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Hartforde.
Kova dėl žodžio laisvės. 
Cio suvažiavimas nukeltas, 

mitokai© 600 rezoliucija. 
Patinka “Užburtoji siela”.

Rašo R. MIZARA

Richmond Hill 19, N. Y., šeši., Lapkr. (Nov.) 15, 1952
Hartforde sujudimas.
Connecticut valstijos Peop

le’s Party užsisakė Weaver 
High School auditoriją kon
certui, kuris turįs įvykti lap
kričio 15 diena.

Koncerte pažadėjo dainuo
ti žymušis dainininkas Paul 
Robeson. Connecticut valstijos 
gyventojas.

Tuojau iš Įvairiu tamsybės 
pakampiu kilo protestai, rei
kalaujant, kad salė būtu at
šaukta, kad Robesonas nepri
valąs kojos Įkelti i auditoriją;

Miesto švietimo taryba. 6 
balsais prieš 3, paantrino sa
vo tarimą, pažadėdama audi
toriją duoti.

• Gi Hartfordo miesto tary- Į 
ba, 6 balsais prieš 3, pasisakė I 
prieš davimą auditorijos Poop i 
/A* s partijai.

/ įvykis atkreipė dėmesį vi- | 
sos eilės miesto ir valstijos l 
žymūnu.

i Pavyzdžiui: buvęs Connec-j 
ticut valstijos vyriausias tei- j 
sėjas William L. Maltbie, sto- į 
jo talkon tiems, kurie reika- j 
lauja, kad auditorija būtu i
duota, kad Robesonas joje
dainuotų.

Kovodami už teisę Robeso- 
nui dainuoti, žmonės kovoja 
už išlaikymą teisės laisvai su- 

’ sirinkti ir laisvai kalbėti.
Jie kovoja prieš tą baisią

I raudonbaubizmo isteriją, ku
rią tamsybės jėgos nūnai 
skleidžia.

Tikėkime, kad Paul Robe- 
' sonas šį šeštadienį minė- 

. -^toje auditorijoje dainuos, 
"kad toji auditorija bus kimšti- 

y n ai pilna publikos.
i People’s Party, beje, yra
V Progresyvių Partijos dalis, gi

Robesonas, be kitko, yra šios
partijos žymus veikėjas.

A *
Kaip buvo spėta, taip ir Į- 

vyko: CIO vice-prezidentai 
nutarė CIO suvažiavimą nu
kelti.

Dabar suvažiavimas Įvyks 
ne Los Angeles mieste, o At
lantic City, N. J.

Vienas korespondentas, ge- 
. ’ rai žinąs vidujinę padėtį CIO, 

. rašo, jog paviršium žiūrint, 
tarp CIO vadovų yra vienybė, 
tačiau paslėptai vyksta at
kakli kova dėl to, kas turės 
užimti mirusiojo Philip Mur- 

jįray vietą.
Atlantic City suvažiavimas 

žada būti su audrelėmis.
*

CIO suvažiavimui Įteikta 
nemaža įvairiais klausimais 
rezoliucijų.

Automobilių pramonės dar
bininkų unijos lokalas 600, 
Detroite, reikalauja, kad šis^ 
suvažiavimas , pasisakytų už 
kūrimą Farmerių-Darbo parti
jos, nepriklausomos nuo re- j 

* publikonų ir demokratų parti-!
JŲ.

Minėtas lokalas turi 67,000 
narių.

★

Smagu, kad vis didesnis ir 
didesnis žmonių skaičius Įma- 
to reikalą organizuoti trečią' 
didžiulę politinę partiją, — 
partiją, su kuria glaudžiai 
bendradarbiautų visos darbo 
unijos ir farmerių masės.

i ★

t

Aną dieną sutikau vieną 
nuolatinę Laisvės skaitytoją, 
kuri sakė:

—Man labai patinka šiuo 
.įmetu Laisvėje spausdinama 
yKomain Rollando apysaka 
G “Užburtoji Siela.” Išsikerpu 

ją iš laikraščio ir susidarysiu 
sau knygą. Tokia puiki apy
saka!...

Apysaka graži ir pamoki
nanti. Tik ją skaitant, tenka 
įsigilinti. Tik taip darydamas,

Metai 42-ricji, Dienraščio 34-tieji.
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21 šalies atstovai svarsto 
Indijos pašildymą del 
karo belaisvių grąžinimo

tarptautinės konferencijosUnited Nations, N. Y. — ! 
Amerikos valstybės sek re- ■ 
torius Dean Acheson, An
glijos ii; Franci jos užsienio 
reikalų ministrai ir aštuo- j 
niolikos. kitų kraštų delega-! 
tai Jungtinėse Tautose r i m- j 
tai tarėsi apie naujus pa-[ 
siūlymus dėl apsikeitimo [ 
korėjinio karo belaisviais.' 
Pasitarimuose dalyvavo ir 
Australijos, Kanados. Tu r-1 
ki jos ir Thailand© delega-[

Indijos planas
i

Daugiausia jie svarstė ši
tokį Indijos pasiūlymą dėl 
belaisvių grąžinimo namo:

Visus belaisvius per
kraustyti į salas ties vidų-' 
rine Korėja, laikyti juos sa
lose laisvais ž m o n ė m is. 
Leisti jiems savu noru pa-1 
sirinkti, ar grįžti namo, ar! 
keliauti į amerikonu globą, 
Pietinėn (tautininkų) Ko
rė jon.

Jungtinių Tautų paskir
ta tarptautinė komisija už
draus įkalbinėti belais
viams atsisakyt grįžti.

Kurie belaisviai norės ke
liauti namo — Kinijon- ar 
pas Šiaurinės Korėjos liau-: 
din inkus, — tiems bus pa-i 
rūpinta greita kelionė.

Kiti belaisviai, kurie at- Į 
s.isakys grįžti, bus laikomi i 
stovyklose minimose salose. 
Bet jie bile kada galės pra
nešti komisijai, jeigu nu-[ 
spręs namo grįžti.

Indijos delegacija tarėsi i 
su Andrium Višinskiu, So
vietų užsienio reikalų mi
nistru, pirma negu paskel- i 
bė šį savo planą.

Sovietų Sąjunga iki šiol į 
reikalavo grąžinti visus be- i 
laisvins pagal G e n. e v o s |

Amerikonai gabenasi naujus 
tankus i vakarinį Berlyną

Berlin. — Sovietų vyriau
sybė, pagalinus, leido ame
rikonams traukiniu įgaben
ti aštuonis naujus didžiuo
sius tankus i vakarini Ber
lyno ruožtą.

Sovietų valdininkai buvo 
sulaikę tuos tankus per po
rą savaičių; sakė, tankai 
tokie sunkūs, kad gadina 
geležinkelį.

Prancūzai žudo Morokko 
ir Tunisijos unijistus

United Nations, N. Y. — 
Pasaulinė Darbo Unijų Są
junga pristatė parodymus 
Jungtinėms Tautoms, kad 
francūzai valdovai šaudo 
Mo'rokko ir Tunisijos darbo 
unijų vadus, kuriuos apšau
kia “sukilėliais.”

skaitytojas pilni! i supras vei
kalo prasmę.

Paminėtoji skaitytoja taip 
ir daro.

V

nutarimą.
Amerika atsisakinėjo, j 

esą, “varu gražinti belais- i 
vius, kurie nesutiksią griž- i 
ti.”

Šį ginčą, amerikonai laike i 
svarbiausia priežastim, ko- i 
dėl tęsia karą prieš Šiauri
nės Korėjos liaudininkus ir 
jų bendrus kinus.

Kinai įspėja Ameriką, i 
kad galima sulaikyt ir 
amerikonus belaisvius l

Peking. — Kinijos Iriau-1 
dies Respublikos, radi j a s 
persergėjo Ameriką, kad 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai gal neleis ir tūliems 
amerikonams- belaisv i a m s 
namo,grįžti, jeigu Amerika 
negrąžins tūkstančius, kinų 
ir korėjinių liaudininkų iš 
nelaisvės.

Kinijos radijas tvirtino, 
kad amerikonai' tiktai per
sekiojimais ii* gąsdinimais i 
privertė daugelį belaisvių j 
pareikšti, būk ’jie atsisaką! 
namo grįžti, nors yra žino
ma, kad jie, būdami komu
nistais bei liaudininkais, 
nori, grįžti pas saviškius į 
Kiniją bei Šiaurine Korėją.

Herron, Mich. — Sprogi
mas senoj, apleistoj aukso 
kasykloj užmušė 5 vyrus, 
ieškoj u s i u s u r a n i u m o , 
a to m-bombų me dž i ago s.

■ ■. fc ... -.. -
Tliailando valdžia suėmė 
12,000 karininku ir kitu 
įtariamų jos priešų

Bangkok, Thailand. — 
Thailand© (Siamo) valdžia 
suėmė daugiau kaip 12 
tūkstančiu žmonių, nužiū- 
rėdama, kad jie planavę 

! nuversti ją ir įkurti “ko
munistinę valdžią.”

Tarp suimtųjų yra. daug 
armijos, laivyno ir oro jė
gų karininkų, civilinių val
dininkų ir policininkų.

Valdžia paskleidė paska
lą, kad pas. juos “užtiko ru
siškų ^ginklų sandėlius.” -

H-bombą fabriko 
darbininką streikas

Augusta, Ga.' — Techni
niai inžinieriai, Darbo Fe
deracijos unijistai, paskel
bė streiką fabrikuose pa- 
liai Savannah upę, kurie ga
mina medžiagą hydrogeni- 
nėms - pragarinėms bom
boms. 0 tų 200 inžinierių 
'streikas sustabdytų darbus 
visiem 20,000 darbininkų.

Streikas paskelbtas 'todėl, 
kad samdytojai sauvališkai 
pavarė šešis inžinierius, iš 
darbo.

Nairobi, • Kenya. — An
glų teismas įkalino vie
niems iki trejų metų 31 ne
grą už tai, kad jie priklau
sę slaptajai Mau Mau- or
ganizacijai, kuri šaukia iš- 
vyt anglus iš Kenyjos., ry
tinėje Afrikoje. Tarp įka
lintų yra ir 15 moterų.

Pietą Afrikos teismas 
atmetė jos seimo 
sudarytą teismą

f, ' ’

Johannesburg, Pietų Af
rika. — Aukščiausias Pie
tinės Afrikos teismas at
metė fašistines premjero 
Malano valdžios nutarimą, 
sakantį, kad pats to kraš
to seimas bus. kartu ir vy
riausias teismas.

Aukščiausias teismas pir
miau atmetė seimo išleista 
įstatymą, užginantį statyt 
“maišyto kraujo” (pusbal
čius) žmones kandidatais 
valdiniuose rinkimuose.

Tuomet Malano valdžia 
paskelbė savo seimą pačiu 

: vyriausiu teismu, kuris 
I “panaikino” a u k š č fa u si© 
teismo sprendimą.

Taigi dabar aukščiausias 
teismas “pa,naikino tą pa
naikinimą.”

, ••

Kongresmąn. komitetas 
kvočia aktorę

Washington. — Kongres- 
- manų .Neamerikinės Vėi-. 
klos Komitetas klausinėjo 

i garsiąją judamųjų paveiks
lų ir teatrų aktorę Kąreną 
Morley, ar ji buvo ar yra 
komunistė.

Aktorė nedavė atsakymo 
į tokius klausimus; nurodė 
konstitucinę teisę neliudyti 
pačiai prieš save.

Milan, Italija.—Naujasis 
elektrinis italų traukinys 
važiavo 149 mylias per va
landą, iki sugedo elektri
niai įrengimai.

f

Koncentracijos kempės Britanijos kolonijoje Kenya. 
Tai suareštuoti žmonės ir kaltinami priklausyme prie 
“Mau Mau” organizacijos, kurią britai yra nusprendę 
sutriuškinti.

Andai įkalino dar 31O
Mau Mau negrą Kenyjoj

Vietnamiečiai atakuoja 
francūzus Laičau’je

Hanoi, Indo-Kin.a.—Viet
namo liaudininkai atakuoja 
francūzus Laičau priemies
čiuose. Tas nuėstas yra 
Thai provincijos’sostinė.'

Francūzai praneša, kad 
atmušinėja liaudininkų ata
kas, stengdamiesi atlaikyt 
svarbu Laičau miestą, v <•

Japonija reikalauja 
paleist didžiuosius 
jos karo nenaudėlius

Tokio, Japonija. — Ja
ponų valdžia prašo Jungti
nes Valstijas, Angliją ir 
kitus vakarų talkininkus 
paleisti iš kalėjimo dvyliką 
liekamų didžiųjų karinių 
Japonijos k r i m i n a 1 istų. 
Tai*p jų yra du buvusieji 
Japonijos, karo ministrai, 
Sad.o Araki ir Jiro Minami, 
ir buvęs, japonų ambasado
rius hitlerinei Vokietijai 
Hiroši Ošima.

Tarptautinis teismas 1948 
metais juos surado kaltais 
sykiu su 13 kitų karinių 
Japonijos kriminalistų. 
Septyni buvo pakarti, pen
ki numirė kalėjime ii’ vie
nas., Manioru šigėmitsu, at
buvęs savo 7 metų bausmę, 
tapo paleistas iš kalėjimo.

Eisenhower slėps savo 
politiką nuo Trumano ,

Washington. — Busima
sis prezidentas Eisenhowe- 
rįs atsilankys ateinantį hn- 
tradienį pas prez. Trumą-, 
na, pagal Trumano pakvie
timu pasitarti apie busimą
ją politiką.

Bet, Eisenhoweris “tiktai 
klausysis,” ką* Trumanas 
jam sakys, ir užtylės savo 
r e p u b 1 i koniškus planus, 
kaip teigia United Press..

Havana, Kuba. — Neži
nia kas nušovė Ei Crisol 
laikraščio redaktorių J. C. 
Rebullą.

L

Nusižudė aukštasis J. Tautų 
advokatas Feller, kuriam

Į Z

šmeižtai nervus suardė
New York. — Nusižudė 

Abraham H. Feller, ge"e- 
ralis Jungtinių Tautų ad
vokatas, nušokdamas iš sa
vo apartment© 12 aukštų 
žemyn.

. Trygve Lie, Jungtinių 
Tautų sekretorius, tuojau 
apkaltino raganga u d i š k ą 
McCarrano senatorių komi
siją ir*federal© grand džiū-

Prekybos Rūmai kursto 
naujus ablavus prieš 
CIO uniją veikėjus

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Prekybos Rūmai 
(Chamber of Commerce) 
siundo tyrinėjančias Kon
greso komisijas daryti nau
jus ablavus ir tardymus 
prieš veiklius CIO unijis
tus. Sako, nors CIO va
dai užbraukė žinomus ko
munistus iš unijų, bet esą 
užsilikę unijose dar daug 
pritariančiu Sovietams. Tai 
jie neseniai ir sukurstę 
apie 200 vietinių s.treikų 
įvairiuose miestuose.

Prekybos Rūmai, didžiau
sia kapitalistų organizaci
ja, todėl sudarė savo šni
pų komitetus, kurie šmukį- 
tinės “Sovietų pritarėjus” 
unijose bei darbavietėse ir 
pranešinės apie juos, slap
tajai FBI policijai bei ra- 
eangaudiškoms K o nąt reso 
komisijoms.

į Arabai atima užsakymus 
i iš vakaru Vokietijos ir 

duodą juos Sovietams

Bonn, Vokietija. — Čio- 
. Baltiniai fabrikantai dejuo- 
! ja, kad Egiptas, Pakista- 
| nas ir kiti arabu - maho- 
Į metonų kraštai panaikino 
i milijonų dolerių vertus fa
brikinius užsakymus iš va
karų Vokietijos. Dabar tuos 
užsakymus arabai duodą 
Sovietu Sąjungai.

Arabiški kraštai boiko
tuoja vakarinės Vokietijos 
biznį todėl, kad jos valdžia 
žada sumokėt Izraeliui zapie 
800 milijonų dolerių ,atpil
dų už tai, kad Hitlerio na
ciai grobė žydų nuosavybes 
ir visaip juos,skriaudė, per
sekiojo ir žudė.

Arabų - mahometonų va
dai išvedžioja, kad tokie 
atpildai gali labai susti- 
print, Izraelio valstybę ka
rui prieš arabiškus kraštus.

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai pranešė, 
/kąd numušė, dar 7 Ameri
kos lėktuvus.

Nairobi, Kenya. — Anglų 
policija nušovė vieną ne
grą ir suėmė dar .200 už 
“terorą” prieš anglus.
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1 re, kad jos, šmeiždamos 
I Jungtinių Tautų pareigū
nus, taip suardė Felleriui 

i nervus, kad privedė jį prie 
savižudvstės.

Feller is, 47 metu amžiaus, 
buvo ir Jungt. Tautų se
kretoriaus pavad uoto j a s 

j teisių klausimais. Jis gau- 
i davo $18,000 algos per me- 
i tus. • »

McCarrano komisija pa- 
i šakojo, būk Jungtinių Tau- ' 
‘ tu centras esąs komunistų 
bei Sovietu šalininku liz- 

i das. Federal© grand džiūre 
ir reakciniai republikonig 
bei demokratų politikieriai 

. taip pat smerkė J. Tautų 
centrą už komunistų sam-i 
dymą įvairioms pareigoms.

O Fellei'is “stengėsi palai- , 
i kvti įstatymišką teismgu- 
I mą prieš aklus šmeižtus ir 
' kaltinimus,? kuriais tyrinė
tojai purvina Jungtinių 
I Tautų p a r e i g ū n us, sako 
Trygve Lie.

Senatinis McCarrano ko
misijos advokatas Robert 
Morris pripažino, kad jis 
neseniai lankėsi Fellerio .i 
raštinėje ir keturis ar pen
kis kartus per telefoną

■ klausinėjo Fellerj apie va
dinamus. “neištikimuosius”

i bei komunistus Jungtinių 
Tautų tarnyboje.

Fellerio našlė sako, velio-r 
uis taip pat skųsdavosi, 
kad nesiseka įvykdyti pa-

• šaulyje santaiką per Jung
tinių Tautų organizaciją.

Senatoriaus McCarrano 
raudonėdžių komisija ir po 
Fellerio nusižudymo pa-

■ reiškė, jog vis. dar tyrinės 
“neištikimuosius bei sovie
tinius šnipus” Jungtinėse

! Tautose.
Ta komisija jau varė per 

I še i '©ngą 25 ame ri k i e č i u š 
i-Jungtinių Tautų tarnauto-, 
jus, klausinėdama: — Ar 

, esi komunistas? Ar bet 
[kada buvai komunistas?

Komisijai reikalaujant, 
Trygve I rie, generalis Jung
tinių Tautų sekreto rius, 
jau pašalino 4 tarnautojus 
ii' suspendavo 9 už tai, kad 
jie nedavė atsakymo į to
jaus klausimus.

Syng. Rhee savinasi - 
ir Šiaurinę Korėją

United Nations, N. Y. — 
Pietinės (tautininkų) Korė
jos prezidento S y n g mano 
Rhee pasiuntinys užreiške, 
kad jo valdžia nepripažįsta , 
nustatytos paliauboms lini
jos, paliai 38-tą paralelę, 
tarp Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respublikos ir 
tautininkų Pietinės Korė- ♦ 
jos. Sako, pietiniai tauti
ninkai kariaus, iki užims ir 
sau prijungs visą šiaurinę 
Korėją.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir šilčiau.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc. 
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y. 

'_________ TEL. VIRGINIA 9-1827—1828
President, GEORGE WARES; Sec.-Treasurer WILLIAM CHAPELS
V ' Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES T
United States, per year   $7.0C i Canada and Brazil, per year $8.0C 
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.0C 
Queens Co................... 58.00' per year Foreign countries, per year $9.00
Queens Co........... $4.00 per six mos. Foreign countries, 6 months $4.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
under ihe Act of March 3, 1879.

Paminėtas Alfonsas Marma
ir su juo žuvusieji

Rašo JUODPENIETIS

INDUSAI PIETŲ AFRIKOJE
JUNGTINIŲ TAUTŲ ASAMBLĖJOJE iškeltas klau- 

simas indusų, gyvenančių Pietų Afrikoje.
Kaip šis. klausimas bus išspręstas, reikia palaukti ir 

pamatyti, bet svarbu pabrėžti tai, kad jis nebūtų buvęs 
iškeltas, jei Indija nebūtų griežtai to reikalavusi.

Mes jau seniau esame rašę apie Pietų Afrikos val
džios, kuriai vadovauja aršus rasistas. Malan, žiaurų el
gesį su negrais ir indusais, kurie, suėmus kartu, sudaro 
80 procentų visų Pietų Afrikos Sąjungos gyventojų.

Žemiau paduosime kai kurių davinių apie indusų gy
venimą Pietų- Afrikoje, pasiremdami informacija, ku
rią prisiuntė mums Indijos atstovybė Jungtinėse Vals
tijose.

PIRMIEJI INDUSAI pradėjo emigruoti iš Indijos į 
Pietų Afriką 1860 metais. Jie vyko į Natal’ą dirbti cu
krinių nendrių plantacijose. Indusus darbininkus pase
kė indusai biznieriai. Tuojau susidarė didžiulė indusų 
kolonija, prisidėjusi prie pakėlimo viso krašto žmonių 
gerbūvio. Natal’o sostinė, miestas Durban, sakoma, 
tapo pastatytas vyriausiai indusų pastangomis.

I-š pradžių kiekvienas indusas darbininkas, 'pasiekęs 
Afriką, privalėjo pasirašyti su valdžia kontraktą, kad 
jis dirbs cukraus plantacijose ne mažiau penkerių metų, 

,o po to galės grįžti atgal į Indiją arba apsigyventi kur 
nors Afrikoje. Vėliau ši sistema buvo praplėsta: užuot 
individualiams imigrantams darius sutartį, ją darė abie
jų kraštų valdžios,—Indijos ir Pietų Afrikos.

Daug indusų—šiuo metu jų ten esama arti 200,000,— 
pasiliko gyventi Afrikoje “ant visados.”

Bet jau taip anksti, kaip 1908 metai, Pietų Afrikos 
valdžia pradėjo indusus varžyti: jie buvo atstumti nuo 
balsavimo, buvo pradėti segreguoti. Jiems buvo už-' 
drausta laisvai keliauti; kiekvienas, in,dusas buvo pri
verstas turėti prie savęs kortelę su jo pirštų nuospau
domis. O kai kur, tokiame Transvaal'iuje, indusams bu
vo uždrausta vaikščioti šaligatviais.

1893 METAIS į Pietų Afriką nuvyko Mahatma Gan
dhi, kuris vėliau patapo Indijos šventuoju.

"Gandhi priešinosi tai priespaudai ir pažeminimui, kurį
• Pietų Afrikos valdžia taikė indusams. 1907 metais Gan
dhi pradėjo agitaciją už pasyvų pasipriešinimą Pietų 
Afrikos valdžiai, — pasipriešinimą, kurį jis vėliau nau
dojo prieš ^britus, grįžęs į Indiją.

"Gandhi buvo įkalintas, o su juo buvo įkalinti tūks
tančiai jo pasekėjų indusų. Kad ir pasyve, o vis tik ši 
kova kiek tiek laimėjo, nes indusams buvo laikinai su
teikta tam tikru lengvatų, duota gražių pažadu.

Bet tai buvo tik pažadai. Vėliau Pietų Afrikos vai- j 
džia pradėjo leisti įstatymą po įstatymo, nukreiptą prieš 
indusus. Gi 1946 metais buvo išleistas įstatymas, pagal 
kurį indusai privalą gyventi ghetuose.

Buvo pradėta propaganda už 'tai, kad visi 200,000 
indusų, nežiūrint, kad dauguma jų gimė Afrikoje, būtų 
isdeportuoti į Indiją. Kol kas, tačiau, tai nebuvo pradėta 
vykdinti.

• —• 
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r. DAR ŽIAURESNIS indusams režimas tapo pritaiky- ! 
taa.1948 metais, kai rinkimus į parlamentą laimėjo ma- 
čionalistų partija, vadovaujama Malamo.-
. Deja, indusai, užuot vienijęsi su baltveidžiais, stojan
čiais už lygias visiems teises, ir su (negrais, veda ne ak- 
ty,vę, o pasyvę prieš Malaną kovą. Valdžia areštuoja 
jųps, plaka, kalina. Tūkstančiai indusų, pasyvių resis- 
teritų jau yra kalėjimuose.
J.-zTarp indusų šiuo metu veikia Manilai Gandhi, Mahat- | 
ma Gandhi sūnus, kuris neseniai buvo paskelbęs 21-hos 
dienos badavimą pareiškimui protesto prieš Malano vai- : 
džios žiaurumus.

Iš kitos pusės: Pietų Afrikos Indusų Kongresas pra
dėjo sueiti į artimesnį bendradarbiavimą su Pietų Afri- 
kojs Afrikiečių Tautiniu Kongresu. Indusų Kongreso 
prezidentas Dr. M. Y. Dadoo šiuo metu yra įkalintas.

“LABAI GERAI Indijos vyriausybė padarė griežtai • 
reikalaudama, kad Jungtinės Tautos ką nors darytų su- 
ViUdymui Pietų Afrikos rasisto Malano pasimojimų. 
’•'■Indusų Pietų Afrikoje, palyginti su negrais, yra ma
žai. Todėl, sprendžiant indusų reikalą, būtinai turi būti 
padaryta apžvalga ir atitinkami sprendimai dėl 8-nių mi
lijonų afrikiečių, negrų, kurie nei kiek nešvelniau yra 
ten traktuojami už indusus.
~<6tai, tik šią savaitę, kaip spauda pnr.eše, šimtai negrų 
puvo sušaudyti, o gal būt tūkstančiai jų sužeisti Malano 
pdljcijos.

Laikas, jau labai laikas, kad Pietų Afrikos žmonėms,— 
negrams ir indusams,—būtų suteiktos lygios teisės su 
Baltaisiais, tarp kurių yra nemaža pasiryžusių išvie” 
kovoti, išvien veikti pašalinimui žiauraus rasizmo iš Pie
tų Afrikos Sąjungos.

Jungtinių Tautų asamblėja būtinai turėtų pravesti 
tuo-reikalu atitinkamus nutarimus.

S. PAULO, —z Rugsėjo 
mėn. 25 dieną sukako trys 
metai nuo Tupan žudynių, 
kame mūsii tautietis Al
fonsas Marma ir du vieti
niai darbo liaudies sūnūs 
atidavė savas gyvastis už 
žmonijos re i kalu s. Tąja 
proga, buvę jų draugai ir 
nemažas skaičius kitų de
mokratinio nūs i s t a t y m o 
žmonių to pat mėnesio 28 
dieną (sekmadienį) susi
rinko pagerbti kovoje kri
tusius draugus.

Prie kuklaus ir kruopš
čiai paruošto mūsų moterė
lių stalo, dalyvaujant gra
žiam skaičiui internaciona
linės publikos, buvo atiduo
ta jiems atitinkama pagar
ba ir tąja pat proga parem
ti politiniai kaliniai ir 
jų šeimos. Politkalinių rei
kalams buvo surinkta 
1,150 kruzeirų; o prie 
tos dienos prita i k i n t a s 
kalba's pasakė sekanti as
menys: Eugenio Chemp, tik 
prieš porą dienų iš kalėji
mo išėjęs sindikalinis lyde
ris; Ferraz, kalinių bei jų 
šeimų rūpinimuisi organi
zacijos pirmininkas, ir Ma
rija Želia, moterų organiza
cijos pirmininkė. Po kele
tą žodžių buvo išsitarta ir 
kitų dalyvavusių draugų. 
Kiek plačiau lietuvių kalba 
drg. Laisvas supažindino 
dalyvavusius su žuvusiais 
asmenimis bei šių dienų po
litine eiga, todėl ir mano
me, kad tame pobūvyje drg. 
Laisvo pasakyta kalba bus 
įdomu pamatyti ir plates
nei demokratinei lietuviu 
visuomenei, dėl to čia ją iš
tisai ir patalpinsime.

“Gerbiamieji svečiai, drau
gai ir prieteliai, — pradėjo 
drg. Laisvas.—Praeitą ket
virtadienį, tai yra, šio mė
nesio 25 dieną, sukako tre
ji metai, kai San Paulo ir 
Brazilijos .demokratinė lie
tuvių kolonija neteko vieno 
iš svarbiausių savo vadų, o 
mes — artimo ir mylimo 
draugo, Alfonso Marmos. j

Kaip žinome, prieš trejis 1 
metus reakcinis šalies ele
mentas su valdančiąją kla
se priešakyje buvo (ir tebė
ra) pasimojęs žiauriausiu 
būdu nuslopinti vis labiau 
kylantį dirbančiosios klasės- 
pasipriešinimą prieš savo 
prispaudėjus; prieš naujo 
ir baisaus karo kurstytojus. 
Sąryšyje su didėjančia re
akcija, su smar k ė .j a n č i u 
puolimu ant plačiųjų darbo 
masių,, o ypač ant josios 
avangardo, Brazilijos Ko
munistų Partijos, liaudies 
vadai, matydami šiuos puo
limus ir gerai suprasdami 
Brazilijos liaudies reikalus 

Vaizdas Korėjoje ant Hook kalno. Vienas amerikietis 
jaunuolis sunkiai sužeistas. Jo draugai suteikia jam 
vandens.

—dėl didesnių laisvių, už 
tuojautinį sulaikymą beky
lančio pragyvenimo bran
gumo, už žemę bežemiams 
ir mažažemiams, už taiką, 
prieš karo kurstytojus, — 
dėjo ir deda visas pastan
gas, kad kaip galint grei
čiau ir geriau išaiškinus 
plačiosioms darbo masėms 
apie teisingesnius ir pasek- 
mingesnius jos kovos bū
dus, tuom reikalu verbuo
dama geriausius ir ištiki
miausius savo draugus, 
darbo klasės sūnus, kad per 
juos pastačius kovojančią 
liaudį į- tikrąją jos kovos 
vagą, į greitesnį ir galuti
ną laimėjimą.

Su tokia tai misija ir mū
sų mylimas draugas Alfon
sas Marma buvo pasiųstas į 
tolimą provinciją organiza
vimui prispaustųjų valstie
čių. Deja. Tiek jis, tiek 
kiti du jo kelionės draugai 
iš tos misijos nebesugrįžo. 
San Paulo provincijos Tu
pan miestelio policija, 1949 
metų rugsėjo mėnesio 25 d. 
užpuolė iš pasalų ramius ir 
grįžti besirengiančius tos 
misijos žmones, tris iš jų 
nužudydami: Petrą Godoi, 
Mykolą Rossi ir Alfonsą 
Marmą.

Prabėgo treji metai nuo 
baisiųjų Tupan žudynių, 
prabėgitiek pat laiko, kai 
netekome geriausių kovos 
draugų— ištikimiausių dar
bo klasės sūnų, bet vis dar 
rodosi, kad tik vakar jie 
buvo mūsų tarpe; dar ro
dosi taip neseniai dalino
mės vargais ir laimėjimais, 
sykiu ruošėme . naujus ir 
kas kartą vis pasekminges- 
nius kovos planus pasiliuo? 
savimui iš k a p i t a listinės 
sistemos, iš žmogaus žmo
gumi išnaudojimo, už švie
sesnį ir tikresnį rytojų, už 
laisvę sau ir jaunajai, pri
augančia j ai kartai. Nežiū
rint, kad jų paveikslai dar 
neišnyko iš mūsų akių, kad 
jų pradėti darbai dar tebe
ik viečia mus užimti jų po
zicijas, turime sutikti su 
šia karčia tiesa: jų jau, ne
bėra mūsų tarpe!

Todėl mes ir susirenkame 
jau trečią kartą, kad pa
minėjus jų žuvimą už mū
sų ir bendrai už visos dir
bančiosios klasės reikalus, 
kad pasisakius už tolimesnį 
tęsimą tos nepaliaujamos 
kovos, kurioje jie buvo, dir
bo ir atidavė brangiausią 
savo, turtą.

Kaip, mes, demokratinių 
Įsitikinimu lietuviai, bei ki- 
tu tautu mūsų bendramin
čiai, nusilenkiame prieš ko
voje žuvusius draugus, ati
duodami jiems prideramą 
pagarbą, taip žuvusiųjų bei 

| jų idealo priešai su apmau
dą, su neapykanta drabsto 
purvais žuvusiųjų bei jų 
kovos draugų adresais, gra
sindami gyviesiems žuvu
siųjų likimo susilaukti. Pa
imkime tik paskutinius ku
nigo Ragažinsko ir brolių 
Matelionių leidžiamo laik
raščio “Mūsų Lietuva” pa
skutinius numerius ir tuo
jau pamatysime, kaip ten 
su neapykanta žiūrima į ti
krąsias žmogaus laisves, 
kaip pumpuojami savi skai
tytojai už kapitalistų pla
nuojamą naują karą; kaip 
ten visokiais “būdvar
džiais” drabstomi mūsų my
limos tėvynės bei socializ
mo vadai ir visi kiti prieš 
karą, prieš priespaudą nu
sistatę žmonės.

Kaip žinome, po pasku
tinio karo atvyko į šią ša
lį nemažai nacifašizmo li
kučių, kurie, gelbėdami sa
vo kailį nuo liaudies teismo 
Europoje, ieško saugesnės 
vietos tolimesniuose kraš
tuose juodiems savo dar
bams tęsti. Paskutiniu lai
ku jiems yra susidariusios 
palankios sąlygos ir mūsų i 
gyvenamoje šalyje, kame į 
jie gali lieti savas -tulžis Į 
ant viso, kas padoru, žmo
niška bei teisėta dirbančio
sios liaudies akyse. Jie ten, j 
sykiu ir mūsų mylimoje te-, 
vyne j, dėvėjo rudmarškinių ■ 
juodąsias SS uniformas,j 

i šaudė ir kankino mūsų bro- 
liūs Lietuvoje bei teriojo j 
Varšuvos gete suvarytus Į 
žydų tautybės žmonesi 
(žiūrėk “EI Geto de Varso-1 
via” — Mary Berger); dar i 
ir į šią šalį atsivežė nema-! . • • •• • 1 •
žus kiekius aukso bei kitų ! J VCtlIIlie JI !F K3!Hiyn3!
brangenybių. Todėl čia ir
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tęsia tą patį juodą (žmog
žudišką) darbą tikslu: kad ; 
kuo didesnę liaudies . dalį j 
apgavus, kad kuo toliau 
nustūmus tą valandą, ku
rią jie, anksčiau ar vėliau, 
turės atsistoti prieš liaudies 
teismą. Vienintelė ir pasku
tine jų viltis—tai ameriki-. 
nio kapitalo ruošiamas ka
ras, kuriame jie tikisi su
naikinti socialistinį pasau
lį, įvedant vergų sistemą 
bei amžiną žmogaus žmo
gumi išnaudojimą. Bet jau 
iš anksto mes galime pasa
kyti, kad jie neatsieks to 
tikslo, nes pasaulinė dirban
čioji liaudis yra tvirtai nu
sistačiusi prieš bet kokį 
g r u o b o n i šką karą, prieš 
ruošiamas baisiausias žu
dynes !

Gerbiamieji demokratinės 
minties tautiečiai! Alfon
sas buvo griežtai nusistatęs 
prieš rengiamąjį karą, prieš 
priespaudą bei prieš visą 
kryžiokišką - klerikalinę 
sistemą. Prieš ją jis kovo
jo, nuo jos jis ir žuvo.

Nors ir netiesioginiai, bet 
vis vien tas visas nacifa- 
šistų štabas, susispietęs ap
link “Mūsų Lietuvą,” yra 
jo bei jo draugų nužudyto
jai!

Todėl visiems geros va
lios bei demokratinių įsi
tikinimų lietuviams ne tik 
kad nepridera jiems padėti 
ar pataikauti, bet atbulai: 
turime prieš juos, kaipo 
prieš didžiausius niekšus ir 
dirbančiosios bei laisvės 
t r o k š t a n č iosios liaudies 
priešus, kovoti. Kiekvienas 
paguodos žodis, kiekvienas 
mūsų centas sustiprina jų 
pozicijas, padidina-jų pum 
Įima ant mūsų bei mūsų rei
kalų. Klysta tie mūsų tau
tiečiai, kurie neva “atsikra
tymo” tikslu, išmeta keletą 
ar net keletą šimtų kruzei
rų tiems jucdmarškiniams, 
mūsų laisvės ir reikalų iš
davikams. Mūsų, demokra
tinės dvasios lietuvių, tiks
las. turi būti toks ir,vienin
telis: Griežta/ kova su vi
sokio plauko parsidavėliais, 

o ypač su aplink “Mūsų 
Lietuvą” susispietusiais ele
mentais. Alfonsas buvo 
liaudies sūnus, už ją dirbęs 
bei atidavęs visus savo ga
bumus; todėl, kad pasekus 
jo pėdomis, kad pratęsus jo 
pramintą kelią, visi, kaip, 
vienas, turime įsitraukti į 
antikarinį ir antiimperialis- 
tinį darbą: už taiką ir švie
sesnį rytojų, už pasiliuosa- 
vimą iš kapitalistinės siste
mos !

O kad tas mūsų darbas 
būtų pasekmingesnis, duotų 
geresnių vaisių, turime ieš
koti lengvesnių ir pozity- 
viškesnių priemonių. Viena 
iš jų — tai spauda. Per ją 
mes galime pasakyti tiesos 
žodį, per ją mes galime pa
siekti tolimus pasaulio kam
pus bei laisvės ir tikro žo
džio laukiančius skaityto
jus. Alfonsas labai mylė
jo spaudą, kaipo mokslo, i 
apšvietos ir propagandos 
priemonę. Jis buvo net ke
leto mūsų gyvenamoje ša
lyje išėjusių laikraščių re
daktorium bei bendradar
biu; jis taipgi buvo ir vie
nu iš mus aplankančių, 
šiais metais 17-tus savo gy
vavimo metus mininčio U- 
rugvajaus lietuvių darbi
ninkų laikraščio “DAR
BO” įkūrėju. “Darbas” — 
tai seniausias demokratinės 
lietuvių minties laikraštis 
visoje Pietų Amerikoje. 
“Darbas” pergyvena sun
kius shvo gyvavimo metus. 
Viskas brangsta, kai tuom 
tarpu skaitančiųjų skaičius 
ne didėja, bet mažėja. Tam

(KiŲVgos recenzija)
Metų metais i šį kraštą kė- į 

lesi žmonių milijonai. Jie bu- ■ 
vo svetimi čia, tačiau dirbda- i 
mi kartu, bendroje veikloje,! 
jie tapo kaimynais. Jie būda
vo jniėlai priimti, bet nevisa- 
da. Nemaža žmonių visuomet 
bijojosi 'ai” įtarė kokiu blogiu 
naujakurius.

Neseniai išleistoje brošiūro
je “Strangers —And Neigh
bors” visos šios problemos pa
liečiamos/ ypač tų paskutinių
jų naujakurių, kurie nepabai
giama mase plaukia Chica- 
gon, Bridgeportan, Philadel- 
phijon, Clevelandari, ir ypa
tingai daug į New Yorką. Tie 
svetimieji — tai Amerikos pi
liečiai—iš Puerto Rico.

Puerto Rico— yra Rytų Ka
ribų jūros sala perpildyta su 
jos gyventojais,’ jau nuo 1898 
metų, pasibaigus Ispanų —A- 
merikiečių karui, priklauso 
Jungtinėms Valstybėms. Poli-. 
tiškai ,tačiau, puertorikiečiai 
tada pilietybės negavo; jie tik 
prarado ispanų pilietybę. Pa^ 
laipsniui per visą metų eilę jie 
gavo savivaldą, ir praėjusį ko- , 
vo mėnesį, priimtoje konstitu-1 
cijoje, jie pasiskelbė: “Puerto 
Rico bendruomenė... mūsų 
unijoje su Jungtinėmis Valsti
jomis.”

Amerikiečiai gyveną Puer
to Rico šaloje išsiauklėjo savi
toje, skirtingoje kultūroje— 
maišytoje ispanų ir amerikie
čių. Jų gimtoji kalba yra is
panų, religija katalikų, be to 
dalis jų gyventojų yra spalvo
ti. Didžioji jų dauguma yra 
vargdieniai ir amerikos mies
tuose sudaro žemiausią socia
lini sluoksnį.

Vienas skyrius brošiūroje 
“Svetimieji ir Kaimynai” svar
sto, kiek yra teisingi metami 
pu ertor i k i eči a ms kaltinimai, 
kad būk “milijonai puertori- 
kiečių atvyksta į New Yorką”, 
kurie daugiausiai yra papras
ti darbininkai ar žemdirbiai. 
Būk tik blogiausi emigruoją į 
Jungtines Valstijas. Tas pa
rodo, kiek baimės ir įtarimo 
yra tarp žmonių.

Nuo 1945 ligi 1952 metų į 
JAV atsikėlė, kiekvienais me

2 pusi.-LaUvč (Liberty)-Šeštad., Lapkričio-Nov. 1S, 1952

yra daug ir visokių prie
žasčių : varžymai iš valdo- - 
mųjų organų; mažėjimas 
senesnio amžiaus skaityto
jų (didelė dalis mūsų pri
augančios kartos labai ma
žai arba ir visai nevartoja 
tėvų kalbos, o daug mažiais 
spausdintą žodį), ir aibėsj 
visokių kitų skerspaimtA. 
Per “Darbą” mes sava, gim
tąja kalba gauname nema
žai žinių ir iš mūsų bran
giosios tėvynės, sužinome 
apie mūsų brolių ryžtingą 
darbą bestatant naują gy
venimą. “Darbas” mus su
riša su kitomis mūsų demo
kratinėmis kolonijomis, iš
siblaškiusiomis po platųjį 
pasaulį. “Darbas” atlieka 
svarbų ir sunkų darbą išei
vijoje; bet taipgi “Darbas,” 
nuo kas kartą vis. sunkesnio . 
užmojo, pradeda pailsti. 
Mažytė Urugvajaus lietu
vių kolonija ne beis tesi 
“Darbo” išlaikyti. Todėl 
“Darbas” ir kreipiasi į mus, 
kaip į artimesnius ir sti
presnius savo kaimynus. 
“Darbas,” draugai, laukia 
iš mūsų neatidėliojamos pa
ramos.

Tad, minėdami šiandie^ 
mūsų draugo mirties su-^ 
kaktį, ’ pasiimkime už par
eigą prisidėti prie jo buvu
sių didžiausių norų: turėti 
bei padėti laisvę ginančiai 
spaudai. Be kovingų ir 
liaudžiai atsidavusių vadų 
mes būtumėm paklydėliais; 
be spausdinto ir tiesą skel
biančio žodžio mes būtu
mėm aklais,” — baigė savo 
kalbą drg. Laisvas.

tais. tarp 13,573 ir 49,346, 
apie 221,500 puertorikiečių, iš 
kurių apie 80% apsigyveno 
New Yorke. Iš jų vos 5% bu
vo žemdirbiai. Beveik 85% pa- < 
likę darbus, prieš persikelda- t 
mi į JAV, kas taipgi paneigia 
gandus, jog tik paprasti dar
bininkai atvykę, kur nėra sta
tistiniais daviniais patvirtinta. 
Deja tik tiek tepasakoma, kad 
puertorikiečiai yra “paskuti
niai darbuosna priimami” ir 
“pirmutiniai paleidžiami.”

Viešosios ir privačios agen
tūros New Yorke stengiasi 
surasti geriausius būdus įvesti 
puertorikiečius Amerikos gy- 
veniman ir prašo senuosius gy
ventojus geriau suprasti nau
jakurius. Viešosios mokyklos, 
miesto labdarybės ir sveikatos 
įstaigos, darbo unijos ir apgy
vendinimo namai taipgi prie 
šios programos . prisideda.

Taigi brošiūra /sako, kad ir 
eiliniai piliečiai turėtų parody
ti supratimą ir užuojautą.

Brošiūros autorius yra Clax' 
rence Senior, Pietų Amerikos 
ir Jungtinių Valstijų gyvento
jų tarpusavio santykių eksper
tas. S. Pearce

Šypsenos
Nepirks oro

'Jonas: “Aš jau kvitinau 
rūkymą.”

Povilas: “Kodėl, kas pa
sidarė?” '

Jonas: “Dabar visas ci
garetes garsina, kad* jo
se nėra nikotino, kad nė
ra erzinančių chemikalų, 
kad ^ėrą kutenimo. Ar tai 
tu manai, kad aš mokėsiu 
20 ce’Hų už pakelį šviežio 
oro?”

Nepažinojo
1- mas trempas (valkatą): 

“Ar tu gi negirdėjai, kad 
Kristus užmokėjo r.avo gy
vastimi už mūsų kaltes?” Jj

2- ras trempas: Ne! As 
io visai nepažinojau. ArJ 
tai Floridos farmeris jį pa
gavo vištas vagiant?!”

Perkrikštas.
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Kultūrinis forumas

Progress of Lithuanian 
Soviet Music

By JUOZAS GAUDRIMAS, Docent, 
Conservatory of Vilnius

Music has made unprecedented pro
gress in Lithuania under Soviet Govern
ment. Thanks to the favourable con
ditions created for the Lithuanian com
posers by the state, many new composi
tions have been, published in postwar 
years.

Šį rudenį ir sekamą žiemą LMS Tre
čioji Apskritis pasiryžo pradėti rimtą 
darbą kultūrinėje srityje. Ji ruošia eilę 
paskaitų - kultūrinių popiečių apie me
ną, apie kultūrą, apie kultūrininkus, — 
žymius menininkus, rašytojus, dailinin
kus.

# Žemiau talpiname programą taip, 
kaip ją sutaisė rengėjai:

1. MŪSŲ KULTŪRINIO GYVENI
MO PROBLEMOS. Platus, simpoziumas 
ir Kultūrinio Forumo atidarymas.

Dalyvauja įvairių kultūros veiklos ša
kų vadovai.

Jrumpa meninė programa.
apkričio 16-tą dieną.

. i. MŪSŲ teatrine veikla, — 
JOS PLIUSAI IR MINUSAI. Debatai 
apie Amerikos lietuvių teatrinę savivei
klą ir jos aktuales problemas. Simpo
ziumas, dalyvaujant dramaturgams, re
žisieriams, aktoriams ir mėgėjams. 
Trumpa meninė programa, — skicas.

Lapkričio 30-tą dieną.
3. LITERATŪROS VAIDMUO KO

VOJE UŽ PAŽANGĄ. Simpoziumas 
skirtume tarp idėjinės ir formalistinės 
literatūros. Trumpos paskaitos ir pu
blikos debatai.

C Gruodžio 14-tą dieną.
4. MUZIKALĖ VEIKLA, — MŪSŲ 

CHORŲ REPERTUARAS. Debatai apie 
lietuviškos dainos ateitį Amerikoje, cho
rų charakterį, santykius su bendra 
Amerikos muzika. Debatuose dalyvaus 
Ajjpmpozitoriai, dirigentai, choristai ir 
publika. '

* Gruodžio 28-tą dieną.
J 5. POEZIJA IR GYVENIMAS. Pa

skaita apie poezijos rolę, įvairias poe
zijos formas, lietuvių poeziją bendrai ir 
Amerikos lietuvių poeziją ypatingai.

i’ Meniška deklamacijų programa. »
Sausio 11-tą dieną.
6. ŽURNALIZMO ROLĖ. Platūs de

batai anie spaudos rolę bendrai ir Ame
rikos lietuvių pažangią spaudą ypatin
gai.

Sausio 25-tą dieną.
. 7. ’ FILMU POPIETIS. Žinomo kvies

to filmų kritiko paskaita apie filmus. 
Meniška programa, susidedanti iš spe
cialiai parinktu trumpų filmų rodymo.

Vasario 8-tą dieną.
18. BIOGRAFINĖ PASKAITA apie 

zvmu lietuvių tautos istorinį asmenį 
(Tiksli tema dar nenumatyta.)

Vasario 22-rą dieną.
9. LIETUVIU SANTYKIAI SU KAI

MYNINĖM TAUTOM. Kolektyve pa
skaita ir debatai apie lietuvių istorinius 
santykius, netolimą praeitį ir dabartį.

Kovo 8-tą dieną. ‘
10. TAUTOSAKA. Simpoziumas apie 

lietuvių padavimus, liaudies dainas, pa
tarles, mįsles ir tt. Trumpa meniška 
programa, dainos ir recitavimas.

Kovo 22-rą dieną.
11. VAIZDUOJAMAS MENAS. Sim

poziumas apie' tapybą, skulptūrą ir de- 
koratyvį meną. LMS dailininkų kūri
nių parodos atidarymas.

Balandžio 12-tą dieną.
12. FORUMO UŽBAIGIMO SUEIGA. 

Bendras minčių pasidalinimas apie fo
rumo iškeltus klausimus ir ateities pla
nus. Draugiškos vaišės—banketas.

Balandžio 26 dieną.
Kultūros forumas, susidedantis iš 

dvylikos programoje išdėstytų sueigų, 
sau stato tikslu kelti Amerikos lietuvių 
pažangios visuomenės kultūrinį lygį, 
tįsoti įvairių kultūrinės veiklos šakų 

^yJarbuotojams progą susirinkti periodi- 
’ niai ir aptarti teoretinius ir bėgamuo

sius klausimus, suteikti tvirtesnį teore
tinį pagrindą jauniems lietuvių meniš
kos saviveiklos dalyviams ir tvirtinti ry- 

J sius tarp kūrėjų ir publikos.
Kiekviena programoje išdėstytų fo

rumo dalių, ar tai debatų, ar simpoziu

mo ir paskaitų pavidale, yra atvira 
kuo platesniam publikos dalyvavimui, ir 
publika raginama imti balsą laisvai ir 
be varžymosi kiekvienu klausimu. Visų 
aktyvus dalyvavimas numatomas ne tik 
per debatus ir simpoziumus, bet ir po pa
skaitų, kuomet seks klausimų iratsa
kymų periodai.

Meniškos programos, kurios vyks 
prie daugumos forumų, numatytos ne 
tik kad paįvairinti programą, bet kad 
labiau įšryškinti diskusuojamą klausi
mą. Tokiu būdu meniškos programos 
bus ne priedas, o- tiesioginiai su sueigos 
tema surištos ir tam specialiai parink
tos. '

Kada tik galima, po sueigos vyks 
draugiškos vaišės, arbatėlės.

Forumo vieta: Muzikos Salė, Lietu
vių Kultūrinis Centrais (Liberty Audito
rium), 110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill 19, N. Y.

Laikas: Programoje nurodytomis da
tomis (sekmadieniais) pradžia 3-čią va
landą popiet.

Gegamas Sarianas

Trys kombaineriai
Subangavo saulėje kviečiai, 
Lankstė stiebą linksmas lauko vejas. 
Rinko derlių brandų jį sparčiai 
Trys kombaineriai, draugai ištikimieji.
Skaisčią dieną—griausmo dundesys: 
Apie karą trenksmas nugarmėjo. 
Ėmė kerštą kaupt širdy visi— 
Ir kombaineriai, draugai ištikimieji.
Tarė pirmas: “Bus, draugai,-geriau, 
Jeigu eisiu ten, kur brolių kraujas liejas- 
Už tėvynę eisiu aš kariaut.”
Skyrės trys draugai ištikimieji.
Išsiskyrė prie brandžių kviečių.
Draugas priekin takeliu nuėjo.
Bet atrodė jiedviem—šičia juk 
Liko trys draugai ištikimieji.
Bėgo laikas, greitas ir spartus.
Siela antro—irgi frontan skrieja... 
Ir išėjo. Bet mintim kartu 
Buvo trys, draugai ištikimieji.
Liko trečias vienišas laukuos,
Tarė: “Mano prakaitas už tris lai liejas, 
Duosiu kraštui duonos ir jėgos!” 
Rodės—dirba trys draugai ištikimieji.»
Ten ugnis pakildavo lig debesų, 
Čia—kviečius šiureno linksmas vėjas.
Ir, atrodė, jie kartu visur ,
Trys kombaineriai, draugai ištikimieji.

Vertė Vyt. Sirijos Gira

Lithuanian Soviet music is disting
uished by its optimism, clarity and 
vigour. Its treasury is being constant
ly enhanced by new J compositions in
spired by the rich and varied Soviet life. 
The new songs of A. Račiūnas, K. Ka- 
veckas, I. Švedas, A. Klenickis, S. Vai
niūnas and other composers sing of the 
struggle for peace, of the happy labour 
of the Lithuanian workers and collective 
farmers.

Many new songs and other composi
tions have lately been published by 
young composers educated in the Soviet 
conservatories, as, for example, J. Ju
zeliūnas who completed his post-gradu
ate studies at the Leningrad Conserva
tory this- year, E. Balsis, a student of 
the same conservatory, P. Tamuliūnas, 
A. Belazaras, I. Gaižauskas, V. Klova 
and others.

Speaking of major vocal and instru
mental compositions, note should pri
marily be made of two new Lithuanian 
operas, “A „Daughter of the Lakes,” 
composed by A. Račiūnas, and “On the, 
Nieman,” by A. Klenickis. A. Račiūnas’ 
opera was inspired by the heroic ex
ploits of the glorious Lithuanian peas
ant girl, Marytė Melnikaitė. A. Kle
nickis pictures the struggle conducted 
by the Lithuanian partisans against the 
Hitlerite invaders during the Great Pa
triotic War.

The Lithuanian theater has added to 
its repertory recently two ballets writ
ten by the young Lithuanian composer 
J. Juzeliūnas and the well known Lith
uanian opera soloist J. Indra. J. Ju
zeliūnas pictures in his ballet “On the 
Seashore” the life of the Lithuanian 
fishermen. J. Indra’s ballet, “Živilė” 
(based on motifs from A. Mickiewicz’s 
works), revives scenes from the struggle

The treasury of Lithuanian Soviet 
music has also been enhanced lately by 
new instrumental composition, partic
ularly noteworthy among them being the 
compositions of Honored Art Worker 
of the Lithuanian SSR B. Dvarionas. 
In the postwar period he has written 
a number of remarkable compositions 
singing of the new, happy life of the 
Lithuanian people. B. Dvarionas was 
awarded Stalin Prizes on two occasions: 
for his. Concerto for Violin and Orches
tra and his music for the documentary 
film, “Soviet Lithuania.” When he was 
awarded prize, for the second time, B. 
Dvarionas made the following state
ment in. the press: “The composers of 
our republic could never before dream 
of s.uch a high appraisals of their works, 
of such great prospects for creative en
deavours...” Recently B. Dvarionas 
composed music for William Shake
speare’s tragedy “Othello.”

The distinguished Lithuanian, pianist 
and composer, Professor S. Vainiūnas, 
author of the famous concerto for organ 
and string orchestra, was adjudjed a 
prize recently for his Rhapsodv on Lith
uanian Themes for Violin and Sympho
ny Orchestra. He has now written his. 
Second Concerto for Piano and Orches
tra; a. colorful realistic composition 
which bears the imprint of great skill, it 
is based on motifs of Lithuanian folk
songs, and particularly choral songs. 
The third symphony completed by A. 
Račiūnas last year is distinguished by 
its affinity to the Lithuanian folk song 
and dance, rich instrumentation and 
optimism. i y

New symphonies have'been contribut
ed by our young composers, J. Juzeliū
nas and E. Balsis. The new works of J. 
Juzeliūnas, his Second Symphony and 
symphonic poem “The Storm,” suite for 
symphonic orchestra and others stand 
out for their great melodiousness, soft 
lyricism, sincerity and simplicity of 
musical idiom. E. Balsis accentuates 
the dramatic elements in his music. 
Both composers base their idioms on 
motifs from Lithuanian folklore, and 
both reveal the tendency to adhere -to 
and develop the remarkable traditions 
of Russian classical music. An outstand
ing composition written by E. Balsis is 
the symphonic poem,- “Let Peace Pre
vail !” • 1 r .

pamatas ir menas, kurie iš
sivystė sykiu laikui bėgant- 

Jie išsivystė per platų 
“The Gold Rush” humorą, 
“City Lights” sujaudinimus 
ir “The Great Dictator” ir 
“Monsieur Verdoux” sati- 
rą į puikų žmonišką opti
mizmą, kuriame šie visi 
elementai vaidina rolę.

Tuo pačiu sykiu, Charlie 
Chaplin išvystė savo atpa
sakojimo, direkcijos ir mu
zikos stilių taip, kad kiek
viena filmą yra pilna vie
nutė — jo menas plečiasi ir 
vystosi į įvairias kryptis, 
kad patarnautų jo papras
tai centralinei temai.

Charles Chaplin savo 
naujausioje filmoje “Li
melight,” rodomoje dvie
juose teatruose: Astor 
Teatre, prie Times Squa;
re, ir Trans-Lux, Madison.., 
ir 60th St., New Yorke.

Filmoj “Limelight,” Cha^’ 
plinas naudoja visas skir
tingas savo genijaus-puses, 

I kad išvystyti pozityvų at- 
sikreipima už žmonių susi-

Galaktionas Tabidzė
- /

Poetui
Savos poezijos maištinguosius lapus 
Pavartęs, tu atsidusai iš lėto:
“Svajonių takas-laimėn žengt klampus...
Kas man iš to, kad aš garsus poetas?”
Koks menkas tu verkšlenimais tokiais, 
Koks kurčias tu es.i ir trumparegis! 
Juk* laimė—žemės profilį pakeist, 
Juk laimė ten, kur mūšio ugnys dega...
Kilniam darbe—užuomarša puiki 
Savų smulkių asmeniškų vargelių.
Tokia poeto turi būt buitis, 
Kuri, deja, tau abejonių kelia.
įženk nekviestas 'savo kūriniais
Tenai, kur siautė nuovargis ir tvaikas., 
Kur tik estetai rimais bandė žaist 
Ir švaistės žodžiais fantazieriai klaikūs.
Tegu svajoja debesis pasiekt,
Tegu tikrovę šalimais palieka.
Tačiau laikai Alfredo de Musset 
Poezijon negrįš jau, laimei, niekad.
Poezija pas mus ne ta, kaip kur kitur, 
Ir laurais toji plunksna tik dabinas, 
Kuri eilėraščiu—dinamitu 
Pasaulį atgyvenusį sprogdina.
Ir uragnas ūš pro užtvaras tvirtas, 
Ir žemė sujudės, supratus.naują prasmę... 
Tačiau tik tas, kurs auklėjas ir pats, 
Sukurs pasaulį naują ir geresnį.

Vertė Vyt. Sirijos Gira

conducted by the Lithuanians, with the 
support of the Russian people, in the 
14 th century against their age-old ene
mies — the German cur knights. The 
music- of the two ballets is noteworthy 
for its profound realism, positive ideo
logical content and high artistic merits; 
•it is based on motifs of Lithuanian folk 
songs and dances. They represent a 
.major contribution to the repertory of 
the Lithuanian theater.

J. Indra has also contributed “The 
Struggle for Peace,” a suite in four 
movements with very skilfully present
ed choral parts. K. Kaveckas is com
pleting his. second suite for chorus, “The 
Desert Begins to Blossom,” dedicated to 
the great construction works in the 
country. Cantatas dedicated to peace 
by K. Galkauskas, I. Karosas and 
P. Tamuliūnas are permeated with love 
of the country. '

A capital composition in Lithuanian 
instrumental ehamber music is. E. Bal
sis’ string quartet in four movements. 
Another work that should be classed as 
a capital composition in Lithuanian So
viet chamber music is the suite for oboe 
and piano in four movements, written by 
J. Indra. The two compositions make 
skillful use of Lithuanian 'folk melodies.

Lithuanian composers are producing 
realistic music based on motifs of the 
Lithuanian people’s lore.

pratimą ir draugiškumą. 
Jis užtvirtina savo gilų ti
kėjimą į gyvenimą ir žmo
nijos pirmynžangą.
' “Bėda su pasauliu,” pa

sakoja jis. jaunam šokėjui, 
kuris bandė nusižudyti, 
“yra tame, kad mes neap- 
kenčiame savęs. Gyveni
mas gali būti puikus, jei
gu jo nebijai.”

Tai su tokia tema, prie 
kurios jis grįžta pakartoti
nai, jis išstoja prieš visa 
bloga ir nežmoniškumą, 
kam visa Hollywoodo in
dustrija yra pašvęsta.

Štai kodėl ragąngaudžiai 
Amerikoje nekenčia ir bijo 
jo. Štai kodėl silpnašir- 
džiai ir abejotojai, žmonės, 
kurie patys bijo gyveninio, 
ragina jį grįžti prie lazde-

Senatorius Tfcftaš sako, 
kad jeigu jis būtų buvęs 
nominuotas republikonų 
tikietu, ir jis būtų rinki
mus laimėjęs. Bet jis 
džiaugiasi ir Eisenhowe- 
rio laimėjimu. Jis tikisi 
būti naujojo prezidento 
dešine ranka Senate,

Chaplino 44 Limelight”
Rašo Thomas Spencer

.LONDON. — Mes visi ti
kėjomės# turėti daug juoko, 
o.tiktai truputį susijaudini
mo, žiūrėdami į Chaplino 
naują filmą “Limelight.”

Ko mes labiausiai nesiti
kėjome, tai būti sujaudin
tais paprastos apysakos. 
Bet mes labai susijaudino
me. Kritikai ne dažnai 
triukšmauja laike protar
pių viduryje filmų ar pul
dinėja jūdžių artistą.

Bet išrodė visai natūra
liai ir teisingai, kad jie taip 
atsineštų linkui Chaplino. 
Jo genijus privertė net kri
tiškus spaudos žmones at
siminti -paprastą žmohišku- 
mą, kurį jų normalus tri- 
vialumas priverčia juos daž
nai užmiršti.

Kaip išaiškinti tokį dide
lį Chaplino sužavėjimą vi
sokių rūšių ir sąlygų žmo-

lės ir ubagiškų .kelnaičių. 
Bet taipgi, aš manau, tame > 
yra ir priežastis, kodėl šis 
didis kino artistas, vienas • 
iš didžiausių gyvenančių 
pasaulio artistų, taip pri* 
traukė prie savęs ir laiko 
paprastus žmones, vyrus irs 
moteris.

yra" retas V puikus'- daTy:'.. ši nauja filmą yra vieno
kas, bet ne tame visa isto-! iš geriausių užtai, kad ji ėi- 
rija. Išaiškinimu, aš ma-'na toliau sujaudinimo ir 
nau, yra tas, kad Chaplinas humoro — nors šių abiejų 
pritaiko savo dideli talen- ■žmonių senti men.tų me
tą prie pozityvios, žmonis- j trūksta — prie pozityvios, 
kos.ios filosofijos. 1 patikimos pastabos, kurios

# ! jis niekad taip tvirtai ne-

su-nių, iš kurių daugelis 
tinka tiktai jo genijaus 
klausimu?

Tai ne vien tik tas, kad 
Chaplinas yra genialus 
klaunas. Tas, be abejonės, i

Jis teisingai ignoravo pajudino, 
kritikus, kurie atsimena jį ŲL..„ 
sudriskusį, dideliuose ha- yra meistriškas darbas.
tuose 30 metų atgal ir no
rėtų, kad jis būtų toks pat 
klaunas, kaip kad tada bu
vo.

Charlie, pirmųjų dviejų 
filmų bomas, nebuvo Cha
plino genijaus klimaksas, 
nors gerai pažįstamas cha
rakteris užkariavo pasaulio 
širdis. Tai buvo filosofinis

Visais atžvilgiais ši filmą,!

šilta, žmoniška, lengvai vi
siems suprantama. Kaip 
paprastas palinksmin i m o 
dalykas, kaip gerai apdirbi 
tas meno kūrinys, bus visų 
Chaplino mėgėjų labai šil
tai sutiktas — tai yra, 1 
visų paprastų, padorių žmo
nių — po visą pasaulį, • \•

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštad., Lapkričio-Nov. 15, 1952



Iš Rusijos praeities
(Ištraukos iš ‘TSRS Istorijos’)

(Antano Braun- 
naujagimį sūnų. 

Annai Ivanovnai 
kūdikis

' 11. JELIZAVIETA
PETROVNA (1741—1761).

Rusijos bajorų sąjūdis prieš 
vokiečių įsigalėjimą. Anna I- 
vanovna vaikų neturėjo. įpė
diniu ji paskyrė Ivaną VI, sa
vo giminaitės Annos Leopol- 
dovnos, ištekėjusios už vokie
čių princo 
šveigiečio), 
1740 m.,
mirus, trijų mėnesių 
Ivanas Antonovičius buvo pa
skelbtas imperatoriumi. Val
dytoju buvo paskirtas Bironas. 
Toks Birono išaukštinimas 
sukėlė didelį nepasitenkinimą 
net jam artimos rūmų diduo
menės tarpe. Prieš Bironą bu
vo sudarytas sąmokslas. Feld
maršalas Minichas atvyko su 
gvardijos kareivių grupe į rū
mus ir Bironą suėmė.

Valstybės valdytoja buvo 
paskelbta kūdikio imperato
riaus motina Anna Leopoldov
na.

Bet ir jos valdymas tetruko’ 
vos apie vienerius metus. Kol 
vyko kova dėl valdžios tarp 
nedidelės grupės vokiečių a- 
teivių, susivaidijusių po Annos 
Ivanovuos mirties, gvardijos 
karininkų ir kareivių tarpoj 
brendo sąjūdis Rusijos oru
mui ir garbei apginti. Gvar
diečiai pasisakydavo Petro 1 
dukters Jelizavietos Petrov
uos naudai. Sąmokslą parėmė 
Prancūzijos pasiuntinys Peter
burge, nes Prancūzija norėjo 
pašalinti Vokietijos įtaką Ru
sijai.

1741 m. lapkričio 25 d. nak-j 
tį Jelizavieta su savo šalinin
kais ir Preobražensko pulko ' 
gvardiečių kuopa staiga atvy-; 
ko į rūmus. Gvardiečiai suė- į 
mė Anną Leopoldovna ir jos 
šeimą. įtūžę kareiviai primų- j 
šė įžymiausius didikus, jų i 
tarpe — feldmaršalą Minichą. 
Jelizavieta buvo paskelbta im- 

• peratore. Gvardija iš naujo- 
.* sios imperatorės atvirai reika

lavo išvaduoti iš “vokiečių , 
jungo“. Mažametis imperato
rius Ivanas Antonovičius buvo 

’ uždarytas į Šliselburgo tvirto
vę, kur vėliau, Jekaterinos II 
valdymo metu, buvo nužudy
tas.

Rusijos bajorai Jelizavietos 
Petrovnos valdymo metu įsigi- j 
jo naujų privilegijų. 

' bajorai turėjo 
valstiečių gyvenamąją 

-Bajorai buvo atleisti nuo že-1 
minančios bausmės rykštėmis , 

—ir rimbu. Peterburge buvo į- ! 
steigtas Bajorų Bankas, kuris j 
duodavo bajorams pinigines | 
paskolas už nedidelius pro- j 
Centus. Dvarininkai įsigijo j 
teisę be teismo tremti bau- j 
džiauninkus valstiečius į Sibi- j 
rą, be to, kiekvienas tremtinys 
buvo įskaitomas vieton rekrū
to į armiją. Dvarininkai šia 
teise pasinaudojo labai pla- | 
čiai, norėdami nusikratyti 
jiems nepatinkamais, taip pat 
senais ir sergančiais valstie
čiais. Daugumas ištremtųjų 
nuo ligų, šalčio ir bado žūda
vo kelyje, ir vos vienas ket- j 
virtadalis siunčiamųjų pasiek
davo Sibiro miestus.

Vokietijos rūmuose, Petras 
Fiodorovičius garbino prūsinę 
Fridricho II sistemą. Rusijos 
jis nekentė ir vadindavo ją 
“prakeiktąja šalimi.“ Impera
torė Jelizavieta Petrovna se
serėną suvesdino su menkutės 
Anhalt-Cerbsto kunigaikštys
tės princo dukteria Sofija, ku
ri Rusijoje 
Jekaterina 
šingai jos 
buvo gabi, 
tė, uoliai mokėsi rusų kalbos, 
stebėjo rusų papročius ir vi
sais atžvilgiais stengėsi įtikti 
Rusijos bajorams.

Septynerių metų karas 
(1756—1763) ir Rusijos daly
vavimas jame. Prūsijos kara
liaus Fridricho II (1740 — 
1786) grobikiška politika ėmė 
kelti jo kaimynų tarpe rimto 
susirūpinimo. Rusija prisidėjo 
prie Prancūzijos, Austrijos ir 
Saksonijos sąjungos, nukreip
tos prieš Prūsiją. Pastarosios 
pusę palaikė Anglija. Kai 
Fridrichas II pradėjo karą, 
staiga užpuldamas Saksoniją, 
1757 m. Rusijos kariuomenė 
įžengė į Prūsijos žemę.

Savitika prūsų karalius, lai
kęs savo armiją “nenugali
ma“, žiūrėjo į karą su Rusija, 
kaip į lengvą karinį pasivaikš- 

i čiojimą. Pirmosios kautynės 
privertė jį pakeisti savo nuo
monę. Pasitikti rusų armijai, 
kuri žygiavo Karaliaučiaus 
tvirtovės link, Fridrichas II 

! pasiuntė didelę kariuomenę, 
vadovaujamą vieno geriausių
jų jo generolų. 1757 m. rug
pjūčio mėn. ties Gros-Egers- 

i dorfo kaimu vokiečiai staigiai 
puolė žygiavusius rusų pulkus, 
kai daugumas dalinių traukė 
siauru miško keliu, 
niai daliniai, 
j e, nepaisydami

Kautynių pra- 
kad ir kaip rusai at- 
priešinosi, vokiečiams 
išblaškyti rusų kairįjį 

Fridrichas II buvo

Klaidingos politikos tragingi rezultatai

Tiktai i 
teisę valdyti l 

žemę.'

Pati Jelizavieta, kaip ir jos 
pirmatakė, į valstybinius rei
kalus maža tesikišdavo. Rūmų 
gyvenimas darėsi panašus į 
nuolatinę šventę: kaukių ba
liai, puotos ir kiloki pasilinks
minimai vyko be paliovos vie
ni po kitų. Savo apdarams im
peratorė eikvojo milžiniškas 
■Sumas. Jelizavieta Petrovna iš 
Vokietijos iškvietė savo gimi
naitį, Holštinijos princą Karo
li Petrą Ulrichą (Petro I duk
ters Annos Petrovuos, ištekė
jusios už Holštinijos princo, 
tlūnų). Rusijoje jis buvo pava
idintas Petru FiodoroviČiumi ir 
;paskelbtas imperatorės įpėdi
niu. Nemokša ir bukaprotis 

Petras Fiddorovičius įvaryda
vo skirtuosius jam mokytojus 
j desperaciją. Būdamas 18-20 
metų, jis dar žaisdavo žaisli
niais kareivėliais, elgdamasis 
su jais, kaip su gyvais žmonė
mis. Išaugęs vokiečių feodalų

buvo pavadinta 
Aleksiejevna. Prie- 
vyrui, Jekaterina 
daug mokėsi, skai-

Priešaki- 
buvę pamiškė- 

gausesnių 
priešo jėgų, drąsiai stojo į ko
vą. Nuo jų patvarumo prik
lausė visos armijos išgelbėji
mas, nes reikėjo duoti jai lai
ko išeiti iš miško ir. išsirikiuo
ti kovos rikiuote. Kareiviai ir 
karininkai rodė narsumo ste
buklus. Paplūdę krauju su
žeistieji tebekovojo atremda
mi priešą. Kovotojų eilės re
tėjo. Vokiečiai džiūgavo artė
jančia pergale.

Tuomet į šūvių trenksmą ir 
kautynių triukšmą sava ini
ciatyva puolė pulkai, stovėję 
ant miško kelio. Gurguolės už
stojo jiems kelią; kareiviai, 
prasiveržę pro krūmus ir miš
ko tankmę, vokiečių nelaukti 
atsirado mūšio vietoje.

Neduodami vokiečiams atsi
peikėti, rusai, šaukdami “u- 
ra!“, puolė durtuvais. Vokie
čiai tokio staigaus smūgio ne
atlaikė ir pasileido netvarkin
gai bėgti, palikę patrankas ir 
sužeistuosius. Rusų armija lai
mėjo visišką pergalę. Netru
kus rusų kariuomenė be mūšio 
užęmė Karaliaučiaus tvirtovę. 
Rusų kariuomenės mušamas, 

Fridrichas II blaškėsi į šalis. 
Tik sąjunginės kariuomenės 
vadovybės lėtumas išgelbėjo jį 
nuo pražūties. Prancūzija ir 
Austrija Rusijos bijojo labiau 
negu Prūsijos. 1759 m. Fridri- 

surinkęs visas pajė-

gas, patraukė jas prieš rusų 
armiją, kuri grėsė Frankfurto 
miestui ties Oderiu. Rusų ka
riuomenė, vadovaujama seno 
kovingojo generolo Saltykovo, 
užėmė pozicijas ties Kuners- 
dorfo kaimu.
džioje, 
kakliai 
pavyko 
sparną,
taip tikras pergale, kad, ne
laukdamas mūšio galo, pasiun
tė į Berlyną žinią apie visišką 
rusų armijos sunaikinimą. Tito 
tarpu, persirikiavę rusų pul
kai su nepaprastu narsumu 
atmušė vieną po kito įnirtin
gą prūsų puolimą. Priešą vi
sai parbloškė rusų kavaleri
jos ir pėstininkų mirtinis smū
gis. Vokiečiai bėgo, metę gin
klus ir .vėliavas. Pats Fridri
chas II vos nepateko į nelais
vę.

Prūsų karalius, netekęs Ku- 
nersdorfo kautynėse beveik 
visos armijos, visiškai nusimi
nė, netgi galvojo nusižudyti. 
“Aš esu nelaimingas, kad dar 
gyvas, — rašė karalius. — 
Kai aš tai sakau, visi bėga, ir 
aš nebeturiu valdžios Šiems 
žmonėms.“ Berlyną apėmė 
panika.

Nesutarimai ' sąjungininkų 
tarpe ir šį kartą išgelbėjo Fri
drichą II, įgalino’jį atsipeikė
ti ir surinkti naują armiją. 
Tačiau po vienerių metų Ber
lyną vis dėlto rusu kariuome
nė užėmė. 1760 m. rudenį 
prie vokiečių sostinės prisiar
tino nedidelis rusų kariuome
nės dalinys. Berlyno įgulą, ne
įskaitant ginkluotų gyventojų, 
sudarė 26 batalionai pėstinin
kų ir 4 6 eskadronai raitelių, 
be to, buvo 120’ sunkiųjų pa
trankų. Tačiau rusų armijos

I pergalės vokiečių generolus 
taip buvo pritrenkusios, . kad 

! jie, nepaisydami kiekybinio 
į pranašumo, nesiryžo ginti so
stinės ir naktį slaptai išvedė 
kariuomenę iš miesto. Rytą

' Berlyno miesto valdžia įteikė 
rusų karo vadovybei ant ak
sominės pagalvėlės padėtus 
miesto tvirtovės raktus.
Fridricho II padėtis buvo be

viltiška. Jį išgelbėjo rusų, im
peratorės Jelizavietos mirtis— 
1761 m. gruodžio mėn. Nau
jasis imperatorius Petras III, 
didelis vokiečių ir Fridricho 
II gerbėjas, tuojau pat suda
rė su Prūsija taikos paliaubas.

Septynerių metų karas nau
jai išgarsino rusų pulkų kovos 
vėliavas. Svetimšaliai ėmė kal
bėti, kad rusų kareiviui nepri
lygsta joks kitos armijos ka
reivis. Netgi Fridrichas II pa
sisakydavo, kad lengviau ru
sus išmušti, negu priversti 
trauktis.

šiame kare garsias perga
les laimėjo įžymus, rusų karo 
vadas Petras Aleksandrovi- 
čius Rumiancevas (1725—
1796). Per septynerių metų 
karą Rumiancevas 
kad Petro Pirmojo 
rusų karinis mokslas 
karaliaus Fridricho II prūsiš
kąją karo sistemą. Rumian
cevas, vystydamas Petro kari
nį meną, pirmasis ėmė taikyti 
skleistinę rikiuotę priešui nu
galėti taikia šautuvų ugnimi ir įrankiu, 
puolimą kolonomis masiniam 
durtuvų smūgiui. *

Reakcionieriai turi gra
žaus juoko. Jie tyčiojasi iš or
ganizuotų darbininkų. Argi 
senatorius Taftas nesakė, kad 
organizuotų darbininkų balsai 
nieko nereiškia? Argi jis ko
vodamas organizuotus darbi
ninkus ne laimėjo rinkimų į 
Senatą ?

Dabar jo filosofija vėl šim
tu procentų pasitvirtino. Unijų 
lyderiai užgyrė gubernatorių 
Stevensoną, bet rinkimus lai
mėjo generolas Eisenhoweris. 
Tad ar yra reikalo skaitytis 
su darbo unijomis ir jų taip 
vadinama politine veikla? Kur 
ta jų veikla? Unijų vadai net 
ir savo narių negali ‘už no
sies vedžioti“. Milijonai jų 
balsavo už Eisenhower}, nors 
lyderiai ragino balsuoti už 
Stevensoną...

Tokių argumentų ir diskusi
jų dabar pilna visur. Disku- 
suoja eiliniai nariai, ginčijasi 
unijų vadai. Vietoje Taft- 
Hartley įstatymo pasiuntimo į 
gurbą, po šių rinkimų jis bus 
dar paaštrintas.

Rezultatai tikrai tragiški. 
Bet jie yra išdavas bei pada
rinys perdėm klaidingos poli
tikos. Kodėl darbininkai turė
tų balsuoti už demokratus, o 
ne balsuoti už republikonųs: 
ar tik todėl, kad jiems taip į- 
sako jų vadai? Ar organizuo
tiems darbininkams - džiugu, 
kada jų sūnūs siunčiami į 
Korėją žudymui? Ar jiems 
malonu mokėti nebepakelia
mus taksus militarizmo stipri
nimui ir ruošimui naujo pasau
linio karo? Juk tai visa davė 
demokratai valdžioje su Tru
mann priešakyje. Dabar vėl 
balsuoti už jų žmogų, tai reiš
kia, užgirti jų visus darbus ir 
palaikyti tokią pat nepaken
čiamą padėtį, kokią turime 
šiandien!

Taip galvojo šiaip daugu
ma piliečių. Aišku, kad tokios 
pat nuomonės buvo didelė da-

lis ir darbo unijų narių. Va
dai ar ne vadai, jie pasirinko 
mažesnį blogą. Jiems atrodė, 
kad šiame atsitikime mažesnis 
blogas yra Eisenhoweris. Bent 
jau jis ką nors žada. Pavyz
džiui, jis žada lėkti Korėjon 
ir sutvarkyti reikalus tenai. 
Jis žada sumažinti militarinių 
išlaidų naštą. Jis žada suma
žinti taksus. O ką žada Ste- 
vensonas? Absoliutiškai nieko. 
Jis nežinąs ką daryti su Ko
rėjos karu. Jis priešingas ma
žinimui militariškų išlaidų. 
Jis kvailiais vadina tuos, ku
rie sako, jog taksus galima su
mažinti. Tai kodėl unijistai 
turi balsuoti už jį, o ne re- 
publikonų kandidatą?

Darbo unijų vadai per visus 
paskutinius ketverius metus 
visomis keturiomis rėmė visus 
Trumano žygius, jų tarpe ir 
skerdynę Korėjoje. Nepuikiau- ( 
somai politiškai ’veikti jie ne 
sapnavo. Per visus ketverius 
metus gražiai miegojo. O da
bar staiga nori, kad jų vado
vaujami nariai jų klausytų ir 
mokėtų politiškai susiorientuo
ti!

Kas kita, jeigu darbo uni
jos turėtų savo Darbo Partiją. 
Kas kita, jeigu ta partija būtų 
pažangi, vestų skirtingą politi
ką. Darbininkai politinėje dir
voje būtų suvienyti taip, kaip 
jiė yrą susivieniję ekonominė
je dirvoje. Rinkimai būtų ki-/ 
toki. Dviejų partijų sistema 
juos negalėtų kryžiavote Jie 
turėtų savo politiką. Kapita
listiniai politikieriai negalėtų 
jiems akis muilinti tuščiais 
pažadais.

Ar tokią išvadą iš šių rin
kimų padarys mūsų darbo u- 
nijų judėjimo lyderiai — Mur
ray, Green, Lewis, Reuther, 
Dubinskis? Labai abejotina. 
Jie per daug kietai susirišę 
su kapitalistinėmis partijomis. 
Iš klaidų jie nepajėgia moky
tis. Progresistas

Gen. Eisenhoweris (dešinėje) sveikinasi su senatoriu
mi Nixonu, republikonų kandidatu i vice-prezidentus.

“■Abudu patenkinti laimėjimu.

Klubui.
Vėliname visiems ligoniams 

greitai pasveikti.
Josephine Nelesh

Hartford, Conn,

Cliffside, N. J

įsitikino, 
sukurtas 

viršija
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raštinėje, Šitie amerlkieVaizdas Korėjoje armijos 
čiai kariai balsuoja už Amerikos prezidentą.
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Trygve Lie sulaužė Jungtiniu Tautų 
Konstituciją

mūsų kuo-

delegatus i 
konferenci

j Iškilo aikštėn labai įdo
mus ir svarbus reikalas su 
Jungtinėmis Tautomis. Vis
kas išryškėjo, kai mūsų rą- 
gangaudžiai pradėjo savo 
darbą užmesti ant tarptau
tinės organizacijos. Pasi
rodo, kad pats Jungtinių 
Tautų generalinis sekreto
rius Trygve Lie laužo jos
Čarterį.
Jungtinių Tautų Čartery- 

je ir potvarkiuose aiškiai 
sakoma, kad tos organiza
cijos tarnautojais samdomi 
žmonės generalinio sekre
toriaus pasirinkimu, 
draudžiama klausti 
prašyti patarimo iš 
valstybės bei valdžios,
buvo nutarta, kad apsaugo
jus organizaciją nuo tapi
mo vienos kurios šalies

ja m 
arba 
bile 
Tai

Ogi 
Lie, 
įsi- 
ge- 
yra

Bet kas paaiškėjo? 
paaiškėjo, kad Trygve 
nuo pat organizacijos 
kūrimo ir išrinkimo jo 
neraliniu sekretoriumi,
padaręs su mūsų valstybės 
departmentu slaptą nera
šytą sutartį, jog jis nepri
ims arba nesamdys jokio 
amerikiečio Jungtinių Tau
tų tarnautoju be atsiklau- 

Įsimo mūsų valstybės de
partment. Slaptai yra su
sitarta, kad jis nesamdys 
nė vieno amerikiečio, kuris 
panašus į komunistą, arba 
turi komunistinių palinki
mu. .

Šitokį pdreiškimą bei pri
pažinimą x padarė valsty
bės department viršinin
kas Michael J. M, McDer
mott. Toki pranešimą pa
daryti iššaukęs senato
riaus McCarthy užmetimas 
Jungtinių Tautų selų’eto-

riui. McCarthy aną dieną 
pareiškė, kad Trygve Lie į 
savo štabą prisivaręs dau
gybę “raudonųjų.” Paneigi
mui to, valstybės depart- 
mentas iškėlė aikštėn vei
kiančią slaptą su Trygve 
Lie sutartį.

Dalykai blogi, labai blo
gi, kai pats vyriausias tarp
tautinės organizacijos va
das laužo jos konstituciją 
ir nutarimus. Juk jis ten 
pastatytas prižiūrėti tvar
ką ir vesti reikalus taip, 
kad jie visuoųiet ir visur 
sutiktų su jos konstitucija 
ir nutarimais.

Dabar kyla klausimas, 
kokias slaptas sutartis 
Trygve Lie turi su kitomis 
valstybėmis? Tokiu savo 
poelgiu jis kenkia Jungti
nių Tautų reikalui. Jis pul- 
do organizacijos vardą pa
saulio akyse.

Progresistas

BINGHAMTON, N. Y
Mūsų ligoniai

John Sadauskas ’jau ir vėl 
sugrįžo iš ligoninės, kur buvo 
išvežtas antru kartu. Ten jam 
padarė operaciją ant vidurių 
— išėmė bent kelis akmenis iš 
inkstų, kurie jį seniai kankino. 
Toko kalbėtis su jo šeima. Jie 
sako man: Mūsų tėvas daug 
geriau jaučiasi.

Taipgi Ch. . Dzidulionis ir 
vėl susirgo. Išvežtas į ligoni
nę. Sakoma, ir jam darė ope
raciją ant “olsęrių.”

'Vėliausiai susirgo K. Joza- 
paitienė dideliu šalčiu. Ji yra 
puiki tikietų pardavinėtoja. 
Tuomi daug pasidarbuoja dėl 
organizacijų, kurioms ji pri
klauso, kaip LD$ ir Moterų

smala viri ai 
lietuvių 

Elizabeth, 
ir kitur, 
susiburti.

Lapkričio 7 d. vietos LDS 
j 115 kuopa turėjo gerą ir na
riais skaitlingą susirinkimą. 
Susirinkime dalyvavo LDS 3- 

i čios Apskrities reprezentantai 
J. Katinas ir jo žmona Aldo- 

■ na.
J. Katinas raportavo iš at

sibuvusio LDS Seimo ii’ aiškino 
ateities programą veikimui or
ganizacijoje bei Apskrityje. 
Draugė Aldona kalbėjo, kaip 
sėkmingesnius, skaitlingesnius 
padaryti kp. susirinkimus. Ji 
nurodė ir būdus šaukimui su
sirinkimų.

Tai puikūs ir ėnergingi jau
nosios kartos veikėjai.' Jie pa
darė gražų įspūdį 
pos nariuose.

Kuopa išrinko 4 
LDS 3-čios Apskr.
ją, kuri įvyks gruodžio 14 d., 
Richmond Hill, N. Y. Nutarta 
pasitarti su‘Apskrities komite
tu dėl šios žiemos sezono pa
rengimo programų, ir užsisa
kyta platinimui ‘Vilnies” ka
lendorių.

—o—
Brooklyno smalaviriai, save 

besivadiną socialistais, pamilo 
cliffsidiečius ir pradėjo čia 
dažniau lankytis.

Tie nusidėvėję
socialistai, didesnėse 
kolonijose, kaip 
Newark, Paterson 
neturi galimybių
Tad lenda į mažąsias lietuvių 
kolonijas smalos virti ir kir
šinti lietuvius vienus prieš ki
tus. Jie irgi deklamuoja “iš
laisvinimą“ Lietuvos iš liaudiš
kos valdžios.

Kad ir nusenę žmonės, betgi 
privalėtų suprasti tų niekur 
neprilimpančių smalavirių 
mulkinimą.

šios raudonbaubiškos isteri
jos periodu, vadinami socialis
tai rįžtasi pasidaryti sau kapi
talo, šūkaudami “komunistai, 
komunistai...” Jie jau ap
šaukė Brooklyno Ginkų, Tys- 
liavą ir net kunigą Pakalnį 
komunistais! Ai- tai garbė su 
tokiais glūšais bičiuliuotis?

Prieš kiek laiko minėti sma
laviriai turėjo prakalbas. į 
tą kermošių atsilankė keli lie
tuviai, ■ nesibič i u 1 i uo j ą 
laviriais. Brooklyno 
bet tuščias “Keleivio’
parašė, kad į jų kermošių “at- 
lindo keli komunistai.“ Tas 
koresp. žino, kad Cliffside 
per porą desėtkų metų nebu
vo ir nėra komunistų. Kaip 
seniau, taip ir dabar yra pa
žangių žmonių, susibūrusių į 
LDS, LLD ir SLA kuopas. Jie 
sugyvena gražioje draugystė
je, ir netikiu, kad smalavi- 
riams pavyks tą cliffsidiečių 
draugystę suardyti.

> Derenčiukas

lš šaunaus parengimo “

Lietuvių Literatūros Draugi
jos Moterų Klubo parengimas 
spalio 26 d. labai gražiai pa
vyko. Svečių turėjome gražu 
būrelį., Visi gražiai ir links 
mai laiką praleido besišneku
čiuodami. Kurie norėjo, gale 
jo ir pašokti prie geros muzi
kos.

Vakarienė buvo duota gert 
už $1.50 prie šių dienų bran 
gurno. Per kruopštumą ir pa 
sidarbavimą gaspadinių ir ki 
tų draugių išeisime gerai. Bi 
le tik svečiai buvo patenkinti

Su maistu prie vakarienė, 
prisidėjo šios draugės: Ruse 
vičienė aukojo du labai gra
žius ir skanius keiksus; Lukš 
tienė — du kciku, kopūMh 
kiek reikėjo vakarienei, pus 
antro tuzino kiaušinių ir grie 
tinęs; L. Žemaitienė — grybi 
ir grietinės; V. Kazlau—gry 
bų, burokų ir galioną pieno 
O. Silks — grybų ir rauginti 
tomeičių ; M. Ramoškienė — 
mažą ‘ šiltosios“; Barison — 
grybų; L. Monkienė —keiką

Pinigais dėl Laisvės aukoje 
sekami žmonės:

O. Krasnickienė 
Senas Parapijonas 
Hartford ietis 
J. Lukštas 
A. čekas 
O. Lopata 
M. Kazlauskienė 
Antanas 
J. Margailis 
A. Kiškiunas 
U. Sulmonienė 
M. Ramoškienė 
Eva Valley 
O. Visockienė 
Eva Malinauskienė 
J. Saurusaitis 
O. Rudzinskienė 
M. Margailienė

, A. RemenČius
Latvienas 
M. Naktinis 
Parapijonas 
J. Aibavičius 
J. Beržinis 

Barnett
Viso aukų susidaro: $31.82.
Todėl visiems geraširdžiam 

rėmėjam tariame didelį ačiū! 
Ačiū už gražią paramą spau
dai, be kurios būtų labai ne
smagu mums seniams gyventi.

$2.0(1 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

1.00 
1.00 
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00 
1.00

su sma- 
didelis, 
koresp. šypsenos

Per vėlai švilpė
Kuomet graži leide per

važiavo raudoną šviesą, tai 
trafiko poiicistas jai S su
švilpė, kad sustotų.

Graži Jeidukė

tarė: “Gaila, bet aš jau ve
dus” — ir nudūmė savais 
keliais.

Perkrikštą^ 
--- ------------------  

.4 pusL-Laisvė (Liberty)-Šestad., Lapkričio-Nov, 15,1952
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i a (Tąsa)
pakentė puikiausiai. Tulijo gėrė 

Mjip pieną. Kai, leisdamasi nuo vienos 
pakopos ant kitos, nuo oranžinio ka
klaryšio ji nusileido iki violetinio diržo, 
iki žalių, auksu išmargintų kojinių, Silvi 
stabtelėjo: ji buvo sumaniusi! Žavėda
masi Tulijo kojų dailumu (jis jomis la
bai didžiavosi), ji atidengė savąsias, ku
rios buvo labai gražios. Su išdykėlišku 
koketiškumu ji pristatė jas prie Tulijo 
kojų, palyginimui atidengdama jas nuo 
užkulnių iki kelių. Paskui, atsisukda
ma į pilną paniekos, savo supamoje kė
dėje atsilošusią Anetą, ji tarė, žavingai 
nusišypsodama:

—Brangioji, parodyk ir tu savąsias! 
Ir staigiu mostu ji jas visai atidengė 

—storokais riešais ir sunkiomis blauz
domis. Tik porą sekundžių. Aneta iš- • 
rovė nagus klastingai katei, kuri pasi
traukė patenkinta. Tulijo matė...

Bet čia ji dar nesustojo. Visą rytą ji 
taikė sugretinimus, kurie neatrodė da
romi tyčia, .bet kurie nebuvo Anetai 
naudingi. Teisindamasi pasiklausianti ge
resnio Tulijo skonio dėl apykaklės, bliuzės 
ar salio, ji tvarkėsi, atkreipdama jo dė
mesį į tai, kas jos nebuvo prasčiau arba 
Anetos — gražiau. Aneta virpanti, dė
damasi nieko negirdinti, visomis ketu- 1 
riomis laikėsi, kad jos nepasmaugtų. 
Silvi žavinga, tarpe dviejų smūgių, pri
dėdama pirštus prie lūpų, siuntė jai bu
činį. Bet protarpiais jų akių žaibai su
sikirsdavo...

(Aneta) — Aš tavęs neapkenčiu. 
(Silvi) — Gal būt. Bet aš mylima. 
— Ne! Ne! — šaukdavo Aneta.
— Taip! Taip — atrėždavo Silvi.

j' Jo- pasikeitė iššaukiamais žvilgsniais. 
Aneta nepajėgė ilgai slėpti savo ne

draugiškumo po šypsena, lyg gyvačiukės 
f po gėlėmis. Jei ji būtų pasilikusi, ji bū

tų ėmusi šaukti. Staiga ji Silvi paliko 
laisvą areną. Ji išėjo, iškelta galva, 
sviesdama jai paskutinį neapykantos 

žvilgsnį. Paju°kianti Silvi akis jai at
sakė:

* — Juoksis, kas gyvens.
/ Mū is vyko rytojaus ir sekančiomis 

dienomis džiūgaujančios galerijos aki- 
k vaizdoje: viešbučio draugija visa tai pa- 

stebėjo; dvidešimt porų akių be darbo
t klastingai tykojo; užsimezgė lažybos., 

Abi varžovės buvo per daug užimtos sa
vo žaidimu, kad dar galėtų rūpintis žai
dimais kitų.

Tiesa, joms tai jau nebebuvo žaidimas. 
Silvi, lygiai kaip ir Aneta, buvo rimtai 
įsimylėjusi. Demonas jas drumstė ir 
kiršino jų jausmus. Tulijo, iškilusiam 

į, į laimikio garbę, 'buvo visai nesunku 
kurstyti ugnį. Jis buvo iš tikrųjų gra
žus, sąmojo jam netrūko, jis dege geis
mais, kuriuos pats buvo užžiebęs: jis bu
vo vertas būti užkariaujamas. Niekas

<Ąo geriau nežinojo už jį patį.
» ’ rv Dvi nedraugiškos seserys kiekvieną 

vakarą susitikdavo savo kambariuose. 
Jos neapkentė viena antros, bet dėjosi to 
nežinančios. Miegoti vienai šalia kitos 
joms būtų buvę visai nepakenčiama, jei 
jos nebūtų pasisakiusios, kad dėl to 
reiktų prieiti prie viešo skandalo, kurio 
reikėjo išvengti. Jos susitvarkė taip, 
kad ir sugrįždavo, ir išeidavo ne kartu; 
jos nebesikalhėdavo, dėdavosi viena ant
ros nematančios arba, nes tai buvo 
vis tiek neįmanoma, — šaltai pasakyda
vo: “laba diena”, “labanakt” lyg niekur

< nieko. Nuo-irdžiausia ir protingiausia 
. būtų buvę išsiaiškinti. Bet jos to neno- 
.pėjo. Jos negalėjo. Kai meilė moteryje 

išbujoja, nebėra kalbos apie nuoširdu- 
t • mą; tuo labiau apie sveiką protą. Meilė 

Anetoje virto nuodais. Pabučiavimas, 
kurį Tulijo, pasinaudodamas savo jėga, 
vieną vakarą alėjos posūkyje stipriai už
spaudė ant išdidžiosios merginos lūpų, 

■ jai besiginant, užliejo ją aistrų banga.
Pažeminta ir įniršusi, ji kovojo, prieš. 
Bet juo mažiau ji mokėjo atsispirti, nes 
banga ją buvo užtvindžiusi pirmą kartą. 
Nargis perdaug saugomoms širdims! 
Kai meilė įžengia, nekalčiausios virsta 
palaidžiausiomis...

1 naktį, tarp vienos tų kliedinčių
^emigų, kurios ją griovė, Aneta ųžsnū-

<do, vis manydama budinti. Ji regėjo 
? save gulinčią lovoje atviromis akimis, 

negalėj0 pajudėti, ji buvo surišta.
Ji žinojo, kad Silvi šalia dėjosi mieganti 
ir kad ateina Tulijo. Ji jau išgirdo ko-

ridoriaus grindų braškėjimą ir atsar
gių, besiartinančių žingsnių čiužėjimą. 
Ji matė Silvi pakylančią nuo pagalvės, 
ištraukiančią kojas iš po paklodžių, at- 
sistojančią, slenkančią prie prasiverian
čių durų. Ir Aneta norėjo atsikelti, bet 
ji negalėjo. Lyg išgirdusi, Silvi atsisu
ko, sugrįžo prie lovos, pasilenkė ties ja, 
norėdama geriau pamatyti. Ji buvo vi
sai ne tokia kaip Silvi; ji buvo į ją ne
panaši; ir vis dėlto ji buvo Silvi; ji juo
kėsi piktai, atidengdama dantų smege
nis; jos plaukai buvo ilgi, juodi, be gar
banų, kieti ir šiurkštūs, kurie, jai pasi
lenkus, užkrito Anetai ant veido, lindo 
jai į burną ir į akis. Aneta juto ant lie
žuvio šiurkščių ašutų skonį ir jų tvaikų 
kvapą. Varžovės veidas vis linko artyn 
ir artyn. Silvi atidengė antklodę ir 

; įlindo. Aneta juto kietą kelį, slegiantį 
jai šla’unį. Ji duso. Silvi turėjo peilį; 
ašmenų šaltis šliaužė Anetai per gerk
lę, ji gydėsi, šaukė... — ir susivokė kam
bario tyloje, atsisėdusi ant lovos, su
jauktomis paklodėmis. Silvi ramiai mie
gojo. Aneta, sulaikydama širdies? dū
žius, klausėsi įtikinančio savo sesers 
kvėpavimo; ji dar tebedrebėjo iš neapy
kantos ir pasišlykštėjimo...

•_•

Ji neapkentė... Ko gi?.. Ir ką gi ji my- 
Iej°? Ji manė mylinti Tulijo, bet ji jo 
negerbė, jo bijojo, ji visiškai, visiškai 

•juo nepasitikėjo. Tačiau dėl šito žmo
gaus, kurio prieš penkiolika dienų dar 
nepažino, kuris jai buvo niekis, ji buvo 
pasiruošusi neapkęsti tos, kuri jai buvo 
sesuo, tos, kurią ji labiausiai buvo my
lėjusi, tos, kurią mylėjo ir dabar... (Ne!.. 
Taip!!! kurią ji visuomet mylėjo...) 
Šiam žmogui ji būtų čia pat paaukojusi 
visą likusį savo gyvenimą... Bet kaip... 
bet kaip tai galima!..

Ji persigando; bet ji nieko kito nepa
jėgė, kaip pripažinti beprotiškumo visa
galybę. Protarpiais švystelėjęs sveiko 
proto spindulys, staigi ironijos mintis, 
sugrįžusi banga ankstyvesniosios meilės 
Silvi, iškeldavo jos galvą viršun srovės. 
Bet užtekdavo tik pavydulingo žvilgsnio, 
pamačiusio Tulijo šnabždantis su Silvi, 
ir ji vėl pasinerdavo;... > :; ; '-,r .u

Buvo aišku, kad kovą ji pralaimėjo. 
Kaip tik todėl jos meilės jausmas tūžo. 
Jį buvo negudri. Aneta nemokėjo slėpti 
savo įžeistos garbės. Tulijo, gerasis 
princas, sutiko tarp jų nesirinkti, jis tei
kėsi numesti nosinę joms abiem. Silvi 
vikriai ją pakėlė; ypatingu būdu ji ne
ieškojo: ji taupėsi ateičiai pašokdinti 
Tulijo pagal savo muziką. Ji nebūtų jau- 
dinusis, matydama šį Don žuaną nuski- 
nantį keletą pabučiavimų ir iš Anetos 
vynuogyno. O jei tai jai nepatiktų, ji' 
nesijaustų verčiama tai parodyti. Gali
ma nuslėpti... Aneta to nepajėgė. Ji ne
pripažino dalybų; ji perdaug aiškiai ro
dė savo pasišlykštėjimą, kurį jai kėlė 
dvilypis Tulijo žaidimas.

Tulijo pradėjo nuo, jos atšalti. Šis 
rimtas įsimylėjimas jį varžė, “erzino”; 
jis manė, kaip ir daugelis kitų svetim
taučių, kad šis žodis yra labai paryžie- 
tiškas. Truputis rimtumo meilėje ge
rai, bet per daug jo nereikią : tai jau bū
tų verg-ija, o ne malonumas.. Jis meilę 
įsivaizdavo lyg kokią primadoną, kuri, at
likusi savo garsią ariją, grįžta ištiesto
mis rankomis pasveikinti publikos. Bet 
Anetos .meilė atrodė nežinanti, kad gąli 
egzistuoti publika. Ji vaidino tik sau. Ji 
vaidino blogai...

Ji buvo perdaug teisinga,.perdaug ti
krai įsimylėjusi, kad dar galėtų galv°ti 
pasigražinti, ištaisyti savo .skausmo, sa
vo nerimo pėdsakus ir tuos kasdieninius 
netobulumus, kuriuos atidesnė moteris 
panaikina arba sušvelnina ne vieną kar
tą per dieną. Niekas nebylojo jos nau
dai.- Pasijutusi nugalėta, ji pasidarė 
netgi negraži. Silvi, triumfuojanti, tik
ra laimėjusi partija, žiūrėjo į užmirštą 
Anetą su kupina pasitenkinimo pašaipa, 
apkartinta krisleliu piktumo, — ir tru- 

.p liteli u pasigailėjimo širdies gilumoje...
— Ir ką, turi savo sąskaitą?.\ Juk tu 

to norėjai?.. Tu raukaisi!.. Vargšas, iš
luptas šunelis...

Ji norėdavo bėgti ją pabučiuoti. Bet 
kai tik prisiartindavo, Aneta jai rodė to
kį nedraugiškumą, jog Silvi, Įžeista, at
sukdavo jai nugarą murmėdama:

— Tu nenori, mano dukrele?.. Kaip 
sau nori! Tvarkykis pati!.. Aš esu ge
ra!.. Kiekvienas sau, o kitiems šnipšt!..

(Bus daugiau).

X-Ray klinika atidaryta 
vakarais

Anti-Tuberkuliozinė Lyga 
pranešė, kad jos įstaiga, kuri 
randasi 3446 City Hali Avė. 
(netoli Sherbrooke), dabar 
yra atidaryta kiekvieną dieną 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vąl. va
karo, išskiriant šeštadienius, 
kuomet atidarymo valandos 
nuo 9 vai. ryto iki pietų. .

Lygos viršininkai aiškino 
atidarymo laiką iki vėlyvo va
karo tuo, kad ši lyga, .kurios'

kaimynų su užrašu: “To Our 
Beloved Grand-Ma”, Taipgi 
vainikų prie karsto buvo net 
iš Toronto nuo Ylų ir Jąnąu- 
skų šeimų.

Velionės Kanadoje paliko 
nuliūdime trys sūnūs, Pijušas, 
kuris ją atkvietė j Kanadą, 
taipgi Kazimieras, kuris ne
perseniai atvyko į Kanadą ir 
Kostas, kuris dirba prie Liau
dies Balso Toronte ir buvo at
vykęs g laidotuves su žmona 
Florence ir dukrele Veronika.

yra tikslas apsaugoti piliečius 
pastebint laiku, jei jųjų plau
čiuose pradeda vystytis džio
va, dabar lankoma labai dau
gelio žmonių dėl peršvietimo 
krūtinės su X-rays, ypatingai, 
sakoma, tų žmonių, kuriems 
reikalingas X-rays peršvieti
mas norint gauti darbą, arba 
jų šeimos gydytojo patartiem.

—O—1—

R. K. Mokytojai tiekiasi 
unijos 1

Rymo katalikiškų mokyklų 
mokytojai, kurie spiečiasi a- 
pie’ uniją, pasivadinusią Al
liance of Catholic School Tea
chers of Montreal, pradeda 
intensyvę kampaniją, kad at
siekti bendros sutarties su 
Katalikiškų Mokyklų Komisi
ja, del pagerinimo mokyto
jams sąlygų ir del pakėlimo 
algų.

Kaip žinia, Į949 m. apie 
2,000 katalikiškų mokyklų 
mokytojų buvo išėję į strei
ką. Komisija tuo laiku atsisa
kė pripažinti mokytojų uniją 
kaipo derybų agentūrą. Nuo 
to laiko katalikų mokytojai 
(ne kaip protestonų) veda 
mokytojavimo darbą be uniji
nės apsaugos.

—o—
Gal įves naktinį teismą 
kelių taisyklių nusikaltėliams

Rekordinio Teismo Virši
ninkas Roland Paquette pa
reiškė, kad jis pilnai pritaria 
minčiai, jog reikėtų įvesti nak
tinius teismo posėdžius, teisti i ,
kelių taisyklių nusikaltėliams, 
kurie daugiausiai baudžiami 
hž. h eęi laikymą važiuotas tai
syklių. Ta mintis keliama to
dėl, kad daugumas, nors ir 
už mažus važiuotės prasižen
gimus, turi stoti teisman die
ną, ir to rezultate, išlikti iš 
darbo. Šis motyvas, • sakoma, 
daromas nesivaduojant prasi
kaltėliams simpatija, bet tei
singumo dėlei.

Važiuotės prasikaltėlių teis
me daug-maž teisiama nuo 
200 iki 300 į dieną. Policijos 
pranešimu, vien tik p'er spa
lio mėnesi mieste už įvairius 
prasižengimus policija yra į- 
teikusi pašaukimui, dėl 26,000 
motoristų.

—o—
Verduno nekilnojamo turto 
vertę siekia $68 mil.

Pagal Metropolitan Komisi
jos instrukcijas Verduno mies
to gyventojų nekilnojamo 
turto, sulyg kurio mokama 
municipaliniai taksai, paskuti
niu laiku vertybė buvo perkai
nuota, ir dabar siekia $68,- 
279,100 (pirmiau tebuvo tik 
$57 mil. su viršum). Netak- 
suojamo turto vertybė siekia

Palaidota, jos pageidavimu 
pildant, per Longueuil parapi
jos bažnyčią vietinėse kapinė
se.

O lapkričio 4 d. mirė kitas 
ilgus metus * išgyvenęs Kana
doje lietuvis, Vincas Strat- 
kauskas, sulaukęs 76 m. am
žiaus. Palaidotas per šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčią 
Cote dės Neigęs kapinėse. J.—

Detroit, Mich.
LIŪDNA 5-kių MET V SUKAKTIS

K. TVASKA

Mirimai
Spalio 31 d. staiga susirgo 

ir nuvežtas ligoninėn mirė 
Juozas M. Raštikis, sulaukęs 
72 m. amžiaus. Paliko nuliūdi
me savo mylimą žmoną Stellą 
(Rimkus), dukterį Stellą, žen
tą Adolphą Gureckį, sūnų Jo
ną, marčia ir du anūkus Hart
ford, Conn., ir du brolius— 
Augustiną ir Liudvika M on te 1- 
loje. Velionis priklausė prie 
šių pašaipūnų draugijų St. Ro
ko ir Vienybės, taipgi prie 
Lietuvių Tautiško Namo Ben
drovės, ir per daug metų buvo 
Namo dženitoriumi. Dirbo il
gas valandas už mažą atlygi
nimą. Už tai jo laidotuvėse 
žmonės dalyvavo masiniai. 
Palaidotas Mėlrose kapinėse. 
Gėlių’ buvo du pilni automobi
liai.

Spalio 31 d. po ilgos ligos 
mirė Theodor Resevich, apie 
68 metų amžiaus. Paliko nu
liūdime savo mylimą žmopą 
Bessie (Vilčinski), sūnų ir se
serį. . GyVeno Bridgewater, 
Mass. Velionis pirmiau gyve
no North Abington; Mass. Jis 
Montelloje ląikė valgomų dai
ktų krautuvę ant Broad St. ir 
Enterprise St. kampo. Daug 
laiko tam atgal yra skaitęs 
Laisvę. Žolynas.

įvairios Žinios
Uždraudė burtininkams 
darbuotis

Johannesburg, Pietų Afri
ka. — šioje galyje dar plačiai 
praktikuoja burtininkai, vadi
nami “witch doctors”. Moks
las ir moderniška medicina 
sunkiai juos palietė. Valdžia 
atėjo pagalbon. Jiems buvo 
uždrausta burtininkyste gydy
ti žmones. Jų ši specialybė už
drausta garsinti net laikraš
čiuose.
Kunigų skundai

Trieste. — Katalikų bažny
čios kunigai pradėjo dejuoti; 
kad Jugoslavijos zonoje esą 
uždaromos bažnyčios ir koply
čios. Daug “šventų” daiktų e- 
są iš jų dingę.

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark į, N. J. 
MArket 2-5172

GARSINKITĖS LAISVeJ
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Jau praėjo penki metai nuo mir
ties Kazimiero Tvaskos. Gjliu atsi
dūsėjimu prisimenam 1947 motų 
lapkričio 15 d. Tą dieną mirė ma
no mylimas vyras ir vaikų tėvas K. 
Tvaska, palikdamas pideliame nuliū
dime savo šeimą, gimines ir drau
gus. Buvo supiltas naujas kapas 
Woodmere kalnyne lapkričio 20 'd.

Šitie penki metai be tavęs, bran
gusis, praėjo prislėgtoj ^nuotaikoj. 
Kazimierai brangus, tif užbaigei savo 
sunkius darbus ir rūpesčius ir da
bar ramiai ilsies Woodmere kalne
lyje. O mes* pasilikę grumiamės su 
gyvenimu, jo šiurkštumais ir neti- i 
kėtumais, nuolat prisimindami jūsų 
nepavaduojamą ir nepamirštamą 
valią. i

Slenka bėga liūdnos dienos be 
sustojimo,
Kur tik einu, kur pažiūriu, vien 

dyki namai.

Nesimato tavo veido, Kazimierai, 
Ir negirdime tavo balso jau seniąi. 
Ilsėkis, brangusis, mes tave nuo

lat prisimindami lankysime tavo ka
pą ir puošim jj kiek galėdami.

M. Tvaskienė ir šeima.

Lewiston-Auburn, Me.
čia gyvena turtingas farrne- 

ris A. Stukas, Laisvės skaity
tojas. Iš Lietuvos paeina nuo 
Skapiškio iš Stukų kaimo. Jo 
ūkyje yra įrengta moderniška 
mašinerija. Jis verčiasi su ū- 
k iškaiš produktais—daugiau
sia parduoda pieną, j vieną 
dieną ligi 500 kvortų. Stukas 
turi sūnų ir dukterį. Ir visa 
šeima dirba savame ūkyje.

Lapkr. 1 d. lietuvių svetai
nėje įvyko jo dukters Mildos 
“Shower Party?’ Svečių buvo 
pilnutėlė salė. Stalai buvo ap
krauti skaniais valgiais ir< gė
rimais. Milda gavo daug dova-
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PHILADELPHIA, PA.
Rengiamas šaunus

Banketas ir Koncertas
Kuris įvyks Subatoj

Lapkričio (November) 22 
RUBA HALL 

Philadelphijoj 
Sale atdara 6 vai.

414 Green St.
Programa prasidės 7:30 vai.

Tai bus pagerbimas žymaus 
apšvietos platintojo 

ANTANO J. SMITO
Šią pramogą rengia Moterų Klubas ir L.L.D. 10-ta kuopa

Bus labai gera vakarienė ir gražus koncertas, o po kon
certo bus šokiai, grojant Ivanausko Kepurnikų orkestrai.

Įžanga tik $2.00 asmeniui
Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti, pasilinksminti 

ir pagerbti gražiais darbais atsižymėjusį veikėją.
Rengėjai.
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SVARBUS PRANEŠIMAS
M. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dėžutė

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

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

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

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

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

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

Visos viršminčtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody-
$14,857,000.

Gimė
Mečislovas ir Annie Para

giai, lapkričio 5 d., susilaukė 
sveikos ir gražios dukrelės. 
Naujagimė jaučiasi gerai, bet 
motina, kadangi jos nelaimei 
prisimetė kita liga, serga sun
kiai ir randasi RoyahVictoria 
ligoninėje. Bet sveiksta ir ne- 

'užilgo laimingai tikisi grįžti 
namon.

—o—
Mirė

( Lapkričio 5 d. mirė Mari
jona Kilikevičienė, sulaukusi 
82 m. amžiaus. Ji atvažiavo į 
Kanadą tiktai po karo ir gy
veno pas savo vyriausi sūnų 
J’ijušą. Nors* Kanadoje tegy
veno tik ketiŲ’is w metus, bet 
spėjo susigyventi su, vietos 
gyventojais ir kaimynais; Jos 
karstą .puošė gražiausi vaini
kai ne tik nuo sūnų ir giminių, 
bet ir nuo francūzų tautybės

i

nų.
Lapkričio 8 d. atsibuvo iš

kilmingos vestuvės toj pačioj 
salėj. Dalyvių buvo daug, ir 
visi buvo užganėdinti briūmi- 
mu ir gardžiais valgiais ir gė
rimais. Taipgi buvo šokiai, ir 
muzika. . *

Beje, šliubą ėmė . kongrega- 
cionistų bažnyčioje. Mat, > jos 
vaikinas yra šios sektos narys 
—amerikonas. Paeinąs iš New 
York.o. Jo vardas Robert 
Weinstein, tarnaująs laivyne 
kaipo mechanikas lėktuvų 
skyriuje, Brunswick, Me. Ab'u 
jauni ir graži pora. Linkiu, 
geros kloties vedybiniame gy
venime. '

A. šilaikis ir būrys moterų 
gražiai patarnavo prie stalų.

P. Višbar

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

mus.
Su užsakymais siųskite Moncy-Orderius. Siunčiame ir C.O.D., tik 

reikia pridėt 30c stampomiš.
Hartforde galite gauti vaistinėse ant: Park ir Hudson; Governor ir 

Sheldon gatvių. ,
Adresuokite: M. ŠVILPA, P. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn, 

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

kite: M. Švilpa, 597 Broad St., Hartford, Conn. •
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Susipažinkime su 
aktoriumi iš toli

Labai džiugu pranešti, kad 
komedijoje “Trys Mylimos” 
turim aktorių iš kito miesto. 
Jis apsigyveno Richmond Hil- 
lyje ir vaidins komedijoje il
gą rolę ir juokins stebėtojus. 
Jis turi gabų talentą vaidini
mui.

JONAS GRYBAS 
I<ozirio rolėje

Taigi, gerbiami lietuviai, 
visi ateikite ir susipažinkite 
su aktoriumi iš kito miesto ir 
pasigėrėkite jo ir kitų aktorių 
vaidinimu. Mes. rengėjai, už
tikriname, kad jie jus prijuo
kins.

Vaidinimas įvyks sekmadie
nį, lapkričio 23 dieną, 4 :30 
vai. po pietų, Liberty Audito
rijoje, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

širdingai visus kviečia.
Rengimo Komisija

Daugelio tautų sueiga 
jau čia pat

Norime paskutiniu kartu 
priminti, jog lauksime su ju
mis pasimatymo daugelio tau
tų rengiamoje parodoje-bti^a- 
re-koncerte, kuris rengiamas 
paremti taikai ir draugingu
mui tarp tautų.

Ši įvairi pramoga įvyks jau 
gale šios savaitės, šeštadienį 
ir sekmadienį, lapkričio 15 ir 
16 dienomis, nuo 1 valandos 
dieną iki pusiaunakčio. Vieta: 
Yugoslav Hali, 405 W. 41st 
St., New Yorke, prie pat 9th 
Avė., už dviejų blokų nuo Ti
mes Square.

Jžanga abiemis dienomis po 
$1. Tie patyss iš anksto įsigy
ti bilietai geri bile kuriai die
nai. Tačiau tie, kurie nueis 
šeštadienį, jeigu norėtų ateiti 
ir antrą dieną, šeštadienį gaus 
pasą, su kuriuqmi sekmadienį 
galės pirkti bilietą tiktai už 
50c.

PROGRAMOS DALYVIAI
15-tos popietį tarp 2 ir 4 

valandos programa vaikams: 
filmą, puppeteers, šokėjai.

15- tos vakaro programoje 
(8 vai.) dalyvaus lietuviai, 
rusai, Ukrainai, taipgi ameri- 
konių organizacijų meninin
kai ir atstovai.

16- tą programos pradžia po 
pietų 3 valandą. Dalyvaus ju
goslavai, japonai, lenkai, por- 
torikiečiai, vengrai, vokiečiai, 
žydai ir tūli kiti.

Išpardavimas gautų dovanų 
pirm ir po programų.

Kviečiame visus ateiti. Pra
šome paremti svarbų tikslą 
dovanomis ir atsilankymu. Do- 
vanas paduokite dirbančioms 
lietuvių stotelėje (booth). 
Kiekviena stotelė turės tautinį 
požymį-užrašą.

Lietuvių Komisija.

Tarp New Yorko miesto ir 
valstijos valdžių kilo ginčai. 
Miestiniai kaltina gubernato
riaus Dewey valdžią, kad toji 
sulaikiusi federalės valdžios 
skirtus miesto gyventojų pa
šalpos reikalams $25,000.000.

Gražiausias apšvietai pasi- 
tamavimas tai gavimas Lais
vei naują skaitytoją.
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NewYorko^/6^fe7lnl(>s
Pagaliau, pasakė, 
kas ta moteris

Iš karto laikiusi slaptybėje, 
i tarsi kokį didžiausią valstybi- 
. nį sekretą, pagaliau, spauda 

pasakė, jog toji priėmusi Ta
rybų Sąjungos pilietybę ame
rikone *yra Olga Michka, gi
musi Chicagoje, pastaraisiais 
keleriais metais tarnaujanti 
UN.

Nesanti netgi tokia jau di
delė, kaip iš karto norėta pa
daryti. Mat, buvo ruošiaųiasi 
ją šaukti į senatinę vidaus 
saugumui komisiją, tad reikė
jo priruošti didelę sensaciją. 
Dėl to ji buvo paskelbta ra
dio transliuotoja. Su paskelbi
mu vardo, ji atvirto į papras
tą mašininkę, mokėjusią nura
šyti diktantą rusiškai. Pavir
to į transliuotojams patarnau-

■ toją, tai ir viskas.
Pašaukus pas tardytojus, 

i jos klausinėjo, kaip ji, Ameri
koje gimusi, galėjusi priimti 
Tarybų Sąjungos pilietybę. Ir 

į dar niekam apie tai nesigyru- 
I si. Jai bandė prikergti subver- 
; syvumą, iš jos išklausti prisi- 
I pažinimą neištikimybėje savo 
gimtajai valstybei Amerikai. 
Kad ji nepasisakiusi prašanti 
kitos pilietybės tame esąs 
“klausimas lojalumo.”

Miss Michka atsakinėjo ra
iniai. Ji sakė, jog nemanė, 
! kad reikalaujama savo as-
■ mens reikalus raportuoti. 
: Kad ji, nesiruošdama tuojau 
Į išvažiuoti, neturėjo reikalo į
valdinius organus kreiptis. Ir 
kad ji, prašydama Tarybų 
Sąjungos pilietybės, nieko ne
turėjo prieš Ameriką ir dabar 
neturi, niekad nebuvo neištiki
ma ir nieko prieš Ameriką nė
ra padariusi.

Abejotinai nuteistas, 
bet įkalintas

Queens teismab'utyje teisė
jas nusprendė atidėti į šalį 
buvusį 1941 metais padarytą 
teismo nuosprendį. Tuomet 
Louis Hoffner buvo nuteistas 
kaipo žmogžudys už įvykusį 
asmens nušovimą Jamaica 
aludėje.

Iloffnerio gynėjai tik da
bar priėjo išaiškinti, kad laike 
teismo Iloffnerio gynėjams 
nebuvo pristatyti policijos už
rašai, kuriuose pasakyta, kad 
bartenderis pirmu kartu ap
žvelgdamas areštuotą Hoff ne
rį nepažino jo. Tik antruoju 
pašaukimu parodyti Hoffnerį 
bartenderis pasakęs, kad Hof
fnerį pažįstąs kaipo plėšiką ir 
šovėją. Tuo vadovaujantis

■ Hoffneris ir buvo nuteistas ir 
nuo 1941 metų sausio mėne-

I šio būna kalėjime.

Dar neišspręsta, ar jį tuo
pai! paliuosuos, ar vykdys nau- 
J.ją teismą.

Emil Jannings vaidina 
vadovaujančią rolę vokie
čių filmoje ‘ The Last 
Laugh.” Ta ir kita vokie
čių .filmą—“Cabinet of
Dr. Caligari,” rodomos 
Baronet Teatre prie Third 
Ave. ir 59th St., New Yor
ke.

Liberty Auditorijoje
Metinis dienraščio ’ Laisvės 

koncertas jau praėjo. Audito
rija buvo pilna lapkričio 9 d. 
Koncertas buvo geras. Publi
ka patenkinta.

Auditorijos valgykla visus 
norinčius valgyti pasotino. 
Valgykla buvo atdara* visą 
dieną. Kas tik norėjo, galėjo 

j užtektinai prisisotinti, 
—o—

Sekanti sueiga bus lapkri
čio 16 d. LMS 3-Čioji Apskri- 

. tis turės lekciją su pamargi- 
i nimais. Prasidės 3 vai. po pie- 
! tų.

Valgykla taipgi bus nuo pie- 
I tu iki vėlai vakaro atdara.

—o—
Daugelis nekantriai laukia 

komedijos “Trys Mylimos.” 
Bus suvaidinta sekmadienį, 

i lapkričio 23. Va'idylos pasi
ruošę gerai pasirodyti.

Tą pačią dieną 11 vai. ryte 
įvyks ateivių gynimo lietuvių 
konferencija.

Auditorija, pasirodo, tą die
ną turės daug svečių.

Kviečiame j kultūrinio 
Forumo pirmąją sesiją

Lietuvių Meno Sąjungos 
ruošiamasis 12-kos paskaitų ir 
simpoziumų forumas prasidės 
šį sekmadienį jų salėje, Mid-

Tema : Mūsų kultūrinio gy
venimo problemos. Pradžia 3 
valandą po pietų.

Jau visiems aišku, kaip į- 
domu ir svarbu pradėti nuo 
pradžioj prelokęijų ir disku

- , I i , ; * < . G J ’

Filmos-Teatrai
Jeigu gimėte lapkričio 
19-tą, 1926 metais

Paramount Teatras New' 
Yorke, prie Times Square, no
ri gauti jūsų pavardę, antrašą, 
telefoną. Nesako, ką su jumis 
darys. Bet kad ir paties teatro 
gimtadienis pripuola tą dieną 
ir tais metais, tai spėjama, 
kad visus tą dieną New Yorke 
gimusius pakvies kokiai nors 
iškilai. Kokia ir .kur ji bus, 
priklausys nuo skaičiaus atsi
liepusiųjų to gimtadienio sąvi- 
ninjeų.

Pranešimus siunčia to teatro 
vice-prezidento Mr. Robert 
Weitman vardu, teatro adresu.

“Limelight,” Chaplino filmą
Sėkmingai rodoma dviejuo

se teatruose: Astor, prie Ti

Namo savininkė 
bus teisiama

Brooklynietei namo savinin
kei, kurios name praėjusio 
birželio 18-tą sudegė 7 asme
nys, įteiktas dar vienas kalti- 
-nimas neprįsilaikyme saugu
mo taisyklių. Atrasta, kad. 
tokios pat sąlygos randasi ki
tuose dviejuose jos namuose.

Mrs. Bessie Honig, savinin-
kė nelaimės namo, teisme ver
kė, aimanavo ir išmėtihėjo, 
kad ji persekiojama. Kad 
daugybė kitų tokių pat namų 
savininkų neliečiami, tik'ji.

Nelaimė įvyko 1101 Bed
ford Ave. Kitus du namus ji 
turi 10 Stuyvesant Avė.-ir 244 
S. 9th St.

Vėliausias kaltinimas sako, 
kad ji Stuyvesant namą per
dirbo iš vienos šeimos į dauge
riopą be įvedimo saugumo 
priemonių ir be valdžios ži
nios.

Ai\ Tamstą jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Lapkričio 29 d. taipgi turė
sime nemažai vietinių ir iš to
liau svečių. Tai bus Lietuvių 
Namo Bendrovės (Lietuvių 
Kultūrinio Centro) šėrininkų 
metinis suvažiavimas, o pas- 
k u i—išk i 1 m i n ga s bank etas.

Visi šeriniu kai gavo pa
kvietimus. Bendrovės valdyba 
prašo visų tų, kurie negalės 
suvažiavime dalyvauti, pri
siųsti išpildytus įgaliojimus.

—o—
Paskutinis lapkričio mėnesį 

parengimas bus sekmadienį, 
lapkričio 30. Tai bus svarbi 
m e n i ninku pre 1 e k c i j a.

—o—
Gruodžio mėnesį turėsime 

sekamus parengimus:
Gruod. 7—Aido Choro kon

certas.
Gruod. 14—LDS 3-čios aps

krities <kon ferencija.
Gruodžio 21—LMS pre lėk- 

ei j a.
Gruodžio 28—taipgi LMS 

prelekcija.
Gruodžio 31— parengimas 

nąu.jus metus pasitikti. Re-p.

sijų kursą, kurio sesijose, tarp 
kitko, bus svarstoma, studi
juojama lietuvių literatūra, 
teatras, muzika, tapyba, skul
ptūra, filmos, liaudies menas, 
istorija ir daug kitų su lietu
vių tautos gyvenimu susijusių 
klausimų. Kviečia visus, ne 
vien tiktai menininkus.

Rengėjai

mes Square, ir Trans-Lux, prie 
Madison Ave. ir 60th St.

Stanley Teatre
Jau kelintas mėnuo be per

traukos rodoma tarybinė 
‘ The Grand Concert,” meno 
atžvilgiu nuostabi filmą.

Radio City Music Hall
Pradėjo naują programą. 

Rodo M-G-M.filmą “Plymouth 
Adventtire.” Didžiojoje sceno
je spektaklis “Star Spangled,” 
su teatro baletu, choru, orkes
tru.

1 •
Roxy Teatre

Rodo naują technispalvę 
“Bloodhounds of Broadway.” 
Teatras taip pat visuomet turi 
asmenų veiksmus scenoje—so
listus, baletą, orkestrą.

Persiėmė su stulpu

Brooklyniętis Hari’,y J. En
nis su auto tvojo į stulpą prie 
Cropsey 1 Avė. ir nugalėjo. 
Stulpas parvirto, bet užvirto 
ant auto ir vairuotoją, jau su
trenktą, ten uždarė. Policija 
jį paliuosavo ir nuvežė į. ligo
ninę. Esą vilties pasveikti.

ACME LIQUOR STORE
SAM SAPEGA, Savininkas

4
z

Didelis pasirinkimas Amerikoniškų ir
Importuotų degtinių ir vynų,

ANT UŽSAKYMŲ. PRISTATOME 
’ Į NAMUS

Greitas patarnavimas ir teisingos kainos

2110 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
Telefonas NAvarre 8-4348 ’ ,Lic. No. L-5288

.'.'--r....i:

Persekiojamų šeimos 
susitiks susipažinti

Neseniai su s i organ i z avęs 
Sūnų ir Dukterų Komitetas ko
vai prieš deportavimus sukvie
tė visų persekiojamųjų de
portavimu šeimas ir gimines į 
susipažinimo pobūvį. Kviečia 
ir šiaip publiką. Įvyks lapkri
čio 16-tos popietį Yugoslav 
Hall, 405 W. 41st St., Nov.- 
Yorke. Įžanga 50c.

Grupės sekretorė Mona 
Schneider, kurios tėvas dabar 
yra sulaikytas Ellis Islande be 
kaucijos, savo pranešime apie 
pramogą Laisvei rašo:

“Mūsų tikslas sumobilizuoti 
sūnus ir dukteris apginti sa
vo tėvus ir tuo pat sykiu in
formuoti visą jaunimą apie 
dabartinius bandymu s.vaikus 
palikti našlaičiais per depor
tavimus. Mes siekiame paro-

Užmušęs kūdikį prižiūro- 
vas, užmušto kūdikio tėvas 
ir nelaimės ' naktį su j u o 
baliavojusioji moteris sulaiky
ti kalėjime iki tardymo.

Daktarus, vaistininkus 
kaltina suokalbyje

New Yorko valstijos proku-, 
roras Goldstein iškėlė kaltini
mą vienai vaistų firmai ir sy
kiu įvardijo 6 daktarus ii’ 7 
vaistininkus kaipo suokalbi
ninkus garsinti. piršti žmo
nėms tos firmos vaistus.

Kaltinime sako, kad Colin 
Pharmacal Co., Ine., 36-31 
33rd St., Long Island City, 
neteisėtai parduodanti Šerus. 
Šerai esą įpiršti jau 572 dak
tarams ii’ vaistininkams, kad 
jie visiems savo pacijentams 
ir.kosturneriams užrašytų ii 
siūlyti) tos firmos produktus. 
To iš šėrininkų daktarų ii- vai
stininkų esą tikimasi.

Įvardintieji daktarai ir vai
stininkai kaltinami kaipo suo
kalbininkai, taikintojai firmai 
kitus daktarus ir vaistininkus 
įtraukti į tą biznį.

Vaikas apdegė gatvėje 
kūrenamoje ugnyje

Akstinimas pasirodyti nar
siu ir drąsiu, (nors ir kvailam 
tikslui) atsiekė to, kad 3 me
tų amžiaus vaikutis atsidūrė 
ligoninėje apdegęs.

Juozukas Sena, vienas 8 
vaikų toje brooklyniečių šei
moje, išbėgęs pas draugus į 
gatvę pamatė juos kūrenant 
gatvėje laužą. Vaikai jį erzi
no:' “Tu neperbėgsi.” “Per
bėgsiu,” atšovė vaikutis ir nė
rė per ugnį. Bet kitoje pusėje 
laužo jis jau atsistojo lieps
nojantis, kaip žibintas.

Vaiko gyvybė išgelbėta dė
ka .'buso vairuotojui Charles 
LaRocco, kuris, išėjęs iš dar
bo, pamatė vaiko nelaimę. Ug
nį jis apspaudė rankomis. 

Paskiau iš garadžiaus prišau
kė blanketų, drabužių atnešti 
ir į juos įvyniotą vaiką greit 
nuvežė į ligoninę.

Plėšikai Williamsburge
Praėjusią savaitę (ketvirta

dienio naktį) du ginkluoti 
plėšikai įsiveržė ,į K. Strums- 
skio likerių krautuvę, surišo 
K. Strumskį, pašovė (nepavo
jingai) j šlaunį, pasigrobė iš 
redžisterio $250 ir pabėgo. 
Tai įvyko apie 9 vai. vakaro. 
Strumskis buvo nuvežtas į li
goninę.

Ant rytojaus, penktadienio 
vakarą, plėšikas užpuolė gat
vėje Tėvynės tarnautoją K. J. 
Paulauską, pastarajam einant 
į IIewes stotį. Paulauskui buvo 
prakirstas veidas; iš jo kiše
nės ištraukta keletas dolerių'.

K.

Policijai atėjus areštuoti 
vagystėje įtartą asmenį, jisai 
išnėrė per langą nuo 4-to auk
što. Policija tikėjosi tiktai 
kaulus surankioti. Jų nuosta
bai, jie nerado nei tų kaulų 
savininko.

Mrs. Gladys Pugliese, 34 m., 
pagimdė savo devintąjį kūdikį 
prigelbstima dviejų policistų, 
kerosina apšildomame ketu
rių kambarėlių bute Corona, 
Queens.

Piliečių Unija užgyrė M irs
to Tarybos pasiūlytą bilių. Jis 
reikalauja, kad ' išrinktųjų 
valdininkų paskiriami aukš
toms valdininkų pareigoms 
kandidatai būtų bent 5kiomis 
dienomis pirm paskyrimo pa
skelbiami viešai, kad visuome
nei būtų suteikta proga apie 
juos pasisakyti.

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH.

Detroito Moterų Pažangos Klubo 
susirinkimas jvyks trečiadieni, lapk- 
ričio-Nov. 19 d., pradžia 7:30 vai. 
vakare, Draugijų Salėje, 4097 Por
ter St. Visos narės dalyvaukite su
sirinkime, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarimui. Atsiveskite ir 
naujų narių.

N. A.. Sekretorė.
(224-225)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED —MALE

WOODWORKERS
Layout Man. Machine Men. Bench 

Hands. Exp. Good pay; steady work. 
40 hr. wk. Good working conditions. 
Apply in person:

' MARVIN BOHRER, INC. 
Chester Pike & Bullens Lane. 

See Mr, Bonney.
(223-229)

MOLDERS. Gray iron floor mol
ders; machine molders and helpers. 
Apply:
TRI-METAL PRODUCTS CORP.

Ridge Pike and Chemical Rd. 
Conshohocken, Pa.

Conshohocken 6-0480 or after
6 P. M. Phone Hatboro 2635R, 

(223-225)

HELP WANTED—FEMALE
NIGHT CASHIER. Exp. age 25 to 

35 to cashier and prepare payrolls. 
Hours 3 to 11 P. M. 5 days; 40 hr. 
Good starting salary. Apply in per
son: MUNTZ T. V. INC.

203 N. Broad Street. 
(225-227)

CARPET SEWERS & BINDERS. 
Exp. only. Steady work; good 
working conditions. Good pay. Apply 
in person: CHARLES BOGLE, 6 
Strawberry St. See Mr. Bogle or

Mr. Paulson.
(224-230).

MALE and FEMALE
• MAN & WIFE. $300 per month 
starting wage. N. J. suburban home, 
near Phila. Comfortable room with 
private bath. All electrical applian
ces; cooking; general house and 
outside work. Family consists of 2 
adults and 2 children.

Call MERCHANTVILLE 8-0235.
(225-231)

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS /
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

6 pusi.—Laisvė (Liberty)—Šeštad., Lapkričio-Nov. 15, 1952

Palikę valandžiukei 2 mene* 
siu kūdikį vežimėlyje, new- 
york iečiai Mr. ir Mis. Grecn- 
slade labai išsigando, kai išė* 
je pažiūrėti kūdikio, nerado. 
Manė, kad blogdariai pagro
bė. Pasirodė, kad 10 metų 
mergšė norėjo žaisti “motinąT 
ir tam buvo kūdikį nuvefyiA 
už 6 blokų, W

Brook lynas neatrodo į miš
ką nei į ganyklą, vienok 
B i’ e u k e 1 e n p r o j e k t o 
prižiūrėtojas aną dieną atra
do projekto pievelėje ganan
tis arklį. Jį padavė gyvulių 
globos draugijai.

New Yorke staiga mirė 
Mrs. Jack Kahn, 78 metų, per 
ilgą eilę metų vaidinusi Bro
adway teatruose po vardu 
Una Abel Brinker.

Gubernatorius Adlai Ste
venson nenusimena dėl 
pralaimėjimo rinkimų. Jo 
kolegos jau ji perša kan
didatu ant demokratų ti- 
kieto 1956 metais.

Dr.A. Petrikai
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta 

--------------------------------------------------- 1

J TONY’S JL
1 UP-TO-DATE i

Į BARBER SHOP i
! ANTANAS LEIMONAS į

Savininkas ■
i 306 UNION AVENUE ■
į Brooklyn, N. Y. i
■ . . !| Gerai .Patyrę Barbenai t

---- ------ —»

q----------------------------------------------- —B

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
. Receptą Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. ’ 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233
4-------------—-----------&




