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KRISLAI
Lenkijos vyskupai prisiekė.

Vatikanui nepatinka.
Howard Fast gavo premiją.
Kriminalistai.

Rašo R. Mizara

Įdomus dalykas Įvyko 
Rijoje.

būti

kad

priėmė viešą priesaiką 
ištikimais Lenkijos I.ia 

. Respublikai. Priesaikoje. 
4>kitko, pasakyta:

“Iškilmingai prisiekiu, 
būsiu lajolus Lenkijos
dies Respublikai ir josios vy
riausybei. Prižadu daryti visa, 
kas tik yra mano galioje, res
publikos jėgai ir saugumui pa
kelti.

“Dėsiu visas savo pastan
gas įtikinimui dvasiškijos. 
esančios mano kurijoje, kad 
ji, atlikdama savo pareigas, 
ragintu visus tikinčiuosius pil
dyti šalies įstatymą ir klausy
ti jos vyriausybės, taipgi dau
giau ir geriau dirbti, kad ša
lies ūkis būtų sutvirtintas ir 
tautos gerbūvis būtų aukštyn 
pakeltas. . .”

Ką visa tai rodo?
Tai rodo, kad po to, kai 

Benk, teismas surado, jog ar- 
kivysk. Višinskis tarnavo len
kų tautos priešui, kai Višinskis 
buvo pašalintas iš savo parei
gų ėjimo, tai kiti kataliku vys
kupai nusitarė parodyti lenku 
tautai-, kad jie bus jai ištiki
mi, kad jie neis Višinskio pė
domis.

Višinskio vieton buvo pa
skirtas vyskupas Mykolas Kle- 
pacz, iš Lodžiaus.

Priesaika buvo skaityta ka
talikų katedroje Varšuvoje. 
Ją skaitė vyskupas Sigmundas 
Choromanskis, o kiti vyskupą: 
garsiai ir iškilmingai kartojo.

Tose ceremonijose, sakoma, 
buvo ir Lenkijos ministru pir
mininko pavaduotojas Juzefas 
Cyrankevičius; jis stebėjo ce
remonijas.

Vatikanas, sužinojęs šita 
. Lenkijos vyskupų žygį, sako

ma, pasijuto keisčiausioje pa
dėtyje. Betgi reikia suprasti, 
jog šis priešai kiškas pažadas 
buvo padarytas ne popiežiui, 
p Lenkijos Liaudies Respubl
ikai, visai lenkų tautai.

Galimas daiktas, jog netoli 
toji diena, kai ir Lietuvos vys
kupai, apsigalvoję, prisieks iš
tikimai tarnauti lietuvių tauta: 
ir tarybinei Lietuvos valstybei.

Smagu, kad amerikietis ra
šytojas Howard Fast šiemet 
gavo tarptautinę (stalininę) 
premiją už savo dėtas pastan
gas taikai pasaulyje išlaikyti.

Praėjusiais metais tokią 
premiją buvo gavęs kitas a- 
merikietis, Paul Robeson.

Howard Fast amžiumi dar 
jaunas, bet darbais jau gra
žiai pasižymėjęs rašytojas-no- 
velistas. Daug jo veikalų yra 
išversta į kitas kalbas.

Su minima premija eina 
apie $25,000 piniginė dovana.

Tą pačią naktį, kai Jo f f er
ti City, M o., buvo gazu na
rdinti du vaikvagiai ir 
ogžudžiai, New Yorke 20 
tų amžiaus Harlow J. Fra- 
n policijai prisipažino, kad 
kadaise nunuodijo savo tė- 
ir motiną.

Fradenui padėjo Dennis

Indusai griežtai smerkia 
karinę Jungi. Valstijų 
sutarti su Pakistam!

į Romos seimas atmeta Amerikos 
[peršamą vakarinės Europos 
i trustą prieš komunizmą

New Delhi, Indija.—I paversti Pakistaną 
kaip 15,000 stu-1 ja Korėja!

dentu ir darbininku mar- € l.
savo gatvėmis, protestuo
dami, kad Pakistanas daro 
karinę sutartį su Jungt.

Demonstrantai nešė di
deles iškabas su ūbaisiais: 
— Šalin Amerikos rankas 
nuo Azijos! Mes neleisime

Pravda bara žemdirbystės 
ministrą už apsileidimą

Maskva. — Pravda, 
riausias komunistų 
rastis, išbarė Sovietu žem
dirbystės ministrą I. A. Be
nediktova už “biurokratiš
ką apsileidimą.” Sako, Be
nediktovas - atidėliojo že
mes ūkio mechanižavimą.

Paskelbta nauji Irano 
seimo rinkimai

Teheran, Iran. — Irano 
karalius Riza Pehlevi pa
leido senąjį šalies seimą ir 
paskelbė naujus rinkimus. 
Uždraudė rinkimuose da
lyvauti komunistinei Tu- 
deh (masių) partijai.

Senajame seime daugu
ma atstovų rėmė premjerą 
Mossadeghą, kiu-į karališ
kieji generolai nuvertė ir 
suėmė.
Jei karalius su savo prem

jeru gen. Zahedru laimės 
rinkimus, tai manoma, su
sitars su Anglija ir vėl 
priims anglus į Irano naf
tos pramonę.

Mieli, policija tebemedžioja
5 ištrūkusius kalinius

Detroit. — Iš Michigano 
valstijinio kalėjimo pa
spruko 13 kriminalistų, 
prasiskindami urvą ir 
lįsdami per didelį s 
vamzdį. 8 bėgliai jau 
imti. Šimtai policijos
automobiliais medžioja ki
tus 5.

su-
su

dvi jaunas moteris ir kume
tė jas į vogtą automobili 
kaip įkaitus. Paskui pali
ko automobilį su jomis..

Tarp šių penkių pabėgė
lių yra du žmogžudžiai. 
Bėgdami išplėšė drabužius 
iš namų pakelėje ir persu 
rengė.

Wepman.
Abudu sąmokslininkai — 

u n i ve rs i tet ų a u k lėtiniai.
Kaip anie vaikvagiai, taip 

ir šitiedu, atrodo, bjaurius 
darbus atliko dėl turto, dėl 
dolerio! Fraden, atsiminkime, 
gavo visą tėvų palikimą, —■ 
keletą dešimtų tūkstančių do
lerių, — ir tuos pinigus švais
tė, kaip tik išmanė, kol buvo 
sučiuptas.

auti’a

Roma. — Italijos prem
jeras G. Pella skyrė savo 
atstovus i vakarų Europos

P a k i s t anas r u b e ž i u o j a s i 
su Indija. Amerika ketina 
apginkluoti Pakistaną nau- 
joviniais savo ginklais, kaip 
arčiausią karinę stovyklą 
prieš Sovietų Sąjungą. Ža
da Pakistanui daugiau 
kaip 200 milijonų dolerių 
kariniai - piniginės para
mos.

22 amerikiečiai 
belaisviai kietai 
atsisako grįžti

žies pramonių apvienijimo 
į tarptautinį trustą. su 
Franci ja, Vakarine Vo
kietija ir kt. Pella prašė 
Italijos seimą užgirti at
stovus. Bet seimas atmetė 
prašymą 255 balsais prieš 
234. Gresia iširimas Pe- 
llos ministrų kabinetui.

Prieš Pellos pasiūlymą 
balsavo ir kai kurie jo pa
ties partijos nariai — krik
ščionys demokratai.

Tai Amerika perša di
džiųjų vakarinės Europos

ko

kai

pramonių trustą, kaip 
presnę atspirtį prieš 
munizmą.

P. Nenni, vadovas 
riųjų socialistų, sutarian
čių su komunistais, ragino 
demokratiškesnius krikš
čionis priešintis kariniam 
Amerikos planui, kuris rei
kalauja sujungti kariuome
nę Italijos, Francijos, Va
karų Vokietijos ir kt. į vie
ną tarptautinę armiją 
prieš Sovietų Sąjungą.

Jeigu krikščionys demo
kratai stotų prieš tą pla
ną, tai kairieji socialistai 
remtų juos kitais klausi
mais seime, kaip rašo Nen- 
ni’o laikraštis.

Prez. Eisenhoweris žada 
pasmarkini vajų prieš 
vadinamus ‘“raudonuosius”

Kartu przeidentas pasiWashington. — Prez. Ei
senhoweris per tris dienas žadėjo dar aštriau perse- 
pereitą savaitę tarėsi 
vadovaujančiais respubli-; b? raudonuosius 
konų senatoriais bei kon-1 
gresmanais apie valdžios I 
planus ateinantiems me
tams. Po pasitarimų pa
skelbė, jog vykdys veiks
mus, kuriuos pažadėjo pre
zidentiniuose 1952 metų 
rinkimuose.

Amerikietis rašytojas 
Howard Fast puna 
Stalinine dovana

šu

juos, 
matyti laišką.

Panmudžom, Korėja. — 
Amerikinė komanda pa
raše ilgą laišką 22-iem 
amerikiečiam belaisviam, 
kad grįžtų namo. Prašė 
i n dusų generolą Thimayją 
perduoti jiem tą laišką. Tad 
generolas užklausė 
ar norėtu
Belaisviai atsisakė.

Tuomet ir gen. Thimayja 
nesutiko įteikti jiem laiš
ką. Sako, jog amerikinė 
komanda tuo laišku daro 

'per didelį spaudimą belai
sviams.

Amerikos karininkai dar 
per radiją atsišauks į sa
viškius belaisvius.

Dar 33 kinai grįžta
Panmundžom. — Kinijos 

pasiuntiniai dėstė pustre- 
čiam šimtui savo tautiečių 
belaisvių,’ kodėl jie turėtų 
grįžti namo. 33 belaisviai 
sutiko, kurie pirmiau buvo 
paskelbti atsisakančiais

Trečiadienį išsibaigs lai
kas, kurį paliaubų sutar
tis buvo nustačius aiškini
mams, kodėl ginčijamieji 
belaisviai iš vienos bei ant
ros pusės privalo namo grį-

Įkalintos trys šnipes 
Rytinėje Vokietijoje

Berlin. — Rytinė Vokie
tija nubaudė tris vokietes 
kalėjimu nuo pusantrų iki 
15 metų kaip anglų - ame
rikonų šnipes. Jos šnipi
nėjo sovietinę armiją bei 
karinius įrengimus Ryti
nėje Demokratinėje 
kiečių Respublikoje.

Vo-

Indianapolis, Ind. — Dar 
tebėra gyvas, gimęs 
10 dienų, kūdikis su 
galvom ir keturiomis 
komis.

pirm 
dviem

ran-

Washington. — Amerikos 
oro jėgų vadai sako, leng
viau būtų užpulti Sovietų 
Sąjungą negu apsiginti 
nuo jos užpuolimo iš oro.

Tokio. — Japonijos 
džia bijo didėjančios 
fliacijos ir krizės.

val- 
in-

Irano karalius pabūgo sukilimo; 
todėl ragina teismą nežudyt 
buvusįjį premjerą Mossad e ghą

Teheran, Iran. — Kara-■ sugrąžinti anglus į Irano 
liūs Riza Pahlevi ragino aliejaus - naftos pramonę, 
karinį Irano teismą pasi
gailėti buvusiojo premjero 
Mossadegho . Mossadeg
has kaltinamas kaip “išda
vikas” už tai, kad mėgino 
išvyti karalių.

Karalius savo laiške tei
smui pataria atsižvelgti į 
pi r mesn i u s Mossadegh o
patarnavimus Ivanui.

(Karalius bijo, kad, jei
gu generolai nusmerktų 
Mossadeghą mirti, tai ira
niečiai sukiltų prieš esa
mąją valdžią.)

Mossadeghas, būdamas 
premjeru, smerkė karalių 
ir jo generolus už bandymą

Mossadegh o valdžia buvo 
perėmus tą pramonę į Ira
no valstybės nuosavybę.

Mossadegh šaukia Ira
ną netaikant nei va

karams nei rytams
Mossadeghas paskutinė

je savo kalboje teisme pe
reitą sekmadienį šaukė 
Iraną laikytis nuošaliai nuo 
ginčų tarp Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos, netai
kanti nei vienai nei kitai. 
Sykiu jis ragino Iraną ne
siduoti jokiai didžiajai ša
liai išnaudoti jo naftą ir 
tuo būdu pavergti Irano

Maskva. — Sovietų 
r i ausybe 
gresyviam 
rašytojui Howardui Fas- 
t’uii stalininę dovaną—100,- 
000 rublių (arba 25,000 do
lerių).

Fast yra parašęs The 
Last Frontier, Citizen 
Tom Paine, Freedom Road 
ir eilę kitų novelių.

McCarthy’o agentai iš
metė penkis Fasto veika
lus iš amerikinių knygynų 
Vokietijoje bei kituose kra
štuose.

>kyre pro- 
amerikieciui

Politikieriai ragina ne
pardavinėti Sovietams 

ir paprasčiausių da-

Per savaitę sudužo keturi 
kariniai Amerikos lėktuvai, 
pražudant 47 lakūnus

Prof Einstein buvo taip 
“pasirėdęs,” kad ponai 
sakė, "jis ne savo vietoje”

Reykjavik, Islandija. — 
Bedarant pratimus, au
droje žuvo karinis Ameri
kos lėktuvas Neptune su 9 
lakūnais.

Washington. — Ameri
kos politikieriai tariasi 
raginti Franci ją, Angliją
bei kitus savo talkininkus, 
kad nepardavinėtų komu
nistiniams kraštams net 
tokių civilinių dalykų, kaip 
valgiai, audeklai ir papra
sti fabrikiniai 
Sako, tie 
kasdieninę 
nių būklę, 
na karinį
gos atsparumą.

Washingtono politikie
riai nurodo, kad SovietiĮ 
vyriausybė šiemet yra pa
skyrus bilijoną dolerių da- 

j sipirkimui kasdieninių

daiktai
Sovietu 

taigi ir 
Sovietu v

dirbimai, 
germa 

žmo-

Guam. — Karinis Ame
rikos lėktuvas ieškojo kito 
pirmiau dingusio lėktuvo ir 
pats dingo ar žuvo su 10 
lakūnų.

Dviejose pirmesnėse 
amerikinių lėktuvų nelai
mėse tą pačią savaitę Guam 
saloje žuvo bei dingo 28 
kariniai lakūnai.

Amerikinės Kalėdų do
vanos berlyniečiams

Berlin. — Jungt. Valsti
jos atsiuntė 300,000 punde
lių kalėdinių dovanų, ku
rios bus padalintos pavar
gėliams vakariniame Ber
lyne ir atbėgėliams iš ryti
nio Berlyno. Pundeliuose 
yra cukraus, ryžių, džio
vintų vaisių ir pieno 
mėsos dėžučių.

ORAS. — Nešalta, 
siniaukę ir lietus.

bei

ap-

New York. — Garsusis 
mokslininkas Albertas Ein
šteinas taip “pasirėdęs” 
atėjo į puošnias vedybas 
Plaza Kotelyje, kad nepa
žįstamieji svečiai kalbėjo
si : — Tas senis ne savo vie- 
ton pateko. Į

Drabužių priėmėja abe- ‘ reikmenų iš svetur.

Sąjun-

jojo, ar imti užčekiavimui 
Einšteino apsiaustą (over- 
kotį), apie 20 metų senu
mo, ir megztinę jo “ermul- 
ką,” tokią kaip jūreiviai 
nešioja labai šaltame ore.

Einšteino švarkas taip 
pat buvo apsivalkiojęs ir 
kelnės seniai nesimačiusios į jinti diplomatijos 
su prosu. Kiti gi svečiai su Anglija, 
buvo frakuoti, o viešnios su; -------------
tokiomis “žieminėmis” su
knelėmis, kad rodė plikas 
krūtines ir nugaras.

Atsilankydamas, profeso
rius Eisteinas pagerbė ve
dybas dr. Thomo Lee Bu
čky, Einšteino seno drau
go.

Kun. Kašam nušilę* dzin 
z Zahedi’ui

Teheran, Iran. — Prane
šama, kad religinis Irano 
mahometonų vadas kunigas 
Kašani jau sutinka su 
premjeru Zahedi’u pannu- 

ryšius

New Delhi, Indija. —. Pa
ti Indijos premjero Nehru 
valdžia remia demonstraci
jas, smerkiančias Ameri
kos planuojamą karinę su
tartį su Pakistanu.

Paryžius. — Sustreikavo 
Francijos lakūnai; sukliu
dė ir kalėdinės amerikonų 
keliones.

New' York. — Valstijinė 
rendų komisija leido 
kelti rendas dar 53 iš 
reikalavusių pakėlimo 
vininkų neva už namų 
gerinimus.

pa- 
67 

sa- 
pa-

kinti “neištikimuosius, ar- 
” ne tiktai 

valdžioje, bet ir šiaip ame
rikiniame gyvenime.

Tarp Dolitikieriu, kūne 
davė Eisenhoweriui pata- 

; G mus, buvo du 
raganiau džiai 
Joe 
čios Senato komisijos 
das, ir Harold H. 
pirmininkas

; neamerikinės 
mite to.

McCarthy 
ti kuodavo 
“minkštumą” linkui komu
nistų. Taifri prezidentas ža
da “pasitaisyti.”

įžymiausi 
senator. 

McCarthy. *yrireian-
va-

Velde, 
kongresmnnų 
veiklos

iki šiol 
prezidentą

ko-

kri-v uz

Mirė prof. Millikan, 
įžymus mokslininkas

Pasadena, Calif. — Mirė 
prof. Robertas A. Millikan, 
pasauliniai paskilbęs ato
minis - fizikinis mokslinin
kas, 85 metų amžiaus, tarp
tautines Nobelio 
laimėtojas.

Millikan buvo 
kas Californijos 
■ogijos Instituto.

Antrojo pasaulinio karo 
metu jis padėjo Amerikai 
pasistatyti rakietinius lėk
tuvus. Millikan, atsižymėjo 
ypač kosminių (visatinių) 
spindulių tyrinėjimais.

dovanos

pirminin-
Tpchno-

Čiang šaukia korėjinius 
belaisvius į jo armiją

Formoza. — Čiang Kai- 
šekas, kinų tautininkų val
dovas Formozos saloje, at
virai šaukia į savo armiją 
kinus korėjinio karo be
laisvius, “atsisakančius” 
grįžti į Kinijos Liaud. Res- 
žti į Kinijos Liaudies Res
publiką. Čiangas sakė, jie 
padėtų jam “atkariauti” 
Kinijos sausžemį.

IŠGYVENO BUTELY
JE IŠTISUS METUS
Viena, Austrija. — Au

stras Rudolfas Šmidt iš
tisu metus išgyveno mil
žiniškame budelyje, kudn, 
sprantama, buvo įlekia
ma oro ir įdedama maisto. 
Per tą laiką šmidt, 53 me
tų amžiaus, prarado 66 
svarus svorio.

Butelin “dėl draugystės” 
Šmidtui buvo įleista 14 gy
vačių, ir visos jos nugaišo.

Jis tame butelyje buvo 
narodon vežiojamas po 100 
Europos miestų.

Baigęs metus stiklinia
me kalėjime, Šmidtas kū
ju pramušė butelio šoną ir 
išėjo, vos atsilaikydamas 
ant kojų. Bet sakė, gyve
nimas butelyje mažai kuo 
skiriasi nuo gyvenimo lai
svėje.
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PLUNKSNOS BANDITIZMAS
Brooklyno dešinieji tautininkai leidžia savo mėnesi- 

nuką “Karį,” kuriame dažnai mirga vardai buvusių sme
toninių generolų, pulkininkų, kapitonų ir barabanščikų. 
To leidinio š. m. nr. 7-8 B. Grigaitytė-Novickienė rašė 
apie 1917 m. Įvykusį lietuvių Petrapilio seimą. Be kita ko 
ji ten pasakė, kad seime dalyvavo ir Jurgis Smolskis, 
kurį vėliau smetoninin.kai “laisvoje ir nepriklausomoje” 
Lietuvoje nužudė, kaip komunistą. Ji savo straipsnyje 
rašė, jog Smolskis nebuvo komunistas, bet socialistas, ir 
kad “jo sušaudymas telieka juoda dėmė tiems, kurie dėl 
savo politinio siauraprotiškumo nesugebėjo atskirti so
cialdemokrato nuo bolševiko, ir nužudė visai nekaltą 
žmogų-lietuvį.”

Aišku, jog p. Novickienė- nesigailėtų sušaudyto ko
munisto, bet socialdemokrato ji gailisi ir smerkia jo žu
dikus. Tačiau tokia “mielaširdystė” socialdemokrato at
žvilgiu nepatiko tūlam smetoniniui deržimordai iš Los 
Angeles—Juliui Švitrai. Jis stoja ir už socialdemokratų 
žudymą! Š. m. “Kario” nr. 11 jis apsiputojęs puola p. 
Novickienę už tą “mielaširdystę.” Jam nepatiko ir p. 
Novickienės ten pat ištartas posakis, jog karių dele
gacija atvyko į seimą “su raudona vėliava, tuomet lais
vės simboliu.”

Sakoma, duok kvailiui išsiplepėt, tai jį geriau pažin
si. Taigi tegu Julius Švitra porina:

“Net nusiminti tenka, kuomet žmogus matai, kad 
toki jau gerai gyvenimo išprusinta ir gabi moteris šian
dien vis dar laikosi tos melu pridengtos nuomonės, kad 
kada nors praeityje raudona vėliava buvo laisvės sim
bolis, ir kad socialdemokratas gali būti geru Lietuvos 
patriotu! Atrodo, lyg ponia Novickienė niekuomet dar 
nėra girdėjusi, kad ne kas kiti, o vien tik social-demo
kratai išperėjo ir išauklėjo bolševikus, ir kad ta pat 
bolševikų raudona vėliava ir šiandien dar tebėra ir so
cialdemokratų vėliava!...

“Ne tik ponia Novickienė, bet ir daug kitų gerų 
žmonių dažnai pražiopso faktą, kad social-demokratai, 
kaip ir jų išperėti bolševikai, yra MARKSISTAI! O juk 
rodosi šiandien jau niekam nėra paslaptis, kad marksiz
mas yra gryniausias banditizmas, taigi aišku, kad ir 
kiekvienas marksistas yra gryniausias banditas...

“Kaip gatviniai, taip ir marksiniai banditai veikia 
į ‘gengėmis.’ Amerikoje, pa v., marksinių banditų veikia 

net keturios ‘gengės’: socialistai, komunistai, trockistai 
ir social-darbiečiai. Tarp šitų gengsterių eina žūtbūtinė 
kova. Šiandien nėra pasaulyje žmogaus, kuris taip pik
tai neapkęstų kitą žmogų, kaip vienos gengės marksi
nis banditas neapkenčia kitos gengės marksinį banditą. 
Nors jie ir vadina vienas kitą draugu, bet tuo pačiu kar
tu net ir vienos ir tos pačios gengės marksinis banditas 
nepasitiki kitu savo ‘draugu,’ vienas kitą šnipinėja, per- 
seKioja ir žudo. Draugas Stalinas ir draugas Trockis ne
išsiteko vienam pasaulyje, ir Trockis buvo pašalintas. 
Visai netenka abejoti, kad ir draugas kitoks marksinis 
su draugu Prrf^eika neišsitektų Čikagoje, jei ten nebū
tų stiprios policijos...

“Žmonės, kurie marksinio banditizmo kiek giliau ne- 
studijavo, nežino, kad raudona vėliava niekad nebuvo 
laisvės simboliu. Raudona vėliava visuomet buvo ir da
bar tebėra banditų vėliava... Pats vardas ‘social-de- 
mokratas’ yra tyčia suplanuota apgavystė. Social-demo
kratai nėra jokie demokratai, jie nei kiek nėra demo- 
kratiškesni už jų išperėtus komunistus. Demokratybė 
jiems yra tik priemonė, kad lengviau prieiti prie žmo
nių ir juos pasižaboti. Kad laimėti ką nors savo ‘gen- 
gei,’ social-demokratas apsimes ir demokratu, ir patrio
tu, ir kataliku, ir mahometonu—bile kuo, jei tik tas gel
bės išvilioti iš žmogaus pinigą ar nukauti kitos gengės 
marksinį banditą...

“Tad netenka stebėtis, kad šiandien yra tokių, ku
rie dar vis laikosi to absurdo, kad kada nors praeityje 
raudona vėliava reiškė laisvę, ir kad socialdemokratų 
gengės marksiniai banditai yra geresni už komunistus...

Pirmą tokį streiką turėjo 
rugsėjo 18 d., antrą—gruo
džio 11 d., trečia—gruodžio 
15 d.

Streikavo keli milijonai 
darbininkų. Streiką rėmė 
komunistinės, socialistinės 
ir katalikiškos unijos.

Kova ten eina už dides
nes darbininkams algas ir 
prieš darbininkų paleidinė- 
jimą iš darbų.

Amerikietiški doleriai, 
matyt, darbininkų solidaru
mo negali suardyti.

Buvo

riausybė surado tinkamas 
priemones pastoti potvi- 
niams kelią. Seniau nuolat' 
užeidinėdami potviniai pa
darydavo daug Km i jos žmo-į 
nėms nuostolių, kartu nu- , 
sinešdavo nemažai gyvas- < 
čių. Dabar to jau nebėra, i

Bet Indija ir po šiai die
nai tebeneša potvinio nuo
stolius ir jos vyriausybe 
dar vis nesuranda priemo
nių, kaip geriau nuo tvanų

Laisvoji Sakykla
jon savo delegaciją, suside
dančią iš žymių inžinierių 
ir kitų mokslininkų, kurie 
tyrinės ir mokinsis iš nau
josios Kinijos, kaip apsisau
goti nuo tvanų.

Žmonių nuomones tirianti 
Elmo Roper įstaiga skelbia, 
kad apie 73 procentai ap
klausinėtų Amerikos gy
ventojų stovi su Jungtinė
mis Tautomis ir pageidau
ja didžiųjų valstybių susi
tarimo.

Apie keturi procentai, ta
čiau, pritaria sen. McCar-

su Sovietais, bet dar labiau 
provokuoti karą.

Toji karo troškėjų grupė, 
betgi, gauna daug publika
cijos komercinėje spaudoje, 
radijo ir televizijos stotyse. 
Tuomi ji užrėkia didžiulę | nūs 

f žmonių daugumą.

ro- 
var- 
kad

KODĖL BEDARBE?
Šis klausimas, man 

dos, labiausia žmones 
gina. Kai kas sako,
perdaug visko prigaminta 
ir negali išparduoti. Kiti 
kaltina žmones, kad neper
ka. Dar kiti sako, kad 
žmonės yra įbaiminti, įgąs
dinti, tai bijo pirkt. Tad 
ve, dabar liekasi reikalas 
pasvarstyti, ar nors vienas 
iš šių čia pakeltų klausimų 
turi ką nors bendro su be
darbe, depresija. Ne, nei 
vienas!

Paimsime pirmą: Ar yra 
perdaug visko prigaminta, 
kad net žmonės negali iš
pirkti? Tokia pasaka tai 
nėra niekas daugiau, kaip 
nesupratimas arba apga
vystė. Pažvelkim į lušny- 

kiekviename Ameri-
i kos mieste ar miestely: na- 
i mai apšepę, viršutinės len- 

Alabamos valstijoje lap- i tos vos tik kabo ant sie- 
kričio mėnesį užsiregistra-1 nos, kitų jau pusė nupuldi- 
vo 14,109 bedarbiai, reika-1 nėję. Ten reikia medžio, 
laują bedarbių apdraudos. ■ lentų, vinių, maliavų. Bet 

Tai 41 procentas daugiau, I kodėl žmonės netaiso? At-
negu buvo užsiregistravu-! sakymas vienas: pinigų ne
šiu spalio mėm ir 45 pro-! turi. Lumbęrio kompani- 
centais daugiau, negu me- ja už dyką neduoda, o kar

tais kad žmogus ir turi 
kiek pinigų,tai kompanija 
už tiek neparduoda, nes 
apskaitliuoja, kad perma-

Šiomis dienomis Indijos | 
vyriausybė pasiuntė Kini-1

'ai reiškia, kad nedar-'
didėja.

Gr i-k is.

Artričio aukų gelbėjimas
(j() metu
mai turi

kiekvienas sulaukęs i mas, siekiant ja 
amžiaus neišvengia- 
perkentėti arthričio

Vieniems visai
menkai, kitiems labai skaus
mingai arthritis paveikia są
narius, jog kai'kuriais atvejai;, 
ligonis yra tiesiog paralyžuo- 

ė jamas. Net. šių dienų medici
nos mokslas mažai gali arthri
čio aukoms pagelbėti. Neturi-

jei .jos kol kas ir nepavykti; 
i “išimti” iš žmonijos ligą sąra- 

nors pagerinti gydyme 
Per savuosius skyriui 

Hondo būstinė in formuoja gy
dytojus ir pačią visuomenę 
kad j'ą paskatinus nieko ne
delsiant ligą gydyti. Srityse, 
kur arthričio ir reumatizmo 
gydymo klinikų'buvo reta, su-

so, tai
I būdus.

Įeini į tų lūšnynų vidurį, 
; pamatai, kad siejos nebu- 
i vo permaliavotos nuo laiko, 
kai buvo pastatytas na- 

Tai kodėl tie žmo- 
nepataiso, neapvalo? 
ats atsakymas: pini

gų nėra, o ne todėl, kad 
maliavų bei kitų medžiagų 
perdaug.

Pažiūrėkim į drabužius 
ir tą patį pamatysim. Žmo
nės skarmalais apsikarstę,

mas.
nes

Fabrikantai - bankieriai 
depresijos irgi nemyli, nes 
dažnai depresijos priveda 
žmones prie tam tikrų 
veiksmų, kurie bankieriams 
nėra pageidautini.

Kad bedarbę panaikint, 
fabrikantai neturi nei tiek 
proto nei drąsos. Kad pa

tai turi
atsisakyti nuo pelno, o ban-

- fabrikantas, pasi-

daug pinigų ii* tt.
Raštininkas jau pradeda 

pamokslą:
Kam jums tos unijos rei- 

reikalingos? Priklausyda
mi unijai, darbininkai tik 
patys save skriaudžia. Mo- naikinti bedarbę, 
kate tokias dideles 
unijų vadam, kurie tik tu- kieris 
ri gerus laikus už darbiniu- likęs be pelno, atrodytų 
kų pinigus. Sako, jūs iš-Į kaip paukštis be sparnų, 
mokate į unijas milijonus 
dolerių, tai tuos pinigus 
pasidėtumėt į banką 
tingai dienai. Žinot, 
darbai amžinai neis 
kaip kad dabar, ateis 
presija, tai turėdamas ban
ke pinigų, galėtum gyventi 
be baimės.

Pabaigęs r a š t i n i n k a s 
pamokslą, dar prideda pri- 
dėčką, duoda brošiūraitę 
su du kartus tiek pripėcko- 
to blofo.

Kompanijos turi tam ti
krus agentus ir biznierius, 
kurie gązdina darbininkus 
juodomis - lietingomis die
nomis, pataria taupyt, ne- 
pirkt tinkamesnio drabužio. 
Sako, ateis laikas, atpigs, 
tai tada nusipirksi;, čėdyk 
juodai-lietingai dienai! Ot, 
čia taip ir įvaro žmogui 
baimę, kad tas ir turėda
mas pinigų neperka, o ne-1 tą perviršių neparduotų dir- 
pirkimas greitina ateinan- binių ten iškišti. Bet kas 
čia depresiją. pirks, kad visas turtas su-

, kuris buvo per

lie- 
kad

de-

Ar unijos artina ai 
mia depresiją? Unijos ne
artina depresijų. Unijos 
dar atstumia jas. Unijos iš- 
kovoja didesnes algas. Per

Bankieriai - fabrikantai 
turi vieną metodą bedarbei 
panaikinti, tik ne ilgam, 
tai karą. Kito tikro būdo

Fabrikantai - bankieriai 
intriguoja-provokuoja, kaip 
sukelt karą, kad sumušt ki
tas šalis, kad galėtų ten sa
vo prekes išparduoti. Bet 
ši metodą irgi neišriša be
darbės klausimo. Pavyz
džiui, antrasis pasaulinis 
karas ir Korėjos karas ne- 
išrišo bedarbės klausimo 
nei vienai dienai, neišriš 
nei trečias pasaulinis ka
ras, prie kurio strimagal
viais rengiasi. Bankieriai- 
fabrikantai pasiunčia ka
riuomenę į kitą šalį, gin
kluotą šautuvais, kanuolė- 
mis, tankais, bomberiais ir 
viską,- viską sudaužo, sunai
kina tik todėl, kad galėtų

• atstu- naikintas 
šimtmečius sukrautas?

Tai kas lieka daryti, kad 
bedarbė nepasik a r t o t ų ? 
Reikia perorganizuoti šią 
pelno sistemą - santvarką 
visame pasaulyje į socialis-

unijas darbininkai išsikovo-1 
ja trumpesnes darbo valau-i 
das. Unijos ne tik kad iš- j 
kovoja iš kompanijų page-į naudojimą žmogaus žmo- 
rinimus, bet net ir išval- gumi ir tik tada pranyks, 
džios darbininkams naudin- karas 
gus įstatymus. Reiškia, uni
jos atstumia, atitolina tas’karo pabūklais siųsti, kad 
juodas-lietingas dienas. viską sunaikintų, bet atida-

ir bedarbė!
Ne kariuomenę su visais

Šiandien jau niekam neturėtų būti sunku įžiūrėti, kad 
social-demokratai nėra nei demokratai, nei patriotai”; 
kad tautininkai, “priimdami social-demokratų pagalbą, 
jU bendradarbiauja su banditais, kurie ir šitą jų (lie
tuvių) didžiausią nelaimę bando išnaudoti tik savo gen- 
ges naudai”!

* Tasai smetoninis banditas, matomai, yra turėjęs la
bai daug bendro su banditais ir banditizmu, dėl to tie 
žodžiai nejučiomis prie jo taip limpa!, Sakoma, kas kuo 
“kvepia,” tuo ir kitą tepa! Bet tasai “patriotu” besi- 

y dangstąs ignorantas nemoka net taisykliškai lietuviškai 
rašyti ir nezjn.o net to neginčijamo fakto, kad senovės 
Lietuvos vėliava irgi buvo raudona. Sulyg jo išeitų, kad 
Ir senovės lietuviai turėjo būti banditai! Marksizmas 
juk yra politiniai ekonominės sistemos teorija, nieko 
bendra su banditais neturinti. Visi švitriškieji bandi- 
taį-plešikai marksizmo bijo ir jo neapkenčia labiau, rūr- 
gū ispaniškasai bulius raudonos skaros, nes marksinis

2 psl.—Laisvė (Liberty)-Antradienis, Gruod.-Dec. 22, 1953

ma užtikrinto gydymo būdo. 
Net nė taip vadinamieji ste
buklingieji vaistai šiuo atve
ju nieko nepadeda; gal tik 
kiek sumažina skausmus, bet 
ligos neišgydo. Todėl ir prieš 
Šią baisią ligą žmonija yra su
sibūrusi kovoti j organizacijas, 
viešas ir privačias, kurios daro 
viską, kad pagelbėjus arthri 
čio aukoms i)’ pačią ligą išaiš
kinus ir tuomi sunaikinus. Vie
na svarbiausių tokiu organiza
cijų yra “The Arthritis and 
II h e u m a t i sm Fo ui i d a t i o n. “

Fondas buvo įsteigtas prieš 
penkis metus grupės gydyto
jų ir visuomenininkų iniciaty
va. Tai nėra pelno organiza
cija užregistruota New Yorko 
valstijoje. Jos būstinė yra N. 
Yorko mieste, o skyrius turi 
visuose svarbiausiuose JAV 
didmiesčiuose, valstijose ir 
srityse.

Fondo skyriai daugiausia 
rūpinasi kaip padėjus arthri
čio ligoniams. Jie renka pini
gus, kad vietinėse ligoninėse 
būtų įsteigti specialūs arthri
čio ir reumatizmo gydymo 
skyriai-klinikos, ligonių iš- 
mankštinimo kursai (kad bū
dami pusiau invalidais jie mo
kėtų savystoviai gyventi) ir 
ligonių namuose lankymo da
liniai.

Tačiau vyriausios būstinėm

I organizuota apie 50 šios ligos, 
gydymo institucijų.

Dėka šio Fondo ir kitų or- 
nizacijų bei agentūrų, vis dau
giau ir daugiau ligonių sugrįž
ta i savystovų gyvenimą.

Valstybės Darbo Biržos pa 
tyrimas rodo, iog arthričio 
suluošinti žmonės be didesnių 
sunkumų gauna darbą, kokį 
jie gali ir nori atlikti.

Common Council

Pasitraukė Vietnamo 
tautininkų premjeras

Hanoi, Indo-Kinija. — 
Pasitraukė Vietnamo tau
tininkų premjeras Nguen. 
Jisai pykosi su Vietnamo 
karaliuku Bao Dai, Fran
ci jos pastumdėliu.

Nguen reikalavo vesti 
Vietnamą link nepriklau
somybės nuo Franci jos, bet 
Bao Dai trukdė. Nguen 
taip pat ragino eiti į pa
liaubų derybas su Vietna
mo liaudininkais - komu
nistais. Bet Bao Dai ven
gė derybų.

Per 7 suvirš metų karą 
liaudininkai išlaisvino nuo 
francūzų jau daug daugiau 
kaip pusę Vietnamo, svar-

New Yorke pagrindinis tikslas j blausios ludo-Kinijoje pi’O- 
yra ligos pagrindinis tyrinėji- I vincijos.

socializmas atimtų tiems banditams plėšikavimo pa
grindą !

Kasžin ką pamanys socialdemokratai iš “Keleivio” 
ir “Naujienų,” perskaitę šitą “Kario” bendradarbio ban
ditinę tiradą? O jie taip nuolankiai tursinasi prieš sme
toninius tautininkus, taip stropiai jiems bendradarbiau
ja! O anų padėka už jų vergiškas paslaugas —■ bandito 
epitetas! Tokio įžūlumo turėtų pakakti bile kokiam sa
ve gerbiančiam žmogTii. Ar pakaks jo socialistams?

Neseniai klerikalų “Draugas” atvirai klausė Gri
gaitį, ar jis yra marksistas? Šimutis veikiausiai nori 
paskelbti Grigaitį “banditu” ar “subversyviu.”

Kad pas smetonininkus yra nemaža tokių švitrinių 
plunksnos banditų, tai nieko nauja. Stebėtis tenka tik 
iš to, kad tokie nedaperėti ablavukai gauna jų spaudoj 
savo tužiai išlieti vietos!

Am. Pilietis.

o drabužiai pūsta krautu-' 
vėse, kandys suvalgo 
krautuvėje pirmiau, negu 
kas nuperka.

Trečias, ar žmonės dėl 
baimės neperka? Čia gali 
būti šiek tiek teisybės. To
dėl čia reikia ilgiau apsis-1 
toti ant šio klausimo, kad 
galėčiau aiškiau perstatyk

Fabrikantas turi dirbtu
vę, turi banką, turi spau
stuvę, turi bažnyčią, turi 
teismą, miliciją, policiją, pi
nigais turi pavergęs suga- 
bių žmonių protus. Dar
bininkas neturi daugiau 
nieko, išskyrus darbo spė
ką, kurią siūlo pirkti fa
brikantui, ' nuėjęs į ofisą. 
Ofise sėdi išlavintas ir ge
rai instruktuotas raštinin
kas. Darbininkui įėjus į 
ofisą, mandagiai užklau
sia, ko tamsta nori, žmo
gus atsako: darbo. Rašti
ninkas sako: gerai, aš tu
riu darbo. Ir jau čia išdi
džiai! pradeda klausinėti: 
kur gyveni, kur dirbai iki 
dabar, kodėl dabar ten ne
nori dirbti, ar tamsta pri
klausei unijai, ar- seniai, 
kai iš darbo paleistas,-ar 
vedęs, turi šeimą, ar turi

Na, jei šiuose trijuose; 
klausimuose negalime su- i 
rasti priežasties, tai mes tu-1 
rime ieškoti jos kur kitur, 
kur nors ji glūdi pasislėpu
si.

Fabrikantas - bankieris 
deda daugiausia pastangų, 
kad kuo ilgiausias valan
das darbininkas dirbtų, kad 
kuo daugiausia daiktų pa
mintu. Fabrikantas-bankie- 
ris samdo kuo geriausius 
inžinierius, kad kuo geriau
sias mašinas išgalvotų, kuo 
daugiausia pelno jam liktų. 
O pelnas galo neturi, be ri
bų. Jei šiandien padarė de
šimtį dolerių, rytoj sieks 
padaryti dvidešimts ir taip 
toliau. Jei vieną dieną pa
darytų milijoną pelno, tai 
kitą dės pastangas padaryti 
bilijoną. Juo daugiau pel
no fabrikantas padarys, tuo i 
mažesnį nuošimtį išmokės 
darbininkams. Juo mažiau 
darbininkam išmokės, tuo 
mažiau darbininkai nu
pirks. Juo mažiau nupirks, 
tuo daugiau pasiliks sandė
liuose neišpirktų produktų 
ir tada jau depresija-bedar- 
bė ir čia jau prasideda tos. 
juodos-lietingos dienos. .

ryti duris plačiai prekybai, 
be pelnų mainais. Įvesti 
planingą sistemą dėl gami
nimo. Ir tik kada šis visas 
nurodymas bus įvestas, ta
da bedarbės su visomis juo- 
domis-lietingomis dienomis 
pražus.

Nesenis

ŠYPSENOS
Mokytoja susidomėjo.

— Juozuk! Aš labai ta
vim nustebinta. Ar tu ir 
daugiau panašių juokų ži
nai? — klausia mokytoja.

Juozukas: — Taip, tam
sta, aš dauk jų žinau.

Mokytoja: — Tai pasi
lik šiandien po pamokų 
mokykloje.

Sutaisė Kas Kitas
Tiksi us patarimas

Didelėje krautuvėje. Vyra.s 
atėjęs klausia tai]) vadinamu 
“f’loorwalkerio” :

—Aš norėčiau savo žmonai 
nu])irkti gimtadioninę dovaną, 
kur turiu eiti?

Patarnautojas:
—O kai]) seniai vedę?
—Jau dešimt metų.
—Tai skiepe surasite pui

kių bargenų.

Bcrmudos gubernatorius Hood priima atvykusius j konferenciją premjerą Churchillą, pre
zidentą Eisenhoweri ir Franc, prem. Laniel.



A. Čechovas

PERPETUUM MOBILE
Teismo tardytojas Gri

šutkinas, senis, pradėjęs 
tarnauti dar priešreformi- 
niais laikais, ir daktaras 
Svistickis, melancholiškas 
ponas, važiavo skrodimo 
daryti. Važiavo jiedu ru
denį tarpukaimės keliu. 
Tamsa buvo baisi, lijo 
smarkus lietus.

— Kokia niekšybė, — 
murmėjo tardytojas. — Ne 
tai, kad civilizacijos ir hu
maniškumo, net klimato 
padoraus nėra. Kraštas, 
nėr ką sakyti! Irgi mat 
Europa! ... Kad lyja, tai ly
ja! Tartum nusamdytas, 
bjaurybė tas lietus! Vežk 
gi tu, prakeiktasis, grei
čiau, jeigu nenori, kad aš 
tau, niekšui, nenaudėliui, 
visus dantis išdaužyčiau!— 
sušuko jis darbininkui, sė
dėjusiam priešaky.

-r- Keista, Agiejau Alek- 
siejičiau, tarė daktaras, dū-' 
šaudamas ir gūždamasis i 
šlapius kailinius. — Aš 
net nepastebiu šito oro. Ma
ne slegia kažkoks keistas, 
sunkus nujautimas. Tuoj 
tuoj, man atrodo, atsivers 
orieš mane kažkokia ne- 
aimė. O aš tikiu nujauti

mu ir... laukiu. Daug kas 
gali atsitikti. Užsikrėti
mas nuo lavono... mylimos 
būtybės mirtis...

— Nors prie Miškos gė- 
dykitės kalbėti apie nujau
timus, jūs tokia boba. Kas 
gali būti blogesnio už tai, 
kas yra. Toks lietus — kas 
dar blogiau? Žinote ką Ti- 
mofiejau Vasiliačiau? Aš 
toliau n-ebepajėgiu taip va
duoti. Nors užmuškite, 
Nebegaliu. Reikia sustoti 
kur nors pernakvoti... Kas 
čia arti gyvena?

— Javanas Javamčius 
Ježovas, — tarė Mišką. — 
Tuojau už miško, tik til
telį pervažiavus.

— Ježovas? — Maunam 
pas Ježovą! Beje, seniai 
jau bebuvau pas tą seną 
nusidėjėlį.

Pervažiavo mišką ir tilte
lį, pasuko į kairę, paskiau 
į dešinę ir įvažiavo į dide
lį kiemą pas pensijon išėju
sį general-majorą Ježovą, 
taikos teisėjų suvažiavimo 
pirmininką.

— Namie! — tarė Gri- 
šutkinas, išlipdamas iš ta- 
rantaso ir žiūrėdamas į na
mo langus, kurie švietė. — 
Tai gerai, kad namie. Ir 
pagersim, ir pavalgysim, ir 
išmiegosim... ’Nors ir men
kas žmogutis, bet vaišin
gas, reikia pripažinti.

Prieškambary pasitiko 
juos pats Ježovas, mažutis, 
susiraukšlėjęs senis, kurio 
veidas atrodė panašus į. 
dygų kamuoliuką.

— Labai laukiu, labai lai
ku, ponai... — tarė jis. — 
O mes tik ką susėdome va
karieniauti ir kiaulieną val
gome, trisdešimt trys mo
mentaliai. O pas mane, ži
note, prokuroro padėjėjas 
sėdi. Ačiū jam, angelui, 
užvažiavo manęs pasiimti. 
Rytoj su juo į suvažiavimą 
reiks važiuoti. Rytoj pas 
mus suvažiavimas... trisde
šimt -trys momentaliai...

Grišutkinas ir Svistickis 
įėjo į salę. Ten stovėjo di
delis stalas, apstatytas už
kandžiais ir vynais. Prie 
vienų rykų sėdėjo šeimi
ninko duktė, Nadiežda Iva
novna, jauna briunetė, su 
giliu gedulu dėl neseniai 
mirusio vyro; prie kitų, 
greta jos, prokuroro pa
dėjėjas Tiulpanskis, jau
nas žmogus su žandenomis 
■ir daugybe mėlynų gysle
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lių veide.
— Pažįstami? — kalbėjo 

Ježovas, rodydamas į kiek
vieną pirštu. — Čia, štai, 
prokuroras, čia mano duk
tė.

Briunetė nusišypsojo ir, 
primerkusi akis, padavė 
atvykusioms ranką.

— Vadinasi... iš kelio- 
nėlėą, ponai! — tarė Ježo
vas, pripildamas tris stik
liukus. — Išmaukite, gerie
ji žmonės! — Ir aš išgersiu 
dėl kompanijos, trisdešimt 
trys momentaliai. Na, 
būkim sveiki!...

Išgėrė, Grišutkinas užsi
kando agurkėlių ir kibo Į 
kiaulieną. — Daktaras iš
gėrė ir atsiduso.. Tiulpans- 
kis užsirūkė cigarą, pirma 
pasiprašęs damos leidimo, 
ir taip iššiepė dantis, kad 
atrodė, tartum jo burnoj 
būtų mažiausiai šimtas 
dantų.

— Na, ką gi, ponai? Juk 
s ti k 1 i u k a i n el au k i a! A ? 
Prokurore! Daktare! Už 
mediciną! Mėgstu medici
ną. Aplamai, mėgstu jau
nimą, trisdešimt trys mo
mentaliai. Kad ir ka be
kalbėtų, o jaunimas visada 
eis priešaky. Na, būkime 
sveiki.

Įsišnekėjo, šnekėjo vi
si, išskyrus prokurorą Tiul- 
panskį, kuris sėdėjo, tylė
jo ir leido pro šnirpšles ta
bako dūmus. Buvo aišku, 
kad jis laikė save aristokra
tu ir niekino daktarą ir 
tardytoją. Po vakarienės 
Ježovas, Grišutkinas ir 
prokuroro padėjėjas sėdo 
lošti vinto. Daktaras ii1 
Nadiežda Ivanovna atsisė
do prie rojalio ir įsišneko.

— Jūs į skrodimą važiuo
jate? — pradėjo gražioji 
našlė. — Lavono skrosti? 
Ak! Kokią reikia turėti 
valią ir jėgą, kokį geležinį' 
būdą, kad, nesusiraukiant, 
nesumirksint akimis, im
tum peilį ir smeigtum jį 
iki koto į bejausmį žmo
gaus kūną. A,š, žinote, 
lenkiuosi prieš daktarus. 
Tai ypatingi žmonės. Dak
tare, kodėl jūs toks nuliū
dęs? — paklausė ji.

— Kažkoks nujautimas... 
Mane slegia kažkoks keis
tas, sunkus nujautimas. 
Tartum laukia manęs myli
mos būtybės netekimas.

— O jūs, daktare, vedęs? 
Jūs turite artimųjų?

— Nei vieno. Aš vienišas 
ii- net neturiu pažįstamų. 
Pasakykite, ponia, jūs ti
kit nujautimu?

— O, aš tikiu nujautimu.
Ir tuo metu, kai dakta

ras ir našlė samprotavo 
apie nujautimą, Ježovas ir 
tardytojas G rišutkinas 
kaip tik pakilo nuo kortų ir 
artinosi prie stalo su už
kandžiais. Antra valanda 
nakties prasilošęs Ježovas 
staiga prisiminė apie ryt
dienos su važia vima ir 
pliaukštelėjo sau per kak
ta.

— Dievulėliau! Ką gi 
mes darome?! Ak, mes ne
drausmingi, nedrausmingi! 
Ryt, vos švintant, j suvažia
vimą reikia važiuoti, o mes 
lošiame! Gulti, gulti, tris
dešimt trys momentaliai! 
Nadia, marš gulti! Skelbiu 
posėdį uždarytą.

(Bus daugiau)

Tokio. — Kariniai Pietų 
Korėjos laivai vėl apšaudė 
japonų žuvininkų laivus už 
60 ar daugiau mylių nuo 
Korėjos krantų.

Ar jau rengiate ka Laisvės 
paramai?

San Francisco policija bando perskirti besimušančius dviejų 
unijų narius prieplaukoje. Žemiau, policistas vedasi viena 
sužeistą, kuris nesiskaitė su nikietu.

Philadelphia, Pa.
Serga draugas Charles Sta

sis. Padaryta sunki operacija 
gruodžio 10 d. Randasi Day- 
listown Hospital, Room 106. 
Operacija pavyko sėkmingai. 
Draugas sveiksta po valiai ii 
tikisi Kalėdoms būti namie, 
jei viskas eis gerai ir toliam 
kaip iki šiolei ėjosi.

Draugas Stasis gyvena ant 
ūkės. Veik visą gyvenimą sun
kiai dirbo, tad prisieina kada 
nors sunkmenas pakelti. Na. 
tai ir prisieina pataisymu: 
sveikatos pasiduoti operacijai. 
Draugai Stasiai yra gerai ži
nomi Philadelpiii jos lietu
viams, nes visuomet rasdavo 
laiko pažangiųjų parengimuo
se dalyvauti, kad ir ūkinin
kais būdami. Yra draugiški 
žmonės. Tad jų pažįstami ne
pamirškite draugą atlankyti 
dabar, serganti. Namų adre
sas: Rd. 2, Box 103, Perkasie, 
Pa.

Linkiu draugui laimingai 
pasveikti ir būti visuomet ge
roje sveikatoje, kaip ir pir
miau.

P. Walantiene

Chicago, III.
Brighton Park gyventoja A. 

Koveikis sugrįžo iš ligoninės. 
Ji buvo sužeista auto nelaimė
je. Dėl to turėjo išbūti ligo
ninėje virš porą mėnesių,

* * M:

Juozas Norbuta jau seno
kai serga. Jis irgi išbuvo ligo
ninėje keletą savaičių.

* Si: *

Areštuotas mi'litariškon tar
nybon rekrūtų ėmimo parei
gūnas Allen K. Wattman. 
Kaltina, kad jis už kyšį ža
dėjo paliuosuoti nuo tarnybos 
du vokiečius dipukus.

❖ sh *
čia įvykusioji' šios valstijos 

CIO konvencijoje kalbėjo se
natorius Douglas. Jis sutiko 
su unijų pranešimais, kad že
mės ūkio mašinų industrijoje 
depresija sudaro tikrą pavo
jų. taipgi (Įaleido, kad dabar
tinis atoslūgis gali išsisvystyti 
į depresiją.

# # sf:

Advokatas O lis pagiriamas, 
kad jis gerai veda miesto sa- 
nitacijos departmento reika
lus. C reta to, jis sumažino to 
departmento išlaidas, kuomet 
kiti departmental padidino iš- 
laid as.

V.

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

Detroit, Mich.
Automobilistų Unijos Loka

lu 600 Taryba pareiškė stiprų 
protestą prieš McCarthy ir 
makartizmą. Taryba atstovau
ja apie 62,000 narių.

Tarybos prezidentas Carl 
Stellate savo raporte pareiškė, 
kad McCarthy “bando hitle- 
rizuoti Ameriką.“ Taipgi, kad 
“.jis norėtų mus įstumti i karą 
rytoj rytą.’’
Šnipas prisipažino šmeižęs 
komunistus

Teisme šešių persekiojamų 
darbininkų vadų komunistų 
neseniai liudijo FBI samdytas 
šnipas Harold Mikkelson. Jis 
seniau buvo prisimetęs komu
nistu, kad paskui galėtų sa
kytis “žinančiu’’- apie komu
nistus. Dabar jis teisme pasa
kojo visokių nesąmonių prieš 
ko munistus.

Creta kitko, jis prisipažino, 
kad jis prisistatinėjo labai ge
ru komunistu. O apie veiklius, 
teisingus darbininkus unijistus 
skleidė tarp darbininkų šmeiž
tus, būk jie esą FBI agentais.

Mikkelsonas prisipažino, 
kad jis už šnipinėjimą, dalies 
laiko darbą, gavo nuo FBI po 
$70 j savaitę. Reguliariai “lo
jalumo“ komisijos šnipai gau
na po $22 už dieną.

Minėti šeši darbininkų va
dai yra teisiami einant minties 
kontrolės įstatymu, žinomu 
kaip Smith aktas.

D-tis

Kenosha, Wis.
žinia iš Detroito teigė, Kad 

Nash-Kelvinator čionai ir Mil
waukee, taipgi El Segundo, 
Calif., sulaiko automobilių 
assembly linijas nuo gruodžio 
21 iki sausio 4 d. Apskaičiuo
jama apie 8,000 darbininkų 
bus paliesti.

Nash darbas buvo sulaiky
tas šiemet nuo liepos 2 d. iki 
rugsėjo 14 d. Tuomet buvo 
metama kaltė ant streiko įmo
nėse, kurios gamino dalis 
Nash kompanijai. Bet vėliau 
paaiškėjo, jog tai buvo ne tie
sa.

Dabar sako, kad esą daug 
automobilių 1953 m. susikrovė 
pas pardavėjus, tai reikia iš
parduot juos pirm negu bus 
paleisti rinkon 1954 m. mode
lio automobiliai. Pažiūrėsime, 
kiek šiame aiškinime bus tie
sos.

M-tis

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

APLANKIUS DRAUGUS
MIAMI, FLORIDOJ

Troškimas aplankyti Mia- 
męir ten gyvenančius drau
gus ir drauges išsipildė.

Bebūnant ligoninėje 4 
metus ir 9 mėnesius, tik 
ta viltis, kad dar teks su se
nais draugais ir draugėmis 
pasimatyti, buvo dingusi. 
Bet ta tamsi praeitis da
bar atrodo lyg koks juodas, 
baisus sapnas! Aš vėl mai
šaus! su žmonėmis, kurie 
juda ir pasirengę dar gy
venti. Ačiū naujausioms 
vaistams, aš dar gyvenu...

Gruodžio 5 d., skaisčiai 
saulutei tekant, draugė Na
talie (Laisvės koresponden
tė) su savo žmogum Leni- 
ganu ir aš apleidome St. 
Pe.tersburgą ir leidomės į 
pietus linkui Miamės. O 
kad sutrumpinti kelionę 
50-mis mylių, tai turėjome 
laivu persikelt per Tampa 
Bay. (Graži ta jūros “ko
ja” ir jos vaizdas.) Laivas 
plaukė 45 minutes.

3-čią vai. popiet jau bu
vome Miamėj pas dd. Slie
kus, padarę 250 mylių ke
lionės. Draugė Natalie pui
kiai vairuoja savo Dodge 
kava, v

Draugai Sliekas ir Slie- 
kienė buvo mus kvietę at
važiuoti pas juos j svečius, 
todėl jie mūsų tikėjosi ir 
laukė. Pas draugus Sliekus 
ne tik kad buvome puikiai 
vaišinami, bet ten visas 3 
naktis nakvojome. Pirmą 
vakarą pas dd. Sliekus pri
buvo dd. Meisonai ir Suvak 
(kitatautis) su žmona (bu 
vusia binghamtoniete Tva- 
rijoniene). Plačiai ir apie 
viską draugiškai pasikalbė
jome. ..

Ant rytojaus, gruodžio 6 
d., vadovaujami draugo 
Slieko, anksti išvažiavome 
apžiūrėt Miami Beach, kur, 
daugumoje, suvažiuoja mi
lijonieriai iš visos šalies 
kampų praleisti čia žiemą 
besimaudydami jūroj ir 
saulės tropiškuose spindu
liuose. Puikūs čia rezortai, 
dar prašmatnesnis gyveni
mas naktiniuose klubuose 
ir viešbučiuose... Bet, de
ja, paprastiems darbo žmo
nėms čia neprieinama gy
venti. Darbininkai čia rei-

Worcester, Mass.
Mūsų naujienos

Gruodžio 13 d. L. L. D. 11 
kuopos susirinkimas buvo gra
žus. Mūsų vaj i ninkas Domi
ninkas Jutsius raportavo susi
rinkimui iš jo gražaus darbo. 
Sakau gražaus darbo todėl, 
kad jis savo liuosą laiką įde
da skleidimui apšvietos. O ap- 
švieta iš gerų laikraščių ir 
knygų žmogaus gyvenime yra 
brangiausias turtas. Drg. Jil
sius sakė, kad Laisvės skaity
tojai yra draugiški, visi gra
žiai užsimoka ir dar pavaiši
na. čia noriu pasakyti bravo 
mūsų Laisvės skaitytojams 
už įvertinimą mūsų vajininko 
žygio.

L. L. D. 7-tos Apskrities 
konferencijos raportą delega
tai išdavė gerą. įdomus buvo 
tame, kad reakcija biauriai 
puola svoturgimiViS nekaltus 
žmones, kurie yra gražiai at- 
sirekomendavę šiam kraštui 
dviejuose karuose, gerais dar
bais gynimui demokratijos. 
Per visą kraštą žmonės yra 
susirūpinę atmušimu to biau- 
raus teroro. Jeigu nereikėjo 
tokių prajovų, kuomet, prezi
dentas Rooscveltas valde kraš
tą laike Antrojo pasaulinio 
karo, tai kam dabar to reikia?

Tegu ateinančiuose rinki
muose Amerikos piliečiai atsi
mins, kad reakcija nesutelpa 
savuose marškiniuose.

J. M. L.

kalingi pastatyti ponams 
palocius, pagaminti jiems 
maisto, aptarnauti juos, ir 
tt.

Sugrįžome pietums. Tuo
jau atvažiavo V. J. Stankus 
(nenuilstantis Laisvės ko
respondentas) su žmona. 
Sekė draugiški pasikalbėji
mai. Tačiau persiskyrėm, 
prižadėdami dd. Stankams, 
kad prieš išvažiuosiant bū
tinai užsuksime pas juos.

Draugo Slieko vėl vado
vaujami išvažiavome į Ft. 
Lauderdale aplankyti ten 
gyvenančius ex-scrantonie- 
čius Indrulius ir ex-brook- 
2—Aplankius draugus mia 
lyniečius Jurevičius. Ir šie 
draugai, kaip ir miamiečiai, 
džiaugiasi Floridos gyveni
mu, ypač šiltu, pusiau tro
piškų klimatu.

Buvo dar noras užsukti 
ir pas draugus Valilionius, 
bet laiko tam stigo. Tik iš 
dd. Jurevičių per telefoną 
teko pasikalbėti su d-ge 
Valilioniene.

Gruodėio 7 d. aplankėme 
draugus Tamošiūnus, ex- 
detroitiečius, vadovaujami 
draugės Sliekienės. Drau
gai Tamošiūnai irgi pavai
šino tropiškų lemonadu. O 
vakare mes ir abu dd. Slie
kai patraukėme pas drau
gus Bovinus ,ex-brooklynie- 
čius. ’ Čia taip pat buvome 
pavaišinti ir turėjome pla
čius, prasmingus ir drau
giškus pasikalbėjimus...

Labai gaila, kad dėl laiko 
stokos neteko aplankyti ki
tų gerų draugų miamiečių.

Gruodžio 8 d. ryte užsu
kome į Miami Springs pas 
draugus Stankus, čia su
valgę pusryčius, leidomės 
atgal į St. Petersburgą.

Visi virš minėti draugai 
ir draugės, atrodo, pasiten
kinę Floridos gyvenimu; 
puikiai įsikūrę nuosavuose 
namuose. Draugai Stankai 
bene vėliausiai pasistatę 
savus puikius namus ir 
gražioj vietoj.

Baigdamas, tariu nuošir
dų ačiū nuo savęs, draugės 
Natalies ir jos vyro Leni- 
gano visiems draugams ir 
draugėms už šiltą, draugiš
ką priėmimą ir vaišes, 
ypač draugei Sliekienei te
ko pavargti be g a m i n a n t 
mums valgius.

Dar kartą ačiū visiems 
draugams ir draugėms, su 
kuriais linksmai praleido
me tris dienas Miamėj.

J. Vilkelis

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Banketas pasitikimui naujų me
tų. Rengia Lietuvių Tautiško Namo 
Draugovė, jvyks Gruodžio-Dec. 31 
d., 8 Vine St., Brocktono. Pradžia 
7 vai. vakare. Bus duodama turkių- 
indikų vakarienė, gera šokiams mu
zika. Banketas tęsis iki vėlumos.

Kviečiame visus dalyvauti šiame 
šauniame parengime užbaigimui se
nų metų ir pradėjimui naujų. Visi 
linksmai praleisime laiką.

Rengimo Komisija
(248-250)

SVARBUS PRANEŠIMAS
PASIRŪPINK SAVO IR SAVO ŠEIMOS SVEIKATA

Išmintinga ir būtinai reikalinga yra visados savo namuose 
turėti gerų vaistų. Kaip tai, Mat. Švilpos 5 Rūšių Mostys, 
sudarytos iš gydančių žolių, kurios visada pagelbsti nuo dau
gelio visokių ligų.

No. 1, Mat. švilpos Salve for Skin Irritation.
Gydo visokias odos ligas: išbėrimus, nudegimus, nušalimą, votis, 
atlethc’s foot, sinus, hayfever, žaizdas bei ronas (tik ne vėžį). 
Nuo nušalimo greit pagelbsti. Kaina $1.50.

No. 2, Mat. švilpos Salve for External Pains.
Nuo kojų, rankų skausmų, per vidurį, sprando, sąnarių, mus
kulų tirpimo, mėšlungio traukimo, pagelbsti ir kraujo cirkulia
cijai. Maloniai šildo ir apmalšina skausmus. Kaina $1.50. \

No. 3, Mat. švilpos Ointment for toothache.
Nuo dantų skaudėjimo, taipgi stiprina dantų smegenis (gums).
Gera ir vaikams, kai puola dantukai. Kaina $1,00 už oz.

No. 4, Nuo Odos Niežėjimo—Rash I’oison Ivy. Kaina $1.50
No. 5, Mat. švilpos Salve for Piles.'

šitos mostys labai greit pagelbsti nuo piles, prašalina jas be 
pjaustomų, net jei būtų užsisenčjusios, bile tik dar’ nėra vėžio. 
Nurodymas kaip vartoti yra ant dėžutės. Kaina $2.50.

Kartu su užsakymais siųskite ir money orderį registruo
tame laiške. Iš arčiau atvažiuokite asmeniškai. Krautuvės 
antrašas: 205 Sheldon St. Rezidenciojs antrašftss: 597 Broad • 
Street.

MAT. ŠVILPA, 1». O. Box 353, Hartford 1, Conn.

Philadelphia, Pa:
HELP WANTED-MALE

MEAT CUTTER, fully exp. for one 
man dept. Steady work, good work
ing conditions. Apply in person or 
phone 78 W. Madison Ave., Clift-on 
Heights, Pa. Madison 6-2897 or 
Madison 6-0186.

(250-252)

AUTO PAINTER
1st class. Good working conditions. 

Vacation with pay. Bonus. Apply:
SPECK—CADILLAC—OLDS.

1 18 Garrett Rd., Upper Darby, Pa. 
or call AL. 4-1522

(250-256)

HELP”WANTED FEMALE

CLERK. Asst, to Office Mgr. Gen. 
Office detail, typing, etc. Exc. opp. 
for advancement. 5 day wk. Center 
City. Apply in person or phone 
Mr. Met!. KEYSTONE READERS 
SERVICE, 411 Finance Bldg., 
LO. 7-2388. (250-252)

YOUNG WOMAN. Not over 35. 
Sleep in. Pleasant, clean and con
scientious. Asst, with hswk and 
cooking. St. position and gd home 
for right woman. BA. 3-2779<'’ for 
interview. (250-252)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

SERVICE STATION 
FOR LEASE

Major Oil Co. has for lease a new 
Service Station in Phila. and Chest
er areas. Excellent opp, in growing 
community for a young man 
mechanically inclined, desiring a 
good future. Moderate rental. In
vestment of $3,000 required. For 
more information phone Mr. M. 
Swenson, Cumberland 9-2100.

(250-252)

FOR SALE

TURKEYS, live or dressed. Nichols 
& Christie Chicks. Pullorum clean 
BECKS HATCHERY, MT. AIRY 
116. MD.

(250-7)

Puppies for Sale 
ATTENTION DOG LOVERS 

PARKILL BEAGLES
Pups and old stock from the best 
and most popular blood lines for 
sale. Winners in field and bench. 
Xmas puppies now ready to make 
some kiddie happy. Write to:

DR. A. E. PARK
Rosemont, Pa. (Mention ad)

Puppies for Sale
KATH-MAE KENNELS. Pedigreed 
Collies. Puppies from Parader and 
Bell Haven lines. Champion and 
Point winning stud. Phono Newtown
Square 1171. ,

(250-252)

Statomi ūkiniai pastatai
Joniškėlis. — Septyniolikoj 

rajono žemės ūkia artelių šiuo 
metu statoma daugiau kaip 
60 ūkinių pastatų. Jų tarpe 
22 gyvulinkystes pastatai, o 
taip pat sandėliai grūdams, 
linams.

Laisvės metinio banketo 
rengėjai prašo visus iš 
anksto įsigyti banketo bi
lietą. Banketas bus vasa
rio (Feb.) 7 d., Liberty Au
ditorių me, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

■MATTHEW A.:
■ BUYUS ;
J (BUYAUSKAB) J
i LAIDOTUVIŲ J
5 DIREKTORIUS J

J 426 Lafayette St. j
; Newark, 5, N. J. į
! MArket 2-5172 I



ŽINIOS 15 LIETUVOS
Elektra kolūkiuose

NEW YORK NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
HELP WANTED—FEMALE

SEDA. — Prieš keliolika 
metu elektra rajone buvo di
džiausia naujiena. Pačiame 
Sedos miestelyje elektros švie
są teturėjo malūno savinin
kas. Dabar elektrą turėti sie
kia visi kolūkiečiai. “Lenino 
keliu” žemės ūkio artelė jau 
pasistatė savo elektrine, žem
dirbiai elektros energija da
bar panaudoja ne tik šviesai 
ir namu apyvokai, bet taip pat 
elektrifikavo visą eilę žemės 
ūkio darbu

“Lenino keliu’’ žemes ūkio 
artelės pavyzdžiu seka ir kiti 
rajono kolūkiai. Praėjusiais 
metais Sedos rajono “Didžio
jo Spabo.” “Artojo,” K. Po
žėlos vardo, “.Jaunosios Gvar
dijos” ir “Paupio” kolūkio na
riai nutarė ant Varduvos upės 
pastatyti tarpkolūkine hidro
elektrinę. Valstybė elektrinės 
statytojams suteikė kreditus, 
prisiuntė naujausius įrengi
mus.

140 puikios kokybės brigadą

VILNĮl’S. — Lietuvos Pla
taus vartojimo pramoniniu 
prekių ministerija ii’ Lengvo
sios bei maisto pramonės dar
buotoju profsąjungos respub
likinis komitetas suvedė socia
listinio lenktyniavimo per siu 
metu trečiąjį ketvirti rezulta
tus.

Lenktyniavime dėl aukšto 
darbo našumo, aukštos pro
dukcijos kokybės, žaliavos ir 
medžiagų taupymo dalyvavo 
daugiau kaip 8()(i brigadų. 
Vienam cechui, penkiems kon
vejeriams ir LIO brigadų su
teiktas puikios kokybės ir 
aukšto darbo našumo cecho, 
kpnvejerio* ir brigados vardas.

Nugalėtoju tarpe — Vil
niaus Vitenbergo vardo kailiu 
siuvimo fabriko plataus var
tojimo gaminiu cechas. Kauno 
“Inkaro” kombinato konveje
riai, “Gulbės” fabriko audėju, 
“Laisvės” fabriko siuvėju ir 
kitos brigados.

lenktyniavimo nugalėto
jams įteikiami garbės raštai.

Respublikinė vaiką gydytojų 
konferencija

Vilniuj pasibaigė 3 dienas 
trukusi trečioji respublikinė 
vaikų gydytojų konferencija. 
Joje dalyvavo apie 300 res
publikos vaikų ligų gydytojų, 
aukštųjų mokyklų bei institu
tų medicinos darbuotojų, sve
čių iš broliškųjų respublikų.

Konferencijos metu pada
ryti 22 pranešimai. Juos skai
tė Lietuvos Sveikatos apsau
gos ministerijos vyr. pediatras 
P. Baublys, V ilniaus universi
teto higienos katedros vyres
nysis dėstytojas' P, Lazutką, 
Centronio gydytojų pasitobuli
nimo instituto darbuotojas N. 
Aksarina ir kiti specialistai iš 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos. 
Pranešėjai kalbėjo vaikų svei
katos apsaugos, epideminių 
susirgimų ir sanitarinio švieti
mo klausimais.

, Keliasdešimt medicinos dar
buotojų dalyvavo apsvarstant 

y pranešimus.

Gausūs derliai
DOTNUVA. — šiais metais 

y “Tiesos” kolūkyje daugiau 
kaip pusė visų žemės ūkio 
darbų atlikta mechanizuotai, 
Dotnuvos MTS pagalba. Kel
damas žemdirbystės kultūrą, 
kolūkis kasmet išaugina gau
sesnius derlius. Gražius gamy
binius laimėjimus pasiekė 
“Tiesos” kolūkis, plėsdamas 
bulvių ir techninių kultūrų 
gamybą. K vądratiniu-1 iždiniu 
būdu pasodintų bulvių derlius 
siekia po 160 centnerių iš 
'kiekvieno pasėlių hektaro, šio
je žemės ūkio artelėje gautas 
cukrinių runkelių derlius vi
dutiniškai sudaro 210 centne
rių iš hektaro.

“Aušros” kolūkis rimtą dė
mesį skiria daržininkystės vys
tymui. Šiais metais jo daržovių 
pasėliai siekė 46 hektarus.

V. Ramanauskas

\ (‘H 711 iii i v
Ateikite j Auditoriją Kūčių 
vakarienes gruodžio 24-tą!

Gruodžio 2 1-tos vakarą vi
si esate kviečiami j Moterų 
Klubo surengtas lietuviškas 
Kūčias Liberty Auditorijoje. 
Moterys vienos sako, kad Kū
čių vakarienė bus suvalkietiš
ka. kitos, kad žemaitiška, o 
trečios tikrina, kad dzūkiška. 
Pažiūrėsim.

Vienas dalykas užtikrintas 
__ vaišių bus gerų: silkių, 
šviežios žuvies, bulvių, žir-

Auditorijoje šauniai sutiksime 
Naujus Metus gruodžio 31 d.
Naujų Metų lauktuvėms Li

berty Auditorijoje stalų užsa
kymas daugėja. Kai kurie čia 
turėjusieji stalus jau dvejus 
metus, sako, kad jau turi susi
rašę po didesni buri savo sve
čių, negu turėjo pernai. Jie 
kreipiasi į Auditorijos šeimi
ninką Walteri Brazauską, kad 
jiems vietą padidintų. Iki šiol 
jam pavyko visų prašymus 
išpildyti.

Vėlesnių prašymų išpildy
mas priklausys nuo to. kaip 
greitai tie prašymai padidintų 
ar naujų stalų ateis.

Čia dar nebuvusių Naujais 
Metais informacijai reikia 
pasakyti, kad tą vakarą vis
kas vykdoma šeimyniškai. 
Vaišes gali atsinešti kokia tik
tai kas nori savo ir jomis vai-

Lietus, miglos praėjusį pir
madienį buvo uždariusios New 
Yorko lėktuvų stotis virš dvi 
valandas.

Gėlių pardavinėtojas Krank 
Kotlaba rastas pasikoręs gė
lių šaldytuve savo darbavie
tėje. Jo buvo pasigedę per Š 
dienas.

New Yorko valstijoje prie 
Lake Placid Įkurtasis naujas 
pašto skyrius tapo pavadintas 
North Pole, N. Y.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai įrengtą

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

Telephone E Vergreen 4-8174 j

|nių, kisieliaus, slyvų, kavos su
I ‘
pyragais, kleckučių ii' kitų pri- 
dėčkų.

Vakarienę duos 7 vai. Kai
na $1.~>(). Nauda iš to, jeigu 
jos liktų, skiriama, pusiau: 
Lietuvių Kultūros Centrui ii 
Klubo iždui, kuris taipgi nau
dojamas panašiems tikslams. 
Kviečiame visus.

Moterų Klubas

I sintis savo grupėje ar būryje.
I Bot jei kas nenori vaišių neš
tis iš namų, kavos ir užkan
džių galės pirktis, ir Audito- 

; rijos restaurane.
šokiams gros Jurgio Ka

zakevičiaus orkestras. Tiems 
: iškaščiams padengti, taipgi 
salės išpuošimo, puošnių kepu
rių. švilpukų, birbynių, baliū- 
nų supirkimo iškaščiams bus 

'imama Įžangos $1.50.
Gal niekur kitur Amerikoje 

, nerastumei Naujų Metų vaka
rą rezervuotą visai grupei už- 

i tiestą stalą, muzikantus, m ar- 
■ gumynus ir visą patarnavimą 
j už tokią kainą?

Kviečia visus. Prašo šį pra- 
i nešimą skaičiusius būti kvie- 
i tejais tų, kurie šio pranešimo 
i neskaitė.

Ar.

Laivakrovių balsavimai
Balsavimai pasirinkimui li

nijos Įvyks gruodžio 22 d. Leis 
balsuoti tiktai tuos, kurie iš
dirbę 700 ar daugiau valandų 
per vienerius metus pirm rug
sėjo 30-tos.

Brook lyno auto nelaimėje 
užmuštas .Edward Whalen, 
muitinės sargas.

Kailiasiuvjų Unijos sureng
tame Kalėdų eglaitės pobūvy
je dalyvavo virš 700 vaikų.

Moses raportas ir ant 
jo veikla atidėta

Aštuoniolika pilietinių ir 
rendauninkų organizacijų pa
reikalavo, kad Moses rapor
tas būtų paskelbtas. Pagal tą 
raportą valdinės komisijos 
daro planus panaikinti tūk
stančius senų namukų. Pa
teks ir ne seni, bet esantieji 
numatytuose plotuose. Tačiau 
raportą laikant slaptybėje tų 
vietų gyventojai nežino, kas 
jų laukia. Jie negali daryti 
savo planų. Negali veikti ap
saugai savo reikalų.

1t e n d a u n i n k ų organ i z a c i j os 
sako, kad raportas ir ant jo 
planai turi būti tuojau pa
skelbti. Jos reikalauja, kad tų 
vietų gyventojai turėtų balsą 
sprendime tų planų. Ruošiasi 
pasiųsti masinę atstovybę į bū
simą viešą Miestui Planuoti 
Komisijos posėdi. Posėdžiai 
numatyti sausio 6 ir 20-tą.

Filmos-Teatrai
Stanley Teatre gruodžio 19 

d. pradėjo rodyti dvi naujas 
filmas — “Daring Circus 
Youth” ir “Chuk and Gok.”

Radio City Music Hall rodo 
“Easy To Love”. Scenoje vai
dinamas spektaklis vaizduoja 
Kalėdas.

Roxy Teatre ką tik pradėjo 
rodyti “Beneath 12 Mile 
Reef.” Vaizduoja kelionę ju
rui keliais, jūrų gelmes, gel- 

! mėse dirbančius, o sykiu ir ro
mansą. Gaminta naujuoju 
CinemaScope būdu, kinas .su
teikia gilų ir platų vaizdą.

Bijou Teatre jau seniai ro
doma operetinė “Gilbert & 
Sullivan” filmą. Tinkama 
mėgstantiems prie muzikos ir 
dainų praleisti vakarą. Tema, 
maždaug, apie juos pačius, tos 
ir kelių, kitų operečių auto
rius, apie jų santikius su tų 
laikų karališka ir militariška 
au kštuomene.

Rivoli Teatre 11-ta savaitė 
rodoma “Little Boy Lost,” 
draminė filmą.

Kaip ilgai viena filmą gali 
turėti žiūrėtojų? Atrodo, kad 
nereikėtų daryti daug, jeigu 
jos būtų geros. Warner Teatre 
prie Broadway ir 47th St. 
rodomoji “This Is Cinerama” 
rodoma be pertraukos jau an
tri metai.

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 LEIMONA8

Savininkas ?
306 .UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y. |
? Gerai Patyręs Barberis £

NAUJOS RŪŠIES ŽYGIUS RODO JUMS
CINEMASCOPE STEBUKLAS
“BENEATH THE 12 MILE REEF”
su Terry Moore — Robert Wagner — Gilbert Roland
Stebėtiname TECHNICOLOR — 20th Cent. Fox

Taipgi matykite: '‘VESUVIUS EXPRESS” Kelionę su 
Cinemascope kamera greičiatfkiame pasaulio traukinyje 
per neapsakomu frrožj didžiųjų Italijos miestu!

ROXY Theatre — 7(h Avė. prie 50th St.

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

2—3; 6—8 P. M.
By Appointment 87-20 85th Street _

Except Thure. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N. Y.

irriffiiJ

Bušo nelaimėje tapo 
sužeisti 30 asmeny

Bronxe pilnas keleivių bu- 
sas pasijuto pavojuje susidur
ti su sunkvežimiu. Staiga pa
suktas į šoną tvojo i EI pilio
rių. Nelaimėje 30 asmenų ap 
žaloti, vienas pavojingai. Buše 
daugiausia buvo jaunuoliai, 
ką tik išėję iš mokyklos.

NEPRIPAŽINO LEIDIMŲ
Walter E. Rose, 23 metų, 

tapo nuteistas 106 dd. kalei, 
kai neturėjo $3,050 pabau
doms pasimokėvi. Vyrukas tu
rėjęs tris auto, bet nei vienam 
vairuoti neprašęs leidimo. Per 
trejetą metų susirinkęs 3Š 
trafiko tikietus.

į New Yorko uostą parplau
kė laivas Eltinge, parvežė 1,- 
153 Korėjos veteranus.

Sveiksta
Elizabeth ’.Zizienė apleido 

ligoninę gruodžio 8 d. Dabar 
ilsisi namie.

Man teko ją aplankyti, jai 
dar būnant St. Catherine- li
goninėje.Tuomet ji neatrodė 
dideliu ligoniu, bet tikrenybė
je kfentė didelius kojos skau
dulius. Ligoninėje ji nebuvo 
tinkamai gydytojų prižiūrėta, 
tad jos vyras Antanas Zizas 
buvo priverstas ją parsivesti 
namo. Nebuvo Įmanoma net 
prasmės tas dideles ir be nau
dos išlaidos ligoninei mokėti. 
Stuboje gydytojas ją atlanko 
ir sveikata po biski gerėja.

Linkiu Zizienei greitos svei
katos ir linksmai praleisti me
tines šventes. Kalėdas ir Nau
jus Metus.

J. S.

Laisvės banketas bus va
sario (Feb.) 7 d., 1954 m. 
Ar Tamsta jau turi banke
to bilietą? Kaina.tik $3,00.

8i

S:

SEZONINIAI SVEIKINIMAI 
RELIGINIAI DAIKTELIAI 

Sveikinimų Kortelės 
ELEANOR’S ARTCRAFT 

Importuoti 
“DOVANOS ir DAIKTAI” 

66-83 Grand Ave. 
Maspeth 78, N. Y.

(244-217)

LINKSMŲ KALĖDŲ 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Fine Plants
Mandagus patarnavimas, 

prieinamos kainos.
GRAND FLORIST

E. W. CASPER, sav.
$65-37 Grand Ave., Maspeth, N. Y.$

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-628S

GROCERY—DELICATESSEN
Taipgi parduoda alų. Pilnai įrengta. 
Gera veikli kampinė sekcija Ridge- 
woode. Daro vgprą pragyvenimą. 
Biznis lengvai padidinamas. 4 rū
mai gyvenimui. Šią puikiausią biz
nio progą savininkas parduoda už 
labai prieinamą kainą, šaukite sa
vininką.

Tel. EVergreen 2-8068
(244-250)

APPETIZING & DAIRY
Pilnai įrengta. Gera bruzdi vieta. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas, šią puikiau
sią biznio progą savininkas parduo
da labai prieinama kaina, šaukite 

savininką:
Tol. JE. 7-3643

(244-250)
BEAUTY SALON

Pilnai ir modoreniškai įtaisyta. 
Bruzdi vieta, arti Kings Highway 
stoties. Biznis lengvai padidinamas. 
Daroma geras biznis. Parduosime 
su nuostoliu, jeigu atsiras greitas 
pirkėjas. šaukite savininką 7—10 
P. M.

LU. 5-9296
(244-250)

SALDAINIŲ KRAUTUVĖ 
SU FONTANU

Bruzdi vieta. Arti parko ir moky
klos. Padaro gerą pragyVenimą. 
Puikus biznis. Parduodame labai 
prieinamai iš priežasties kilų inte
resų. šaukite savininką.

184 East 7th St, N. Y. C. 
OR. 4-9360

(248-254)
DAILYDĖS IR STAL1ORIAUS 

KRAUTUVĖ
Ilgai įsteigta, bruzdi vieta. Geras 
pragyvenimas. Biznis galima padi
dinti. Parduosiu prieinamai iš prie
žasties kitų interesų. Šaukite savi
ninką.

AL. 4-3939
(248-254)

LUNC HEONETTE

Pilnai įrengta. Gera bruzdi vieta. 
Puikios progos, šis biznis padarys 
jums gerą pragyvenimą.

Mr. Rabkin, 24 E. 33rd St, N. Y.
MU. 9-0568—2:30—5:30 P. M.

(248-250)
SMALL LUNCHEONETTE

Gera veikli sekcija, Murry Hill sek
cijoje. Daro gerą pragyvenimą.
Biznis lengvai padidinamas, žema 

renda —lysas. ši puikiausia biznio 
proga parduodama labai prieinamai.

šaukite Attorney:
MU. 3-0351

(250-251)

SPECIALTY STORE
Pardavimui ar išrendavojimui. Pil
nai įrengta, puikiausia veikli sekcija. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Šią puikiau
sią biznio progą savininkas parduo
da labai "prieinamai.

Šaukite Savininką: 
CY. 4-5723

| (250-253)

f ILGAI LAIKANTI DOVANA |
PUIKIAUSIAS DAIKTAS 4

ANT RATŲ |
Pirkite Naują .«

NASH į
Labiausia Moderninis 4

Automobilis 4
g. KIERAN & WICKERT MOTORS J 
į 340 Bay St, Tompkinsville S
ft Tel. SA. 7-7619 f
f (250-253)|
£ •»

24 
d.
31

II KALĖDOS • NAUJI METAI | 
g 3 DIENAS SAVAITGALIAIS § 
« SKI TOURS
$ Ketvirtad. vakarą Gruodžio 
M d. iki Sekmad. Gruodžio 27 
$ Ketvirtad. vakarą Gruodžio 
i; d. iki Sekmad. Sausio 3 d.
k-: Oak Mountain (Speculator, N. W 

Y.), nuo $34.25. įeina ten ir «
H atgal tranSportacija, nakvynių $ 

aprūpinimas, valgis, ski instruk- $ 
r: cijos, Čiuožinėjimas, rogutėmis g 
K važinėjimas ir visi taksai. U 
M Rašykite ar telefonuokite dabar g 
g dėl rezervacijų: $
įį WEEK END OF g
S THE NORTH CLUB «
« 525 Lexington Ave. S
g (Hotel Shelton) »
g PLaza 3-0548 g
S Atdara 10 A. M. — 9 P. M. g

Trafiko prasikaltėliams 
bausmių raštininkas persigan
do pamatęs jiems atsiųstą 
$100,004 čekį. Patikrino. Pa
sirodė, kad pabauda buvo $4.

KAMBARYS
Išsinuomoja fornišiuotas kamba
rys senyvai moteriškei tarpe 40- 
45 m. amžiaus, dirbančios. Nauji 

privatiniai namani.
Anna Wartelka
66-11 Gray Street 

Middle Village, N. Y.
DA. 6-8162

(250-256)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA PEČIUS

Parsiduoda pečius, gesu ir anglim 
kūrenamas, taipgi šildo vandenį. La
bai gerame stovyje ir kaina labai 
prieinama. Prašome kreiptis:
61-34—56th Rd., Maspeth, L.I., N.Y.

Tel. D A. 6-1843
(248-250)

4 psl.—Laisvė (Liberty)-Antradienis, Gruod.-Dec. 22, 1953

SALESGIRL FOR PASTRY

Nuolatinis darbas, 6 dienps, gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. 

Kreipkitės:
ROMANO PASTRY SHOP 

565 E. 187 St., Bronx 
Tel. LIT. 4-3558

(250-254)

REIKALINGOS
SKALBYKLAI DARBININKĖS

Patyrusios marškinių lankstytojos 
gerovės naudai. Nuolatinis darbas, 
5 dienų savaitė, gera mokestis, links
mos darbo sąlygos. Kreipkitės:

GARDENIA LAUNDRY
596 Court St., Brooklyn

Tel. UL. 5-4581
(250-522)

OPERATORĖS

Patyrusios prie paprastų suknelių, 
$16.75 vertės. Gera alga; nuolatinis 
darbas. Puikios sąlygos.

265 W. 40th Street, N. Y. C. 
, ant 14-tų lubų

(248-250)
REIKALINGA BEAUTICIAN

Patyrusi Pilnai mokanti opera
torė. Nuolatinis darbas, 5 dienų 
savaitė. Gera mokestis. Linksmos 

darbo sąlygos. Kreipkitės:
' JOAN’S BEAUTY SALON 

144-07 Northern Blvd.
Flushing, L. I.

INdopendencc 8-2412
___  (247-253) 

j MANICURIST
Mokanti ir patyrusi prie viso darbo.
Nuolat. 5 dienų savaitė. Gera alga. 
Malonios sąlygos.

J. THORPE BEAUTY SALON
29 West 56th St., N. Y. C.

CO. 5-9045
(246-250)

MALE and FEMALE
PRIŽIŪRĖTOJAI—PORA

Oceanside Žydų Centre. Fumišiuotas 
apartmentas priskaitant $200 į mė
nesį. Šaukite 9:30 A.M. iki 4:30 P.M.

90 Brow St., Oceanside, L. I. 
RO. 4-4213

(248-254)
REAL ESTATE
SU NUOSTOLIU

Trijų šeimų namas įr tuščia krau
tuve. leiga $135 į mėnesį. Garu 
šildoma. Gera kaimynystė. Pilna 
kaina nužeminta tiktai iki $7,750. 
Pinigais $2,500. a

Sav. PL. 7-6985 V 
(249-251)

PUIKI ĮEIGŲ 
NUOSAVYBĖ

19 Bungalows priskaitant namą su 
6 apartmentais. leiga $7,500. Kaina 
$30,000. Reikia $12,000 pinigais. 
Taipgi 25 kambarių apartmentinis 
namas. Visi moderniniais įtaisymai. 
Tiktai $10,000 (Reikia $5,000 pini
gais).

N. BERKMAN
2075 Grand Concourse, Bronx 

Fordham 5-2207
(246-252)

SPECIALUS
Su dideliu nuostoliu parduodame. 
4 pastatai, visi tušti. 7 apartmentai. 
1 krautuvė. Garu šildoma. 35 kam
bariai. Tinkama asmeniui, kuris mo
ka visokius darbus prie budinkų. 
Už visus keturis $13,500. Pinigais 
$5,000. Du blokai iki subvės.

Sav. PL. 7-6985
(249-251)

BARGENAS-PIRKINYS 
DIDELIS LAIMĖJIMAS 

East 87th St. ir 2nd Avė.
Tuščias apartmentas. 10 apartmen- 
tų. 60 kambarių. 25x100. leiga $6,- 
274. Kaina $29,500. Ant rankų, $9,- 
500. Balansas per 10 metų, 5%. Pa
statas gerame stovyje.

Sav. PL. 7-6985
(249-251)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES
CANDY—FOUNTAIN '

STATIONERY
Gerai įsisteigęs, geras biznis, kam
pinė vieta. Pilnai įrengtas. Daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai, šaukite savininką 11-3 
P. M.

Bcachview 2-9565
(245-251)

RESTARANTAS
Arba priimsime porą kaipo dalinin
kus. Pilnai įrengtas. Gera vieta. 
Po subvės įėjimo. Puiki proga. 
Savininkas parduoda labai prieina
mai iš priežasties kitų interesų.

A. & A. COFFEE SHOP
7108 New Utrecht Ave., Brooklyn 

BE. 6-9745
(246-252)

VAI.YMO-KRIAUCIAVIMO 
KRAUTUVĖ

Gerai įsteigta. Bruzdi kampinė vie
ta, priešais subvės. Modemiški įtai
symai. $300 į savaitę. Biznį gali
ma padidinti. Savininkas parduos 
prieinamai iš priežasties kitų inte
resų.

Sav. SOUTH 8-1645
(249-251)

New Yorko miesto valdo
mas pirmas ir vienatinis teat
ras City Center'minėjo 10 me
tų sukaktį. Tą atžymėjo pa
statymu Shakespeare veikalo 
“Richard UI.”




