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Netoli Paryžiaus mirė Paul 
Eluard, sulaukęs 57 metu am
žiaus.

Eluard—vienas stambiausių
jų šių dienu Prancūzijos in- 

' telektualu; artimas bičiulis 
Pablo Picasso ir poeto Louis 
Aragon.

Paul Eluard paraše apie 70 
knygų.

Paskiausias Paul Eluard’o 
veiksmas, atliktas prieš pat 
mirtį, buvo: pasiuntimas tele
gramos i Ameriką, prašant, 
kad Julius ir Ethelė Rosen- 
bergai nebūtų nužudyti.

—o—

Rašydamas apie velioni 
Paul Eluard, dienraštis New 
York Times primena, kad jis i 
b*ivo komunistas.
1 Į Francūzijos komunistų 
partiją velionis įstojo antroje, 
pasaulinio karo metu.

Eluardo laidotuvėse d alyva- : 
vo Francūzijos komunistų va
dovai su Jacques Dūdos prie- 

. šakyje. Dalyvavo ir Picasso, j 
ir Aragon, ir Elsa Troilet, ii ‘ 
kiti patys žymiausieji Fran
ci ū z i,j os intelektualai.

1949 motais Paul Eluard 
buvo pasiryžęs atvykti į New 
Yorką dalyvauti kultūrininkų 
ir mokslini n k u korffercnci joje 
taikai ginti. Bet mūsų vyriau
sybė jo neįsileido dėl to, kad 
jis buvo “per raudonas.“

Amerikoje yra į anglų kal
bą išversta ir išpusta viena 
Eluardo knyga: “The Inner 
Life of Pablo Picasso.’’

. Y . “°“ .. iNusipelnę visuomenei žino-
> nes tenka gerbti ne tik jiems 
l mirus, o ir gyviems esant.

Philadelphiečiai todėl ren- i 
gia banketą pagerbimui nusi- j 
pelniusio lietuvių darbininkų į 
judėjimui veikėjo Antano J. 
Smito.

Banketas įvvks šeštadienį, l 
lapkričio 22 dieną. Jo pelnas 

t eis spaudai, kuriai jis ener- i 
giškai dirbo.

Kas gi Antanas Smitas?
Tai žmogus, kuris visą savo 

gyvenimą aukojo tam, .kad 
darbininkų klasė ir visa žmo
nija progresuotų, žengtų pir- < 
myn.

—o—
Antanas Smitas—su vaikio- .

^is. . • |
’ Antanas Smitas dalyvavo

1*905 metų revoliucijoje. Jis 
buvo caro žandaru persekio
tas ir kalintas.

Kai carizmui pavyko revo
liuciją sutriuškinti, kai Rusi- į 
ją ir Lietuvą užgulė žiauri re
akcija, A. J. Smitas išvyko į 
Argentiną.

Dar ir .šiandien seni argen-1 
tiniečiai lietuviai atsimena jo 

*■ gražius nuopelnus, atliktus ten 
pažangiajam judėjimui!

Atvykęs į Jungtine? Valsti
jas. ypatingai kai jis apsigy
veno Philadelphijoje, Smitas 
kiekvieną savo laisvą nuo 
kasdieninio darbo valandą au
kojo tam, kad mūsų organiza
cijos gyvuotų, kad mūsų spau
da klestėtų.

Philadelphijos žmonės dėl’ 
to jį gerbia ir myli.

Smito žmona, Julija, taipgi 
veikliai dalyvauja lietuviškose 
organizacijose. O Smitų sūnus, 
Viktoras, prieš keletą mėnesių 
grižo iš Korėjos.

Šio banketo proga tebūva 
leista man, laisviecių vardu, 
tarti: ilgiausio Tau, Antanai, 

^wriTŽiaus. geriausios sveika-
MuKs?-

-o-
. wmb • Į

Gi sekmadienį, lapkričio 23 
dieną, Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hill, N. Y., New 
Yorko lietuviai pamatys pir-

VAKARINIAI VOKIEČIAI 
GALĮ SUARDYT KARINĮ 
AMERIKOS PLANA
Trumano valdininkai nusiminę, kad vakarinės Vokietijos 
seimas atidėlioja kariniu sutarčių svarstymą

Washington. — Amerikos 
valdininkai nusiminę, kad 
vakarinės Vokietijos sei
mas daūguma balsų atsisa
kė net svarstyti šį mėnesį 
karines sutartis su Jungti
nėmis valstijomis ir kitais 
vakarų kraštais.

Jeigu vakarinės Vokieti
jos seimas atmestų tas su
tartis, tai galėtų sugriūti 
visa karinė Amerikos pro
grama vakarų Europai su
burti prieš Sovietų Sąjun
gą, kaip kad bijo Amerikos 
valstybės sekretorius Ache- 
sonas ir kiti Trumano val
dininkai.

Indija atmeta Čiango 
studentu delegatus

New Delhi, Indija. — čia 
įvyks Azijos tautų studen
tu suvažiavimas gruodžio 
15-20 d. Laukiama apie 200 
studentų delegatų iš įvai
rių šalių.

Indijos valdžia atmetė 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
studentų pasisiūlymą daly
vauti tame suvažiavime. 
Bet maims Kinijos Liau
dies. Respublikos studentus.

Valdžia nuims kainu 
kontrole drabužiams fe*

Washington. — Valdinis 
kainų direktorius Tighe E. 
Woods, žadėjo panaikint 
kainų kontrolę visokiems į 
drabužiams, pradedant nuo 
gruodžio 1 d.

Woods jau nuėmė kainų 
kontrole nuo m o t e r.i š k ų 
skrybėlių ir saldžiųjų gera- • 
lų.

I

Kartu jis pranešė, jog 
planuojama nuimt “kainų 
lubas” nuo daugmeniškai 
pardavinėjamos kiaulienos.

Bet Woods ketino palai-1 
k.vti kainu kontrolę meta
liniams dirbiniams, maši
noms. pienui, duonai, gazo
linui ir vaistams. Taip pat 
ragino būsirąąją republiko
mi valdžią pratęsti kainų 
kontrolės įstatymą po 1953 
metų balandžio 30 d. šis 
įstatymas tada išsibaigtų, 
jei nebūtų panaujintas.

(Kur valdžia panaikino 
rendų kontrolę, tai ren- 
dos tuoj pabrango net iki 
50 bei 100 procentų.)

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę, nešalta.

mąjį šį sezoną lietuvišką spek
taklį.

Grupė aktorių-mėgėjų, va
dovaujamų Jono Juškos, pa
statys komediją “Trys Myli
mos.”

Pamatykite komediją visi, 
kuriems tik leidžia aplinky
bės; būkite laiku!

Richmond Hill 19, N. Y., Penkt, Lapkr. (Nov.) 21,4952
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Minimos sutartys perša 
rekrutuoti apie 500,000 va
karinių vokiečių armiją ir 
įjungti ją į tarptautinę ar
miją, esą, “apsigynimui 
nuo komunizmo.”

Amerikos valdovai laiko 
laukiamąją' vokiečių armi
ją pačiu nugarkauliu ka
rui prieš komunizmą.

(Vakarų Vokietijos prem
jeras Adenaueris sušaukė 
balsavusius prieš tą planą 
seimo narius ir graudingai 
prašė užginti karines sutar
tis s.u Amerika, Anglija-ir 
kitais vakariniais Europos 
kraštais.)

Penki Pittsburgho 
komunistai prašo 
kitur perkelt jų bylą

W a s.h i n.gton.—Penki Pi t ts- 
burghe apkaltinti komunis
tai atsikręipė Į Aukščiausią 
Jungtinių Valstijų Teismą, 
prašydami perkelt jų ape
liacijos bylą kiton vieton. 
Nes Pittsburghe žmonės 
taip sukurstyti prieš ko-| 
munistus, kad paveiktų: 
apeliacijos, teismo sprendi
mą prieš juos.

Pennsylvanijos teismai nu-, 
teisė Steve Nelsoną ir ke
turis kitus įtariamus ko
munistus pagal tos valsti-! 
jo?. įstatymus prieš maišti- j 
rinkus. Nelsonui skyrė 20 .„ •/ 
metų kalėjimo.

______________________ • i

7 KAPELIONAI ŽUVO 
KORĖJOS KARE

Washington. — Korėjos 
kare iki šiol buvo užmušta 
jau septyni kariuomenės 
kapelionai — katalikų, pro- 
tesetantų ir žydų kunigai. 
Be žinios dingo penki kiti 
kapelionai.

Gen. Van Fleet pasirengęs 
iš oro pult Mandžūriją, 
jei valdžia taip nutarty

—............... , j
Korėja. — Koresponden-1 

tai užklausė amerikonų ko- 
mandierių generolą Van 
Fleetą:

—Ar galėtumėte iš oro 
atakuot Mandžūriją, jeigu 
taip nutartų Washingtono 
valdžia?

Van Fleet atsakė:
—Mes turime gana oro 

jėgų ir tokiam žygiui.
(Bet karinio orlaivyno 

vadas generolas Hoyt Van
denberg sako, reikėtų dau
giau lėktuvų sutelkti Ko- 
rėjon, norint bombarduot 
Mandžūriją.)

NUSIŽUDĖ admirolas
Montery, Calif. — Nusi

šovė admirolas E. E. Her
mann, 56 metų amžiaus, su
perintendentas aukštosios 
karinio laivyno mokyklos. 
Buvo nusiminęs dėl nesvei
katos.

KONTESTAS
Gavimui Laisvei Naujų Skaitytojų

Kontestantu stovis šiandien v ra toks: / *
Punktai

M. Svinkūniene, Waterbury, Conn................... 1,301
Elizabeth, N. J., vajininkai ........................... 1,081
D. G. Jusius, Worcester^ Mass........................... 1,042
LLD 133 kp., Camden, N. J.......................... 1,013
Geo. Shimaitis, Montello, Mass.......................... <860
J. Krasauskas, Norwood. Mass. ........................ 816
L. Bek is - P. Anderson. Rochester, N. Y........ 733
Hartfordo vajininkai .............   728
H. Thomas, So. Boston. Mass...............   672
V. Smalsi iene, Detroit, Mich. ... I...................... 672

Brooklyno Vajininkai  ...................................................................... 5-11
Newarko Vajininkai ............................................................................ 532
P. Beeis F. Klaslon, Great Neck, N. Y...... ..............  448

L. L.D. Moterų 20 kuopa, Binghamton. N.Y....................................... 446
T., Pruseika, Chicago. III.......................................................  350
J. Balsys, Baltimore, Md. ................................  336
T,. Tilwick, Easton, Pa.......................................................................... 308
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn........................................................... 280
S. Penkauskas, Lawrence, Mass........................................    280
St. Kuzmickas, Shenandoah, Pa......................................................... 256
PliMadolphijos Vajininkai ...................... 1........................................... 252
K. Vilkauskas, Nashua, N. II................   252
J. Blažonis, Lowell, Mass. ................................................................. 224
P. Šlekaitis, Scranton. Pa.................................................................... 224
Geo. Urban, N. Braddock. Pa............... . 220
V. Ramanauskas. Minersville. Pa....................................................... 210
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa........................................................... 208
A. Grigaitis, Pittsburgh, Pa............................................................  168
L. L.D. 70 kp.. Cliffside, N. J...............................    168

V. Kvetkas, Cambridge, Mass............. .................. y......................... 168
S. Puidokas, Rumford. Me....................................................... '.......... 156
J. Bimba, Paterson, N. J.. ................................................................. 144
John Urbonas, Pittsburgh, Pa.....................    130
J. Kazmcr, Pittsburgh, Pa................................   130
II. Žukas, Binghamton, N. Y............................................................  128
Toronto vajininkai .. ....................................................................... .. 128
A. Balchunas, Richmond Hill, N. Y...........................  128
M. Aranuk, Detroit,. Mich....................................   120

P. Šlajus, Eddystone, Pa.................................................................... 112
C. K. Urban, Hudson, Mass............................................................... 112
A. Dambrauskai,"• Haverhill, Mass........................     108
Ant. Kuzmickas, Girardville, Pa....... ................................................ 96
A. Apšegienč, Auburn, Me. ................................................................ 78
J. Didjun, New Haven, Conn............................................................ 56
M. Slekicnč, Gardner, Mass................................................................. 28
J. Egeris, Nashua, N. H...............................................  28
A. Bražinskas, So. Boston, Mass...........................    28

A. Bukaitis, iš Bayonne, N. J., pagelbėjo elizabethie- 
čiams.

Gražiai pasidarbavo D. G. Jusius, iš Worcester, Mass.,
(Tąsa 4-tam puslap.)

J. Tautų kultūros organizacija 
priima Ispanijos fašistus

Paryžius. — Jungtinių 
Tautų Organizacija dėl Ap- 
švietos, Mokslo ir Kultūros 
- vadinama UNESCO,— 
priėmė į savo narius fašis
tinę Ispanijos Franko val
džia..

Kuomet organizacijos su
sirinkimas balsavo už Fran
ko fašistų priėmimą, tai 
francūzai jaunuoliai i.r 
tremtiniai Ispanijos respu- 
blikiečiai paleido nuo gale
rijos šimtus lapelių, kurie 
smerkė U N E S C O kai]) 
“kultūros bučerius.”

Prancūzų policija laukan

Gurley Flynn nuteista kalejiman 
už tai, kad atsisakė šnipinėti

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Edward 
Dimock nuteisė komunistę 
Eliza.bethą Gurley Flynn 
mėnesį kalėti už tai, kad ji
nai atsisakė šnipinėti prieš 
kitus asmenis, kuriuos val
džios advokatas, Davidas 
Marks įtarė kaip komunis
tus.

Marks klausinėjo: — Ar 
Clara Bodian dalyvavo ko
munisčių susirinkimuose ? 
Ar Gurley Flynn pažįsta 
Lou Diskiną?

Gurley Flynn atsiliepda
ma užreiškė: — Aš atsisa
kau šnipinėti bei kitus as

1

išmėtė lapelių mėty to jus.
Vienas Tarptautinės Jau

nimo Sąjungos delegatas, 
bėgiodamas per susirinki
mo sale, šaukė: — Mūs u 
sąjungą sutraukys visus ry
šius su IJNESCQ!

Už fašistinės Ispanijos 
priėmimą balsavo . anglai, 
amerikonai ir 42 kitų šalių 
delegatai. Tam pasiprieši
no Meksikos, Burmos, Uru
guayans ir Jugoslavijos at
stovai. O Danijos, Izrae
lio, Indijos ir keturių kitų 
kraštų delegatai susilaikė 
nuo balsavimo.

menis išdavinėti. Atsaky
mas į tokius klausimus bū
tų niekšiškas pasižemini- 
mas. Aš todėl n a u d o j u 
konstitucinę - savo teisę ne
atsakyti jums į tuos klausi
mus.—

Teisėjas Dimock pareiš
kė, kad Gurley Flynn atsi
sakymas “paniekino teis
mą,” ir už tai nuteisė ją 
mėnesi kalėti. Bet įkalini
mą atidėjo,, iki užbaigs ją 
tardyti.

Gurley Flynn, Komunis
tų Pairti jos komiteto narė, 
teisiama kartu su kitais 12 
komunistų pagal Smitho

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL
/..... -T. 1. ■ ................ ■■■ ..........................................-sar

EISENHOWERIS REMIA 
TRUMANO POLITIKA 
DEL KARO BELAISVIU
Indija sako, nesutinkančius namo grįžti belaisvius 
galima būtų laikinai perkelti į kitas šalis

New York. — Busimasis 
prezidentas Eisenhow e r i s 
pareiškė, kad jis, lygiai kaip 
ir Trumano valdžia, atsisa
kys varu namo grąžinti 
Korėjos karo belaisvius, 
kurie nesutinką grįžti.

(Kinija ir Šiaurines Ko
rėjos liaudininkai tvirtino, 
kad amerikonai tik perse
kiojimais ir gąsdinimais 
privertė tūlus kinus ir Šiau
rinius korėjiečius, belais- 

] vius neva atsisakyti na- 
i m o grįžti.)

Tai tik dėl ginčo apie be
laisvių grąžinimą ir tęsia
mas karas.

Amerikonai atmušą 
prasiveržusius Korėjos 
liaudininkus

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai išvien /su 
kinais per 8 valandas ata
kavo amerikonus ir jų tal
kininkus Pinpoint ir kituo
se kalnuose, viduriniame ir 

i vakariniame fr o n t u o s e ; 
i prasi veržė į kai kurias 
i amerikonų nozicijas, bet 
, naskui amerikonai podraug 
i ^u anglais ir Pietinės Ko
rėjos tautininkais atmušė 
liaudininkus.

Amerikos, lakūnai bom-
I

bardavo Kanggve. nužiūri
mą karini liaudininku cen
trą šiaurinėje Korėtoje, už 
25 mvlių nuo rubežiaus su 

' Mandžūriją.
ŠIAURINES KORĖJOS 

PRANEŠIMAI
Šiaurinės Korėjos liaudi

ninku radijas pranešė, kad 
iie’atmušė amerikonų ata
kas ir nušovė dar 5 ameri
kinius lėktuvus.

Lėktuvas skrido per šiaurės 
polių; rodė, kad tuo keliu 
galima bombarduot Rusiją

I ■ , . .

Los Angeles. — Ameriki
nis Skandinavijos, lėktuvas, 
iš čia skrisdamas, perlėkė 
per šiaurinį žemes ašigali 
(polių) ir nusileido Į Ko- 
penhageno priemiestį, Da
nijoj.

Tarj) skridusių buvo Da
nijos ir Norvegijos amba
sadoriai Jungtinėms Vals
tijoms..

Ši oro kelione buvo ir pa
rodymas, kaip bomberiai, 
pakildami iš Amerikos, ga
lėtų peulėkti šiaurinį žemės 
ašigalį ir bombarditoti So
vietų Rusijos miestus.

Amerika yra paskyrus 
$500,000 ir Jungtinės Tau
tos $900,000 “naftos pramo
nei išvystyti” Afganistane, 

įstatymą, kad jię “suokal- 
biavę skelbti, jog reikėsią 
varu nuversti Amerikos 
valdžią.”

LAISVE - LIBERTY. Į
The Only Lithuanian Dally 

tn the Eastern State*

110-12 ATLANTIC AVU, 
Richmond Hill 19, N. Y.

Tel. Virginia 9-1827—1828
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INDIJOS DELEGATO . 
PASIŪLYMAS

United Nations, N. Y. — 
Indijos atstovas. ‘Krišna 
Menon plačiau išdėstė savo 
pasiūlymą politiniam Junge 
tinių Tautų seimo komite- ' 
tui dėl belaisvių grąžinimo.

Jisai ragino sudaryti 
trrptautinę komisiją; per
kraustyti belaisvius į nū- * 
ginkluotą vietą, paliuosuo- 
ti juos nuo karinės kon^ 
trolės ir pervesti belaisvius 
į komisijos globą.

Ta komisija grąžintų no
rinčius. namo keliauti be
laisvius, o atsisakančius ar 
abejojančius laikytų stovy- . 
kloše per 90 dienų. Paskui 
būtų suruoštas platesnis 
politinių valstybių pasitari-' 
mas, kur dėti atsisakan- \ 
čius nuo grįžimo belaisvius. 
Tuomet galima būtų laikL 
nai juos perkelti į tam ti
kras. Jungtinių Tautų šalis. 
O ten būdami belaisviai ga
lėtų apsi mąstyti ir pasi
rinkti, kur jie grįš ar ne
grįš.

Anglija, Francija, Kana? 
da ir eilė kitų kraštų prita
rė Indijos pasiūlymui. A- 
merika perkalbinėja juos 
remti amerikinę politiką 
kas liečia belaisvius. O 
jeigu nepavyks ]ierkalbėtį 
tai amerikonai pirš tūlais 
įterpimais “pataisyti” IndL 
jos pasiūlymą. • . :

------------------- « ', ■ ■

Afganistanas pabūgo 
Sovietų protesto

New Delhi, Indija.— So
vietų vyriausybė protesta
vo Afganistanui, kad Ame
rikos inžinieriai ieško alie
jaus - naftos šaltinių paliai 
Afganistano rubežių su So
vietų Sąjunga.

Afganistano valdžia pa
būgo sovietinio protesto ir 
sulaikė amerikonu daromus 
tyrinėjimus pasienyje, kaip 
praneša “patikimi asme- 
nvs.”

Sovietų protestas įtarį 
tuos .amerikonus kaip šni
pus. ir karinių įrengimų 
planuotojus prieš Sovietų 
Sąjungą. > '

Viso 126,726 jankiai 
nukentėjo Korėjoje -.

Washington. — Pereitą 
savaitę dar 839 amerikonai 
Korėjos fronte buvo’ už
mušti, sužeisti ir be žinios 
dingo, kaip pranešė karinė • 
Amerikos valdyba lapkr. 1|9 
dieną.

Viso šiame kare sekamai 
nukentėjo jau 126,726 ame
rikiniai kareiviai bei ofi- 
cieriai:

Užmušta 22,209, sužeista 
91,730, be žinios dingo 9,- 
425 ir nelaisvėn pakliuvo 
1,972.
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TRUMANO ir eisenhowerio
KONFERENCIJA

• * i * v

".PRAĖJUSĮ ANTRADIENĮ Baltajame Name susitiko
Trumanas su busimuoju prezidentu Eisenhoweriu.

[ .’"'Pirmiau jiedu pasikalbėjo tik abudu, o vėliau tarėsi 
didesnėje konferencijoje, kur dalyvavo keli Trumano ka- 
bįtiėto nariai, ir du Eisenhowerio padėjėjai, Lodge ir 
Dodge.* • • > •
.-K-a i p žinia, šį susitikimą sugalvojo prez. Trumanas. 
Oficialiai buvo sakyta, jog Trumanas informuos Eisen
hower! apie kai kuriuos svarbius tarptautinius reikalus, 
kad. busimasis prezidentas žinotų, kas darosi ir kas bus 
daryta, kol jis užims prezidento vietą, taipgi, kad Ei- 
senhoweris, užimdamas prezidento vietą, galėtų leng
viau perimti visk vdldžiapr žinotų, kas padaryta ir kas 
teks daryti. (

1 "TŪLI SPAUDOS KORESPONDENTAI, gerai pažįstą 
esamąją padėtį ir tai, ką žino Eisenhoweris, sako: šis 
šfeitikimas iš viso buvo nereikalingas. Jie sako: tarp
tautinę padėtį Eisenhoweris žino taip gerai, kaip ir Tru- 
fejnas. Europoje jis žino, nes jis ten buvo, jis ten vyk
dė trumano politiką. Korėjoje ir bendrai Azijoje padėtį 
Eisenhoweris. žino tiek pat, kiek ir Trumanas, nes jam, 
Ersenhoweriui, teikia žinių generolai, jo bičiuliai.I
✓-Ši konferencija, šis susitikimas, taigi, sako jie, buvo 
•visiškai nereikalingas.

•■’"Korespondentai taipgi priduria: susitikimas buvo šal
tas:- Net ir “pikčius,” nutrauktas Eisenhowerio ir Tru
mano kartu, rodo, kad jiedu viens į kitą lyg ir žvai
ruoja, viens kitu nepasitiki. Tai pareina iš to, kad rin
kiminėje, kampanijoje Trumanas nesigailėjo “pipirų” Ei- 

• s^nhoweriui, o pastarasis—Trumanui. Jiedu negalėjo 
užgydyti tų žaizdų, gurias viens kitam padarė dar taip 
neseniai.
’ ’.'ši konferencija, atrodo, buvo sušaukta vyriausiai tam, 
kad parodyti pasauliui,, jog Amerika, esanti vieninga, 
Jd'g, nežiūrint, kuri partija kraštą valdys, ji sieksis “lais- 
vojd” pasaulio užvaldymo.

’".'Kol kas, nieks nežino, ar jiedu kalbėjosi dėl Korėjos, 
dėl karo ten baigimo. Gi Korėja šiandien tebėra vienu 
elišžiausių dalykų.
/'.Tūli spėja, jog Jungtinių Tautų asamblėja Korėjos 
klausimo galutinai n.espręs tol, kol Eisenhoweris užims 
prezidento vietą.
Jftaip ten bebūtų, šis susitikimas, atrodo, nieko neiš
sprendė, o tik suteikė daugeliui medžiagos spėliojimams.

' ■; /c g'4*' i *

•HAROLD WARD TEISMAS
, y;jPJRMADIENĮ, lapkričio 24 dieną, Chicagoje prasidės 

•teismas Harold Ward, negro unijisto veikėjo, kaltina- 
Jtto žmogžudystėje.
-»VHarold Ward byla primena Sacco-Vanzetti bylą.
• ^Samdytojai, priešingi organizuotiems darbininkams, 
-ryžtasi kiekvieną veiklesnį unijistą palaužti, sužlugdyti.

Šis unijistas, Harold Ward, buvo Harvester kompani
ja-darbininkų unijos (UE) lokalo finansų sekretoriumi. 
Apie’30,000 darbininkų, kaip žiinja, buvo išėję į streiką ir 
Jšbūvo jame apie tris mėhes.ius. Vyko aštrių kovų. Strei- 

, kas:tik šiomis dienomis buvo baigtas.
''s-l-r štai, spalio mėnesio pradžioje Chicagos gatvėje, ne

toli: namų, kur jis gyveno, rastas negyvas Harvester 
■įvmpanijos. darbininkas. Tuoj po to buvo areštuotas 
'Harold Ward ir apkaltintas, būk jis nužudęs minėtą 
•darbininką.
'"J Nuo spalio 15 dienos iki šiandien Harold Ward sėdi 

-Gook Kountės kalėjime; neišleidžiamas po jokia bėla.
.Suareštuotojo advokatas William Scott Stewart krei- i 

peši į teisėją Wendell Green, reikalaudamas, kad (1) i 
TarJba Wardas turėtų būti tuojau išleistas iš kalėjimo po 

' (2) arba jis turi būti tuojau teistas, kad nelaikyti |
•be reikalo žmogaus kalėjime.

Valdžios prokuroras priešinosi greitam teismui, visaip 
iišsfeukinėjo.
-‘•••Tačiau teisėjas nuskyrė teismui dieną lapkričio 24.

< Valdžia sako: ji turinti kaž kokį “misterišką liūdinin- 
rką,” kuris matęs, kaip Ward užmušė tą darbininką.
>' Kaltinamojo advokatas privertė prokurorą, kad jis 
/p|4eš teismą pasakytų to liudininko vardą ir pavardę. 
„Šiuos - žodžius skaitant, gal jau bus tasai liudininkas 
žinomas. *

pačiu kartu Chicagos progresyvė visuomenė su- I 
SM^pinusi, kad Harold Ward nesusilauktų Sacco ir Van- 

; zetti likimo, kad samdytojams nepavyktų pasiųsti jį 
i elektros kėdėn.
‘ ^.jŠuorgąnizuotas specialus komitetas Wardui ginti, 
r -Žmones siunčia telegramas Illinois valstijos gubernato-

jęui Adlai Stevensonui, kad jis darytų ką nors šiam sam- 
rdytojų sąmokslui kelią pastoti.

Harold Ward yra vedęs, turi žmoną ir du vaikus. Jis 
:yra 30 metų amžiaus vyras, pilnas energijos ir pasiry- 

V 4imo kovoti prieš neteisybes. ‘
''■♦r.,*’/* f
a, '

- • t , # ?•'

Kas Ką Rašo ir Sako Z
LIETUVOS KOMUNISTŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Šių metų rugsėjo mėn. 

Vilniuje Įvyko VII-tasis 
Lietuvos Komunistų parti
jos suvažiavimas. Jame 
dalyvavo 517 delegatų su 
sprendžiamuoju balsu, o 75 
delegatai su patariamuoju 
balsu.

Suvažiavime dalyvavo 
k o 1 ū k i e čiai, darbininkai, 
prekybos, pramonės, moks
lo, kultūros, literatūros ir 
meno, srityse darbuotojai.

Vilnyj skaitome:
Aukštąjį ir nebaigtą aukš

tąjį mokslą turėjo 301 delega
tas, arba 51,2 procento visų 
delegatų.

Suvažiavimo delegatų tarpe 
buvo 55 moterys. Suvažiavime 
kalbėta apie moterų iškėlimą 
į vadovaujantį darbą parti
niuose, tarybiniuose ir ūki
niuose organuose.

Suvažiavimo delegatų tarpe 
buvo 28 TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos deputatai, 109 Lietu-
vos TSR Aukščiausiosios Ta- 
rybos deputatai, 7 Tarybų Są
jungos Didvyriai ir Socialisti
nio Darbo Didvyriai.

Tarp suvažiavimo delegatų 
buvo 538 žmonės, apdovanoti 
Tarybų Sąjungos ordinais ir 
medaliais.

Į busimąjį Centro Komite
tą, tarpe kitų, išrinktas Snieč
kus, Gedvilas, Žiugžda, Palec
kis, Venclova.

Suvažiavime buvo kriti
kuoti Paleckis ir Gedvilas. 
Dėl to anti - liefuviškoji 
spauda išpūtė toki burbu
lą, būk tiedu vyrai dabar 
jau būsią pašalinti “iš vi
sur.” Bet kas gi pasirodo? 
J. Paleckis ir M. Gedvilas 
yra išrinkti į LKP Centro 
Komitetą!

NAUJIEJI IR 
SENIEJI NACIAI

Dienraštis Vilnis rašo:
J. J. McCloy, buvęs Jungti

nių Valstijų okupacinis komi- 
sionierius vakarinėj Vokieti
joj, savo paskutiniame rapor
te įspėja, jog atsteigimas vo
kiečių militarizmo “gali suda
ryti Rombinaciją, norinčią pa
leisti Vokietiją j dar vieną 
pragaištingą avantiūrą.”

McCloy sako, kad neo-na- 
ciai kelia galvą, o tai reiškia 
įsigalėjimą Vokietijoj naciz
mo, nes nauji naciai yra tokie 
pat, kaip Hitlerio naciai. Nau
jas vardas jiems reikalingas 
tik seną politiką pridengti.

Pastarieji rinkimai trijose 
provincijose pastato naujus 
nacius pirmon vieton.

Washingtono politika Vokie
tijoj padrąsina nacius prie 
atgaivinimo hitlerizmo.

Čia tenka priminti tai, 
ką neseniai parašė J. Sta
linas savo naujame veikale, i 
Jis, - tarp kitko, sakė, jog i 
karas gali prasidėti, tarp 
Amerikos ir Vakarų Vokie
tijos., tarp Japonijos ir Va
karų Vokietijos greičiau, j 
negu tarp Tarybų Sąjun-: 
gos ir Amerikos. Jis r.u- i 
rodė, jog Vokietija ir Japo-: 
nija ilgainiui atsisakys bū- i 
ti Amerikon “paslais.” Ne
žiūrint to, šiandien mūsų 
krašto vyriausybė už gin
klavimą Vokietijos ir Ja
ponijos. Kai tik jos. sutvir-: 
tės, — kitokią giesmę už
giedos. Kiek tai liečia “Vo
kietijos giesmę,” ji gali bū
ti baisi visųpirmiausiai 
Francūzijai. Na, ir šian
dien daugelis blaiviau gal
vojančių francūzų tai nu
mato. Amerikoje kol, kas, 
tik progresyvė visuomenė 
nuolat kartoja: neginkluo- 
kit Vakarų Vokietijos, ne- 
ginkluokit Japonijos.!

KLAUSIA, KAS BUS?
Aną dieną New ! York 

Timese parašė įdomų 
(Straipsnį to laikraščio ko- 
lumnistė Ann e O’Hare Mc
Cormick.

r z

J pripažįsta, jog anti- 
amerikinė propaganda vi
soje Europoje smarkiai ple
čiasi. Ji šitaip samprotau
ja: tarybiniame vajšt'ybių 
bloke anti-amerikine' pro
paganda plečiasi dėl to, kad 
ten valdžios ją, propagan
dą, “instiguoja.” Bet žur
nalistei nesuprantama, ko
dėl anti - amerikinė propa
ganda plečiasi ‘Vakarų Eu
ropoje,” kur valdžios stovi 
su Amerika!

Tų kraštų valdžios, gau
damos iš Amerikos pinigų, 
visais galimais būdais ban
do, pastoti kelią anti-ameri- 
kinei propagandai, bet ne
begali !

Žurnalistė pripažįsta, jog 
ši propaganda, prasiplėtu- 
si smarkiai ypatingai pa
staruoju metu, gali atnešti 
daug žalos Amerikai ir vi
sam militariniam žygiui, 
kurį Amerika Europoje or
ganizuoja.

Mums, rodosi, jog žurna
listė perdaug paviršutiniš
kai samprotauja, jeigu ji 
nesurandaz tos propagandos 
šaknų. Europos kraštų 
žmonės nusistatę, beje, ne 
prieš Amerikos žmones, o 
prieš Amerikos vyriausybę. 
Kodėl? Todėl, kad pasta
roji verčia Vakarų Europos 
kraštus ginkluotis, ruoštis 
karui. Na, o Europos žmo
nės karo nenori, jie nori 
taikos. Ruošimasis karui 
sunkina tų kraštų žmonių 
gyvenimą, varo milijonus 
darbo žmonių į s k u r d ą . 
Štai, kame vyriausia prie
žastis, kodėl plečiasi anti- 
amerikinė propaganda Eu
ropos tautose.

Žurnalistė McCormick, 
rodosi, turėtų tai suprasti.,

Roseland, III.
Kur dingsta mūsų 
žvaigždes

Kaip tik kas nors atsižymi 
Aido Chore tuojaus ir dings 
ta, pavyzdžiui, žymų muziką 
ir chorvedį J. Kenstavičių bu
vo pasigavę kankliečiai; ai- 
diečių šokėją ir muzikę Mild
red Chipas pasigavo buvęs 
LKM Choro pirmininkas Jer
ry Keller, o dabartinę žy
miausią Aido Choro solistę ii’ 
aktorę Jerry York pasigavo 
dabartinis LKM Choro pirmi
ninkas F. Mikužis (8 d. lapk. 
L. Kultūros svet. buvo jai 
šauni “šaųr parė”). Seiliaus 
cicerietės buvo pasigavę ge
riausią dainininkę ir aktorę 
Silvia Nautaut. O Ex-Mainie- 
rii) Choras pasiviliojo iš aidie- 
čių žymią solistę ir aktorę 
Nancy Roman. O dabar Ex- 
Mainierių Choras pasigavo 
gerą aidietę dainininkę Tilvi-’ 
kienę sau už mokytoją. Mes 
gi kaž kur ieškojom sau mo
kytojo^ ir apsižiūrėję sura
dom, kad turime- Mildred 
Chipas-Keller ir pakvietėm 
■mokyti Aido Chorą. Ir neap
sirikom. Ji turi ir supratimą ir 
gabumą ir talentą būti-moky
toja. Pirmiausias Aido Choro 
pasirodymas su naująją moky
toja bus Ciceroj lapkričio 23 
d., Liuosybės svetainėj,e.

Bet, aidiečiai, būkime ai- 
diečiais, lankykime dainų pa
mokas kiekvieną penktadienio 
vakarą, ne kaip iki šiol būda
vo: kai sopranų daug, tai al
tų nėra; kdi altų daug, tai 
tenorų trūksta, kai tenorų 
daug, tai basų mažai. Atmin
kite,, kad iki ciceriečių paren
gimo tik dvi praktikas betu
rėsime. Dan Yla.

Samdytojai “turi akį” ant Wardo dar ir dėl to, kad 
jis T950 metais dalyvavo Antrajame taikos šalininkų 
kongrese, įvykusiame Lenkijos sostinėje Varsavoje.

Tarybinės santvarkos klėstė j i
mas ir problemos Lietuvoje

«. šių metų rugsėjo mėnesio šitai k o, kad pramonės panau- 
pabaigoje Vilniuje įvyko Lie- dujamos privatininkų veiklai 
tuvos Komunistų Partijos 7- j ir spekuliacijai. Būtina pada- 
tasis suvažiavimas. Jame buvo 
matyt, visapusiškai apibūdin 
ta krašto padėtis, visose kū
rybos darbo srityse teigiamo
sios ir neigiamosios pusės. Y- 
patingai plačiai visą’ padėtį, 
apžvelgęs partijos sekretorius 
Antanas Sniečkus savo ilgam į 
pranešime suvažiavimui. Gai-1 
la, kad mes negavome Vii-1 
niaus Tiesos, kur, suprantama/ 
buvo apie tą suvažiavimą 
daug rašoma ir diskusuojama.
Bet Chicagos kunigų Draugo 
korespondentas Vokietijoje L. 
Kirsna sakosi gavęs '____ _
Nr. 232, kuriame telpąs minė
tas keturių puslapių A. Snieč
kaus pranešimas. Iš‘ to prane
šimo jis paduoda išpešiotas 
ištraukas. Visai nekliudomos 
tos vietos, kur, aišku, Snieč
kus kalba apie pasiektus lai
mėjimus. Ištraukos susideda 
tik iš kritiškų .Sniečkaus pa
stabų. Tai aišku, jog tos Iš
traukos nesudaro ir negali 
sudaryti pilno visos tenykštės

I padėties vaizdo. I f
Savo straipsniui Kirsna už

dėjęs tokį antgąlvį: “Sovieti-
! nes Santvarkos Bankrotas.”

Bet kur tas bankrotas? 
| “Bankrotas”, kad yra trūku
mų ir nesusipratimų ? Absur
das. Kada krašto vadai gali 

’ taip kritiškai Įstaigų ir jų ve- 
| dejų veiklą apžvelgti, nesibi- 
1 joti saviplakos ten, kur ji rei- 
I kalinga, tai pasirodo santvar- 
; kos gyvumas, veiklumas, stip- 
i rūmas, pažanga. Sniečkaus iš- 
' kelti trūkumai, patiektoji kri
tika ir reikalavimas veikti-dir- 
bti geriau, parodo, kaip Lietu
voje veikia savikritika, kaip

I ten net ir aukščiausi .vyriau- 
i sybės žmonės nėra laisvi nuo 
pastabų ir kritikos. Tai gerai, 
tai sveika, taip ir reikia. Tai 
demokratija pačiam’e žydėji
me.

Nors, kaip jau sakyta, kuni
gų Draugo korespondento pa
tiektos iš Sniečkaus raporto 
ištraukos vienapusiškos, tačiau 
jas patiekiame mūsų skaityto
jams, patardami jiems turėti 
mintyje, jog tas konrespon- 
dent. partyviškais sumetimais 
nepadavė iš to pranešimo 
nė vienos vietos, kur Sniečkus, 
be abejo, kalba .apie paskuti
niais laikais didelius Lietuvos 
pasiekimus Įvairiose gyvenimo 
ir kūrybos srityse.

Sniečkus, pasak Kirsnos, 
tarp kitko, pasakęs:

1 Pramone

ryti galą, šiems gėdingiems 
reiškiniams.

Viena iš nepatenkinamumo 
eilės pramonės šakų <------
priežasčių yra žemas lygis 
ministerijų ir žinybų vadova
vimo įmonėms.

“Pirmiausiai tai liečia Vieti
nės pramonės ministeriją. Mi
nisterija nepakankamai ištiria 
padėtį savo įmonėse ir mažąi j 
teikia joms technikinės pagal 
bos. Vadovaujantieji ministe
rijos darbuotojai retai lankosi ■

Tiesos i imonėse ir nesiima operatyvi

”... Per 8 šių metų mėnesius 
bendrosios produkcijos gamy
bos plano, ištisai paėmus, neį
vykdė mėsos ii’ pieno pramo
nės ministerija, lengvosios 
pramonės ministerija, vyriau
sioji autotransporto valdyba.

1952 metų, pirmajame pus
metyje gaminių planas nebuvo 
įvykdytas”...

”... Eilėje įmonių vis dar Iš
leidžiama žemos kokybės pro
dukcija. Nežiūrint į tai, kad 
lengvosios pramonės ministeii-, 
ja nekartą buvo, kritikuoja- į 
ma, ministras drg. Teriošinas į 
ir jo pavaduotojas drg. Klu- • 
sas lėtai gerina išleidžiamos ' 
avalynės kokybę. Vietinės j 
pramonės ministras drg. Bo- ' 
reika nesiima ryžtingų prie-! 
monių produkcijos ir
stambesniųjų medžiagų pro
dukcijos kokybei pagerinti.

Daugelyje įmonių inžinie- 
riai-technikiniai darbuotojai 
nepakankamai kovoja už 
griežtą technikinių gamybos 
taisyklių laikymąsi, reikiamai 
nekovoja su broka’dariais, sil
pnai kelia darbininkų 
Raciją.”

“...Reikia atkreipti 
į būtinumą pagerinti
vų, medžiagų, pagamintos pro 
dukcijos įskaitį ir apsaugą. 
Nemažai pasitaiko materia
linių vertybių grobstymo fak
tų, daugiausia lengvosios . ir 
maisto pramonės įmonėse. Pa-

ypač

kvalifi

dėmesį
žalia-

kelmų rovimo, akmenų surin
kimo klausimams ir 
kullūrtechniniams dai

nių priemonių jų darbui 
gerinti.

Ministerija mažai skiria 
mesio kadrų kvalifikacijos 
kėlimui, šię trūkumai yra 
eilės kitų ministerijų bei žiny- ! 
biį darbe”.

“... Statybos ministerija lė
tai įdiegia industrinius, spar
taus statybos darbo metodus, 
silpnai kovoją už teisingą ir 
sklandų statybos darbo meto
dus, statybinės gamybos or
ganizavimą, už griežtą eko
nomijos režimą statyboje.

Dažnai objektai atiduoda
mi eksploatacijai su dideliais 
trūkumais, statj’-bos kokybė 
vis dar tebėra žema.

Rimtų trūkumų pasitaiko 
darbe respublikos projektavi
mo organizacijų, kurios silp
nai dirba aprūpinant statybą 
geros kokybės technine doku
mentacija.

Architektūros reikalu val
dyba prie LTSR Ministrų Ta
rybos neskyrė reikiamo dėme
sio projektavimo darbui res
publikoje pagerinti. Projekta
vimo organizacijų darbuotojų 
tarpe silpnai išvystytas kolek
tyviškumas darbe, kaikurie 
architektai laikosi atgyvenu
sių praeities - architektūros 
formų, kaikurie iš jų vis dar | 
tebek-eliaklupsčiauja prieš už- 
sienietiškumą.”
“... Tuo tarpu partinės, prof 

sąjunginės organizacijos ir ū-, 
kiniai darbuotojai lėtai šalina 
trūkumus vystant socialistinį 
lenktyniavimą, dažnai forma- ’ 
liai, žodžiais, o ne darbu pa
laiko socialistinio lenktyniavi
mo iniciatorius, neteikia rei
kiamos reikšmės prisiimtų įsi
pareigojimų vykdymo patikri
nimui”. i

2 Žemės ūkis

kitiems 
bams.”

. Partijos Kauno, Klaipė
dos ir Šiaulių sričių komitete?! 
nesiima visų priemonių visuo- 

darbo ! meninei gyvulininkystei išvys- 
tyt.

Dėl to, nepakankaijnai vys
tosi visuomeninė gyvu 
tė, kaiti žemės ūkio 
rija 
naitis ir ministro pav 
jas drg. Glabajus. Bū 
gerinti gyvulių veislin 
likviduoti motininių 
bergždumą...”
“Didelė kliūtis gyvu 

čiui padidinti ir jų p] 
vumui pakelti yra pašarų ba
zės atsilikimas.respubl 
lokiuose”.

”... žemės ūkio ministerijos 
neoperatyviai 

•aktorių 
ų pric- 
atsiliki

ininkys- 
ministe- 

ministras drg. Augusti-
aduoto- 
Lina pa
ganią ir 
gyvulių

ių skai- 
odukty-

pa

dė-1 
pa- i 

ir ’

ikos ko-

MTS valdyba 
vadovauja mašinų-tj 
stotims, nesiima būtin 
monių daugelio MTS
mui likviduoti ir nerodo būti
no veiklumo sričių ženiės ūkio 
valdybų atžvilgiu gerinant 
vadovavimą MTS darlįui”. ( 

”... žemės ūkio ministerijos 
politinis sektorius (drg-., 
Mončiunskas) silpnai vado
vauja politinių skyrių darbui, 
nepakankamai suteikia jiems 
pagalbos vietoje, apkrauna 
juos nereikalinga atskaitomy
be, prileidžia biurokratinius 
vadovavimo metodus”.

‘ ... Rimti trūkumai tarybi
nių ūkių darbe yra
metais. Tarybinių ūkių minis 
tori jos ir trestų, par

ir šiais

ir

”... Daugelyje respublikos: 
rajonų buvo rimtų žemės ū- 
kio artelės įstatų pažeidimų, j 
Nebuvo Imamasi būtinų prie
monių sustiprinti pirmininkų 
ir kitų vadovaujančių kolūki
nių kadrų sudėčiai, atskiruose 
kolūkiuose net į vadovaujan- > 
čias vietas prasiskverbė buo
žės ir jų pakalikai.”

“... Įvykdytas kolūkių su- 
stambinimas. Šiuo metu res
publikoje yra 2,656 kolūkiai 

.vietoj iki sustambinimo buvu
siu 6,500. Vidutiniškai vienąm 
kolūkiui dabar tenka 132 ri
kiai, 1,500 hektarų žemės, ta
me tarpe 950 /hektarų aria
mos. Sustambinus mažus kol
ūkius, buvo sudarytos palan
kios sąlygos kolūkinei gamy
bai pagerinti”.

”... 1952 metais žemės ri
kio kultūrų derlingumas pra
lenkė 1940 metų lygį.”

(... Keliamas uždavinys į- 
vesti teisingas sėjomainas vi
suose respublikos kolūkiuose 
1953 metais. Tam yra būtina 
jau šiais metais užbaigti įteik
ti kolūkiams valstybinius ak
tus amžinai naudotis žeme”. x 

1 ”... Veislinių pasėlių lygina
masis svoris 1952 metais su
darė tik 13 procentų bendrojo 
ploto, o Klaipėdos srities kol
ūkiuose—tik 7 procentus”.

”... Yra didelis atitrūkimas 
tarp nusausinimo ir nusausin
tų žemių įsisavinimo. Neski
riamas pakankamas dėmesys 
plotų nuvalyino nuo krūmų,

;inių ir 
tarybinių organizacijų uždavi
nys yra tas, kad artimiausiu 
metu būtų likviduoti esami 
trūkumai išvystant tarybinių 
ūkių gamybą, būtų pakeltas 
prekingumas ir pasiektas kie
kvieno ūkio rentabilus dar
bas”.

”... Ypatingai svarbus uždą- 
vinys partinių, tarybinių ir 
žemės ūkio organų darbo va
dovaujant kolūkiams pasilieka 
tolesnis kolūkių politinis
organizacinis stiprinimas, kė
limas jų politinio budrumo už
simaskavusių buožių ir bur
žuazinių nacionalistinių ele
mentų likučių visokių priešiš
kų pasireiškimų atžvilgiu. Bū
tina ir toliau dirbti sistema- 
tingą darbą demaskuojant į 
kolūkius pralindusius buožes 
ir apvalant nuo jų kolūkius.”

3 Materialine gerovė
“Partiniai ir tarybiniai orga

nai turi organizuoti nuolatinę 
prekiaujančių organų kontro
lę, ryžtingai kovoti prieš pir
kėjų apgaudinėjimą 
jant ir sveriant pre 
prieš grobstymus”.

”... Gydymo įstaigų tinklas 
išaugo beveik du kartus, lovi^ 
ligoninėse skaičius padidėjo 
45'J, o palyginti su 1940 me
tais—du su puse karto.”

”... Vis dar nepatenkina
mai sutvarkytas gyventojų me
dicininis aptarnavimas dauge
lyje kaimo rajonų,, kur gydy
mo įstaigos neap rūpimos gy
dytojų ir vidurinių medicinos 
darbuotojų kadrais; silpnai 
vykdomas profilaktinis dar
bas įspejant susirgimus, ir ko

kui turą

matuo
tos ir

liant sanitarinę 
ventojų tarpe.

Socialinio •' aprūpini 
nisterijos organuose Vis dar 
neišgyvendinti vilkinimo, dar
bo žmonių skundų ir pareiški
mu formalaus— biurokratinio 
svarstymo faktai.”

”... mūsų darbe sutvarkant* 
miestus ir rajoninius centrus, 
komunalinio-buitinio gyvento
jų, aptarnavimo srityje, ypač 
gyvenamų namų statybos sri
tyje, yi’a rimtų trūkumų ir 
spragų.”

. Tačiau finansiniai ir 
banko organai nepakankamai 
vykdo kontrolę, kaip įmonė® 
ir organizacijos panaudoja le-j 
šas, silpnai kovoja ūkinių or
ganizacijų mokamajai draus-

(Tąsa 4-tam puslap.) -
' ' ........ ............... . ' j"1.' "I tl‘l JIIIiAK

2 ptuI.-LaisvB . (Liberty)- Penktad., Lapkričio-Nov. 21, 1952

gy-

no mi-



LEPEŠINSKAJA SURADO, KAD FIZINE VEIKLA 
PRISIDEDA PRIE AMŽIAUS PAILGINIMO

IŠ ISTORIJOS
Rašo I). M. šolomskas

Senutė Sovietu moksli-1 
niūkė O. Lepešinskaja ra
šė žurnale NEWS (spalio 
mėnesio laidoje), kad, no
rint sveikam būti ir amžių 
pailginti, žmogus taip pat 
privalo fiziniai veikti. Sa
ko, neveiklumas ir tingi
niavimas trumpina amžių, |

(Pereitoje Įvairumu lai-1 
doje buvo nurodyta Lope-' 
šins.kos atradimai, kaip tain ; 
tikri chemikalai galėtu ii-1 
giau palaikyt žmogų svei-1 
ką ir gyvą.)

Lepešinska, ra s y d a m a' 
apie kūno veiklumo reika-' 
lą, duoda tokius pamoki- į 
ą’ančius pa vyzdžius:

— Ivanas Pavlovas, rusas i 
atradimų milžinas Tižiojo-' 
gijos srityje, sakė savo laiš
ke mainieriams:

“Visa savo amžių as my
lėjau darbą, proto ir rankų 
darbą, ir gal būt, net la
biau ranku darbą, negu i 
proto.”

Pavlovas gyveno 87 me- C? v
tus ir visą amžių neatlai- 
džiai dirbo. Jis, tarp kit-1 
ko, mėgo daržininkystės j 
darbą, ir visuomet buvo j 
stebėtinai stipinus ir sma-’ 
gus..

Levas Tolstojus, vienas 
garsiausiųjų rusų rašyto iii, 
dirbo iki paskutinei gyve-į 
nimo dienai, ir ne tiktai ra- ■ 
sydarnas. Jis mėgo arti ir 

Baisi hydrogenines bombos jėga ir kaip ji padaroma
Amerikinė spauda džiū

gauja, kad naujoji hydro
genine (pragarinė) bomba 
galėti! per vieną akimirką 
paversti pelenais, bei dulke- 

♦ mis kiekvieną Sovietu Sa-
i jungos miestą, kuriam tik

smogtu.
Amerikos jūreiviai, iš to

lo mačiusieji pirmosios hy- 
drogeninės bombos sprogi
mą, liudija, kad jis sudegi
no visą ketvirtainės mylios 
saliukės žemę ir sukėlė 
180 laipsnių karštį laivuo
se už 31 mylios nuo spro- 

4 gimo vietos. () paprastos 
; atominės bombos sprogimo 
“karštis truputį juntamas, 
tiktai už 15 mylių.

Paprastosios ątom - bom
bos smarkumas pareina iš 
to, kad pusiau suskyla u ra
mumo num. 235 arba phi- 
toniumo atomai i skirtin
gus elementus.

Dar didesnė hydrogeni- 
nės. bombos jėga pasidaro, 
kai dviguboje (deuterium) 
ar trilypio (tritium) hy
drogeno atomai susijūhgia 
i vieną skirtingą elementą 
helijų.

Paprastasis, pavienis 'hy
drogenas (lietuviškai—van
denilis) yra lengviausias iš 
visu elementų. Jo atomas 
turi tiktai vieną protoną ir 
vieną elektroną.

D v ig u ha s i s hy d roge n a s 
turi vieną protoną ir vieną 
neutroną, o trigu b a j a m e 
hydrogene, apart protono, 
yra du neutronai.

(Protonas yra atominio 
branduolio dalelė su teigia- 

.V^mąja, arba pliusine elek- 
/Cra’ neutronas nedaro jo- 

• kios elektrinės veikmės, nei 
teigiamosios nei neigiamo
sios—minusinės.)

Helijaus atome yra du 
protonai ir du neutronai.

Kiekviename elemente ly

kitus lauko darbus dirbti; 
be to, jis griebėsi ir Įvai
riu amatų.

A leksandras Suvorovas, 
didysis Rusijos generolas, 
buvo 70 m,etu amžiaus, ka
da jis didvyrišku žygiu per
vedė rusų kariuomene per 
Alpių kalnus.

Tarp šiandien gyvenan
čiu yra sovietinis akademi
kas Nikolajus Zelinskis, 91 
metų amžiaus, ir per 65 to 
amžiaus metus jis nuolat 
dirbo ir dirba, darydamas 
vva''bi!is mokslinius tyri
mus ir profesoriaudamas, * 

Levas Tolstojus, būdamas 
65 metų amžiaus, išmoko 
dviračiu važiuoti; sulaukės 
72 metu amžiaus, jis dar le
du čiužinėdavo (skeityda- 
vo), dažnai jodinėdavo ir 
ilgas keliones pėsčias, atlik
davo.

Pavlovas, būdamas 8 0 
motu amžiaus, reguliariai 
mankštydavosi ir lošdavo! 
“gorodki,” o tas rusų tošis I 
reikalauja gana daug ju
drumo ir stiprumo.

Aš pati patyriau, kaip 
naudinga yra sportais pa
simankštinti. Aš nuo jau
nu dienų cinu į sportus, 
būdama 7 metų amžiaus, 
aš jau mokėjau plaukti, 
valtį irkluoti ir čiužinėti 
ledu bei sniegu. Taip vi
suomet mėgau ir mėgstu 

giai tiek elektronų, kaip ir 
protonų.

Baisus hydrogeninės bom
bos karštis ir galingiausias 
jos trenksmo smarkumas 
pasidaro iš to, kad dvigu
boje bei triguboje hydro
geno atomai taip suplaka
mi krūvon, jog tampa nau
jais helijaus atomais.

Bet tokio hydrogeno ato
mams suplakti krūvon—ti
kriau sakant, suvirinti — 
reikia kelių milijonu iki 10 
milijonų laipsnių karščio. 
Bet tą karštį duoti tegali 
tiktai atominė bomba.

Moksliniai rašytojai iki 
šiol teigdavo, kad:

Hydrogeninei bomba i 
eksploduoti todėl būtinai 
reikia paprastos atomų 
bombos kaipo padegėjos. 
Taigi hydrogenine bomba 
iš tikrųjų yra dvi sujung
tos bombos — viena bom
ba, sudaryta iš hydrogeno 
dujų, kita, iš sprogstamo
sios atominės medžiagos.

Kuomet atominės bombos 
karštis priverčia hydroge
no dujas suvirti krūvon, 
darant iš jų helijų, tai da
lis atom-bombos medžiagos 
per sprogimą j du skirtin
ei is elementus būna sunai
kinta — paversta grynąja 
karščio, šviesos ir trenks
mo jėga. Bet kai hydro
geno atomai būna suplaka
mi i helijaus atomus, tai 
dar daugiau hydrogeno me
džiagos virsta grynąja 
karščioj trenksmo ir švie
sos jėga. Todėl hydrogeni-' 
nė bomba daug smarkesnė 
už paprastąją atominę' 
bombą.

Taip darosi ir saulėje. 
Skirtingi! elementų atomai 
skyla į hydrogeno atomus, 
o skilimų karštis suvirina 
hydrogeną į helijaus ato
mus.. Tatai be paliovos kar

sportus. Dabar aš esu 81 
metų amžiaus. Būdama 64 
metų, aš išlaikiau kvotimus 
sportams, pamosiantiems 
darbui ir šalies, gynimui. 
Eizinė mankšta ir sportai 
neabejotinai prisideda prie 
amžiaus liginimo.

Aš taip pat priminsiu rei
kalą tinkamai maitintis, 
bet nepersivalgyti, per daug 
nerūkyti, apriboti alkoholio 
naudojimą ir nevartoti vais
tų kitai]), kaip - tik pagal 
gydytojo nu i 'odym ą.—

Lepešinskaja toliau dės
to, kaip Sovietų vyriausy
bė rūpinasi žmonių sveika
ta, pradedant nuo dar ne
gimusio kūdikio ir baigiant 
seniausių amžium. Visur 
įsteigė ligonines, klinikas, 
sveikatines stotis ir dova
nai duoda daktariškus pa
tarnavimus.

Taikos reikalas
Kartu Lepešinskaja ap

gailestauja, kad karai žudo 
milijonus, žmonių gyvybių 
bei trumpina jų amžių. Ji 
rašo:

—Net karinė propaganda 
daro baisią žalą. Skaitlingi 
medikaliai tyrinėjimai įro
do, kad nervų sukrėtimai 
gana dažnai sukelia vėžio 
ligą. Vadinami “pratimai 
dėl atominio apsigynimo,” 
daromi kai kuriose šalyse, 
ir kiti kariniai gąsdinimai 

tojasi, gaminant saulės 
šviesą ir karštį.

Manoma, kad jau pirmiau 
buvo bandoma, N c vados 
valstijoje sprogdinti taip 
sutaisytas hydrogen i nes 
bombas.

Tačiau skelbiama, jog 
tiktai šio mėnesio 1 d. ta
po išsprogdinta pirmoji hy
drogenine bomba vienoje 
saliukėje, Bacifiko Vande
nyne.

Naujas aiškinimas
Bo vadinamos, pirmosios 

H-bombos sprogimo atsira
do naujas aiškinimas apie 
jos sudarymą. 'Taip antai, 
prof. Watson Davis, moks
linės Science Service įstai
gos direktorius, rašo:

—Sunkusis, dvigu b a s i s 
bei trigubasis hydrogenas 
galėjo būti sumaišytas su 
sprogstamąja atomine me
džiaga — uraniumu num. 
235 arba plutoniumu. Tas 
mišinys jau vadinamas Iri- 
tidu.

Sunkiojo hydrogeno du
jos galėjo būti taip su
spaustos, kad pasidaryti! iš 
jų skystis.

Bet atrodo, jog, tu r būt, 
sunkusis hydrogenas buvo 
cheminiai sujungtas su ura
niumu į kietos medžiagos 
gabalą.

Kaip, tačiaus, buvo suda
ryta hydrogenine bomba ir 
įvykdytas jos sprogimas, 
tatai laikoma slaptybėje. 
To nepasako valdinė Ato
mų jėgos komisija, ir gal 
nieku ome t n epasaky s.—
Smarkumas ir nugabenimo 

keblumai
Žinovai, spėja, kad pir

moji Amerikos išsprogdin
ta hydrogenine bomba buvo 
apie 10 sykių smarkesnė už 
paprastąją atomų bombą. 
O paprastoji A-bomba duo

taip pat prisideda prie am
žiaus trumpinimo.

Taigi mokslininkų bandy
mai pailginti žmogaus am
žių eina, šaligrečiai su kova 
už taikos ir gerų santykių 
vykdymą tarp pasaulio tau
tu. čia mokslininko darbas 
glaudžiai jungiasi su kova, 
kurią veda visi geros va
lios žmonės, kad būtų iš
laikyta. pasaulyje taika ir 
laimė ir kad. žmonės galėtų 
ilgus metus gyventi, — sa
ko baigdama Lepešinskaja.

Anierikos mokslininkas 
pa t v ii-ii na I nepeši nskos 

atradimą
(! i n c m n a t i Universiteto 

medicinos ,profesorius To
mas’ Spies pareiškė, kad, 
galų gale, bus surasta che
mikalai, kurie gydys šir
dies, vėžio ir kitas ligas..

Spies, kalbėdamas Bioti
nių Valstijų Gydytojų Su
sivienijimo suv a ž i a v i m e 
Miami, Fla., pereitą savai
tę taip pat lėmė, jog bus 
atrasti vaistai, kurie sulai
kys senėjimą ir pailgins 
amžių.

Tuo būdu prof. Spies ne
tiesioginiai patvirtina at
radimą Lepešinskos, kuri 
tam tikrais chemikalais pa
jaunino tūlus gyvūnėlius ir 
pati sau pataisė sveikata.

N. M?

da tiek smarkumo, kaip 
20,000 tonų TNT sprogsta
mosios karinės medžiagos.

Bet hydrogenine bomba 
gali būti padaryta bent 50 
karti! smarkesne už pa
prastąją A-bombą. Tuo
met ji sunaikintų bei suar
dytu namus per1 100 ketvir
tainių' mylių ir nužudytų 
visą gyvybę per 150 ket
virta i.njų mylių. .

Pagaminus. gi 1,000 kar
tu smarkesnę bombą už A- 
bombą, tai jos sprogimas 
viską sunaikintų .per 315 
ketvirtainių mylių.

Bet hydrogenine bomba 
yra daug didesnis gremėz
das, negu senoji atominė 
bomba. Joks dabartinis lėk
tuvas. todėl negalėtų ją nu
gabenti ir paleisti i syetiš 
mos šalies miestą. Kariniai 
Amerikos inžinieriai todėl 
planuoja naujus milžiniš
kus orlaivius, pritaikytus 
hydrogeninei bombai.

Bet tokius oro) dramblius 
galėtų n u d ė t i greitieji 
“priešo” lėktuvai bei pa
trankos.

Amerikos kaHninkai taip 
pat galvoja pritaikyti ma
žesnes hydrogenin.es bom
bas šaudymui iš patrankų.

Hydrogeninėms ir pa
prastoms atominėms bom
boms T rumą no valdžia ski
ria apie 3,500 friilijonų do
leriu per metus. Planuo
ja šimtus, bei tūkstančius 
hydrogeninių bombų pasi
gaminti pirma, negu So
vietų Sąjunga “pradės jas 
daryti” (nors yra-spėjimų, 
kad jau pradėjo).

J. C, K.

Tokio. — Netikėtai išsi
veržė naujas ugniakalnis' 
(vulkanas) Myodžin saliu
kėje, 210 mylių į pietus nuo 
Tokio, Japonijos sostinės.

KAIP AMERIKIEČIAI 
IŠLIPO AFRIKON 

1942 METAIS
Per kelis metus Jungti

nių Tautų reikalus gynė 
veik išimtinai Tarybų Są
jungos jėgos. Prieš Tary
bų Sąjungą veikė hitleriš
kos Vokietijos, fašistinių 
Italijos, Suomijos, Vengri
jos, Rumunijos jėgos. Ne
draugiškas Turkijos ir Ja
ponijos nusiteikimas linkui 
tarybinės valstybės vertė 
ją ir prieš tuos kaimynus 
laikyti pakankamai jėgų, 
kurias kitaip būtų buvę ga
lima mesti frontan prieš 
Hitlerio ir jo talkininkų jė
gas.

1942 metais prieš Tary
bų Sąjungą buvo 179 Hit
lerio divizijos, 22 rumunų, 
14 suomiu. 10 italu, 13 ven- 
grų ir po diviziją slovakų'ir 
ispanų, viso bendrai 240 di
vizijų. Tuo kartu prieš an
glus ir jų talkininkus Afri
koj kovojo tik 11 italų ir 
vokiečių divizijų.

•'Anglijai ir Jungtinės 
Valstijos jau 1942 metais 
turėjo iki 6,500,000 vyrų 
paruoštą armiją, galingiau
sią karo laivyną, kaip gene
rolas M. P. Tulčenovas ap- 
skaitliavo. Amerikos kari
nė industrija jau teikė 
daug ginklų. Vien karinių 
lėktuvų tais metais paga
mino 47,857. Suprantama, 
kad jau buvo jėgų atidary
mui antrojo fronto priešu 
Hitlerį ir jo sėbrus Euro
poj.

1942 metais gegužėj-bir- 
želyj Tarybų užsienio mi
nistras V. Molotovas lan
kėsi Londone ir Washing
tone. Buvo susitarta; kad 
11942 metais bus atidarytas 
antras frontas prieš Hitle
rį. Buvo padaryta tam ir 
a t at i n kam i • plan ai.

Ralph Ingersoll, kuris ka
rininko vietoj būdamas, da
lyvavo generolo Eisenhow- 
erio štabe paruošimui an
trojo fronto, rašo savo vei
kale “Top Secret,” kad bū
davo suvažiuoja anglų - 
amerikiečių aukšti koman- 
dieriai, susitaria atidary
mui antrojo fronto, bet kai 
tik išsiskirsto, tai tuojau 
vėl kokia tai jėga sulaiko 
visą pasiruošimą ir prisi
rengimą.

Generolas M1. W. Clark, 
kuris vadovavo amerikie
čių išlipimui Afrikon, vė
liau Italijon, rašydamas sa
vo atsiminimus New York 
Times, 1947 metų gegužės 
20 d., sakė:

“Aš buvau paskirtas va
dovauti anglų - amerikie
čių '' iškeliamoms jėgoms 
Francūzijon 1942 m...” Ir 
kada generolas Clark nuėjo 
galutinam pasitarimui pas 
p. W. Churchillą, tai tas 
Anglijos premjeras, išklau
sęs generolą, sušuko:

“Ne, ne! Armijos iškėli
mui vieta turės būti ne 
Fraincija, o šiaurinė Afri
ka!”

Reiškia, vyriausiai Chur- 
chillas trukdė atidarymą 
antrojo fronto prieš Hitle
rį Europoje. Suprantama, 
jam tame padėjo ir kiti An
glijos ir Amerikos reakci
ninkai, kurie nenorėjo vy
kinti gyveniman padarytus, 
su Tarybų Sąjunga susita
rimus. Nes jie norėjo, kad 
Hitleris kuo- daugiausiai 

nualintu darbo žmonių vals
tybę.

Dabar tą patvirtina vi
sa eilė dokumentų . Roose- 
velto sūnus Elliott, kuris 
dalyvavo su tėvu veikime, 
parašė knygą “Mano Aki
mis.,” kurioje, tarpe kitko, 
sako:

“Aš žinojau, kad genero
las Eisenhoweris stoja už 
atidarymą antrojo fronto 
1942 metais ir kad jo pla
ną anglų vadai atmetė.”

Prie tokių sąlygų ir užgi
mė anglų - amerikiečių ka
ro jėgų iškėlimas dešimts 
metų atgal ne Europon, 
kaip buvo susitarta, bet 
Afrikon.

II
Amerikiečių karo jėgų iš

kėlimas buvo paruoštas 
Anglijoj. Perkelti į Fran- 
ciją, tik per Anglų Kana
lą, kuris yra apie 20 mylių 
pločio, atrodo, buvo kur 
kas. arčiau ir lengviau, ne
gu vežti šimtus mylių į 
šiaurinę Afriką.

Afrikoj po to, kai anglai 
nugalėjo Mussolinio jėgas 
Ethiopijoj, tai mūšiai ėjo 
tik Libijoj. Vokietijos ir 
Italijos fašistai siekė pra
siveržti linkui Suezo Kana
lo ir nukirsti vandens ke
lią Anglijai susisiekimui s.u 
Indija ir kitomis anglų ko
lonijomis.

Bet anglai, aprūpinti 
amerikine karo technika, 
pradėjo priešus kulti. Lie
pos pradžioje 1942 m. an
glai perėjo į ofenzyvą, pa
ėmė Tobruką ir Bougią. 
Vokiečiai ir italai neteko 
60,000 užmuštų, sužeistų, 
belaisvių ir daug karo įren
gimų.

Anglai būtų galėję susi
doroti su priešais, ir be ka
ro ekspedicijos į šiaurinę 
Afriką. Bet, kaip jau da
bar žinoma, Churchillas 
siekė įsiveržti į Afriką, iš 
ten perkelti karo veiksmus 
į Balkanų Puss.alį, nes jis 
už jokius pinigus nenorėjo 
sutikti, kad į Balkanų Pus- 
salį pirma ateitų Tarybų 
Sąjungos armija.

m
Karinis pasiruošimas iš-s 

kėlimui Amerikos, dalinių į 
Afriką buvo gerai ir suga- 
biai atliktas. Anglų dali
nių ten buvo visai nedaug. 
Šimtus tūkstančių kareivių 
plukdė apie 500 karinių 
transporto laivų, o juos 
saugojo virš 350 kitų karo 
laivų. Apsaugai nuo prie
šo lėktuvų buvo pakanka
mai lėktuvų ant lėktuvne
šių ir artimesnėse sausže- 
mio bazėse.

Karo ekspedicijąi vado
vavo generolas Mark W. 
Clarkas. Amerikos aukšti' 
valdininkai buvo x susitarę 
su Franci jos valdovais 
šiaurinėje Afrikoje, kad 
francūzų jėgos nesipriešin
tų. Vyriausias francūzų va
dovas. buvo admirolas Jean 
Darlan. J

Milžiniška laivui armada, 
siekianti arti 900, kaip ko
kis baisus debesis, plaukė 
linkui šiaurinės Afrikos 
aplinkui 'Franciją (Hitlerio 
okupuotą), Ispaniją ir Por
tugaliją (Hitleriui pade
dančias). Suprantama, kad 
to nebuvo galima paslėpti 
nuo hitlerininkų. Bet jie

3 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad., Lapkričio-Nov. 21, 1952
S

nieko negalėjo padaryti, 
nes šiaurinėje Afrikoje ne
turėjo jėgų. : 4

1942 m. lapkričio 8 dieną, . 
tai yra,t dešimt metų at
gal, tos milžiniškos ameri
kiečių jėgos prisiartino 
prie Francijos valdomas 
Alžyrijos, Orano? Alžyro, 
Bougos ir kitų prieplaukų^ 
Amerikos* karo laivai ap
šaudė sausžemyje besiprie
šinančius francūzų dali
nius.. Po karo laivų apsau
ga, desėtkai tūkstančių 
amerikiečių, aprūpintų 
įvairiausiais karo įrengi* 
mais, išlipo į sausžemį. ”

Vietomis francūzai, vieni 
būdami Hitlerio pasekėjais, 
kiti nežinodami admirolo 
Darlano susitarimo su ame
rikiečiais, priešinosi. Bet 
didelių mūšių nebuvo. , .

Lapkričio 11 dieną f ran-; 
cūzų admirolas Darlanas 
įsakė visiems saviškiams 
liautis kovojus prieš ame; 
rikiečius.

Taip be didelių nuostolių 
Amerikos armija išlipo 
šiaurinėn Afrikon ir netru
kus jau savo rankose turg- 
jo kelių šimtų mylių jūrų 
pakraštį su daugybe nepa
žeistų prieplaukų, į kuriąs 
dešimtimis suplaukė Ame
rikos transportai su karei
viais ir karo reikmenimis.

Francūzų admirolas Dar- 
lanas neilgai gyveno. Tų 
pat metų gruodžio 24 dieną, 
jį nušovė Petaino, nacių 
pataikūno, šalininkas, kai
po “Francijos patrijotas," 
Amerikos kariniai dalintai 
iš Alžyrijos tuojau pradė
jo vystyti karo veiksmus j 
rytus, linkui antros Frak
cijos kolonijos — Tunisijdš.

Tuo gi laiku anglų armi
ja varė Hitlerio ir Musso
linio karines jėgas iš rytų 
per Libiją ir Tripolitaniją, 
taipgi linkui Tuųįsijos. Tu- 
nisijoj kokį , laiką laikėsi 
Hitlerio - Mussolinio kari
niai daliniai, bet vėliau jie 
buvo prispausti prie Vi- . 
duržemio Jūros, netoli Bi- ’ 
žertos prieplaukos, ir pri
versti pasiduoti. ;

1943 metais iš šiaurinės 
Afrikos Amerikos ir An
glijos karo jėgos, padare 
įsiveržimą į Siciliją, Itali
jos salą, kuri tik siauros 
vandens pertakos atidalina
ma nuo Italijos. Italų gi 
fašistai, gavę smūgius nuo 
Tarybų armijos prie Stalin
grado, Kos.torhojos ir' U- 
krainoje, vos laikėsi. Ame
rikos - Anglijos smūgiai*į 
Siciliją, o vėliau ir pačią 
Italiją paakstino Italijos 
žmones sukilti. Mussolinio 
režimas susilaukė galo. Ne
pavyko Churchillui išgelbė
ti ir monarchiją Italijoje su 
pagalba generolo Badoglio.

PATAISA n
Įvairumuose pereitą penk

tadieni išėjo skirtingai at
spausdintas vienas žodis;

Mokslininkė Lepešinską- 
ja (straipsnyje apie Žmo
gaus Amžių) sakė:

Bet per maudynes kais
tame sodos skiedinyje tie 
džiovos ženklai ištirpo, h? 
plaučiai pasirodė jau dai
liai sugiję.”

O išspausdinta “dalinai 
sugiję.0

hydrogenin.es


Tarybines santvarkos klestėjimas 
ir problemos Lietuvoje

(Tąsa nuo 2 puslapio)
mei pakelti ir negauna kiek 
reikiant į valstybinį biudžetą 
žymių apyvartos mokesčio ir 
atskaitymų nuo pelno sumų.”

4 Kompartijos darbas
' Respublikos partines orga

nizacijos darbe kadrų parinki
mo,. paskirstymo ir auklėjimo 
srityje yra rimtų trūkumų ir 
klaidų.”
•"... Kaikuriose ministerijose, 
Švietimo ministerijoj tvirtina- 
pių, darbuotojų sudėtis yra la
bai1 susiaurinta. Buvo atskleis
ti stambūs trūkumai paren
kant, paskirstant ir auklėjant 
kadrus Lengvosios pramonės 
bei. maisto pramon. ministeri
jose.”

"... Vienas rimtų trūkumų 
darbe su kadrais yra tai, kad 
vadovaujantieji darbuotojai, 
ypač rajoninių organizacijų, 
dažnai keičiami ir didelis jų 
tekamumas. Pagrindinė teka- 
mumo priežastis yra 
ga pažiūra į kadrų 
mą.”

"... Lietuvos KP

statybos klausimams,
sutvarkymui, darbo

kūmais jų darbe, nesiima bū
tinų priemonių stiprinant val
stybinę drausmę tarybinėse į- 
staigose.”
“Ministrų Taryboje neskiria? 

ma pakankamo dėmesio kul
tūrinės 
miestų
žmonių buitinių sąlygų page
rinimui. Už tuos trūkumus 
kaltė tenka visų -pirma minist
rų Tarybos pirmininkui drg. 
M. Gedvilui.”

“... Reikia sustiprinti masi
nį politinį ir auklėjamąjį dar
bą moterų tarpe, atkreipus 
rimtą dėmesį į sustiprinimą 
kovos su religiniais prieta
rais...”
5 Sovietizacija ir partine 
ideologija

“Respublikoje silpnai vysto
ma mokslinė-ateistine propa-

J

neteisiu-
parinki-

(b) CK, ' dėl 
sričių ir rajonų komitetų dar
be pasitaikydavo netikusi pra
ktika perkelti darbą sužlug- 
džiusius darbuotojus iš vieno 
vadovaujančio darbo į kitą”.

/ "... Antai, pavyzdžiui, savo i 
laiku vietinės pramonės minis
terijos partinė organizacija: 
buvo kritikuojama už tai, kad j

1 ji taikstėsi su rimčiausiais 
ttūkumais ministerijos bend-1 
radarbių darbe. Partine orga- I 
nizacija nereaguodavo į vals-i 
tybinės drausmės pažeidimus, ■ 
nematė pravaikštų, fiktyvinių j 
komandiruočių, privačiavers- 
lininkiškos veiklos faktų, ne
matė prirašinėjimų ir kitų pa
žeidimų.

Vito vardo fabriko direkto
rius, partijos narys Kaplanas 
ne kartą „buvo* kdriiunistų ir 
nepartinių darbininkų., kriti
kuojamas už rimtus trūkumus 

' ir spragas darbe”.
."... Nusikaltimai ir priešiški 

išpuoliai tam tikrą laiką gali 
likti neatskleisti tik dėl nebu- 

.vimo kritikos, kuri kaip tik 
dėl to ir užgniaužiama prie- 
šy ir nusikaltėlių, kad jie ra
miai galėtų dirbti savo priešiš
ką ir antipartinį darbą.” 
U "... Vilniaus srities komite- 

' to praktikoje buvo nepaken
čiamų faktų: per pusantrų 
metų buvo surengta vos penki 
plenariniai posėdžiai ir vienas 
srities partinio aktyvo susirin
kimas.”

“...Antai, Jonavos, Kybartų, 
Mariampolės rajonų komitetai 
šiais metais surengė po vieną 
plenumą.

Panašūs faktai priveda prie 
to, kad kaikurie partiniai 
darbuotojai pradeda jaustis

• nepriklausomais nuo partinės 
organizacijos.”

, '..Silpnai dirba komjauni- 
'mo - organizacijos įmonėse, 

k daugelis kolūkių komjaunimo 
organizacijų dar silpnai daly
vauja kolūkių gyvenime, kaip 
reikiant nekovoja dėl 
drausmės sustiprinimo 
ūkieČių tarpe, neįstoja

• Žemės ūkio artelės įstatų pa
žeidimo faktus.” .

h “...Profsąjungų organizaci- ! 
jos vis dar silpnai vadovauja j 
socialistiniam lenktyniavimui. I 
Daugelyje įmonių socialisti
niai įsipareigojimai prisiimami 
neapsvarscius darbininkų susi
rinkimuose, laiku nesuveda
mos įsipareigojimų vykdymo 
išvados. Profsąjungos visiškai 
mažai skiria dėmesio lenkty
niavimo išvystymui žemės ū- 
Jcio mechanizatorių ir special 
lįstų tarpe.

Maža dėmesio skiriama ko
lektyvinių sutarčių vykdymui, 

• profsąjungos nepakankamai 
kovoja dėl saugumo technikos 
užtikrinimo įmonėse, visiškai 
Silpnai kovoja dėl gyvenamų
jų namų statybos planų įvyk
dymo.”

“...Ministrų Tarybos nerodo 
pakankamo veiklumo ministe
rijų atžvilgiu, taikstosi su trū? I

darbo 
kol- 

prieš

“...Partinės organizacijos 
mažai rūpinosi agitatorių po
litinio lygio kėlimu, nepakan
kamai nukreipdavo jų darbą, 

to agitaciniam-masiniam
darbe yra daug trūkumų.”

‘...Didelis uždavinys, kurį 
mes turime išspręsti per dve- 
jus-trejus .metus, yra išversti 
ir išleisti lietuvių kalba Karlo 
Markso “Kapitalą” ir Fridri
cho Engelso “Anti-Diuringas.”

“...Masinis politinis darbas 
vis dar nepakankamai nukrei
ptas į kovą prieš buožių ir ki
tu priešiškų elementų liku
čius, siekiančiu padaryti žalą 
kolūkiams. Nepatenkinamai 
dar vykdomas demaskavimas 
Amerikos-Angiijos karo kurs
tytojų ir jų agentų—buržuazi
nių nacionalistų”.

“...Mums reikia rimtai užsi
imti sričių ir rajonų laikraščių 
darbo pagerinimu... Partijos 
sričių ir rajonų komitetai si- 
sterrtatingai nevadovauja savo 
laikraščiams... Daug yra trū
kumų platinant ir pristatant 
spaudą. Mes dar nepasiekė
me, kad laikraštis būtų išsi
rašomas kiekvieno kolūkiečio 
kiemo.”

“...šiais metais daugiau iš
leidžiama plakatų. Tačiau po
litinė ir meninė plakatų koky
bė, jų poligrafinis apiformini
mas dar tebėra neaugšto ly
gio.”

“...Muziejai nepakankamai 
renka liaudies kūrybos ekspo
natus. Kraštotyros muziejuje 
dar daug yra eksponatų, ne
turinčių nei istorinės, nei et- i 
nografinės vertės. Rimtai turi 
būti pertvarkytas Kauno mu
ziejus”.

“...Kinematografijos minis
terija, ministras Meškauskie
nė nepakankamai kovoja, kad 
būtų pagerintas kaimo gyvo n- ; 
tojų aptarnavimas kinu, mažai I 
skiria reikiamo dėmesio dar- ; 
bui su kino' mechanikų kad
rais...”

‘.•..Paskelbta medžiaga, de- ■ 
maskuojanti įvairaus plauko 
ir įvairių tautybių buržuazi
nes ir smulkiaburžuazines 
partijas ir jų kontrrevoliucinę 
veiklą Lietuvoje..., Paskelbta 
medžiaga, demaskuojanti a- 
merikinius-angliškosius impe- 

pakalikus — 
buržuazinius

organizacija

rialistus ir jų 
lietu visk uosius, 
nacionalistus.” 

“...Partinė
griežtai kritikavo Paleckį už 
taikstymąsi su buržuaziniu na
cionalizmu, už tai, kad jis 
nerodė aktyvumo demaskuo
jant konkrečius buržuazinės- 
nacionalistinės ideologijos ne
šėjus, mėgino derintis prie 
nacionalistinių elementų ir net 
juos ginti, nepakankamai da
lyvavo partinės organizacijos 
kovoje už socialistinį žemės 
ūkio pertvarkymą.

Partinė organizacijo kovo
jo taip pat prieš kairuoliškus 
įsišokimus kaikurių draugų, 
kurie rodė urminį nepasitike- 

senosios inteligentijos 
atžvilgiu, kas neturi 

bendro su bolševikiniu

j imą 
kadrų 
nieko 
budrumui. Tokias klaidas dare
Pušinis.”

Gražiai parėmė dienraštį Laisvę; 
važiuos Philadelphijon j banketą

Baltimore, Md. — Grupė 
draugų bei draugių buvo
me susirinkime pas drau
gus. Deltuvus, Arbutus, Md., 
užbaigti spalio 26 d. atsi
buvusios vakarienės reika
lus ir pasidalinti bendromis 
mintimis dėl važiavimo į 
Philadelphiją į bank i etą, 
kietą, kuris yra rengiamas 
lapkričio 22 d. pagerbimui 
mūsų veikėjo A. J. Smitho. 
Ruošiamės važiuoti net 
trimis mašinomis.

-Šioje sueigėlėje vaišėms 
buvo valgių ir minkštų gė
rimų. Draugai Deltuvai iš 
Hanover susirin k u s i e m s 
pranešė, kad tą dieną įvyko 
jų ūkio gyventojų padidėji
mas: žalmargė susilaukė

“sūnaus,” Ta proga d. J. 
Deltuva susirinkusius pa
vaišino stipresne.

Draugas Yuškauskas pa
prašė aukų Laisvės fondui. 
Pasekmės šios: Šlajus iš 
Chester, Pa., konferencijo
je spalio 26 d. paaukojo $5, 
P. Kupris $5 ir M. Šoimis 
$5. Po dolerį aukojo: O. 
Deltuvienė, E. Stankevičie
nė, K, Yuškauskas, J. Del
tuva (iš Hanover), T. Del- 
t (i v i e n ė, N. N., M. Ku
činskas, P. Paserskis, ir D. 
K. $3. Viso pasidarė $26. 
Širdingai ačiū visiems au
kotojams.

Pasimatysime Smitho 
bankiete Philadelphijoje.

P. Paserskis

Industrijos turėjo pradėti 
ieškoti pagalbos dėl naujų iš
radimų, patarimų ir tt., kituo
se universitetuose, nes Univer
sity of California, dėl neteki
mo kompetentiškų profesorių, 
jau negalėjo patenkinti jų rei
kalavimų.

Moksleivių skaičius pradėjo 
nupulti; šiais metais mokslei
vių skaičius taip nupuolė, kad 
tik laike pasaulinio karo taip 
buvo nupuolęs, kada mokslo 
amžiaus vyrai buvo pašaukti 
kariškon tarnybon.

Tad prisieina manyti, kad ir 
Aukščiausias Teismas ne dėl 
demokratinių laisvių palaiky
mo padarė toki sprendimą, bet 
dėl to, kad atsteigti universi
teto prestižą.

Tas pats teismas, tuo pačiu 
laiku, už gyrė verstiną ištiki
mybės priesaiką užimantiems 
valdiškus darbus. T.

Įvairios Žinios
Imperialistams nepatinka

Manchester, Anglija. — Tik 
dabar tapo paskelbta, kad ei
na labai aštrus susikirtimas 
tarpe Britanijos ir Japonijos 
kapitalistų. Japonai nori pa
gaminti ir išleisti daugiau au
dinių. Jie nori savo tekstilės 
pramonę išplėsti. Jie nori kas
met pagaminti po 10,000,000 
aršinų daugiau audeklo. Jie

sako, kad jie tą audeklą gali 
parduoti į atsilikusius kraštus.

Anglai kapitalistai griežtai 
priešingi tokiam japonų ga
mybos išplėtimui. Jie nori sa
vo produktus parduoti atsili
kusiuose kraštuose. Be to, jie 
sako, kad nereikia leisti atsi- 
likusiems kraštams išplėsti 
savo industriją. Girdi, kur dė
sime mes savo pramonės a u* 
dinius, kai tuose kraštuose 
žmonės patys ant vietos prisi- 
aus audeklo.

San Leandro, Calif
Karosienč Sveiksta

Jau savaitė laiko kaip Ka- 
rosienė grįžo iš ligoninės, svei
ksta ir tvirtėja. Bet dar tebė
ra silpnutė ir menkutė. Dar 
nelabai išgali užlipti laiptais 
ant antro aukšto.

Kitas musų ligonis ir labai 
geras draugas, J. Jankauskas, 
taipgi sveiksta, tvirtėja.

Linksma visiems, kad musų 
ligoniai, apgalėję sunkias li
gas, tuojau vėl bendrai su vi-

“...Istorijos institutas turi 
paspartinti darbą paruošiant 
Lietuvos istorijos pilną kursą. 
Institutas ir jo vadovas Žiug
žda buvo teisingai kritikuoja
mi už tai, kad jie neįtraukia į 
darbą vadovėliui ruošti gausių 
istorikų, o tai žymiu mastu 
uždelsė vadovėlio paruošimą.” 
“...Neleistinai atsilieka lietu

vių kalbos institutas. Per eilę 
metų institutas žymia dalimi 
dėl jo vadovo profesoriaus 
Balčikonio kaltės neįvykdo 
darbo planų ir neduoda jokios 
mokslinės produkcijos.”

“...Ne karįą buvo griežtai 
kritikuojamas liet .literatū
ros instituto ir jo vadovo Kor
sako darbas už nusišalinimą 
nuo lietuvių tarybinės litera
tūros išvystymo klausimų nu
švietimo, už silpną dalyvavi
mą sprendžiant aktualius kul
tūrinio palikimo klausimus, 
už jo darbe padarytas ideo
logines klaidas”...

“...žemės ūkio akademijos 
atskirų fakultetų absolventai 
silpnai žino tarybinių moksli
ninkų naujausius pasiekimus, 
tinkamu mastu nesugeba pri
taikyti juos praktikoje.”

“...Dėstymas augštojo mok
slo įstaigose silpnai pertvarko
mas. Kai kurių dėstytojų pas
kaitose neišgyvendintos mor- 
ganizmo-mendelizmo, kelia
klupsčiavimo prieš užsienie- 
tiškumą liekanos”.

“...daugelis partinių organi
zacijų vis dar silpnai ir pavir
šutiniškai užsiima mokyklų 
darbo klausimais, ir dėl to 
mokomojo-auklėjamojo dar
bo lygis eilėje mokyklų lieka 
nepatenkinamas.”

‘.r.Švietimo ministerija ne*- 
pakankamai energingai kovo
ja dėl pažangumo pakėlimo, 
silpnai šalina trūkumus mičiu- 
rininės, biologijos dėstyme. 
Švietimo ministerija prileidžia 
nepatenkinamą daugelio vaikų 
namų darbą.”

“...Savo laiką buvo demas
kuoti Drazdauskas, Miškinis, 
Kaplanas, Keliuotis ir kiti 
buržuazinio kosmopolitizmo 
skelbėjai literatų tarpe, kurie 
mėgino apšmeižti, geriausius 
tarybinė^ lietuvių literatūros 
veikalus. Partinė organizacija 
taip pat davė atkirtį tiems, 
kurio, kovos aštrumą prieš 
kosmopolitizmą mėgino nu
kreipti prieš žmones, kurie ko
vojo su nacionaliniu ribotu
mu, už ryšių sustiprinimą su 
labiausiai priešakinejpasauly- 
je rusų kultūra, su kitų TSPvS 
tautų kultūra.”

sais dalyvaus ir linksminsis.

CIO prezidentas Philip Mu
rray, vykdamas į Nacionalę 
CIO Konvenciją, sustęjo San 
Francisco. Lapkričio 8 d. jis 
ir kiti CIO vadai, pasakė po 
prakalbą vakarinių valstijų 
plieno darbininkų suvažiavi
me,'o ant rytojaus Philip Mu
rray jau mirė

Kaip Murray, taip ir kiti jo 
kolegos, savo kalbose parodė 
susirūpinimo dėl republikonų 
laimėjimo prezidentiniuose 
rinkimuose. Tačiau kando ne 
Jepublikonus, bet komunistus. 
Atrodė, kad dabar bandys tai- 
profesorių dėl atsisakymo pri
imti priesaiką, dabar turi būti 
pašaukti grįžti atgal į šį uni
versitetą profesoriauti. Ir al
gos jiems turi būti išmokėtos 
iki tos dienos, kada buvo pra
šalinti.

University of California yra 
vienas iš didžiųjų universitetų 
vakarinėse valstijose, plačiai 
išsišakojęs po visą Kaliforni
jos valstiją; pamatiniai susiri
šęs su visomis industrijomis, 
žemdirbyste, mokslų įstaigo
mis ir tt.

Viršininkų pasimojimas ant 
kintis prie Eiseiihower; su 
darbininkais tegul būna kaip 
ten bus, bile vadams gerai.

Aukščiausias Teismas pripa
žino, kad University of Cali
fornia viršininkų užsispyrimas 
priversti visus to universiteto 
profesorius prisiekti ištikimy
bės priesaiką, yra nekonstitu- 
cinis ir neleistinas. Teismas 
patvarkė,, kad 17 prašalintų 
profesorių labai pakenkė uni
versitetui, nes daugelis geriau
sių profesorių patys išėjo iš 
universiteto. Svarbiosios moks
lų įstaigos šioje šalyje ir kito
se pasaulio šalyse pradėjo žiū
rėti į šį universitetą, kaip į 
antraeilę mokslo srityje.

Philadelphia, Pa
Mūsų bankete bus daug 
brooklyniečių

Tik dabar teko sužinoti, 
kad šeštadienio bankete pa
gerbimui drg. A. J. Smitho da
lyvaus skaitlinga grupė iš 
Brooklyn©, N. Y. Mažiausia 
pribus pora pilnų mašinų.

ZUZANA KAZOKYTĖ
O štai kas svarbiausia. At

važiuoja banketai! dalyvauti 
mūsų žymioji ir mylimoji dai
nininkė Suzana Kazokytė. 
Aišku, kad ji mūsų skaitlingą 
publiką palinksmins gražio
mis dainomis ir skambiomis 
melodijomis. Tad kartu su 
vietiniais dainos ir muzikos 
talentais turėsime'šaunią me
ninę programą.

Tai dar vienas paskatinimas 
Philadelphijos lietuviams skai
tlingai dalyvauti šioje iškil
mėje.

Kaip jau žinote, banketas- 
vakarįenė įvyks 414 Green St. 
ir prasidės 7:30 vai. vakare. 
Įžanga tiktai du doleriai.

Visi ir visos kviečiami.
Laisvietis

GAISRE ŽUVO
MOTINA IR 8 VAIKAI

Westport, Mass. — Na
mų gaisre sudegė Aladino 
Audette žmona, ir 8 vaikai. 
Tuo tarpu tėvas ir vyriau
sias sūnus, dirbo fabrike.

ATSIŠAUKIMAS
Dėl A. Dagilio poezijos rinkinio prenumeratos

, Per keletą desėtkų metų mūsų žymusis Amerikos lie
tuvių poetas A. Dagilis yra, sukūręs daug šaunių eilėraš
čių. Gražu būtų geriausius jų turėti knygos formoje. 
Bet galėsime tokį rinkinį išleisti tiktai už iš anksto su
rinktas prenūmeratas bei aukas.

Todėl prašome tuojau užsiprenumeruoti. Prenumera
ta tiktai1 $1. Prenumeratorių vardai ir pavardės tilps 
knygos gale.

Be to, kurįe ištesite, prašomi rinkinio išleidimui pa
aukoti. Viską siųskite Laisvės Administracijai —
110-12♦Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Šiuoini užsiprenumeruoju A. DAGILIO poezijos knygelę

ir užsimoku ......... ,

Vardas it-Pavardė

Antrašas

Miestas ..

PASTABA : Vardus ir' pavardes, taip pat adresus, 
užrašykite aiškiai, suprantamai, nes knyga bus prenu
meratoriams pasiųsta tiesiai į namus.

.0

KONTESTAS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

prisiųsdamas aukų ir atnaujinimų. Jis jau trečioj vietoj.
V. Smalstienė, Detroit, Mich., prisiuntė naują prenu

meratą, aukų ir atnaujinimų. Ji smarkiai darbuojasi.
K. Vilkauskas, Nashua, N. H., taipgi prisiuntė naują 

prenumeratą, atnaujinimą ir aukų. Jis gražiai pasiro
dė naujai įstodamas į vajų.

S. Puidokas, Rumford, Me., ir V. Kvetkas, Cam
bridge, Mass., abu naujai įstojo į vajų su aukomis ir 
atnaujinimais.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais 
(jie taipgi prisiuntė ir aukų): Geo. Shimaitis., Brockton, 
Mass., L. Bekis, Rochester, N. Y., H. Thomas, So. Bos
ton, Mass., J. Kairis, Brooklyn, N. Y., j. K. Navalins- 
kienė (moterų kp.), Binghamton, N. Y., S. Penkaus- 
kas, Lawrence; Mass., ir Geo. Urban, N. Braddock, Pa.

Aukų šį sykį gavome sekamai:
Grupė draugų (per P. Paserskį), Baltimore, Md., $26^1 
Po $5; Stefanija Andrews, Brockton, Mass., Draugaš^ 

Rbslindale, Mass., F. Kvetkauskas, So. Bošton, Mass. ‘
Po $3: Iš Cambridge, Mass.: G. Kvetkas, J. Gritz ir M. 

Stašienė. Iš Dorchester, Mass.: J. M. Masteika ir Ch. 
Žukauskas. L. Nekvidavičius, Brooklyn, N. Y., J. Mi
tokas, Detroit, Mich., J. Bastis, Grand Rapids, 'Mich.,' 1
M. Laukus, Brooklyn,, N. Y., J. Sutkus, Middleboro, 
Mass., J. Yeskevich, Worcester, Mass., J. Jakaitis, West
boro, Mass., A. Kuzmickas, Worcester, Mass., J. Narvish, 
Shrewsbury, Mass., V. Lusčinskas, Worcester, Mass., Fe
lix Mazolis, Gardner, Mass., J. Bartash, Rumford, Me., 
Walter Lyles., Murrysville, Pa., J. Labeika, Rochester,
N. Y., A. Sheris, New Kensington, Pa., J. Palukaitis, 
Ahwahnee, Calif., ir P. Repečka, Inglewood, Calif.

Po $2: J. Green, Worcester, Mass., J. Vaznys, Rich
mond Hill, N. Y., Mary Kulbis, Johnson City, N. Y.

Po $1: F. Kalanta, Worcester, Mass., Ch. Gužauskas, 
Rochester, N. Y., J. Wis.kant, Rumford, Me., K. Žemaitis, 
Rochester, N. Y., Chas. Savickas, Mattapan, Mass., V. 
Medelis, Scranton, Pa.

šie miestai stovi aukomis sekamai:
Brooklyn, N. Y..............................................
Waterbury, Conn...........................................
Elizabeth, N. J....................... .............. .........
San Francisco, Calif......................................
Rochester, N. Y................ •.................... . . . .
Brockton, Mass. .. ....................................•. .
Pittsburgh, Pa...........................•....................
Richmond Hill - Woodhaven, N. Y................
Worcester, Mass............. . .............................
Camden, N. J............... ................................ .
Baltimore, Md..................................................
So. Boston, Mass. .. ................•......................
Hartford, Conn...............................................
Norwood, Mass. .. •............................. . . . . .
Bridgeport, Conn.......................................... • •
Detroit, Mich.  ....................................... .. .  •
Easton, Pa.....................................................
Chicago, Ill........... . .............. . .......................
Portland, Oregon ..........................................
Binghamton, N. Y.........................................
Paterson, N. J........................... •..................
Cliffside Park, N. J........................................
Newark, N. J.................................................
Scranton., Pa...................................... . ...........
Great Neck,.N. Y......................... .................
Lowell, Mass.................................. ..................
Kearny, N. J..................... . .............................
Shenandoah, Pa. .. •........................ ..............
Philadelphia, Pa.................... .........................
Cambridge, Mass. ..'.............. ........................
Lawrence, Mass.......... ........................... . . . . .
N. Braddock, Pa........................................•..
Haverhill, Mass. ............................................
Nashua, N. H...................................................
Lewiston, Me...................................................
New Haven, Conn............................. '...........
Grand Rapids, Mich........................................
Miami, Fla........................................................
Rumford, Me.................................... . ............
New York CityrN. Y................................. • • •
Bayonne, N. J.................................................
Cleveland, Ohio .................. ......................
Hudson, N. H................................................   •
Bridge water, Mass........................... •.............. .
Lawrence, Mass........ . ..................................
Girardville, Pa........ •............................. ..........
Toronto, Canada............................................

$109.00 
. 87.71 
. 54.00 
. 50.00 
. 53.50 
. 49.00 
. 44.00
• 44.00

. 44.00
. 43.00
. 43.00 
. 39.00 
. 35.50 
. 35.00 
. 34.00
. 31.00 
. 30.00 

. 29.00

. 26.00
. 24.00 f
. 23.00 <
. 21.00 ’
. 20.00
. 18.00
. 17.00
. 16.00
. 14.50
. 14.00
. 14.00
. 12.00
. 12.00
.. 9.00
. 6.00
.. 6.00
. 6.00
.. 6.00 . •
.. 5.00
.. 4.00
.. 3.00
.. 3.00
.. 3.00
.. 3.00

. 3.00
.. 2.00
.. 2.00
.. 2.00

, Dėkojame visiems, kurie pasidarbavo šį sykį 
naujas prenumeratas, aukas ir atnaujinimus.
• Pastabą: Prašome K
skaitytojo gauti nors po vieną naują skaitytoją, 
tiktai keletas atsišaukimų, turėtų būt daug daugiau. 
Lauksime. Laisves Administracija

kiekvieno pavienio dienraščio
Yra

4 pusi.—Laisvė ( Liberty)-Penk tad., Lapkričio-N o v. 21, 1^52
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UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 ’ Parašė ROMAIN ROLLAND —20—

Rochester, N. Y. Bethlehem, Pa

(Tąsa)
Per ilga tyla slėgė nerimą kelianeio- 

paslaptimis. Silvi greit ja nusikra- 
. kalbėdama bet ką, bet kaip... Greitai, 
• labai greitai ir tyliai, nosį įbedusi į 

rankdarbį, tartum jį bardama, ji ėmė 
murmėti visą litaniją piktų, neprasmin
gų žodžių, be ryšio garsų, paprastai su i 
— “kikikiki”, plazdenančių džiaugsmu. 
Po to jai subito grįžta rimta veido iš
raiška, lyg sakydama: “Kas? Aš? Aš 
nieko nepadariau...” — Arba, kandžio
dama savo siūlą, ji imdavo niūniuoti per 
nosį savo sukurta melodija kokį nors 
kvailą romansą, kalbantį apie gėles, 
“paukštelius čiulbuonėlius”, arba kokią 
nors dainelę, iš kurios geručio vaiko vei
deliu ji klastingai ištraukdavo kokią 
nors riebią išdaigą. Anetta pašokdavo 
pusiau juokdamasi, pusiau supykusi:

— Ar tu, ar tu nenutilsi!
Jos atsikvėpdavo. Įtampa atsileisda

vo. Žodžiai nesvarbu. Balsai, kaip ir 
rankos, vėl sumezga ryšį. Vėl susitikta. 
Kurgi klajota?.. Saugokis tylos. Ką mes 
galime žinoti, kur ji per vieną užmarš
ties valandėlę tave ar mane gali nunešti, 
plasnodama sparnais? Kalbėk man! Aš 
-tzii kalbu. Aš tave laikau. Laikyk ma
lte tvirtai!..

Jos laikėsi. Jos buvo nusprendusios 
nebepasimesti, nors ir kažin kas įvyktų. 
Galėjo ir kažin kas įvykti, bet tai jokio 
ryšio neturės su pagrindiniu nusistaty
mu: “Aš -esu aš. Tu esi tu. Mes pasi
keičiame. Atlikta! Daugiau nebeat- 
šauksime.” Tai buvo abipusė dovana, 
tyli sutartis, tam tikra sielos vedybų rū
šis, juo sėkmingesnė, nes jokia išorinė 
prievarta, — nei raštiškas pasižadėji
mas, nei religinė ar civilinė priesaika — 
jos neslėgė. O ką gi kliudė jų skirtingu
mas? Apsirinka tie, kurie galvoja, kad 
geriausios santuokos remiasi panašu
mais arba priešingybėnlis. Nei vienais, 
nei kitais, bet tik vidiniu apsisprendi
mu: “Aš išsirinkau, aš noriu ir pasiža
du”, —gerai užgrūdinus ir tvirtai nu

balus abipusį atkaklų nutarimą, kaip 
padarė tos dvi apskritų kaktų mergaitės. 

; “Aš tave turiu ir dabar esu bejėgė grą- 
. žinti tave arba atsiimti save... O šiaip 

esi laisva mylėti, ką panorėsi, daryti, kas 
tau patiks, — kokią nors kvailystę, rei
kalui’ esant, ir mažutį nusikaltimą, jei 

z tau tai atrodys gera (aš žinau, kad tu to 
nepadarysi! bet vis dėlto!), visa tai nie
ko sutartyje nepakeičia... Tesiaiškina, 
kaip kas norės! Jei skrupulingoji Aneta 
būtų išdrįsusi siekti iki savo minčių 
dugno, ji būtų turėjusi prisipažinti, kad 
ji nebuvo visai tikra moraline Silvi ver
te ir jos busimaisiais veiksmais. Ir Sil
vi, kuri aiškiai pramatė, nebūtų davusi 
nudeginti savo rankos, kad Aneta vieną 
gražią dieną nesugebės pasielgti nežmo
niškai. Bet tai lietė kitus, jiedviem tai 
buvo nesvarbu. Jos abi, jos buvo tikros, 
jos visiškai viena antra pasitikėjo. Liku

sioji pasaulio dalis galėjo tvarkytis, kaip 
jai patiks!.. Nors ir kažin ką jos pada
rytų, nuo to laiko, kai jųdviejų tarpusa- 
vė meilė tapo nepažeidžiama, jos viską 

' viena antrai atleido iš anksto, užsimer
kusios.

Gal tai ir nebuvo labai moralu, bet 
tiek to. Bus laiko būti moraliam dar ki
tą kartą.

Aneta, truputį smulkmeniška, pažįs
tanti gyvenimą tik iš knygų, — tai jai 
nesutrukdė suprasti jį vėliau (nes gyve
nimas, išgirstas šalia knygų, jau nebe tą 
patį turi garsą), — prisiminė puikius 
Šilerio žodžius:

O 'mano sūnūs, pasaulis pilnas 'melo 
. ir neapykantos; kiekvienas myli tik 

save; visi ryšiai, sukurti trapios laimės 
pagrindu, yra. netikri... Tai, ką užgaida 
surišo, užgaida ir atriša. Vienintelė 
gamta yra nuoširdi; ji vienintelė ilsis 
ant ne iš judi namą inkarų. Visas pasau
lis plaukioja audringų bangų, valioje... 
Polinkis jums duoda' draugą, reikalai 
bendrininką; laimingas tas, kuriam gi
mimas duoda brolį!.. Prieš šį karo ir iš
davimų pasaulį jie yra d,vieše, kad galė
tų laikytis išvien...”

ilvi tų žodžių nežinojo — tai tikra!
jai būtų atrodę, kad išreikšti papras- 

m jausmui per daug yra painių žo
džių. Bet matydama Anetą palenkta 
kakta, nedirbančią, — jos sprandas toks 
tvirtas, o tankūs plaukai susisukę sruo
gomis, — ji galvojo:*

“Ir vėl ji svajoja, mano didžioji; ji vėl 
pasinėrusi į savo kvailysčių skrynią. 
Kiek ji jų turi sutalpinusi, toji skry
nia!.. Laimei, aš dabar esu čia! Be ma
nęs ji nebus atidaryta...”

Nes maželė jaunesnioji buvo įsitikinū- 
si, gal būt, perdėtai, savo proto ir patyri
mo pranašumu. Ji pati sau kalbėjo:

— Aš ją apsaugosiu.
Jai būtų reikėję pirmiausia dar pačiai 

apsisaugoti. Nes jos skrynioje taip pat 
netrūko.kvailysčių. Bet ji jas pažino iš 
anksto; ji žiūrėjo į jas, kaip šeimininkas 
žiūri į savo įnamius. Juk butas jiems 
duodamas veltui... Be to — “daryk, ką 
nori, teįvyksta, kas galės!” Tai, kas lie
tė ją pačią, neturėjo didelės reikšmės. 
Visuomet bus galima išsipainioti... Bet 
globoti kitą, — tai jau naujas ir malo
nus jausmas,..

Taip, bet... ir Aneta; palenkusi kaktą, 
nedirbdama, glamonėjo tą pačią , mintį. 
Ji galvojo:

“Mano brangi kvailiukė!.. Laimei, aš 
laiku atėjau jai vadovauti!..”

Ji sudarinėjo Silvi ateičiai planus, aiš
ku, žavingus, bet dėl kurių ji su Silvi ne- 

„sitarė...
Kai jos jau buvo gerai pa k ramčius i os 

viena antros laimę (ir, aišku, nemoka
mu priedu savąją)...

— Et! mano adata nulūžo... Jau nebe
matyti.........numetė rankdarbį ir išėjo
drauge pramankštinti kojų; jos ėjo ly
jant, abi susisupusios tuo pačiu apsiaus
tu, iki galo sodo po verkšlenančiais me
džiais, kurie neteko savo kasų; sugraužė 
nuo krūmo šakutę šviesių vynuogių, ska
nesnių, kai šlapios; kalbėjo, kalbėjo... 
Staiga nutilo, klausydamos, įkvėpdamos 
rudens vėją, nukritusių vaisių kvapą (jį 
suvalgytumei), kvapą mirusių lapų ir 
spalio mėnesio pavargusią šviesą, užgę
stančią jau ketvirtą valandą, bemingan- 
čių, sustingusių laukų tylą, geriančią lie
tų žemę, naktį...

Ir susikabinusios grįžo, svajodamos su 
drebančia gamta, puoselėjančia bailią ir 
karštą pavasario, — ateities mįslės, — 
viltį...

Šiomis spalio mėnesio pabaigos dieno
mis, skendinčiomis rūkuose, tartum įsi
supusiomis į voratinklius, jų artimumas 
joms pasidarė toks būtinas, jog jos save 
klausė, kaip iki šiol galėjo be jo apsieiti.’

Ir vis dėlto jos buvo be to artimumo 
apsiėjusios; jos ir vėl be jo išsivers. Su
kakus dvidešimt metų, gyvenimas neuž
sidaro intymume ,nors ir kažin kaip ta$ • 
intymumas būtų brangus, — o ypač gy- 1 
venimas dviejų sparnuotų būtybių. Joms ; 
reikia išbandyti erdvių platybes. Nors j 
ir kažin kaip- tvirtai pasireikštų širdies j 
valia, sparnų instinktas yis bus stiprės- i 
nis. Kai Aneta su Silvi kalbėjosi mei
liai:

— Kaip gali būti, kad taip ilgai gy
venta viena be kitos? — jos neprisipa
žino:

“Tačiau tikrai reikės anksčiau ar vė
liau (kaip gaila!), gyventi vienai be ki
tos.” ’

Nes kitas negali gyventi už jus, jūsų 
vietoje; jūs to ir nenorėtumėte. Tikrai, 
gilus buvo jų tarpusavio nuoširdumas, 
bet jos abi turėjo kitą, stipresni poreikį, 
kuris siekė toliau, iki pačių jų būties 
šaltinių, — abi mažosios Rivijer: nepri
klausomumo poreikį. Turėdamos tiek 
skirtingų bruožų, jos kaip tik turėjo (tai 
nebuvo džiugu!) šį bendrą bruožą. Jos 
tai gerai žinojo: tai buvo netgi vienas iš 
pagrindų, dėl kurių, n-esisaky damos, jos 
mylėjosi labiausiai; nes jame jos pasiži
no. — Bet kuo gi tada virto jų nusista
tymai sulieti abu gyvenimus draugėn? 
Kai kiekviena jų sūpavosi svajone mokė
sianti globoti kitos gyvenimą, ji žinojo, 
kad antra su tuo nesutiktų taip, kaip ir 
ji patų Tai buvo švelni svajonė, kuria 
jos žaisdavo. Jos stengėsi pratęsti-žaidi
mą kiek galima ilgiau.

O jis netgi negalėjo ilgai tęstis.
Būti nepriklausomoms būtų dar buvę 

niekai. ’Bet šios mažos Respublikos, pa
vydžios savo laisvei, kaip ir visos Res
publikos, prieš savo norą turėjo despo
tiškų instinktų. Manydama savo įstaty
mus esant gerus, kiekviena jų stengėsi 
juos įgabenti pas antrąją. Aneta, suge
banti save teisti, peikėsi užgrobusi savo 
sesers teritoriją'; bet ir vėl pradėdavo 
tą pat. •

(Bus daugiau)

Netekome gero draugo '

Spalio 30-tą dieną mirė 
Antanas Valečka. Buvo gimęs 
Lietuvoje, Suvalkijoje, Mari
jampolės apskrityje, Rašupių 
kaime. Atvažiavo į šią šalį 
1903 metais, pas savo - broli 
Kazimierą Valecką į. Shenan
doah, Pa. Neilgai ten pagy
venęs, atvažiavo į Rochester, 1 
N. Y., 1909 metais, ir visą 
laiką čia išgyveno iki nelabo
ji mirtis pakirto gyvybę.

Velionis buvo nevedęs. Pa
liko nuliūdimo brolio'Sūnų 
Kazimierą, jo žmoną Marytę 
ir jų šeįmą. Gyvena Shenan
doah, Pa. Jie buvo atvažiavę 
atiduoti paskutinį patarnavi
mą savo mylimam dėdei,, rū
pinosi šermenų ir palaidojimo 
reikalais. \.

Antanas Valečka prigulėjo 
Gedemino Draugystėje nuo 
pat jos susitvėrimo, buvo ge
ras narys. Nors kai kada ir 
sirgdavo, bet .niekada neėmė 
pašalpos. Visada rėmė dau- 
gystę darbu ir finansiškai. 
Nebuvo nei vieno parengimo 
ar susirinkimo, kad jis apleis- j 
tų. Visada aukaudavo darbi
ninkiškiems reikalams. .Mes, 
visi .Gedemino Draugystės na* 
riai ir visi progresyviai, ger
bėme jį ir apgailestaujame ne- | 
tekę Antano Valečkos. '

Jisai taipgi buvo nariu Lie
tuviu Pilietiško Klubo ir LLD 
50 kuopos.
Velionis gyveno pas draugus 

J. O. Vilimaičius per 25 me
tus. Jie rūpinosi juomi laike 
ligos ir šermenimis. Draugė O. 
Vilimaitienė išlikdama nuo 
darbo bėgo į ligoninę ir na
muose prižiūrėjo ligonį, kiek 
galėjo. Mes esame dėkingi 
jai už jos gerus darbus.

Antanas Valečka palaido
tas laisvai Riverside kapinėse 
lapkričio 3-čią, 2 vai. po pietų. 
Į kapus palydėjo 15 automo
bilių. Atsisveikinimo kalbą 
pasakė L. Bekešienė. Visi pa
lydovai buvo pakviesti į Gede
mino svetainę už kandžiams, 
kaipo padėkai visiems palydo
vams.

Mr. G. Savage, gūaborius, 
labai maloniai patarnavo šer
menims ir palaidojimui,

Mes, Kazimieras ir Marytė 
Valeckai, širdingai dėkavoja-

Susirgo Jokūbas Matonis. 
Lapkričio 9 d. tapo nuvežtas 
į St. Lukes ligoninę. Jau se
niai jisai negaluoja ant kojų. 
Gydytojas sakęs, kad be ope
racijos apsieisiąs.

Nedyvai, kad žmogus gavo 
kojų ligą, daugel metų išdir
bęs kepykloje. Kepykla tai 
ne kirpykla!

Užbaigtas statyti plieno ir 
cimento naujas tiltas skersai 
Lehigh upę ant New Street. 
Pora savaičių atgal buvo nu
imti gatvekariai iš Hellertown 
ir South Bethlehem į South 
Allentown. -Dabar busai kur
suoja. Darbo dienomis, ryte ir 
vakare, busai eina kas 15 mi
nučių. O dieąą ir vėlai vaka
re nesulauksi nė į pusę valan
dos. Praeityje kelionė į Al
lentown lėšuodavo 15 centų, 
dabar lėšuoja 52 centai. Tai 
vis “progresas.”

Skaičiau Laisvėje, kad Sus- 
nikų Jurgis susituokė su Janu- 
liene ir išvažiavo poilsiui į* 
Floridą. Linkiu jiems linksmo ! 
šeimyniško gyvenimo. Gal ' 
Jurgis 'atlankys mūsų gerą . 
draugą kirpėją J. V. Stankų 
ii- ką nors parašys iš kelionės. 
Lauksime.

Kažin kodėl Ponas Paulius 
neparašo feljetono, ką jis ma
tė danguje.
daro žmonėms akis. Zavis

PHILADELPHIA, PA.
Rengiamas šaunus

Banketas ir Koncertas
Kuris Įvyks Subatoj

Lapkričio (November) 22
RUBA HALL

Philadelphijoj
Salė atdara 6 vai.

414 Green St.
Programa prasidės 7:30 vai.

Tai bus pagerbimas žymaus 
apšvietos platintojo 

ANTANO J. SMITO
Šių 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.

visuomenininko ir

iiiiUttwsiir^

j kad J. čiuplis buvo teisingas {SKELBKITĖS LAISVĖJE 
žmogus, nieko nėra nuskriau- 
dęs ar apkalbėjęs. Turiu pri- ' 
mifiti, kad velionis buvo pa- ‘ 
vien is ir išgyveno mūsų apy- | 
linkėję apie 25 metus. Jis bu- ,

I vo geras rėmėjas , dienraščio’i 
Tokie, raštai ati-; Laisvės ir literatūros platinto-1 « . r-j* •

MATTHEW A

New Kensington, Pa
Pranešu visiems Juozo Čiup- 

lio draugams, kurie jį pažino 
ii* su juo draugavo, kad jis 
mirė 1952 metą lapkričio 4 d. 
Mirė sulaukęs 62 metų am
žiaus. Palaidojo Juozo brolis 
Adolfas, Shenandoah, Pa.

Velionis jau per porą metų 
skundėsi, kad nesijaučia ge
rai. Priežastis turbūt buvo ta, 
kad jis buvo Pirmojo pasauli
nio karo veteranas ir buvo 
gazų gavęs. Visuose Pittsbur- 
gho laikraščiuose buvo para
šyta, kad velionis buvęs veik
lus ir senas komunistas.

Aš tik tiek galiu pasakyti,

i jas. Priklausė prie Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 10 ■

i kuopos ir Lietuvių Literatūros . 
Draugijos 74 kuopos, ir Sprin- j 
gdalc priklausė - prie “Wor
kers Order.” C. Stashinsky.

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

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

*06^

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

me už visokią pagalbą ir gė
les visiems draugams, o la
biausia draugams Vilimai- 
čiams. K. M. Valeckai.

MONTELLO, MASS

NEW HAVEN, CONN.

KONCERTAS
IR MARGUMYNŲ VAKARAS

Paminėjimui L. D. S. 22 metų gyvavimo
Šeštadienį, Lapkr. 22 Nov.

L. B. SALĖJE, 243 N. FRONT ST.
Programą pildys: LAISVĖS CHORAS iš Hartfordo, 
GRUPĖ iš Brooklyn© ir Conn, valstijos jaunuoliai

Bus parodytos 5-kių Apskričių dovanos gautos vajaus laiku. 

KONCERTUI BAIGUS BUS ŠOKIAI. 
Bilietai $1.00 asmeniui (su dovanomis)

Visus kviečia L.D.S. 16-ta Kuopa.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Rengia Liliosybes Choras
LIUOSYBĖS CHORO TRIETAS

Įvyks šeštadienį

Lapkričio 22 November
Liet. Taiili Namo Saleje

Vine ir Main^Sts., Montello, Mass.

Accordion duetas,' Carl and Cliff Wallen.
Sopranai
Baritono
Duetai:

solistės, Rožė Merkeliutė ir Aldona Wallen 
Solas — Robert Kelly.
Aldona Wallen, ir Rožė’ Merkei 
Rožė Merkei i/Bill Juodeikis 
Bill Juodeikis ir Al. Potsius.

Trio — Rožė, Bill ir Al, >
Koncertas prasidės 7:^0 vai. vak Įžanga $

M. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dėžutė
je, vietoj 2oz., ir kad kaina bus $1.50, vietoje $1.25.'Ruduo jau čia pat; 
dauguma žmonių apserga slogomis, už tad turi apsirūpinti iš anksto. Vi
suomet turėkite ant rankų MAT ŠVILPOS vaistų. Yra 5-kių rūšių. Mos
tys, kurios prašalina daugybe įvairių ligų.

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

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

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

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

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

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody
mus. . į - T*

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

Hartforde galite gauti vaistinėse ant: Park ir Hudson; Governor it 
Sheldon gatvių. K ,

Adresuokite: M. ŠVILPA, F. 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.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

5 pusl.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Lapkričio-Nov. 21, 1952
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Liberty Auditorijoje
Šį sekmadienį, lapkričio 23, 

vėl turėsime didžiulę ir gra
žią sueigą. LDS d6 kuopa tą 
dieną turės parengimą, kuria
me bus perstatyta komedija 
uTrys Mylimos”.

Tą dieną Auditorijos valgy
kla bus atdara. Kas tik norės, 
galės skaniai pasisotinti.

★ z

Sekanti didelė sueiga bus 
šeštadienį, lapkričio 29 d. Tai 
bus Lietuvių Kultūrinio Cent- 
ro. dalininkų metinis suvažia
vimas, o po suvažiavimo įvyks 
iškilmingas metinis banketas.

Girdėti, daugelis ruošiasi 
dar prieš pietus atvykti Audi- 
torijon, čia skaniai pasivalgy- 
ti.

Girdėti, kad ir iš kitų mies
tų svečių turėsime. Bus smagu' 
su jais susieiti.

★
LDS Bow lingo Lyga, atrodo, 

vis daugiau naujų narių gau
na. Bet dar vis yra naujiems 
vietos. Tie, kurie nori gražiai 
ir naudingai laiką praleisti, 
gali ateiti į Auditorijos bow- 
lingą ir įsirašyti.

Vyrų lyga žaidžia antradie
nių. vakarais, merginų—ket
virtadienių vakarais.

’ Tokie popiečiai, koks buvo 
suruoštas LMS 3 Apskrities 
pereitĄ sekmadienį, tikrai yra 
naudingi.
* Sveikintina menininkų ap
skrities valdyba už tokių po
būvių ruošimą. Atsiminkime, 
kad dar 11 tokių ir panašių 
pas k a i t ų - d i s k u si j ų turėsimo.

★
- Teko pastebėti Auditorijos 
valgykloje vakarais susiren
kant lietuvių būrelį ir gra
žiai laiką praleidžiant. ‘

Vieni jų čekeriais pažai
džia, kiti pabowliha, taipgi 
draugiškai pasikalba ir nau
dingai vieną kitą valandą 
praleidžia.

Nesuprantu, kodėl neatsi
randa šachmatistų ? Tai įdo
mus žaislas ir proto lavinimui 
naudingas, šachmatistai turė
tu pasirodyt, ką jie gali. kep.

Trafiko prasižengėliai
.. Lapkričio 17-tą trafiko teis
me 10 asmenų sumokėjo pa
baudomis $2,776 ir atbus 
(bendrai) 76 dienas kalėjime. 
Viena aukščiausia piniginė 
pabauda buvo $620, aukščiau
sia kalėjiminė — 50 dienų.

Aukščiausias pabaudas ga
vusieji dirba salesmanais.

Bus Vaidinaąia Labai Juokinga Trijų Veiksmų Komedija

“TRYS MYLIMOS”
Parašyta Julijos žemaites; Scenon Stato LDS 46 Kuopa

Sekmadienį, Lapkričio-November 23 d.
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avenue Richmond Hill, N. Y.
Pradžia 4:30 po pietų. Įžanga $1.20 (taksai įskaityti).

i
EDDIE DAGIS LILLIAN GRAUNAS JONAS GRYBAS

(Liudviko rolėje) (Domicėlės rolėje) (Kozirio rolėje)
—■ ■ ----------------------- r" —---------------- -- r  ...........- —   ___________________________________________ ,___________ _____ ___________ _________  ,

I

Komedijos aktoriai: Eddie Dagis, Lillian Graunas, Jonas Grybas, Eva Graunas ir Mag
dalena Juškienė. Režisuoja Jonas Juška.

Prie komedijos bus suvaidinta du dialogai: “SUDARKYTAS SENBERNIS” ir JO
NELI, N ESI KARK!“ Ir taipgi padeklamuota trejetas eilių. Jas deklamuos H. Brazaus
kienė, D. Judžentaitė ir I. Babarskaitė. '

Taigi, gerbiami lietuviai, visi ir visos ateikit pažiūrėt šito vaidinimo. , Komedija juo
kinga, aktoriai geri. Ir mes užtikriname, kad gardžiai prisijuoksite.

Kvifečik Rengimo Komisija.

4MDK

NevVWko^/i^j7lnioj
• *

Paieško Raubaičio 
giminiu

Iš Kalifornijos mums at
siuntė laišką, kuriame prane
ša :

Ahwahnee, California, 1952 
metų spalio 8-tą mirė Antanas 
Raubaitis, čia žinomas kaipo 
John Robinson; Pirmiau’ gyve
nęs Massachusetts valstijoje, 
žmona .ir vaikai, taipgi brolis 
ir sesuo gyveno ir gal dabar 
tebegyvena rytuose.

Raubaitis su žmona buvo 
atsiskyręs ir nesusirašinėjo.

Paliko porą ar daugiau ma
žų namukų. Turtą prižiūri 
Madera County valdžios atsto
vai. Jeigu niekas iš giminių 
neatsišauks, visas turtas liks 
valstijai (steitui).

Giminės ar jų draugai dėl 
daugiau informacijų kreipki
tės: Juozas Palukaitis, Ahwa
hnee Sanatorium, Ahwahneje, 
California.

Unijistai sako: 
“laikas taikai”

Unijistai sako, jog jau lai
kas turėti taiką, kaip to buvo 
tikimasi iš pažadų rinkimuo
se. b* jie nebeturi kantrybės 
ilgiau laukti, nes kiekviena 
diena karo atųeša mirtį ar su
žalojimą keno nors sūnui, 
šimtams mūsų vaikinų. Ir at
neša kančias jau per dvejus 
metus kankinamiems korėjie
čiams, kurie dar išliko gyvi.

Viename tiktai New Yorko 
miesto centre dviemis dieno
mis surengti taikos reikalavi
mui du masiniai mitingai. Vie
nas, rengiamas garmentiečių 
taikos komiteto, įvyko lapkri
čio 19-tos’ vakarą, Yugoslavų 
salėje. Kitas, darbo unijų at
stovų konferencija, sušaukta 
20-tos vakarą, Mokytojų Cent
re, 206 W. 15 St.

Konferencija nesiribavo vien 
tik pasisakymu už taiką. Jos 
vyriausias tikslas yra planai 
organizuoti unijistus šapose ir 

| unijų lokaluose veikti už tai
ką Korėjoje tuojau ir sugrąži
nimą namo vaikinų pirm šių 

i Kalėdų.

Darbiečiai ragina veikti•, o

prieš kėlimą fėro
American Labor- Party 

praneša, kad ji išsiuntinėjo vi
siems lapkričio 4-tą išrink
tiems į New Yorko Valstijos 
Seimelį pareiškimą-memoran- 
dumą. Jame ragina “atmesti 
tranzito autoriteto pasimoji- 
mą pakelti fėrus net iki 25c.”

Arthur Schutz er,- sekreto
rius. tame memorandume į-
spėja, kad “įstatymas, ku- 
riuomi einant būtų įsteigtas 

' tranzito autoritetas, yra ga
minamas už uždarų durų

Iš Teismo Rūmu u*

Foley Square, N. Y. —Pra
džioje šios savaitės liudytojo 
kėdėje vis dar tebebuvo Eli
zabeth Gurley Flynn. Ją per- 
klausinėjo prokuroro Lane 
padėjėjas Marks.

Pirmadienį įžymiausiu įvy
kiu buvo tas, kad teisiamųjų 
13-kos advokatams ir tiems 
teisiamiesiems, kurie advoka
tauja patys sau, pavyko gauti 
teisėjo sutikimą atmesti pro
kuroro norėtą įrašyti teismo 
užrašuose kaipo liūdymą ka
ro laiku išleisto Daily Worke- 
rio kopiją. To leidinio raštas— 
žinia apie teismą tuomet Wa
shingtone nacių šnipų—buvo 
bandoma pakreipti prieš da
bar teisiamuosius darbininkų 
vadus komunistus.

Antradienį iškilo nepapras
ta padėtis. Marks pareikalavo, 
kad Miss Flynn įvardytų as
menis, kaipo komunistus. 
Flynn atsakė, kad ji yra pasi
ryžusi atsakyti viską apie ko
munistų partiją ii- apie save. 
Bet, sakė ji:

“Aš negaliu įsivaizduoti sa
vęs pozicijoje įvardintojo as
menų nariais komunistų parti
jos ir partijos komitetų. Aš į 
tai žiūriu, kaipo į pono Marks 
žuvavimo ekspediciją. Aš ne
galiu toliau eiti... Jeigu asme
nys įvardinti komuniątais ne
būtų diskriminuojami, nebūtų 
jiems 'atimta teisė dirbti, ne
būtų FBI medžiojami, būtų 

slaptose konferencijose, ku
rios dabar yra vykdomos ma
joro Impellitteri ir guberna
toriaus Dewey atstovų.”

ALF taipgi pasiuntė majo
rui Impellitteri telegramą, ku
rioje reikalai!ja “šaukti viešą 
posėdį, jį paskelbiant užtekti
nai anksti ir pakankamai di
delėse patalpose, su sėdynė
mis visiems norintiems daly
vauti, kad galėtų būti išaiš
kinti visi faktai, .-kurie liečia 
miesto finansinę padėtį.” 

kitaip. Komunistai’ didžiuoja
si savo naryste...” :■■

“Statyti mane top pačion 
pozicijon su šniokštais čia 
buvusiais liudytojais, aš ma
nau, netinka, nėra morališkai 
teisėta. Aš nemanau, kad tai 
būtų įstatymiškai teisėta. Aš 
nemanau, kad tai yra politin. 
teisėta. To jau perdaug. Tapo 
prieita prie to punkto, kur aš 
negaliu toliau eiti.

Teisėjas Dimock patvarkė, 
kad ji turinti prokurorui ir į 
tokius klausimus atsakinėti. 
Tuomet Marks paklausė, ar 
ji žinanti asmenį vardu 
Stretch Johnson.

‘Aš asmenų neparodinėsiu,” 
atsakė Flynn, pažymėdama, 
jog atsisakyti nuo tokio liūdy- 
mo teisę jai garantuoja 3, 4 ii1 
5-sis mūsų konstitucijos amen- 
dementai (priedai).

“Aš privalau atsisakyti. Ma
no sąžine neleidžia man i- i
vardyti žmones komunistais, 
kurie neteks darbo, kuriuos 
FBI persekios.”

Teisiamųjų advokatė Mary 
Kaufman prašė pertraukti se
siją, kad ji galėtų visapusiš
kai patikrinti įstatymus tuo 
klausimu iv pateikti atitinka
mą argumentą. Teisėjas Di
mock pertrauką leido, bet tik
tai iki sekamo ryto 10:30, 
kada normaliai prasideda 
teismo sesijos. Rep.

Išrinktasis prezidentu Ei- 
senhoweris įteikė rezignaciją 
iš prezidentystės , Columbia 
Universitete. Jo terminas bai
giamas sausio 19-tą, dieną 
pirm oficialiai paėmimo J. V. 
prezidento pareigų.

ACME LIQUOR STORE
SAM SAPEGA, Savininkas 

r

Didelis pasirinkimas Amerikoniškų ir 
Importuotų degtinių ir vynų. .

ANT UŽSAKYMŲ PRISTATOME
Į NAMUS

Greitas patarnavimas ir teisingos kainos

2110 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
Teleforias NAvarre *8-4343 Lie. fro. L-5283

lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

GLENN’S RESTAURANT & BAR
• > \

Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

»»

Unijų vadai buvo 
pašaukti tardyti

.Keturi nepriklausomų unijų 
vadai buvo pašaukti praėjusį 
pirmadienį j specialų grand 
džiūrę tardyti apie “subvef- 
syvius veiksmus.” Šiuos žo
džius rašant dar nebuvo žino
ma, ko jų klausinėjo ir ką 
jie atsakė.

Pašaukti buvo B. Gold iš kai- 
liasiuvių,' David Livingston iš 
Distrikto 65-to, Lawrence Kel
ly ir Ųominic Panza iš Am. 
Communications Association.

Italijos socialistai 
užtarė Rosenbergus

Roscnbergams gelbėti masi
niam mitingui, įvykusiam lap
kričio 19-tą, Italijos socialistų 
vadas Pietro Nenni atsiuntė 
tokį sveikinimą :

“Kalbėdamas vardu^mil i jo
nų demokratinių italų, sveiki
nu jūsų kovą. Pasitikiu, kad 
Mr. Truman norės baigti sa
vo prezidentines pareigas su
teikimu malonūs ir teisėtumo 
Ethel’ei ir Juliui Rosenber- 
gams.”

Išleido kalėdines 
atvirutes taikai

New Yorko Komitetas Tai
kai praneša, jog išleido atvi
rutes — dvynukę atvirutę tai
kai. Jos bus skleidžiamos vi
sin’. Jas nusipirkę asmenys 
vieną siųs prezidentui Truma- 
nui, o kitą išrinktajam prezi
dentu E i se n h o w er i u i.

Atvirutės gaunamos pas 
Manhattan Planning for Pea
ce Committee, 111 W. 42nd 
St., New York, N. Y., taipgi ir 
kitose taikai veikiančiose į- 
staigose.

Aido Choras
Pamoka įvyks šio penkta

dienio vakarą, 8 vai., Liberty 
Auditorijos Music Room. Pra
šome visus senus ir norinčius 
įstoti dainorius ateiti tuojau. 
Metų galop rengiame savo 
koncertą ir jau turime daug 
užkvietimų kitų organizacijų 
programoms. Chorui ir visuo
menei esate labai reikalingi.

Choro prezid.

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas G R. 8-9865

- *

RANDAVO.HMAI
Išsirendavojtt fornifiiuotas kamba

rys vienam vyrui. (Jaru šildomas. 
Galifė kreiptis ar skambinti bile 
laiku. 105 So. 3rd St., Brooklyn, 
N. Y. EV. 8-1437.

• (228-229)

REAL ESTATE
Flower Hill—Manhasset (North 

Shore), L. I. Parsiduoda naujai pa
statyta moderninė šlubų. (Brick ir 
Fieldstone Ranch); 5 dideli kamba
riai, du saulės verandai: vonia: ug
niavietė; veidrodis sienoje; didelis 
basement as; garadžius; pilnai įtai
syta virtuvė. Labai gražus namas 
ir graži apylinka. $22,500. Bau! 
Dillon, 66 Middle Neck Rd., Flower 
Hill-Roslyn, L. 1. 'Pel. Manhasset 
7-4310,

(228-229)

Praėjusio pirmadienio prieš
pietį vėl du asmenys mirė 
Brook lyno gaisre, 71 Lefferts 
Place. Namo savininką Ed
ward Nelson areštavo dėl to, 
kad buvę įsakyta namui dary
ti pataisų, bet nedarytos.

Philadelphia, Pa.
HELP AVA NTEI) — M ALE

OPERATORS. Exp. on single 
needle machine. Steady work; good 
pay; good working conditions. Apply 
in person. 5th floor. I. PINCUS, 
1035 S. IHh Street.

(228-230)

SPRAYER. Bake enamel and 
vrinklc, exp. Night work; good 
working conditions. Steady work; 
good pay. Apply or phone; 1822 E. 
Clearfield. GA. 5-0480.

(227-229) _ 4__________
MACHINIST. General work on 

machine tool bldg. Steady work. 
Good working conditions. Good pay. 
Phono.

KING ENGINEERING INC. 
Lansdale 4777.

Ask for Mr. King. 
(227-229)

JANITOR for hospital operating 
room. Suburb location. Call Madi
son f-6900, between 9 A. M. 12. 
Ask for Mr. laive.

(227-229)

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)

HELP WANTED—FEMALE
CLERK TYPIST

in centrally located insurance office. 
Permanent position. 5 day week, 9 
Io 4:30. Pleasant' working environ
ment.

Phone LO. 4-1702.
(226-229)

CLERK
Old established concern. Pleasant 

center city office. Bookkeeping, typ
ing. Good salary. 5-day week.

REECE CORP.
112 N. 12th Street.

(226-232)

Wanted—settled woman under 50 
io live in Rosemont Philadelphia 
suburbs, General housework. 3 a- 
dults. If interested call Bryn Mawr 
5-1376 Monday & Tuesday 9. A. M. 
to 11 A. M- Evenings 8 P. M. to 
10 P. M.

(226-232)

Woman settled for general house
work. 6-day week. Hours 9 A. M. to 
5 P. M. or 10 A. M. to 6 P. M. Must 
be fond of children. Good salary, 
live out. Steady position for right 
woman. Phone TE. 9-7830 for inter
view.

(226-232) '

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 arid 2 children.

Call MERCHANTVILLE 8-0235.
(225-231)

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174 >

6 pusi.—Laisvė, (Liberty)—Penktad., Lapkričio-Nov. 21, 1952

R E N' T A L
BpIlroM*, L. I . Two room apart

ment, small; partially furnished. 
Combination, Living-Kitehen Refri- 
(.'rratof; Gas Ar Electric. Private en
trance. Good neighborhood. Business 
couple. Convenient transit. $39.50
monthly. Ficldstone 7-9748.

(229-232)

PRANEŠIMA |.(
ROCHESTER, N. Y.......

Lapkričio (Nov.) 29-tą, šešfadienj. 
Jaunuolių Moterų Klubas įrengia va
karienę. Pelnas eis mažu vai kūčių 
Kalėdų eglaitei ir dovanėlėms. Vie
ta: Gedcmino svetainė, 575 Joseph 
Ave. Pradžia 6 vai. vakaro. Įžan
ga tik $1. Rengėjos visos yra Ge- 
demino Draugystės narės ir geros 
veikėjos. Vakarienė bus skani, nes 
mūsų jaunuolės moka gūrai paga
minti. Visi vietiniai ir iš apylinkių 
lietuviai širdingai prašom dalyvau
ti. Rengėjos.

(229-230)

BROOKLYN, N. Y.
A.C.W. of A. Lietuvių s uveju uni

jos 54 skyriaus susirinkimas' įvyks 
lapkričio 26 d., 7:30 va. vakaro, 
Unijos svetainėje. 11-27 Arion PI.

Prašome narius dalyvau i. nes bus 
nominuojami asmeny^ į Skyriaus 
valdybų. Taipgi prašomo flureii Uni
jos ir Social Security korteles, be 
kortelių nebus leidžiami į susirinki
mų.

54 Skyriaus Valdyba.
(228—229)

CLEVELAND, OHIO
L.L.D. 22-ros kuopo* metinis su

sirinkimas . atsibus šeštadienį, lapj 
kričio 29 d., 7 vai. vakaįro, Uhijw 
svetainėje. Į "j

Bus išduotas raportas nuo pa-j 
rengimo, kuris įvyko spalio 25 d. ą

Gerbiami draugai ir drajugės, esat 
kviečiami į būsimą susirinkimą, ku
riems tik laikas leidžia. Jįsitėniykite 
laiką, kad nepamiršiumėt<|. Atsives
kite naujų narių.

Po susirinkimo turėsime užkan
džių, šeimininkės prisižadėjo paga
ilint i silkių, košelienos ir kitokiu 
skanumynų; taipgi bus ir išgerti.

Visi ateikite laiku, viską girdėsiu 
Kuopos komitetas.

(228-229)

SO. BOSTON, MASS.
Ateinantį šeštadienį, lapkričio 22 

d., 8-tą vai. vakare, 318 Broadway, 
įvyks pirmas smagus parongimelis, 
čia bus galima skaniai pasivaišinti ir 
pasilinksminti. Rengia pažangiosios 
lietuvių organizacijos ir kviečia il
sus ątsilankyti.

‘ (228-229)

Dr. A. Petrikai
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th strc< 
BROOKLYN, N. V.

Tol. EVergreon 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 va care 
Penktadieniais uždaryta

Į TONY’Š
1 UP-TO-DATE — , t

I BARBER SHOP i 
! ANTANAS LEIMONAS • 
| Savininkas į

I 306 UNION AVENUE ■ 
į Brooklyn, N. Y. i
I Gerai Patyrę Barbenai4,._„----- .JI

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6288
[į----------------------------------------------H

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKĄ 

.. d *

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

NĖRA MINIMAM MOKESTIES IR NĖRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show, 

, Dainos ir Šokiai, šauni Orkestrą.

y




