioje apylinkėje (buv0 
plačiai žinomi, kiti mažiau. 
Vieni buvo savo visą gyveni
mą laisvi, bet likosi palaidoti 
su bažnytinėmis apeigomis, 
kiti laisvai. Ir reikia tarti ačiū 
ir pagirti tas likusias mirusių 
šeimas, kurios juos palaidojo 
taip, kokie jie buvo. Bet nega
lima pagirti tuos, kurie miru
sius palaidojo prieš jų įsitiki
nimus. ' Pilietis.

Norwood, Mass.
Pavykęs parengimas

Norwoodo LLD kuopos, Mo
terų Klubo ir Vyrų grupės 
bendrai rengtas banketas lap
kričio 16 d*, visapusiškai pa
vyko. Turėjom pusėtinai sve
čių iš kitų kolonijų, ypač 
skaitlingai dalyvavo brockto- 
niečiai.

Mūsų gaspadinės, kurios di
džiumoje nebejaunos, turėjo 
sunkiai padirbėti, kąd aprū- ' 
pinti susirinkusius viskuo, ką 
jos turėjo pagaminę.
Buvo ir muzikalė programa, 

kurią išpildė Norwoodo Vyrų 
grupė, Richard Baris ir Ignas 
Kubiliūnas. Kaip atrodė, visi 
dalyviai programa ir valgiais 
buvo patenkinti.

Šiame parengime buvo pa
daryta naudos ir dienraščiui 
Laisvei. Ant vietos atsjnaujino 
prenumeratas du seni skaity
tojai ir užtikrintai pasižadėjo 
užsisakyti Laisvę ir vienas 
naujas. Taigi viskas pavyko 
gerai.

Dėlei šio parengimo pasise
kimo reikia atiduoti didelis' 
kreditas mūsų Radijo vedėjai 
Maril Zavis už puikų sutvar
kymą to i parengimo garsini
mų, kuriuos girdint taįp ir 
traukia dalyvaut tam paren
gime. * Tas pats.

Laisvės 1 Banketas bus sau- 
sio-Jan. 25 d., Liberty Audito
rium, 11.0-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

Cleveland, Ohio
Puola jaunuolių veiklą 
prieš diskriminaciją

Clevelando progresyvis jau
nimas, susidedantis iš abiejų 
rasių, gražiai sugyvena ir vei
kia už savo bendrus reikalus. 
Praeitą vasarą tas jaunimas 
susikoncentravo veikti už pra- 
šalinimą diskriminacijos Gar
field Parko maudymosi prūde. 
O “Cleveland Press’o leidėjai 
žino, kas juos užlaiko ir ko
kios.už tai yra jų užduotis, ir 
bene svarbiausia komercinės 
spaudos užduotis yra, tai ar- 
■dymas* darbininkų vienybes, 
o ypatingai kas liečia tarpra- 
sinę vienybę.

“Press’o” reporteris, surin
kęs progresyvių, baltų ir neg
rų veiklesnių jaunuolių var
dus, su nuotraukomis patal
pino į eilę savo straipsnių, 
mėgindamas išpūsti didelį 
komunizmo baubą. Bet kaip 
Progresyvių Partijos valstijos 
direktorius Don Rothenberg, 
savo pareiškimo sako, tik orą 
sugadino. Matomai, tų straip
sniui ir sudėjimo į juos jauni
mo vardų ir nuotraukų tiks
las buvo nugąsdinti progresy- 
vį jaunimą, kad jie neužsiim
tų “komunistine veikla”, kuri 
ištikrųjų yra tik dėl jų gero
vės veikla. Tuomi gązdinimu 
norima įvaryti jaunuoliams 
baimės netekimo darbų, šiame 
karinės isterijos laikotarpyje, 
ir Įvaryti kyli, skilimą tarpe 
negrų ir baltų žmonių, kad 
reakcija liuesai galėtų vykdy
ti diskriminacijos ir dai bo 
žmonių vienybės ardymo dar
bą.
Progresyviu Partijos 
pareiškimas “Press’ui.’’

Ohio Progresyvių Partijos 
Direkt. Don Rothenberg iš
leido pareiškimą prieš “Cleve
land Press” jaunuolių šmeiži
mą ir bereikalingą gązdininią, 
iš kąrio čia padarysiu kelias 
ištraukas.

“Press’ę aptemdyti už vis 
svarbiausi Miss, Brown faktai 
ir iškraipytas jos,pasakojimas 
apie diskriminaciją prieš neg
rų žmones Garfield Parko 
maudynėse, ir tuose straips
niuose yra tendencija pažy
mėti visą priešdiskriminacinj 
judėjimą komunistiniu.

“Abiejų rasių jaunimo or
ganizacijos, kurios nuoširdžiai 
veikia už padarymą galo ne- 
amerikiniams veiksmams — 
diskriminacijai, užsipelno vi
sų clevelandiečių pagarbą.

“Kas diena Pressas talpina 
pagarsinimus naujų namų 
pardavimui visoje apskrityje. 
Daugiau mėnesis atgal Prog
resyvių Partija pridavė jūsų 
laikraščiui pasekmes plataus 
tyrinėjimo Clevelando gyve
namų namų statytojų, įrody
mui, kad kuone kiekvienas iš 
jų atsisako parduoti namus 
negrų šeimoms. Iš 15,009 pa
statytų naujų gyvenimui na
mų, Cuyahoga apskrityje, 
praeitais metais tik 200 tebu
vo parduota negrų šeimoms. 
Tai kodėl negalite iškelti savo 
laikraštyje ant pirmo puslapio 
šį subyersyvį namų budavoto- 
jų elgimąsi?'

“Bet Pressas išpūtė mažytę 
fikciją, pasakaitę, iki milijono 

dolerių vertės atakos ant be
sivystančios vienybės tarpe 
negrų ir baltų žmonių.”

Rothenbergas baigdamas 
savo pareiškimą sakė :

“Mūsų veikimas bus tęsia
mas toje linkmėje iki pilna 
laisvė, garantuota mūsų Kons
titucijoje, pataps gyvuojanti 
realybe dėl visų Amerikos 
žmonių.”

Rothenbergo pareiškimas 
tilpo “Presse.” J. N. S.

Detroit, Mich.
Dvi svarbios konferencijos

Nacionalė konferencija gy
nimui sveturgimių įvyks žydų 
Kultūros Centre, 2705 Joy 
Road, ir prasidės 10 vai. ryto. 
Tai bus šeštadieni, gruodžio 
13 d. čia visos tautinės gru
pes turės savo delegatus, taip
gi ir lietuviai. Tik labai pra
šo, kad delegatai nesi, vėl uotų.

Kita konferencija bus tik
tai lietuvių. Ji įvyks Draugi
jų svetainėje, 4097 Porter St. 
Prasidės 2 vai. po pietų, čia 
tai visi progresyviai lietuviai 
prašomi skaitlingai dalyvauti.

★ 
Vakarienė

O šeštadienio 7 vai. vakare 
įvyks LLD 188 kuopos šauni 
vakarienė. Įvyks pas mūsų 
draugę Vidrynskienę, 7118 
Arcola St. Visiems svarbu jo
je dalyvauti.

★
Kuopos mitingas

Sekmadienį, gruodžio 11 d., 
iš ryto 11 vai. įvyks LLD 188 
kuopos priešmetinis svarbus 
susirinkimas. Įvyks 2931 Ye- 
mans St. Bus valdybos ir ko
misijos rinkimai ir išduoti ra-
pertai. Gal dar ir svečių ture- Kviečiame visus lietuvius 
sime iš kitų miestų. Todėl vi- gausiai atsilankyti ir visa tai 
si būkime šiame susirinkime. pamatyti.

V Mylintis Juokus
Masinis mitingas

Sekmadienį, gruodžio 14 d., —----------------------------- --------- -
2 vai. po pietų įvyks masinis j 
mitingas ir bus svarbios kal
bos pasakyta, Draugijų Sve- i 
tainėje? Kalbės Antanas Bim
ba iš Brooklyn, N. Y., V. An- , 
drulis iš Chicagos ir kiti. Už ■ 
tai svarbu visiems būti šiose I 
prakalbose.

O po prakalbų bus gera ! 
vakarienė.

» Vienas iš Komisijos ;
_________________

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

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
tys, kurios prašalina daugybę įvairių ligų.

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

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

No. 3 M. ŠVILPA 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. ŠVILPA’S NEW DISCOVERY (Salve for Piles). Ši mostis 
naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles ar 
užsiscnčjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai 
prie dėžutės kaip vartoti ir užsilaikyt. Kaina $2.50.

Visos viršminėtos. mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody
mus.

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

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

Adresuokite: M. ŠVILPA, I’. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn, 
arba: 597 Broad St., Hartford, Conn.

PASARGA: Jeigu nesulauksite' užsakymo per 10 dienų, tuoj rašy
kite: M. Švilpa, 597 Broad St., Hartford, Conn.

įr^^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

I CHARLES J. ROMAN
| LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1S Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
i8 ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna- 
0 virna. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
g mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
9 kainomis būsite patenkinti.
I 1113 ML Vernon St, Phila., Pa.
§ Telefonas Poplar 4110

3 pusi.-Laisvė (Liberty) -Ketvirtad., Gruodžio-Dec. 11, 1952

Waterbury, Conn.
Iš visos Conn, valstijos visi 

keliai ves į Waterbury, Lie
tuvių Piliečių Klubo svetainėn, 
103 Green St., šį sekmadienį 
2:30 vai. po pietų. Brooklyno 
vaidintojų grupė, vadovybėje 
Jono Juškos, suvaidins labai 
linksmą komediją, kuri pri
juokins publiką ligi sočiai.

EDDIE DAGIS
(Liudviko rolėje)

Bus suvaidinta Jules Žemai
tės 3 veiksmų komedija ’’Trys 
Mylimos”, taipgi bus ir du 
juokingi dialogai: “Joneli Ne- 
sikark” ir “Sudarkytas Sen
bernis”.

Tai vvaterburiečiai dar nė
ra matę iš kart tiek daug 
juokinančiu veiksmų vaidybo- 

• je. Šio veikalo vaidyboje svar- 
! bias roles atliks jaunuoliai, 

todėl yra labai svarbu, kad šį 
parengimą matytų ir mūsų 
jaunimas ir taipgi senimas. 
Nes juokelių bus visiems.

Bilietas tik 75c. Rengia 
LDS 49 kp.

r- < ........  ■l—

MATTHEW A.
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

, MArket 2-5172

Naujai išrinktasis Amerikos Darbo Federacijos pre
zidentas George Meany (dešinėje). Jį čia sveikina bu
vęs International Brotherhood of Teamsters unijos pre
zidentas Daniel J. Tobin.



Vyks Į Waterbury
Jono Juškos vadovaujama 

grupė šį sekmadienį išvyksta 
į Waterbury, Conn. Lietuviu 
Piliečių Klubo Svetainėje, 
103 Green St., 2?80 po pietų 
ji suvaidins vvaterburiečiams 
labai linksma komediją, kur 
visi atsilankę galės skaniai 
pasijuokti.

Mes užtikrinam, kad Rich
mond Hill vaidintojai, Juškos 
vadovybėje, Waterbury ir a- 
pylinkės publiką gražiai pri
juokins. Geriausio pasisekimo!

Parengimą rengia Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 49 
kuopa. Rep..

Atgaus tik $100,000
Vienų vyrų džiurė nuspren

dė, kad žaislų išdirbėjas Leo
nard "Wells privalo grąžinti 
$100,000 70 metų amžiaus 
našlei Janet Phillips, kuri jam 
tiek paskolino.

Bet ji nebeatgaus tų $36,- 
000, kuriuos davė jam tikslu 
divorsuoti savo žmoną, ir su ja 
apsivesti. Tai paskaityta kaip 
dovana.

Norėtų dar taksų
Tūli politikieriai ruošiasi 

pasiūlyti New Yorko valstijos 
legislatūrai autorizuoti New 
Yorko miesto tarybai uždėti 
ant jeigu taksus.

Tokiu būdu jie mano sukel- 
sią virš 45 milionus dolerių ir 
pakelsią miesto finansinį sto
vį, kuris šiuo metu yra prasto
je padėtyje.

Bet jeigu taksai (income 
taxes) padidintų ir taip jau 
didelius federalius ir valstiji- 
nius taksus. Dabar mokame 
iš algų Federalei ir valstijinei 
valdžiai, tada reikėtų ir mies
to valdžiai mokėti. Tai būtų 
per didelis darbo žmonėms 
apsunkinimas.

Motery susirinkimas
Tautinių grupių moterų su

sirinkimas įvyks ketvirtadie
nio vakare, gruodžio 11.

Bus išduotas festivalio ir 
parodos raportas. Tokiu bū
du labai svarbu gauti nuo vi
sų bilietų atskaitą.

Sekret. Mary Karman.

Bazaras
Hollis Hills Hadassiah ruo

šia didžiulį bazarą gruodžio 
13 ir 14, Hollis Hills Jewish 
Center, 210 St. ir Union Turn
pike. Pradžia 2 vai. po pietų.

Komitetas prašo bazaru su- 
siinteresavusius atsilankyti.

Mrs. Wm. Ludel.

Iškritęs per langą užsimušė

John Parnopolsky, 37’metų 
amžiaus, buvo policijos ras
tas iškritęs iš savo namo tre
čio aukšto ir užsimušęs.

LAISVES BANKETAS
Prašome visų jsiitėmyti, kad Laisves metinis 

banketas įvyks

Sekmadienį, Sausio-Jan. 25
Visi rūpinkimės, kad banketas būtų skaitlingas 

publika, visi darbuokimės bilietų platinimu.
Bilietai jau dabar išduodami platinimui.

, Banketas bus

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

♦ Vakariene bus duodama lygiai 6-tą vai. vakare

Iš toliau atvykusieji galės pavakarieniauti ir 
j dar bus gana laiko sugrįsti namo, 
j PO VAKARIENES BUS ŠOKIAI.
J Banketui bilietas $3.00; vien tik šokiams 75c

I

PRIMINIMAS
Nauji Metai jau tik už 

kampo. Taigi, laikas rūpintis 
juos pasitikti.

Kur gali būti goresnis ir 
linksmesnis sutikimas, kad no 
Liberty Auditorijoje. Namo 
Bendrovė kas mot rengia tą 
linksmą pokilį. Tad aš ir no
riu priminti, kad mes turime 
ten dalyvauti, nes mūsų parei
ga ir būtinas reikalas tai pa- 

' daryti, r
Mes kas mot turime gražią 

i sueigą, pasilinksminame, pa- 
I sikalbame i)’ tuomi paremiame 
į finansiškai mūsų gražią Įstai
gą.

Pradėjau organizuoti grupę 
j savo stalui dar liepos mėnesį 
ir jau turiu gražų būrelį žmo- 

I nių, kurie užsiregistravo. Bet 
i yra ir tokių, kurie dar sėdi 
I ant tvoros ir abejoja, skinda
mi ramunėlės lapelius “eisiu 

į -neisiu, būsiu-nebūsiu” ir vis 
dar laukia, gal kur goriau 

, ras. Taip manyti yra klaidin
ga—laukti paskutinės dienos 
ar net paskutinės minutės.

Atminkime štai ką. Organi
zuoji grupę, prirengi maisto 
lik tai grupei ir, kai ateina 
tas nuo tvoros jau tą vakarą 

i ir prašosi, na tai priimk ii’ 
mane. Tą priėmei, štai atoi- 

1 na dar keli. Sako, aš turiu dar 
i tris draugus, priimk ir juos. 
Matot, nepriimsi, supyks, bar- 

i sis per ilgą laiką. Mums rei- 
| ketų suprasti, kad maisto pa- 
j rengimas yra labai svarbus ir 
jo gaminama tik dėl tiek y- 
patų, o ne daugiau. Pasidau
ginus netikėtai apsunkina 
rengėjus ir pačius svečius nu- 

; skriaudžia. ♦
Šį viešą pareiškimą pada

rau laiku ir vietoje. Kurie 
ateisit tą patį vakarą, nebūsit 
priimami prie mano stalo.

Kad išvengti to viso keblu
mo, malonėkite užsiregistruo
ti keletą dienų anksčiau, prie 
kurio stalo mylėsite dalyvau
ti. Aš manau, kad -šitas pa
reiškimas paliečia abclnai 
mus visus, kurie manome da
lyvauti Naujų Metų sutikimo- 
pokilyje. V. Kazlauskas.

Ruošiasi “air raid” 
pratimams

Šį šeštadienį, gruodžio 13, 
kaip 8:30 vai. ryto visas New 
Yorko miestas turės ‘air raid’ 
pratimus.

Prašomi visi tuo laiku, kai 
sirenos kauks, nuo gatvių eiti 
į nuskirtas pasislėpimui vie
tas ar į namus, automobilius 
prie šaligatvio palikti.

175 miesto ligoninės irgi 
ruošiasi pratimuose dalyvauti. 
Pratimai bus taip sudaryti, 
lyg atrodytų, kad miestas sau
gosi nuo atominių bombų.

LDS Trečiosios Apskrities 
delegatų atydai

Gerbiamieji delegatai! Tie, 
kurie esate išrinkti delegatais 
atstovauti savų kolonijų kuo
pas metinėj Apskrities konfe
rencijoj, kuri įvyks šį sekma
dienį, Liberty Auditorijoj, 
Richmond Hill, N. Y., prašo
mi visi dalyvauti ir būti laiku. 
Labai nesmagu, kuomet vieni

Nepraleiskit geros progos 
susipažint su literatūra

Sokmadionis jau nebe toli. Į Bot ir patys galėsimo pareikš- 
....... i; T; įj sav() mintie o ta,i taipgi 

svarbu.
Tai bus trečiasis eilinis kul

tūrinis forumas. Juos ruošia

Ruoškimės visi dalyvauti Li- 
boi’ty Auditorijoje ir naudin
gai praleisti popietį.

Gruodžio 14 d. išgirsime 
žurnalistą Baraniką aiškinant 
literatūros istoriją ir reikšmę. 
O tai nepaprastai svarbus 
klausimas.

, Nepakanka, kad mes iš
girsime jo svarbią prelekciją.

Iš Kliubiečių . Susirinkimo
Gruodžio 5 d. įvyko Lietu

vių Amerikos Piliečių Klubo 
metinis susirinkimas savojoje 
patalpoje, 280 ’Union Avė., 
Brooklyn. N. Y.

Kaip paprastai, klubiečiai 
savo metiniame susirinkime 
išsirenka naują valdybą arba 
palieka tuos pačius, šiuose 
valdybos rinkimuose ateinan
tiems metams pašei pin i am e 
skyriuje ir biznio skyriuje 
pusiau pasidalino. Pasiliko se
nų ir įėjo naujų į abu ąl/yrius.

Klubo lyderiu, advokato 
Vižliansko vietoje, išrinktas 
advokatas A. Zubavičius. Pa- 
šelpinio skyriaus pirmininku 
pasiliko tas pats Ch. Krei
vėnas. Kasierius taipgi tas 
pats — P. Vilčinskas. Sekre
torius irgi likos tas pats — 
Čepulis. Maršalka liko tas 
pats — V. Brazaitis. Knygų 
prižiūrėtojais pasiliko vienas 
iš senųjų — J. Draugelis ir 
du nauji išrinkti — P. Kru- 
čia's, A. Botrūnas. Kepurniku 
pasiliko tas pats — Bush.

Laike parengimų svetainėje 
prižiūrėti tvarkos spešeliu pa
likta pasirūpinti borddirekto- /
riams.

Naujiems nariams priimti į 
klubą kilo biskį diskusijų. 
Kadangi klubas moka dakta
rui metinę algą ir narių ma
žai įstoja į klubą, tad klubas 
turi perdaug išlaidų. Nutarta, 
kad naujas narys gali pas sa
vo daktarą patikrinti savo 
sveikatą, o klubas išlaidas 
apmokės.

Biznio skyriuje irgi pasikei
tė valdyba su naujai išrink
tais. PirrhininkAs išrinktas tas 
pats —■■ A. Velička. Finansų 
sekretorius irgi likosi tas pats 
— P. Vaitukaitis. Direkto
rium likosi senasis— A. Bal
čiūnas ir du nauji — A'. Mor
kūnas ir Gudas.

Po rinkimų išdavė raportą 
J. Steponaitis iš atsibuvusio 
banketo — 10 metų sukakties 
proga Zakarauskui esant klu
bo gaspadoriumi. Ūko viso 
pelno komitetui iš to banketo 
apie $22.

Laiškas buvo skaitytas iš 
lietuvių mokyklėlės, prašant 
aukų minėtai mokyklėlei pa
laikyti. Laiškas priimtas ii’ 
paaukota $15.

Atsišaukė lietuviai antrojo 
karo veteranai, priklausą ve
teraną organizacijai, bet lie
tuviai turi savo postą ir čarte- 
rį, laiko savo susirinkimus 
Piliečių Klube. Antanas Lin
kus Jr. pranešė kad jie turė
jo, savo parengimui paėmę 
klubo svetainę šeštadienį, o 
Zakarauskas užrašė į knygą 
penktadienį, parengimas rei- 

pribuna laiku, kiti atvyksta 
pusvalandį ai* valandą vėliau. 
Prasidės 10 vai. ryte.

Bukime praktiški, nesivė- 
Mokime ir vieni kitus pagerb
kime. Anksčiau pradėsime, tai 
anksčiau dalykus apsvarstę 
vyksimo į namus.

, Apskrities Valdyba

LMS vietinė apskritis.
Prasidės 3 vai. po pietų.
Kurie norūs pasivaišinti 

Auditorijos valgykloje, gali 
anksčiau ateiti ii* skaniai pa
sivalgyt). Menininkas.

kūjo kitur laikyti, tokiu bū
du jiems pasidarė bereikalin
gų išlaidų $ 1 09, Klubietiai nu
tarė jiems duoti veltui svetai
nę ii’ alaus antram jų paren
gimui. Toliau svotainėS'-meturi 
būti išnuomotos per telefoną, 
bet turi išsinuomoti svetainę 
atvykę ir nelaukti paskutinės 
dienos. Abudu yra kaiti, bet 
Linkus yra kaltesnis už tai, 
kad savo klubą grasino teis
mu. Savo organizacijoje rei
kia susitaikyti gražumu ir 
vengti, klaidų. Taigi, klubie
čiai ir sutiko veltui duoti sve
taine ir alaus. Nemanykite, 
gerbiamieji, kad klubiečiai 
nusigando teismo. Per telefo
ną niekas svetainių nenuomo- 
ja. J. S.

25-ta. sausio baliavosime 
Laisvės bankete. Išanksto įsi
gyk ime bilietą. Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

Paveiksle matome tris komiteto narius taisant vietas 
Amerikos Darbo Partijos bazarui, kuris įvyks ši ketvir
tadienį, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį, St. Ni
cholas Arena, 69 W. 66 St., New Yorke? Tai geriausia 
proga pigiai įsigyti Įvairių dalykų ir tuomi . paremti 
Darbo Partijoms kovą už demokratinių teisių apsaugoji- 
ma. . z ' 4*

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos j
ČIA rffcNKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

NftRA MINIMUM MOKESTIES IR NfiRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, šeštadieniais Dr Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos ir šokiai. Šauni Orkestrą.

Liberty Auditorijoje
A u d i tor i j os gaspad or i u s 

Brazauskas, priminė reporte
riui, jog jis turės Auditorijos 
valgyklą dienomis ii’ vakarais 
atdarą visą šią savaitę ir gal 
toliau, jeigu tik atsiras pakan
kamai lankytojų.

Pirmadienį ir antradienį* 
skaniai pasivalgėme pietus ir 
vakarienę savoje valgykloje. 
Net skaniau ir maloniai val
gyti.

—o —
šio ketvirtadienio vakare 

lietuvių merginų bowlininku 
lyga pasirodys ‘ lenktynėse. 
Pažiūrėsime, kuris tymas 
smarkiausias.

Susirenka nemažai mergi
nų ii’ jaunų moterų bowlinti, 
bet gali dar daugiau susirink
ti, nes vietos pakankamai di
desniam skaičiui.

—o—
Naujų Metų parengimo sta

lų organizatoriai prašė šio 
reporterio paminėti, kad pa- 
sirrtokėjimas už vietą prie sta
lo dar n e pad engi a įžangos 
bilieto, kuris yra $1.50.

Šį parengimą ruošia Lietu
vių Kultūrinis Centras. Įžan
gos bilietas yra tam, kad pa
dengti muzikos, salės, papuo
šimų, garsinimų ir kitas iš
laidas.

Užsimokėjimas prie stalo 
yra tam, kad prie to stalo ga
lėtum valgyti ir gerti, visą 
vakarą vaišintis, kiek tik no
ri. Lietuvių Kultūrinis Cent
ras nieko iš to neturi.

Reporteris.

Majoro planas būsiąs 
atmestas

Majoras Impel litteris siūlo 
uždėti specialius ant biznių 
Faksus, kuriai^ būsią galima 
padengti transportacijos de
ficitas. Demokratai, atrodo, 
tam pritartų, bet republiko- 
nai legislatoriai pareiškė tam 
planui priešingumą. O ka
dangi republikonai sudaro le
gislatures daugumą, tai ma
noma, kad šis planas niekais 
nueis.

lietuvių Glenn šeimos nuosavybe

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos z

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 8-9805

KRISLAI
(Tąsa nuo pirmo puslapio) 

nuškį ir Strazdą važiuoti Če
ch oslovakijon ir užimti Slans- 
kio ir jo kolegų vietą. Kam 
tik liežuviu būti “revoliucio
nieriumi,“ kuomet darbais 
galima pasirodyti?

Apmokėti jie gaus riebiai, 
nes, kiek žinoma, tas šimtas 
milijonų dolerių tebėra neiš
leistas. Negaliu užtikrinti, ta
čiau, kad jų naujasis prezi
dentas nepaliks be paramos, 
jeigu jiedu “prieitų prie gink
luoto sukilimo.“

—r-0—

Amerikoje turime -1,231 vi
sokiu žurnalu, mėnesinių ir 
kitokių, anglų kalba. Mrs. 
Banning tvirtina, kad tik vie
nas šimtas iš jų yra švarūs, o 
visi kiti yra žmonių, ypač jau
nimo, tvirkinimo ir gadinimo 
organai.

Ta moteriškė žino, ' ką ji 
šneka.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Užprašome Naujų Metų sulauki
mui j L.D.P. Kliubą. Šisai Kliubas 
rengia šaunią vakarienę senų metų 
užbaigimui ir naujų sulaukimui. 
Įvyks trečiadieni, gruodžio-Dec. 31 
d., Kliubo patalpoje, 408 Court St., 
pradžia 8 vai. vakare. Bus paga
minti geri valgiai už žemą kainą. 
Visus nuoširdžiai kviečiame atsilan
kyti. Komisija.

(242-244)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas ALDLD 10 

kuopos ir Moterų Klubo ivyks 14 d. 
Gruodžio, 1150 N. 4th St. Moterų 
kliubietės mitingaus nuo 3 vai., o 
10 kuopos nariai nuo 4:30 vai. Šis 
susirinkimas svarbus ne tik del to, 
kad bus raportai iš bankietėlio, bet 
ir valdybų rinkimas dėl būsimų 
metų. O prie to moterėlės žada 
pavaišinti arbatėle. Taigi nepatin
gėkime būti laiku.

Komitetas.
(241-243)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gijos prieš-metinis susirinkimas bus 
ketvirtadieni, gruodžio ' (Dec.) 11 d., 
pradžia 7:30 vai. vakare, Laisvės 
Choro svetainėje, 157 Hungerford 
St. Šiame susirinkime bus renka
ma valdyba 1953 metam ir yra kitų 
svarbių draugijos reikalų aptarimui. 
Visi nariai daly.vaukilte, kurie ne
būsite susirinkime turėsite užsimo
kėti pabaudą.

J.' Kazlauskas, sekr.
(241-242)

BINGHAMTON, N. Y.
L.L.D. 20 kuopos metinis susirin

kimas įvyks penktadienį, .gruodžio 
12 d., pradžia 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių svetainėje.

Nariai kviečiarąi atsilankyti į šį 
susirinkimą, nes £us rinkimas nau
jos valdybos 1952 metam, ir yra 
daug kitų svarbių reikalų de) apta
rimo. Komitetas.

(241-242)

WORCESTER, MASS.
L.L.D. 11 kuopos susirinkimas 

įvyks gruodžio 14 d., 10:30 v. ryte, 
29 Endicott St.

Čia bus raportai iš L.L.D. 7-tos 
Apskrities konferencijos ir paren
gimo “Trys Mylimos”, taipgi ir 
Laisvės vajus. Todėl visų yra pa
reiga dalyvauti.

J. M. Lukas.
(241-242)

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.

KVORTA MEDAUS $1.10 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

4* pušį.—Laisvė (Liberty)-Ke t virt ad., Gruodžio-Dec. 11, 1952

Edison Co. nori 
aukštesnių kainų

Consolidated Edison Com
pany, mūsų miestą aptarnau
janti elektros jėga, nori pa
kelti kainą transportacijos 
vartojamosios elektros net ik/ 
37 procentų. Jeigu jai past-? 
seks tai padaryti, tai smar
kiai elektros bila pakils.

Daugelis elektros naudoto
jų siunčia savo raginimą mies
to gaspadoriams, kad neleis
tų elektros kompanijai kelti 
kainas.

Transportacijos Taryba, ku
ri daugiausia elektros sunau
doja, taipgi pasisakė prieš 
kainų kėlimą.

Sudegė du vaikučiai ir 
trys šuniukai

Canarsie sekcijoje vienam 
namui užsidegus, sudegė ja
me buvę vienas 2 metų am
žiaus, kitas 7 mėnesių vaiku
tis ir su jais buvę, trys šuny- 
čiai.

PRANEŠIMAS
GARDNER, MASS.

Moterų mitingas įvyks gruodži 
11 d. Pradžia 7 v. v. Bus valdy 
rinkimas. Kviečiu visas nares 
lyvauti.

Mary Slekienė.

Philadelphia, Pa.
Help Wanted—Female

BOOKKEEPER. 18 to 15. Assist 
to check agents payments. Insurance 
office. 5 day week. 3614 hour. 
Good opportunity. Apply in person. 
FIDELITY & CASUALTY CO. of 
N. Y., 426 Public Ledger Bldg, or 
phone: MA. 7-7600. Ask for Miss 
Sagan.

(240-243)

STENOGRAPHER. Attractive po
sition in Insurance office. Good ap- 
portunity; nice environment. Apply 
in person. FIDELITY & CASUAL
TY CO. of N. Y., 426 Public Ledger 
Bldg. Or phone MA. 7-7600. Ask 
for Miss Sagan.

(240-243) 1

Dr* A; Petrikas
DANTŲ GYDYTOJAS 

g 221 South 4th Street į 
I BROOKLYN, N. V.

Tel. EVergreen 7-6868 
VALANDOS: \

9—12 ryte; 1—8 vakare
įj Penktadieniais uždaryta į

i < TONY’S
! UP-TO-DATE

! BARBER SHOP

(ANTANAS LEIMONAS

’ Savininkas
306 UNION AVENUE " 

t Brooklyn, N. Y.

i Gerai Patyrę Barberiai

g , —-S

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:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-628S
į------------- :---------------------- ta




