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Pasaulis stebi.
Eisenhoweris nebeapsigina.
Savomis kojomis.

? Tas pats vėžys.
l,x*ražios pastangos.

Rašo A. BIMBA

Richmond Hill 19, N. Y., šešt., Lapkr. (Nov.) 22, 1952 * ★ > ★
Argi Amerikos žmonės leis 

elektros kertėje sudeginti du 
jaunus žmones—Ethel Rosen
berg ir Julius Rosenberg?

Japonijos mokslininkai, ad
vokatai ir artistai rašo ir rei
kalauja juos išgelbėti. Itali
jos pažangiųjų žmonių vardu 
socialistų vadas Pietro Neimi 
protestuoja prieš kėsinimąsi 
juos iškepti elektros kedėje.

Milijonai gerų Amerikos 
žmonių susirūpinę jų likimu. 
“Gelbėkime Rosenbergus!“ 
skamba garsiai visuose pasau
lio kampuose.

žmonės sako: Tegu prezi
dentas Trumanas jų pasigaili 
ir panaikina mirties bausme!

—o—
Kasdien vežimais plaukia 

generolui Eisenhoweriui laiš
kai ir telegramos. Rašo moti- 
nlos, tėvai, broliai, seserys, 

U /j’? mylimosios. Jie rašo ir rei
kalauja imtis žygių tuojau 
baigti Korėjos skerdynę.

Tiesa, Eisenhoweris dar n“- 
ra formaliai užėmęs preziden
to vietos. Bet jeigu jis griež
tai ir atvirai pasisakytu už 
sustabdymą nekalto kraujo 
liejimo, su jo balsu turėtų 
skaitytis prezidentas Truma- 
nas. Juk nebe Trumanas at
stovauja dauguma žmonių, 
bet Eisenhoweris. Jie už ii 
balsavo su ta viltimi, kad jis 
padarys galą šiam karui.

—o—
Darbo unijos susirūpinusios 

prezidentinių rinkimu rezul
tatais. Jų baimę išreiškia (TO 
tekstilnininkų unijos spauda. 
Ji sako, kad Į Washingtona 
susikraustė organizuotų darbi- 

J^iinkų priešai. Jų pryšakyje 
maršuoja senatorius Taftas

Nuo dabar, girdi, jokių sim
patijų darbo unijefs nebegali 
tikėtis Balta jame Name. I’ri
joms tenka savomis kojomis 
vaikštinėti.

i Gerai būtų, kad tąsos darbo 
unijos apie tai rimtai pagal
votų. Gerai būtų, kad Ameri
kos Darbo’ Federacija ir CIO 
susivienytų. Gerai būtu, kad 
Federacijos ir CIO lyderiai 
nustotų terorizuoti pažangią
sias unijas.

—o—
Smetoninė ‘‘Elta’’ diskusuo- 

ja rusų pabėgėlių bei emi
grantu problemas. J u visam 
pasaulyje esą apie 300,000. 
Jie irgi laukią mirties komu
nizmui. Jie irgi kada nors ti- 

ykisi sugrįžti, nuversti Tarybi
ne santvarką ir užvaldyti tą 
Milžinišką kraštą.

Bet jų nelaimė, kad jie 
vienas su kitu nesusikalba. Jie 
yra pasidalinę ir išsimėtę Į 
grupes ir grupeles. Net Ame
rikos valdžios spaudimas ne
pajėgiąs juos suvienyti.

Jie pešasi, jie ėdasi. Jų vil
tis ir siekimus ėda pasidalini
mo vėžys!

Taip esąs išdėstęs koks ton 
vienam ' vokiškam žurnale 
profesorius Dr. Rimscha.

Man labai Įdomi prie ti.i iš
vedžiojimų prisegta uodega 
klausimo formoje. Profeso
rius klausia: “Ar neėda dau
giau ar mažiau tas pats vė
žys ir kitų tautybių?“

—'-O—
Tr dar kaip ėda. Tik atsi

minkime, kaip ėdasi Lietuvos 
* laisvintojai.“ Kas galva, tai 
razumas. Smotonininkai perša 
smetoninę Lietuvą., Klerikalai 

‘ jau turi savo žmogų Lietuvos 
prezidentu pastatę! Menševi
kai rodo savo pretenzijas. Jie 
irgi “išlaisvintoje“ Lietuvoje 

rėsią rasti vietą nors kam- 
ninkais!
Jeigu Šimutis bus Lietuvos 

prezidentu, tai kodėl Grigai
tis negalėtų būti bent jau vi
daus reikalu ministru9! Juk 
taip ilgai jis laukia progos 
nors vieną bolševiką pakarti!
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EISENHOWER PASKYRĖ
IDULLESĄ VYRIAUSIU
SAVO MINISTRU
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Pasirinko General Motors au tomobiliu korporacijos
‘ vadą Charlesą E. Wilsona k aip apsigynimo sekretorių 1
1 . •,

New York. — Busimasis 
1 prezidentas Eisen how e r i s 
j paskyrė republikoną Johną 
i F. Dullesą, Wall Stryto ad- 
I vokata, valstybės sekreto- 
i rium, tai vru, vyriausiu mi- 
i nistru, vadovaujančiu už- 
i siekiniams Amerikos reika- 
: Jams.
I

Kartu Eisenhoweris pa- 
i skyrė apsigynimo sekreto- 
' rium Charlesą E. AVilsoną, 
pirmininką, milžiniškos Ge- 

j neral Motors automobilių 
! korporacijos.

Taip Eisenhoweris pave-1- 
1 dė svarbiausias po prezi- 
dento vietas .valdžioje de-:

I šiniesiems republikonams,, 
! uoliausiems kapitalizmo šu-1 
’ Jams.

Vidaus reikalų sekreto- j 
rium Eisenhoweris pasirin-j 
ko Douglasa McKav, Ore-i 
eono valstijos gubernato- i 

i riu. į
Du 11 e* buvo prezidento• 

Trumano artimas patarėjas | 
užsieninėje politikoje. Tai! 
jis parašė tokią taikos su
tarti su Japoniją, kad at
gaivina ginkluotas japonų ! 
jėgas prieš Sovietų Sąjun-j 
gą bei Kinijos Liaudies res-j 
publika.

Sovietu delegatai Jungti
nėse Tautose kaltino Dul
lesą ir už Pietinės Korėjos 
tautininku kurstymus ka
ri r. prieš Šiaurinės Korė
jos liaudininkus.

General Motors korpora
cija gamina valdžiai tau
piausia tanku ir šarvuotu 
automobilių, pelnydama 
šimtus milijonų dolerių per 
metus.

Sovietą teismas Įkalino 
anglą kaip chuliganą

Maskva. — Sovietu teis
mas įkalino vieniems me- 

( t,?ms Anglijos jūreivį Geo. 
Ed. Robiną už “chuliganiz
mu.” Robinas., išlipęs iš 

i laivo Onegoje, arti Archan- 
i gelsko, elgėsi kaip muštu- 
I kas bei keiksn.ys prieš So- 
i vietų piliečius?

Korėja. — Amerikos lėk
tuvai bombardavo Čong- 

I džu, netoli Mandžūrijos 
siejos; sako, numušė ir 5 
Šiaurinės Korėjos lėktuvus.

O kad Įrodyti amerikie
čiams, kurie kryžiokų sąjūdį 

i finansuoja, kad jis tai vietai 
Į labai tiktų, jis buvo pirmu ti- 
į uis iš lietuvių užgirti Rosen- 

bergų nuteisimą mirtin.
—o—

Džiugu, kad daugelis gerų 
laisviečių gražiai darbuojasi 
Laisvės vajuje. Kai kurie jau 
yra smarkiai pasirodę. Vajus 
dar nesibaigia. Dar bus daug 
progų pasidarbuoti. Karščiau
siai sveikinami visi, kurie 
vienu, ar kitu bū d u 
prisideda prie šio vajaus pra
vedi mo!

★ ★ A ★

General Motors, pirminin
kas Wilson a s gavo po 
$626,300 algos ir kitų pa
jamų per metus. O jo al
ga kaip apsigynimo sekre- 

| toriaus (karinio ministro) 
I bus $22,500 per metus.

Bet Wilsonas. tik n.usišyp- 
, sojo, kai reporteriai paste- 
i bėjo, kad jis “nusiskriaus.”

Anglai sumedžio jo 
39,950 Kenyjos negru

London. — Anglijos ko
lonijų ministras Lyttleto- 
nas raportavo, kad anglų 
kariuomenė ir policija su
gaudė jau 39,950 negrų Ke- 
ny.joj, Anglijos kolonijoj 
rytinėj Afrikoj. Visus per
varė per kvotimų šerengą. 
Dauguma jų buvo paleista, 
bet 8,500 Įkalinta, ir laiko
ma teismui kai}) “teroris
tai.”

Teroristais anglai vadina 
Mau Mau organizacijos na
rius, kurie kovoja, kad iš
vyti! anglus iš Kenyjos.

Mirė Lomonosovas, rusas 
išradėjas pirmojo 
dyzelinio traukinio

Montreal, Kanada.— Čia 
mirė rusas mokslininkas 
Georgas Vlad. Lomonoso
vas, 76 meti! amžiaus, išra
dėjas pirmojo pasaulyje dy
zelinio - elektrinio' trauki
nio.

Rusijoj jis buvo gvardi
jos oficierius, paskui gele
žinkelių inžinierius. 1929 
metais Lomonosovas atvy
ko Į Jungtines Valstijas; 
tarnavo kai}) patariamasis 
inžinierius Baldwino Loko
motyvų kompanijai. Pas
kui Lomonosovas tapo Ca- 
lifornijos Technologijos In
stituto tyrinėjimų profeso
rium.

Jo išradimai daugiausia 
padėjo išvystyt dyzelinius 
traukinius Jungt. Valstijo
se.

Anglai tegaus mėsos 
jau “tik pauostyt”

London. — Anglijos gy
ventojams iki šiol buvo lei
džiama pirkti mėsos tik už 
28- centus per savaitę, tai 
yra tiek, kaip du mažiukai 
g r i e ž i n i ai, pavyzdžiui, 2 
“lambčapsai.”

Dabar gi maisto ministe- 
ris dar numušė mėsos por
ciją anglams — viso iki 24 
centų vertės per savaitę.

•
(Taip tai Churchillo kon

servatorių yaldžia vykdo 
rinkiminį savo pasižadėji
mą — “gerinti anglams bū
klę.”)

Britanijos kolonijų sekretorius Oliver Lyttleton (kairė
je) kalbasi su Kenya kolonijos kunigais ir vaikais. Jis 
čia pribuvo sutriuškinti tos kolonijos nacionalistini judė
jimą.' Tūkstančiai nacionalistų organizacijos ‘Mau 
Mau’’ narių jau sugrūsta i kalėjimus. Suprantama, kad 
kunigai padeda jam atlikti jo misiją. /

Pietų Korėjos seimas 
atmetė Rhee kandidatą

Pusan, Korėja'. — Pieti
nes Korėjos tautininkų pre
zidentas Syngmanas Rhee 
siūlė paskirti premjeru Lee
Kap Stingą, neva liberalų | kis eilinius lakūnus.
vadą. Bet seimas 94 bal-į Bombonešis darė prati
sais prieš 73 atmetė Stingą. | mus medžioti “atslinku-

“Liberalais” vadinasi fa- sius i Amerikos pakrantes 
šistinė Syngmąno partija. priešų submarinus.”

Amerikos karininkai ir 
kapitalistai džiaugiasi 
Papagos valdžia Graikijoj

A'thenai, Graiki j a.—A me- 
rikos karininkai džiaugiasi, 
kad Graikijos seimo rinki
mus laimėjo maršalas A- 
leksandras* Papagos su sa
vo fašistine partija, kuri 
vadinasi Graiku Sambūriu.

Amerikiniai korespon
dentai rašo, kad premjero 
Papagoso valdžia patiks 
ypač, Amerikos biznieriams.

Papagos ketina stipriau 
įjungti Graikijos 185,000 
vyrų- armiją į ginkluotas 
vakarų jėgas prieš komu
nizmą. Už tai Jungtinės 
Valstijos, sakoma, duos Pa
pagoso valdžiai dar dau
giau pinigų ir ginklų.

Amerikiniai pinigai Pa- 
pagosui labai reikalingi, 
nes “.ūkinė Graikijos būkle 
tokia bloga, kad, tur būt. 
ir negalėtų blogesnė būti” 
(kaip rašo amerikiniai 
Scripps - Howard laikraš
čiai), ,,

Hartford, Conn.
Juozas Yanulevičius., apie 

70 metų, mirė lapkričio 20- 
tos vakarą. Kur bus pa
šarvotas ir atpie laidotuves 
sužinokite vietos spaudoje 
ir pas draugus.

Paliko liūdinčius sūnų ir 
dukterį, abu jau vedę.

Buvo Laisves skaitytojas 
ir Laisvės Choro garbės na
rys. Gyveno 37 Squire St.

Su bombonešiu žuvo 
astuoni kariškiai

Quonset Point, R. T.—Ore 
susprogo ir jūron nukrito 
didelis bombonešis, pražu- 
dant tris oficierius ir pen-

Gąsdinimai hydrogenine 
bomba taip pat nepavyks, 
sako Maskvos Pravda

Maskva. — Sovietu ko
munistų laikraštis Pravda 
rašo:

Amerikos karininkai pir
miau “juodrankiškai” gas* 
dino Sovietų Sąjungą ir jos 
draugus atominėmis bom
bomis; bandė bauginimais 
priversti juos nusileisti A- 
merikai.

Dabar gi amerikiniai ka
rininkai giriasi nauja hy
drogenine - pragarine bom
ba, mėgindami “juodrau- 
kiškai” ,{baugint Sovietų 
Sąjungą ir naująsias, liau
dies demokratijas.

Bet kaip bergždi buvo 
gąsdinimai a t o m i n ė m i s 
bombomis, taip nepavyks ir 
naujieji bauginimai hydro- 
geninėmis bombomis, sako 
Pravda.

Pravdą .pastebi, kad 
Jungtinės Valstijos, pradė
jo smarkauti hydrogenine 
bomba kaip tik tuo laiku, 
kai karinė valdyba Wash- 
•ingtone įkvėpę laikraščiams 
reikalav i m u s pąs.markinti 
kąrą prieš Šiaurinės Korė
jos Liaudies Respubliką, iš 
oro bombarduoti Man-* 
džūriją ir vartoti atomų 
bombas.

Hanoi, TndorKina.—Viet
namo liaudininkai muša 
francūzus vis tolyn į va
karus. nuo Juodosios upės,

____________________ __

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir vešiau.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL
•"1 . .......—"  .................... 1 -

ČECHOSLOVAKIJA TEISIA 
SI.ANSKĮ IR 13 KITŲ 
KAIP ŠALIES IŠDAVIKUS 

t
*

Slanskis prisipažino, kad su savo bendrais šnipinėjo 
prieš Čechoslovakijos vąldži ą ir žudė jos pareigūnus

Praga. — Čechoslovakijos 
teismas pradėjo tardyti 
Rudolfą Slanskį, buvusį. 
Komunistų Partijos sekre
torių; Vladimirą Klementj, 
buvusį Čechoslovakijos už
sienio reikalų ministrą, ir 
12 kitų kai}) šalies išdavi
kus ir anglų - amerikonų 
šnipus.

Lenkijos prezidentas 
tapo premjeru z

Varšava. — Ligšiol buvęs 
Lenkijos prezidentu Boles
lavas Bierutas dabar tapo 
jos premjeru, pagal naują
ją šalies konstituciją.

■ Jis buvo vienbalsiai iš
rinktas. premjeru per nese
niai įvykusius visuotinus 
balsavimus.

Naujoji konstitucija pa
naikina 'prezidento Įstaigą.

Aleksandras Zavadskis, 
buvęs pmmjero pavaduoto
jas, tapo valstybės tarybos 
pirmininku.

Anglijos premjeras siūlys 
Ijisenhoweriui pasidalint 
žiniomis apie H-bombą

—i—
Lo n don.—An gi i j o s }) r e m - 

jeraš Churchillas sakė savo 
seimui, kad jis tarsis su Ei- 
sen.howeriu, ar galėtu An
glija ir Amerika apsikeisti 
žiniomis apie naująją hy- 
drogeninę bombą ir apie 
paprastąsias atomų bom
bas po to, kai Eisenhoweris 
taps prezidentu.

Churchillas kalbėjo tai}), 
jog kilo spėliojimai, kad 
gal jau ir anglai pasigami
no hydrogeninę bombą.

7 komunistai kandidatuojav

į Guatemalos kongresą

Guatemala. — T Guate- » 
males kongresą kandida
tuoja ir 7 komunistai rin
kimams, kurie ivvks atei- 
nantį mėnesį. Tarp kandi
datų yra Jos.e Fortuny, .Ko
munistų Partijos sekreto
rius.

Amerikonai koresponden
tai su pasipiktinimu rašo, 
jog komunistų kandida
tams pritaria “kairiosios, 
d r o - v a Idiškos partijos ir 
keli valdininkai. Sako, “blo
ga būtų, jei Fortuny laimė
tų rinkimus., o dar blogiau, 
iei kongresas išsirinktu 
Fortuny savo pirmininku.”

Guatemala^ yra; Qentrali- 
nės Amerikos respublika su 
3,300,000 gyventojų ir 42,- 
042 ketvirtainėmis ‘ mylio- 
anis ploto.

Jaen, Ispanija; — Nugriu
vo traukinys, užmušant 10 
važiuotojų, i
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Slanskis tuojau ])risipa«- 
žino kaltu, kad:

Jis jau nuo seniai šnipi
nėjo Jungtinėms Valsti
joms; nužudė Janą Svermą, 
ištikimą čechoslovakijos 
liaudies valdžiai komunis
tą ;' suokalbiavo su savo sė-. 
brais nužudyt jos. preziden-. 
ta K lementą G o 11 w a 1 dą. 
Vykdė sabot a ž o žygius, 
sprogdinant svarbiu o s i u s 
fabrikus bei geležinkelius. 
Globojo Josefą Franką, bu
vusį Komunistų Partijos 
sekretoriaus pavaduotoją, ’ 
kinas nužudė daug ištiki
mu valdžiai komunistų bei 
valdininkų.

Slanskis tai}) pat trauke* 
atgal, čechoslovakijon žy
dus kapitalistus, kurie bu- • 
vo užsienin pabėgę, o kada 
jie sugrįžo kai]) imeprialis*: 
tų agentai, tuomet Slanskis 
skvrė juos į svarbias vietas 
valdžioje bei partijoje. Tai 
jis įstatė i atsakingas par
eigas valdžioje bei Komu
nistų Partijoje ir tuos 13 
asmenų, kurie dabar teisia
mi kaip išdavikai.

Susisiekimus su anglų ka-r 
riniais. šnipais Slanskis pa
laikė pei’ Anglijos seimo 
nari Konni Zilliacusa, “kai
rųjį darbietį,” ir per Čecho
slovakijos genėrolą Helio- 
dorą Piką. Tas generolas 
1949 metais buvo nusmerk- 
tas kai}) šnipas ir sušaudy
tas.

Visi dabar teisiamieji, 
apart Klementiso, yra žydų 
tautos asmenys.

Slanskis sakė palaikęs ry
šius ir su Ana Ranker, ku- . 
ri, būdama Rumunijos liau
dies valdžios užsieniniu mi
nistru. stengėsi suardyti 
tos valdžios planus.

Tarp teisiamųjų yra bu
vusieji Čechoslovakijos mi
nistrų pavaduotojai — Be
ri rich Reicin, Israel Svab, 

i Arthur London ir kt.; bu
vęs komunistų laikraščio 
redaktorius Katz ir tūli ki
ti Komunistų Partijos par
eigūnai.

Kaltinimai sako, kad jie 
buvo trockistai, Jugoslavi- 
ios valdovo Tito draugai, 
buržuaziniai tautininkai; 
sieke sunaikint Čechoslova— 
kijos. demokratinę liaudies 
valdžią, nupuldyt ja. kali
niai ir ūkiniai, atitraukt 
nuo ryšių su Sovietų vy
riausybe ir įjungt Čecho- 
slovakiją į karinį anghr- 
amerikonų bloką prieš So
vietų Sąjungą.

Egipto policija areštuoja 
vadinamus “nenuoramas”

Kairo, Egiptas. — Egip
to premjeras generolas Na- 
guibas. įsakė areštuot “agi
tatorius ir politinius trukš- 
madarius.” Tai policija per 
dvi- dienas ir suėmė 123 
“nenuoramas.”
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Kas Ką Rašo ir Sako

TŪKSTANČIAI LAIŠKŲ 
EISENHOWERIUI

- ANGLIŠKOJI SPAUDA rašo, kad šiuo metu busima
sis-prezidentas Eisenhoweris gauna tūkstančius laiškų 
•įšižmonių, kurie trokšta, idant Korėjoje juo greičiau bū
tų padaryta taika.

‘ ‘Laiškuose, sakoma, žmonės reikalauja: baigti mūšius, 
Baigti žmonių žudymą ir turto naikinimą, o vėliau bus, 

’galima išspręsti karo belaisvių ir kiti reikalai.

.’DEJA, neoficialiai sakoma, jog Eisenhoweris pareiš
kęs, kad jis stojas už trumaninę politiką Korėjoje, kad 
jis štojąs už tai, idant belaisvių klausimas būtų taip 
sprendžiamas, kaip Truma.no valdžia reikalavo!
'Jeigu taip, tai‘nėra vilties, kad karas Korėjoje greit 

būtų baigtas. Jeigu Eisenhoweris sutinka su Truma-nu, 
jeigu jis sutinka, su generolu Van Fleet, tai, reiškia, kad 
jis'stoja už karo Korėjoje plėtimą, o ne jo baigimą.
'".’Šiuos žodžius rašant (ketvirtadienį) busimasis pre
zidentas tariasi su Britanijos užsienio reikalų ministru 
Anthony Eden. Jiedu, be abejojimo, svarstys ir karo 
Korėjoje rejkalą. Ką jiedu nutars? Nieks nežino.

Tuo pačiu kartu Jungtinių Tautų asamblėjoje Indijos 
pateikta rezoliucija ir Indijos atstovo kalba, sakyta tre
čiadienį, susilaukė didžiulio dėmesio daugumos asamblė
jom’delegatų.
...Sakoma, jog net ir iš amerikinio bloko nemaža kraštų 
delegacijų sutinka su pagrindiniais Indijos delegacijos 
rezoliucijos principais dėl karo Korėjoje baigimo.
T^Visa tai daro nemažą spaudimą į amerikinę delegaci
ją ir į. Trumano valdžią.

Tačiau, amerikinė delegacija Jungtinėse Tautose 
smarkiai veikia, kad savo bloką palaikyti vienybėje.

TUOMET, KAI klausimas dėl karo Korėjoje baigimo 
diskusuojama, kasdien ten žūsta nauji tūkstančiai žmo
nių.. Tarp ju žūsta daug ir mūsų krašto sūnų.
‘Už ką?!

Kodėl tarp tų Jtontr-re- 
voliucinių elerųenjbų nėra 
susitarimo ? Vyniojusia prie
žastis bus tame, kąd jie vi
si nėra jau taip akli, kaip 
tūli ’ihano. Jie mato, kad 
•Tarybų Sąjunga — nepa
laužiama, kad carizmas i 
Rusiją, niekad negrįš, kad 
ponai ir fabrikantai nei 
Rusijos, nei Ukrainos, nei 
Lietuvos niekad nevaldys, 
kaip valdė.z Dėl to jie, bū
dami emigracijoje, tarp sa
vęs niaujasi dėl vadovybės 
ir... dėl dolerio.

Tie elementai, yra remia
mi mūsų krašto vyriausy
bės. Ne vienas jų “parei
gūnas” gauna algą. Na, 
dėl to pas juos ir kyla peš
tynės. Vieni plepa tai, kiti 

‘—ką kitą.
Dėl to Draugas įstato to

kius klausimus:
Statomas klausimas, ar pa

vyks amerikiečiams iš visų tų 
savitarpy ' besipešančių gru
pių ir grupelių, sąjūdžių ir’ 
tautinių išlaisvinimo centrų su
daryti vieningos kovos centrą, 
bendrą jų frontą? Ir ar tas 
susiskaldymas, nesugebėjimas 
ar nenoras konsoliduotis,. su
rasti vieningą kalbą net to
kiame svarbiame' darbe, kaip 
savo krašto vadavimas, 
būdingas tik vieniepis

emigrantams, i sams ? Ar įleūda daugiau 
suplakdina

Kas ir kaip spręs 

subver syvumą?

rašo 
pro/ 
rusų 
pro-

KURIUOS RUSUS 
KLERIKALAI MYLI

Ąną dieną Chicagos mari
jonų Draugas išspausdino 
įvedamąjį, ^kuriame 
apie rusų emigrantų 
blemas, atsieit, apie 
kontr-revoliucionierių 
blemas. Skaitykime:

Tarptautinis Darbo Biuras 
Ženevoj apskaičiuojąs, kad 
1920 m. jų buvę du milijo
nai. Karo metu daug jų pate
ko bolševikams. Dabar esą 
nedaugiau kaip trys šimtai 
tūkstančių. Tačiau jų stipru-

I mas ne kiekybėje, bet koky
bėje. Išmušus lemiamai valan
dai, jie gali virsti labai svar
biu veiksniu. Pažytnėtina, kad

! visų rūšių rusų emigrantai at
metą rusų nacionalinės valsty
bės koncepciją: jiems rūpi ne 
tik rusų .tauta, bet visos Rusi
jos' tautos. Todėl visi rusų e- 
migrantai pretenduoja kalbėti 
visų rusų tautų vardu. Tačiau 
reikia skirti terminus “ruskij“ 
(rusiškas) nuo “rosiskij“ (Ru
sijos), taip pat “ruskij čelo-

I viek” nuo “rosiskij Čeloviek.“ į 
Vieniems Rusija yra ‘jedina/

i ja nedelimaja“, kitiems ji 
; reiškia to paties likimo ištik
tas Rusijos tautas, treti, vad. ( 

: “separatistai“, iš viso nenori j 
nieko bendro turėti su “moti
na Rusija.“ Pastarieji, prie
šingai kitiems
Sov. Sąjungą suplakdina su ; mažiau tas pats vėžys ir kitų 
Rusija, o Sov. Sąjungos veda- , tautybių ? 
mą užsienio politiką skelbia 
esant tiesioginę carų imperia- i 
lizmo tęsėją. Ir rusams ligi 

i šiol nėra pavykę tas “sepa- 
' ratistines pajėgas“ įjungti į 
vieną bendrą antibolševikinį

; frontą. “Separatistai” su na-, 
cionalistais, tarp kurių pir-

■ mauja ukrainiečiai, yra sukū- 
! rę daug ir vertingų organiza
cijų. atmetančių taip pat bet

i kokios federacijos su rusais
! ryšius ne tik dabarty, bet ir bų, dčl pinigų, likusių dar j

yra
ru-

Mums, rodosi, jog klausi- 
, mai atsako patys savaime. 
Tain, oda vėžys visus tos 

“emigrantus.” Vi- 
savęs maųiasi, kai]) 
sumestos i užrišta

Tain, 
rūšies

katės, 
maišą.

Paimkime tik lietuviškus 
‘' e m i g ra ntus. ” K ą m a to m e ? 
Nagi ėdimasi, 
Kam? Kodėl?

pludimąsi.
Dė! viete-

Washingtono kolumnistas 
Peter Edson rašo, jog ver
timas Komunistų Partijos 
registruotis, remiantis Mc- 
Carfan aktu (1950 metų vi
daus saugumo aktu) ilgai 
nevyks. Kova prieš tai eis 
kelis metus, Edson sako:

“Du McCarran komiteto 
nariai rekomendavo reika
lauti J. V. Komunistų Par
tijos registracijos. Jie ve-; 
dė apklausinėjimus.

Nuorašas tų apklausinė i i-1 
mų sudaro 14,000 mašinėle . 
rašytų puslapių...”

Rekomendavę registraci
ją komiteto nariai yra Pe
ter C. Brown ir Kathryn 
McHale. Ju rekomehdaci-i 
ja tačiau bus sprendžiama • 
viso komiteto. Edson sako,i 
veikiausia visas komitetas i 
tai užgirs, bet tuo viskas1 
nesibaigs. Jis tęsia:

“Po to prasidės ilga ko
va f ede raliuose teismuose 
išsprendimui to akto kon- 
stitucionalingumo. McCar
ran aktas nusako, kad Sub- 
versive Control Boardo isa- v

Circuit Court of Appeals ir 
paskui į Aukščiausią Teis
mą.

“Tat gali praeiti metai 
ir gal dveji ar treji iki J. 
V. Komunistų Partija ir jos 
propagandos skyriaus na
riai bus reikalaujami re
gistruotis, ir bus reikalau
jami tik jei teismai užgirs

Prie ramesnės padėties, 
kuomet nėra isterijos, tokis 
užtvirtinimas nebūtų gali
mas. nes. tai priešinga Tei
siu Biliui.

Mr. Edson rašo:
“J. V. Konstitucija ir

veikti politiniai, tik jos 
rėš registruotis.”

McCarran aktas aiškiai 
paneigia Teisių Bilių, ar, 
kaip Edson sako, bando ap
eiti visokiais būdais. Ar | 
teismai tai užgirs, tik vė
liau matysime.

Taigi, ir pati Komunistų 
Partija dar nėra pripažinta 
subversyve.

Neužtenka to, kad gene- ; 
ralis prokuroras, ar Mc-i 
Carran taryba taip nusa
kys. Reikia, kad federa- 
liai teismai tai pripažintų. 
Pereiti tą procesą ima' gan 
ilgą laiką.

Apklausinėjimas dviejų 
tos tarybos narių ėjo kelis 
mėnesius. į

Dabar tai svarstys visa Į 
taryba.

Jei ji užgirs dviejų pa-; 
rių rekomendaciją, paskui 
dalykas pereis į teismus.

Tūli žmonės mano, jog 
bile valdžios pareigūnui ar 
kongresiniam k o m i t e t u i i 
skelbiant organizaciją sub
versive, ji tokia jau ir lai
koma legaliai. Iš čia pa-, 
skelbtų informacijų maty-, 
site ką kitą.

Pagalios, jei Komunistų 
Partija visus legalius pro-! 
cesus perėjus būtų pripa
žinta subversyve, tik ji vie
na ir turėtų registruotis.

Jei McCarran taryba, ar 
gene ralis prokuroras kitą 
kokią organizacija norėtu 
tokia laikyti, reikėtų vėl 
pereiti tokis legalus proce
sas. V. A.

Margos Mintys
“Gavo pylos Paleckis, Šim

kus ir Gedvilą,“ gieda vienas 
laikraštis. Tai buvę padaryta 
Lietuvos Komunistų

. Tai esą| suvažiavime.
Partijos 
beveik

baisu!
Betgi man kitaip

Gerai, kad delegatai pamatė 
vadų klaidas ir juos už taJi 
pakritikavo. Tas tik parodo, 
kad toje partijoje nėra nepa
liečiamų žmonių, žmogus ger
biamas tik tol, kol jis gerai, 
išmintingai darbuojasi.

Reikia manyti, kad minėti 
vadai suvažiavimo dalyvių pa
stabas rimtai apsvarstys li
sten gs i s tokių klaidų daugiau 
nebedaryti.

atrodo.

Krašto Val- 
prieš atstovę J ndre- 

socialde-

-pasiūlyta
Mankuvie-

pasirodė

----- O------

Kanados klerikalai niaujasi 
su socialdemokratais. Jie 
griežtai išstojo 
dyboje
lienę, kaipo prieš 
mokratę.“

Jos vieton buvo 
nesocialdemokratė 
nė, bet ir ta jiems
“nekošer“, nes*jo$ vyras esąs 
so c i a 1 d e m o k ratas!

Panašiai ir čia prelatas Bai
li ūnas išvytų laukan Grigaitį, 
jeigu jis klerikalams rankų 
nelaižytų. J

ĮVAIRIOS ŽINIOS

ATSISAKO BŪTI IŠDAVIKE
aA » • aTJ i

ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT Elizabeth Gurley Flynn te-' 
bėra klausinėjama valdžios prokurorų teisme, kuriame 
teisiami 13-ka komunistų vadovų New Yorke.

Apie šios žymios moteriškės atsidavimą darbininkų 
judėjimo reikalams mes jau ne kartą esame rašę. Tai 
bene pati žymiausia šių dienų amerikietė kovotoja. Ne
gąsdina jos joks teroras, negąsdina jos nieks ten, kur 
eina klausimas apie principą, apie darbininkų judėjimą.

•

TEISME VALDŽIOS PROKURORAS pareikalavo, 
kad Elizabeth Gurley Flynn pasakytų, ar tas bei kitas 
asmuo yra komunistąs, ar jis dalyvavo bei dalyvauja 
komunistų partijos veikloje.

■Miss Flynn griežtai pareiškė: šnipu, išdaviku nebūsiu, 
todėl į tą klausimą neatsakysiu.
. -Prokuroras ir teisėjas reikalauja, kad ji atsakytų, 
k&d kaltinamoji išduotų kitus. Ji atsisakė tai daryti. 
Na, ir jai tapo priteista 30 dienų kalėjimo “už teismo 
paneigimą”!

Kaltinamoji tai priėmė nuolankiai, tiesiog nepaisan
čiai. k

Bet ji pasakė:
“Kiekviena mano šeimos tradicija, airių liaudis ir dar

bininkų judėjimas, iš kurių esu kilusi, yra priešingi 
šnipinėjimams, kitų išdavimams...”

Ji sakė: jei aš išduobiau kitus, jei aš įvardinčiau as
menis, priklausančius komunistų partijai, jie būtų per
sekiojami, puolami, mėtomi iš’darbų, iš vietų.

Ji sakė: jei aš tapčiau išdavike, tai manė pasmerktų 
kiekvienas doras žmogus; iodėl atsisakau būti išdavike.

Na, Tr šis drąsios kovotojos nusistatymas, be abejoji
mo, susiras šilčiausio pritarimo Amerikos liaudyje. Tai 
pamoka kitiems, kiekvienam padoriam žmogui.

Elizabeth Gurley Flynn, per visą savo gyvenimą ko
vojo prieš visuomenines {neteisybes, prieš išdavikus dar
bininkų judėjime, prieš judošius.

Jinai per visą savo gyvenimą padėjo tiems, kurie 
buvo žiauriai persekioti. Ji kadaise gynė persekioja
mus aidoblistus (IWW narius), jį gynė Tarną Mooney, 
ji gynė Sacco - Vanzetti, ji gynė komunistų vadovus, kai 
jie seniau buvo persekiojami. Ji vioną kartą gynė net 
ir tą (Gitlowa), kuris vėliau patapo išdaviku ir kuris 
šiandien daro viską, kad Elizabeth Gurley Flynn pa
siųsti ilgiems, metams kalėjimam

Iš tikrųjų, Amerikos darbininkų judėjimas ir airių 
tauta gali didžiuotis davę žmonijai tokią kilnią, ryž
tingą ir pasiaukojusią asmenybę, kokia yra Elizabeth 
Gurley Flynn!

I lybius UU LIK UclMctlL.V, MVL II. 

ateity aiškiai pasisakydami už ■ nuo Smetonos laiku! . . .
— atsakyti I šeisiu Bihus stato eilę 

specifiškų kliūčių paėmi
mui valdžios kontrolėn po
litinės partijos. Kongresas 
negali pravesti įstatymų, 
varžančių laisvę žodžio, 
spaudos ar teisę laisvai su
sirinkti. Komunistu Parti
ja gi sakosi yra politinis 
judėjimas.

“Kongresas negali pra
vesti po įvykusio fakto 
Įstatymo baudimui už tai, 
neigi biliaus prieš pavie
nius ar atimti bent kam 
laisvę be tam reikiamo' įsta
tymų proceso.

“McCarran aktas bando 
paneigti tas garantijas ke
liais punktais. Jame Ko
munistų Partija neminima 
vardu. Jis ribojasi ap- 
skleihbimu ‘komunistų ak
cijos,’ kuri esanti subver
syve ir, turi būti kontro-

visišką atskiroms Rusijos tau
toms laisvės suteikimą.

Įdomių davinių patiekia 
! Tarptautinis Darbo Biuras 
Ženevoj ir klerikalų laik
raštis. Pasirodo, jog iš 
apie 80 milijonų rusų, išlau- 
kinyj pasaulyj, t. y., ne už 
Tarybų Sąjungos ribų tėra 
tik apie 300,000, neprita
riančių tarybinei santvar
kai !

Iš tų 300,000 daug yra 
kriminalistų, daug yra bu
vusių dvarponių, daug yra 
generolų be armijos. Į tą 
skaičių Draugas įplaka ir 
ukrainiečius!

Na, ir tie įvairūs krimi
nalistai, nusižengę savo 
tautai, nėra vieningi! Vie
ni galvoja vienaip, kiti' — 
kitaip. Vieni nori caro, ki
ti jam priešingi. ' Vieni no
ri Kerenskio, kiti tam prie
šingi. Vieni nori, kad Ru
sijos ribosna būtų įjungtos’ 
visos mažesnėsės tautos, 
šiandinen. turinčios savo 
respublikas ir lygiai su Ru
sija, įeinančias į Tarybų 
Sąjungą, kiti tam priešin
gi.

Galime aiškiai 
jog “amerikiečiams” nepa
vyks tarp tos rūšies emi
grantu sudaryti bendra 
“vieningos kovos 
Trumano politika, besisie- 
kianti palaikyti veltėdžius, 
parazitus, plepančius prieš 
Tarybų Sąjungą, moko ge
ro nedavė ir neduos nei 
mūsų kraštui, neigi pasau
liui. Mokėjimas algų po 
$300 įvairiems parazitams 
tik dar labiau dykina juos. 

’ Dėl pinigų, dėl vietų šian
dien, kaip žinome, verda 
kvaila kova ne tik tarp ru
sų, o ir tarp lietuviškų 
“emi’grantų 
tarp “Kybartų akto” 
ninko (Lozoraičio), 
tarp kitų parazitų. \

centra.

tarp Vliko, 
savi
ti, ir

Malano žandarai .nužudė 
jau 238 negrus, bei indus, 
kurie, pef demonstracijas 
reikalavo pilietinių teisių ir 
lygybės su baltaisiais:

Anglijos premjeras Chur- 
chillas \ sakė norįs asmeni
niai pasikalbėti su Ei'senho- 
weriu įvairiais pasauli niais 
klausimais.

Tas aktas tačiau negali 
užginti apeliuoti į teismus 
prieš to Boardo nuospren
džius.

Edson taipgi sako:
‘Tr laikomos subversyvės 

organizacijos vistiek turi 
teise leisti laikraščius ir

Tai vaizdas Honolulu teisme. Teisiami yra septyni darbo žmonių vadai. Jie irgi įkai
tinti sulaužyme Smith £kto. Prie stalo sėdi nti keturi apsigynimo advokatai. Už jų pe
čių stovi teisiamieji (iŠ kaires į dešinę): Jack Hall, Jack Kimoto, Eilieen Fujimoto, 
Koji Ariyoshi, Dwight Freeman ir Charles Fujimoto.

Bažnyčia protestuoja
Paryžius. — Francūzijos 

katalikų bažnyčia užprotes
tavo prieš, valdžią; Protes-j 
tuoj a, kam valdžia moka i 
pašalpą tiems valdinin
kams Francūzijos kolom jo-; 
je Equatorial Africa, kurie; 
užlaiko daug pačių. Kai j 
kurie jų gauna pašalpą net! 
už trejetą desėtkų vaikų. | 
Kunigai teigia, kad nukir-' 
t ima s valdiškų pašalpų už
duotų smūgį daugpatystei.

Toronte, spalio 11 —12 dd.4 
buvo atlaikytas sudžiūvusios 
K a n a"d o s socialdemokratų 
grupelės suvažiavimas, kuris 
nutarė “išlaisvinti“ ir Lietu
vą. Ii’ net pareiškė, kad jie 
tą darbą atliksiu “savomis 
rankomis ir sugebėjimais.“ 

Taipgi socialdemokratai pri
pažino, kad toje “išlaisvinto
je” Lietuvoje nebus ramybės, 
nes joje “kai kurių sluogsnių 
užsimojimai bus kitokie, jie 
sieks tokios Lietuvos, kurios 
santvarka atitiktų jų .padėti 
ii’ interesus.“ z

Todėl Kanados nusmukę so
cialdemokratai duoda žinoti 
visam svietui, kad jie su to
kiais sluogsniais kovosią ir 
reikalausią tokios Lietuvos, 
kurioje “darbo žmonių intere
sams turės priklausyti pirme
nybė...”

Tik vienas geras dalykas, 
būtent, kad nei tie kiti “sluog- 
sniai”, nei broliai socialdemo
kratai tos progos nebesulauks. 
Lietuvoje darbo žmonių inte
resai ne tik jau
pirmenybę, bet ir viešpatauja. 
Iš Lietuvos jau senokai iš
dulkėję kapitalistai ir ponai. 
Socialdemokratų rezoliucija 
yra tik šaukštas po pietų .

—o—
Prieš praėjusius rinkimus 

matėme visokių prajovų. Vie
nas jų buvo lietuviškas. Jis į- 
vyko Chicagoje. Ten, mat, 
kandidatavo du lietuviai — Li
lis ir Lapinskas. Jų “pagerbi
mui“ buvo ruošiamas masinis 
mitingas su prismokais. Buvo 
kviečiami visi. Įžanga visiem^ 
veltui.
rengėjai dar žadėjo 
kiusiems progą laiitiėti 
šimtus dolerių !

Dabar klausimas, iš
kišenės

Nesusipratimas 
dėl karalienes

Londonas. — škotai ima
si su anglais. Jie sako, 
kad dabartinė karalienė 
Elzbieta negali būti Antro
ji Elzbieta. Ji turi būti 
Pirmoji. Kodėl? Ogi to
dėl, kad Pirmoji Elzbieta 
buvo karalienė tiktai An
glijos. Todėl škotai nega
li’ pripažinti jos savo ka
raliene.

Gali išeiti taip, jog anglai 
dabartinę karalienę vadins j kapitalistinės 
“Elizabeth II,” o~ škotai — 
“Elizabeth I.”

seniai turi

Raugiau, negu voltui i? 
atsilan- 
penkis

kurios 
buvo 

padengtos tos dideles lėšos?
—o—

Stalinas esąs užsispyręs iš-
Gamina daugiau ginklu 1 i gąsdinti francūzus “Vokieti- 

n i x v a i JOS įsigalėjimu“. Betgi ar dar
Rochestei- c - rejj<ia francūzus gąsdinti? 

mirolas F. ^.choeffel čionai , Jejgu jje fjar nepasimokė, kad 
paieiškė, kad dabai Anie-j Vokietijos įsigalėjimas sudaro 
lika pagamina stambiųjų . pcrns pavojų, tai iš jų Stalinas 
ginklų šešis sykius daugiau, < tikrai nieko ne]aimės. Juk jau 
negu prieš Korėjos karą. 
Ginklų gamintojai' daro 
milžiniškus pelnus. Karas i 
jiems gražiai apsimoka.

Hiimctizmas ir vaikai
Anglas Dr.- Noel Sherard 

tvirtina, kad hipnotizmo • 
pagalba galima .pakelti mo
kyklinio amžiaus vaikų in- i 
telėktą. Užhipnotizuoti* vai
kai geriau atlaiką kvoti
mus. Jie nesinervuoja, 
riau viską atsimena!

dviemis atvejais įsigalėjusi 
Vokietija jiems kruvinai kailį 
išvanojo. Turėjo užtekti. Jei
gu vistiek dar jie, tai yra, 
Francūzijos valdovai, iš naujo 
Uodegą kiša ugnin, tai tas tik 
parodo, jog jiems savo kraš
tas ir tauta visiškai neapeina.

Salietis.

ge-

Pirfnoji saužudystė

i krieio 11 d. nuo Delaware 
River Memorial Bridge nu
šoko darbininkas James 
Hampton. 30 metų, ir užsil 
mušė. Tiltas dar naujas, 
buvo atidarytas 1951 me-" 
tais. Tai pirmoji nuo šio

Wilmington, Del. — Lap- | tilto saužudystė.

2 pusi.—Laisve (Liberty)- šeštad., Lapkričio-Nov. 22, 1952
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Ar dar turime vietos ir

Ar mūsų, tai yra, pažangių Amerikos 
lietuvių, kultūrinėje veikloje-kūryboje 
dar yra vietos grožinės literatūros leidi
mui? Tai yra klausimas, kuris, kad ir 
nekeliamas, savaime statosi. Nes, — 
praktiškos išvados savaime susidaro: 
mes leidžiame ar neleidžiame vieno ar 
kito žanro kūrinius.

Pasikalbėjime su vienu atsakomingu 
Amerikos Lietuvių • Darbininkų Litera
tūros Draugijos veikėju teko Išgirsti 
nuomonę, kuri, jei ji pateisinama, žada 
mažai gero ateičiai. Ta nuomonė yra, kad 
mūsų skaitytojai, kurių didi dauguma 
yra senstančio ar senyvo amžiaus, jau 
^nepakankamai jautrūs, akylus ir atsi
liepianti, kad priimti grožinės literatū- 
H’os kūrinius, — apysakas, romanus, jau 

nekalbant api-e poeziją. Ta nuomone iš 
to daro išvadą, kad vieninteli leidiniai, 
kurie dar gali iššaukti šiokį tokį susido
mėjimą senstančioje lietuvių imigrantų 
kartoje, yra praktiško patariamo būdo 
raštai, kaip tai, mediciniškomis temomis 
arba lengvo informacinio pobūdžio, kaip 
tai, istorinėmis temomis.

Maždaug šiokios priežastys paduoda
mos, kaipo paaiškinimas, kodėl’prieita 
prie tokios padėties: senoji imigrantų 
karta (kuri faktinai sudaro didžiausį ir 
beveik vienintelį Amerikos pažangių 
lietuvių judėjimo vienetą) bendrai kal
bant niekad neturėjo pakankamo išsila
vinimo, kad būti didele grožinės literatū
ros entuziaste. Bet keli dešimtmečiai 
atgal, kuomet tie patys imigrantai buvo 
jauni ir nau jai atvykę, jaunatviškas en- 

) tuziazrnas, didelis noras lavintis ir “pa
vyti”, ekonominės sąlygos, kurios reika
lavo daugiau kovingumo ir visuomeninio 
budrumo, visi prisidėjo prie to, kad gan 
plati dirva grožinės literatūros leidimui 
susidarė, ir plati rinka visokiausio po
būdžio knygoms, įskaitant grožinę pro
zą ir poezi ją. Bet dabar, jaunatviškam 
entuziazmui išgaravus, senieji imigran
tai, gyvenimo' šaltos realybės prispausti, 
nerandanti nei pakankamai laiko nei pa
kankamai galimybės koncentruotis ant 
skaitymo po sunkios darbo dienos dirb
tuvėje, jau visai skaityti nenori.

Tiesą, — Bet Tiesa Kokio 
Laipsnio? Ar Visapusė?

Kad tokiuose teigimuose yra tiesos, 
nereikia nei sakyti. Mes, kurie norėtu- 

. me toliau varyti lietuvišką kultūrinį dar- 
1 bą šioje šalyje, su tais reiškiniais susi- 

-durtame kiekviename žingsnyje. Pas 
Avienus tie ireiškiniai iššaukia begalinio • 
pesimizmo jausmą, kuris pasireiškia 
nuolatiniame kartojime, kad viskas bai
giasi, viskas miršta ir t.t., o kiti žiūri į 
tai filozofiškai, sakydami, kad tai neiš
vengiamas dalykas, khd senai imigran
tų kartai mirštant su ja turi mirti ir jos 
atsivežta kultūra,— ir tiek.

• Bet ar tie reiškiniai yra jau tokie šim- 
tanuošimtiniai, ar jie jau tokie lemiami? 
Ar mes tik nepasiskubiname palaidoti 
kūną prieš tai, kaip sužinojome, kad pa
skutinis kvapas jį apleido? Ar dar nė
ra būdų gyvenimo prailginimui? Ir.kas 
svarbiau, ar nėra SVARBAUS REIKA
LO TAM?

Pažiūrėkime į mūsų senus draugus, į 
eilinius mūsų lietuviško darbininkiško 
judėjimo dalyvius, ypatingai provinci
jos vietovėse, kasyklų srityje, Naujojoje 
Anglijoje, Vidurvakarių industrinėse 
srityse, na ir į tuos, kurie gyvena New 
Yorko didmiesčio srityje, taip vadinama
jame Brooklyn^, kuris, kaip matyti, lie
tuviškoje terminologijoje apima visą 
New Yorką.

Kiekvienas tų mūsų senų draugų at
vyko su viltimis, svajonėmis, idealais.

♦^Kiekvienas jų, kurie iki šios dienos mū- 
PRTsų pažangaus judėjimo dalyviai, “mūsų 
E * laikraščių skaitytojai, perėjo visokias 

kovas šalia Amerikos darbo žmonių, 
daugiau ar mažiau jautėsi pritapęs prie 
šios šalies, ir kaip mažai jis nevartotų 
šios šalies kalbos ar būtų susipažinęs su 
jos kultūra, jis jautėsi jos dalimi. Ir štai

grožinei literatūrai?
dabar,—sunkiausioje valandoje, kuomet 
reakcija siaučia, kuomet mūsų judėjimo 
nariai greit sensta, mes taip lengvai pa
leidžiame iš savo rankų ginklą, kuris 
dar galėtų palaikyti viltį, kuris tuos, ku
rie per visą gyvenimą kovojo, palaikytų 
kovingos vilties nuotaikoje, — literatu-, 
rą.

“Mūsų skaitytojai nemato.” “Jie no
ri vis didesnių raidžių/ ’ “Apysakos 
jiems dabar tik baikai.” “Niekas kny
gų neskaito.” “Ir išleistos knygos ne
skaitomos.” Tą mes girdime nuolat.

Bent rašantis šiuos ’ žodžius atsisako 
tam pilnai patikėti, atsisako prisidėti 
prie šio choro. Ir ne dėl ne-realistinio 
užsispyrimo, o todėl, kad manome turį 
tam pakankamai priežasčių.

Gyvenimiška Literatūra 
Turi Rasti Skaitytojus

Kodėl, kaip tai teigia ir mūsų pesimis
tiniai kalbantieji veikėjai, eiliniai skai
tytojai mielai priima mediciniškų pata
rimų rinkinius ar kitas taip sakant 
“praktiškas” knygas? Aišku, nes tokios 
knygos paliečia tuos skaitytojus liečian
čias problemas, gvildena jų gyvenimo 
klausimus, yra aktualės, kitaip sakant, 
— gyvenimiškos. Bet kas gali paneigti, 
kad gyvenimiška gali būti ir grožinė li
teratūra? Apysaka ar romanas, jeigu 
jis pagauna gyvenimą, tokį, kokį 
jį mato (ar matė praeityje) skaitytojas, 
gali sujaudinti, suįdominti ir sužavėti 
net labiausiai aprambėjusį skaitytoją. 
Nes tas “aprambėjimas”, “pasyvišku
mas”, “nejautrumas” yra tik paviršuti
nis kiautas. Po juo kiekvienu atsitiki
mu gludi daugiau ar mažiau jautri sie
la, kurią galima pasiekti.

Esame tikri, kad romanas apie senos 
imigracinės kartos gyvenimą, parašytas 
su giliu to gyvenimo supratimu, teisin
gai pagaunantis jo dvasią, savyje nešan
tis ir vaizdą to “kiauto”, tą “kiautą” ga
lėtų lengvai pramušti, ir jūs nustebtu
mėte kiek atsirastų skaitytojų, kurie da
bar ir gaunamas knygas deda tik ant 
lentynų. Paimkime ir vieną pavyzdį, 
kad ir ne tobulą ir ne pilnai atitinkantį 
tam, ką norime iliustruoti. Tas pavyz
dys, — Dr. Margerio “Šliuptarniai.” Tas 
romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
prieš pirmą pasaulinį karą, nėra tobulas 
ir iš mūsų socialistinio realizmo taško 
toli ne pilnai gyvenimiškas. Bet jame 
esminiai atspindėtas didelis nuošimtis 
Amerikos lietuvių ankstyvos imigracijos 
gyvenimo fazių, ypatingai angliakasių 
gyvenimo. Apart vįrš minėtų silpnybių, 
ir apart to, kad ten stylius apsunkintas 
bereikalingai ilgomis citatomis ir filo- 
zofiniais pareiškimais, ta .knyga be abejo 
suprantama ir su susidomėjimu skaito
ma kiekvieno lietuvio angliakasio, buvu
sio angliakasio ar panašius patyrimus 
perėjusio imigranto. Į kiek liaudies žmo
nių rankų ta knyga pateko, nežinome,— 
bet tai jau kitas klausimas.

Įsivaizduokime gerą gyvenimišką ro
maną iš Amerikos lietuvių gyvenimo, 
parašytą iš aiškesnio socialistinio realiz
mo taško! Tie, kurie sako, kad toks 
romanas liktų lentynose, nežino, ką jie 
kalba. Gal.būtų sunku iš pradžių “įpir
šti”, būtų sunku, iki garsas pasklistų, 
bet paskui dabar miegantieji skaitytojai 
atsilieptų,— apie tai neabejojame.

Tas pats su apysakomis. Ir joms yra 
laukas. Šiame žanre mes turime R. Mi- 
zaros apysakas, gerą skaičių jų. Jos iki 
šios dienos plačiai skaitomos ir mėgsta
mos, nežiūrint to, kad jose dažniausiai 
atsispindi ne kasdieninė plačioji gyveni
mo srovė Amerikos lietuviuose su jos 
subtyle bet galima drama, o dramatiniai 
incidentai gyvenimo periferijoje, daž
niausiai kur ,nors tarp darbininkų ir 
vidurinės klasės. Kas gali abejoti, kat} 
apysakos, kurios paliestų kasdieninę 
dramą, kuris supa visus visur, būtų 
skaitomos?

Ir galų gale, — poezija. Kad'moder-
(Tąsa 4-tam puslap.)

Šių metų rugsėjo 29 d. sukako lygiai 
50 metų nuo mirties žymaus Prancūzų 
rašytojo Emile Zola.

>• ’

Zola gimė 1840 im. balandžio 2 d. Jo 
tėvas buvo pusiau graikų pusiau italų 
kilmės, inžinierius, motina — francūzė. 
Zola gimė Paryžiuje. Jo pilnas vardas 
Emile Eduard Charles Antoine Zola.
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'Lankęs čia ir ten mokyklą, bet nebai-* 
gęs jokios mokslo šakos, jokios profesi
jos, jis, sulaukęs 22 metų, įstojo j tūlą 
knygų parduotuvę 'dirbti. Jaunasis Zo
la, tačiau, turėjo patraukimo rašyti, 
kurti. 1864 metais ji< parašė pirmą 

vsavo novelę “Contes a Ninon,” kuri at
kreipė nemažą žmonių dėmesį. O 1866 
metais Zola liovėsi dirbęs knygų leidyk
loje ir pradėjo gyventi iš rašymo. Rašė 
jis publicistinius straipsnius, rašė kriti
ką, rašė ir apysakas,

Bėgyje 30 metų į’is vis. rašė, kūrė, at- ' 
kakliai diena iš dienos dirbdamas prie 
plunksnos. Jis parašė daug apysakų- 
romanų, keletą scenos veikalų, taipgi ke
letą tomų kritiko^straipsnių, —iš viso 
kokią 30 tomų knygų.

• * i

Amerikos lietuviams ' žinomiausias 
Emile Zolos veikalas yra “Rymas”, kurį 
prieš daugelį hi (į tų išleido Alšauskas 
Chicago je.

Zola tačiau išgarsėjo pasaulyje ne tik 
savo plunksnos darbu, o ir kova prieš 
neteisybes, prieš skriaudas kitiems žmo
nėms.

19-to j o amžiaus pabaigoje Prancūzi
joje iškilo toks- dalykas: to krašto ka
riuomenės leitenantas, žydų tautybės sū
nus, Alfred, Dreyfus, buvo klastingai ap
kaltintas pardavime /Vokietijai slaptų 
militarinių sekretų; Dreyfus buvo teis
mo surastas kaltu ir nuteistas į Velnio 
salą, o tai reiškė piireiai.

Įsitikinęs Dreyfuso nekaltumu, rašy
tojas Zola pradėjo kovą už Dreyfuso iš
teisinimą. Ton kovon jis kvietė ne tik 
Prancūzijos intelektualus ir apskritai 
pažangiuosius žmųpes, o ir viso pasau
lio pažangiuosius intelektualus, rašyto
jus, menininkus, visuomenininkus.

T Zolos šaukimą atsiliepė ir tuometi
niai Amerikos. ’ rašytojai, tokie, kaip 
Mark Twain, William James, William 
Dean Howells. Į jo šaukimą atsiliepė ir 
žymieji rusų rašytojai: Levas Tolstojus, 
Anton Čechovas, ir kiti. •

Prancūzai infelektualai, — Anatole 
France, Octave Mįrbeau, Marcel Proust, 
Edmond 'RostancĮ^ Victorien Sardnu, 
Claude Monet, ir kiti, — stojo bendran 
frontan gelbėti Dreyfusą, klastingai nu
teistą.

Del savo publicistinių raštų, nukreip
tų prieš tuos, kurie Dreyfusą apkaltino 
ir nuteisė, pats Zola buvo apkaltintas ir 
teistas. Žemesnysis teismas jį surado 
kaltu, bet aukštesnysis teismas atmetė 
žemesniojo teismo sprendimą. Tuomet 
buvo 'prieš Zolą užvesta nauja byla.

Patariamas draugų, Zola tūlam laikui 
pasitraukė į Angliją. Tik tuomet, kai 
jis sužinojo, kad Dreyfusui bus suteiktas 
naujas teismas, rašytojas grįžo į Pary
žių.

1902 metų rugsėjo 29 d., deja, rašyto
jas Zola mirė. Jis buvo rastas lovoje 
negyvas, — mirė atsitiktinai nuo angli
nių dujų.

Rašytojo laidotuvėse buvo didžiulės 
masės žmonių, tarp kurių dalyvavo ir 
leitenantas Dreyfus. Gi vyriausią kal
bą pasakė kitas žymus rašytojas Ana
tole France. Ten pat, laidotuvėse, tūlas 
anti-semitas pašovė (nepavojingai) leite
nantą Dreyfusą. >

1906 metais Dreyfus buvo galutinai 
išteisintas. Išaiškėjo, jog paminėtuosius 
milit'arinius sekretus vokiečiams parda
vė Dreyfuso priešas, Prancūzijos kariuo
menės majoras Esterhazy!

Zolos kova už Dreyfusą mums šian
dien gyvai primena1] Amerikos žmonių 
kovą už Juliaus ir Ėthel Rosenbergų da- 
l.V’CJ- / . . ■ , ;

Kaip Dreyfusas, taip ir Rosėnbergai 
yra žydų kilmės žmonės. Ans 'buvo 
kaltintas davime militarinių sekretų, Vo- - 
kieti j ai, gi Rosenbergai buvo apkaltinti 
davim-e atominių sekretų Tarybų Sąjun
gai, kai ji buvo mūsų krašto sąjunginin
kė. Rosenbergai buvo nusmerkti mirti 
pasiremiant liudijimu asmens, kuris 
pats gelbėjo savo kailį. Jie buvo teisti • 
atmosferoje "baisios karinės isterijos.

Štai kodėl kova už išgelbėjimą Rosen
bergų nuo mirties gyvai primena didį 
žmogų,*kovojusį už garbę ir išlaisvinimą

LMS News and Views
v By Mildred, Stensler-

This columnist has watched the dis
cussions on the organizational activity 
of the LMS with great interest. As is 
usual in controversial questions, and 
particularly in writing as apposed to 
personal contact, a great deal does not 
get fully explained which leaves the 
readers as well as those involved with an 
incomplete picture.

However, too much has been said al
ready on the critical side to go over all 
that again. If the one thing that a na
tional organization needs, to be in the 
front line march at all times, is the re
sult of the verbal prodding, then it is a 
good thing that open discussions have 
come about.

Whatever good intentions the LMS 
Center may have had before were com
pletely lost to the rest of us because we 
are not mind readers nor do we have te
lescopic eyes. That the LMS Center is 
now taking definite steps of action is 
obvious. We read of meetings, of plans, 
of a program of action. What can be 
accomplished is beyond any comphren- 
sion now. But thgre is life — and all 
around we are stimulated.

* * *

Winter is the season for plays. 
Throughout the country ,we read of this 
group and that one attempting to put on 
dramatic productions. It is evident that 
there is a lack of new plays. Most of the 
plays bn the board are revivals, like 
“Blinda”, “Klasta Jr Meile” and “Trys 
Mylimos.”

It takes our mokt distant cousins, the 
Californians to come up with a brand 
new this time. Walter Raila has writ
ten a one-act comedy for the LDS Mix
masters that was received with great in
terest. Has the LMS Center looked in
to the possibilities of obtaining this play 
for publication?

Last season’s popular comėdy, “Tetos 
Turtai’ (įncidently acquired, published 
and donated to the Center by the LMS 
3rd district) ,is cropping up again, this 
time in Chicago. The Ex-Miners Cho
rus will use the play as part of their Cho
rus’ Concert program this month.

Here in New York, John Juška has 
revived an “oldi-e”—“Trys Mylimos”. It 
is to be presented Sunday, November 23’ 
at Liberty Auditorium. The' young new
comer, Edward Dagis, has the leading 
role. The folks who visited the LMS 
School last summer will remember Eddy 
as the quiet serious lad who earned the 
Lithuanian Language Course prize.

Two other LMS School Alumni, Irene 
Babarskis and Elena Brazauskas, will 
be featured on the program giving mo
nologue and dialogue readings. Lat-er in 
the season “Trys Mylimos” travels to 
Mass, and Conn.

iš Velnio salos Dreyfuso.
Nors tas žmogus, Emile Zola, mirė 

prieš 50 metų, tačiaū jo’ humanistinis, 
didis žygis yra gyvas ir šiandien!

R. M.

Philadelphia, Pa.
Iš darbininką kovos lauko

Komercinė spauda beveik 
kas diena būbnija apie ge-< 
ruosius laikus. Bet darbininkų 
kova su fabrikantais vis plft* 
tinasi, ir mūsų didmiestyje lie 
visiems duona sviestu aptepta. 
SKF fabrike streikas tęsiasi 
nuo spalio 9-tos d. 3700 CIO 
unijos plieno darbininkai strei*’ 
kuoja.

1) Prieš diskriminaciją se* 
nų darbininkų. ■”T“

2. ) Už atsteigimą pilnos 
nosios sutarties unijos su kom» 
panija, kurią kompanija st>‘' 
laužė.

a 4 1 •

3. ) Už pakėlimą mokesties/ 
Didžiausia priežastis kilo'

dėl to, kad padaugėjus dar
bui, kompanija priverstihai 
davė įsakymą darbininkams 
dirbti viršlaikį iki 9-tos vai. 
nakties, arba ir vėliau. Pėt* 
kokį laiką darbininkai paklus
niai dirbdavo po 12 ir 13;vąl. 
kas diena. Pagaliau juos tas 
viršlaikis labai nuvargino, kad 
kai kurie atsisakė dirbti virš*, 
laikį. Tuos kompanija tuojaū 
pavarė iš darbo. Unija-su 
kompanija daug pasitaririltj 
turėjo. Bet negalima buvo' su
sitarti. Vėliau, federališkos 
valdžios atstovai bandė sutai
kyti, bet ir jiems nepavyko. 
Kompanijos atstovai apleidi 
konferenciją, nepasakę, kada 
vėl susirinks.

SKF fabrike išdirba svar
bias karui reikmenis. /.,M

Taipgi Philadelphijos prie
miestyje Lester randasi didelį 
fabrikai Westinghouse Elect. 
Corp. Dabar nepriklausomos 
nuo CIO unijos darbininkai 
nubalsavo eiti ant streiko dėl 
aukštesnės mokesties, ir už 
pagerinimą darbo Sąlygų..' U? 
streiką balsavo 3,937, prieš 
tik 924. , - •

! Aš čia suminėjau tiktai..du 
streikus kaipo pavyzdį, iš dar
bininkų kovos su kapitalistais. 
O kiek tų streikų jau buvo 
per praeitus kelis mėnesius, ir 
kiek rengiasi dar streikuoti 
dėl pagerinimo savo būvio, 
tai ant šito lapo netilptų vis
ką surašyti. Tik tiek mes .ga
lime pamąstyti, kad gyveriaftl 
“aukso” šalyje ir turime ‘ger
būvio” laikus.

.Drabužių siuvimo išdirbystė 
šlubuoja. Vieni dirba neblogai, 
kiti prastai.

Namų statybos darbininkai 
irgi nerimsta. Tai šen, tai ten; 
prie įvairių kontraktieriųį 
darbininkai sustreikuoja, ir 
daugiausiai išsikovoja sau po 
didesnį kąsnį duonos.

Mes dabar gyvenam tokioje 
gadynėje: Nekovosi, nieko 
geresnio negausi! Gobštusih 
kapitalizmas milžiniškus tur-' 
tus sau susikrauna, ir visuo
met atsisako pridėti kelis cen
tus daugiau į valandą tiems, 
kurie jieYns milijonus uždirba,

Pregresas

ATSIŠAUKIMAS
Dėl A. Dagilio poezijos rinkinio prenumeratos
Per keletą desėtkų metų mūsą 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 prenumeratas bei aukas.

Todėl prašome tuojau užsiprenumeruoti. Prenumera
ta tiktai $1. Prėnumeratorių vardai ir pavardės tilps 
knygos gale.

Be to, kurie ištesite, ’prašomi rinkinio išleidimui pa
aukoti. Viską, siųskite Laisvės Administracijai —

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Šiuonii užsiprenumeruoju A. DAGILIO poezijos knygelę 

ir užsimoku $.............. -

Vardas ir Pavarde ........................... .................................................................... r..........

Antrašas ...................  n

Miestas .............................-................f.............. . .........................................................................7''"

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

3 pusi.-Laisve (Liberty)-Šešta  d., Lapkričio-Nov. 22, 1952
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Tabako darbininkams 
pakėlė algas
imperial Tobacco Co., of Ca

nada Ltd., kuri turi savo dirb
tuves Granby, Montreal ir 
'Hamilton, Ont., miestuose ir 
samdo apie 3,200 darbininkų 
—daugiausiai, žinoma, Mon- 
reale—pereitą savaitę pasira
šė čia dviems metams kont
raktą su unija. Darbininkus 
atstovauja International To
bacco Workers Union.

Sulyg naujo kontrakto dar
bininkams pakelta bendrai 
algos po šešis centus į valan
dą. Montreale ir Hamiltone 
dabar algos sieks moterims 
nuo $1.02 iki $1.45 į valandą. 
O vyrams nuo $1.24 iki $2.05 
j valandą. Granby, Quebek 
mieste darbininkų algos apie 
šešiais centais žemesnės.

t —o—
McGill studentai už apsimai- 
nymą su sovietų studentais

Pereitą mėnesį Kanados 
Studentų Nacionalės Federa
cijos konferencija, ' įvykusi 
Kvebeko mieste, kaip žinia, 
atmetė pakeltą mintį dėl ap- 
simainymo Kanados un i versi- i 
tetų studentų su Sovietų Są- j 
jungos studentais, būtent, kad . 
12 iki 15 sovietinių studentų ■ 
atvyktų į Kanadą trims savai
tėms apsilankyti ir toks pat! 
skaičius ir tokiam laikui Ka- 1 
nados studentų nuvyktų ten. 
Atmetė šia kilnia mintį ne už 
tar, kad dauguma Kanados 
studentų būtų buvę priešingi j 
jai, bet už tai, kad du iš 19- j 
kos universitetų pagrąsino! 
išėjimu iš federacijos. Kad i 
nesuardyti studentų federaci-j 
jos, oficialiai

• studentų liko atmestas.

metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga. O pereitą sa
vaitę toks pat pokylis įvyko 
pagerbimui šv. Kazimiero pa
rapijos vargoninko K. Zižiūno 
su žmona, juodviejų 25 m. ve
dybinės sukakties proga .

—o—
Nelaimė Kisieliams

Bolesius Kisielius, su žmona 
važiuojant automobiliu į To
ronto, kelyj aplaikė baisią ne
laimę. Automobilius apdaužy
tas, žmona sunkiai suželta ir 
paguldyta Cornwall ligoninė
je.- Jis pats išliko mažai sužeis
tas.

— 0----
Serga

Antanas Račiūnas sunkiai 
susirgęs. Gydytojo priežiūroj 
gydosi namuose.

Mirė
Lapkr. 9 d. mirė Jonas Če- 

i kauskas, sulaukęs 70 m. a.m- 
žiaus. J.—

Montello, Mass
Paminėjimas yieneriy melu 
nuo mirties mano mylimo 
gyvenimo draugo Stanislovo 
Andrews (Andriušio)

Jis mirė lapkričio 25 d., 
1951 metais. Tad suėjo viene- 
ri metai, kaip jis paliko mane

Taipgi
Anna 

Mass.,
, kuris 1

dideliam nuliūdime, 
paliko brolio dukterį, 
J o d ž i o n i s, W o r c e s t e r, 
ir švogerį Juozą Braižį 
gyvena Kanadoje.

Velionis buvo laisvų pažiū
rų, skaitė darbininkišką spau
dą, ir remdavo* aukomis. Bu- 

apsikeitimas i vo Laisvės skaitytojas nuo pat 
Bet j pradžios. Skaitė ir Liaudies

Su tuo jaunoje studentų širdy- ! Balsą, 
je roškimas pamatyti naują i 
socialistinį pasaulį neužgeso.

McGill universiteto studen- I 
tų draugija priėmė naują re-j 
zoliuciją, kurioje karštai už
gina studentų apsikeitimą ir 
liurodo kelią, kuriuo einant, 
Jei dauguma universitetų pri
tartų, neliečiant ’federacijos 
vardo nei finansų, individua
ls studentų draugystės galėtų 
.pravesti gyvenimam

Kaip atrodo, anksčiau ar 
vėliau studentai nugalės reak
cinių politikierių barjerus ir 
'pasikeitimas įvyks.

• 7 —°—
Place d’Armes apsodintas 
'medžiais

Pasilikusi liūdesyje,
Stephanija Andrews.

; Padėkavonės žodis
Po išbuvimo ligoninėje 21 

t dieną dabar jau randuosi na- 
! mie. Taigi aš ačiuoju visiems 
1 draugams ir draugėms už at
virutes, kuriose vėlinote man 
greito pasveikimo. Taip pat 
ačiū už suteiktas dovanas. O 
kaip be galo yra smagu, ka- 

' da žmogus sergi ir negali pa- 
j sijudinti, o gauni atvirutę 
i su velinimais greitai pasveik- 
1 ti 1 Arba, žiūrėk, koks drau
gas ir kokia draugė tau atnešė 
dovaną. Net norisi gyventi...

Taigi, sakau visiems ačiū, 
kad nepamirštate savo drau
go sunkioje valandoje.

Balys Muleranka

- Istorinė cementu išlieta 
aikštė, į kurią milžiniška gat- 
vėkarių dauguma suvažiuoja 
iš visų miesto kraštų, apsisu
ka ir vėl grįžta atgal, apsup
ta dideliais komerciniais pa- i 
statais, Place d’Armes, paga-I

gamtini0 gro’!BINGHAMTON, N.Y

IŠ LLD 7-tos Apskrities 
Konferencijos

Lapkričių 16 d. įvyko Lietu
vių Literatūros Draugijos 7-tos 
apskrities metinė konferenci
ja. Delegatų suvažiavo nuo 6 

j kuopų iš skirtingų miestų. 
Vietinės antrosios kuop. buvo 
skaitlingiausia delegacija. Bu
vo ir 11 kp. iš Worcester, 
Mass., didelė delegacija. \Viso 
buvo 26 delegatai. Dar buvo 
svečių keletas, tad susidarė 
vidutine konferencija. Ir visa 
konferencija praėjo gyvai ir

I draugiškam ūpe.
i Komiteto raportai buvo ge- 
i ri, apart pirmininko, kuris 
negalė,jo pribūti, ir jokio raš
tiško raporto nepridavė kon
ferencijai. Tik lowelietis delg. 
pranešė,, kad J. Karsono me
dinės kojos sugedo, todėl ne
galįs pribūti Į konf.

Laisvės spaudos atsibuvusių 
piknikų atskaitos išduota gej 

| rai. Kuopų delegatų praneši- 
I mai buvo visi labai interesim 
gi ir geri. Pasirodo, kurios 
kuopos dalyvavo konf., tai ir

1 veikia gražiai, gerai.-
Sekančiais metais vėl bus 

rengiama du spaudos pikni
kai; — vienas 4 d. liepos Mon
tello, Mass., ir antras apie vi
durį rugsėjo Worcester, Mass. 
Taipgi bendras apskričių pik
nikas bus rengiamas birželio 
mėn. Lawrence, Mass.

Nutarta kviesti L. Pruseiką 
iš Chicagos, kad 
mūsų stambesnes 
nes visi išsiilgo, seniai nesima
tę, ir gal jis galės prakąlbėles 
kaip kur pasakyti. Tuo reika
lu rūpinsis Apskr. Komitetas.

I komitetą išrinkta devyni 
draugai ir draugėš. • 'Pirm, 
pareigas eis J. Skliutas, sek. 
J. Jeskęvičius, fin. sek. J., Lu
kas, visi worcesterieciai. Tik 
ižd. Penkauskas lawrencietis. 
Alternatai: Tamošauskienė, 
Rainordienė, Blažonis, Šimai
tis, Jusius.

Prie pabaigos konf. buvo 
priimta atatinkama rezoliuci
ja mūsų organizacijos reika
lais. Ją matysite spaudoje. Ta
rimų smulkmenas matysite 
protokolo, kuris taipgi bus 
Laisvėje.

Boston i etės moterys toje pa
čioje svetainėje aprūpino kon
ferencijos dalyvius šiltu val
giu. Visi patenkinti buvo.

Svečių tarpe buvo Gintarų 
Radijo pusvalandžio vedėjai 
Mr. ir Mrs. Zavis, A. J. Kups- 
tiZ ir kiti. " D.J.

Civilių Teisių Kongreso 
Metinis Bazaras

Civilių Teisių Kongresas 
šiemet savo metinį bazarą ren
gia gruodžio 5, 6, 7 dienomis, 
People’s Auditorium. 2457 
West Chicago avė. Ten įvyko 
ir praėjusių metų bazaras.

Praėjusiais metais lietuviai 
priruošė puikų stalą, kuris at
nešė gražią sumą pinigų Civi
lių Teisių Kongreso naudai. Iš 
anksto lietuviai išplatino labai 
daug įžangos bilietų.

Kaip bus šiemet? Ar špėsi- 
nle dar pasidarbuoti, kad pri
sidėjus prie to svarbaus dai;- 
bo? Apie Civilių Teisių Kon
greso darbuotę visi jau žino
me. žinome kokią svarbią rolę 
lošia gynime persekiojamų, 
kovoje už laisvę ir taiką. Tam 
viskam reikia finansų. Baza
ras vėl rengiamas, kad tų 
reikiamų finansų sukėlus.

Apie šį reikalą bus plačiau 
rašyta. A.

Eks- 
mętų

a plaukytų 
kolonijas,

Union, N. J
Mirė Jonas Zaleckas

, Pereitą savaitę miesto me
džių departmentas pasodino | 
aštuoniūs iš Norvegijos atga
bentus klevus.

; •/* —o—
Apsivedė

Jane Petronytė (rosemon- 
tiečių Petronių jauniausioji 
dukrelė), lapkričio 8 d. sukū
rė šeimyninį gyvenimą — ap
sivedė, su amerikiečiu jauni
kaičiu Ronald Novelen. Vedy
binis pokylis įvyko salėje, ku
ris, sakoma, buvo labai pui
kus, dalyvaujant daug svečių, 
jų tarpe 
su šeima 
nemažai

/Toronto.
' Jaunavedžiai išvyko'.“me

daus mėnesiui“ į Jungtines A- 
/merikos Valstijas, ir ten apsi
gyvens.

Lapkričio 9 d., mirė Jonas 
Zaleckas, 58 metų amžiaus, 
gyvenęs savo namelyje, Union,

buvo jaunosios brolis 
Bronius iš Ontario ir 
svečių i JAV ir

—o—

Pasimirė Ch. Dzedulionis 
operacijos, kuri buvo jam pa
daryta prieš keletą savaičių 
Wilson Memorial ligoninėje, 
Johnson City, N. Y. Velionis * . v
paliko nuliūdime žmoną Oną, 
seserį E. Kupkalienę, pusbro
lį Jokūbą ir kitus gimines ir 
draugus. Buvo LDS 6 kp. na
rys ir Laisvės skaitytojas.

—o—-
Palaidojome jauną moteriš

kę lapkričio 17 d., buvusią 
Jenionytę. Po vyru jos pavar
dės nežinau. Paliko nuliūdi
me savo šeimą, motiną Mrs. 
Jenionienę ir kitus artimus gi
mines h’ d raugus-d raugėj. 
Buvo praktikuojanti katalikė. 
Palaidota su bažnytinėmis aT 
peigomis. Sirgo 
džiova.

P<>

ilg'ą laiką

Svečiavosi
A. Adomaitienės duktė 

Atinie su vyru buvo atvykus iš 
JAV svečiuose pas motiną ir 
kitas savo sesutes. Taipgi ant
roji jos duktė Jane Bindokie- 
nė su visa šeima išvyko visiš
kai apsigyventi į Jungtines 
Valstijas. ,

—o—
{Pagerbė sukaktuvių proga

Kelios savaitės atgal buvo 
‘ suruošta balius pagerbti A. ir 

J. Sadauskus, juodviejų 25

—o—
Tą pačią dieną 

Adolfas Sameška. 
vienis ir jau pagyvenęs žmo
gus. Jis irgi palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis, nors bu
vo laisvamanis.

Širdinga > užuojauta artimie
siems. J- K. N.

palaidotas 
Buvo pa-

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

Arti per du metus Jonas 
kankinosi su vadinama vande
nine liga. Pagaliau dasidėjo 
dar ir daugiau komplikacijų.

Sveikatai sustiprinti buvo 
nuvykęs Floridon, bet pabuvęs 
ten sanatorijoje savaitę laiko 
mirė.

Kūnas buvo pargabentas ir 
pašarvotas Bayonne, N. J. Pa
laidotas 14 d. lapkričio, šv. 
Kryžiaus kapinėse, Arlington, 
N. J. Į kapus palydėjo skait
lingas būrys artimų giminių 
ir Jono draugų. Pagal pagei
davimą i artimųjų, palaidotas 
su religinėmis apeigomis, nors 
jis netikėjo religiniams prie
tarams.

Iš Lietuvos, Jonas buvo Vil
niaus srities, Dušmėnų valse., 
Diržmėnų kaimo. Į šią šalį at
vyko' prieš 40 metų, į Cam
bridge, Mass., o po kiek laiko, 
apsigyveno Bayonne,/ N. J. 
Čia apsivedė su Melvina Že- 
maičiute, ir visą laiką gražia
me sutikime gyveno.

Nuliūdime liko moteris 
Melvina, 2 sūnūs su šeimomis, 
kurie gyvena Union, N. J., ir 
sesuo Alena Rinkevičienė, Eli
zabeth, N. J., taipgi daugelis 
giminių ir Jono draugų.

Jonas buvo uoliu pažangių 
organizacijų ir laikraščių rė-

Buvo geras parengimas
Nors suvėlintai, bet visvien 

reikalinga paminėti praėjusis 
'2-ros dienos lapkričio 
Mainierių Choro 5-kių 
gyvavimo paminėjimas.

Ištvermingomis pastango
mis išsilavinusių aktorių veik
los, “Tetos Turtai“ buvo su
vaidinta šimtu nuošimčių ge
rai — publikai patiko.

Du chorai: Ciceros Moterų 
Choras, vadovaujamas Daratė- 
lės Yuden, i? Ex-Mainierių 
Mišrus Choras, vadovaujamas 
Anna Tilvikas, žavėjo publiką 
gražiom dainelėm

Po to visko buvo gera muzi
ka, kurie mėgo šokius—buvo 
patenkinti gavę progą pasi- 
šokti.
' Abelnai imant, publikos bu
vo nemažai. Biznio komisijos 
ir visų darbininkų bendrom 
pastangom pasidarbavus, pa
rengimas pavyko. Išrodo, su
vedus pilnai skaitlines, atliks 
kįęk ir pelno.
' Ačiū visiems dirbusiems ta
me parengime ir publikai už 
atsilankymą ir paramą. Cho
ras pasitarnaus savo 
ir veikalais, kuomet 
pakviestas. Choro

(Tąsa nuo 3 puslapio) 
niška, labiau komplikuota simbolistinė, 
nerimuota ir ne pilnai viską dasakanti 
poezija daugumos mūsų skaitytojų bū
tų atmesta, yra faktas. Bet kaip su la
biau tradicine, labiau liaudiška poezija, 
kaip tai Jasilionio ir Dagilio? Kur pra
nyko taip visai netolimoje praeityje kar
totas posakis “Visi mėgsta poeziją”?

Nejaugi žmonės tautos, kurixturi tokį 
palinkimą į dainas, padavimus, patarles, 
poetišką tautosaką (raudas, giesmes) 
gali nemėgti poezijos,“— poezijos, kad ir 
po keliasdešimt metų naujame proząiš- 
kame kontinente, — jei šis paskutinis 
išsireiškimas ir teisingas? <

Sūnus ar Posūnis?
Dešimt kartų daugiau galima būtų 

parašyti šiuo klausimu, bet čia bandė
me suglausti mintis į vieną laikraštinį 
straipsnį. Ir apie č&r vieną šio klausi
mo pusę tenka prisiminti: medžiaginę, 
praktišką. Šio mėnesio 16-tą dieną New 
Yorko Lietuvių Kultūros Centre įvyku
siame Kultūros Forumo atidaryme teko 
išsireikšti šiuo klausimu. Mes sakėme, 
kad tam tikras “gaspatjorizmas”, kuris 
įsigalėjo mūsų judėjime, kultūrinę 
veiklą nustumia į užkulisius, kad kultū
rinis veikimas liko posūniu, vietoj buvi
mo sūnumi. Bendrai kalbant, “gaspa- 
doriškumas”, praktiškumas yra geras 
dalykas, ir jis tam tikru laipsniu rei
kalingas ir kultūriniame veikime. Bet, 
visgi, kultūriniame veikime negalima

vadovautis grynai medžiaginiais apskai
čiavimais. Dauguma Amerikoje išlei
džiamų pažangių knygų (ne lietuviškų, 
reiškia) atneša nuostolio. Tas, visgi, 
nesulaiko visokių leidyklų, grupių ir pa
vienių nuo pastangų, rašymo, leidimo. 
Mes turėtume susigyventi su mintimi, 
kad verta leisti leidinius ir žinant, kadi 
bus nuostolių. Tik reikia surasti kelid’^Į 
nuostolį padengti.

Kaip? Kol kultūrinė veikla paliekama 
“savo valiai”, to negalima. Jai kuo 
kruopščiausį dėmesį turi kreipti patys 
vadovaujanti, ir desperatiškos pastan
gos turi būti dedamos ją palaikyti. Jei
gu šiuo momentu iškiltų pavojus New 
Yorko Kultūrinio Centro išlaikymui, 
praktikai sujudėtų ir kaip nors sukeltų 
dideles sumas. Bet Kultūrinis Centras 
tik ant tiek kultūrinis, kiek jame kultū
rinės veiklos. Pačios sienos neutrališ- 
kos. Išleist vieną kitą knygą per metus, 
kad ir “kontroversalę”, kad ir nesitikint 
jai didelio populiarumo, jei tik joje yra 
kultūrinės vertės grupei, ateičiai, tautos 
kultūriniam lobynui, reikia pastangų, 
bet galima, jeigu tik dešimtdalis dėme
sio būtų kreipiamas pastato sielai, kiek 
kreipiama sienoms.

Tai tik pavyzdis, bet jis būdingas san
tykiams bendrai tarp mūsų “praktiškų” 
žmonių, ir tų, kurie apibūdinami kaip 
“dausose skrajoją”. Iš tolimesnės* per
spektyvos, žiūrint, — kažin kurioje 
sėje daugiau praktiškumo.

R. Baranikas.

dainomis 
bus kur 
Koresp.

organizacijas,

LLD narių dėmesiui

Jau beliko tik apie 50 die
nų. Laikas bėga nesulaikomai 
ir praleistos dienos negrįš. 

. Daugelis žmonių daro metų 
peržvalgą, ir .stengiasi pabai
goje metų išsilyginti su ap- 
drauda, su užsilikusiom bilom. 
Stengiasi
draugijas, klubus, pasimokėti 
už senus metus, kad prade,- 
dant naujus metus būtų su 
viskuom atsiteista ir ramiai 
laukti naujų metų.

Yra su tokiom mintim daug 
žmonių. Tokis žmonių nusi
statymas yra pagirtinas. Turė
tų tokių taisyklių laikytis visi.

Prie progos norėčiau pažy
mėti, jog ir LLD yra dar na
rių, kurie užsilikę su duoklė
mis. Kam to laukimo ? Prie 
pirmos progos pasimokėkime 
duokles savo kuopos pirmame 
'susirinkime ir pasiimkime sau 
priklausančią knygą, ‘Sveika, 
tos' Šaltinis“, kuri kelis kart 
vertesnė, negu metinė duoklė

K. M.

Jei Tamsta dar ne^irenu- 
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jdms į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio. 'v

mėju. Pastaruoju laiku jo di
deliu troškimu buvo nuvykt į 
laisvą Lietuvą. Jis dažnai kar
todavo :
“Jeigu galėčiau surasti būdus 

gristi Lietuvon, tai viską čia 
palikes grįščiau. Aš esu įsitiki
nęs, kad Lietuvoje atgaučiau 
sveikatą ir bent senatvėje pa
sidžiaugčiau Lietuvos laisve.’’

Bet tie Jono pageidavimai 
neišsipildė. Dėdės Šamo žemė 
paslėpė tą rimtą ir pažangą 
mylinti draugą. Charles

ALDLD Reikalai
Buvo 
būtų 

spaudos 
dvi vietos—

paremta, kad 
didžiulis

Buvo 
ir Montello. Leista

balsų 
u ž Montell o. 
Laisvei piknikas

men. Detroit, Mich, 
priimtas-apkalbėtas.

delegato

kuopų delegatų 
visų metų veiklos, 
pasirodė, kad vi-

PROTOKOLAS
Liet. Darbininkų Literatū

ros Draugijos 7-to Apskričio 
nSetinės konf., laikytos lapkri
čio 16 d., 1952 m., 318 Bro
adway, So. Boston, Mass.

1. Kadangi Apskr. org. ne
pribuvo, tai Apskr. sekreto
rius atidarė konf. 11:45 ryto.

2. Dienotvarkis šiai konf. 
perskaitytas ir priimtas.

‘3. Paskirta Komisija su 
tvarkyti mandatus iš J. Šimai
čio, F. Kaulakio. Laike man
datų sutvarkymo buvd pakvie
sta tarti keletą žodžių iš de
legatų. Trumpai kalbėjo Ju
sius ir Tamašauskienė.

4. Mandatų Komisija ra
portuoja, kad ši konf. atsto
vauja 6 k p. su 26 deleg. ir 
364 nariais.

5. Prezidiumo rinkimas. 
Didžiuma balsų išrinkta: pir
mininku Jusius, pagelbininku 
Kazlauskas, konf. sek. Jaske
vičius, į rezoliucijų komisiją 
Zavis, Šimaitis ir Skliutas.

6. Skaityta protokolai iš pe
reitų metų. Protokolai priimti 
vienbalsiai.

7. Seka 
raportai iš 
Iš raportų
sur buvo veikta gerai ir tu
rėta gerų pasekmių pravedim. 
finansinių vajų dėl spaudos 
paramos ir gynimui civilinių 
teisių ir laisvių, šiems svar
biems reikalams, pasirodė iš 
raportų, šios 6 kuopos sukėlė 
$1,600. Likusios kuopos, ku
rios nedalyvauja šioj konf., 
taipgi prisidėjusios prie šio fi
nansinio vajaus.

Šiemet pasirodė So. Bostono 
kuopa gerai ir gavo 9 naujus 
narius. Užbaigus kuopų ra
portus, raportai priimti su pa
gyrimu.

8. Apsk. Komitetas rapor
tavo, kad buvo surengti 3 pik
nikai apskr. ribose, vienas dėl 
apskr. naudos, o du.dėl dien
raščio Laisvės. Visi trys pui
kiai pavyko.

Apskričio iždininkas rapor
tavo, kad ižde randasi $135.- 
68. Apskr. sekretorius rapor
tavo, kad prie mūsų apskr. 
priklauso 14 kp., bet tik 6 
kp. dalyvauja šioje konf., ki
tos kuopos neprisiuntė nei de
legatų, nei raportų iš savo 
veiklos, kaip dalykai stovi.

Šį raportą apkalbėjus, nu
tarta tos kuopos aplankyti ir 
vėl padėti joms stoti į darbą. 
Montello kuopos draugai ap
lankys Bridgewater, Stough
ton, Hudson kuopas; Sb. Bos
tonas aplankys Cambridge 
kuopą, ir Worcester—Gardne- 

t i I

Į daugiau dailiosios literatūros.
3. Konferencija pageidau

ja, kad LLD kuopos ir nariai 
prisidėtų darbu ir balsu prie 
Amerikos veikėjų, veikiančių 
už atkūrimą pasaulyje pasto
vios taikos.

Rezoliucijų Komisija,:
Zavis, 

Skliutas, 
Šimaitis.

t

I

{vairios Žinios
Finansuojami Amerikos 
doleriais

Bern, Šveicarija. — Šveica-A 
rijos Federalinė Taryba pripa-’ 
žino, kad komunistų primeti
mai dviem fašistinėm jaunimo 
organizacijoms yra teisingi. 
Komunistai sakė, kad tos or
ganizacijos yra finansuojamos 
Amerikos doleriais. Valdžia 
pripažįsta, jog taip yra, bet, 
girdi, dalis tų pinigų pareina 
iš privatiškų Amerikos kapita
listų kišenių, todėl prieš minė
tas-organizacijas negalima e- 
są imtis jokio žygio.

—o—

9. Nauji sumanymai, 
įnešti ir 
surengta 
piknikas. 
Lawrence
per balsus. Didžiuma 
pasisakė 
Todėl 
įvyks 4 d. liepos Montelloje.
Antras spaudos piknikas, ru
deninis, įvyks Olympia Parke, 
Worcester, Mass. 7-to apskr. 
piknikas, tai pavasarinis, į- 
vyks birželio mėn. Maple 
Parke, Lawrence, Mass.

10. Buvo įnešta ir paremia, 
kad būtų surengtas maršru
tas su prakalbomis. Pageidau
jamas už kalbėtoją L. Prusei- 
ka. Darbas pavestas naujam 
apskr. komitetui.

11. Skaityta laiškas nuo 
Sveturgimių Gynimo Komite
to, prašant prisiųsti delegatus 
į šaukiamą konf., kuri įvyks 
gruodžio 
Laiškas
Kadangi siuntimas 
padarytų dideles išlaidas, tai ; Senas apsigynimo kanalas 
nutarta nesiųsti delegato, bet ; nešąs Kanadai nuostolius 
atsišaukti į visas kuopas, kad į 
kiek galima jos paremtų mi
nėtą konferenciją finansiniai. 
Skaityta sveikinimai nuo šių 
kp. So. Bostono, Moterų sky
rius sveikina konf. su auka 
$5, Montello kp. su $5.

12. Nutarta ant vietos pa
aukoti iš iždo po $10 Laisvei, 
Vilniai, L. Balsui, Darbui, 
DW, Sveturgimių Gynimui ir 
Gintaro Radijui. Viso įšauko- 
ta $70. Ižde liko $65.68.

13. Naujos valdybos rinki
mas. Išrinkta: Org. J. Skliu
tas, sek r.1 Jaskevičius, ižd. 
Penkauskas, fin. sekr, Lukas, 
Tamašauskienė, Reinardienė, 
Jusius, Šimaitis, Blažonis.

Konf. užsibaigė 4:30 vai. 
po pietų. ,

Konf. Pirmininkas D. Juslus 
Konfer Sekr. J. Jaskevičius 

—o—
REZOLIUCIJA

1. LLD 7-to Apskričio, vei
kiančio Mass. Valstijoje, lai
kytoje konferencijoje lapkri
čio 16 dieną So. Bostone, de
legatai išreiškė pageidavimą, 
kad visų Mass, kolonijų kuo
pos stengtųsi laikyti regulia
riai susirinkimus ,ir kad na
riai turėtų už pareigą sau juos 
lankyti. ;

2. Kdnferencija pageidauja, 
kad LLD Centrp- Valdyba 
stengtųsi visais galimais bū
dais turėti glaudžius ryšius su 
Lietuyos Rašytojų Sąjunga, 
ir kad ateityje stengtųsi leisti

Ottawa, Kanada. — Labai, 
labai seniai inžinieriai sugal
vojo ir Kanados valdžia iška
sė 131 mylios ilgio kanalą 
tarpe Montrealio ir Toronto.. 
Tai buvo apsigynimui nuo už-J 
puolimų iš Jungtinių Valsty
bių. Jis prasideda nuo Ottawa 
upės ir lieja vandenį į Onta- 

! rio ežerą.
Bet dabar šis kanalas neša 

I didelius nuostolius. Jo užlai- 
i Rymas ir prižiūrėjimas daug 
kaštuoja. Metiniai nuostoliai 
pasiekia $394,000.

Daug žmonių protestuoja.* 
Bet valdžia teisina kanalo 
prižiūrėjimą. Girdi, jis labai 
patarnauja išvengimui potvy
niu, v

—o—
Bijo persiimti su stipria 
moteriškeI

Bangkok, Thailand. —Nang 
Voramai Kabinsign-Satesen, 
žmona parlamento nario, iš
leido pakvietimą į rungtynes 
su bilė vyru. Ji sutinka kumš- 
čiuotis. Ji nesibijo jokio galiu-, 
no. Tik vieną sąlygą ji yra 
patiekus: įžanga į spektaklį 
turi eiti varguolių sušelpimui, 
Ji sako, kad tuo iškvietimu ji 
nori atkreipti valdžios ir vi
suomenės dėmesį į viešpatau
jančią bado padėtį tarpe varį 
go žmonių. Iki šiol visoje šjįt 
lyje neatsirado tokio stipruoj 
lio, kuris būtų priėmęs minė? 
tos moteriškės iškvietimą bokt 
suotis.

<

i

I
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(Tąsa)
Būdama stipraus ir jausmingo bū- 

jteo savo pačios piktumui, .buvo linku- 
K valdyti, ši prigimtis galėjo kurį lai
ką sušvelnėti po didelės meilės šydu, bet 
ji nesikeitė. Antra vertus, reikia pripa
žinti, kad, Anetai stengiantis prisitaiky
ti prie Silvi norų, Silvi jai to uždavinio 
nelengvindavo. Ji veikdavo tik savo gal
va; per dvidešimt keturias valandas jos 
galvoje sutilpdavo daugiau negu dvide
šimt keturi norai, kurie ne visuomet 
tarp savęs sutikdavo. Aneta, metodiš
ka, tvarkinga, iš pradžių juokėsi, paskui 
nekantravo dėl tokio užgaidų kaitalioji- 
mosi. Ji ją vadino: Vejų rožė ir: 54 .š 
noriu... Ko gi aš noriu? Silvi ją vadino: 
Viesulas, Ponią aš liepiu ir Vidurdienis 
dvyliktą valandą, nes ją erzindavo jos 
punktualumas.

Nors ir labai viena antrą branginda
mos, vargiai jos būtų galėjusios ilgai tai
kytis prie to paties gyvenimo būdo. Jų 
buvo ne tas pats skonis ir ne tie patys 
įpročiai.

Bet jos mylėjosi. Anetai nebuvo sun
ku atlaidžiai klausytis Silvi pliauškalų, 

J$JL’ri turėjo labai gerą akį surinkti der
liui, dar geresnę ausį, bet liežuvį ne per 
geriausia. Silvi, n-ekramčiusi praryda
ma juokingą žiovulį, galėjo rodytis besi
dominti,..

(“Užtenka! Tau dar neužtenka!”) 
mirtinai nuobodžiais Anetos skaitymais, 
kurių malonumu Aneta norėjo su ja da
lintis...

— Dieve! kaip čia gražu, brangioji! 
arba kai kuriais juokingais samprotavi
mais apie gyvenimą, apie mirtį arba apie 
visuomenę...

(“Barzda!... Tiurliutiutiu!.. Kiek dėl 
tų niekų gaištama!..”)

— O tu? — klausdavo Aneta.<— Ką 
tu apie tai galvoji, Silvi?

(“Pašvilpt!” galvodavo Silvi.)
— Aš galvoju taip, kaip ir tu, bran

gioji.
' Tai visai netrukdė vienai antra žavė
tis. Bet tai vis dėlto truputį varžė po
kalbius.

Ką gi veikti ištisas dienas vienoms 
niūriame name, pakraštyje miško, prie
šais apnuogintus laukus po žemu rudens 
dangumi, kuris rūkuose jungiasi su pil-. 
ka lyguma? Veltui Silvi kalbėtų ir gal
votų mėgstanti kaimą, ji bematant išsė
mė visus jo malonumus; ji ten buvo ne
darbinga, pakrikusi, žuvusi... .Gamta, 
gamta... Kalbėkime atvirai! Gamta ją 
naikino... Ne! šis nuskarėlių kraštas!.. 
Ji nepakentė smulkių nemalonumų; vė
jo, lietaus, purvo (Paryžiaus purvas bei 
lietus, palyginus, jai atrodė vieni juo
kai), pelių, tryplinėjančių už senų užtva
rų, grįžtančių žiemoti į butus vorų ir tų 
baisių padarų — zirziančių uodų, kurie 
vaišinosi jos rankomis ir kojomis. Ji 

- mielai būtų verkusi iš susierzinimo ir 
įuobodulio. — Aneta, be g#lo patenkin
ta grynu oru ir vienatve šalia mylimos 
sesers, nepažeidžiama nuobodulio ir 
juokdamasi iš uodų kandžiojimo, steng
davosi tempti Silvi pasivaikščioti po pur
vyną, nepastebėdama jos rūškanos ir at
grasios išraiškos. Vėjo pūstelėjimas, 
lietus ją svaigindavo; ji parjiiršdavo Sil
vi, ji eidavo dideliais žingsniais per ap
artas dirvas arba per miškus, purtyda
ma šlapias šakas; tik po geroko laiko ji 
atsimindavo vienišą maželę. Silvi, pa
tempusi lūpą, su pasigailėjimu žiūrėda- 

: ma į savo paburkusį veidą, niūrėjo, gal
vodama :

“Kada gi grįšime?”
; , Pagaliau tarp tūkstančio ir vieno jau

slesniosios norų buvo vienas geras, ge
ros Spalvos, kurio niekas negalėjo nu- 

’ blukinti; o laukų oras jam suteikė netgi 
naujo blizgėjimo. Ji mylėjo savo ama
tą. Ji tikrai jį mylėjo. Kilusi iš gero
sios Paryžiaus darbininkų rasės, ji pa
sigedo savo darbo, savo adatos ir ant
pirščio, kad turėtų kuo užimti rankas ir 
mintis. Jai buvo įgimtas pamėgimas 
siūti; ištisas valandas lamdyti medžiagą, 

okį nors lengvą, šilkinį musliną, jį kles
ti, raukti, suduoti nykščiu per kaspino 

Jlparyšį jai buvo fizinė aistra. Be to, 
.. jos galvelė, kuri, ačiū dievui, nė nesi'gy- 

re suprantanti idėjas, telpančias didelė? 
se Anetos smegenyse, žinojo, kad čia, s’a- 

Į* vo srityje, skarmalų karalystėje, ji turė-

jo savas idėjas, — ji taip pat; ji gajėjo 
kam nors jas vėl parduoti... Tai va, ar 
ji galėjo atsisakyti savo idėjų? Mano
ma, kad moteriai nėra didesnio malonu- 
mo, kaip dėvėti gražias sukneles!.. Iš 
tikrųjų gabiai moteriai dar daug didės- 
nis malonumas yra jas pasigaminti. Kas 
šio malonumo sykį yra paragavęs, tas 
be jo jau nebegali apsieiti. — Tuo tarpu 
kai Aneta laidė savo gražias rankas pia- 

,-nino klavišais, Silvi ilgėdavosi didelių 
žirkliu ir siuvamos mašinos triukšmo ta
ms švelniame neveiklume, kuriame ją 
laike sesuo. Visi meno kūriniai, jeigu 
jai kas būtų juos- pasiūlęs, nebūtų jai at
stoję padoraus be galvos manekino, kurį gali
ma apraukti pagal savo fantaziją, apsukti, 
vėl atsukti, prieš kurį galima tūpčioti, 
slapta jį užgaulioti ir, kai nėra vedėjos, 
paėmus į glėbį apšokti kokį ratą. Kele
tas žodelių, sviestų šen bei ten, pakan
kamai leido įspėti jos minčių eigą; Ane
ta nekantri, matydama jos nušvintančias 
akis, suprato, kad dar turės pergyventi - 
dirbtuvės klausimą.

Todėl, kai, sugrįžus į Paryžių, Silvi 
pranešė vėl norinti pasiimti butą ir nuo
latinį darbą, Aneta atsiduso, bet nenu
stebo. Silvi, laukusi pasipriešinimo, 
daug labiau susijaudino dėl atodūsio ir 
tylos, negu dėl visų galimų žodžių. Ji 

• pribėgo prie savo sėdinčios sesers ir, at
siklaupusi prieš ją, apkabindama jos lie
menį ir tiesdama jai savo lūpas, tarė:

— Aneta ,nepyk ant- manęs!
— Brangioji, —tarė jai Aneta, — ta

vo laimė yra ir mano laimė, tu gi žinai.
Bet jai buvo skaudu. Silvi taip pat.
— Tai ne mano kaltė, — sakė ji. Aš 

.tave taip myliu, užtikrinu!
— Taip, mano mažyte, aš esu tikra.
Ji šypsojosi, bet ir vėl giliai atsiduso. 

Silvi, vis klūpėdama, paėniė jos veidą 
tarp savo rankų ir, priartindama savąjį, 
tarė:

— Aš tau draudžiu dūsauti!.. Nenau
dėle! Jei tu taip dūsausi, aš negalėsiu 
išeiti. Aš nesu budelis.

— Ne, brangioji, tu nesi... Aš klystu, 
aš daugiau to nedarysiu... Bet tai ne dėl 
to, kad tave peikčiau, tai dėl to, kad tu
rėsime skirtis.

— Skirtis!.. Pavyzdžiui!.. Nenaudė
le!.. Matysimės kasdien. Tu ateisi. Aš 
ateisiu. Tu man palieki mano kambarį. 
Ar tik kartais negalvoji iš manęs jį at
imti? Ne, ne, jis mano, aš tau jo negrą
žinu. Kai pavargsiu, manau, tikrai ja
me pasilepinsiu. Žinai, kurį nors vaka
rą, kai manęs nelauki, netikėtai aš atei
nu, turiu raktą, įeinu ir užklumpu ta
ve... Dėmesio, jbi išdykausi!.. Tu pama
tysi, pamatysi, mylėsimės dar labiau; 
taip bus dar geriau... Skirtis... Manai, 
kad aš noriu tave palikti, kad galėsiu gy
venti be savo gražios Anetos!

— Ach! meilikautoja! nenaudėle! — 
kalbėjo Aneta juokdamasi, —- kaip ji 
puikiai išsigudrauja, tave suvilioti! Pra
keiktas melagėlis!

— Aneta! ar nesiliausi keikti! — kal
bėjo rūsčiai Silvi.

— Gerai! trumpai tariant, melagis... 
Ar taip galima?

— Taip tai dar pusė bėdos, — atsakė 
Silvi kilniai.'., v

Ji puolė Anetai ant kaklo ir bučiavo ją 
vos nesmaugdama.

— Aš tau meluoju, aš tau meluoju, aš 
tave valgau!., ' •

Švelni ir sukta, ji turėjo, ir kitų prie
monių gauti atleidimą. Ji paprašė Ane- 
tą padėti jai įsikurti savo vardu. Ši dvi
dešimties metų “jaunystė” norėjo būti 
namie šeimininkė, nebeliepiama, bet 
liepti savo ruožtu, — tegul ir savo ma-: 
nekenui. Aneta buvo sužavėta, kad rei
kės duoti pinigų. Abi seserys kartu ta
rėsi, ginčijosi plačiu mastu dėl įrengimo, 
sekančias dienas bėgiojo ieškodamos pa
talpų, paskui rinkdamos baldus ir me
džiagą, paskui visa sustatydamos į vie
tą, paskui susitvarkydamos su valdžios 
įstaigomis h ištisais vakarais rašė klien- ( 
tų sąrašus, kūrė sumanymus ant suma- 
nymų, bandymus ant bandymų, taip,1 
jog Anetai rodėsi, lyg ji pati įsitąisanti 
su Silvi. Ji ir pamiršo, kad jų gyveni
mai turės skirtis.

(Bus daugiau)

Pasekmingas buvo ginti 
Rosenbergams mitingas

Svetaine buvo perpildyta 
žmonėmis, buvo geri kalbėto
jai, ir dėl teisingo teismo iš
gavimo Rosenbergams sunles? 
ta aukų .1,127 doleriai. f
• Pirmu kalbėtoju buvo rašy

tojas David Aiman. Aiman sa
kėsi esąs Rosenbergų artimas 
kaimynas ir gerai pažįstąs 
juos, kaipo paprastus žmones, 
kurie, iki jų arešto, vedė savo 
kasdieninį gyvenimą, besisten
gdami pasidaryti sau pragyve
nimą, pasiekti mokslo, ir, jei 
bus galima, sutaupyti nors ką 
savo kūdikių ateičiai.

Juliuis Rosenberg -esąs 34 
metų amžiaus, išsimokinęs in
žinieriumi ir toliau gilino'sa
vo mokslo žinias. Jo žmona 
Ethele 36 metų, baigusi Hig- 
school, ėmusi kursus knygve- 
dystės, stenografės, muzikos, 
balso ir kito ko.

Rosenbergai buvo areštuoti 
ir nuteisti mirtin elektros kė
dėje, ir jau daugiau kaip me
tai su puse sėdi mirties kame
roje, Sing Sing kalėjime. Ai
man sakė, kad jie nuteisti mir
tin už tai,* kad jų giminaitis 
Greenglass, būdamas neužga-

I nėdintas, įskundęs juos, būk 
jiedu perdavę atominius sek
retus Sovietų Sąjungai 1944 
metais, kuomet Sovietų Sąjun
ga buvo mūsų geriausia są-

■ jungininke Antrame pasauli-
I niame kare. Tuomet ir pačios 
Jungtinės Valstijos .dalinosi 
kariniais sekretais su Sovietų 
Sąjunga, lygiai kaip ir su An-

! glija ir Kanada. .<
Rosenbergų giminaitis t)a- 

' vid Greenglass liudydamas
■ teisme prieš Rosenbergus sa- 
' kęs, kad jis dirbdamas už pa- 
l prastą mašinistą atominėje la- 
I boratprijoje, Los Alamos, nu-
I girdęs atominio mokslo žmo- 
! nes kalbant apie atominius 
sekretus ir iš to, ką Green- 
glass nugirdęs, padaręs “blu
eprints” ir pardavęs Rosen
bergams, o Rosenbergai atida-' 
vę Sovietų Sąjungai. Toliau 
kalbėtojas Aiman aiškino, kad 
Greenglass teisme prisipažino 
mokslo turįs tik Highschoolės 
ii’ paprasto mašinisto, peėmęs' 
jokio kurso kas liečia atomus 
ii- neskaitęs jokios knygos' a- 
pie tai, ir už tai jis tik vogti
nai kiek nugirdęs 
padaryti atominės 
“blueprinto”.

Tas atrodo panašu į sąmoks
lą todėl, kad Greenglass, kuris 
sakė teisme pats pavogęs ato-1 
mimus sekretus ir pardavęs 
juos Rosenbergams, tapo nu
teistas kalėjiman tik nuo 8 i- 
k i 15 metų, o abu Rosenber
gai nuteisti mirtin. Todėl ir 
teismas daugiausiai mėginęs 
įrodyti, kad Rosenbergai yra 
komunistai.

Antru kalbėtoju buvo advo
katas Jack B. Dworken, kuris 
sakė, kad Rosenbergai tapo 
taip žiauriai nuteisti, pasire
miant blogui įstatymu, Bet kad 
ir blogas įstatymas, dabar 
yra įstatymu ir kitos išeities 
nesą, sakė Dworken, kaip tik 
reikalauti iš prezidento Tru- 
mano pasigailėjimo ir paleis
ti Rosenbergus nuo mirties* 
bausmės. Trumanas galįs tai 
padaryti ir privaląs tai atlik-,i 
ti. Todėl adv. Dworken. liepė 
visiems tuojau rašyti atvirlaiš
kius, ir laiškus ir siųsti tele-''7 
gramas prez. Trumanui su rei
kalavimais išgelbėti Rosenber
gus. ' . .

Trečiu kalbėtoju buvo žy- 
•mus rabinas., taikos šalinin
kas ir kelių knygų autorius 
Dr. Abraham Cronbach, kuris, 
tarpe kitko, sakė: Daleiskime, 
kad Rosenbergai ir būtų išda
vę atominius sekretus Rusijai 
ir tuęmi suteikę Rusijai pir
menybę. Bet už panašią krimi- 
nalystę buvo teisiami ir 
Fuchs,' Greenglass, Gold, So
bel 1, Slack ir kiti, bet nei vie- 
nąs iš jų nebuvę) nuteistas m.ir- 
čia, jie nuteisti tik po kelis ir 
keliolika metų kalėjiman, pa
reiškė Dr. .Cronbach. Tas ne- 

■%. i

labasis žodis “komunizmas”

burvo . įterptas į šį nuteisimo 
procesą, šiame šaltojo karo 
laikotarpyje komunistas yra 
suprantamas tokiu, kurio mie- 
ris esąs, nuversti Jungtinių 
Valstijų valdžią ‘ spėka ir 
prievarta.” Aš noriu jūsų pa
klausti, ar jūs esate girdėję 
ką agituojant nuversti Jungti
nių Valstijų valdžią? klausė 
publikos Dr. Cornbach. Aš esu 
skaitęs komunistų parašytų 
knygų ir brošiūrų, bet nei vie
noj neradau tokios propagan
dos. Esu klausęsis komunistą 
kalbant ir iš jo negirdėjau, 
kad ragintų nuversti valdžią 
spėka ir prievarta. Tai kokia 
yra galimybė sužinoti bent ku
rio neišreikštas mintis? Su ly
gia tiesa, vienas gali įskųsti 
esant slaptais subversyviais- 
griovikais Robert A. Taftą, 
Harry S. Trumaną, Dwight 
Eisenhowerj ir kitus. Dar da- 
leiskime sau, kad Rosenbergų 
draugai susideda tik vien iš 
išdavikų. Ar Rosenbergai turė
tų mirti už draugų nuodėmes? 
—pabrėžtinai sakė Dr. Cr6n- 
bach. J. N. S.

Philadelphia, Pa

negalėjo 
bombos
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PHILADELPHIA, PA.
«

Rengiamas šaunus

Banketas ir Koncertas
Kuris Įvyks Su ba toj

Lapkričio (November) 22
BUBA HALL

Philadelphijoj
Salė atdara 6 vai.

414 Green St.
• Programa prasidės 7:30 vai.

Tai bus pagerbimas žymaus 
apšvietos platintojo 

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

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

2 Įžanga tik $2.00 asmeniui I
2 Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti, pasilinksminti I
2 ir pagerbti gražiais darbais atsižymėjusį veikėją. ’
1 Rengėjai.
5į|
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Įdėkite į mano grabą, po pa- j SKELBKITĖS LAISVeJR
Mirė darbininkų kovotojas

Pietinėje dalyje miesto, ne
seniai vėžio liga mirė karštas 
•darbininkų kovotojas Henrico 
Degoglio, sulaukęs 35 metų 
amžiaus. Henrico nuo pat kū
dikystės augo be tėvo, kaipo 
našlaitis, vos sulaukęs šešioli
kos metų pradėjo dirbti prie 
kriaučių, ir dirbo iki nelemto
ji vėžio liga paguldė jį į lo
vą. Jis buvo labai veiklus 
darbininkų eilėse, ir daug pri
sidėjo savo veikla organizavi
mui unijos lokalų, ypačiai
moteriškų drabužių siuvimo
dirbtuvėse. Suorganizavęs u-1 
nijos lokalus Henrico karštai 
kovojo už aukštesnę algą ir 
geresnes .darbo sąlygas. Jis 
buvo unijose gan aukštai iški
lęs vadovybėje, bet būdamas 
mažamokslis, nesugebėjo išsi
laikyti. Kiti, būdami gudres-' 
niais, 
bo vaisius, ir neprileido 
prie unijos viršūnės 
bes. Henrico dažnai 
davo su republikonų 
kratų politikieriais,

• met savo argumentais supliek
davo juos. Jis visur gindavo 
darbo žmonių reikalus. Dides
niuose ir mažesniuose susirin
kimuose, gatvėje, arba pasi
taikius ir smuklėje, nė vienas 
nepajėgė jo sukritikuoti,. kur 
tik pasikalbėjimuose palietė 
darbininkų reikalus.

žinodamas, kokia 
rico serga, visiškai 
eiti į ligoninę-, nes 
vilties pagyti. Liga 
plačiai apėmusi jo organizmą. 
Jis nusprendė savo sunkiai 
uždirbtus dolerius palikti sa
vo senai našlei motinai ir 
jaunesnei sesutei. Motina ir 
sesuo, būdamos religiškai nusi
teikusios, prieš pat Henrico 
mirtį pašaukė kunigą. Bet li
gonis griežtai atsisakė atlik- 

Sekamą dieną 
kunigas iv vėl .atėjo. Tuomet, 
motina, sesuo ir kunigas, ap
stoję aplink lovą, prašė ligo
nio, kad jis atliktų išpažintį. 
Bet Henrico silpnu balsu pa
prašė kunigą eiti laukan, ir 
palikti jį ramybėje. Kunigas, 
motinos padrąsintas, nudavė 
esąs kurčiu, ir prieš išeinant 
.paskutinį kartą kunigas tarė: 
“Henrico! Tu atsisakai atlikti 

! išpažintį, tai nors atiduok 
man komunistų partijos kortą, 
ir savo mintyje gAilėkis už 
visus savo gyvenimo griekus. 
Aš tau duosiu komuniją, ( ir 
patepsiu tavo kūną šv. alie
jumi. Tik tokiu būdu, tu susi
taikysi su Dievu ir eisi į kara
lystę dangaus. O jeigu tu nuo 
šio visko atsisakai, tai žinok, 
kad pragaras tavęs laukia!”

Ligonis pažvelgė į kunigą ir 
vos girdimu, silpnu balsu pra
kalbėjo: “kunige. Tu komu
niją, /suvalgyk pats, ir išgerk 
tuos aliejus. Aš su Dievu nie
kad nekariavau, visuomet 
taikiai sugyvenau, ir jokių 
dangaus agentų nereikalauju. 
O komunistų partijos kortą

pasisavino Henrico dar- 
jo 

vaclovy- 
svsikirs- 
ir .demo- 
ir visuo-

ti' išpažintį.

liga Hen- 
atsisakė 

neturėjo 
buvo jau

galve.”
Henrico tuos žodžius išta

ręs, už minutės užmerkė savo 
akis, ir atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Pregresas.

Šypsenos
Blogas veidas

“Gerbiamas teisėjau, aš i 
negalėsiu būt džiurimanu.” I

Teisėjas: “Kodėl?”
Džiurimanas: “Kuomet 

aš tik pažvelgiu į teisiamo- ’ 
jo veidą, jįs man atrodo ti- į 
kru kriminalistu.”

Perkrikštas. !

MATTHEW A.
BUYUS

/ (BUKAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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 $L00 asmeniui (su dovanomis)

• Visus kviečia L.D.S. 16-ta Kuopa.

SVARBUS PRANEŠIMAS
M. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz/ dėžutė

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

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

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

No. 2. M. ŠVILPA SALVE (for external pains). Tai mostis nuo įval-

L

302. • '
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, prašalin'a Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles ar 
užsisenėjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai į ’ 
prig dėžutės kaip vartoti -ir užsilaikyt. Kaina $2.50. ’ s

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite-pagal nurody
mus. . ’ EĮb

Su užsakymais siųskite Money-Orderiuš. Siunčiame ir C.O.D., tik 
reikia pridėt 30c stampomis. • » ,į<

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

Adresuokite: 
arba: 597 Broad

PASARGA: 
kite: M. Švilpa,

CHARLES J. ROMAN
. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

M. ŠVILPA, P. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn.
St., Hartford, Conn.
Jeigu nesulauksite užsakymo per 10 dienų, tuoj rašy« 
597 Broad St., Hartford, Conn.

5 pusi.—Laisvė (Liberty )-Šeštad., Lapkričio-N o v. 22, 1952

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

t

4



‘Trys Mylimos” 
jau rytoj

Komedija “Trys Mylimos” 
bus vaidinama jau rytoj, 4:30 
vai. po pietų, Liberty Audito
rijoje, 110-06, Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

kite jos nematę, nes tik tas 
vienas vaidinimas šj rudeni ir

Kviečia,
RENGIMO KOMISIJA.

Kriaučių atydai
26 d.
svar

bus susirinkimas 11-27 Arion 
PL, unijos svetainėje. Pradžia l 
kaip: 7:30 vakaro.

Kriaučiai ir kriaučkos, nu
meskite savo naminius reika- j 
lūs į šalį ir dalyvaukite susi
rinkime, nes yra svarbus tfĮ- Į 
me, kad bus nominuoti visi 16- , 
kalo valdybos nariai ateinan- į 
tiems metams. Šiame susirin
kime bus nominuoti kandida
tai, o ateinanti menesi bus Į 
renkami slaptais balsavimais 
-balotais, kaip paprastai būna 
kas metai, i

Gerbiemieji, turėkite sa- ' 
vim unijos ir social security 
korteles, kitaip nebūsite Įleis- Į 
ti Į susirinkimą. Dalyvaukite : 
visi minėtu laiku. , J. S.

(230-231)

Lapkričio (November)

PETRAS KAP1CKAS 
ir

VINCAS SODAITIS
Jiedu puikiai progresuoja 

savo Bar & Grill biznyje. Da
bar jie gražiai išdękoravo ir 
dailiau pertvarkė visą vidaus 
išvaizdą.. . Sienų dekoracijos 
taip gražios, kad pamatęs ne
gali akių atitraukti, nori žiū
rėti ir žiūrėti. Jų grožį sunku 
aprašyti, tik savo akimis ma
tydamas gali gauti. tikrą ir 
malonų vaizdą.

Petro Kapicko ir Vinco So- 
daičio Įstaiga randasi 32'Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
Užėję patogiai ir linksmai 
•praleisite laiką.

ri v i— 'w i —Sauzude vos neiszude 
kitus gyventojus

Helen Titus, 50 metų, 
rasta u žsi dusinusi gasu 
eksplozijos jos bute Beekman 
Hills Apartments, 319 E. 50th 
St., New Yorke.

Tyrinėtojai nustatė, kad 
penki kraneliai jos gasinio 
pečiaus buvo atidaryti kada 
nors pirmadienio prievakarį. 
Butui persi pildžius gasu, eks
plozija įvyko anksti antradie
nio rytą. Veik visai suardė 
tris artimiausius apartmen- 
tus, apžalojo kelis kitus.

Kaip nors netikėtai laimin- 
gai tų apartmentų gyventojai 
išliko pavojingai nesužeisti, 
neužmušti.

Saužudė seniau turėjusi su
knelių biznį 19 E. 48th St., 
pastaruoju laiku nesveikavusi 
ir negalėjusi nurimti dėl ne
tekimo užsiėmimo ir dėl pra
rastų pajamų.

NewYorto^Mife?liil(H
Auksinio Jubiliejaus 
Atžymėjimas

Lapkričio 15 d. įvyko links-’ 
mas ir vaišingas banketas, at- 
žymėjimui Onos ir Kazio Ci- 
dabrų 50 meti) ženybinio. gy
venimo sukakties, šliūbas ir 
banketas pakartota iškilmin
giau, negu buvo prieš 50 me
tų Lietuvoje.

Pakartojimas šliūbo Įvyko 
Karalienes Angelų bažnyčioje. 
Taip pat ir banketas atsibuvo 
tos pačios bažnyčios salėje.

Bankete dalyvavo virš 150 
svečių. Didžiumoje alvitiškiai, 
nes abudu jubiliejatai paeina 
iš Lietuvos nuo paties Alvito.

Svetainė buvo papuošta 
aukso spalvų dekoracijom, o 
stalai gražiomis gėlėmis. Sve
čiai irgi buvo padabinti gėlė- 

| mis.
Po gausių vaišių, turėta 

trumpa programa. Ją vedė ju- 
biliejatų anūkas, advokatas 
Jasevičius. Jis pasveikino sve
čius vardu jubiliejatų, o var
gonininkas Dulkė padainavo 
šio jubiliejaus proga pritai
kintą dainelę, jo paties suei
liuotą.
Linkėjimus jubiliejatams pa

reiškė svotas, svočia, jubilie- 
jantų seserys, P. šalinskas ir 
eliffsidietis K. Steponavičius. 
Pastarasis papasakojo staig
meną, kai j’is prieš 5.0 metų, 
Lietuvoje su žvilgančia .brič
ka ir dviemis ‘ smielniais” 
juodbėriais nuvežė Kazį Ci- 
dabrą ir Onutę Priešpyliutę 
Alvito bažnyčion šliūban. Ta
da buvome jauni ir energingi, 
o jau dabar mums žilagal
viams tie toli, toli pasilikę 
jaunystės laikai yra tik 
žiu atsiminimu.

Užbaigiant programą, 
tys jubiliejantai pasakė 
keletą padėkos žodžių. Po to 
viršutinėje svetainėje orkest
ras grojo valcus ir klumpa- 
kojus, o žemutinėje salėje 
vaišėms nebuvo galo.

Kaip prieš 50 metų Lietu
voje Cidabrų vestuvėse skam
bėjo liaudies dainos, tain ir 
šiame auksiniame jų jubilie
juje’lietuviškos dainos melo
dijos—“Ant Kalno Karklai 
Siūbavo,” arba —“Kur Ban-

— skambė
jo visu pokilio laiku. Brook- 
lyno alvitiškiai, nors jau apse- 
nę, bet da pusėtinai energin
gi ir linksmi.

Linkime Cidabrams sveika
tos ir gyventi ilgiausius me
tus. Alvitiškis.

at-
P° ' guoja Nemunėlis,

Didžiojo New Yorko katali
kų dvasiškija specialūje kam- 
-panijoje savo metinei veiklai 
didmiestyje surinkusi $589,- 
.522 aukų.

Lietuvių Namo Bendrovės
Suvažiavimas ir banketas

Norime dar kartą priminti, jog Lietuvių Namo Ben
drovės (Lietuvių Kultūrinio Centro) šėrininkų metinis 
suvažiavimas Įvyks šeštadieni, lapkričio 29, Liberty Au
ditorijoje.

Suvažiavimas prasidės kaip 1 vai. po pietų, šėrininkų 
registracija prasidės kaip 12 vai.

Būtų gerai, kad tie šėrininkai, kuriems laikas leidžia.

Tie, kurie iki. pietų dirbs, gali tiesiai į Auditoriją at
vykti ir čia pietus pavalgyti, nes valgykla bus atdara 
visą dieną. Kas tik norės, ta dieną gales skaniai pasi- 
valgyti.

Taipgi svarbu visiems priminti tai, kad tuoj po šeri- 
ninkų suvažiavimo įvyks Lietuvių Kultūrinio Centro me
tinis bankietas. Prasidės 7 vai. vakare.

Kviečiame šerininkus ir ne šerininkus šiame bankiete 
dalyvauti. Įžanga $3.00. Gaspadines paruoš geriausius

Kaip matote, svarbu dalyvauti suvažiavime ir bu n-r 
kieto.

Kaip visada, taip ir šiais metais atsiras tokių šėrinin
kų, kurie dėl kokių nors aplinkybių negalėtų suvažiavi
me dalyvauti. Tokių šėrininkų maloniai prašome išpil
dyti jiems pasiųstus Įgaliojimus (proxy) ir prisiųsti Li
berty Auditorijos adresu.

Pasimatysime metinėje mūsų Kultūrinio Centro suei-

LNB direktoriai

Lenkiškų filmų festivalis
- New Yorke
M I

pa
po

Tammanietis atsikirto
X

Dewey’o komisijai
Pašauktas į gubernatoriaus 

Dewey paskirtos Valstijinės 
Kriminalybėms Tyrinėti Ko
misijos posėdį tardymui, Tanu 
manės lyderis Carmine De Sa- 
pio pareikalavo leisti jam at
sakyti tūlus spaudoje iškeltus 
klausimus. Jis sakė, jog jie 
apjuodina jo partiją, demo
kratus.

Tardytojas Wilkinson jam 
to neleido. De Sapio spyrėsi 
teikti savąjį liūdymą. Wilkin- 
•sonas jam įsakė prasišalinti iš 
būdytojo kėdės.

ACME LIQUOR STORE
SAM SAPEGA, Savininkas

Didelis pasirinkimas Amerikoniškų 
Iihportuotų degtinių ir vynų.

ir

ANT UŽSAKYMŲ PRISTATOME 
Į NAMUS

Greitas patarnavimas ir teisingos kainos

'Calvęrf

2110 Flatbush Ave
Telefoną* NAvarre 8-4848

Brooklyn, N. Y.
Lie. No. L-5283

Macy krautuvėje buvo 
sustabdę darbą

Praėjusį trečiadienį didžio
joje Macy’s krautuvėje prie 
Herald Square, New Yorko, 
vienu tarpu veik visai buvo 
sustojęs biznis. Sustabdymas 
darbo įvyko firmai spiriantis 
nemokėti arbitratoriaus nu
spręstą algų priedą.

Masinis sustabdymas darbo 
prasidėjo kai firma suspenda
vo 300 darbininkų, kurie, ne
gavę alį»’(>s. priedo, pasiuntė 
pas firmos viršininkus delega
ciją su pareiškimu, kad jie to 
priedo reikalauja, nenusileis. 
Tas įvyko prieš piel.

Pietų laiku 0-to aukšto dar
bininkai su tais 300 susirinko 
i 13- j į aukštą. Pradėjo rinktis 
iš kitų department,!). Iki 3:30,

kada krautuvėje .prasideda 
didžioji popietinė datbymetė, 
13-me aukšte jau buvo apie 
750 darbininkų. Kuo dalykas 
baigsis, šiuos žodžius rašant 
dar nebuvo žinoma-.

Firmos kontraktas su Loka
lu 1-S pasibaigė gale praėju
sio vasario. Abi pusės sutiko 
pasiduoti arbitracijai. Pagal 
arbitratoriaus nuosprendį visi 
darbininkai tikėjosi gauti 
$2.75 priedo. Pradėjus tą 
priedą mokėti, firma tūlus iš
skyrė. Ji aiškinasi, kad prie
das neliečiąs daugiausia už
dirbančių, nei tų, kurie pa
samdyti po vasario mėnesio, 
taip pat nei tų, kurie bent ko
kį priedą gavę bėgiu paskiau
siu vieneriu metu. * v »

Blogas laikas išdavė
New Yorke suimti du jauni 

vyrai. Juos policija po vidur
nakčio pamate su maišais gro- 
serio. Įtarimui prisidėjo tas, 
kad prie grosernės gyvenan
tieji žmonės skambino policA 
jai girdėję stiklų žvangėjimai

Abu vyrai jau seniau ture-* 
ję bėdų su policija ir, veikiau
sia, dabar neturėjo kitų prie
monių pragyvenimui.

Keliomis minutėmis pirm 
atėjimo dienos pajamų surin
kėjo traukinio, plėšikas 
ginklu rankoje privertęs 
Wall St.- stoties kasininką 
duoti 4 maišelius pinigų, 
apie $1,000.

su 
IRT 
ati- 
viso

Trafiko pabaudų šienapiu- 
tėje kartais patenka ne vien 
tiktai salesmanai, kuriuos dar
bo sąlygos dažnai spaudžia 
pasistatyti auto ne vietoje. Į 
Aną dieną ambasadoriaus Ja
ponijai duktė Miss Murphy, 
pasimokėjo $60 už 4 tikietus.

REAL ESTATE
SULLIVAN COUNTY

Parsiduoda vislų farma, 55 akrai 
žemės. 8 rūmų namas. Visi Dengi
mai, šiluma, viela dėl 3000 broilers, 
vanduo automatiškai, garadžius. 
$7,500, duodame ant išmokėjimo.

SCHEIDELL & SCHMIDT, Inc.
Jeffersonville, N. Y.

ORGANIZACIJOMS IR DRAUGAMS
f

Ateivių Gynimui Komitetas šaukia New Yorko ir 
New Jersey apylinkes organizacijas j konferenciją, įvyk
siančią lapkričio (November) 23 d.. Liberty Auditorijoj, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. Prasidės 11

Pasitikime, kad jūs šį kvietimą priimsite ir atsiusite 
delegatus į lapkričio 23 d. konferenciją. Taipgi pagal 
išgalę prisidėsite su finansine parama.

Lietuviu Civilinėm Teisėm 
Ginti Komitetas.

Bellrose, L. I . Two room apart
ment, small; partially furnished. 
Combination, Living-Kitchen. Refril 
gerator; Gas & Electric. Private cw 
trance. Good neighborhood. Businesj? 
couple. Convenient transit. $39.5(M 
monthly. Fieldstone 7-9748.

(229-2-32)

PRANEŠIMAI

Ligonis nužudė savo 
žmoną ir pasidavė

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED —MALE

Lenkijos Liaudiškoji Demo
kratinė Republika, ryžtingai 
keldama savo ekonomiją, vyk
dydama šešerių metų planą, 
aukštai stato ir kultūrinius 
reikalus: mokslą ir meną.

Filmų gamyba Lenkijoje, 
kaip ir kituose kraštuose, uži
ma vyraujančią vietą, nes su 
filmų pagalba galima pasaky
ti liaudžiai daugiau, negu su 
kuria kita menine priemone. 
/ Lenkijos f ii mos 
pasiekti jau ir kitus 
ir atkreipti didžiulį
dėmesį. Organizacija 
Polski prisiuntė Artkino Pic
tures bendrovei, New Yorke, 
devynias filmas, gamintas 
naujoje Lenkijoje, šio mėnesio 
14, 15 ir 16 dd. šios filmos 
buvo rodytos Museum of Mo
dern Art auditorijoje ’ New 
Yorke.

rėjo daugiau meninių verty
bių. negu kuris kitas katalikų 
bažnyčios altorius pasaulyje. 
Skulptorius, vaizduodamas, bi- 
bliškus žmonos, jiems veido 
bruožus davė ano moto lenkų, 
daugiausiai darbo žmonių. 
Skulptūros meistriškai atlik
tos, didžiai Įspūdingos. Wit 
Stwosz, atsiminkime, buvo 
lenkų renesanso genijus, kaip 
italų da Vinči ar Michelango-

Brooklynietis Harold Ernst, 
45 metų, didesnę pusę savo 
g-yveitimo praleidęs proto ligo
niams įstaigose, pasmaugė sa
vo žmoną, kurią jis' buvo su
sipažinęs būdamas Įstaigoje 
ir vedęs po išėjimo iš Įstaigos. 
Po to pats nuėjo policijai pra-

OPERATORS. Exp. on single 
needle machine. Steady work; good 
pay; good working conditions. Apply 
in person. 5th floor. I. PINCUS, 
1035 S. 11th Street.

« (228-230)

Auto Body .Metai Man 
First class. Painter’s Helper.

Glendora Auto Body.
Beaver Brook 8-2759

(230-232)

ROCHESTER, N. Y......
Lapkričio (Nov.) 29-1 ą, šeštadienj, 

Jaunuolių Moterų Klubas rengia va
karienę. Pelnas eis mažų vaikučių 
Kalėdų eglaitei ir dovanėlėms. Vie
ta: Gedemino svetaine, 575 Joseph 
Avė. Pradžia 6 vai. vakaro. Jžan- ■ 
ga lik $1. Rengėjos visos yra Ge
demino Draugystės narės ir geros 
veikėjos. Vakarienė bus skani, nes 
mūsų jaunuolės moka gerai paga
minti. Visi vietiniai ir iš apylinkių 
lietuviai širdingai prašomi dalyvau
ti. Rengėjos.

(229-230)

pradeda 
kraštus 
žmonių

Film 
"ic-

Suminėsime čia rodytąsias 
filmas pavadinimais, atžymė
tais programoje. Štai jos: 
'“Mazowsze,” “Youth of Cho
pin,” “Altar-Masterpiece,” 
‘The Treasure,,’ ‘First Start,’ 
“Songs of Labor,” “The Last 

“The Crew” ir “The 
(pastaroji kronikinė), 

žodžiu rašytojui teko 
trys filmos, ro.dytos 15

Stop, 
Road

matyti 
d. vakarą.

“ Altar-Masterplece” — ne- 
intriginė filmą, o vajzdas žy- 

•maus lenkų skulptoriaus Wit 
Stwosz darbų. 

f

Pabaigoje 15-to. amžiaus 
skulptorius Wit Stwosz -iškalė 
šimtus statulų, vaizduojančių 
‘šventus’ ir ‘prakeiktus' žmo
nes, ir visa tai Sudėjo į šv. 
Marijos bažnyčios didžiulį ai-, 
torių Krakuvoje. Tai buvo 
tuomet, kai Lenkija su' Lietu
va sudarė vieną valstybę.

Sakomaį jog tasai altorius, 
dėka didžiam dailininkui, tu-

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.

KVORTA MEDAUS $1.10 
Gaunamas Laisvės Įstaigoj

Vokietija 
linu diškoji 

tuojau

Ernst, mašinistas, dabar bu
vęs be darbo. Gyvenę iš pa
šalpos. Tokios sąlygos, aišku, 
nebuvo akstinu fiziniai stiprėti 
nei protiniai sveikti. Pasmaug
toji buvo motina dviejų vai
kų nuo pirmojo vyro ir jau 
laukėsi- kūdikio nuo šio.

HELP WANTED—FEMALE
TYPIST CLERK. For general 

office work. 40 hour .week. Steady 
employment. State Salary desired. 
Reply by letter to: E. A. DAGES, 
Inc., 306 New Street, Philadelphia 6.

(230-232)

CLERK
Old established concern. Pleasant 

center city office. Bookkeeping, typ
ing.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Antrojo pasdulinio karo me
tu vokiškieji naciai buvo iš
plėšę tą altorių, pasigrobė vi
sas meno vertybes ir jas, nu
vežę į Nurembergą, suslėpė. 
Bet kai hitlerinė 
buvo nugalėta,
Lenki.jos vyriausybė 
pradėjo ieškoti Stwosz kūry
bos. Ją suradusi, 1946 metais 
grąžino Krokuvon, ten, kur ji 
priklauso. Lenkijos vyriausy
bė paskyrė dailininkus ir 
jiems padėjėjus, kad šie at
naujintų Stwoszo statulas. Na, 

ir po keleto metų sunkaus ir 
įkiraus darbo, jos: buvo At
naujintos ir meistriškai nufil
muotos. Stebėtojas,, žiūrėda
mas į šią filmą, negali atsi
gėrėti jos meistriškumu!

Kita tą vakarą filmą “First 
Start” (Pierwszy Start)-leng
va drama iš dabartinės Lenki
jos gyvenimo, parodant^ kaip 
naujoji Lenkija auklėja jauni
mą. Veiksmas vyksta aviaci
jos dirbtuvėje ir mokykloje. 
* Trečioji— "The Treasure” 
(Skarb). Tai komedija, bet 
labai reali komedija, paimta 
iš Varsa vos žmonių gyvenimo, 
štai karo metu sugriautoje 
Varšavoj.e prasideda atkakli 
gyvenamųjų namų statyba. 
Bot j i to 1 i g ra ž u ne p ate n k i n a 
vis didėjančio gyventojų skai
čiaus.- Susituokia jauna pora, 
bet neturi kur, gyventi, nėra 
butų. Juodu gyvena paskyrai, 
bet jis ir ji gyvena susikimšę’ 
su kitais-Vburding.ęriais,” kaip 
silkės bačkoje.

zTiesa, įmonėje, kur jauna
martė tarnauja, sako: neužil
go šios įmonės darbi niekams 
ir tarnautojams pastatys pui
kų apartmentą, net šešių auk
štų, tik turėkit kantrybės ir 
palaukite. Biet jauniesiems tos 
kantrybės stokuoja. Jiedu no
ri gyventi kartu, het ir men- 
kiausiame kampely].

Sužino jiedu, kad viename 
vokiškų bombų sugriauto na
mo rūsyje tūla moteriukė iš-

nuomuoja butą. Jiedu jį pasi
samdė, bet suranda, jog ten 
ramybės mažiau, negu kitur, 
nes butas išnuomuotas dar ke
liolikai “įvairaus politinio 
plauko” žmonių.

11 g a i n i u i (j u o k i n g i a u s i o s
intrigos dalies neatidengsiu) 
vienas “burdingierių” “suži
no,” jog to apgriauto nąmo 
sienose, rūsyje,, yra paslėpti 
turtai, skarbas (dėl to ir vei- 

j kalui vardas duętas ‘Skarb.’) 
Na, ir pradedama skarbo ieš
koti, griaunamos sienos, ieš
kant paslėptų turtų, negriau
nant, surandama baisi vokie
čių palikta, 'dar nesprogusi 
bomba!...

Tačiau ilgainiui jaunoji po
ra susilaukė žadėtos Jaimes: 
a p artm e ntn a m i s,—gražus, bal
tas, — gatavas. Jinai džiau
giasi ir kraustosi gyventi ra
miai ’ir laimingai.

“Skarb” T— labai vykusi ko
medija, toli gražu pralenkia 
mūsų hollywoodiškas komedi
jas. Ji,turėjo didžiulio pasise
kimo ne tik* Lęnkijoje, o ir 
kituose Europos kraštuose. 
Vyriausias roles komedijoje 
vaidina: Danuta Szaflarska, 
Jerzy Duszynski ir Adolf 
Dymsza. •

Galima spėti, jog -kitos fil
mos, kurių neteko man matyti, 
yra nei kiek nemažesnės ver
tės už matytąsias. >

Tenka pasidžiaugti, kad 
mūsų tėvų krašto,- Lietuvos, 

(kaimynai, kurdami naująjį 
laimingą gyvenimą, moka jį 
filmose ryškiai ir gražiai pa
vaizduoti, parodant jo. pliu
sus ir minusus, parodant tai, 
ko naujoji Lenkija siekiasi ir 
ką ištikrųjų greit savo žmo
nių laimei pasieks! R. M.

Good salary. 5-day week.
REECE CORP.

112 N. 12th Street
(226-232)

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

II A. M. Evenings 8 P. M. to 
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 Tl£. 9-7830 for inter
view. .

TONY’S
UŲ-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barbcriai >

(226-232)

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

Mr. Paulson.
(224-230)

MALE and FEMALE

6 
or

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

Call MERCHANTVILLE 8-0235.
(225-231)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

■—už griežtai žemas kainas,
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-G2.33

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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