
LAISVE--LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse valstijose
Metam prenumerata:

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

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily* 

Jn the Eastern States
110-12 Atlantic Avenue
Richmond 'Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827—1828

PRICE 5c A COPY

No. 14 Richmond Hill 19, N. Y., Tfečiad., Sausio (Jan.) 21, 1953 ★ Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tiejL

KRISLAI
Chięagiečiai mūsų suvažia
vimui.

L. Prūseika dirba.
Melų propagandos vulkanas.
Ką reikia žinoti?

Rašo R. Mizara

. .Mūsų dienraščio bendrovės 
akcininkų metinis suvažiavi
mas Įvyks už keleto dienų.

Laukiame daugiau sveikini
mų su dovanomis.

Chicagoje laisviečių suva- 
L/iavimui sveikinimus renka 

Leonas Prūseika.
Su praėjusiu šeštadieniu 

jis jau turėjo surinkęs virš. 
$100.

Chicagiečiai tebebaigia rin
kti Vilniai $10,000 fondą, ta
čiau jie nepamiršta ir laisvie
čių.

Dėkui jiems!
—o—

Beje, L. Prūseika . Vilnyje 
rašo:

“Už savaitės Įvyks Laisvės 
bendrovės dalininkų suvažia
vimas.

“Kaip ir visuomet, chicagie
čiai pasiųs didelį glėbi svei
kinimų su tinkama auka rytie
čių dienraščio paramai...”

—o—
Atsivėrė pekliškos propa

gandos vulkanas, iš kurio ver
piasi šlykšti, dvokianti lava:

—Tarybų Sąjungoje ir liau
dies demokratinėse valstybėse 
pradėta kova prieš žydus 
žiauresnė, negu buvo carizmo 
laikais, negu buvo hitlerizmo 
laikais Vokietijoje.

Ir taip komercinėje spau
doje diena iš dienos, gi per 
radiją valanda iš valandos!

Kas tą visą atlieka?
?Tie patys, kurie reikalau

ja, kad žydų kilmės sūnus ir 
dukra, — Julius ir Ethelė Ro- 
senbergai — būtų nužudyti 
elektros kėdėje!
J Tie patys, kurie palaiko A- 
nlerikoje rasizmą!

Tai pasityčiojimas iš visko, 
kas teisinga, kas žmonijai 
brangu!

—0—
Vengrijoje tapo suareštuo

tas La j o Stoeckler, “Vengrijos 
žydų bendruomenės preziden
tas.’*

Kiek dėl to čia skandalo! 
Girdi, ir Vengrijoje prasidedą 
f neš žydus pogromai!

Tolydžio toji pati spauda 
pripažįsta, kad Vengrijos mi
nistrų pirmininko pareigas ei
na žydų kilmės sūnus Matyas 
Rakosi; Vengrijos gynybos mi
nistras — žydų kilmės sūnus 
Mihaly Farkas; saugumo mi
nistras — 'žydų kilmės sūnus 
Gabor Peter; švietimo minis
tras — žydų kilmės sūnus 
Joz«ef Rėvai. . .
z štai, koks ten yra “anti-se- 
mitizmas!” t

—O—
Tas pats yra ir kituose “a- 

napus uždangos” esamuose 
kraštuose: žydų kilmės sūnūs 
ir dukros ten užima svarbias 

- vietas, valdinėse administraci
jose, mokslo ir švietimo įstai
gose ir vįsose kitose srityse.

Ten areštuojami ir baudžia
mi pe žydai, o nusikaltėliai, 
tarnaujantieji užsienio šni
pams žalotojai, žmonių žudy- 

^*»jai, nežiūrint, kokios jię yra 
'Ktynės!

Tik dėl to, kad tas ar kitas 
parsidavėlis, liaudies priešas 
yra žydų kilmės, tai dar ne
reiškia, kad visi žydai yra 
blogi ir tai dar nereiškia, kad

NAUJAS GENERALIS 
PROKURORAS KETINA 
SPAUSTI KOMUNISTUS
Pasižada griežtai vykdyti ra gangaudiškus įstatymus 
prieš komunistus ir kt. vadin amus “neištikimuosius”

Washington. — Prezi
dento Elsenhowerio ‘ pa
skirtas, naujasis generalis 
Jungtinių Valstijų proku
roras Herbertas Brownell 
pareiškė, kad “griežtai' ir 
stipriai” kovos prieš komu
nistus ir kitus “neištiki
muosius, pavojingus Ame
rikos saugumui.”

Tad Senato teisinis komi
tetas vienbalsiai ir užgyrė 
Brownell kaip generalį 
prokurorą.

Ragangaudis demokratas, 
senatorius Pat McCarran 
sakė girdėjęs, kad Brownell 
lėčiau veiksiąs prieš komu
nistus, negu prezidento 
Trumano prokurorai.

Atsiliepdamas, Brownell 
užtikrino, kad jis uoliai 
vykdys McCarrano aktą ir 
kitus Įstatymus prieš ko
munistus.

Tarp kitko, Brownell pa
sižadėjo kietai vesti bylą 
prieš profesorių Oweną 
Lattimore, buvusį valsty
bės departmento patarėją 
Kinijos klausimais.

Sukilo kaliniai ir kitame 
Pennsylvanijos. kalėjime

Bellefonte, Pa. — Čio- 
naitiniame valstijos kalėji
me sukilo 775 kaliniai, rei
kalaudami įvairių pagerini
mų. Suėmė 6 kalėjimo sar
gus kaip įkaitus, bet vieną 
paleido, kuris sakėsi ser
gąs.

( - - - - - -
Pittsburgh. — Tūkstan

tis sukilusių kalinių čionai- 
tiniame valstijos kalėjime 
jau pasidavė, paleisdami 
sargus, kurie buvo suimti 
kaip įkaitai. Pirm pasiduor 
dant, jie išreikalavo, kad 
vyriausybė nebaustų juos 
už sukilimą ir kad svarsty
tų visus trylika jų reikala
vimų.

Hanoi, Indo-Kina. — 
Prancūzų komanda skelbia, 
kad jie nušovė 162 Vietna
mo liaudininkus, valydami 

.Hanoi apylinkę nuo komu
nistų.

I 
nusikaltėlis neturįs būti pa
baustas !

Tai turėtų suprasti ne tik 
kiekvienas žydų kilmės žmo
gus. Tai turėtų suprasti kiek
vienas žmogus ir nesiduoti su- 
vadžiojamas!

—0—
Mūsų Steponas, kuris su 

Motiejum’ Klimu leidžia ato
stogas Miamėje, rašo:

“Gavome įspūdį, kad pas 
tūlus mūsų draugus čia-—nuo
latinė šventė. Laikrodis jiems 
čia nesą kaip botagas, kuo jis 
buvo šiaurėje.”

Tokiems gerai būtų gyventi 
ir ne Floridoje.

Lattimore yra apkaltin
tas, kad po priesaika mela
vęs tyrinėjančiai Senato 
komisijai. Mat, Lattimore 
užsigynė pritaręs Kinijos 
komunistams prieš Čiang 
Kai-šeko kinus tautininkus.

Sovietu vyriausybė 
ima žulikus nagan

Maskva. — Sovietinės 
Ukrainos laikraštis Pravda 
praneša, jog už prekių vo
gimą iš valdžios sandėlių 
ir kitas žulikystes tapo su
imti Grinstein, Pers., Kap
lan ir Poliakov Ukrainos 
miestuose: Odesoj, Kijeve 
ir Charkove.

Du didieji vagys, Khan 
ir Jarošetski jau sušaudyti 
pagal karinio teismo spren
dimą. .

Metalų pramonės minis
terijos pareigūnas A. L 
Koršun kaltinamas už pra
žudymą svarbaus, slapto 
dokumento. Sakoma, doku
mentas būtų priešams nau
dingas, jei patektų į jų 
rankas.

Gen. Naguib medžioja 
nesutinkančius su juo

Kairo, Egiptas. — Gene
rolas Naguib, Egipto prem
jeras, pasmarkino medžiok
lę prieš komunistus ir ki
tus nesutinkančius su juo. 
Uždarė dar 7 laikraščius, 
jų tarpe tris vadinamus 
komunistinius.

Tarp areštuotų yra 48 
komunistai, 25 armijos ofi- 
cieriai ir 87 universiteto 
studentai.

Naguibas įsakė uždaryti 
visas politines partijas ir 
pasiskelbė, jog per trejus 
metus valdys Egiptą be sei
mo, pagal r'savo ' ministrų 
kabineto nutarimą.

Statoma “miestas,” kurį 
naikins atominiai šoviniai

Las Vegas, Nevada. — 
Amerikos Atomų Jėgos ko
misija statydina Nevados 
valstijos dykumoje laikiną 
“miestą” atominiams šovi
niams išbandyti. Vadina
mas miestas lėšuos dau
giau kaip milijoną dolerių, 
nors iš pigių medžiagų sta
tomas.

Šaudant atominiais svie
diniais iš patrankų, bus da
roma pratimai, kaip gali
ma būtų sunaikinti priešų 
miestą. 

v .1

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai sako nu- 
šovę dar 3 Amerikos lėktu
vus. j

Amerikonai siunčia “ištisas 
armijas šnipų” sako Pravda
Maskva. — Sovietų komu

nistų laikraštis Pravda ir 
Maskvos radijas teigė, kad 
Amerika “siunčia ištisas 
armijas šnipų” Į Sovietų 
Sąjungą, Lenkiją ir kitas 
liaudiškas .demokratijas ry
tinėje Europoje.

Lenkija protestuoja prieš 
amerikonų šnipijadą

Varšava. — Lenkija įtei
kė protesto notą Jungtinių 
Valstijų ambasadai;, pro
testuoja, kad Amerika veda 
‘agresyvi’ šnipinėjimą Len
kijoje.

Lenkijos, valdžia tvirtina, 
kad amerikonai pagaminę

Republikonai tikisi, kad 
C. E. Wilson bus užgirtas 
kaip gynybos sekretorius

Washington. — Republi- 
konu vadai Senate tikisi v
apeiti įstatymą, kuris pa
stoja kelią JCharlesui E, 
Wilsonui, buvusiam Gene
ral Motors prezidentui, į 
gynybos sekretorius, (karo 
ministrus).

Wilsonas turi General 
Motors šėrų už pustrečio 
■milijono dolerių; be to, jis 
pasilaiko teisę gauti pensię 
ją ir bonus iš General Mo
tors korporacijos, kuriai 
valdžia duoda daugiau ka
rinių užsakymų, negu ko

Aukščiausias teismas 
atmetė 5 Marylando 
komunistą apeliaciją

Washington. — Šalies 
Aukščiausias Teismas 7 bal
sais prieš 2 atsisakė svar
styti penkių Marylando ko
munistų ir vieno advokato 
apeliaciją, kad pakeistų 
Marylando valstijos teismo 
sprendimą.

Marylando teismas skyrė 
jiems 2 iki 5 metų kalėti 
už tai, kad jie “darę sąmok
slą varu nuversti valdžią.”

Taip nuteisti yra vado
vaujantieji Marylando bei 
Washingtono miesto komu
nistai: Philip Frankfeld, jo 
žmona Regina, George A. 
Meyers, Leroy H. Woods ir 
Dorothy Rose Blumberg, 
buvusi Johns Hopkins Uni
versiteto profesorė. Be to, 
nuteistas 3 metus kalėti jil 
advokatas Maurice Braver- 
man, kuris sakė nepriklau
sęs Komunistų Partijai.

LENKŲ KUNIGAI 
ĮTARIAMI KAIP ŠNIPAI

Varšava. — Lenkijos vy
riausybė įtarė dar du lenkų 
kunigus kaip Amerikos šni
pus. Sąko, ypač vyskupai 
šnipinėja, rinkdami prie
šams reikalingas žinias* iš 
kunigų ir perdavinėdami 
jas Amerces agentams.

“vulkanišką planą,” kur 
kenkėjai - s a b o tažuotojai 
viską Lenkijoj sunaikintų, 
jei karas kiltų.

Vengrija kaltina War burgą 
Budapest, Vengrija. —De- 

fnokratinė Vengrijos val
džia kaltina bankininką E. 
P. Warburga, kad jis, gal
va pašalpinės žydų organi
zacijos American Joint Dis
tribution Committee, suda
rė amerikinių šnipų lizdus 
V engri j o j e, p r i si den gdamas 
labdarybės skraiste.

‘ Vengrijos . spauda sako, 
kad Warburg palaiko ry
šius ir su' Vokietijos naš
čiais. \

kiai kitai kompanijai.
O įstatymas baustinai 

uždraudžia valdininkui da
ryti kontraktus su tokia į- 
staiga, iš kurios jis gauna 
piniginės naudos.

Naujasis generalis pro
kuroras Brownell aiškins- 
karinei Senato komisijai, 
kad Wilsonas nedalyvaus 
kontraktu daryme su Gene
ral Motors korporacija. Jo 
vietoj galės veikti kitas 
valdininkas, darant kont
raktus su ja. Taip ir gali
ma būsią apeiti minimąjį 
įstatymą?

Rakietiniai Sovietų 
bombonešiai lekia 

C 

650 mylių per valandą
Washington. — Sovietų 

Sąjungoj’ statoma nauji 
dvimotoriniai rakietiniai 
bombonešiai, kurie lekia 
iki 650 mylių per valandą, 
kaip rašo American Avia
tion Daily laikraštis. Sako, 
sužinojęs iš anapus “geleži
nės uždangos.,” jog tie bom
bonešiai gali vienu pradėji
mu skristi 2,250 mylių, neš
ti 17.500 svarų bombų ir 
pakilu 46,000 pėdų aukštyn.

Associated Press pridu
ria, jog tai būtų galinges
ni už panašius rakietinius 
Amerikos bombonešius.'

Jankiai daužo Korėjos 
liaudininkų pozicijas

• Korėja. — Jau penkta 
diena paeiliui kai Amerikos 
tankai ir patrankos ardo 
aptvirtintas Korėjos liau
dininkų pozicijas įvairiose 
fronto dalyse.

Bet liaudininkai taip pat 
netyli. Jie per dieną palei
džia po kelioliką tūkstan
čių artilerijos ir minosvai
džių šovinių į amerikonų 
pozicijas.

TRUMANAS PALIEKA
EISENHOWERIUI
ROSENBERGŲ KLAUSIMĄ

Rosenbergai, nusmerkti mirti kaip įtariami atominiai 
šnipai,, prašė prezidentą pak eisti mirties bausmę

Washington. — Truma
is as paliko naujajam prezi
dentui Eisenhoweriui sprę
sti Juliaus ir Ethelės Ro
senbergų atsišaukimą, kad 
dovanotų jiem gyvybę.

FeHeralis teismas New

2 Amerikos veteranai 
ginasi nešnipinėję

Washington. — Kurt L. 
Ponger ir O. Verber pra
diniame tardyme atmetė 
kaltinimą, kad jie davinėję 
šnipiškas žinias Jurijui No
vikovui, Sovietų ambasadoj 
sekretoriui Washingtone.

Pongeris ir Verberis, a- 
teiviai iš Austrijos, yra ga
vę Amerikos pilietybę; tar
navo Amerikos armijoj 
Antrajame pasauliniame 
kare; o paskutiniu laiku 
buvo Vienoje, Austrijos 
sostinėje, studentaudami 
bei tarnaudami amerikinė
se įstaigose tenai.

Jiedu tapo kariniu lėktu
vu pargabenti teismui į 
Washingtpna. Laikomi po 
$50,000 užstatų vienas ir 
kitas. Teismas jiems pas
kirtas. kovo 23 d. 

I "V------------ —------------------------

Vietnamiečiai vėl 
smogė francūzams

Hanoi, Indo-Kina. — 
Francūzų komanda pripa
žino, kad Vietnamo liaudi
ninkai padarė jiems didelių 
nuostolių pietiniame fron
te.

Dabar francūzai dieną- 
naktį kasą naujds apkasus 
ir stato spygliuotų vielų 
tvoras aplink savo tvirtovę 
An Khe, kad galėtų atsi
laikyti p vieš atakuojančius 
vietnamiečius.

BULGARŲ TEISME 10 
PRISIPAŽINO ŠNIPAVĘ

Sofija., Bulgarija. — De
šimtis čia teisiamų bulgarų 
prisipažino šnipinėję Ame
rikai ir planavę nuversti 
Bulgarijos liaudies valdžią 
su amerikonų pagalba.

Pirmas pašauktas tardy
ti Todoras Christovas, se
nosios karališkos valdžios 
oficierius, keliaudavo Tur- 
kijon, kur gaudavo nurody
mus iš Amerikos karinių 
šnipų centro Istanbule. A- 
merikiniai šnipai duodavo 
i am' pinigų, ginklų ir reika
lingų šnipinėjimui įrengi
mų. ‘ Sugrįžęs Bulgarijon, 
jis pasidalindavo tokiomis 
dovanomis su kitais bulga
rais šnipais, kaip Christovą 
'kaltino valdžios prokuroras 
Petko Petrinskis.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir gal bus lietaus.s.

Yorke nusmerkė Rosenber.- 
gus mirti elektros kedėje 
kaip įtariamus šnipus, ku
rie planavo išdavinėti So
vietų agentams atominius 
Amerikos sekretus.

Teisėjas Irving Kaufman 
atidėjo Rosenbergų marini
mą iki 5 dienų po to, jeigu 
prezidentas atsisakytų pa
keisti mirties bausmę.

Korespondentai teigia, # 
kad Trumano s prokurorai 
nepaspėję peržiūrėti teis
mo dokumentus ir duoti 
prezidentui patarimą, ar 
pasigailėt Rosenbergų ar 
nužudyt juos. Todėl prezi
dentui Eisenhoweriui teks 
spręsti šį klausimą.

Prokurorai turėjo dau
giau kaip savaitę laiko by
lai pernagrinėti.

Prez. Trumąnas yra pa
keitęs vienam portorikie^ 
čiui mirties bausmę, ne
laukdamas prokurorų pata
rimo. Tas portorikietis Col
lazo su savo bendru mojo- 
s.i nužudyti Trumaną, bet 
nušovė tik policinį prezi
dento sargą.

Komunistai laimėjo 
Guatemalos rinkimus ,

Guatemala. — Komunis
tų Darbininku Partija ir 
einančios su jais partijos 
laimėjo Guatemalos kon
greso rinkimus. Kongresan 
išrinkta 28 jų kandidatai, b 
komunistų priešai gavo 
tiktai 4 vietas kongrese.

Dabar buvo renkama 
apie pusė kongreso narių. 
Jame yra likę 26 senieji 
kongresmanai. Bet iš senų
jų jįĮ’a 22 komunistai bei jų 
šalininkar ir tiktai 4 prie
šininkai.

Taigi viso bus 50 komu- 
nistinių-darbininkišką kon- 
gresmanų ir tiktai 8 prie
šininkai. \

Tarp kitko, dabar išrink
tas Carlos M. Pellecer, Ko
munistų Partijos politinio 
komiteto narys. Jis -rinki
mus ląimėjo Scuintlos pro
vincijoj, kur labiausiai įsi
galėjus jankių United Vai
sių kompanija.

Manoma, kad jei Guate
malos prezidentas mirtų, 
tai Pellecer užimtų jo vie
tą.

Jungtinių Valstijų amba-. 
sados nariai labai apgailes
tavo, kad komunistams 
taip pavyko.

Guatemala yra centrais 
nės Amerikos respublika; 
turi pusketvirto milijono 
gyventojų ir 42,042 ketvir
taines mylias ploto.

Teheran, Iran. — Žemės 
drebėjimas visai sunaikino 
Rayin kaimą.
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Berlynas gali būti perskeltas.
BERLYNAS, KAIP ŽINOMA, šiuo metu yra valdo

mas keturių valstybių: Tarybų Sąjungos, Jungtinių Val
stijų,- Didžiosios Britanijos, ir Francū/ijos. Miestas pa
dalintas į zonas.

Tačiau Berlyne judėjimas yra gana laisvas: vienos 
zonos gyventojai gali pereiti į kitą. Ištikrųjų, Berlynas 
šiandien yra faktinai padalintas į dvi zonas: vakarinę 
ir rytinę taip, kaip ir visa Vokietija.

Yra tačiau spėjimų, jog neužilgo, jei Vakarų Vokieti
ja užgirs savo sutartį su Amerika, Anglija ir Francūzi- 
ja, jei ji įeis į “bendro apsigynimo sutartį,” tai Berlyno 
miestas gali būti visiškai perskeltas į rytinę ir vakarinę 
zoną. Gyventojų judėjimas gali būti griežtai aprėžtas.

Tokią mintį, sako New York Timeso korespondentas 
Berlyne, pravedė ir Rytų Vokietijos sprezidentas Wil
helm Pieck, aną dieną sakytoje savo kalboje.

Miestas gali būti pertvertas nepraeinama siena. Bus 
palikti tik tam tikri vartai būtiniems susisiekimams at
likti. t y
'Kodėl tai gali būti? ;
Todėl, kad, kaip sako prezidentas Pieck, Vakarai, ypa

tingai Jungtinės Valstijos, perdaug šnipų siunčia j Ry
tinį Berlyną ir į Rytinę Vokietiją. Šnipai, sabotažninkai 
siunčiami be paliovos. Tam turės būti padarytas galas, 
anksčiau ar vėliau. <

Matyt, Rytų Vokietijos vyriausybė nesigailės nei lėšų, 
nei jėgų apsaugai nuo šnipų ir diversantų sutvirtinti.

Biskelį anksčiau Lenkijos vyriausybė pasiuntė protes
tą “Vakarams”, smerkiant šnipų ir diversantų siuntimą 
į Lenkiją.

Jeigu Berlynas bus perskeltas taip, kaip numatoma, 
tuomet, aiškių dėl to vyriausiai nukentės vokiečiai, gy
veną vakariniame Berlyne.

Kas Ką Rašo ir Sako
JŲ “KŪRYBA.”

Chicagos kunigų Drau
gas apdovanojo tūlą Jurgį 
Gliaudą $1,000 premija (tai 
jau antra tam pačiam auto
riui) už romaną “Orą pro 
nobis” (Melskis už mus). 
L. Prūseika dėl to pastebi 
Vilnyje:

“Centreline romano fi
gūra rašytojas Šatrys, se
nosios buržuaziniai klerika- 
liškos Lietuvos padaras.

‘Ateina komunist. (Gliau
dą sako okupantai) ir tuoj 
nuzvimbia įsakas: Rašyk 
taip ir taip! Pabrūkšt tau 
ir tema, apie kurią Šatrys 
neturi supratimo.

“Socialistinėj Lietuvoj 
senos, gentkartės rašytojus 
ir dailininkus peranklėja ne 
ukazais* ne įsakais. Ne įsa
kais, ne ukazais persiauk- 
lėjo tokie vyrai, kaip Puti
nas Mikolaitis, Vienuolis 
Žukauskas, Antanas Žmui
dzinavičius, Petras Rimša 
ir šimtai kitų. Jie patys 
persiauklėjo naujoj socia
listinėj tikrovėj. Jiems, ži
noma, daug padėjo ir drau
ginga kritika.

“Jurgis. Gliaudą operuoja 
tais fragmentais ir pabiro
mis, kurių kasdieną jis gali 
tiek ir tiek prisirinkti 
“Drauge” ir “Naujienose”. 
Iš to jis ir sulipdė didžiulį 
propagandos šmotą.”

Tenka priminti, jog ne 
tik vienas Gliaudą taip da
ro; taip daro dauguma di- 
pukiškų rašytojų. Dėl to 
j r “kūryba” žmonės nesi
domi, jos nepaiso, nes ji 
nėra reali, nėra tikra.’

Apie mūsų krašto kalėjimus.
* NUOLAT BESIK ARTO J ANT mūsų krašto kalėji
muose riaušėms, įdomu išgirsti nuomonę žmogaus, kuris 
yra; pastatytas eiti feęleralinių kalėjimų direktoriaus pa
reigas. .

Tuo asmeniu yra James. V. Bennett. /
Mr. Bennett stoja už tai, kad kalėjimai būtų reformuo

ti, kad būtų kiek tiek jie “sulaisvinti.” Jo-nuomone, tu-', 
retų būti įsteigta daugiau “atviro typo” kalėjimų, kurie 
būtų be tų baisiu sienų, ant kurių nuolat budi ginkluoti 
sargybiniai, ir be kitokių aptvarų; varžančių žmogų tik 
iš pažiūrėjimo į juos.

Tarp 25 ir 30 procentų kalinių galėtų būti uždaryti to
kiuose “laisvesniuose” kalėjimuose ir dėl to visam rei- 

į kalui būtų sveikiau. (
Mr. Bennett aišku, kalba iš savo ilgų metų prityrimo,

; stebėjimo.
Ten, kur kaliniai yra teisingai atrinkti, nurodo jis, 

kur jiems duotąs sulyg jais pritaikytas, darbas, jie, fcali- 
< niai, gali ištikimai dirbt, atliekant savo bausmes, teismų 
y uždėtas.
į Panašus “atviro typo” federalinis kalėjimas esąs Sea--
• goville, Teksuose. Na, jr ten kalinių moralas, y r a. geresr
• ris negu kituose federaliniuose kalėjimuose. 1952 metais 

iš ten pabėgo tik trys (iš 415' kalinių) ir tie patys buvo
; greit sugauti.

’ Tokie baisūs kalėjimai, kaip Alcatraz saloje, San Fran- 
; oisco įlankoje, turėtų būti visiškai panaikinti, nes jie, be' 

kitko, perdaug kaštuoja valdžiai užlaikyti, s.ako Mr. Ben-

Amerikoje yra» 31 federalinis kalėjimas; juose iš viso 
šiuo metu esą 18,176 kalinių.

—o—
be Abejojimo, Mr. Bennett, kalbėdamas apie kalė

jimus, vyriausiai turėjo galvoje federalinius.
Betgi be federalinių, yra šimtai valstijinių, apskritinių 

A ir miestinių kalėjimų.
Kai kurie šitų kalėjimų yra baisiomis vietovėms, ne- 

'• 'Pakenčiąmomis. Kaliniai pernelyg ankštai sukišti, reži- 
'■ mas jiems pritaikytas žiaurus, maistas prastas.

Ar stebėtina todėl, kad nuolat ir nuolat vyksta pasi- 
A kartojantis kalinių sukilimas, riaušės?

Šiuos žodžius rašant, tokios riaušės iv.yko viename 
/ Pennsylvanijos kalėjime, palei Pittšburghą.

—o— ' /
BEJE, Mr. Bennett, kalbėdamas apie kalėjimus, A 

'žodžiu neprisiminė apie politinius juose kalinius.
[ - Politiniams kaliniams režimas turėtų būti taikomas 

visiškai kitokis, daug laisvesnis negiukriminaliniams.
Deja, kaip matės spaudoje, šiuo metu politiniams ka-

• liniams, išbarstytiems po įvairius kalėjimus, režimas 
taikomas žiauresnis, kaip kriminaliniams!

2 pusi.—Laisvė (Liberty)— Trečiadien., Sausio-Jan. 21, 1953

TOKIE Iš JŲ 
KULTŪRININKAI!

Kanadiškis Liaudies Bal
sas yašo:

“Toronte buvo suorgani
zuota Meno Taryba. Dau- 
giąusia iniciatyvos įdėjo 
Ralph Cook. Taryba pasi
statė tikslu studijuoti kara
liškosios. komisijos reko
mendacijas kultūros ir me
no reikalais, plėsti kana
diečiu mena. Bet... L V

“Paaiškėjo, kad Ralph 
Cook yra Dr. Endicott, Ka
nados Taikos Kongreso ly
derio žentas. Kiti surado, 
ka.d jis net Tim Bucko 
draugas. O kardinolas Mc
Guigan, kuris buvo pasiža
dėjęs. patronizuoti šią Ta
rybą, tuojaus ir užrietė no
sį: jis ištraukė savo asme
nį. Paskui jį pasekė ir keli 
kiti.

“Ralph Cook pareiškė, 
kad jis nėra komunistas. 
Kad netrukdytik Tarybos 
darbo, jis pasitraukė iš sek
retoriaus pareigų. Jis. taip
gi pridėjo, kad būtų keista 
kaltinti Tarybą esant ko
munistiniu frontu, jei vie
nas ar kitas asmuo yra ki
tokių pažiūrų, negu didžiu
ma. Taryba niekad nekal
bėjusi politinių reikalų.-

“Tarybos pirmininkas 
Fraser Kent užriko, kad jis 
atliks valymą. Jis surasiąs 
visus “raudonuosius” ir iš
valysiąs juos. Atrodo, kad 
dabar prasidės raganavi
mas. Jie greičiausiai pasi
šauks ir RCMP ir pradės 
tyrinėti, kas kam giminė, 
kas kada kuP buvo ir kas 
su kuo kalbėjo. ' . .

“Jeigu jie būtų suradę, 
kad Cook yra kokio fašisto 
ar nacio žentas, tai viskas 
būtų buvę gerąi. Tada tik
rai būtų buvę ‘kultūringas’ 
frontas.

“Įdomu, kad katalikų 
kardinolas pats pirmutinis 
parodė stoką kultūringu
mo ir tolerancijos.. O baž
nyčioje jis skelbia, kad rei
kia mylėti savo artimą, net

MOTERŲ KAMFEŪŠ
Ką toji gražuole veikia 
pasistojusi ant dėžės?

To klausdavo tūkstančiai 
newyorkiečių, kai jie. savo 
laisvą .nuo darbo valandą 
eidami pasivaikštinėti, ar 
skubėdami su reikalais pro 
šalį, žvilgsnį užmesdavo į 
jaunutę airę mergaitę, sa
kančią gatvių sankryžoje 
prakalbą.

Tai buvo seniai, seniai. 
Daug kas persimainė. 
Daug kas paseno: paseno, 
fiziškai ir dvasiniai. O ji 
tik paaugo, šiandien mili
jonai žmonių mūsų šalyje 
ir visame pasaulyje klau
sia:
—Ką toji gražuolė veikia 

Foley Square teismabuty- 
je?
—Ar ji net dabar tokia 

jau graži? — tūlas klausia 
išgirdęs pavadinimą jos 
gražuole.

Taip, ji nuostabiai graži. 
Dabar dar gražesnė, nes ji 
dešimtų metų bėgiu užau
go didžiais darbais žmonių 
gerovei.

Tikiuosi, jau visiems aiš
ku, jog kalbu apie Eliza
beth Gurley Flynn, tą ge
ni jališkų’ gabumų ir jaut
rios širdies liaudžiai darbi
ninkų vadovę komunistę.

Jos kalba, pasakyta teis
me apgynimui savo parti
jos ir visos šalies liaudies 
teisių ir laisvių taipgi ne
paprastai graži. Tokio gro
žio, tokio nuoširdumo, koks 
pasilieka nemirštamu. Ka
da nors ateities Amerikos 
istorijoje tuos pareiškimus 
skaitys kaipo vienus svar
biausių mūsų gyvenimo lai
kotarpio dokumentų. O pa
triotės motinos apie ją pa-' 
sakos savo vaikučiams.

Miss Flynn, varganų tė
vų duktė, neturėjo progos 
mokyklos suole sėdėdama 
pasiekti advokato diplomo. 
Tačiau ji stojo pati sau ad
vokatu teisme. Jos gilus 
dalykų žinojimas, taktas ir 
sugebėjimas reikšti mintį 
iššaukia jai pagarbos kiek
viename, kas ją girdėjo, 
nors jos pažiūroms ir ne 
pilnai pritartų.

Ji pasakė daug reikš
mingų kalbų. Gaila, kad čia 
galiu paminėti tiktai vieną 
kitą ištrauką, nes nei još 
kalbų ištiso nuorašo netu
riu, nei galėčiau taip nuos
tabiai visa tai atpasakoti. 
Tam reikia plunksnos ir 

•minties perdavimo talento.
Flynn stipriai kritikavo 

valdžią už laikymą prisitai
kytoji! vieninteliais visuom. 
santvarkos žinovais. Smer
kė minties kontrolę, kuri 
vykdoma uždraudimu kny
gų. Pareiškė, kad neteisėta 
yra teorija kaltinti žmo
nes. už pažintis, už drauga
vimą. Kad valdžios pasi
darytasis planas socialei 
revoliucijai aiškinti nieko 
bendro neturi su tikrove. 
Kad teismai paremti prieš 
nusistatymu ir baile yra 
nedemokratiniai pražūtim 

ir priešą.
“Šis skandalas gali už

duoti skaudų smūgį Meno 
Tarybai ir padaryti ją be
reikšme organizacija. Kada 
taip tempiama ant dešinio
jo kurpalio, aišku, ji nega
lės veikti normaliai, apjun
gti visus menininkus. Ji 
taps antikomunistiniu fron
tu, o ne kultūros ir -meno 
plėtoto ja.”

f

gi asmenims ir žalingi val
stybei.

' Prisitaikytojai niekur 
neįvykdė progreso. Jį vi
suomet vykdė atviro proto 
žmonės. Teisiamuosius ji 
priskaitė šiai antrajai gru
pei. Teisiamieji niekad ne
buvo susitikę visi vienu 
kartu vienoje vietoje. Pir
mu kartu tas įvyko jau po 
arešto. Kaip tokiose apy- 
s.tovose prokuratūra gali 
juos kaltinti suokalbyje? 
klausė ji.

Atsiliepime į džiūrima- 
nus ji įspėjo juos nepasL 
duoti propagandinėms įta
koms, sakydama:

“Būtų perdaug tikėtis, 
kad bent vienas iš juristų 
čia atėjo be iš anksto įsigy-’ 
tos nuomonės apie šią by
lą. Jums reikės viršžmogiš- 
kų pastangų išmetimui iš 
jūsų minties įo visko, ką 
jūs matėte laikraščiuose ir 
girdėjote per radiją apie 
mus... Virš visko, jums yra 
reikalinga atmesti baimę. 
Kaip Londono ' migla, ji 
neleidžia faktams mintin 
įsigauti.”

Byla, sakė ji, yra kas 
nors “svetimas” ir “nau
jas” mūsų šaliai. Tai yra 
minties kontrolės byla, po
litinė byla. Juristai ’turėtų 
grįžti į praeitį net iki Sa
lem ragangaudystės teis
mu, kad rasti ką nors bent 
kiek panašų į dabartines 
bylas.

Ji smerkė prokuratūros 
išpešiojimą iš knygų po 
kelis žodžius, uždraudžiant 
skaityti liūdymu visą kny
gą, kuri pasako viską. Kad 
tuomi dalykas ne aiškina
mas, bet painiojamas. Ir 
kad vartota teisme “įdėji
mas kitų žmonių žodžių 
mūsų burnom”

“Prokuratūra norėtų, 
kad juristai užmirštų 1945 
metų komunistų partijos 
programą ir 1948 metų 
partijos rinkiminę platfor
mą. Bet kai jūs sueisite į 
(Įžiūrės. kambarį, aš prašau 
jūsų'atydžiai studijuoti tas 
dvi programas.”

“Sprendime mūsų bylos 
turėtų būti ne tas, kas ką 
skaitė knygose, bet tas,' ką 
mes esame padarę. Proku
ratūra neparodė, kad mes 
būtiune ką padarę...”

Ji įspėjo prieš kalinimą 
žmonių už literatūrą:
“Kur tiktai mąrksistinės- 

leninistinės knygos buvo 
uždraustos, netoli paskui 
sekė koncentracijos kem
pės. Kur tik marksistinės- 
leninistinės knygos buvo 
sudegintos, ne už ilgo žmo
nės buvo degipąmi.”

Ji trumpa,! priminė, jog 
ir ankstybosios unijos buvo 
vadinamos suokalbiu ir 
persekiojamos, turėjo orga
nizuotis slapta. Kad anks
tybieji Amerikos komunis
tai rėmė Linkolną ir sava
noriai kariavo jo armijoje 
už laisvę ir lygybę visiems. 
Kad partiją gimė iš Dėbso 
vadovautos socialistų parti
jos.. Ir . kad vienatinė spėka 
ir prievarta, kokią ji matė 
mūsų šalyje, buvo valdan
čios klases spėka ir prie
varta prieš darbininkus. Ji 
matė mušant, matė šaudant 
pikietuojančius. Malė už
puolimų ant ramiai svars
tančių, ramiai ginančių sa
vo teises žmonių. Ęep.
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Worcester, Mass.
Vertinga jiewarkieciu 
dovana WorOsterio 
moterims

Jau keletas savaičių \pra- 
bėgo nuo tradicinio pasi
keitimo dovanomis sezono 
—Kalėdų. Bet, dauguma, 
jas gavę dar vis stengia
mės jomis pasigėrėti, pasi
puošti bei jų vertingumą į- 
kainuoti. Ogi sykiais kaip 
kam tenka tapti apdovano
tu ir netgi geros vertės do
vana.

Pabaigoje 1952 metų ši 
laimė netikėtai teko Wor- 
cesterio darbščiosioms mo
terims. Pagaliau ir jas ap
lankė storasis Kalėdų Die
dukas ir padovanojo... Ką? 
Ogi bulvėms tarkuoti maši
ną.

Nustebo, nudžiugo mote
rys tokią netikėtą dovaną 
aplaikiusios. Ir nejučiomis 
pradėjo apgailestauti: Ko
dėl, oi, kodėl gi “gerasis 
Diedukas” mum£ šią maši
ną nepadovanojo 25 metai 
atgal ?

A-a-a, jeigu ne gerieji 
žmonės, tai nei šiais metais 
Diedukas nebūtų mūsų at
lankęs nei dovanos palikęs. 
Šią nuo sunkaus darbo mus 
paliuosuo jaučią mašiną 
mums, prisiuntė (per Wor- 
cesterieti Po v i 1 ą šiušą) 
gerieji newarkieČiai drau
gai: Stasys Mikionis, Anta
nas Kazakevičius ir Balys 
Bajoras.

Širdingas ačiū jums vi
siems, gerieji draugai, už 
šią vertingą dovaną. Ačiū 
P. Sadauskui už įdėjimą 
daug darbo pabūdavo j imui 
mašinai naujo pamato-fun- 
damento; J. Deksniui ir P. 
Bacevičiui už suteikimą 
reikalingos medžiagos.

Worcesteriete.

Sumieruojant maistui 
produktus
Visuomet pirmiausia mie- 

ruok sausuosius, nes po to 
užteks mierelę tiktai iš
šluostyti ar nukratyti. Po 
pamieravimo šlapiųjų jau 
tenka plauti.
Reikiant vartoti netirpyt. 

riebalus (kaip pajaus lukš
tui), pripilk mierelę šalto 
vandens. Tuščios vietos pa
lik tiktai tiek, kiek rieba
lų reikia tam receptui. Dėk 
gabalėliais riebalus į tą 
vandenį. Kai vanduo pakils 
iki pilnumo ribos., riebalų 
vandenyje bus lygus veikiat 
masis kiekis.

Visokį sausi produktai 
ilgiau stovėdami šuslūgsta, 
susispaudžia savo svoriu. 
Dėl to miltus, cukru, krak
molą, visokias pudras ir 
kitus panašius produktus 
mieruoja jau persijotus.

Mierelę . reikia pripilti 
nespaudžiant, nesukrečiant 
iš naujo. Perviršių lengvai 
nubrauk. -Atsimink tai, kad 
skystųjų dalių taipgi nega
li suspausti nei su kaupu 
pripilti.

Visokį receptai yra su- 
mieruoti lygiomis miero- 
mis. Neprisilaikančios ly
gios, mieros taisyklių vidu
tinės šeimininkės neturi 
gero pasisekimo su švel
niais tortais. Retai kuri 
šeimininke gali sėkmingai 
viską gaminti be atodairos 
į mieras. N. K.

BOLIVIJOJ SUIMTA 
40 MAIŠTININKŲ ,

La Paz„ Bolivija, j— Bo
livijos prezidento Estens- 
sorp valdžia suėmė 40 poli
tikierių, kurie pereitą sa
vaitę buvo pradėję sukili
mą prieš “kairiuosius” Bo
livijos ministrus. F

A ■ . " i'

Vidutinė porcija
Visokių be kaulo ir be ki

tokių atmatų mėsų ameri
koniškos šeimos vidutinė 
porcija yra ketvirtoji dali&^ 
svaro (4 uncijos) asme- 
niui. Tokios porcijos užten
ka vidutinio ūgio suaugu
siam, nesunkų , darbą dir
bančiam' asmeniui. Sunkų 
fizinį darbą dirbantiesiems 
vyrams, taipgi pusberniu
kams, gali reikėti po dau
giau, o kitiems ir po ma
žiau.

Pigiomis kainomis res- 
tauranuose porciją daž
niausia randame nusklemb
tą iki 3, o kai kur ir 2 un
cijų. Sandvičiuose ne kartą 
randame mažiau vienos un
cijos.

Lietuviai, kaipo mėsos 
mėgėjai, retas kuris pasi
tenkina gavęs mažiau pusės 
svaro porciją. O tūlas su
kerta ir virš svaro. Dėl to 
lietuvių banketų šeiminin
kės dažniausia perka mė
sos apie po svarą. Kartais 
dar užleidžia ir perviršiu 
.nudžiūvimui, kaulams, rie-F 
balams, plėvėms atmesti.

Padidinimu porcijos šei
mininkės apsaugo mažai 
valgantį j į nuo išėjimo iš 
banketo visai negavus mė
sos. Vienok vargiai jos pa- ; 
tarnauja sveikatai tų, kurie 
valgo tiek, kiek yra, o ne 
tiek, kiek reikia. ž-tė.

Šeimininkėms
Po liepsna spragintos 
kepenys

Veršiuko ar jautienos ke
penis supiaustyk pusės co
lio ar iki trijų ketvirtųjų 
dalių colio riekelėmis. Ap
tepki ištirpytais riebalais..

I Dėk ant blėtelėje padėt 
grotelio. Staityk po liepsm/ 
apie 2 colių atstume nuo( 
liepsnos galo. Kepk apie 5 

iki 10 minučių, priklau
sant nuo riekutės storio. 
Pusę laiko skirk vienam 
šonui, pusę kitam.

Jei mėgsti stipriai drus- 
kuotą ir pipiruotą, kožną 
šoną apibarstyk pirm ke
pant. Bet jei pasitenkini 
tik biskelį padilginimu lie
žuvio, užteks apdulkinti 
viena šoną, jau iškepus.

M. G.

Today’s Pattern'

/ Pattern 9091 ... in medium size 
only. Bib apron; one 98-lb. feed 
bag or 1% yards 35-inch; hall
apron: % yard. Vfe yard contrast. 
Transfer Included.

Užsakymą su 35 centais^ 
pažymėjimu formos milto? 
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-|2 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 1?, 
N. Y.
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Worcester, Mass.
Pagaliau mašininė tarka 

gatava
štai kokia istorijukė apie tą 

tarką.’ Worcesterietis Povilas 
šiušąs pereitų metų liepos 4 
d. viešėjosi pas B. Bajorą 
Kearney, N. J. Jam ten esant,
A. Kazakevičius ir St. Mikio- 
nis atvežė tą mašininę tarką, 
kad parvesti j Worcesterį ir 
perduoti J. Deksniui, kad jis 
sutaisęs t davanotų L. S. ir D.
B. Draugijai. Deksnys atidavė 
taisymo darbą P. Sadauskui ir 
P. Bacevičiui. Pastarieji ją 
perdirbo naujai ir ruošiantis 
Naujų Metų pasitikimo suei
gai gaspadinės tą tarką išban
dė. Sako, bulvių bušelis buvęs 
sutarkuotas į kelias minutes.

Pasirodo, kad mašina dirba 
gerai ir gaspadinės ir visi kiti 
dėkingi dovanotojams, perdir
bėjams ir atvežėjui. Naudoto

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND —59—

(Tąsa)
Jokio šešėlio. O jei koks ir buvo (kiek
vienoje sieloje jų būna), tai tik už užda
rų durų. Silvi nesidomėjo, kas buvoruž 
durų. Jai buvo svarbu tiksliai tvarkyti 
savo mažą sritį: džiaugtis viskuo, — sa
vo darbu ir savo malonumais, bet visa 
savo laiku, kad nieko neprarastų, todėl 
be įsikarščiavimų, be didelių, išsišokimų, 
nes tas jos amžinas veiklumas ir tas 
“praeiviškumas” jiems nepasiduodu ir 
net iš anksto padaro juos negalimais. Jai 
negrėsė pavojus netekti galvos dėl myli
mųjų !

Iš tikrųjų, ji nieko kito taip nemylėjo, 
ji nė vieno nemylėjo, išskyrus vienintelę 
būtybę: Anetą... Ir kaip keista! Kodėl 
gi ji mylėjo šią didelę merginą, kuri nie
ku į ją nebuvo panaši, beveik nieku? O! 
Šis “beveik nieku” jau buvo daug, tai 
'buvo (kas žino?) svarbiausia: kraujas... 
t Vienos giminės žmonėms tai ne visuomet 
tūri reikšmės. Bet jei turi, kokia tai 
slapta jėga! Tai mums šnabždantis bal
sas:

— Šis kitas tai taip pat aš. Įsiliejusi 
į kitą formą ta pati esmė. Aš save at
pažįstu, tik kitokį ir valdomą svetimos 
sielos...

Ir žmogus nori atkariauti save iš to 
užgrobiko... Dvigubas patrauklumas. 
Trigubas patrauklumas: panašumo pa
trauklumas, priešingumo patrauklumas 
ir užvaldymo kova, kuri ne mažiau pa
traukli už anuos...

Kiek Anetos ir Silvi bendrų galių! Iš
didumas, savarankiškumas, tvarka, sen- 
sualinis gyvenimas! Bet iš tų dviejų 
dvasių viena nukreipta į vidų, kita į iŠ-' 
orę, — du sielos pusrutuliai. Jos buvo 
sukurtos beveik iš tų pačių pradų; bet 
kiekviena jųdviejų dėl neaiškių ir gilių 
priežasčių, išplaukiančių iš pačios as
menybės esmės, nustumdavo kitą pusę, 
norėdama matyti tik vieną — tą, kuri 
iškyla paviršiun, arba tą, kuri buvo pa- 
gjirusif Abiejų seserų suartėjimas ben
dram gyvenimui drumstė jų nuovoką, 
kurią buvo turėjusios pačios apie save/ 
Jų abipusis nuoširdumas įgavo priešin
gumo atspalvį. Juo gyvesnė buvo meilė, 
juo gyvesnis ir paslėptas priešingumas: 
nes jos jautėsi viena kitai nepalenkia
mas. Aneta, turinti daugiau patyrimo 
skaityti savo slaptas mintis, o taip pat ir 
nuoširdesnė, sugebėjo tas mintis smerkti 
ir tramdyti: praėjęs buvo tas laikas, kai 
ji norėjo Silvi paskandinti savo valdin
goje meilėje. Bet Silvi vis dar slaptai 
troško valdyti vyresniąją; ir jai nebuvo 
pikta, kad įvykiai suteikė jai galimybę 
sutvirtinti savo pranašumą. Tai atpil
das už dviejų seserų nelygų jaunystės ' 
likimą! Šis nuslėptas jausmas ir tikroji 
jos meilė teikė jai pasitenkinimą (kurio 
ji nerodė), kad Aneta dirba siuvykloje 
jai vadovaujant. Ji būtų norėjusi duoti 
jai pareigas. Ji jai pavesdavo priiminė-- 
ti klientes, išpiešti angliuku išsiuvinėja- 
mij papuošimų raštą; ji bandė ją įtik-' • 
inti, kad ji galėtų užsitikrinti gerą tar
nybą ir netgi vėliau prisidėti prie jos 
fynoriės. . jį

Suprasdama Silvi sumetimus, Aneta 
nenorėjo jai pasiduoti. Ji pakvietimą ar- 
*ba praleisdavo pro ausis, arba, Silvi spi
riama, atsakydavo, kad ji šiam amatui

jai džiaugiasi, kad turės gerą 
įrankį, kaip lengviau prikepti 
kugelio. ♦

D. J.

Oakland, Calif.
Parėmėm svarbias įstaigas

Sausio 9 d. turėjome LLD 
kupos metinį susirinkimą pas 
Mozūraičius. Visi nariak/pasi- 
mokėjo duokles už 1953 m.

Svarstydami visuomeninius 
reikalus nutarėme pasveikinti 
Laisvės šėrininkų suvažiavimą 
su $25, taip pat Vilnies fon
dui $25, ateivių gynimui $10.

Nutarėme greit surengti 
senovišką parę, kurią suruoš 
komisija.

Po susirinkimo Mozūraičiai 
skaniai pavaišino maistu ir 
gėrimais. Už tai jiems ačiū.

Turime keletą sergančių na
rių, bet nėra pavojaus, žmo
nės eina senyn, tai ir jų svei

netinkanti. Tada Silvi ją pašaipiškai 
klausdavo, kokiam tad amatui ji’ tin
kanti? Dėl to jai pasidarydavo skau
du. Jei dar niekad nebuvo reikalo dirb
ti pragyvenimui ir jei būtinumas tai pri
verčia, skaudu yra nežinoti, kokiam.dar
bui esi tinkamas, ir net, nepaisant viso 
savo išsilavinimo — ar aplamai esi ko
kiam nors darbui tinkamas. Vis dėlto 
reikėjo dirbti. Aneta nenorėjo būti Sil
vi išlaikoma. Tiesa, Silvi nebūtų to pa
rodžiusi: padėti savo seseriai jai buvo 
malonu. Bet jei ji buvo laiminga, galė
dama išleisti pinigų dėl Anetos, ji žino
davo, kiek ji, išleidžia; jos dešinioji vi
suomet žinodavo, ką duodavo kairioji. 
Aneta tai ne menkiau žinodavo. Ji nega
lėdavo pakęsti minties, kad Silvi, tikrin
dama kasos pinigus, ją įrašytų (minti
nai) į savo debitą... Terauna velniai pi
nigus! Argi reikėtų skaičiuoti dviem 
viena antrą mylinčiom širdim? Pinigai 
neturėjo reikšmės Anetos ir Silyi širdy
se; bet jie turėjo reikšmę jų gyvenime. 
Žmogus negyvena vien tik meile. Jis taip 
pat gyvena ir pinigais.

*
Čia buvo ta tiesa, kurią Aneta buvo 

per daug paneigusi. Bet ji netruko tą 
tiesą pažinti.

Nieko Silvi nesakiusi, ji suskato ieš
koti vietos. Pirmiausia jai kilo mintis 
aplankyti mergaičių koležo, kur ji buvo 
mokiusis, direktorę. Inteligentiška mo
kinė, turtinga įtakingo tėvo duktė, ji bu
vo ponios Abraham malonėj ir dar dabar 
buvo tikra jos prielankumu. Ši žymi mo
teris, viena pirmųjų suorganįzavusi mo
ters mokslinimą Prancūzijoje, buvo ap

dovanota nepaprasta energija, sugebėji
mu spręsti, — ji tą sugebėjimą paryški
ndavo arba prislopindavo (tai priklausė 
nuo vienokio ar kitokio atvejo), — ir la
bai šalta politine nuovoka, kurios dauge
lis vyrų būtų galėję jai' pavydėti. Nesu
interesuota pati savimi, ji nebuvo tokia 
savo koležui. Ji buvo laisvamanė ir, net 
nesigarsindama, visai neslėpė tam tikros 
antiklerikalinės neapykantos, kuri jai 
negalėjo pakenkti jos klienčių, radika
liosios buržuazijos mergaičių ir jaunų iz
raeliečių akyse. Bet vietoj atmestų dogmų 
buvo įkurta civilinė moralė, kuri, netu
rėdama nei pagrindo,, nei tikrutno, taip 
pat buvo siaura ir įpareigojanti (ji dar 
labiau buvo tokia1: juo taisyklė nelega
lesnė, juo ji tampa griežtesnė). Savo vi
suomeninės padėties dėka Aneta buvo 
artimuose santykiuose su direktore ir 
galėdavo atvirai kalbėti; ji mėgdavo pa
sijuokti iš garsiosios viešos moralės, ir 
ponia. Abraham, iš prigimties skeptike, 
nesistengė sulaikyti šypsenos dėl šių ne
pagarbios išdykėlės išsišokimų. Ji dėl to 
šypsodavosi; suprantama, kai jos kalbė
davosi privačiai. Bet. kai tik durys atsi
verdavo ir kai fconia Abraham vėl pasi
imdavo savo titulą ir savo oficialųjį ran
gą, ji stipriai kaip geležis tikėjo pasau
lietiškų Įstatymų Takelėmis, kurias bu- 

' vo sudarę keli respublikonų pedagogai, 
samprotaują" moralės klausimais. Už
tenka pasakyti, kąd, jei jos nuoga sąžinė 
ir buvo abejinga sutartai moralei, tai jos 
aprengtoji — kasdieninė sąžinė žiauriai 
"smerkė Anetos pasielgimą. Nes ji apie 
tai žinojo: apie įvykį buvo plačiai kalba
ma.

(Bus daugiau) , .

kata silpnėja. Jankauskai nė* 
si jaučia gerai. Jankauskienė 
išvešta ligoninėn. Kas nors ne
gerai su viena akimi. J. ir S. 
Karosai ne kaip jaučiasi, nors 
abu dirba, bet randasi po dak
taro priežiūra. Nuo savęs lin
kiu jiems greitai pasveikti.

Kai kas sako, kad sausis y- 
ra Oaklando žalias mėnuo. 
Viskas po lietaus gražiai ža
liuoja. Atrodo, kad jau. tikrai 
yra r pavasaris. Dienos laiku 
saulutė gražiai šviečia ir vis
kas ramu ir kvepia.

G. Jr E. Lapenai.

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

Laisvės bendrovės suvažia
vimas laukia nuo organizacijų 
ir nuo asmenų pasveikinimų.

Atminčiai d. K. Čiuberkio 
J R. Čiuberkiene 

J. ir S. Bimbai 
P., ir O. Dennis 
V. ir O. Žilinskai 
F. ir A. Valickai
A. ir J. Beniuliai
B. ir O. Keršeyičiai 
J. ir M. Matačiunai

> P. ir J. Sakatai
R. ir S. Aučiai
S. ir M. Aliukoniai 
P. ir V. Augučiai
V. ir draugė Bingelai 
S. Vilkas

Washington, D. C.
Sulaukti Nauji Metai

Pasitikti 1953 metus W.ash- 
ingtono pažaigioji visuomenė 
susirinko privatiškai namuose 
pas draugus Galarį ir Lenglį.

Per visą dieną lietus lijo 
kaip iš kibiro.Apie aštuntą 
valandą vakare permaina į- 
vyko. Sustojo lyti ir pradėjo 
kristi šlapias sniegas per visą 
naktį.

Pakvietimai buvo labai pa
sekmingi. Atėjo daugybė svie
to. Visi užsimokėjo po $3.50 
už įžangą. Jaunimas atsinešė 
su “gramafonus” su dai
nų ir šokių rekordais. Taipgi 
nepamiršo spalvotų kepurai
čių, barškučiu ir trūbeliu.

Gaspadinės pagamino daug 
skanių užkandžių ir gėrimų. 
Pamačius tokį daugį atėjusių 
svečių, rengėjai susirūpino ir 
pradėjo nerimauti. Pašaukė 
per telefoną į antrą vietą pas 
Lenglį, sakydami: pas mus 
daug žmonių prisirinko, vietos 
ir maisto stoka. Atsakymas 
tas pats. Daug svieto ir tdn, ir 
nežinom ką daryti. Maisto yra 
daug, galime jums duoti.

Gaspadinės nusitarė dalintis 
su maistu ir gėrimais. Atsira
do užtektinai’ savanorių tą 
darbą atlikti. Būreliai svečių 
stovėjo , kiti sėdėjo ir šneku
čiavosi. Jaunimas, kaip visa
da, linksminosi šokdami. Vie
nam kampe būrelis draugų su
sėdę j ratą dainavo laisviečių 
dainas anglų ir žydų kalba. 
Netoli susipietę grupelėje dai
navo rusiškas dainas. Kur tai 
pasigirdo ir lenkiškos laisvie
čių dainos. Buvo svečių ir iš 
rumunų legacijos; jie taipgi 
dainavo savoje kalboje.

Kada atėjo laikas prasitar
ti ir pasveikinti Naujus’Metus, 
visi sustojo, pradėjo šaukti 
“urra!” ir dainuodami laisvie
čių dainas susimaišė į vieną 
draugišką būrį, bučiuodami ir 
sveikindami vienas kitą, vėlin
dami, kad tie Nauji Metai bū
tų geresni/ linksmesni dėl dar
bo žmonių visame pasaulyje, 
kad karas Korėjoje pasibaig
tų, taika ir broliška meilė 
tarp visų tautų viešpatautų,

-Netikėtai dėl susirinkusios 
minios pasigirdo balsas gaspa-' 
dinės, kuri pranešė, kad nie
kas nešiskubėtų iš čia namo, 
už pusvalandžio vakarienė 
bus duodama. x

. Tas pranešimas buvo sutik
tas delnų plojimu ir šauks
mais: garbė dėl tos darbštin- 
gos gaspadinės!

Bevalgant skanią vakarie
nę, geriant puodelį šiltos ka
vos ir pyTagaičių netrūko. Pas 
žmones išsivystė geras ūpas. 
Jie užmiršo apie savo rūpes
čius ir linksminos iki valios. ,

Viena gaspadinė atsikreipė 
sekamai: Norių jums paaiš
kinti tikslą šio‘ susirinkimo ir 
kur pelnas eis. Pasigirdo bal
sai tarpe svečių : čia nebus 
pelno, viskas kainuoja baisiai 
brangiai. Visi kaip vienas nu/ 
tilo.

Visas pelnas, jeigu bus, yra 
paskirtus gelbėti ftosenbergus. 
Visi kaip vienas sušuko: Rei
kia daugiąn pinigų! Niekas 
neatsisakė paaukoti tiek, kiek 
kas išgalėdamas. Graži pini- 
giųė auka buvp sudėta.

j Vakaras buvo labai sėkmin
gas morališkai ir finansiniai. 
Ilgai iki pat ryto svečiai sėdė
jo ir tarp savęs šnekučiavosi. 
Karts po karto mašinos susto
davo, durys prasiverdavo, stai
ga sušalę svečiai įbėgdavo į 
trobą. Tai buvo tie draugai, 
kurie per ilgą laiką su plaka
tais rankose pikietavo “Baltą
jį Namą.”

Juos tuojau pavaišindavo. 
Nuvilko permirkusius švarkus 
ir apyvalą. Drėgnas ,sniegaš 
krito be paliovos. Kiti drau
gai, nežiūrėdami, kad jie taip
gi permirks ir šals, mintyje tu
rėjo vieną tikslą: išlaisvinti— 
išgelbėti, jei dar nėra per vė
lu; du tėvus ir dvi gyvybes.

Steponas Joniškietis.

Gibbstown, N. J
Mirė Anelė Usaitė

Sausio 8 dieną šių metų, vi
sai netikėtai, kam tai trūkus 
krūtinėje ir kraujui prasimu
šus pro burną, po 5-to. dienų 
ligos ir operacijos, sulaukus* 
apie 40 metų amžiaus, mirė 
Anelė Usaitė (dipuke).

Anelė Usaitė kilus iš "Vilka
viškio miestelio, bežemių tė
vų duktė.

Abiem tėveliams mirus, jai 
dar maža mergaite esant, per 
nekurį laiką,, vyresniam jos 
broliukui pas ūkininkus ban
das ganant, šiaip taip maitino
si iš jo algos. Po nekurio laiko 
persikėlė gyventi į Kybartus. 
Gi kiek paaugėjus ir pristo
jus tarnauti pas ponus Gied
rius (Giedrienė ■—«L. Prūsei- 
kos sesuo) ištarnavus iki ant
rojo karo, o Hitlerio armijai 
bėgant iš Lietuvos, kaip Gied
rių šeima, taip ir Anelė Usai
tė atsidūrė Vokietijoje.

Apie trys metai atgal, kai
po dipuke, Usaitė atvažiavo 
į Jungtines Valstijas pas savo 
pusseserę, Magdaleną Zam- 
liauskienę, į Gibbstowna. Čia 
ji pristojo už tarnaitę prie pa
bėgusios jauno1 daktaro J. 
Laurušionior motinėlės. Dakta
ro motinėlei O. Laurušionienei 
mirus, velionė Usaitė manė 
lengviau atsikvėpsianti. Bet vi
sai netikėta liga, o dar neti- 
kėtesnė mirtis užspaudė ir A- 
nelės nušvitusias akis.

Anot poeto A. Dagilio:
Mirti nebenori nei tvarka 

i nei žmogus;
Stengiasi gyvybę pratęsti’, 
Bet banga likimo nenustoja 

smogus
Lig tol, kol r jiems tenka 

nuskęsti.
Senas Vincas.

Su pradžia mėty pranešame 
biznieriams, kad Laisves 
spaustuve gali padaryti biz
niams kalendorius 1954 me- 
tams. » \

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis.' Įjabai 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

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Žemiau telpantį laišką 

aplaikė P. Šolomskas nuo 
brolduktės iš Užuguosčio 
bažnytkaimio, Trakų apsk.

Laiškas atėjo į ,16 dienų.
Brangus dėde:

Sveikinu jus ir linkių 
daug laimės ir geros svei
katos jūsų gyvenime.

Dėkavoju už laiškus, ku
riuos gavau su paveikslais. 
Mes nusidžiaugėm, kad pa
matėm dėdės veidą. Dar 
gerai atrodai. Mano vaikai 
kla.usia, kada tas dėdė at
važiuos pas mus. Jie nori 
pamatyti.

Dabar keli žodžiai apie 
mūsų gyvenimą. Gyvename 
kolūkyje; • vyras bugalberis. 
Darbadienius gauna grū
dais’. Esame visi sveiki.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Naujas komandierius

Berlynas. — Amerikos 
valdžia paskyrė Berlyno 
komandieriumi generolą 
Timberman. Iki šiol tas pa
reigas ėjo generolas Mat- 
thewson. Generolas Tim
berman bus Amerikos mi- 
litarinių jėgų komandie- 
rium tiktai Amerikos zono
je.

—o—
Karalienes galva 
netinka karūnai

London. — Anglų bėdos’ 
nepasibaigia. Jie sužinojo, 
kad karališkoji karūna, ku
ri bus uždėta ant karalie
nės Elizabeth galvos kada 
nors birželio mėnesį, visai 
neatitinka karalienės gal
vai. Gerai, girdi, kad laiku 
apsižiūrėta. Pašaukti eks
pertai karūną pataisyti 
taip, jog ji pritiktų Elz
bietos galvai.

—o— 
Hawaii panaudos 
ruošimui jūrininkų

Camp Pedleton, Calif. — 
Valdžia praneša, kad iš čia 
tuojau išvyks į Hawaii salą 
15,000 jaunų rekrūtų. Jie 
ten išbus šešis . mėnesius. 
Iš jų bus padaryta jūrinin
kai. " ' . ,

’—o—
Skurdas pietinėje Korėjoje

New York. — Neseniai 
iš Korėjos sugrįžo Dr. 
Charles R. Joy. Jis pąsako- 
ja apie padėtį pietinėje Ko
rėjoje. Ten viešpatauja 
masinis alkis. Žmonių pa
dėtis baisi. 'įDr. Joy sako, 
kad jeigu pietinės Korėjos 
žmonės nebus pavalgydinti 
ir tinkamai aprengti, jie 
višt taps komunistų pase
kėjais? Girdi, nieko nereiš
kia, jeigu Amerikos armija 
ir laimės karą frontuose, 
jeigu Amerika negelbės iš 
bado pietinės Korėjos žmo
nes.

—o— 
1,335 sukilėliai esą 
nužudyta

Manila. — Philippinų 
valdžia džiaugiasi, kad

3 pusl.^-Laisvė (Liberty)-Trečiadien., Sąų»io-J21, W

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

Jūsų sesutė Kaluževičiene 
išleido abidvi mergaites už 
vyrų. Sesuo Ona gyvepą 
Kaune, dirba ųž pardavėją. 
Sesers Antosės duktė mo
kytojauja; brolis Martynas 
dirba Lentvaryje buvusia
me grafo Tiškevičiaus dva
re. Mano tėvelis neapleidžia 
savo gimto krašto. Atida/ 
viau Martynui Ptašnikųr 
brolio paveikslą, kurį dėde 
atsiuntei, Labai nusidžiau
gė pamatęs brolio veidą. 
Žadėjo parašyt laišką.

Pas mus artinasi kalėdų 
šventė. Jau žiemos laikas, 
bet sniego mažai turime; 
oras nešaltas.

Linkiu jum geros sveika
tos ir laukiu laiško.

D, Mickevičienė.. ♦ * 
Lepelionių km. 

22—12—52.

1952 metais jai pavykę sa
vo krašte likviduoti (nužu
dyti) 1,335 sukilėliai, Val
džia visus juos vadina “rau
donaisiais”, “komunistais.” 
Bet faktas yra, kad ten, 
kaip ir kitur kapitalisti
niuose kraštuose, visi val
džios oponentai Skaitomi 
“raudonaisiais.” Tiktai taip 
jų valdžios gali gauti fi
nansinės paramos iš Ame
rikos. "

—o—
Geltonasis drugys

Rio De Janeiro. Brazili
joje bijoma geltonų j o dru
gio epidemijos. Tilo viena
me nedideliame mieste Pre- 
sidente Prudent įnirę 40 
žmonių. Bijoma, kad gelto
nasis drugys persimes j 
kitas tirštai apgyventas 
vietoves.

—o—
Pirmoji moteris senate

Santiago. — Maria de la 
Cruz bus pirmutinė mote
ris Čilės parlamente. Ji u- • 
žims vietą dabartinio pre
zidento Ibanez, kuris pasi
traukė iš senato. Mrs. Cruz 
yra pora metų atgal susu 
organizavusios Moterų 
Partijos prezidentė.

GARSINKITĖS LAISVĖJ

MATTHEW A, 
BUYUS
(BUY AUDRAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J. L
MArket 2-5172
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Sveturgimiams ginti 
Komiteto prašymas

• Komitetas prašo visų siųsti 
Laiškūs ir telegramas, valsty
bes prokurorui (Attorney Ge
neral, Washington, D.C.). Ra
gina protestuoti prieš pasi- 
mojimą deportuoti Portugali
jon Mrs. Eulalia Figueiredo. 
Jinai ten būtų persekiojama, 
o gal ir nužudyta kaipo vei
kėja prieš fašizmą.

Mrs. Figueiredo tapo atvež
ta į mūsų šalį būdama 10 
metų amžiaus. Nuo 14-jų me
tų amžiaus dirbo audinių ir 
siuvimo industrijose. Sulauku
si 18 metų jau buvo veikėja, 
išrinkta į New Bedford audė
jų streiko komitetą 1928 m.

tris

Iš atostogų
“kelyje praleidome 

naktis. Visu keliu oras rude
niškas. Sausio 11-tą Miamėje 
irgi vėsu. . . Miamė švari, gra
ži. Valilioniai tuoj pasius jums* v
bušelį orandžių.” 
E
• Taip rašė St. Večkys. Vie
nuoliktoji buvo jo ir Motie
jaus Klimo pirmoji diena Mi
amėje. Atvirutėje Jš 14-tos 
Klimas rašo:

“Geriausi linkėjimai jums ir 
visiems laisviečiams. Oras la
bai puikus, šiandien šilta. Ga
lėsime eiti ir pasimaudyti. Ke
lionė sekėsi labai gerai.-Ap
sistojome pas Paukščius.”

metų, 
savo

Papjovė žmoną už 
barnį dėl rendos
- James Petruzzi, 51
• jpeiliu mirtinai subadė
žmoną, o paskui pats pasida
vė policijai. Atvažiavusi į na
mus policija rado jo žmoną 
mirusią, o vaikus miegant. 
Jįe nepajutę tragedijos. Vai
kiai jau nemąži.

Petruzzi pasakojo policijąį, 
kad jie tik prieš porą savai
čių atsikraustę iš $27 per mė
nesį mokamo buto Harleme į 
Bayside, 'čia už butą reikėjb 
mokėti $118 per mėnesį, žmo
na to buto norėjusi ir buvusi 
patenkinta. Jis pats, spaustu
vėje presmanas, aprokavęs, 
kad su jo $100 uždarbiu per 
savaitę tokia renda perdaug 
aukšta. Sakęs, kad jis ieškos 
pigesnio buto, žmona už tai 
įtūžusi ir šokusi ant jo su pei
liu. Jis peilį nuo jos atėmęs ir 
ją suraižęs.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

t
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su 9 vaikais iš
būto.’
metų vaikinėlis,
11 menesiu ar- v

Kariškis rado šeimą 
šalinamą iš buto

Parvykęs iš J. V. armijos 
atostogų Carlos Nieves atrado, 
kad jo tėvai 
kraustomi iš

Carlos, 20 
po išbuvimo
mijoje, tikisi po šios atostogos 
tapti išsiųstu į Korėją. Jis lau
kė smagaus pasimatymo su sa
viškiais.* Tikėjosi ramybės, pa
ilsto. Bet atradęs susirūpinu
sius tėvus, rūpinos ir jis, bėgi
nėjo ieškoti buto. Bet nerado.

Kariškio Carlos tėvų men
kas turtelis tapo nugabentas 
į valdinį sandėlį. O šeima nu
siųsta į valdinę prieglaudą — 
bendrabutį.

Pirm Carlos paėmimo ka
riuomenėn jo tėvas buvo to 
namo prižiūrėtoju. Sūnus jam 
pagelbėdavo. Sūnui išėjus, tė
vo sveikata pablogėjo, vienas 
nepajėgė nudirbti darbą. Tu
rėjo jį apleisti. Savininkas jį 
šalino iš buto, kad užleisti vie
tą naujam namo prižiūrėtojui, 
šeima kreipėsi j visokias val
dines įstaigas pagalbos, 
čiau tos pagalbos negavo.

ta

Darbiečiai ragina 
paremti streiką

Amerikos Darbo Partija 
(ALP) per savd vadą Vito 
Marcantonio pareiškė, kad ji 
remia busti darbininkų strei
ką. Sako, jie turi teisę ir pri
valo gauti 40 valandų savaitę 
be nukapojimo algos. Ir kriti
kavo majoro Impellitteri ir 
privatinių kompanijų “ma- 
•nievrus pakėlimui fėro ir su
daužymui streiko.”

Marcantonio sako, jog busų 
vairuotojų ir busais važiuoto
jų reikalai yra bendri. Kad 
busų streikierių kova už ge
resnes) darbo sąlyghs ir uždar
bį yra kova visų darbo žmonių 
gerovei. Dėl to visi darbo 
nes privalo streikierius 
remti.

Rendauninkai vyks 
j Albany

Rendauninkų ’ organizacijų 
ir unijų atstovų konferencija 
nutarė siųsti marinę delegaci
ją į Albany vasario $-čią. 
Darbuosis nedaleisti masinio 
rendų kėlimo.

zmo.
pa-

VILNIES
KALENDORIUS

1953 Metam
Prirengė L. JONIKAS

Išleido dienraštis Vilnis
Knyga 160 Puslapių, Kaina 50c

Gausus šaltinis istorinių informacijų ir žinių. 
Daug labai naudingų raštų iš įvairių mokslo 
sričių. Nepaprastai įdomūs pasiskaitymai, ver
tingi žinoti kįekvienam.

Apart kitų naudingų raštų, šis veikalas yra 
spalvingai apvainikuotas gruožine literatūra, 
prozoje ar poezijoje, žymiausių lietuvių rašytojų.

Ši knyga yra mylimiausias draugas turėti savo 
namuose kiekvienom apsišvietusiam žmogui il
gais žiemos vakarais. Įsigykite ją tuojau.

Ant’ užsakymų siunčiame ir į kitus miestus. Už- 
. sisakantiems iš kitur po vieną kopiją kaina 60c, < 
persiuntimą apmokame. Mokestį galite prisiųs
ti U. S. pašto stampomis—3c, 5c ar 10c.
* Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai:

LAISVĖ
110-12 Atlantic Ave.,- Richmond Hill, N. Y.

PRANEŠIMAI

Prašome yisus laisviečius būti 
dienraščio metiniame bankete

Didžioji metinė dienraščio 
šventė jau tik už kelių dienų. 
Įvyks šį sekmadienį, sausio 
(Jan.) • 25-tą, Liberty Audito
rijoje.

Kviečiame visus dalyvauti. 
Ir prašomejsitėmyti valandas: 

' Savažiavimo pradžia 10 v. 
ryto.

Vakarienė lygiai 6 valan
dą. Banketo bilietas $3.

Šokiai 7:30. Gros Jurgio 
Kazakevičiaus orkestras. Vien 
tik šokiams ' įžanga 75 c. .

žinome, kad daugelis turite 
įvairių asmens reikalų-reikalė- 
lių. Vienam kitam dar ir spė
kų nedaug likę. Bet — kas 
tarp mūsų to visko neturi ? 

’Tam ir yra gerų draugų su
eigos, kad būtų proga smagia
me pobūvyje užsimiršti, turėti 
permainą nuo kasdieninių rū
pesčių. Permaina naudingesnė 
už vaistus. Taip mums sako 
darbo žmonių sveikatos didis 
ipri'etelius daktaras KąškJau
čius.

Iš Aido Choro metin. Susirinkimo
Sausio 16 d., Liberty Audi

torijoje, įvyko Aido Choro su
sirinkimas. Jį atidarė ir vedė 
Amelia Yuskevich. Išklausy
tas raportas iš ’’Street Scene” 
parengimo. Daugiausia pasi
darbavę tikietų platinime D. 
Grabauskas, M. Wilson, A. 
Brazauskienė, A. Bernotaitė, 
Mildred Stensler. Kiti po ma
žiau. Parengimas davė pelno 
$69.69. šiuo Aido Choro pa
rengimu visi patenkinti.

Kasierius P. Grabauskas iš
davė metinį raportą. Aidas 
turi -savo ižde $309. Raportas 
priimtas. Patikrinimui knygų 
išrinkta Eva’ Mizarienė.

pamokas, kurios įvyks/kas 
penktadienio vakarą, Taipgi 
ir kurie pirmiau nedalyvavot, 
tai dabar kviečiam stoti j Ai
dą, ir pradėkite dainavimo ir 
vaidinimo pamokas. Mokyto
ją turime pilnai tinkamą, su' 
puikia energija. Mylinti dai
ną duokite savo medžiagą 
perdirbti į grožę. Tad ši penk
tadienį, sausio 23 d., visos ir 
visi būkime laiku, kaip 8-tą 
valandą, pamokose dainavi
mui. - ' •

Vėžiu sergantiems 
teiks pagalbos

• Bronx ir Manhattan gydy
tojai, gydantieji vėžiu sergan
čius, teiks ligoniams nemoka
mai hormonus, reikalingus 
malšinti skausmą. Teiks nemo
kamai tiems, kūrie neišgali 
mokėti. Galimybę’teikti tą ne
mokamą pagalbą sudaro niu
jorkietis kovai prieš vėžį ko
mitetas. Adresas: 7 E. 52nd 
St.

Komiteto viršininkas, tos 
pagalbos darbo vedėjas Ro
bert A. Loberfeld taipgi pra
neša Laisvei, kad komitetas 
stengsis pasiųsti lankančią 
slaugę į namus pas ligonius. 
Tą pagalbą suteiks ligoniams 
ar jų šeimoms to prašant, jei
gu komitetas pripažins, kad 
tokia pagalba reikalinga.

Slaugių siuntimo į namus 
tikslas yra dviejopas: pagel
bėti sergantiems, taipgi tau
pyti, ligoninėse, vietą tokiems 
ligoniams, kurių negalima na
mie prižiūrėti. Ligoninės per
pildytos chroniškai sergan
čiais.

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1-mos kuopos metinis susi

rinkimas įvyks šio ketvirtadienio 
vakarą, sausio 22-rą, 8 vai., L.A. Pi
liečių Klube, 280 Union Avė. 
nariai prašomi dalyvauti.

Org.
(13-14)

MIRĖ
Mary Augutytė, duktė 

Josephine ir Jono Augučių, 
mirė sausio 17-tą. Pašarvo-

Visi

DETROIT, MICH.
D.L. Kliubo metinis ir labai svar

bus susirinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio-Jan. 25 d., prasidės 10 vai. 
ryto, kliubo name 4114 W. Vernor 
Hwy. Visi nariai malonėkite daly
vauti susirinkime, nes turime labai 
svarbų reikalą apsvarstyti. Taipgi 
bus išduoti raportai iš veikimo 1952 
metais.

D.L.K. Sekr.
(14-15)

PARDAVIMAI
_ Vienas namų prižiūrėtojas aplei

džia tą užsiėmimą ir parduoda dau
gelį labai naudingų įrankių ir me
džiagų dėl namų savininkų arba 
superintendentų. Yra 10 galionų pen- 
to, visai naujas meisteri.škas Henry 
Disston & Sons piukla, 
rims rankinų ir daugelį 
kių daiktų ir daiktelių, 
bėrių, įvairių brasinių ir 
tų daiktų, 
"springsai” 
rūšies.
nėti, nes yra labai daug 
smulkių daiktelių. Parduosiu 
už labai žemą kainą.

Kam tokių daiktų reiktų, 
kreiptis kas dieną nuo pietų iki 7 
vai. vakaro, o šeštadieniais per išti
są dieną. 1814 E. 19th St., Brook
lyn 19, N. Y. Važiuokite Brighton 
Line subway iki Kings Highway sto
ties. Atėję paspauskite superinten
dent skambutį.

, (14-16)

įvairių du- 
kitų smul- 
Del plum- 

galvanizuo- 
visai naujiTaipgi yra 

pilno saizo lovai, geros 
Viskuo čia negalima sumi- 

įvairių 
viską

prašau

O po dainų turėsime naujos 
valdybos įvesdinimą, tai bus 
visiems smagus laiko pral'ei- 
dimas.

Išleido atvirutę 
kaliniui gelbėti

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

Brooklyne. Laidos sausio 
21-mą d.,- 9 vai. ryto. šv. 
Jono kapinėse.

*>
Liūdnai šeimai, giminėm 

ir Uitiems artimiesiems 
reiškiame užuojautą .

Apie jos mirtį pranešė 
Marytės dėdienė Josephine 
Augutienė, Juozo žmona, 
žinomoji šeimininkė lietu
vių didiesiems banketams.

Smuikininko Menuhin 
koncertas \

Pasauliniai garsus smui
kininkas Yehudi Menuhin 
grieš savo koncerte šio tre
čiadienio vakarą, sausio 21- 
mą, Carnėgie Hall, New 
Yorke. Pradžia 8:30. Įžan
ga $1.20 iki $3.60.

Išrinkta Aido Chorui valdy
ba 1953 metams: Pirmininkė' 
Aldona Bernotaitė, vice-pirmi- 
ninkė Amelia Yuskevich, už
rašų raštininku J. Grybas, iž
dininku P. Grabauskas, tvar
kos pridabotoji! Ed. Skučas, 
korespondente H. Feiferienė. 
Gaidų bei vaidinimų komisijos 

pareigas atliks visa valdyba 
su mokytoja Mildred Stensler.

Nutarta pasimokėti , duok
les į L. M. S. Taipgi nutarta 
mokytis operetę ‘Gilbert and 
Sullivan.” Skubotai bus kreip
tasi prie vertėjų. Komisijoje 
Eva Mizarienė ir mokytoja 
Mildred Stensler.

Kaip matote, Aidas pasi- 
brėžė veikimui. Taigi dabar 
kviečiame visus buvusius . ai- 
diečius ir aidietes lankytis į

Vėl pradėjo pajūrio 
raketieriŲ tardymą

Sausio 19-tą New Yorko 
Kriminalybėms Komisija vėl 
susirinko i posėdį. Tikimasi, 
kad šioje- sesijoje gal bus ap
klausinėtas ir “karalius” Ry- 
anas, amžinasis ILA preziden
tas. Taipgi laukiama, kad ir 
jo prietelius William McCor
mack, vienos didžiųjų firmų 
viršininkas, bus pašauktas liu
dyti.

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas išleido atvi- % 
rutę, kurios tikslas yra pas
veikinti segantį Sam Milgrom. 
Jis yra laikomas 
neišleidžiamas po 
nors yra

Viena
skiriama persekiojamam 
portąvimu' Milgromui 
kinti. Kita ragina 
pirkėją prašyti Attorney Ge
neral, kad jis išleistų Milgro- 
mą po kaucija. Taipgi akstiną 
veikti už atšaukimą Walter- 
McCarran įstatymo. Atvirutes 
parduoda 100 už $3.

CLERK. With knowledge of typ
ing for general office work. Excel
lent salary. Apply: MR. KAISER, 
227 N. Broad- Street.

(13-15)

Kompanijos traukia 
uniją į teismą

Aštuoniolika kompanijų 
bendrai užvedė bylą prieš In
ternational Longshoremen’s 
Association. Reikalauja $174,- 
000 atpildo iš tų trijų lokalų, 
kurie keletą dienų streikavo. 
Sako, kad jie tiekrturėjo nuo
stolių ir kad jie turį teisę gaub
ti atpildą iš unijos. Tą kom
panijoms užtikrinąs Taft-Har- 
tley įstatymas.

ri

po areštu,
kaucija,

ligonis, 
atvirutės dalis yra 

de- 
pasvei- 

atvirutės

i Noringieji pirkti biznį) na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per. Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Amatininkai, pajieškodami 
darbui praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

PAKVIETIMAS I LAISVES

BANKETĄ
GERA VAKARIENĖ IR ŠOKIAI

Ta puiki iškilme įvyks

Sekmadienį, Sausio ■ January 25 d

, Tuojau įsigykite bilietą, $3.00
Daug palengvinsite rengėjams išanksto 

įsigydami banketo bilietą

Banketas bus
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 A tlantic Ave. Richmond Hill, N. Y

Vakarienę bus duodama lygiai 6-lą v. vak.

CEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ 
Gros šokiams

%.

Vien šokiam įžanga 75c.
Šokiai prasidės 7:30 vai. vakarė

. . .’.A i

HOUSEWORK. General, exper
ienced. Washing. No ironing. All 
ąiectricak appliances. References re
quired; 5 days. $30.

Phono LI. 8-8777.
(12-14)

OFFICE CLERK. Woman fami
liar with printing office; clerical 
duties. Able to type. Steady posi
tion, good working conditions. Ap
ply in person. JOSEPH H. TEES & 
SON, 5610 Tulip Street.

(12-14)

TYPIST
Attractive position for a 

woman with a High School 
tion and knowledge of typing and 
bookkeeping, who feels she has bet
ter than average ability. Some ex
perience, while helpful is not essen
tial, since we are glad to train you 
and help you get started. Pleasant 
working environment. Salary com
parable with qualifications plus me
rit increases. Planned program of 
advancement. Vacation with pay. 
Worthwhile employee benefits.

COMMERCIAL CREDIT CORP., 
401 N. BROAD ST. ROOM 812.

(9-15)

young
educa-

&

HELP WANTED—MALE
TOOL MAKER’S 1st class man 

with some classic męld making ex
perience preferred. Congenial work
ing conditions. Good pay; steady 
work. Apply in person. BACHMANN 
BROS., 1400 E. Erie Ave. See MR. 
WALTERS.

(9-16)

FACTORY HELP. Corrugated Box 
Shop. Experienced preferred. Slitter 
up and down and Rotary Slotter. 
Flap cutter operators. Also needed 
Pressmen. 
MARCO, 
CO., 56th

Apply in person. MR. DE
UNITED CONTAINER

& LANCASTER AVE.
(9-15)

B

E

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N.' Y.
Gerai Patyrę Barberiai

E

A

__________________ ____□

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. Y

Tel. EV. 7-628S ’

Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIU LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P.' M. , 
By Appointment

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

. Telephone EVergreen 4-8174

□

4 pusl.-Laisvė (Liberty)—Trečiadien., Sausio-J an. 21, 1953
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