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Netekimas regėjimo žmo
gaus gyvenime yra baisus 
dalykas, šiandien tinime šim- 

• tus tūkstančių neregių.
Pakyla Dr. Foote ir aiški

na, kad pusė jų būtų buvę iš
gelbėti nuo tos nelaimės, 
gu jie būtų turėję pinigų 
d etniškam gydymuisi.

Dr. Foote žino, ką jis 
ba. Bet tai seniai žinoma 
kiekvienam. Visa bėda tame, 
kad tos kalbos mažai tereiš
kia. Mažai tas tepadeda 

' ' biednam žmogui, kai .jo aky
se šviesa pradeda užgesti.

Viskas priklauso nuo dole
rio. O dolerius šiandien biliū
nais valdžia verčia karo die
vaičiui į nasrus, visiškai pa
miršdama savo žmonių svei
katos reikalus.

.1 ei

ni o-

w r i m i n a 1 i s t a i viešpatauja
Yorko uoste, Be kyšių 

ir korupcijos darbininkas ne
gali gauti darbo. Į korupciją 
įgelti ir unijos lyderiai.

Gėda organizuotiems darbi
ninkams. Ne tik gėda, bet ir 
nelaimė.

Gaila, kad Amerikos Darbo 
Federacijos vadai, kurių glo
boje randasi jų laivakrovių 
unija, nesiima žygių su ta ne
dorybe apsidirbti.

Dabar vedamas uoste ko
rupcijos tyrinėjimas atiden
gia supuvimą, bet nesitikėki
me vaistų pavietrės prašai i ni- 
mui.

Francūzuski plėšikai pradė
jo masiniai skersti žmones 
Tunisijoje ir Moroke.

•Kaltinami komunistai už 
■Žmonių sukilimą. Ką gi šian
dien daugiau kaltins... ,

Bet tai juk gerai, kad kas 
nors padeda tiems žmonėms 
kovoti už laisvę ir progresą. 
Tegu tai bus ir komunistai. 
Geriausia nuo jų atsikratyti, 
tai išsikraustyti laukan iš Tu
nisijos ir Moroko.
francūziški 
tuo tiesiausiu 
keliu ?

Bet ar 
imperialistai eis 

ir lengviausiu

reikalą su genVėl turime
McArtburu. Jis turįs naują ir 
gerą planą užbaigimui sker
dynės Korėjoje. Gen. Eisen
howeris prašo tą planą jam 
parodyti. Armijos čyfai bara
si, kodėl McArthur su jais ne
siskaito, juk jis tebėra armi
joje ir iš armijos tebegauna 
riebią algą ?

pabar abudu generolai su
sitiks ir generolas McArthur 
parodys savo planą. Bet juk 
tas planas jau labai seniai ži
nomas. Už jo piršimą McAr
thur buvo atšauktas iš Korė
jos. .

McArthuro pląnas reiškia 
bombavimą Kinijos miestų. 
O tas reikštų išplėtimą karo 
po visą Aziją, gal net po vi
są pasaulį.

Iš šių generolų
negalima tikėtis karo 
gos.

susitikimo 
pabai-

klausi- 
pasiekė 

stalą.

Taikos Kongresas 
šaukia Amerikos 
žmones pabusti
Dalyvauja 2,000 delegatų iš 72 
šalių; nepasitiki Eisenhoweriu

Viena, Austrija. — Vyks
ta Pasaulinis Liaudies Kon
gresas dėl Taikos. Susirin-. 
ko 2,000 atstovii iš 72 tau
tų. . Kongresui pirminin
kauja Frederic Joliot- Cu
rie, pasauliniai išgarsėjęs 
atominis Francijos moksli
ninkas.

Visi kalbėtojai šaukė A- 
merikos žmones pabusti ir 
atremti naujo pasaulinio 
karo pavojų, “kuriuo grū
moja Jungtinės Valstijos.”

Didžiausią nepasitikėji
mą kongresas pareiškia Ei- 
senhoweriui, bū s i m a j a m 
Jungtinių Valstijų prezi
dentui. Įžiūrima, kad Ei
senhoweris planuoja papla
tinti Korėjos karą prieš ki-

Apie tokį pavojų kalbė
jo ypač Sovietų delegatas 
Uja Erenburgas, įžymus 
rašytojas, ir našlė pirmojo 
Kinijos prezidento, Sun 
Yat Seno, kinų respublikos 
tėvo;

Jinai, tarp kitko, primi
nė, kaip Eisenhoweris nie
kina Azijos žniones. Jis an
dai žadėjo “palikt patiems 
azijiečiams, kariauti tarp 
savęs Korėjoj,” taip kad 
taupytų amerikonų kraują. | 
“Azijiečių kraujas Eisen- 
howeriui pigesnis, negu 
amerikiečių,” sakė Sun Yat 
Seni e nė.

Pranešta, jog Taikos Kon
grese dalyvauja ir grupė iš 
Amerikos. Kai kurie jų at
vykę be savo valdžios leidi- 
mu-vizu. v- V

Sėkmingai pavyko suvažiavimas 
svetur girnių teisėms ginti

Skiria kovo menesi veiksmam prieš pavojingą ateiviam 
Walterio-McCarrano Įstatym ą; gina 14,000,000 teises

(Telegrama Laisvei)
* Detroit, gruod. 15.— La
bai sėkmingai pavyko naci- 
onalis suvažiavimas svetur
gimių teisėms ginti. Daly
vavo 327 delegatai. Pasky
rė Į953 metų kovo mėnesį 
platiems amerikiečių veiks
mams už panaikinimą'Wal
terio - McCarrano įstaty
mo, gręsiančio didžiais pa
vojais ateiviams.

‘ A. Bimba.

Amerikinio Komiteto Sve- 
turgimiams Ginti:

Walterio - McC a r r a n o 
istatvmas sako:

Visi nepiliečiai sveturgi- 
miai privalo susiregistpio- 
ti; turi būti nutraukta jų 
piršti! antspaudos; jie taip 
pat turi visuomet nešiotis 
tam tikras korteles kaip 
“pasportus.”

tijų prokuroras gali 
kada areštuot nepili

bile

Amerikonai užmušė 
S3 civilinius 
belaisvius stovykloj

Tunisijos ministras 
protestuoja Jungt 
Tautom prieš Francija

irKorėja. — Amerikonai 
jų talkininkai sušaudė bei 
kitaip užmušė 83 civilinius 
belaisvius, Šiaurinės Korė
jos liaudininkus, Pungam 
salos stovykloje, netoli 
Pietinės (tautininkų) Korė
jos.

Amerikonai, be to, sužei
dė 120 belaisviu. O belais
viai gindamiesi apdaužė 
akmenimis 2 amerikonus ir 
2 pietinius tautininkus.

Amerikonų komanda tei
gia, kad belaisviai darę 
karinius pratimus, ir gal 
ruošėsi pramušti sau kelią 
iš stovyklos ir pabėgti.

Amerikinis pranešimas 
kartu sako, jog belaisviai 
demonstruodami reikalavo 
grąžint juos namo—į Šiau
rinės Korėjos. Liaudies Res
publiką.

Žuvo Čiango lėktuvas 
su 31 žmogum

Egiptas smerkia 
kruviną Francijos 
režimą Morokkoj
Jungt. Tautos nuglosto žiaurių 
Francijos politikų Tunisijoje

United Nations, N. Y. — 
Egipto delegatas. Abdel Mo
nem Mostafa aštriai smer
kė Franci ją už “kruviną, 
tironišką vieš p a t a vimą”

Kokiais pavojais 
grūmoja tas įstatymas

Walterio - McC a r r a n o 
įstatymas, paliečiantis atei- 
vybę ir pilietybę, įeis ga
llon Kalėdų i š v a k a r ė j e, 
gruodžio 24 d.

Jis faktinai atima 
konstitucines, teisės 
milijonams n.epiliečių 
turgimių, dirbančių 
monėse bei 
unijoms.

Tas įstatymas paveda tei
singumo departmento sau- 
valiai 11 milijonų kitų at
eivių, jau gavusių ameriki
nę pilietybę.

Taip suvažiavimui rapor
tavo Abner Green; vadovas

visas 
trims 

sve- 
pra-

pri klausančių

tavimui iš Amerikos.
Generalis p r o k u r o r a s 

taip pat gali suimti įsipilie- 
tinusius sveturgimius, per 
teismą reikalauti atimt iš 
jų pilietybės papierius ir 
deportuot už politines, tų 
žmonių nuomones arba už 
bile kokį neteisingą atsaky
mą aplikacijoje dėl piliety
bės, nors .tai būtų atsaky
mas. i visai menka klausi
ma.

Valdžia, pagal tą Įstaty
mą, taip pat gali reikalau-

čių šnipinėtų, prieš komu
nistus bei kitus nužiūrimus 
“neištikimus.”

Kalbėdamas politiniame 
Jungtinių Tautų komitete, 
Monem Mostafa parodė, 
kokiais “barbariškais žy
giais francūzai slopina ra
mius Morokko žmones, ku
rie stengiasi išsivaduoti iš 
imperialistinio Francūzijos 
jungo.” Jis reikalavo, kad 
Jungtinės Tautos padėtų 
morokkiečiams įgyti nepri
klausomybę.

Monem Mostafa kartu 
priminė, kai}) Francija lau
žo tarptautinę Algeciras 
sutarti, padarytą 1907 me-

tais su Morokko. Toj šu
tą rtyj Franci ja žadėjo lai
kyti Morokko savistovia 
valstybe su tautiniu kara
lium (su 1 ta nu) kai}) nepri
klausomu valdovu. Franci- 
ja ketino “patarnauti” tik
tai kai}) Morokko globėja 
ir padėti to krašto reikalus

Amerika jau krauna 
ginklus busimajai 
vokiečių armijai
I ~.

Paryžius c.

Tą sutartį pasirašė ne tik 
Franci ja ir Morokko, bet ir 
11'kitų šalių — Jungtinės 
Valstijos, Rusija, Vokieti
ja, Anglija. Austrija, Bel
gija, Ispanija, Italija, Ho- 
landija, Portugalija ir Šve
dija, — užtikrindamos Mo- 
rokkąi visišką savistovumą 
kaip valstybei.

Nepaisant tų užtikrini
mų, tačiau, Fra nei ja trem
pė morokkiečių teises ir 
pajungė šalį kai}) francū- , 
zų koloniją. Tuo būdu da
bar 400,000 francūzų turi 
daugiau visokių lengvatų 
bei “teisių,” negu 8 milijo- . , 
nai morokkiečių, — sakė 
Egipto atstovas M o n e m

Vienu ir tuo pačiu 
mu net penkios bylos 

z Aukščiausio Teismo 
Laukiama m o n u m e ntalio 
sprendimo.

Klausimas aiškus: Ar rasi
nė diskriminacija mūsų pub
likose mokyklose suderina
ma su Amerikos Konstitucija?

Kiekvienas protingas ir 
patriotingas amerikietis pa
sakys,’jog rasinis vaikų pa
dalinimas yra priešingas vis- 
kūtfi, ką kalba mūsų šalies 
Wpstitdcija.

mL /ipet tai dar nereiškią, kad 
mūsų Aukščiausias Teismas 
tokį nutarimą padarys.

Taip pat kiekvienam pro
tingam žmogui aišku, kad 
Smith Act, kad McCarran

Formoza. — Kalnan su
dužo karinis čiang Kai-še- 
ko kinų tautininkų lėktu
vas. t Užsimušė 26 Čiango 
kariškiai ir 5 jų šeimynų 
nariai.

New York. — Sugrįžęs 
Eisenhoweris sakė, Ameri
ka turi parodyti tokią ga
lybę, kad priverstų komu
nistus “taikos norėti.”

Act, kad visi panašūs repre- 
syviški aktai ir Įstatymai, pa
neigia Amerikos Konstituciją, 
bet ar Aukščiausias Teismas 
juos pasmerkė?

Ten sėdi politikieriai. Jie 
dažnai ^Konstituciją išaiškina 
pagal gadynės vėjus. Jie gali 
patvarkyti, kad z ir rasinė mo
kyklose segregacija nesulaužo 
Konstitucijos.

United Nations, N. Y.— 
Tunisijos teisių ministras 
Salah Ben Youssef, francų- 
zų pavarytas iš vietos, at
siuntė protesto telegramas 
Trygvei Lie, Jung ti n. i ų 

.Tautų sekretoriui, ir Leste- 
riui B. Pearsonui, Jungt. 
Tautų seimo pirmininkui.

Ben Youssef protestuoja, 
kad:

Francūzai vis masiniai 
šaudo patrijotinius Tuni
sijos žmones.; degina tuni
siečių namuš; iš pasalų žu
do bei mojasi žudyti tauti
nius tunisiečiu vadovus ir 
urmu varo nepatinkamus 
francūzam žmones i kon
centracijos stovyklas..

Ben Youssef savo tele
gramose kaipgi peikia poli
tinį Jungtinių Tautų komi
tetą, kuris atmetė azijinių- 
arabiškų šalių rezoliuciją. 
Ta rezoliucija reikalavo, 
kad Francija vestų derybas 
su tikraisiais T u n i sijos 
žmonių atstovais dėl jų tė
vynės nepriklausomybės.

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai sakė, jog 
per dvi dienas nušovę 14 
Amerikos lėktuvų.

KINIJA ATMETA J. TAUTŲ 
PLANĄ DĖL KORĖJOS

Peking*.—čou En.-lai, Ki-, pasiūlymą — sudaryti li
nijos Liaudieš Respublikos 
užsienio - reikalų ministras, 
atmetė Jungtinių Tautų 
seimo pirmininko Lesterio 
Pearsono atsi š‘a u k i mą. 
Pearsonas šaukė Kiniją už
ginti Indijos planą dėl grą
žinimo korėjinio karo be
laisviu.

Čou En-lai kąblegrama 
atsakė Pearso.n.ui, kad In
dijos planas, užgintas Jung
tinių Tautų seimo, faktinai 
leidžia pasilaikyti tokius 
šiaurinius Korėjos liaudi
ninkus bei kinus belais
vius, kuriuos, amerikonai 
“pakrikštijo atsisakančiais 
namo grįžti.” Tai iš esmės 
yra “neteisėtas”' amerikinis 
planas—jis apeina tarptau
tinę Genevos sutartį dėl vi
sų karo belaisvių grąžini
mo.

Čou En-lai todėl pareika
lavo:

Atšaukti Indijos planą.
Jungtinės Tautos priva

lo priimti Sovietų Sąjungos

į ĮjaciiuYHia ------ ouiiUAjvi _i.u.-

I kos valstybių komisiją, ku
ri spręstų apie belaisvių 
grąžinimą ir kitus Korėjos 
klausimus.

Amerikonai turi panau
jinti Panmundžome dery
bas su Šiaurinės Korėjos 
liaudininkais ir kinais dėl 
paliaubų.'

< Cleveland, Ohio
Mary Račkaitis, 15411 

Lucknow Ave., Clevelande, 
mirė gruod. 12 d. Buvo 
žmona velionio Antano, 
motina Olgos O’Haire įr 
Normos Lunka. .

Laidotuvių apeigos įvyko 
pirmadienį, gruod. 15 d. Į 
kapus išlydėta iš Wilkelio 
šermeninės,- 6202 Superior

Praneša
Wilkelis Funeral Home

ORAS. — Giedra ir tru
putį šilčiau.

Jupgtinės ’ Aj^ipro (itSLoviis ivi o ne rn 
.................   to krauna1 Mostafa. — Jau daugiau 

sandėlius, ginklų būsimajai k<t>P 40 metų praėjo 
vakarinės Vokietijos armi
jai — tankus, šarvuotus au
tomobilius, ra k ie tini u s 
bombonešius ir kt.

Amerika skatina vakari
nės Vokietijos .seimą negai
šuojant užgirti karines su
tartis, kurios reikalauja 
rekrutuot 500,000 vokiečių 
armijos ir įjungt ją į tarp
tautinę vakarų Europos ar
miją prieš Sovietų Sąjun
gą. Laukiamąją vokiečių 
armiją jie laiko pačiu nu
garkauliu t a r p t a u t i n ė s 
armijos. Nes Francijos ar
miją per daug užsiėmus ka
ru prieš Vietnamo liaudi
ninkus, Indo-Kinoje, o An
glijos armija turi darbo ka
re prieš Malajos patrijotus 
ir prieš kylančius Kenyjos 
negrus Afrikoje.

Įvairūs karinio Atlanto 
kraštų sąryšio kraštai taip 
pat išsisukinėja nuo prista
tymo tiek armijos, kiek bu
vo žadėję pagal Amerikos 
reikalavimus.

i nuo 
francūzų atsikraustymo * 
Morokkon, bet jie dar nė 
pirštu n’epa judino, kad 
įvestų parlamentinę (sei*

Francijos atstovai Jung
tinių Tautų seime užreiške, 
kad Morokko klausimas 
esąs “grynai naminis Fran
cijos reikalas, j kurį Jung
tinės Tautos neturi teisės 
kištis..” Todėl jie ir atsi
sakė dalyvauti diskusijose 
dėl Morokko.

Jungtinės Tautos paveda 
Tunisiją Francijos valiai

Politinis Jungtinių Tau
tų komitetas 28 balsais 
prieš 25 atmetė arabiškų - 
azijinių šalių pasiūlymą, 
kad:

Francija turi pradėti de
rybas. su tikraisiais Tuni
sijos žmonių atstovais kas

pasiūlymą balsavo 
Sąjunga ir jos 
Indija ir įvairūs

Searcy, Ark. — šeši ka
liniai Įveikė du kalėjimo 
sargus ir pabėgo.

AMERIKA UŽGINA SOVIETU DIPLOMATUI GRJŽT 1 JUNGTINIU TAUTU CENTRĄ
United Nations, N. Y. — 

Amerikos valdžia nedavė 
leidimo Nikolajui Skvoręo- 
vui, Sovietų piliečiui, Jung
tinių Tautų sekretoriato 
nariui, grįžti į Jungt. Tau
tų centrą New Yorke. Neš 
Amerikos valdininkai nu
žiūrėjo, kad Skvorcovas 
“mėginęs šnipinėti.” Tokį 
įtarimą prieš Skvorcova jie 
pranešė ir Trygvei Lie, ge- 
neraliam .Jungtinių Tautų 
sekretoriui.

Skvorcovas pernai vasa
rą išvyko į Sovietų Sąjun
gą. Jis.buvo padėjėjas Kon
stantino Zinčenko, Jungti
nių Tautų generalio sekre
toriaus pavaduotojo. Zin
čenko dabar taip pat yra 
Sovietų Sąjungoje.

Skvorcovas buvo politinių 
reikalų skyriaus pareigū
nas Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryboje per beveik 
dvejus metus. Jis. gauda
vo $£,000 metinės algos.

Kadangi Amerika pra
nešė, jog neduos Skvorco- 
vui vizos - leidimo sugrįž
ti, tai generalis'' Jungtinių 
Tautu sekretorius Lie ir 
paskelbė, kad “jau užbaig
ta” jo tarnyba Jungt. Tau
tose. Vadinasi, Lie pašali
no Skvorcova.

Skvorcovas yra .dar pir-

x29 amerikiečiai pavaryti iš 
pareigų Jungtinių Tautų 
centre pagal Amerikos val
džios įtarimus', kad jie, 
“tur būt, komunistai” ar
ba palankūs Sovietų Sąjun
gai, taigi ir “neištikimi A- 
merikai.”

Fornioza
šėko kinai tautininkai For- 
mozos saloje vėl prašėsi ka- 
ran prieš Korėjos liaudi
ninkus id. Kinijos komunis-

Čiang Kki-

Sovietu 
draugai, 
azijiniai-arabiški kraštai ir 
tūli kiti. Bet tam priešin
gas anglų - amerikonų blo
kas. sudarė trijų balsų dau
gumą.

Paskui Politinis Jungti
nių Tautų komitetas 45 
balsais prieš 3 užgyrė kiau- 
raividu.rį pasiūlymą kelių 
Pietinės Amerikos kraštų. 
Šis pasiūlymas tiktai “pa
reiškia viltį,” kad Francija 
tęstų derybas, bet nesako, 
kas atstovaus Tunisijos 
žmones tose derybose, ir 
nutyli franc u z ų terorą 
prieš tunisiečius.

pašalintas iš Jungt. Tautų 
tarnybos kaipo nepagei
daujamas Amerikai. O jau tus.

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai atgriebė 
vieną poziciją Little Non 
kalne.
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TRUMANAS, EISENHOWERIS, 
MacARTHURAS •

GRĮŽDAMAS Iš SAVO UOŠVĖS laidotuvių, iš Inde
pendence, Mo., prezidentas Trumanas sugalvojo išpilti 
kailį savo oponentams: generolams Eisenhoweriui ir 
MacArthurui.

Prezidentas įsakė sukviesti spaudos ir radijo kores
pondentus, taipgi fotografistus į pasikalbėjimą, kuria
me jis pasakysiąs, ką nors naujo, sensacingo.

Spaudos ir radijo korespondentams,, kaip žinia, yra 
uždrausta tiesiog cituoti prezidento žodžius, jei jis ne- 
pavėlina, tad korespondentai visuomet tegali tik savo 
žodžiais pasakyti tai, ką girdėjo iš prezidento lūpų. Jei 
Trumano pareiškimai būtų originaliai paduoti, jie būtų 
kur kas įdomesni, negu korespondentų atpasakojimai. 
Tačiau šis interview visvien buvo labai įdomus.

TRUMANAS patvirtino tai, ką mes jau seniai sakė
me, būtent, kad Eisenhowerio pažadas vykti į Korėją 
buvo demagogija, — demagogija piliečių balsams gauti.

Eisenhoweris tai darė patariamas, kai kurių rašeivų. 
Ir jis laimėjo prezidento vietą f Laimėjo dėl. to, kad žmo
nės manė, jog Eisenhoweris žada užbaigti Korėjoje 
karą!

Dabar Trumanas s.ako, jog Eisenhowerio misija Korė- 
. jon buvo niekas daugiau, kaip formališkumas,—išpildy

mas žodžio balsuotojams. Bet naudos iš to—jokios!
• Kad prezidentas sako tiesą, tai patvirtina ir pats Ei- 
. senhoweris., kuris pranešė, kad, sugrįžęs į New Yorką, 
. jis tarsis su MacArthuru, Kaip baigti Korėjoje karą.

Jeigu Eisenhoweris ims iš ‘MacArthuro patarimus, pa-
• mokymus, tai ko jam reikėjo vykti į Korėją?’ Juk gen.
• MacArthuras gyvena čia pat, N'ew Yorke, arti jo.

Turime pasakyti, jog MacArthuro planas.,karui Ko
rėjoje-baigti y<ra-toks.: pulti Kiniją, platinti karą!

Baisu net įv pagalvoti, kas bus, kai šitie du generolai 
ąusitiks ir tarsis. Daug “geriau būtų, jei tokio susitiki- 
rtio nebūtų! ' ’ /

Trumanas išvadino. Eisenhoweri demagogu ir pasakė, 
jog jis' nemato reikalo su juo tartis. Tačiau jis sutiko, 
jog Eisenhowerio uždaviniu turėtų būti, kai tik sugrįš, 
pateikti; prezidęntui savo patyrimus, įgytus Korėjoje, 
ii’ s.avo planus ateičiai.

Abejojame, ar tai įvyks. f

REIKALAUJA UŽTARI- Į ric neprisipažįsta. O tuos 
MO TIEMS, KURIE 1 ’ ‘ M
PATYS SAVE 
APKALTINO '

Andai Naujienos išpleš
kino editorialą, klausda
mos, “Kodėl nieko ųesako 
Mizara, Bimba, Andrulis ir 
Jonikas tiems politiniams 
kankiniams apginti ?” “Po
litiniais kankiniais” Nau
jienos skaito Čechoslovaki
jos teismo nuteistus nusi
kaltėlius.

I

Daugiau: N a u j ienos 
Slanskį, Clementi ir jų sė
brus gretina su Julium ir j 
Ethele Rosenbergais.

Kai dėl pirmojo: protes
tuoti dėl to, kad Čechoslo
vakijos teismas, — viešas, 
atviras teismas, —‘teisė 14- 
ką nusikaltėlių ir pripažino 
juos kaltais (ir nubaudė), 
galėtų tik visiškai aklas, 
nieko nesuprantantis žmo- i 
gus. . (

Teisiamieji atvirai palys 
orisipažino, kad jie — vieni 
karo metu, kiti vėliau, tar
navo Čechoslovakijos prie
šui. Jie palaikė savo or- 
ganizaciją, jie žalojo, šni
pinėjo ir net ištikimus tau
tai žmones veikėjus žudė!

kurie prisipažįsta, pas mus, 
jei ir baudžia, tai baudžia 

! kiek galima lengviausiai.
Greenglass, prisipažinęs 

šnipinėjime, gelbėdamas sa
vo kaili, liudijo prieš Ro- 
senbergus,. prieš savo sese
rį, prieš savo švogerį! Ar 
tai žmoniška? Ar 
įrodymas, jog čia buvo kas

gąją Lenino-Stalino partiją, į 
broliokas tautas, visų pirma i 
didžiąją rusų tautą, kurios 
padedą Lietuvai žengti kas
kart į šviesesni ir laiminges
nį gyvenimą.’

tai ne '•

Čechoslovakijos teisme 
paaiškėjo, jog tūli , teisia
mieji karo metu tarnavo 
Hitlerio Gestapui ir padėjo 
žudyti cechus patrijotus.

Rosen be r ga i kaltinami 
už tai, kad jie karo- metu 
padėjo mūsų sąjungininkei, 
Tarybų Sąjungai. Bet jie 
sakosi, jog' to nepapildę, 
jog jie yra- įskųsti ir t’eis-

KALBANT APIE 
VIENYBĘ

Kanados Liaudies. Balsas 
rašo:

Lietuvių ir kitų atžagarei
vių spaudoje dažnai matosi 
nusiskundimų, kad nėra juo
se vienybės. Viena grupe pa
sirengusi pražudyti kitą. Tas 
vyksta net akyvaizdoje 
fakto, kad jiems visiems 
riausiu uždaviniu stovi 
gauti prarastą - “tėvynę.”

Veltui jie svajoja apie 
nybę. Kaip jie gali turėti

to 
vy- 
at-

vojo kitaip, negu teismas!
’ Tai štai, kokie skirtumai

minalistų ir Rosenbergų!
Tai supranta kiekvienas 

padorus žmogus, kuris no
ri suprasti.

TIESA APIE LIETUVOS
PRAMONĘ IR KULTŪRĄ

Vilniške Tiesa (š. m.'spa
lio 19 d.) rašo:

vie- 
vie-1 

nybę, kad jie neturi pagrindo 
tai vienybei. Tiktai vienas 
klausimas,' dėl kurio jie susi
taria, tai šmeižimas komunis
tų.

Vienybei reikia pamato. 
Tiktai darbininkiška santvar
ka. be žmogaus žmogumi iš
naudojimo, gali būti tvirtu 
pamatu vienybei. Kokia 

vienybe tarp pono ir 
Kokia vienybė gali 
fabrikanto ir hlginio

štai mano’ rankose ketu
rių puslapių lapelis, kuria
me plačioji Amerikos vi
suomenė -supažindinama su 
Rosenbergų byla. Informa
cijos be galo įdomios ir 
svarbios.

Du jauni žmonės, tėvai 
dviejų mažų vaikų, nuteis
ti mirtin. Jei jų preziden
tas Trumanas nepasigailės, 
jie bus sudeginti elektrinė
je kedėje kada nors sausio 
12 dienos savaitėje.

Ką gi iš to lapelio suži
nome? Pirmoje vietoje su
žinome, kad Julius ir Ethel 
Rosenbergai nuteisti mir
tin, o Morton Sobel nuteis
tas 30 metų kalėj iman, 
pasiremiant vieno sutvėri
mo žodžiu. Ir pasiremta 
net tada., kuomet buvo aiš
ku, kad jis yra parsidavęs, 
kad jis. per akis meluoja. 
Tiesiog baisus dalykas. 
Skaitą! žmogus ir stebiesi, 
kur sąžinė, kur protas bu
vo teisėjo ir džiūrės, kad 
jie tuo piktu sutvėrimu pa

gali 
tur
būt i 
vcr-

sę kas nors turi tokius' 
niekšus ginti, prieš jų bau
dimą protestuoti?

Kiekvienas, su protu n.e-

kys, jog Čechos.lov a k i j o s 
teismas negalėjo kitaip pa

stoma pramone — mašinų, 
prietaisų, staklių,’ elektros 
mašiną, turbinų gamyba, lai

PREZIDENTAS ėmė aštriai nagan ir MacArthurą. 
; Jis jį išvadino nedoru generolu. Jis jį atakavo aštriau 
• negu Eisenhoweri.

Trumanas sakė, jog 1950 metais, kai jis, Trumanas, 
; nuvyko į Wake (Pacifike) salą pasitarti su MacArthuru, 

•kuris tuomet vadovavo karui Korėjoje, tai pastarasis 
jam melavo!

MacArthuras tuomet užtikrino Trumaną, jog Kinija 
neįsikiš į karą Korėjoje, nežiūrint, kaip toli MacArthu
ras briausis į Korėją. Jis sakė, jog su 1951 metų pra
džia karas Korėjoje būsiąs baigtas.

Tokias informacijas MacArthu-ras davė Trumanui!
O kai Trumanas jį atstatė, kai MacArthuras grįžo na- 

' mb, tai jo, kaip generolo, pareiga buvo tuojau padaryti 
oficialų pranešimą prezidentui, kuris yra vyriausiu gin
kluotų krašto jėgų komandieriumi. Bet MacArthuras 
to nepadarė. Prezidento jis nepaisė.

MacArthuras dar vis gauna iš valdžios, kaip atsistaty
dinęs generolas, algą. Neseniai jis, MacArthuras, sakė 
kapitalistų susivienijimo (AMA) suvažiavime kalbą. 
Ten MacArthuras sakėsi, būk jis. turįs planą karui Ko
rėjoje baigti. Prezidentas mano, jog taip daryti neleis
tina: kai generolas turi planą, jis privalo- jį tuojau su
teikti savo vyriausybei, kuri jam moka algą. Tačiau 
MacArthuras to nepadarė. Jis juokiasi iš valdžios, iš 
Truman-o ir kitų.

Na, ir Trumanas dėl to išpylė MacArthurui kailį.

Nejaugi Naujienos to ne
supranta? Jos supranta, 
bet naudoja demagogiją, 
apsimeta nesuprantančio
mis.

Na, o kaipgi su Ros.enber- 
gū byla ?

Ar Rosenbergai prisipaži
no atlikę kokią nors mūsų 
kraštui piktadarybę?

Ne,' jiedu neprisipažino. 
Jie sakė ir sako, kad jie ne
kalti. Bet Rosenbergai bu
vo n.usmerkti mirti.

Gi tas, kuris prisipažino 
atlikęs blogą darbą, Green- 
glass, tebuvo nuteistas tik 
15-kai metų, kalėti!

Matot, kaip yra Čęchosld- 
vakijoje, ir- kaip yra pas 
mus!

Te.n -baudžia tuos,. kurie 
prisipažįsta prie atliktų 
kriminalysčių. Pas mus 
mirtimi baudžia tuos., ku-

cemento gamykla. Iš naujo 
sukurta žuvies pramonė. Ta
rybų valdžios metais pramon. 
lydinamasis svoris respublikos 
liaudies ūkyje padidėjo be
veik du kartus; šiais metais 
pi’amonės darbininku skaičius 
yra beveik pus ketvirto karto 
didesnis, negu 1940 metais.

Kolūkinė santvarka atvėrė 
neregėtas respublikos žemės, 
ūkio tolesnio vystymosi, kol
ūkinio kaimo gerovės ir kul
tūrinio lygio kilimo perspek
tyvas.

Stambūs laimėjimai .pasiekti 
vystant , kultūrą, nacionalinę 
savo formą, socialistinę, savo 
turiniu. Plačiai atsidarė darbo 
žmonių vaikams kelias į mok
slą—mokinių skaičius, mokyk
lose padidėjo beveik dvigu
bai. Aukštosiose mokyklose 
kasmet parengiama apie 2,- 
000 žmonių, t.y. 20 kartų dau
giau negti " buržuazines val
džios metais.

Visi šie laimėjimai, vystant 
Lietuvos liaudies ūkį ir kultū
rą,. dar ir dar kartą kreipia 
lietuvių tautos mintis į šlovin-

buti 
no ? 
tarp 
g o ?

Fabrikantai ir žemvaldžiai 
negali turėti -vienybės, nes jie 
siekia vienas kitą apgauti, 
sukonkuruoti. Poli tikieriai 
varžosi už pozicijas, už ga
lią. Jiems rūpi ne žmonių 
vienybė, kultūringumas, o 
savo asmeniški reikalai. Ir jie 
vieningi tiktai vienu klausi
mu: kaip atremti darbinin
kus.

Nauja santvarka, socialisti
ne santvarka, kuri stato pir- 
mon vieton žmogų, jo vertę, 
o ne kapitalą, gali sukurti 
brolišką1 draugiją.

Khi kas sako: žiūrėkit, so
cialistiniuose kraštuose dar 
nėra vienybės. Taip, tenai dar 
ųėra tokios vienybės, kokia 
turi būti. Bet jos tenai nėra 
todėl, kad tenai dar yra žmo
nių su senais buržuaziniais į- 
pročiais, su visomis 
ydomis. Ims

■ persiaūklės.
Bet tenai 

matyti, kad 
žmogumi.

senomis
laiko iki žmonės

jau daug ženklų 
žmogus virsta

Valdžios liudininku buvo 
Rosenbergienės brolis Da
vid Greenglass, kuris buvo 
ant Rosenbergų smarkiai 
užpykęs. Mat, jie atsisakė 
duoti jam du tūkstančiu 
dolerių išsigelbėjimui iš bė
dos. Jis pareiškė, kad už 
tai Rosenbergai gailėsis vi
są gyvenimą.

Jau tas vienas turėjo įti
kinti teisėją ir džiūrę, ko 
vertas yra tasai žmogus. 
Bet jo žodis buvo paimtas 
už gryną pinigą.

Greenglass sakė, kad jis 
pagamino atominės bom
bos planus, perdavė juos 
Rosenbergams, o šie juos 
perdavė “Sovietų agentui.” 
Bet kaip tik čia Greenglass 
ir įrodė savo niekšystę.

Štai kaip tas atsitikę. 
Greenglassui dirbant fabri
ke, jis nugirdęs mokslinin
kus besikalbant apie atomi
nės. bombos gaminimo pa
slaptis. Parėjęs namo ir 
nubraižęs diagramą. Toje 
diagramoje buvęs išdėsty
tas atominės bombos gami
nimo procesas. Būtent ta

Vietiniai Mokyklų Komitetai Amerikoje
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KOKIA GI Iš TO viso išvada?
, Išvada yra tokia: karinį įsikišimą Korėjon pradėjo 
’.Trumanas, neatsiklausęs nei Kongreso, :’ei Jungtinių 
*'Tautų.

Dabar, kai tas karas nusitęsė per pustrečių metų, kay--------------,----
' ten žuvo daug amerikiečių ir korėjiečių ir kitų tautų! 
C sūnų, Trumanas jaučiasi labai negerai. Jis turėsiąs pa- 
! Įsitraukti iš prezidento vietos, q karas tebesitęs.. Jis mo
li bėjo jį pradėti, bet nemokėjo užbaigti.

Karas Korėjoje Trumanui yra laibai opus dalykas. 
’•Dėl to jis žiauriai puola tuos, kurie tą karą jam pri- 

3^ mena.
Tuo pačiu kartu, kai Trumanas su generolais švais.- 

-losi aštriais žodžiais, karas Korėjoje tebeina, žmonės 
JClebežūsta, turtas tebenaikinamas.

Ir tas karas tęsis, jei nebus einama prie tuojautinio 
; - mūšių sulaikymo.

' Trumanas gali jį baigti tuojau, jei tik norėtų.. Bet jis 
nenori.

Amerikos Darbo Federacijos prezidentas Williarri 
Green palaidotas su bažnytinėmis metodistų apeigofnis. 
Čia jo lavonas išnešamas iš bažnyčios mieste Coshocton, 
Ohio.

ipiėNa,, o generolai galvoja apie karo praplėtimą, 
puolimą Kinijos.

. štai, kokios padėties susilaukėme i
Amerikiečių pareiga reikalauti, kad karas. Korėjoje 

tuojau būtų baigtas’ Pirmiausiai reikia Sulaikyti mū
šius, o vėliau tartis dėl karo belaisvių pasikeitimo ir kitų 
reikalų. . ...

taip jose yra daugiau negu 100,- 
000 vietinių mokyklų admi- 

nėturi tautinės švietimo nistracijos komitetų, kurie 
sistemos. Vietoje jos, kiekvie- J dar turi savo visokius padali

nius bei savas politikas, jų 
apibudinimas galimas šiais 
keliais tipais:

1. “Mokyklų distriktas”. 
Tai yra mažiausias politinis 
vienetas Amerikos sistemoje 
ir tarnauja pirmiausia ele
mentariniams mokyklų reika- ■ 
lams. Ji išvedama dar iš kolo•• i 
nialinių laikų, kada vienoje l

, mažoje vietovėje gyvenan
čios šeimos samdydavosi mo
kytoją ir organizuodavo mo
kyklą. ši. sistema tebegyvuoja 
dar ir dabar, beveik pusėje- 
valstijų. Toks distriktaš turi 
savo Mokyklos Komitetą, ku
ris nustato mokesčius 1 savo 
bendruomefięi tai mokyklai 
išlaikyti. Šiose valstijose 
“counties” yra suskaldytos į 
visą eilę mokyklinių distrik- 
tų. Visoj eilėje ši§ susismulki- 
nimas jau . laikomas vargi
nančiu ir daroma žygių juos 
sujungti į stambesnius viene
tus.

2. Naujoje Anglijoje 'tebe
silaiko “Town” stiliaus dist- 
riktai. Keli miestai sudaro 
taip vadinamą “School 
pervisory Union”, kuri 
savo “Superintendent 
Schools”. Pagal šį. planą, 
kyklų komitetai yra išrenka
mi specialių balsuotojų, kurie 
taip pat nustato mokyklų 
<■, .,11 ĮI IIĮ Į.-Į.Į. f.... ..................

jungi Valstijos, ne 
kaip daugumoje kitų valsty
bių,

na iš 48 valstijų turi savą 
pradžios mokyklų sistemą, 
paremtą valstybės įstatymais. 
Ir kiekviena valstija, nuo pat 
pirmųjų Amerikos Nepriklau-' 
somybės dienų, yra išlaikiusi 
visišką nepriklausomybę sa
vaip tvarkyti jos -mokesčiais 
remiamas atskirų vietovių 
valstybėje mokyklas ir jų 
tvarkančius komitetus. 

• ■ i

Šie komitetai, paprastai 
vadinaihi “Boards of Educat
ion”, yra dar dažnai vadina
mi visa eile kitų vardų, kaip 
“trustees” ar “tarybomis”. 
Jų nariai ’ paprastai išrenka
mi vietinių rinkimų būdu. 
Kadarfgi daugumas mokyklų 
tarybų yra valstybės įstaigos, 
nevien tik miestų ar kaimų 
administracijos padaliniai, tai 
mokyklų komitetų nariai yra 
laikomi valstybės pareigū
nais.

Mokyklų' tarybos paprastai 
samdo mokytojus ir kitą per
sonalą; nuętato jų algas; iš
renka vadovėlius; remontuo
ja mokyklas; stato naujas ir 
atlieka švietimo sistemoj poli
tikos formavimo organo pa
reigas, remdamiesi savos vai? 
stijos įstatymais. Toks savi- 
valdiškurnąs švietimo reika
luose leido mokykloms tiks
liau patenkinti bendruomenės 
reikalus ir buvo jos stiprybės 
priežastis. Kadangi 48 valsti-

Su
turi 
of 

nio-

diagrama ir buvus atiduo
ta Sovietams, ir iš jos So
vietai išmokę pasigaminti 
atominę bombą!

Ar ne juokai? Tik įsi
vaizduokime. Štai Dawjtf 
Greenglass, be jokio dides
nio mokslo ir be jokių ypa
tingų gabumų žmogelis. 
Tiesą, jis baigė “High 
School,” bet tai ir viskas. 
Dar paskui ėmė aštuonius 
technikos kursus, bet neiš
laikė nė vienų kvotimų, ne
gavo jokio diplomo.

Bet dabar šitas Green- 
glass nubraižė atominės 
bombos gaminimo procesus 
tik iš nugirsto netyčia pa
sitaikiusių šalia jo būti 
“mokslininkų” pašnekesio? 
Šitokiai pasakai gali pati
kėti tiktai dar didesni ir už 
Green.glassą mulkiai.

Ir dar vienas dalykas, 
šitą diagramą jis nūpiešė 
1944 metais, ir ją pamiršo, 
“atidavė Rosen bergams. 
Bet štai įvyksta teismas už 
septynerių metų. Ir vėl tas 
pats ignorantas, nemokia, 
paprastas žmogelis is^L 
minties atpiešia. tą diag\W- 
mą su visais atominės bom
bos gaminimo procesais!

Atsiklausta mokslininkų, 
kuriė yra įsigilinę i tą ato
minės energijos mokslą. Jie 
teigia, kad apibūdinimui 
atominės bombos gaminimo 
procesu bei p a d a r y m u i 
braižinio, iš kurio būtų ga
lima tokią bombą pasiga
minti, reikia keleto didelių 
knygų! Nėra pasaulyje to
kio galvočiaus, kuris, tatai 
galėtų padaryti 
minties, tiktai 
kitų pašnekesio!
glass “padarė”.. ąIr dabar 
du jauni žmonės turės su
degti elektros kedėje, ir ku
tas jąųnas žmogus, supūki 
Californijos kalėjime! Na
šlaičiais pasiliks keturi ma
ži vaikai!

Jeigu taip atsitiktų ko
kioj nors jokios civilizacijos 
nepažįstančioje saloje kur 
nors Pacifike, tai nereikėtų 
stebėtis., 'kad atsirado žmo
nių, kurie tam Greenglass 
pasakojimui tiki ir pagal jį 
.siunčia, žmones mirtin. Bet 
taip atsitiko New Yorke, 
pas mus, civilizuotoje Ame
rikoje. Ir čia atsirado tei
sėjas ir džiūrė, kurie tai 
pasakai patikėjo ir nuteisė 
tuos, jaunus žmones sunai
kinimui !

Visa žmonijos istorija to
kio prajovo dar nebuvo ma
čiusi. Visa žmonijos isto
rija dar nebuvo girdėjosi 
tokio pasityčiojimo iš vas^ 

kas vadinama teisingu- 
bei žmoniškumu!

Sa lietis

tiktai iš at- 
pasiklausęs 
Bet Green-

ko, 
mu

Kcrgresmaijas persą 
naudo čiangįninkus karui 
prieš šiaurinę Korėją

Rochester,-N. Y. — Kon-, 
gresmanas Joseph Martin, 
vadovaujantis repu b 1 i k o
nar. ragino Ameriką var
toti Čiang Kai-šeko kinus 
tautininkus iš Formozos 
salos karui prieš Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
ką ir ginkluoti japonus — 
planuojamam paplatinti ka 
rui.

biudžetą.
3. “Township” sistema ran

dama daugiausia valstijose 
pagal didžiuosius ežerus. Da
linai ji kiek primena Naujo
sios Anglijos sistemą, išsky
rus tai, jog “township” 
“county” padalinys. M 
lėnų išrinkta mokyklos 
ba tvarko švietimo 
visame mieste.

Common ‘'Council"

2 pus!.—Laisve (Liberty)-Ant rad., Cruodžio-Dec. 1®,



Montreal. Canada
Smetona buvo nuvykęs 
tėvo laidotuvėsna

Juozas Smetona, kurio tė
velis gyveno Jungtinėse Ame
bos Valstijose ir buvo jau 
sulaukęs, rodos, virš 80 m. 
amžiaus, pereitą savaitę jam 
mirus, su sūnum Vickie buvo 
nuvažiavęs tėvelio laidotuvė- 
sna. Tenka pažymėti, kad Juo
zas prieš savaitę laiko buvo 
nuvykęs sergantį tėvelį ap
lankyti ir grįžus jam namo, 
gavo žinią, kad mirė.

Pagerbė Petrulius

Lapkričio 29 d. Jonui ir 
Genovaitei Petruliams buvo 
surengta balius, pagerbti juo
du jų 15-kos nietų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių proga. 
Nuo rengėjų ir svečių jubi- 
liantams suteikta linkėjimų ir 
dovanų.

Serga
Albertas Simijonas' jau ku

ris laikas atgal aplfeikė kojų 
operaciją, Pasveiko.

Ona Adakauskienė, sirgusi 
pirmiau, dabar vėl sunkiai 
susirgo, ir randasi Royal Vic
toria ligoninėje.

Vladas Butėnas sunkiai 
serga strėnų skaudėjimu. Gy
dytojo priežiūroj gydosi na
muose.

J,

Cliffside, N. J.
Rengiama kortų parė

LDS 115-tos kuopos meti
nis susirinkimas įvyks sek
madienį, 4 d. sausio, 3-čią 
vai. po pietų, 346 Palisade 
Ave.

Visi ..nariai privalot susi
rinkt virš pažymėtu laiku, nes 
turėsim daug reikalų aptarti. 
Bus raportas iš kuopos abel- 
no stovio ir rinksime naują 
kuopos komitetą.

Pasibaigus susirinkimui, 
kortuosime, šnekučiuosime, o 
7-tą vai. vakare visi .būsite 
pavaišinti dešromis, silkėmis 
ir kitokiais prieskoniais. Prie 
valgių bus ir užsigėrimų, o 
jų bUs iki sočiai ir įvairių.

Kviečiame ir pašalinius da
lyvauti. Išlaidas padengsim 
kolektyviai.

Eliz. Petkevičienė, kuopos 
sekretorė, pažadėjo sudaryt 
muzikalę programą. Reiškia, 
bus visko, ko tik jūsų širdis 
pageidaus. S.

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

Laisvės administracija pra
šo jus išanksto įsigyti banke
to bilietą. Banketas įvyks sau
sio 25-tą dierią.
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San Francisco, Cal.
Mūsų kolonijos žinutės 
ir organizacijų veikla

Lapkričio mėn. mūsų LDS 
ir LLD įvyko kuopų susirin
kimai. Kaip vienos, taip ir 
antros kuopos padaryti keli 
geri tarimai, kurie verta pa
žymėti.

Pirmiausia noriu pažymėti 
apie LLD ir jos veiklą, šios 
kuopos eilė narių turi plačią 
pažintį su kitų tautų žmonė
mis ir dalyvauja jų parengi
muose, todėl dabar, kada iš
vyksta mūsų parengimai, jie 
tuo pačiu atsiteisia mums. 
Praeitame mūsų parengime 
dalyvavo geras, skaičius kita-? 
taučių, estų ir graikų, ir jie 
buvo užganėdinti lietuvių 
maistu ir draugiškumu.

Todėl mūsų praeitas paren
gimas pavyko gana gerai, ži
noma, daug ačiū draugams 
h* draugėms Oaklando ir San 
Leandro. Jų triūsas ir pasidar-

ji gautų ir naujų narių.
Antras mūsų kp. valdybos 

narys, tai mūsų iždininkas A. 
Knisius. Jis visados lanko su
sirinkimus ir stengiasi atlik
ti iždininko pareigas.

Abelnai, yisa kuopos valdy
ba veikia sutartinai ir atlieka 
laiku ir tinkamai valdybos 
pareigas.

Kuopa laiko susirinkimus 
sykį į du mėnesius pirmoj sa
vaitėj ir nariai, kurie gyvena 
Čia mieste, didžiumoje lanko 
susirinkimus. Turime skaičių 
narių, gyvenančių už 'miesto 
ribų, tad juos mes retai ma
tom mūsų sueigose.
Mūsų ligoniai '

Turiu apgailėtinai pažymė
ti, kad rimtai serga Valerija 
Sutkienė, gyvenanti 497 Alva
rado St., San Francisco. Drau
gė Sutkienė gera ir nuoširdi 
veikėja mūsų organizacijose 
ir abelnam veikime. Verta gi-

CHICAGOS ŽINIOS
Geras buvo LKM koncertas Iš American Forge dirbtuvės

(Tąsa)
— Ką gi netikėta jūs dabar man galė

tumėte pasakyti? Tiek dienų jau būda
mi kartu, argi dar ne viską esame pasi-

— Aš bemaž neturėjau progos pasa
kyti daugiau kaip amen, — tarė Aneta 
juokdamasi. — Visuomet tik jūs kalba
te.

— O! nenaudėle! — tarė Rože. — Ar-
. gi ne apie jus aš kalbu?

— Taip, taip pat ir apie mane. Ir jūs 
netgi man kalbate.

— Manote, kad aš per daug kalbu?—
• tarė Rože naiviai.

Aneta sukando lūpas.
— Ne, ne, mano brangusis Rože, ma« 

patinka, kai jūs kalbate. Bet kai jūs 
kalbate apie mane, aš jūsų klausausi, ir 

k tai yra taip gražu, taip gražu, jog aš 
„J sakau: “Tebūnie taip!..” Bet taip nėra.

— Jūs esate pirmoji moteris, kuri 
skundžiasi, kad jos portretas gražus.

— Man būtų maloniau, jei jis atitik
tų mane. Juk ne gražų portretą, Rože, 
jūs pakabinsite savo šeimos namuose. 
Aš esu gyva moteris su savo norais, jau
smais, su savo mintimis. Ar jūs esate 
tikras, kad ji galės įeiti pas jus su visu 
savo bagažu?

— Aš ją imu užsimerkęs.
— Aš jus prašau atsimerkti.
— Aš matau jūsų skaidrią sielą, atsi

spindinčią jūsų veide.
— Vargšas Rože! Geras Rože!.. Jūs 

nenorite pažvelgti.
— Aš jus myliu. Man to užtenka.
— Aš jus taip pat myliu, ir man to 

neužtenka.
i — Jums to neužtenka? — tarė jispri- • 
įtrenktu balsu.
1 — Ne. Man reikia matyti.
( — Ką gi jūs norite matyti?

— Aš norėčiau matyti, kaip jūs mane 
mylite.

— Aš jus myliu daugiau už viską. .
— Aišku! Jūs negalite mažiau. Bet 

aš jūsų neklausiu kiek, aš klausiu, kaip 
jūs man>e mylite... Taip, aš žinau, kad 
jūs manęs norite; bet, tiesą pasakius, ką 
jūs norite padaryti iš savo Anetos?

— Pusę savo paties.
•, — Čia tai puiku1!.. Tai kad, matote, 
mano drauge, aš nesu pusė. Aš esu visa 
Aneta.

Tai tik 
riu pasakyti, 
esu jūs.

— Ne, ne,
mane pačią būti aš!

— Sujungdami savo gyvenimus, argi 
. mes tuo pačiu neįsijungiame viekas į an-

Tai man ir kelia nerimą. Aš bi- kuriam jūs pasiaukojate. 
negalėsianti^ pasilikti visa įsijun-

kalbėjimo būdas. Aš no- 
kad jūs esate aš, kad aš

nebūkite aš! Rože, palik

Kaip jau buvo rašyta, kad 
darbininkai streikuoja nuo 
rugpiūčio 21-mos, bet paga
liau streikas pasibaigė. Dar
bininkai grįžo prie savo dar
bo gruodžio 4-tą su laimėji
mu, nors nepilnu. Nusileido 
kompanija ir biskį darbinin
kai, ir streikas baigtas.

Unija ir darbininkai reika
lavo 15 c. pakėlimo mokes- 
ties į valandą ir pagerinimo 
mokesčio nuo šmotų. Bet kom
panija po ilgų derybų tik pa
siūlė 8 c. į valandą, o ant 
šmotų darbo nieko. Bet da
bar komp. pridėjo 3 c., o dar
bininkai nusileido 3 c. į valan
dą. Taigi darbininkai laimėjo, 
vieton 8 centų gavo 11 c. ir 
nuo 15 iki 19 procentų ant 
šmotų darbo.

Didžiumoje darbininkai 
dirba nuo šmotų. Tai reiškia,, 
per tą ilgą kovą laimėta, 
nors ir nepilnai.

Darbininkai labai pasipikti
no ant komp., kam tęąė taip 
ilgai streiką. Matyt, kompa
nija norėjo sulaužyti uniją, 
bet tas nepavyko ir galų gale 
turėjo pasirašyti kontraktą 
ant dviejų metų.

Būtų galima buvę streikas 
laimėti pilnai, bet matyti 
kompanija elgėsi, kaip tas 
godus ūkininkas iškopinėda- 
vęs veik visą metų ir mąžai 
palikdavęs savo bitelėms. Del 
to, kaip greit prasidėjo strei
kas, taip greit daugelis bėgo 
ieškoti medaus dėl maisto ir 
mažai pasiliko kovos lauke.

Kurie pasiliko, tai turėjo 
pikietuoti kas antra diena ir 
taip pikieto eilės pasiliko 
skaitlingos, žinoma, kompani
ja pamatė silpnumą iš darbi
ninkų pusės, na ir ilga kova 
turėjo tęstis: Streikbwrw.

Seniai, buvau girdėjusi dai
nuojant LKM Chorą. Dėl to 
gruodžio. 7 d., pasitaikius 
gražiam orui, nors tolokai, 
nusprendžiau dalyvauti.

Ciceriečių svetainė neleng
vai pasiekiama, bent iš to- 
liaus atvažiavusiem. Joje di
deliame parengime dalyva
vau pirmu kartu. Kaip ir bu
vo numatoma, LKM Choras 
savo koncerte salę pripildė 
kupinai.

Kas liečia programos daly
vius, didžiuma jų man jau se
niai pažįstami, apart jaunuo
lio Vince Bogden. Tai įžymio
sios dainininkės Estelle Bog
den sūnus. Mačiau jį keli me
tai atgal; buvo dar tik ber-' 
niukas. . Tiesa, metais jis dar 
visai jaunutis, bet nuaugęs į 
visai gražų vyrioką—man ro
dosi, jau praaugęs ir savo 
mamą. Programoje jaunąjį 
Vincą girdėjau pirmu kartu. 
Jis skambino porą gana sun
kių Chopino kūrinių. Ir skam
bino tikrai profesionališkai.

Choro garsioji programos 
pažiba Povilas Stogis ir šį 
kartą nesuvylė publikos. Jo 
balsas tokis jau galingas, kokį 
girdėjau desėtkai metų atgal. 
Jo išvaizda ir užsilaikymas— 
imponuojantis. Plaukai baltu
tėliai, kaip Lietuvos linai. Es
tradoje jaučiasi ir elgiasi 
‘kaip namie’./Kartais ir juoko 
iššaukia publikoje. Pavyz
džiui, kada baigdamas dainą 
apie “blusą ilgakojų”, pa
čiumpa įsivaizduotą blusą nuo 
akompanistės sprando ir me
tęs ant grindų sutrina ją ko
ja.

Mano viltis ir troškimas, 
kad Povilas Stogis dainuotų 
mūsų pažangiečių koncertuo
se dar daug, daug metų.

Kiti koncerto dalyviai bu
vo *visi “namiškiai”. Tai yra, 
pats LKM Choras, ciceriečių 
Moterų Choras ir LKM Cho
ro solistai: Estelle Bogden, , 
Helen ir George Kwain. Visi 
programos dalyviai .savo už
duotis atliko gerai, bet... šis 
pasakymas čia kaip tik ir 
tinka.

Koncerte teko matyti sve
čių ir viešnių atvykusių* dar 
iš toliau, negu aė. Su dauge
liu jų teko pasikalbėti besi- 
vaišinant ir negirdėjau nei 
vieną nusiskundžiant, kad 
programoje ar abelnai tvarko
je būtų pastebėję kokių trū
kumų. Viešnia.

bavimas daug mums pagelbė
jo.

Kadangi parengimas buvo 
bendras, todėl ir pelnas pada
lintas per pusę.

Taipgi ačiū Taraškam ir 
■ Karosam. Jie aukojo vyno bu

telį, oz Taraškai — prijuostę, 
darytą Stigienės. Tos dvi do
vanėlės buvo išleistos laimė
jimui. Džiugu, kad minėtas 
parengimas gerai pavyko.

Mūsų vietiniai draugai ir 
draugės irgi nuoširdžiai dar
bavosi, kurte buvo pasižadė
ję- padirbėti.
LLD kp. susirinkimai

Kuopos susirinkimuose esti 
visados daug laiškų nuo lie
tuviškų įstaigų, taipgi nuo 
tarptautinių organizac. Per
skaičius laiškus nuo . lietuviš
kų laikraščių, kurie buvo 
daugiausia vajaus reikalais, 
laiškai priimti ir nariai sutiko 
pasidarbuoti dėl savo laikraš
čių, kiek bus galima.-

Su tarptautiškų įstaigų lai
škais gaunam daug jausmin
gų raginimų veikti taikos la
bui ir ateivių gynimui, bet 
mes daug negalim paremti 

! veiklą su . savo delegacija, to
dėl laikas nuo laiko paauko- 
jam vienam bei kitam reika
lui kelis dolerius.

Verta pažymėti, kad čia 
plačiai veikia Amerikos-Rusų 
Draugingumo įstaiga. Turėjo 
surengę eilę prakalbų dėl į- 
žymių kalbėtojų, kurie lankė 
si Sovietų sąjungoj ir dėl į- 
vairumo turėjo piešinių ir dai
lės festivalį. Rodos, viskas 
gerai pavyko. Gaila, kad ne 
visus, tuos parengimus galim 
aplankyti ir. į spaudą aprašy
ti, kokia svarba yra iš tų pa
rengimų ir kaip svarbios yra 
tos organizacijos, kaip Ame
rican-Russian Institute ir La
bor Defense Committee,

Susirinkime padarytas tari
mas aukoti iš iždo $10 dėl 
ateivių gynimo ir užsakyti per' 
kuopą 15 Vilnies kalendorių 
19.53 m. Nariai, kurie norite 
įsigyti Vilnies kalendorių, 
malonėkite kreiptis prie kuo
pos valdybos.

' LLD kuopos valdybos rin
kimas paliktas dėl sausio mė-1 
nėšio, nes tikimės, kad. meti
niame susirinkime turėsim 
didesnį skaičiųtnarių.
Apie LDS kuopą

»LDS kuopa visuomeniniai 
mažai ką veikia, bet nariai 
visados nuoširdžiai remia 
svarbesnius bėgančius reika
lus ir gausiai aukoja.

Praeitame susirinkime liko 
perrinkta kuopos valdyba, vi
sa valdyba užgirta vienbalsiai 
arba taip sakant palikta bu
vusioji valdyki, kuri suside
da sekamai: Pirm. T.-V. Kin- 
gienė, vice pirm. V. Burda, 
fin. sekr, J. K. Alvinas* užra
šų rašt. M. Alvinienė, izd. A- 
domas Knisius.

Kuopos valdyba visados Rū
pinasi narių gerove, kad ser
gančius prižiūrėti, gerai ir pa
gelbėti jiems reikalui esant.

Mes turime pasigėrėti mūsų 
pirm. Kingienc. Ji labai nuo
širdi’ draugė ir niekados ne
apleidžia kuojos susirinkimų. 
Žinoma, jeigu būtų proga, tai

lios užuojautos nuo žmonių.
Ji dirba dirbtuvėj per eilę 

metų, o liuosu laiku atlieka 
kitus darbus namuose ir or
ganizacijose. Ji ieško pagel- 
bos pas įžymius gydytojus, 
bet ligos priežasties kol kas 
nesuranda. Linkėtina jai greit 
ir gerai susveikti.

šiuo laiku nelabai stiprus 
su sveikata ir B. Sutkus, bet 
dar neguli lovoje.
Turėjome porą viešnių

Pabaigoje lapkričio mėn. 
mūsų kolonijoje lankėsi dvi 
mylimos draugės: iš Los An
geles Anna Bernotienė ir iš 
Yucaipa Anna Pukienė. Jos 
Čia pabūvoję keletą dienų iš
siskubino atgal į namus.

žinoma, jų vyriausias tiks
las buvo čia aplankyti, sergan
čią Karosienę ir pasimatyti su 
eile savo senų pažįstamų San 
Francisco ir Oaklande.
Smagu buvo su draugėm pa

simatyti ir reikėtų pagirti, 
kad dalyvavo mūsų parengi
me lapkričio mėnesį. Jos tuo 
laiku mums sudarė daugiau 
publikos ir daugiau įvairumo, 
kada atvyksta naujų žmonių. 
Prisimenant apie senovės 
pažįstamus,

Keletą savaičių atgal ga
vau laišką nuo. Onos Gritienės 
iš Portland, Oregon, kad mi
rė jos vyras Jonas Gritė rugs. 
10 d. Mirė nakties laiku nuo 
širdies smūgio. Kadangi jis 
gulėjo atskiram kambaryje, 
tad niekas ir nejautė, kada 

■jis bandęs eiti kur iš kamba
rio, rado ant grindų mirusį. 
Tai , apgailėtinas įvykis ir 
skaudus smūgis šeimoje.

Jonas Gritė iš amato buvo 
barberis. Ilgą laiką yra gy
venęs Illinois valstijoje, vė
liau Clevelande,Ohio. Jau a- 
pie 40' mętų gyveno Portlan
ds. . ’

Iš Lietuvos paėjo nuo Bir
žų apskr., Vabalninku valse., 
Lamokų kaimo. Jis turėjo virš 
80 metų amžiaus, vedęs išgy
veno 52 metus. Išaugino du 
šeimos narius, sūnų Edvardą 
ir dukterį Birutę, kurie gyve
na Portland, -Oregon.

Iš pažiūrų jis buvo pilnas 
laisvamanis. Mylėjo skaityti 
pažangiąją literatūrą ir pri
gulėjo prie lietuviškų organiz. 
Komunistinė idėja ir dabarti
nė Sovietų Sąjungos tvarka 
nebuvo jam suprantama. Jis 
daug tikėdavo, • ką komer
cinė spauda meluoja apie So
vietų Sąjungą.

Aš pas jį nuvykau į Cleve- 
landą atvykęs iš Lietuvos ir 
su juo artimai išgyvenau apie 
tris metus Clevelande. Jis 
man buvo nepaprastai geras 
žmogus. Jis ir jo' žmona Gri
cienė daug man yra pagelbė
ję. Aš nuo jo gavau daug lai
svų minčių. Aš jį paskutiniu 
laiku mačiau birželio mėnesį, 
1952 m. Tai tas buvo jau pas
kutinis sykis su juo kalbėtis.

Apie porą savaičių atgal te
ko sužinoti, kad mirė Juozas 
Valentukonis Clevelande, tai
pgi mano senas pažįstamas ir 
mano žmonos pirmas vyras. 
Paliko du sūnus, Juozą ir 
William. Mirė 74 m. amžiaus.

Alvjnas

lu žemėje raides. Ji šypsojosi:
(“Jis visai nesuprato, tas brangus 

berniukas...”)
Ji pakėlė akis į Rože, kuris labai ra

miai laūkė jos atsakymo. Ji tarė:
— Rože, pažiūrėkite į mane. Argi aš 

neturiu gerų kojų?
— Geras ir gražias, — pasakė jis.
— Tai! — tarė ji, grasindama pirš

tu,— ne čia klausimo esmė.., Ar aš nesu 
stipri vaikščioto ja?

— Tikrai, — tarė jis, — aš jus myliu 
tokią.

— Na tai gerai, argi jūs manote, kad 
aš leisiuosi nešama?.. Jūs esate labai ge
ras, labai geras, aš jums dėkoju ; bet lei
skite man vaikščioti! Aš nesu iš tų, ku
rios bijosi kelionės nuovargio. Atimti jį 
iš manęs reikštų man atimti norą gy
venti. Aš šiek tiek susidarau įspūdį, kad 
jūs ir jūsiškiai norite mane išlaisvinti iš 
vargo veikti ir rinktis, jūs, noritą visa 
iš anksto sutvarkyti labai patogiai 'nu
matytose lentynose, jūsų gyvenimas, 
jų gyvenimas, mano gyvenimas,— visa 
ateitis. O aš taip nenorėčiau. Aš neno
riu. Aš jaučiuosi bepradedanti.. Aš ieš
kau. Aš žinau, kad man reikia ieškoti, 
ieškoti savęs pačios.

Rože išraiška buvo prielanki ir pajuo
kianti.

— O ko gi jūs taip jau galite ieškoti?
Jis į tai žiūrėjo kaip į mažos mergai

tės užgaidas. Ji tai pajuto ir tarė su
jaudintu balsu:

— Prašau nejuokauti!.. Aš nesu di
delis dalykas, aš ir nesididinu... Bet pa
galiau žinau, kad esu ir kad turiu gyve
nimą... menką gyvenimą. Gyvenimas ne
ilgas ir tiktai vieną-kartą... Aš turiu tei
sę... Ne, ne teisę, jei jūs norite! tai kve
pia egoizmu... Mario pareiga jo nepra
žudyti, neišmesti atsitiktinai...

Užuot susijaudinęs, jis pasirodė įsi
žeidęs:

—- Jums atrodo, kari išmetate jį atsi
tiktinai? Argi jis bus pražudytas? Ar
gi jis čia neturės gražaus, labai gražaus 
paskyrimo?

— Gražų, be abejo... Bet kokį? Ką 
jūs man šiūlote?

Jis dar kJrtą karštai nupiešė savo po
litinę karjerą, svajojamą ateitį, dideles 
savo asmenines ir socialines ambicijas., 
Ji klausėsi kalbant, paskui, švelniai jį 
pertraukdama kalbos viduryje (nes pa
našiais klausimais jis niekad nepavarg
davo) :

— Taip, Rože, — tarė ji. — Tikriau
siai. Tai labai įdomu. Bet, tiesą sa
kant, — tik neįsižeiskite! — aš netikiu 
taip labai kaip jūs tuo politiniu tikslu,

MATTHEW A.
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
I Newark 5, N. J.
I MArket 2-5172 į
Im... ..  i ' liiliSaai

SVARBUS PRANEŠIMAS

už

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; 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 

3oz. • ' . .
No. 3 M. ŠVILPA OINTMENT (for toothache). Mostis nuo donjtų

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 Pilęs). Ši mostis 

naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles ar 
Užsisenčjuęius (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. z •’ ♦ •

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

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

Adresuokite: M. ŠVILPA, P. O. Box 78, Sta. A, Hartford, Conn, i 
arba: 597 Broad St., Hartford, Conn.

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

*. _
jausi 
gusi.

/ . — Kas gi jums neduoda ramybės, 
Aneta? Kokie čia samprotavimai? Jūs 
mane mylite, ar ne? Jūs mane mylite? 
Tai svarbiausia. Nesirūpinkite nieku 

/ĮJdtu. Visa kita priklauso man. Jūs pa- 
L /fMatysite, aš sutvarkysiu — aš ir maMe- 

ji, kurie bus tavaisiais — mes sutvar
kysime jūsų gyvenimą taip gerai, jog 
jums neliks nieko kita veikti, kaip tik 

y' leistis nešamai.
Aneta žiūrėjo žemyn ir piešė bato ga-

— Ką! jūs tuo netikite? Tačiau jūs 
tikėdavote, kai aš jums apie tai kalbė
davau pirmaisiais laikais, kai aš jus 
matydavau Paryžiuje... , ' ' ,

— Aš truputį pasikeičiau, — tarė ji.
— Kas gi jus pakeitė?.. Ne, ne, tai 

negali būti... Jūs dar atsikelsi te. Mano; 
kilnioji Aheta negali nesidomėti liaudies 
dalia, socializmo atgimimu!

— Betgi ne tuo aš nesidomiu, — tarė
— Aš nesidomiu politiniais tikslais.

— Viena ir kita jungiasi.
(ws daugiau) >

Ji

J
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Liberty Auditorijoje
Vieša padėka

Jau buvo rašyta šioje vieto-
je, kad Lietuvių Namo Bend
rovės metinis banketas puikiai 
pavyko ir pelno gerai liko. O 
jis pavyko todėl, kad daugelis 
Lietuvių Kultūrinio Namo rė
mėjų prie to prisidėjo. Vieni i 
prisidėjo su sunkiu darbu pa-1 
Čiame bankete, kiti iš anksto ! 
ruošėsi banketui, dar kiti iš ■ 
anksto bilietus pardavinėjo. 
Atsilankiusi publika taipgi 
prisidėjo prie banketo sėk
mingumo. Tad visiems didelis 
ačiū.
, įteikia specialiai priminti 
tai, kad Mary Wilsoniene, 
Kanopienė, Titenienė daug 
ir sunkaus darbo įdėjo ga
mindamos skanius valgius. 
Tūli vyrai taipgi prie darbo 
prisidėjo, ypač St. Titenis.

Bankete prie stalų aptarna
vimo dirbo Aldona Bernotas, 
A. Aleknienė, E. Brazauskie
nė, Jerry Wilson, K. Bende
ris, J. Katinas, abu Karlonai, 
Titenis.

Tenka dėlto ištarti visiems 
širdingą ačiū.

šia proga turiu tarti ačiū 
ypač M. Wilsonienei, Kano- 
pienei, Titenienei, Višniaus- 
kienei, kurios, kada tik pa
prašai Auditorijos virtuvėje 
padirbėti, stoja j darbą ir vel
tui mūsų Ąuditorijai pasitar
nauja.

Vyrų taipgi turime keletą, 
kurie reikale ateina ir pagelb
sti apvalyti sales ir paruošti 
parengimams vietas. Tai dau
giausia atlieka tūli direkto
riai. Jiems taipgi širdingai a- 
Čiu.

Auditorijos gaspadorius, 
Walter Brazauskas.

Liberty Auditorijoj 
turėsime kūčių puotą

------ *—
Auditorijos gaspadorius 

Walteris Brazauskas prane
ša, jog jis smarkiai ruošiasi 
prie tradicinių kūčių. Jau ga
vęs gaspadines, kurios paga
mins įvairių kūčioms tinkamų 
valgių.

Kūčių puota bus trečiadie
nio vakare, gruodžio 24 d. |

Nok YirkiPZW//#? 7i nloi
Vilnies skaitytojų 
dėmesiui .

New Yorke ir apylinkėse 
yra būrys lietuvių, kurie pre
numeruoja “Vilnį.”

Kurių prenumerata pasi
baigė, ar kurie norit padėti 
“Vilniai” su finansais, malo
nėkite kreiptis į Petrą šoloms- 
ką.

Jis mielai sutinka persiusti 
“Vilniai” jūsų priduotus pini
gus.

šitaip sutvarkius reikalą, 
Vilnies prenumeratoriams bus 
parankiausia.

Kreipkitės Laisvės antrašu, 
arba jį galite susitikti paren
gimuose Liberty Auditorijoje.

L. P.

Alkoholis užmušė 
du girtuoklius

> 50 metų amžiaus jūreivis 
Nicholas Reardon ir 54 me
tų amžiaus filmų technikas 
Oscar Bucheister rasti mirę 
apartmente 176 Forsyth St., 
New Yorke. Taipgi rasta tuš
čių degtinės bonkų.

Egz'am inuoj ant nustatyta, 
jog jie mirę nuo per didelio 
persigėrimo.

Areštuotas studentas 
su narkotikais

International Airporte buvo 
suimtas iš Lebano valstybes 
atvykęs studentas Akram 
Yousiff Solh su $1’00,000 ver
tės narkotikų.

Jis pasisakęs esąs buvusio 
Lebano premiero Sami Bey 
Solh giminaitis ir atvykęs į- 
stoti į New Orleans universite
tą teisių skyrių studijuoti.

Visi tie, kurie norėtų daly
vauti’ kūčių puotoje, primin
kite tai Brazauskui arba pa
telefonuokite Virginia 9-4678.

j TIKRAS GINTARAS
Us
'i / J

Iš Teismo Rūmą
Astuonių mėnesių teismas, Į 

nagrinėjęs 13 komunistų vadų j 
“prasižengimą” Smitljo aktui, i 
dabar eina prie pabaigos.

Ketvirtadieni komunistų gy- i 
nėjai pasiūlė apkaltinti tris ' 
valdžios liudininkus, Kurie po j 
priesaika būdami ; melavo, i 
Teisėjas Dimock atmetė tą ' 
pasiulyYną.

Tada komunistų advokatai į> Į 
pridavė teismui 92 -puslapių“i 
įrodymus, kad valdžia ir spau- ; 
da teismo metu sukūrė isteri-1 
jos atmosferą, kurioje beša
liško nuosprendžio negalima 
tikėtis. Jie reikalavo visą by- I 
lą persvarstyti. Teisėjas ir tą i 
pasiūlymą atmetė.

Tada komunistų advokatai ; 
pasiūlė teisėjui išteisinti kalti- . 
namuosius, nes nebuvo įrody- j 
mo, kad jie būtų kur nors 
agitavę ar mokinę jėga nu
versti Amerikos valdžią. TeU 
sėjas pareiškė, kad jis šį pa
siūlymą apsvarstysiąs. Bet iš 
viso ko atrodė, jog jis yra, nįu-* 
sistatęs visus komunistų gynė- !

jų pasiūlymus atmesti.
Elizabeth Gurley Flynn bu

vo atvesta iš kalėjimb į teis
mo kambarį ir pastatyta prieš 
teisėją ginti save, kuomet jai 
neduota progų prie to apsigy
nimo pasiruošti. Mat ji pati 
yra sau advokatas, tai turėjo 
peržiūrėti įstatymų knygas ir 
pasiruošti su pasiūlymais. Bet 
būdama uždaryta 30-či.ai die
nų kalėjime jinai negalėjo tai 
padaryti. Tačiau teisėjas tuo' 
nepasirūpino, kad jai duoti 
progos prisiruošti* teismo pro
cedūrai.

Ji pati ir kiti komunistų ad
vokatai reikalavo ją paleisti 
iš kalėjimo po kaucija, bot 
teisėjas patvarkė, kad ji pasi
liktu kalėjime 30 dienų už 
nova teismo įžeidimą, kai ji
nai atsisakė pasitarnauti FBI, 
išdavinėti savo draugus. Jinai 
sakė turinti tam teisę, kurią 
suteikia Jungtinių Valstijų 
Konstitucija savo žmonėms,* 
neinkriminuoti savęs Jr savo 
draugų. , Rep.

Padidėjo sužeidimai 
automobiliais

AMŽIŲ BRILIANTAS
Kalėdoms—Įžymi Dovana

Karoliai, auskariai, apirankės, žiedai, sagzdes, 
manketam sagos, rožančiai, kryželiai.

Rašykite, reikalaudami katalogo — 
Amber Gem of -the Acjes

UŽTIKRINTAS PRISTATYMAS KALĖDOMS
Mes taip pat ieškome pardavinėtojų visose Jungt Valstijose.

GINTARŲ GILDIJA LTD. 
AMBER GUILD LTD.

8049—31st Ave., Jackson Heights 70, N. Y. 
Cable adresas—Realamber

LAISVĖS BANKETAS
t

Prašome visų jsitemyti, 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

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

i !----------- -----------------------r--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

Vakarienė bus duodama lygiai 6-tą vai. vakare

Iš toliau atvykusieji galės pavakarieniauti ir 
dar bus gana laiko sugrįsti namo.
PO VAKARIENES BUS ŠOKIAI.

Banketui bilietas $3.00; vien tik šokiams 75c

' i 1

Advokatas paimtas 
ginti šunelį

Georgo Giallanzo ir jo žmo
na Ruth, gyveną 95 Bay 3 1 
St., Brooklyne, atėjo į teismą 
apginti savo 10 mėnesių šu
nelį Princo.

To namo, kuriame jie gyve
na, savininkė Anne Wilkow 
įrodinėja, . j,og šuo yra ten 
nepageidaujamas, ir turi būti 
prašalintas.

Bet George ir Ruth nepasi
davė. ' Jie pareiškę norį teis
mą atidėti, nes pasisamdę ad
vokatą savo mylimo šunelio 
likimui apginti.

Už uniją vienybę
International Fur and' Lea

ther Workers '“Unija atsišaukė 
į ADF, CIO, mai.nierių uniją 
ir kitas nepriklausomas uni
jas. Kviečia visas unijas su
šaukti bendrą konferenciją 
vienybes klausimu.

Minima unija taipgi pasiun
tė valdžiai reikalavimą pa-’ 
leisti iš kalėjimo jos mana- 
džerį Irving Potash ir Tary
bos narį Jack Schneider iš 
Ellis Salos, kur .jis laikomas 
deportavimui.

Unija pasmerkė ir žydų 
dienraščio “Freiheit” redak
toriaus Yudich areštą ir nu- 
skyrimą deportuoti.

——— —— -...........J
\

Daktaras kaltinamas 
bandyme apiplėšti

Dr. Harry Harwood, atėjęs 
į advokato Benjamin Zucker 
raštinę, 401 Broadway New 
Yorke, pareikalavo atiduoti, 
ką turi. Kai advokatas padė
jo prie jo visus pinigus,'tai 
jis už pusantros minutės pa-

! Prastas biznis, i i-i ■| padege krautuvę ■><
I ’

\

Abraham Berger, turįs 
groserio krautuvę per dauge
lį metų 198 Schenectady Avė., 
Brooklyne, padegė savo krau
tuvę. Pribuvę gaisragesiai ug
nį užgesino.

Patyrinėjus surasta, kad tai 
būta tiksliai gaisras sukurtas. 
Areštuotas Bergeris pagaliau 
prisipažino padegęs savo 
krautuvę.

Jis sakosi tai ,padaręssto- 
biznis visai nupuolė, jis savo 
dėl, kad pastaruoju laiku jo 
sutaupąs sunaudojęs ir nebe
galįs išsiversti, tai tikėjosi 
kiek atsigauti apdraudą gau
damas. ’

Vietoje apdraudos, dabar 
jis kalėjimai] uždarytas ir 
laukia teismo.

___________________________________________________ f

Apmušė merginą, 
atėmė $2,600

Du' jauni banditai apmušė 
Joan Grimes, Liberty Corru
gated Box' Co. tarnautoją, 

’prie pat banko durų, kuomet 
jinai išėjo iš banko nešina 
algomis atmokėti $2,600 kom
panijos pinigų.

Su pinigais banditai paspru
ko, palikdami merginą ant 
šaligatvio gulinčią.

i Gręsia septyni 
metai kalėjimo

-------------
Areštuotas Bertam Haynes 

Bronx kalėjimo sukėlė skan
dalą, sulaužė kalėjimo įren
gimus.

Kadangi jis buvo pirmiau 
paleistas ant paroles, atlikęs 
dalį bausmės už apiplėšimą, 
tai, dabar jam gręsia 7 metų 
kalėjimas.

į Per 'šių metų ' pirmuosius 
devynis mėnesius automobilių 
nelaimėse užmušta 1,468 žmo
nės Now Yorko valstijoje, per 
tą patį laiką 1951 m. — 1 ,- 
51.0.-'

Šių motų tuo pačiu laiku 
sužei/dimų buvo 119,014, 
pereitais metais tuo pačiu 
laiku buvo 117,126.

Automobilių nelaimėse per 
minimus mėnesius padaryta 
Nuostolių už $59,817,890., A- 
timta leidimai v6,7 19 vairuoto
jams, suspenduota 33,234.

K o m i si o n i ori u s M ac D u f f 
tvirtina, kad dauguma nelai
mių atsitinka zdėl vairuotojų 
naudojimo alkoholinių gėri
mų.

Senyvas advokatas 
rastas negyvas

Alexander Cumming, apie 
90 motų amžiaus, rastas ne
gyvas savame apartmente, 
148 W. 64 St., Now Yorke.

Jis buvo skaitomas pagar
sėjusiu advokatu. Knygoje 
‘‘Who’s Who ii] Now York” 
pusę puslapio telpa apie jį 
aprašymo.

Baigė jis savo dienas skur
džiai, gaudamas miesto pa
šalpą.
I -Rj---------------------------------------------------------------------

Policija ieškojo 
bombos mokykloje

Suimtas gembleris i_ _ _
Joseph Lepando, buvęs 

kumštininko Rocky Graziano 
manadžeris, pakliuvo į poli
cijos rankas kartu su savo 
draugu ir viena mergina.

Jie kaltinami gemblerystč- 
jc.

Vaikus palikus 
motina-banditė

Rita Ndemczynski, pabėgu
si su savo meilužiu palikda
ma du mažus vaikelius, dabar 
areštuota ir paskirta abiem 
po $15,000 kaucijos.

Rita ir Novick dabar kalti
nami ne tik mažų vaikų pali
kimu be ’ priežiūros, bet ir 
banditizme. Pasirodo, kad jie 
buvo apsiginklavę ir apiplėši
nėjimuose dalyvavę.

Suimti jaunuoliai- 
šautuvŲ dirbėjai

Brooklyne suimti keturi ne
pilnamečiai jaunuoliai, kurie 
pasidarydavo šautuvus savo 
gengei kariauti prieš kitą pa
našią gengę. Jiems paskirta 
$5,000 kaucijos.

Padarius jų namuose kratą, 
rasta ginklų ii’ amunicijos. 
Jie prisipažino priguli prie 
Savon gengės ir vedą karą su 
kita gonge dėl vienos mer
gaitės.

Ieško keturių mergaičių

Keturios newyorkietes mer
gaitės, visos 14 metų amžiaus, 
iš namų pražuvo. Manoma, 
jos slaptai bus iškeliavusios 
“svieto pamatyti”. Policija jų 
ieško.

leido šūvį, ’kuris advokato 
nekliudė.

Paskui daktaras išbėgo iš 
raštinės, bet tuojau buvo su
imtas ir nuvestas į Bellevue 
ligoninę jo proto patikrinimui. 
Jis kaltinamas- bandyme advo
katą apiplėšti.

Kiek laiko atgal 4 jis buvo 
paleistas iš militarinės tarny
bos dėl protinių trukumų.

Rimos-Teatrai
Stanley Teatre gruodžio 13, 

vėl pradėta rodyti “Berlyno 
puolimas” ir “Circus” . —abi 
garsios tarybinės filmos’.

Tie,- kurie jų nematė, tai 
dar galės pamatyti.-

James M a d i s o n High 
School, Brooklyne, 5,000 mo
kinių visai nepastebėjo, kAd 
policija visuose) kambariuose 
ieško paslėptos bombos.

Kąs 'Ha i 'telefonu pranešė 
mokyklos viršininkui, kad toje 
mokykloje bomba oksplodUo- 
sianti kaip 2:30 vai. Pasirodė 
esąs apgaulingas pašaukimas, 
nes bombos niekas nerado.

Banditai pasigrobė 
vaiky sutaupąs

Du banditai pasigrobė Ray
mond R. Monegay, kuris ne
šė bankaik $800 mokyklos 
vaikų sutaupą ir $114 savųjų 
šutaupu.

Jie sumušė ir be sąmonės 
paliko jį purvyne ant 73 Avė. 
ii- Hollis Court Blvd., Cunnin
gham Parke, Queens. Visos 
sutaupęs dingo.

Taksų agentas pasodintas 6 
6 menesiams kalėjiman

: Fe d erai ės Iždinės Dėpart- 
rpento alkoholinių taksų ko- 
lėktorius Sol Berg sugautas 
imant kyšius ir nuteistas 6 
mėnesiams kalėjiman.

'Nusišovė lovoje gulėdamas

25 metų amžiaus Richard 
Lohman rastas negyvas savo 
lovoje, Brooklyne, laikąs iš
šautą revolverį rankoje,š

: Visi dalyvaukimeI -z=T—........... "j—........................................... .

■ VINCO BOVINO IŠLEISTUVIŲj . ,J BANKETE
j šeštadienį, Gruodžio 20 d.
| ' LIBERTY AUDITORIJOJ

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
Vakarienė 7 vai. vakare > — — Tikintas $2.50

Rengia: hroORlyno Lietuvių Liaudies Teatras ir L.M.S. 3-čios <: b ' s
Apskrities Komitetas. į

į Tikietus įsigykite pirm ketvirtadienio, 18 gruodžio j | 

| gausite Laisvės ofise. Ą

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS. 
Svarbus Pranešimas,

A.L.D.L.D. 155 Moterų Kuopa 
rengia kūčių vakarienę. Bus įvairių 
valgių, tokių, kokius gamindavo tą
ją proga mūsų tėvai ir protėviai. 
Bus prigaminta daug skirtingų rū
šių. Kviečiame visus, senus ir jau
nus ateiti ir linksmai laiką praleis
ti, atsimenant savo tautos senus 
papročius. įvyks gruodžio 21 d. 
(Dec. 21), sekmadienį, pradžia 5-tą 
vai. vakare, Lietuvių Svetainėje, 29 
Endicott Street.

A. W.
(245-247)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks trečiadienį, gruo
džio 17 d., pradžia 7-tą vai. vaka
ro, Draugijų Svetainėje, 4097 Por
ter St. Visos narės malonėkite da
lyvauti susirinkime ir kurios dar 
nesatq užsimokėjusios už šiuos me
tus, tai’ malonėkite užsimokėti.

Po susirinkimo turėsime užkan
džių ir karštos arbatos. . Būtų gra
žu, kad visos atsineštumėle po do
vanėlę, no už daugiau kaip $1.00 
vertės.

N. A., sekr.
(244-246)

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

Winthrop W. Aldrich, 
Chase National Bank pir
mininkas, Eisenhowerio 
paskirtas būti nauju A- 
merikos ambasadoriumi 
Anglijoje. Jis ypatingai 
gerai mokėsiąs atstovauti 
Anglijoje Amerikos biz
nio ir finansų interesus.

Philadelphia, Pa.
Help Wanted—Female

CLERK-TYPIST. Office girl foL 
accounts payable and general offhre 
duties. Some bookkeeping exp. dqL 
sirable. Generous* employees ben<N 
fits. Good working' conditions. Phono 
Mr. Rink, Merclianlville 8-2200.

(243-245)

BOOKKEEPER. 18 to 35. Assist 
to check agents. payments. Insurance 
office. 5 day week. 36’4 hour. 
Good opportunity. Apply in person. 
FIDELITY & CASUALTY CO. of 
N“. Y., 426 Public Ledger Bldg, or 
phono: MA. 7-7600. Ask for Miss 
Sagan.

(243-245)

HELP WANTED—MALE
F. II. CO. Now has immediate 

opening for
AUTO METAL MAN

Wo offer Good pay, steady work. 
Warm shop, paid vacation and ho
lidays. Come in and see Mr. Milazzo, 
2126 Market Street.

(243-245) <

ĮlDr. A. Petrikai

(
DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street

§ BROOKLYN, N. Y.

I
Tel. EVetgreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare 

tj Penktadieniais uždaryta / 
B

' TONY’S ’ 1
1 UP-TO-DATE 1
j BARBER SHOP
į ANTANAS LEIMONAS |
■ Savininkas |

306 UNION AVENUE į
• Brooldyn, N. Y. ’
? Gerai Patyrę Barbenai J

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte-

reikalinga gerti daug arbatos ligonių kambariui reikmenys 
♦su medum greitesniam pergalei-Z “už gricž,ai žemas kainas-
j imu i karščio.

KVORTA MEDAUS $1.10 
Gaunamas Laisvės Įstaigoj

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
* x Užlaiko puikų

BAR & GRILL
3? Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreen 4-8174

4 pusl.-Laisvė (Liberty)-Antrad., Gruodžio-Dec. 16, 1952




