
Aukšta kaina.
Irgi nuopelnai.
Žmogus sapnuoja.
Didelis gudrumas.
Tegu pasitraukia.

Rašo A. BIMBA

Francūziškų imperialistu 
nuostoliai Indokinijoje yra 
milžiniški. Jie ten jau paklojo 
virš 30,000 kareivių, sukišo 
šešis bilijonus dolerių savo 
pinigų ir du bilijonus dolerių 
tų, kuriuos gavo iš Amerikos.

O konfliktui galo nesimato. 
Indokinįjos žmonės kovoja 
prieš svetimus įsiveržėlius.

Kaip čia Amerikoje auga 
reikalavimas baigti karą Ko
rėjoje, taip Prancūzijoje žmo
nės piktinasi “policiniu žygiu” 
Indokinijoje. Kol kas tačiau 
Prancūzijoje tiktai komunis
tai darbuojasi sumobilizavi- 
mui žmonių už taiką. Socialis
tai talkauja imperialistams ir 
svetimų žemių plėšikams.

—o—
Prie kapitalizmo nuopelnų 

^reikia priskaityti ir tą faktą, 
Zjog šiandien pusė pasaulio 
^.žmonijos gyveni pusbadžiai. 
Dar ir šiandien, tikėsite ar ne, 
1,200,000,000 žmon. nemoka 
nei rašyti, nei skaityti.

Dr. Julia J. Henderson, 
Jungtinių Tautų darbuotoją, 
padarė išvadą, kad šiandien 
pasidalinimas tarpe turto ir 
neturto kur kas didesnis, negu 
buvo prieš keletą desėtkų me
tų.

Tai ot ką žmonijai davė ke
leto šimtų metų kapitalizmo 
viešpatavimas.

Anglija valdė Indiją per 
trejetą šimtų metų. Iš jos An
glijos kapitalistai susikrovė* 
milžiniškus turtus. O Indija 
šiandien vienas iš pačių bied- 

w niausiu ir labiausia atsiliku- 
> šių kraštų pasaulyje.

Tas pats pragaras visose 
kapitalistinių kraštų valdomo
se kolonijose. O yra kvailių, 
kurie bando svietą* įtikinti, 
kad kapitalizmas geriausia 
santvarka, kad jis turi amži
nai pasaulį valdyti...

Koks ten Stepas Paulauskas 
kanadiškių kardeliečių “N. 
Lietuvoje” prisimygęs tvirtina, 
kad Lietuvos kariuomenė gy- 

. vuoja Vakarinėje Vokietijoje 
ir tik laukia progos sugrįžti 
Lietuvon. Ji esanti pasirengus 
padėt gen. Eisenhoweriui 
“išlaisvinti” Lietuvą.

—o—
Dabar tik klausimas, ką iš

rinktasis prezidentas padarys
i su tuo Paulausko vaisku. Ji£ 

' • juk bus labai užimtas Baltojo 
<LNamo reikalais ir negalės tą 
vaiską vesti Vilniun. Prisieis 
pačiam Paulauskui, o gal Kar
deliui tą misiją atlikti. Deja, 
jiedu pasirodę dideliais bai
liais ir sprukcr iš Lietuvos, iš
girdę, kad jų globotojui Sme
tonai pasidarė per karšta.

Todėl aš mažai teturiu vil
ties, kad tasai Paulausko vais- 
kas kada nors pamatys Vilnių. 
Bent kai aš buvau Vilniuje 
neatrodė, jog Lietuvos žmonės 
jo ten lauktų arba tikėtųsi.

Vienas keleivinis kryžiokas 
nusiminęs dejuoja : “Tur būt 
dar negimė tas, kas galėtų 
Staliną apgauti.”

Jis teigia, kad Stalinas ap
movęs ir mūsų gudrųjį nabaš- 
ninką prezidentą Rooseveltą.

Kad Stalinas yra gudrus 
vyras, tai niekas neabejoja. 
Bet kam jau jį taip be galo ; 
Keleiviui garbinti?

Jurgis Kurbelis smetoninėje 
Vienybėje vanoja kailį Ameri
kos Lietuvių Tarybos sekreto- 

Uriui ir mūsų kolegai Pijui Gri- 
y gaičiui. Grigaitis turįs iš tos 

vietos be jokių ceremonijų 
pasitraukti. Jis galvą guldė už 
Stevensoną, o laimėjo gen. 
Eisenhoweris.

Aišku, kad dabar Tarybos 
sekretoriaus naujasis prezi-
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IRAKO DEMONSTRANTAI
PADEGĖ AMERIKOS
ŽINIŲ 1ST AH, \
Atakavo Anglijos atstovybę; 
policija šaudė demonstrantus

Legiono viršininkas tikisi, kad 
Eisenhower gal platins karą

Bagdad, Irak. — Irakie
čiai demonstruodami pade
gė Amerikos žinių raštinę 
(Information Service); iš
plėšė kėdės, stalus, knygas, 
laikraščius bei dokumen
tus; išmetė gatvėn ir sude
gino. Kiti irakiečiai tuo 
tarpu akmenimis bombar
davo Anglijos ambasadą. 
Taip pat atakavo dvi polici
jos stotis.

Policininkai, važinėdami 
šarvuotais a u t o m o biliais, 
šaukė: “Šalin karinius an
glų - amerikonų' planus!” 
Nes Amerika bando įtrauk
ti Iraką į karinį sąryšį 
prieš Sovietų Sąjungą.

Irako valdovas Abdul II- 
lah (per jauno karaliuko 
pavaduotojas) įsakė gene
rolui Mahmoudui įvesti ka
ro stovį. Tad Mahmoudas 
uždarė visas mokyklas sos

Amerikonai gailestauja 
baisių savo nuostolių 
mūšiuose dėl kalnų

Korėja. — Amerikonų ir 
jų talkininkų oficieriai šu
kė Associated Press kores
pondentams, “net skauda 
širdį, prisimenant baisius 
nuostolius,” nukentėtus per 
41 dienos mūšius dėl Tri
angle, Sniper ir kitų kalnų 
viduriniame fronte.

Kai kurie oficieriai ver
kė, matydami, kaip tiktai 
mizerni ištisų kariuome
nės kuopų likučiai grįžta 
žemyn nuo tų kalnų. O vi
sas laimėjimas — tai tik ke- 

'li šimtai jardų uolos, ku
rią Korėjos liaudininkų ar
tilerija supleškino į smėlį.

Kuomet amerikonai su 
savo talkininkais, Pietinės 
Korėjos tautininkais, uži
ma viršukalnę, tai liaudį- 
ninku patrankos nuo Pa- 
pasan kalno paleidžia per
kūnišką ugnį į tą poziciją. 
Papasan kalnas, 3,500 pėdų 
aukščio, yra už 4 mylių į 
šiaurę nuo Triangle kalno, 
kuris stovi prie vieškelio, 
vedančio į Seoulą, Pietinės 
Korėjos sostinę.

35 Amerikos karo laivai 
“svečiuojasi” Graikijoje

Athenai,. Graikija. — At
plaukė 35 Amerikos karo 
laivai į Graikijos, uostus. 
Po manevrų Viduržemio 
Jūroje jie staptelėjo čia 
“pasisvečiuoti.”

(lentas nebeįsileis nei gurbą iš
valyti. Tai ką beveiks Tary
ba? '

Aš iš gilumos širdies pare-, 
miu Kurbelio sumanymą. Gri
gaitis taip nusidėvėjo, jog 
niekur politikoje nebetinka.- 
Praganys jis ir visą Lietuvos 
“laisvinimo” raketą.

tinėje Bagdade ir uždraudė 
bent kokius žmonių susi
rinkimus.

Irakas yra 116,000 ket
virtainių mylių šalis su 
daugiau kaip 4 milijonais 
gyventojų. Rubežiuojasi su 
Syrija, Palestina, Saudi 
Arabija, Turkija ir Iranu.

Irakas labai turtingas 
aliejaus - naftos šaltiniais, 
kuriuos išnaudoja anglai - 
amerikonai.

Vietnamo liaudininkai 
apgulė francūzus 
dviejose tvirtovėse

Hanoi, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai - komu
nistai apgulė francūzų tvir
tovę — Nasaną, už 110 my
lių į vakarus nuo sostinės 
Hanoi, ir apsupo didmiestį 
Laičau, toliau į šiaurvaka
rius.

Prancūzai tiktai oru te
gali atgabent apgultiems 
saviškiams maisto, ginklų 
bei amunicijos. 9

Liaudininkai taip pat 
grumiasi artyn Sonios, ki
tos tvirtoviškos francūzų 
pozicijos, už 6 mylių į šiau
rę nuo apgulto Nasano.

(New Yorko miesto ra
dijas net pajuokė francūzų 
pranešimus. Jie giriasi už
mušą labai daug Vietnamo 
liaudininkų. Bet liaudinin
kai per dieną numaršuoja 
iki 15 mylių pirmyn, sakė 
tas radijas.)

Korėja.—Amerikos bom
bonešiai sudaužė didelę 
vandens. - elektros jėgainę 
tie Tongčonu, Šiaurinėje 
Korėjoje.

Mirė William Green, Darbo Federacijos pirmininkas
Coshocton, Ohio. — Nuo 

širdies priepuolio mirė Wil
liam Green, Amerikos Dar
bo Federacijos pirminin
kas, 82 metų amžiaus..

Velionio draugai sako, jis 
buvo nusiminęs, kad Eisen
howeris išrinktas Jungti
nių valstijų pr e z i d e n. t u. 
Šiemetinis Darbo Federa
cijos suvažiavimas, Gree- 
nui raginant, rėmė Steven
son ą, demokratų kandida
tą į“ prezidentus.

Green pirmininkavo Fe
deracijai per 28 paskuti
nius metus, visą laiką po 
mirties Samuelio Gomper- 
so, tos darbo unijų organi
zacijos įkūrėjo.

Darbo Federacija dabar 
turi 8 milijonus narių.

Kas bus naujas
Federacijos pirmininkas

Washington. — šį antra
dienį susirinks Darbo Fe
deracijos vykdomoji tary
ba ir skirs naują Federa
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Dingo lėktuvas su 52 kariškiais
Elmendorf, Alaska.—Din

go milžiniškas amerikinis 
lėktuvas Globemaster, at
skridęs iš Was.hingtono 
valstijos į Alaska. Radijo 
pranešimai teigia, kad su 
lėktuvu, ttir būt, žuvo visi 
52 lakūnai, kareiviai ir ofi
cieriai. Ūkana buvo tokia 
tiršta, kad lėktuvas nema
tė kur nusileisti.

cijos pirmininką vieton mi
rusiojo Williamo Greeno.

Galimiausiu kandidatu 
pirmininko vietai laikomas 
George. Meany, Federacijos 
sekretorius-iždininkaš.

* -- -

Priešinosi organizavimui 
paprašty darbininku

i

William Green, kaipo uni
jų vadas buvo senovinis at
silikėlis. Jis organizavo tik
tai išlavintus, amatinius 
darbininkus į unijas. Ko
vojo prieš nelavintų darbi
ninkų jungimą į didžias, in
dustrines unijas ištisoms 
pramonėms. Green ir pana
šūs vadai naudojo amati- 
nes unijas kaip “džiabų” 
trustus.

Green skelbdavo santai
ką tarp darbininkų ir sam
dytojų, esą, dėl “bendros 
vienų ir kitų gerovės.” Jis 
net taikydavo kovojančius 
darbininkus su kapitalis

Tai jau trečia karinių 
Amerikos lėktuvu nelaimė 
Alaskoj per trejetą pasku
tinių savaičių. Dviejose pir
mesnėse nelaimėse žuvo 4i9 
amerikiečiai kariškiai.

Nairobi, Kenya. — Anglai 
sušaudė 15 negrų kaip “te
roristų.” 

tais, veikdamas kaip vienų 
ir kitų “ambasadorius.”

Greeno vado vau j ama, 
Darbo Federacija nepasi- 
s.akydavo rinkimuose už 
jokią partiją ir tiktai ra- 

i gindavo balsavimais “apdo
vanoti savo draugus, o nu
bausti priešus” (demokra
tus ar republikonus).

Dar pirmą kartą savo is
torijoj Federacijos suvažia
vimas. šiemet nutarė rem
ti demokratų kandidatą į

CIO telkė ir nelavintus 
darbininkus į unijas

% /

Ilgainiui pradėjo organi
zuotis plačiųjų industrinių 
unijų judėjimas-' Federaci
joje". Už tokias unijas sto
jo John L. Lewis, Anglia
kasių Unijos pirmininkas, 
ir Philip Murray, plieno 
darbininkų vadovas. Jie 
kritikavo savana udiškus,

Washington. — Vadovau
jantis. republikonų kongres- 
manas Joseph W. Martin 
ragino valdžią p a v a r t o t 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų armiją karui prieš 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus.

Amerikonų Legiono ko
ma ndierius Lewis Gough 
šaukė naudot 600,000 Čian- 
go armijos ne tik korėji- 
niam karui, bet įsakyt čian-

Čechoslovakų teisme 
dar keli prisipažino 
kaip šnipai išdavikai

Praga*. — Buvęs čecho- 
slovakijos užsienio reikalų 
ministras Vladimiras Kle- 
mentis prisipažino teisme, 
kad planavo nužudyt savo 
draugą prezidentą Gott- 
walda kaipo komunistą; 
šnipinėjo anglams, ameri
konams ir f r a n c ū z a m š 
prieš Čechoslovakiją ir su 
savo bičiuliais darė visokius 
sabotažo - kenkimo žygius., 
ardant šalies pramonę ir 
pu Ida n t jos ūkį.

K

Kaip Klementiso, taip pir
miau prisipažinusio Slans- 
kio tikslas buvo nuversti 
liaudiškąją Čechošlovaki jos 
respubliką ir įtraukti ją į 
karinį sąryšį su anglais - 
amerikonais prieš Sovietų 
Sąjungą.

Vienas gi, Josef Frank, 
buvusio Komunistų ' Parti
jos sekretoriaus Slanskio 
p a v a d u o t o j as, pasisakė, 
kaip jis žudė rusus belais
vius nacių koncentracijos 
stovyklose.

dažnai raketieriškus Fede
racijos amatinių unijų va
dus. Bet ' komunistai vei
kiausiai pasidarbavo išvys- 
tyt industrinėms unijoms, 
kur galima būtų suburti 
milijonus paprastų darbi
ninkų. Taip ir susidarė 
Federacijoje stipri CIO — 
Industrinių Unijų Organi
zacija.

Bet negalint sugyventi 
su tokiais reakciniais va
dais, kaip Wm. Green ir 
George Meany, tad CIO 
1936 .metais ir pasitraukė 
iš Darbo Federacijos.

Dabar CIO. turi apie .7 
milijonus narių Jos pir
mininkas Philip Murray 
mirė tik 12 dienų anksčiau 
už Greeną. Abudu buvo 
ateivių iš Anglijos vaikai 
ir, būdami jaunais berniu
kais, dirbo angliakasyklose 
su savo tėvais—Green Ohio 
valstijoj, o Murray Penn- 
sylvanijoj, iki palaipsniui 
pakilo į vadus.
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gininkams užpult ir Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Kalbėdami per radiją 
Martinas ir Gough pareiš
kė viltį, jog kai Eisenhowe
ris taps prezidentu, tai pa
smarkins karą prieš Šiauri
nę Korėją.

Gough sake, kad jis jau 
išdėstė savo siūlymus Ei- 
senhoweriui, kuris “palan
kiai priėmė juos kaip ži
nias,” naudingas, karui Ko
rėjoje. Gough tikisi, kad 
Eisenhoweris paplatins ka
rą, “jeigu reikės,” ir prieš 
Kinijos Respubliką.

Bet oro jėgų sekretorius 
Thomas K. Finletter per te
leviziją perspėjo, kad būtų 
rizikingas pačiai Amerikai 
dalykas, jeigu ji įsiveltų 
karau su Kinija. /

Maskvos spauda neigia 
Indijos pasiūlymą

Maskva.—Sovietiniai laik
raščiai peikė Indijos pasiūk 
lyma dėl apsikeitimo Korė
jos karo belaisviais. Sako, 
tas pasiūlymas yra tiktai 
truputį skirtinga ameriki
nio plano kopija.

Rinkimams išleista 
40 milijonų doleriu

New York. — Nacionalio 
republikonų komiteto iždi
ninkas Sinclair Weeks ap
skaičiavo, kad rinkiminei 
Eisenhowerio ir Stevenso- 
no kampanijai buvo išleis- 

l ta 40 iki 50 milijonų do
leriu.

Tūkstančiai prašo Trumaną 
užgini žudyt Rosenbergus

Washington. — Suplaukė ‘ 
prezidentui Trumanui dar 
tūkstančiai telegramų bei 
laiškų, prašant pakeisti 
mirtieą bausmę Juliui Ro- 
senbergui ir jo žmonai 
Ethelei.

Rosen bėrgai nusmerkti 
nužudyt ąlektros kedėje, 
esą, už “atominiu Ameri- 
kos sekretų perleidinėji- 
mą Sovietams.”

Eisenhowerio kelionė j 
Korėją aklinai slepiama

Washington. — Valdžia 
griežtai, aklinai užgniauš 
žinias apie tai, kada Eisen
howeris keliaus Korėjon, 
kada ten nuvyks ir kada iš
lėks atgal. Nes reikią sau
goti busimojo prezidento 
gyvybę.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę, nešalta.
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GERAI, KAD RŪPINAMASI
MŪSŲ SKAITYTOJAI jau būsite girdėję apie sve- 

turgimiams ginti visos šalies, konferenciją, kuri įvyks 
Detroite gruodžio 13-14 dd. Mes manome, kad šios 
konferencijos svarba labai didelė. Būtų gerai, kad' vi
sose lietuvių kolonijose mūsų organizacijos bei draugi
jos atkreiptų į tai savo greitą dėmesį ir pasistengtų pa
siųsti konferencijon delegatų. Jei neklystame, tai lie
tuviai delegatai, atvykę į visuotiną konferenciją, laikys 
s.avo atskirą sesiją ir tarsis apie išplėtimą sveturgi- 
miams ginti judėjimo lietuviškoje visuomenėje.

Mums praneša, kad taipgi konferdncijos išvakarėse 
bus tautinių grupių spaudos redaktorių pasitarimas. Ne
reikia nė aiškinti, kokią didelę rolę lošia pažangioji spau
da tame sąjūdyje. Deja, mūsų spauda nėra taip pla
čiai panaudojama gynimui sveturgimių amerikiečių tei
sių bei laisvių, kaip turėtų būti. Redaktorių pasitarime 
Detroite, suprantama, bus į tai atkreipta reikalingo dė
mesio.

Kas Ką Rašo ir Sako
PLAKA SOCIALISTUS

Prieš tūlą laiką kle
rikalų spaudoje pasirodė 
straipsnių, plakančių socia
listus. Dalykas tame: įvy
kusiame savo suvažiavime 
Milane, Italijoje, Socialistų 
Internacionalas a t s i s a k ė 
priimti į savo tarpą Pabalti
jo kraštų pabėgusius “į Va
karus” social - demokratus. 
Tarp pastarųjų, kaip žinia, 
yra ir lietuviškieji social - 
demokratai, tikriau jų 
vadovai, kaip Kairys - Ka
minskas, Bielinis ir kiti.

Keleivis bando Socialistu 
Internacionalo vadovų pa
sielgimą teisinti, sakyda
mas, jog Pabaltijo kraštų 
pabėgėliai social - demokra
tai turėsią tame Internaci
onale “patariamąjį balsą.” 
(Ką jie žino? Ką jie gali

KONTESTAS

Turėkime mintyje, kad sveturgimių amerikiečių per
sekiojimas nežada sušvelnėti. Republikonų laimėjimas, 
rinkimuose nežada Amerikos žmonėms daugiau demo
kratinių laisvių. Priešingai, visi yra vienos nuomonės, 
jog jų laimėjimas yra konservatizmo ir reakcijos lai
mėjimas. Jau rimtai susirūpinusios darbo unijos savo 
ateitimi. O kaip visuomet, taip šiandien pirmutiniai ir 
skaudžiausi smūgiai atitenka milijonams darbo žmo
nių, kurie turėjo laimę gimti už šio didžiulio krašto ri
bų ir čia pribuvę jauni ir tvirti savo raumenimis ir pra
kaitu tiek be galo daug dirbo padarymui Amerikos tokiu 
galingu kraštu, kokiu ji yra.

Visko galima ir tenka tikėtis. O jau ir dabar turime 
šimtus gerų, darbščių, pažangių s.veturgimių žmonių, 
kurie yra užsitraukę ant savo galvos reakcijos rūstybę. 
Jie sulaikyti ir gąsdinami išdeportavimu iš Amerikos. 
Keliolika jų laikomi kalėjimuose ir nepaleidžiami nei po 
jokia kaucija.

Taigi, Detroito konferencija šaukiama laiku. Reikia 
tik karštai pasveikinti Nacionalinį Sveturgimiams Ginti 

, Komitetą, kad jis taip gražiai ir nenuilstančiai darbuo
jasi mūsų reikalais. Šią jo šaukiamą konferenciją rei
kia visiems paremti.

Apart delegatų, žinoma, reikia pasiųsti ir pasveikini
mų su aukomis. Tos bylos, kurias minėtas komitetas ve
da, kaštuoja be galo daug pinigų. O jo visa veikla, vi
sos pastangos yra finansuojamos tiktai gerų, susipratu
sių žmonių aukomis. Ypatingai tos organizacijos, kurios 
nepajėgs pasiųsti delegatų, galėtų ir turėtų bent jau su 
keletu dolerių konferenciją pasveiKinti.

(Tąsą nuo 1-mo puslapio)
vėl prisiuntė pluoštą atnaujiinimu ir aukų.

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., gražiai pakilo punk
tais. su nauja prenumerata, aukomis ir atnaujinimais. 
Jis jau antroj vietoj.

Worcesteriui pagelbėjo pakilti punktais su atnaujini
mais ir aukomis J. Jerome, iš Barre Plains, Mass.

Hartfordu i taipgi gražiai pasidarbavo geri veikėjai 
V. J. Valley, iš New Britain, Conių., ir J. Margaitis iš 
Wilson, Conn., prisiųsdami aukų ir atnaujinimų.

P. Bėčis, iš Great Neck, N. ¥., prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas (su pagalbai Gaškauskienės iš Hunting- 
tono), aukų ir atnaujinimų. Tai tikrai puikus pasidar
bavimas. •

Nepasilieka ir mūšų veteranas veikėjas L. Prūseika, 
Chicagoj. Jis irgi prisiuntė dvi naujas prenumeratas, 
aukų ir atnaujinimų.

K. Žukauskienė, Newark, N. J., nors nelabai sveikuo- 
ja, kankina slogos, prisiuntė aukų ir atnaujinimų.

LLD moterų 20 kp., Binghamton, N. Y., turi darbščią 
vajininkę, tai J. K. Navalinskienę. Ji prisiuntė aukų ir 
atnaujinimų.

P. Matui, iš Montreal, Canada, prisiuntė naują pre
numeratą, aukų ir atnaujinimų ir-punktus skiria daini- 

kam nors patarti? ! Tačiau ninkui Stasiui Kuzmickui.
ir Keleivis pripažįsta:

Paruošiant klausimą plenu
mui svarstyti biure kilo gin
čų. Priėmimo griežtais prie
šininkais šiuo metu pasisakė 
Britų Darbo Partijos atstovas 
Morgan Philips, be kitų pa
naudodamas argumentą, kad 
Pabaltės kraštai esą teisėtai 
inkorporuoti į Sovietų Sąjun
gą. Biure britų poziciją tepa
laikė Danijos ir Izraelio atsto

Iš Philadelphijos sulaukėme pluoštą atnaujinimų nuo 
■ ilgamečio veikėjo A. Smith. Sakosi, kad tai dar ne vis- 
| kas.

A. LipČius, Eddystone, Pa., prisiuntė .nkują prenume
ratą, aukų ir atnaujinimų. Jis išvien dirba su P. Šlajum. 
Turėtų būt geri rezultatai, nes abu geri darbuotojai.

J. Balsys, Baltimore, Md., darbuojasi kiek galėdamas 
tokioj didelėj dirvoj—gavome atnaujinimų ir aukų.

A. L. D. L. D. REIKALAI

L. Tilwick, Easton, Pa., taipgi prisiuntė atnaujinimų 
ir aukų. Jis visuomet puikiai pasirodo vajaus reika
luose. >

V. Kralikauskas, Lawrence, Mass., prisiuntė aukų ir 
atnaujinimą ir punktus paskyrė prie Penkausko, nes 
daugiau negu vienam dirbant, rezultatai būna geresni.

Antanas Kuzmičkas, Girardville, Pa., nepasilieka toli 
nuo savo brolio. Jis darbuojasi kiek galėdamas ir laips
niškai kyla punktais. c k

Naujai įstojo į vajų A. Kubilskis, Coal Center, Fj®. 
Pranešė, kad prisiųstos aukos ir atnaujinjmai dar ne 
viskas. Darbuosis ir toliau.

PAVYZDI JAU TURIME
Naujai išrinktasis prezidentas jau davė pavyzdį, kokių 

žmonių talka jis žada valdyti kraštą. Stebėtis nereikia. 
' Juk tik to tegalima buvo tikėtis. Bet yra ir kuo susi

rūpinti, ne tik Amerikos, bet viso pasaulio žmonėms.
Kas gi iki šiol Amerikoje buvo vyriausiu kurstytoju 

prie naujo karo? Kas gi daugiausia pasidarbavo, apart 
Trumano, sudarymui konflikto Korėjoje? Tai buvo 
John Foster Dulles, republikonus atstovavęs visuose mū
sų valstybės sekretoriaus ir prezidento žygiuose taip va- 

... dinamoje dvipartim.ėje užsieninėje politikoje. Po Dulles 
apsilankymo Korėjoje ten užsiliepsnojo karo gaisras.

Dabar šis žmogus yra generolo Eisenhowerio paskir
tas valstybės sekretoriumi. Jis užims Dean Achesono 
vietą pabaigoje sausio mėnesio. Jis jau pareiškė, kad 
sekretoriaus vietoj būdamas, jis išvystys “energingės- 
nę” užsiminę politiką. Jis sakosi komunizmą ne tik su
laikysiąs, bet dar jį atvarysiąs atgal. Komunizmas, ži
noma, yra tiktai skraistė. Praktikoje toji “energinges
nė” Dulles’o politika reikš naujas militarines avantiū
ras, naujus konfliktus, naujas Korėjas.

Apart Dulles’o, naujojo prezidento kabinete bus mil
žiniškos, gal didžiausios ir turtingiausios pasaulyje kor
poracijos General Motors direktorius, vedėjas, bosas, 
Charles E. Wilson. Jis paskirtas Apsigynimo Sekreto
riumi. Ponas Wilson labai “aukojasi”: jis dabar gauna 
$550,000 per metus algos, o Apsigynimo Sekretoriaus 
vietoje būdamas gaus tiktai apie $22,500 per metus! Bet 
jis žino, kad tas “pasiaukojimas” jam gerai apsimokės. 
Jeigu nežinotų ir nesitikėtų, sėdėtų General Motors kor- 
poracijos viršūnėje ir bosautų ant apie milijono darbi
ninkų. Jis mano, kad jam ir garbė didesne ir nauda 
didesnė bosauti ant šimto penkiasdešimt milijonų žmo- 

y nių. Jis žino, kad su jo balsu visuomet rimtai skaitysis jį 
pasiskyręs prezidentas.

Tai ir turime du kabineto nariu, kurie užima svarbiau
sias vietas ir kurių nusistatymas iš anksto aiškus.

O tai yra ženklais, kad naujoji administracija nebus 
geresnė už dabartinę administraciją. Ji susidės iš ka
pitalistų, ir pirmoje vietoje statys kapįtalistų interesus. 
Niekas nė nesapnuoja apie matymą gėn. Eisenhowerio 
kabinete dirbančiųjų atstovo. •

vai.
i

Kaip matome, Morgan | 
Philips buvo teisus : Pabal-i 
tijo kraštai teisėtai insi- 
korporavo į Tarybų Sąjun
gą. Tai padarė jų liaudiš-! 
kieji seimai (1940 metais), 
išrinkti visuotinu, slaptu ’ 
balsavimu.

Keleivio rašeiva (V. K.) | 
atsisako aštriau pulti Mor-| 
gan Philips ir kitus britų,' 
taipgi Danijos ir Izraelio 
social-demokratus. Tačiau 
tasai rašeiva šitaip tiesi j a- 
si:

Tuo budu pabaltiečių so
cialdemokratų pastangos būti 
pripažintais pilnateisiais So
cialistinio Internacionalo na
riais dar nėra pilnai laimėta. 
Kliūva, oet šiuo kartu, britų 
skirtinga, jų specialinių intere
sų diktuojama, pozicija. Bet 
tenka pabrėžti, kad mes lai* 
mim mūsų siekimo supratimą 
ir jam paramą iš vis didesnio 
Internacionalo narių skai
čiaus.

Patiešijai—nesugriešijai, 
sako lietuviškas priežodi^. 
Taip ir čia: social-demo
kratams tiešintis, ramintis 
galima ir leistina visuomet. 
Bet kas iš to ?!

KAIP PERKAMAS 
AMERIKONIZMAS?

Vilnis rašo:
Skiepyti Europoj amcriko- 

nizmą, Jungtinių Valstijų val
džia užprenumeruoja laikraš
čius ir siuntinėja žmonėms 
veltui. Skelbiama, jog ‘'New 
York Times” užprenumeruo
ta už $39,247. New York 
“Hėtald Tribune” — už $10,- 
973.

Taipgi užprenumeruotą laik
raščio “Daily American,” žur
nalų ‘Times” ir “Newsweek.”

Viso per metus laiko val
džia sumokėjo $112,386.05. 
Valdžia stimokėjo, žinoma, 
taksų mokėtojų lėšomis.

Demokratijos ir amerikoniz. 
mo iš laikraščių europiečiai 
gali gauti tiek, kiek iš ožio 
pieno. .

Tokis laikraščių valdžios lė
šomis prėnurperavimas atrodo 
datigiau jiems paramos teiki
mas, kad Jie' palaikytų užsie
nio politiką, kaip amėrikoniz- 
mo kitose Šalyse skleidimas.

Graikijoj' tai daryta n e vien 
laikraščių prenumeravimu, bet 
ir dviejų bįlionų dolerių su- 
pylimo. o tos šalies balsuoto
jai išėjo prieš Amerikos mi
sijų toj Šalyje - patarimus.

Amerikonizmas galima vy
kusiai skleisti rodant gerus 
pavyzdžius, stojant už taiką, \ 
genis s'aittykius šu kitomis 'ša-1

Ar pasimokejaį duokles?
Jau metai baigiasi. Lie

tuvių Literatūros Draugi
jos, nariai moka mažą, tik 
$2 į metus duoklę. Ir mo
ka tik kartą i metus. Pa
gal mūsų K o n st it u c i j ą, 
kiekvienas narys privalo 
pasimokėti n.e vėliau, kaip 
liepos 1 d. Bet kasmet yra 
daug pasilikusių su duoklė
mis. Todėl Centro Komite
tas pratęsia duoklių mokė
jimą iki spalio 1 d.

Bet jau ir tas laikas pra
ėjo, ’o dar yra, gerokas skai
čius narių, kurie nepasi- 
mokėjo duokles. Blogiausia, 
kad kai kur kuopų valdy
bos nepaiso organizacijos.

Prašome visus narius pa
tikrinti, ar jūsų duokle pa- 
simokėta už 1952 metus. 
Jeigu ne, tai greitai tą at
likite. >!

Jau laikas pradėti įnokė- 
ti duokles ir už 195Š me
tus. Kam laukti? Atmin
kite, kad Centro Komitetas 
turi išleisti žurnalą “Švie
są,” ruošti knygą, o tam 
reikia pinigų.

Susitvėrė nauja kuopa
Pittsburgho apylinkėje 

vienos draugės pasidarba
vimu susitvėrė nauja LLD 
kuopa." Jos nariu daugiau
siai gyvena Cuddy mieste
lyje. Linkime kuopai aug
ti!

Dar yra vietų, kur ga
lėtų susiorganizuoti LLD 
kuopos. Į daugelį kolonijų 
persikėlė Senų LLD narių 
iš didmiesčių. Tokia proga 
yra Huntington, N. Y., 
mieste, nes ten aps.igyve.no 
keli LLD nariai, kurie pir
miau gyveno kitur.

Ačiū už aukas!
Knygų ir apsviltos reika

lams pastaruoju laiku ga
vome aukų sekamai:

Nuo Massachusetts dar
bininkiškos spaudos pikni
ko, per D. G. Jusiu, $50.

LLD 6-toji Apskritis, per 
A. Lipčių, $5.

EI. Vičinas, Pittsburgh, 
•$5. ,

LLD 217 kuopa, Winni
peg, $5.

limis, ncsibriaiinant į visas 
svieto dalis.

Tenka pridėti tai: juo 
daugiau Amerika leidžia 
pinigų ame riko n i z m u i 
skleisti “laisvajame' pasau
lyj/’ Bio daugiau tėn atsi
randa žmonių,, kovojančių 
priveš mūsą krašto vyriau- 
Ė.ybės kreiva politiką! ■ .

El. Jamack, Daugleston, 
N. Y., $3.

J. Poškus, Chicago. $2.
LLD 34 kp., Rumford - 

Mexico, $1.50.
Po $1 aukojo: A. Venc- 

i kevičius, Stoughton, Mass.; 
A. Petrikonis, Stamford, 
Conn.: L. Stakėnas, Free- 
soįl, Mich., ir J. Urbutis, 
Baltimore.

Širdingai ačiū už aukas!
Užsisakykite knygų

Lietuvių Literatūros 
Draugija yra jau išleidus 
58-nias. skirtingas knygas: 
mokslo, politikos, religijos, 
istorijos, sveikatos, meno 
ir kitais klausimais.

Daugelio knygų centre 
turime platinimui. LLD 
knygas parduoda labai pi
giai, prieinamiausiomis kai
nomis, kiekvienam. Norin
tieji gerų ir pigiai knygų, 
rašykite į centrą ir gausi
te knvgų saraša.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr. 

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

Aukų šį sykį gavome sekamai:
Nuo dd. J. Kuodžių išleistuvių pokylio (per V. Krali- 
kauską), Lawrence, Mass., $10.

J. Gilbert, Grand Rapids, Mich., $8.
Po $5: P. Valatkevičius, Coal Center, Pa., J. Balsys, . 

Baltimore, Md., ir du Philadelphijos richmondiečiai.
A. Bubelis, Hemlo, Ont., Canada, $4.
Po $3: IŠ Wa'teTbury, Conn. — P. Bokas, E. Strasnits- 

kienė, M. Strižauskienė ir A. Rakoža. Iš New Britain, 
Conn. — O. Mickevičienė, P. Gardauskas, J. Shopes, J. J. 
Gerdauskas, V. J. Valley. Iš Philadelphijos—K. Boi- 
.nauskas, T. Bačanskienė, K. Gutonis. Iš Easton, Pa. —- 
Eastonietis ir F. Martinkus. Iš kitur: Charles Shwelnik, 
Jewett City, Conn., K. Krukonis, Marlboro, Mass., J. 
Churinskas, Girardvilile, Pa., H. Rindzevičienė, Brock- 
tan, Mass., J. A. Angelis, Huntington, L. L, J. Stanelis, 
Westfield, N. J., J. Papartis, Belleville, N. J., Anna Rasz- 
cik, Alliance, Ohio, M. A. Bersenas, Coldwater, Mich., O. 
Rudžinskienė, Wilson, Conn., Geo. Miknaitis, Barre 
Plains, Mass., F. P. Malkaitis, Clinton, N. J., J. Griciū- 
nas, Summit, N. J., A. Bakanauskas, Portland, Me., X 
Butkb,'Chicago', Ill., Petronella Sidlauskas, Laco)?^, 
N.H. . - • • '

Po $2: Mary Dobinis, Ozone Park, L. L, J. Čeponis, 
Ville La Salle, Ont., Canada, G. Pelekauskas, Rosemont, 
Que., Canada, Paul Mikolajūnas, Binghamton, N. Y., 
John Semkus, Sifton, Man„ Canada, ir iš New Britain, 
Conn.-—drg. Mažeikienė ir A. Makrickas.

A. Shukis, Coal Center, Pa., $1.50.
T. Metelionis, Tampa, Fla., $1.25.
Po $1: A. kubilskis, Coal Center, Pa.> M. Lewis, Los 

Angeles, Cal., F. Kudro, Lockport, N. Y., A. Gash, Hunt
ington, L. L, G. Evans, E. Setaucket, L. L, J. A. Jerome, 
Barre Plains, Mass. Iš Oakville, Conn.: J. Kindulas ir J. 
Žiūraitis. Iš Brockton, Mass.: F. Kaulakis ir P. Baron.

Šie miestai stovi aukomis sekamai:

AMERIKA PERŠA DAR 
NESVARSTYT SKUNDŲ 
PRIEŠ MALANĄ

United Nations, N. Yz. — 
Amerikos delegatai Jungti
nėse Tautose nori atidėti 
skundus, prieš Malano fa
šistinę valdžią Pietų Afri
koj.

■ Ii. , . ..... ■ , Į t , ,

Sovietų Sąjunga padės Ki
nijai gamint atomų jėgą

London. — Atėjo žinių, 
kad Sovietų Sąjunga pade
da Kinijos Liaudies Res
publikai išvystyti darbus, 
dėl atominės jėgos gamini
mo. Tatai labai nepatinka 
Anglijos valdininkams.

NERINKT IMPERIALIS
TU ĮNAGI JUNGTINIU 
TAUTŲ SEKRETORIUM!

Maskva. — Sovietų spau
da rašo:

—Jungtinės Tautos* rink
damos naują generalį savo 
sekretorių, turi žiūrėti, kad 
nebūtų išrinktas toks, ku
ris iš Jungtinių Tautų da
rytų tarną imperialistiniam 
Atlanto kraštų blokui.

(Dabartinis J. Tautų se
kretorius Trygve Lie keti
no pasitraukti.)

a i « ■ ... * a. ■

Korėja.— Amerikonai vėl 
atgriebė tūlas pozicijas, ku
rias Korėjos liaudininkai 
buvo užėmę Piin,point kalne, 
viduriniame fronte.

Brooklyn, N. Y...................................................$109.00
Waterbury, Conn............................................. 101.71
Elizabeth, N. J................................................... 54.00
Brockfen, Mass................................................... 54.00
Rochester, N. Y..................   53.50
San Francisco, Calif.......................................... 50.00
Worcester, Mass................................................. 48-00
Baltimore, Md.,......... ..................................  48.00
Richmond Hill - Woodhaven, N. -Y..................... 4’6.00
Pittsburgh, Pa...........................•..........................44.00
Camden, N. J.....................•..........................   - - - 43.00
Hartford, Conn.......................   41.50
So. Boston, Mass..................... •.........................  39.00
Easton, Pa. •....................   36.00
Norwood, Mass. .. . ......................................... 35.00
Bridgeport, Conn.................................-...............34.00
Chicago, Ill...................................................... • 32.00
Detroit, Mich. •....................   31.00
Portland, Oregon ............................................• 28.50
Bimghamton, N. Y. .......................................... 28.00
Philadelphia, Pa................................................. 28.00
Newark, N. J...........................................  27.00

• Paterson, N. J........................... •...................... 24.00
Cliffside Park, N. J............................................ 23.00
Great Neck, N. Y.........,,...................................  23.00
Lawrence, Mass.................................................. 22.00
Scranton, Pa........................................   20.0d'
New Britain, Conn.............................................
Lowell, Mass.......... ;...........................................  17.00
Kearny, N. J. .. .................  1^.00
Shenandoah, Pa. .. ............................................. 14.50
Cambridge, Mass................... •..............   14.00
Grand Rapids, Mich.......................................... 14.00
N. Braddock, Pa.........................................  12.00
Haverhill, Mass..................................................... 0.00
Coal Center, Pa. .. ..................................  7.50
Nashua, N. H...................................................  - 0-00
Lewiston, Me........................................................ 0.00
New Haven,> Conn.............................................. 0.00
Miami, Fla............................................................ 5.00
Girardville, Pa.......................   5.00
Rumford, Me................................................   4.00

. New York City, N. Y................................•...........3.00
Bayonne, N. J........................... ....................... .  • 3.00
Cleveland, Ohio ...........................    3.00
Hudson, N. H................................................ 3.00
Bridgewater, Mass......................    •.................. 3.00
Toronto, Canada........... ........................................ 2.00

Nuo pavienių skaitytojų gavome po naują prenume
ratą sekamai: A. Bakanauskas, Portland, Me., J. Gray
son, Summit, N. J., ir Louis šilabaitis, So. Windsor, > 
Conn.

Tai yra gražus, ir garbingas dalykas. Jie išklausė 
mūsų prašymo gauti po vieną naują skaitytoją. Dar 
•didelis skaičius pavienių skaitytojų galėtų pasekti jų jfti- 
vyzdį. Užrašykite dienraštį Laisvę savo pažįstamam ąV 
ba giminei. d A i

Tariame didelį ačiū vąjininkams už pasidarbavimą, ' 
aukotojams ir pavieniams, už naujas prenumeratas.

. ' \ i / Laisves Administracija

2 piuh^lAdtfve (libertyl-Atftra'd., Lfepkri&o-Nov. 25, 1952
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“Geležinė Uždanga”, Ar Kas Kitas?
Daug sykių komerciniuose 

laikraščiuose būna rašoma, 
kad ten Sovietų Sąjungoje yra 
“geležinė uždanga.’’ Bet da
bar žiūriu Laisvės num. 223, 
kad New Yorko paštas sauva- 
liškai sunaikina daug siunčia
mų j Ameriką iš Sovietų Są
jungos laikraščių, žurnalų ir 
tt. Taigi, jeigu jie naikina 
laikraščius ir žurnalus, tai, be 
abejones, jie sunaikina ir laiš
kus. Todėl mes šiandien nega
lime gauti laiškų iš Lietuvos. 
Rašoma, kad dėl to užprotes
tavo Elmer. Riče, Civilinių 
Laisvių Sąjungos direktorius.

Well, nežinia, gal tas ir 
pagelbės, žinoma, jeigu mūsų 
žmonių dauguma tame rūpin
tu mes, būtų geriau.

Aš manau, kad tas aprašy
mas, kad New Yorko paštas 
sunaikina siuntinius iš Tarybų 
Sąjungos, yra teisingas. Štai 
atsitikimas su manimi. Aš tu
riu seserį, kuri gyvena Lietu
voje ir turi du užaugusius vai
kus. Du jos vaikai dirba ofi
sų darbus. Duktė dirba Dzū

kų žinių’ redakcijoje už knyg- 
vedę, o sūnus dirba Tauragės 
valsčiuje už raštininką. Duk
tė man pirmiau vis 'prisiųsda- 
vo visokių lietuviškų laikraš-- 
čių. Mat, ten redakcijoje jie 
jų turi. Bet būdavo pundeliai 
išdraskyti, ir pažymėta ‘Cos
tum Inspection, New York.”

Tas buvo kokie 7 metai at
gal. Vėliau pradėjo visai ne
ateiti. Paskui gaunu laišką iš 
Lietuvos, kuriame rašo, kad 
jie nežino, kas pasidarė, kad 
laikraščiai grįžta atgal. Vė
liau jie man rašė, kad siuntė 
man per porą sykių knygų, 
bet aš ją negavau. Vėliau 
pradėjo ir laiškai nebeateiti. 
Tada aš jiems rašydamas laiš
kus vis pridėdavau “Return 
receipt”. Yra tokia raudona 
korta, kurią reikia išpildyti, 
jų antrašą ir savo antrašą pa
dėti. Užsimoki penkis centus, 
ekstra. Ir tą kortą prideda 
prie registruoto laiško, ir ka
da jie ten laišką gauna, tai 
pasirašo., o ta korta paskui: 
sugrįžta siuhtėjui. Tada žinai,

i 
kad jie laišką gavo.

Tai aš tokių kortų esu gavęs 
atgal 3 ir 4 metai atgal ko
kias keturias. Na, o dabar, 
per du metu, nebegauhu nei 
kortų, nei laiškų. O aš per 
tuos du metu parašiau kokį tu
ziną laiškų, ir fotografiją 
siunčiau, kai sesers duktė že* 
nijosi. Bet ir po šiai dienai 

nieko nežinau, kas atsitiko.
Trys metai atgal siunčiau 
pundelį, vertės penkių dolerių. 
Jie rašė, kad negavo. Dabar, 
du mėnesiai atgal, vėl siun
čiau registruotą laišką ir taip 
pat pridėjau “Return receipt”, 
žiūrėsiu, kas dabar bus. Ma
nau dar vieną laišką taip sių
sti, ii1 jeigu negausiu jokio at
sakymo, laiško arba tos “re
ceipt” iš Lietuvos, tai nuėjęs 
į paštą reikalausiu, kad jie iš- 
kotų, kas pasidaro su tais 
siunčiamais laiškais. Nes vis
gi, jeigu registruoja, tai turi 
būt kokia nors garantija. Aš 
buvau klausęs apie anuos 
laiškus, kuriuos buvau pirmiau; 
siuntęs, bet žinoma, pasiteisi
no, kad aš išlaukiau per ilgai, 
turėjęs tuojau klausti, 'gal 
apie tai būtų ką nors sužinoję.

Dzūkas nuo Lazdzijos

Worcester, Mass.
-Matykite puikią 3-jų veiks

mų Komediją—' TRYS MYLI
MOS,” parašyta Julijos že
maitės.

Eddie Dagis 
Liudviko rolėje

Kviečiame Worcesterio ir 
iš apylinkes lietuvius dalyvau
ti lapkričio-Nov. 30, Lietuvių 
Salėje, 29 Endicott St. čia bus 
suvaidinta juokinga komedija 
“Trys Mylimos.” Vaidintojai 
bus iš New Yorko, kurie vi
suomet gerai atlieka^ savo už-

Weinstein, sūnus Mr. ir Mrs. 
Samuel Weinstein iš Bronx, 
N. Y.

Jaunavedžiams linkėtina 
daug laimingų dienų jų gyve
nime.

—o—
Gaisro tragedija

Lapkričio 14 d; Westport, 
Mass., iškilus gaisrui Audett 
namuose, antrame aukšte 
miegamajam kambaryje už
troško motink ir aštuoni vai
kai. Mrs. A. Audette, 44, Ge- 
nevyeve, 17; Natalie 14; Shir
ley 13; Madeline 10; Eleanor 
9; Veronica 7; Francis 5; ir 
Geraldine 3 metų amžiaus. 
Tėvas Aladdin Audette, ir sū
nus dirbo tuo laiku naktinėje 
pakaitoje, audinyčioje, . . Fall 
River. Tai ,skaudi gaisro tra
gedija, Mr. Aladdin Audette 
šeimoje. A. Apšegienė.

BINGMToO Y.
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(Tąsa)
Klientės netruko pas Silvi pasirodyti. 

Aneta savo vizitų metu dėvėdavo gra
žiausias mažosios siuvėjėlės darbo suk
neles ir giedodavo jai pagyras. Anetai 
pavyko pas ją nusiųsti savo aplinkos 
jaunų moterų. Silvi, iš savo pusės, ne
sijaudindama naudojosi savo ankstyves
niųjų darbdavių klienčių adresais. Bet 
vis dėlto ji buvo gana išmintinga, neno
rėdama per greit išplėsti savo darbų sri
tį. Pamažu. Gyvenimas ilgas. Laiko 
užteks... Ji mėgo darbą, bet ne iki žmo
giškųjų skruzdėlių manijos, — labiau
siai moterų, — kurias buvo mačiusi 
trūkstančias galvas dėb darbo. Ji buvo 
nusistačiusi palikti vietą malonumams... 
Darbas yra vienas. Bet jis nėra vienin
telis... "Visko po truputį” — jos šūkis 
buvo mažo apetito, bet smagurus ir smal
sus...

Netrukus jos gyvenimas buvo taip už
imtas, jog nebe daug jo beliko Anetai, 
Silvi Anetos dalį saugojo, nors ir kažkas 
atsitiktų; ji buvo prisirišusi. Anetos 
širdžiai dalies buvo per maža. Ji nemo
kėjo savęs dalinti pusiau, trečdaliu ar 
ketvirčiu. Jai dar reikėjo išmokti, kad 
žmonės su savo jausmais elgiasi kaip 
smulkių prekių krautuvininkai: jie juos 
pardavinėja mažais kiekiais. Ilgai tru
ko, kol ji tai suprato, dar ilgiau, kol su 
tuo sutiko. Tai buvo dar tik pirmosios 
jos pamokos.

An-eta kentėjo be žodžių, matydama 
save pamažu išbraukiamą iš Silvi dieno
tvarkės. Silvi niekados nebebuvo viena 
nei namie, nei savo dirbtuvėje. Netrukus 
ji nebebuvo viena nė šalia savo amato. 
Ji vėl pasiėmė draugą. Aneta užsidarė. 
Jos meilė seseriai gynė ją nuo pavydaus 
nusivylimo ir nuo žiaurių sprendimų 
kaip kadaise. B-et ji jos neapgynė nuo 
melancholijos. Silvi ją mylėjo pakanka
mai, todėl, nors ir buvo lengvabūdė, nu
jautė, kokio skausmo ji buvo priežastis: 
kartkarčiais ji ištrūkdavo iš sūkurio sa
vo darbų, rimtų ar linksmų, staiga nu
traukdama darbą ar pasikalbėjimą, pa
likdavo skubius reikalus ir bėgdavo pas 
Anetą. Tada suūždavo nuoširdumo vie
sulas. Tuo metu, kai jis ūždavo, .Silvi 
meilė nebūdavo mažesnė už Anetos. Bet 
kai viesulas parnešdavo Silvi vėl prie sa
vo reikalų ar malonumų, Aneta, dėkinga 
už mažą meilingo čiauškėjimo, kvailų 
pasipasakojimų, juokaujančių glamonė
siu uraganą, dūsaudavo, atsidūrusi dar 
vienišesnė, dar neramesnė.

Ne darbo jai stigo. Jos dienos buvo 
tokios pat pilnos, kaip ir Silvi.

Jos gyvenimas, jos dvigubas — inte
lektualinis ir pasaulietiškas — gyveni
mas, nutrūkęs po tėvo mirties, vėl įėjo į 
savo vagą. Proto reikalai, paskutiniai
siais metais išstumti širdies reikalavi
mų, pabudo dar stipresni. Norėdama 
užpildyti ištuštėjusias be Silvi valandas, 
o taip pat ir dėl to, kad protas subrendo, 
papildytas jausmų gyvenimo patyrimais, 
ji , vėl atsidėjo mokslinėms studijoms; 
ji nustebo, dabai* matanti visa aiškiau, 
negu seniau matė. Ji domėjosi biologi

ja ir pasirinko disertacijos tema esteti
nio jausmo kilmę ir jo apraiškas gamto
je.

Ji vėl užmezgė visuomeninius santy
kius ; grįžo į tuos žmones, kuriuos kadai
se buvo lankiusi su tėvu. Ji ten surado 
naujų malonumų. Tai buvo smalsumo 
ir daugiau patyrusio proto malonumai, 
atskleidus tuose, kuriuos manė pažįstan
ti, nelauktų, visai netikėtų ypatybių. 
Kiti malonumai — jau visai skirtingo 
pobūdžio; su vienais ji sutikdavo, kitų 
nenorėdavo pripažinti, būtent, malonumo 
patikti, neaiškių.patrauklumo galių (pa
sišlykštėjimo taip pat), kurios atbunda 
mumyse, kurios atbunda aplinkoje; mag
netinių ryšių, susi kuriančių tarp sielų 
ir kūnų žodžių apgavikų priedangoje; 
kurčių nuosovybės instinktų, kurie pro
tarpiais išplaukia i lygų ir monotonišką 
saloninių minčių paviršių ir išnyksta ne
matomai, bet virpą gilumoje... *

Žmonės ir darbas užėmė tik pačią ma
žiausiąją jos di-enų dalį. Niekados Ane
tos pasaulis nebūdavo toks judrus, kaip 
tada, kai ji likdavo viena. Ilgais vaka
rais ir naktį, kai svajonės nubloškia sie
lą nemigon su minčių haliucinacijomis 
taip, kaip atsitraukdama banga palieką 
ant kranto aibes gyvūnų, išplėštų iš 
tamsių okeano gelmių, — ji stebėdavo 
potvynius ir atoslūgius, ir apsėtą savo 
vidinės jūros krantą. Tai buvo jos di
dysis pavasario dienos su naktimi susi- 
lyginimas.

Dalis knibždančių joje galių nebebuvo 
jai naujos; bet tuo pačiu metu, kai jų 
energija dvigubėjo, protas jas suvokė eg
zaltuotai ryškiai. Prieštaraująs jų rit
mas liejo širdin girtumą, svaigulį... Ne
įmanoma užčiupti šioje maišatyje pa
slėptą tvarką., Staigus seksualinės aist
ros smūgis, sukrėtęs vasaros audroje 
Anetos širdį, paliko joje nuolatinį įsisiū
bavimą. Veltui buvo ištrintas Tulijo 
atminimas — ilgam susidrumstė visos 
būtybės pusiausvyra. Ramus gyvenimas, 
nuotykių stoka Anetai sukūrė iliuzijų: 
ji galėjo manyti, kad niekas joje nevyko, 
ir noriai kartoti nerūpestingus budėtojų 
šūkavimus gražiomis Italijos naktimis: 
“Tempo sereno!..” Bet šilta naktis gim
dydavo naujas audras, nepastovus oras 
drebėdavo neramiais verpetais. Amžino
ji netvarka. ' .Atgyjančių sielų grumty
nės susidurdavo šioje tirpstančioje sie
loje... Čia pavojingasis tėvo palikimas 
— geismai, šiaip užmiršti, užmigdyti, 
sukildavo šiurkščiai, kaip ašmenys iš 
gelmių. Arba ir prięŠingosios galios: 
moralinis išdidumas i’r troškimas skais
tumo. Ir dar kitas, nepriklausomumo 
jausmas, kurio nepermaldaujamą kanky
nę Aneta jau buvo patyrusi'savopąjunr 
goję su Silvi; ji nerimaudama nujautė 
tragiškesnius šito jausmo susidūrimus 
ateityje su meile.

Ilgas žiemos dienas visas šis vidinis 
darbas ją užimdavo ir pripildydavo. Sie
la, lyg plaštakės lėliukė, įsupta neaiškion 
švieson, svajojo apie savo ateitį ir sva
jodama klausėsi...

(Bus daugiau)

duotį.
Vaidins: Eddie Dagis (Liu

dviko rolėje) ; Lillian Grau- 
nas, (Domicėlės rolėje) ; Jo
nas Grybas, (Kozirio rolėje) ; 
Eva Graunas, (Petronės rolė
je) ir Magdalena Juškienė, 
(motinos rolėje).

Veikalo režisierius: Jonas 
Juška.

Pradžia 2:30 vai. dieną. Ti- 
kietas 99c. asmeniui. (

Beje, dar prie komedijos 
bus suvaidinta du dialogai: 
“SUDARKYTAS SENBER
NIS” ir “JONEįLI, NUSI
KARK!’?

Šis parengimas yra rengia
mas naudai dienraščio Laisvės. 
Tad kviečiame dalyvauti, ne-, 
praleiskite progos nepamatę 
šios puikios programos.

—Rengėjai; LLD 11 ir
155 kuopos.

Šis tas iŠ mūsų miesto
LDS 6 kp. parengimąs-va- 

karienė, surengta lapkričio 15 
d., pavyko' gerai. Dalyvavo 
daug publikos, kaip vietinių, 
taip ir iš toliau. Iš Wilkes-Bar
re^ Pa., buvo V. A., Grigai
čiai, Milda Kasparaitė ir P. 
Juzokas. Iš Scranton, Pa., bu
vo V. Valukas. Džiugu buvo 
visus matyti geroje nuotaiko
je. Mes juos seniai buvome 
matę. Mūsų rengėjos nesitikė
jo tiek daug svečių turėti. Ir' 
labai yra dėkingos už skait
lingą dalyvavimą.

Manome, kad liks gražaus 
pelno. Vėliau pranešiu apie 
tai.

i
Buvo susirgus Anna Baka-Mi- 

kolajūnaitė, kuri virš savaitės 
laiko išbuvo City Hospital. Bet 
jau eina sveikyn, randasi savo 
namuose, 49 Hazel St., Bing
hamton, N. Y.

Veliju Annai greit pagyti.
Josephine.

Cotton Co. darbininkai, ku
rie priklauso prie United 
Textile Workers of Ameri
ca, Amerikos Darbo Fede
racijos unijos. Lapkričio 11 
dieną apie du šimtai darbi
ninkų, kurie priklauso prie 
CIO Textile Workers uni
jos, bandė įeiti į fabriką 
per pikieto liniją. Įvyko 
aštrus, žiaurus susikirti
mas tarpe darbininkų. Ke
letas sužeista. Tokia sau- 
žudinga tarpsavinė darbi
ninkų kova nepateisinama.

■ •

Britų nuostoliai Korėjoje
Londonas. — Valdžia pa

skelbė Britanijos nuosto
lius Korėjos kare. Rapor
tas parodo, kad yra 505 
užmušti, 192 dingę, 015 pa
tekę karo nelaisvėn ir 1,- 
771 sužeistas.

Atidėjo rinkimus
Guatemala. — Šalies kon

gresas nutarė atidėti kon
gresinius rinkimus iki 1953 
m. sausio 17-18 dd. Rinki
mai turėjo įvykti šių metų 
gruodžio mėn. Atidėjimo 
priežastis: partijų rietenos.

Griežtai uždrausta 
skubintis

Dieną jis aplankė s£v< 
žmonos kapą, o vėlai p< 
pietų sau kulką paleido 
kaktą. Jo • -žmona miri 
1948 metais. Mokytas žmo 
gus. nepajėgė užgniaužt 
širdies skausmo. < **
Ėmė dvidešimt penkis . 
metus pažinti
Raleigh, S. •’C.—Per-25 me

tus Mr. Poole užlaikė Visti 
mėsos-krautuvę, ir tik da 
bar sužinojo, kad jis sergi 
alergija. Jo sistema negal 
pakęsti nei vištų, nei vištie
nos. Kaip tik tą tiesą <api( 
save sužinojo, pardavė biz
nį ir atsisveikino su višto
mis ant visados.

Bijo merginų, f
plauks aplintaii pasaulį

Hackensack, N. J.
Jei jūs norite parduoti na

mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Lewiston-Auburn, Me.
Vedybos ir mirimai

Spalio 27 d. mirė LI)S 45 
kuopos narė, Marijona Tamo
šiūnienė, pasirgusi tik penkias 
dienas. Gimusi Lietuvoje rug
sėjo 15 d., 1892 m. J šią šalį 
atvyko 1912 m. ir visą laiką 
gyveno Lewiston, Me.

Velionė taipgi buvo nare 
Lietuvos Dukterų pašalpinės 
draugijos. Todėl ir į paskutinę 
kelionę ją palydėjo abiejų 
Draugijų delegacijos. Daug 
buvo gėlių, nemažai ir paly
dovų.

Nuliūdime paliko savo gy- t 
veninio draugą Juozą Tamo
šiūną ir sūnų, kuris gyvena 
Boston, Mass. *' G

Palaidota su'religinėmis a- 
peigomis. Ilsėkis, Mariute, ra
miai šios šalies žemelėje.

Mūsų visų užuojautai velio- 
- nes šeimai, vyrui ir sūnui J. ir 
J. Tamošiūnams. ,

—b—
Gyva palaidota '<

Lucy žarkauskienė, taipgi 
narė LDS 45 kuopos, jau arti 
dveji metai atiduota į State 
Hospital, serganti proto liga. 
Lucy nuo pat savo jaunystės 
dienų buvo sunkiai dirbanti 
moteris, Visą laiką dirbo au- 
dinycioje, namuose, ,iy šeimą 
auklėjo. Ir |tai, vietoję, kad 
kiek geriau savo gyvenimą su
tvarkyti senatvėje, kad pail

gėjus ir lengviau praleidus li
kusią/.gyvenimo dalį. (Ji tik 
55-,kių metų am ž i a’u s). 
N u t rūko sj ū 1 a s s k a i- 
sčių svajonių* ir minčių... Da
bar ilsisi Lucy ne ten, kur sva
jojo, bet ten, kur ją padėjo...

Ar yra vilties iš ten kada 
nors sveikai sugrįsti 2 Sunku 
pasakyti. • '/ ——— q—— 

Mildred ir Robert
Lapkričio 8 d. suėjo į porą 

Mildred Stukas ir Robert W.

Mirė A. Motiejūnas
Lapkričio 14 d. mirė šio 

miestelio senas gyventojas A. 
Motiejūnas, 70 metų amžiaus. 
Iš Lietuvos buvo nuo Ukmer

gės. Į šią šalį atvyko prieš 
virš 40 metų ir tik su maža 
pertrauka, visą laiką gyveno 
Hackensack.

Motiejūno moteris Elzbieta 
mirė praeitą balandžio mėn. 
Nuo tada Motiejūnas itin ne
teko vilties gyventi. Jis be pa
liovos lankydavo savo myli
miausios draugės kapą, ir ta 
siel varta gal buvo priežasti
mi sutrumpinime jo amžiaus.

Motiejūnai buvo pažangūs 
žmonės ir nuolatiniai dienraš
čio Laisvės skaitytojai.

Nuliūdime liko dvi jau ve
dusios ’ dukterys ir vienas anū
kas. šitas vaikutis buvo pa
milęs savo tėvuką ir gedulo 
dienomis žiūrėdamas Į karstą 
graudžiai verkė.

Palaidotas 17 d. lapkričio, 
šv. Juozapo kapinėse, Ha
ckensack, N. J.

Ta mūsų lietuvių senoji 
karta, atvykusi prieš 40, me
tų, smarkiai retėja. Bet toks 
tai gamtos pavarkymas—kas 
genia, tas ir miršta.

Charles '

Schenectady, N. Y. — 
Wille Miller, 29 m., skubi
nosi nėščią moteriškę nu-' 
vežti ligoninėn, kad ji ga
lėtų tvarkoje pagimdyti kū
dikį. Ją nuvežti suspėjo, 
bet sudaužė neapdraustą 
automobilių ir pateko į bė
dą. Pasirodo, kad neturėjo 
leidimo automobiliumi va
žiuoti. Bausmė: $25 ir pen
kiolika dienų kalėjimam 
Gerai, kad teisėjas pasigai
lėjo ir kalėjimo bausmę su- 
spdndavo. Net ir tokiu 

' svarbiu reikalu nevalia be 
mieros skubintis... ’

i Keistas žmogus 
i

Los Angeles., Calif.—Fort 
Fred Zeig yra užsispyręs, 
keistas žmogus. Jis giria
si, kad jis apvažinėjo ir ap
lankė visus Amerikos pa- 

į vietas., net 3,074 jų!. Nie
kas kitas negali tuomi di
džiuotis.

Chicago, Ill. — Morton 
Zucker dar tik 30 metų am
žiaus, bet jau smalkiai nu
sivylęs miesto gyvenimu ii 
merginomis. Jis pasidarė 
44 pėdų ilgio laivą ir iš
plaukė į kelionę aplinkui 
visą pasaulį. Tiktai taip jis 
galėsiąs pabėgti nuo virš 
minėtų “pavojų.”

•
Kapitalistui reikia religijos 

Washington, D. C. — Ra
dio Corporation of Ameri
ca pirmininkas Sa tno f f 
esąs įsitikinęs, kad religija 
reikalinga taikos išlaiky
mui. Ir mokslas be religi
jos negalįs apsieiti.

Jis turi tiestu, kapitaliz
mas be religijos negalėtų 
išsilaikyti. Kas kitas taip 
sėkmingai galėtų įtikinti 
darbininkus, kad jie -be po
nų negali apsieiti?

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytąją? Jfci ne, 
tai pasirūpink gauti.

- -    — -—.—Į— *T-Į—■

MATTHEW At 
BIYIS J
(BVVAXJSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

\ i , ■

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Karaliaus gimtadienis
Stockholm, Švedija.—Lap

kričio 11 d. Švedijos kara
liui Gustaf Adolfui sukako 
70 metų.' Iškilmės įvyko vi
soje Švedijoje. Premjeras 
Erlander įteikė karaliui 5,- 
000,000 kraunu, arba apie 
$966,500. Bet ir be tos do
vanos Švedijos karalius yra 
milijonierius. Valdžia plė
šia nuo žmonių taksus ir 
jais šeria karaliaus kliką.

•__

Saužftdinga darbininkų 
kova

Hamilton, Kanada.—-čio
nai streikuoja Hamilton

Nusišovė iš liūdesio
Ardsley, N. Y. — Lapkri

čio 11 d. nusišovė Dr. Ney- 
rat, iš New York City.

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

'• _  \' i

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

je, vietoj 2qz., 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 3oz.

No. 3 M. ŠVILPA OINTMENT (for toothache). Mostis nuo Uontų 
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 (Salvo for Piles). Ši Snostis 
naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles ar 
užsiscnėjusiUs (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai 
prie dėžutės kaip vartoti ir užsilaikyt. Kaina $2.50.

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody
mus/

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

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

Adresuokite: M. ŠVILPA, I’. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn, 
arba: 597 Broad St., Hartford, Conn.

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

<, 11, t.i

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

3 pusl.-Laisvė (Liberty) -Antrad., Lapkričio-Nov. 25, |952



Los Angeles, Cal.
šaunus buvo parengimas

Lapkričio 9 d. jau praėjo ir 
nusinešė su savimi vieną iš 
sėkmingiausią. ‘Mixmasteriu’ 
parengimų.

Diena, kaip paprastai Los 
Angeles, pasitaikė labai graži 
ir šilta. Tik noriu pabrėžti tai, 
kad publikos tarpe buvo ma
tyti daug tautininkų ir dipu
kų. Svetainė buvo pilna žmo
nių.

Pirma dalis programoje bu
vo Walter Railos parašyta 
ir suvaidinta vieno veiksmo 
komedija “Nusileido Neužte
kėjusi žvaigždė“. Komedija 
pagrįsta gražuolės noru tapti 
Hollywoodo filmu žvaigžde, 
kad net ir apsiveda su 30 mo
tų už ją senesniu vyru, nes jis 
pasidavė jai kaipo didelis fil
mų direktorius, idant dasiekti 
jos tikslo. Bet pasirodo, kad 
tas didysis direktorius yra tik 
studijoj dženitorius.

žmonės tikrai pasijuokė, 
kuomet senis atsistojo ant jos 
kojos, o jis, mėgindamas pa
siteisinti siūlosi ir ‘rankeles 
pabučiuoti,“ o ji sako, “jei 
myli mane, tai pabučiuok nu
mintą koją.“ O vėliau, kai 
tenka seniui valgyti “sutaisy
tą sriubą,“ tai publika be su
stojimo kvatojo. Kita juokin
ga scena buvo ta, kurioj se
nis, bėgdamas patenkinti jau
nąją, parpuola benešdamas 
“smetoninį pajų,“ sugriūva ir 
sumurdė Savo veidą į tą pajų.

Veikalas gerai parašytas ir 
labai juokingas. Rolės visos 
gerai atliktos. Angela Adams, 
kaipo gražuolė, gerai atliko 
savo užduotį, kaip, ir Mary 
Raila, jos draugė. Walter Rai
la, tas “senas dženitorius,“ 
tikrai prijuokino visus su savo 
gabiu vaidinimu.

Po vaidinimo sekė muzika
li programa. Pirmiausiai pasi
rodė kuopos narys Hal Penu, 
kuris gražiu tenoro balsu su
dainavo tris angliškas dainas. 
Po jo pasirodė Bob Uston, ku
rį jau seniai teko girdėti. Jis 
jau užaugęs į jauną, gražų 
vaikiną, ir tikrai gražiai 
skambino ant piano. Po pas- 
kambinimo “Blue Tango“ pu
blika dar sykį jį iššaukė ant 
estrados toliau paskambinti.

Po Bob Ustono sekė visiems 
lietuviams pažįstamas Joe 
Zdana, kuris sudainavo tris 
lietuviškas daineles ir buvo 
pasektas mūsų jaunuolės Ja
nice Melfi, kuri palinksmino 
mus su savo akordionu.

Toliau sekė “Mixmasteriu” 
moterų trio, susidedantis iš 
Cel Casper, Jean Bogdal ir 
Virginia Wonder. Jos buvo 
gražiai pasirėdžiusios, kad 
net nekurie publikoj pareiškė, 
“kad tik būčiau 30 metų jau
nesnis.“ Jos sudainavo tris 
dainas, ‘Giesmė ir Svajonės,“ 
“I Went to Your Wedding,” 
ir “Šalis Gimtoji.“ Vienas iš 
dipukų pareiškė merginoms 
po programos, kad daina 
“Šalis Gimtoji“ tai gražiausia 
daina, ką yra- girdėjęs ir kad 
jos Atliko puikiau negu galė
tu kas kitas. Aplodismentai 
buvo griausmingi ir publika 
nenorėjo paleisti fjas nuo est
rados.

Užbaigė muzikalę dalį pro
gramos “Mixmasteriu“ instru
mentalistų trio. Tai buvo Ve
ra Andrew ant piano ir Jerry 
Andrews ir Mike Dalawrak 
ant violinų. Jie pagrojo kele
tą gražių ukrainiškų dainų ir 
Jerry ir Mike net sudainavo 
duetą. Publikai tikrai viskas 
patiko, nes aplodismentai ir 
juos nenorėjo paleisti nuo est- 

x rados.
Nuo pat šios LDS kuopos 

gyvavimo publika dar nėra 
buvusi suvilta. Kai “Mixmas- 
teriai“ pasako, kad bus gera 
programa, tai galima tikrai 
to ir tikėtis. Visi'gerai prisi
juokėme, net iki ašarų; pasi
klausėme geros muzikos ir 
dainų; gerai pasivalgėme ir 
tikrai linksmai pasišokome.

Rep.

Valdininkai pasidalino 
važiuotes klausiniu

Miestinės Budžeto Tarybos 
posėdyje majoras Impęllitteri 
pasiūlė įkurti Tranzito Autori
tetą. Jo tikslas toks: valdžia 
nori pakelti fėrą. Bet nenori, 
kad renkamieji valdininkai 
būtų už tai kaltinami. Kadan
gi ateinantį rudenį įvyks ma
joro ir kitų miesto valdininkų 
rinkimai, valdininkai bijosi 
balsuotojų nemalonės. Jei 
būtų tokia neva nepriklauso
ma įstaiga, tranzit autorite
tas, renkamieji valdininkai 
galėtų nusiplauti rankas už 
pakeltą fėrą.

Majorui pateikus savo pla
ną, miesto iždininkas Lazarus 
Joseph, Miesto Tarybos prezi
dentas Rudoph Halley ir Ri
chmond prezidentas Cornelius 
Hall apleido posėdį. Jiems 
išėjus, svarstymą plano ma
joras atidėjo neribotam lai- i 
kui.

Suspendavo mokyklos 
sporto vadovą

New Yorke tapo suspenduo
tas Nat Holman ir du jo padė
jėjai, buvę New Yorko City 
College krepšinio mokytojais- 
vadovais. Juos įtarė, kad jie 
buvę dalyviais suokalbininkų 
pirkti ir parduoti žaismių 
kryptį.

Mrs. Kate Murphy, buvusio 
taksams nustatinėti valdinin
ko našlė, atrasta užsidusinusi 
savo bute, New Yorke.

Youngstown, Ohio.
Sunkiai serga LDS 9 kp. na

rys Petras Sodeikis. Yra T. B. 
ligoninėje jau antras mėnuo. 
Aš suradau, kaip ilgai jo ne-, 
matęs pradėjau teirautis. Nu
važiavau pažiūrėti, ligonį ap
lankyti. Serga sunkiai, negali 
iš lovos išlipti. Turi gulėti 24 
valandas į dieną.

Prašau lietuvius ligonį ap
lankyti. Jam ir geriau, kai ka
da kas aplanko.

Petras Sodeikis yra progre- 
syvis žmogus. Jis suorganiza
vo LDS 9 kuopą. Taip pat 
daug darbavosi dėl Lietuvių 
Literatūros Draugijos. Visada 
sveikas būdamas paremdavo 
darbininkų spaudą pagal iš- 
.galę. Jisai visada skaitė Vilnį 
ir kitus laikraščius. Buvo LDS 
9 kuopos užrašų sekretorius 
ir LLD 9 kp. sekretorius. Bū
tų malonu, kad šis geras ir 
veiklus draugas greitai pa
sveiktų. S. J. Eizonas

Worcester, Mass.
LLD 11 kp. susirinkime 

Jusius, mūsų Laisvės vajįnin
kąs, sakė gaunąs gerą koope
raciją. Sakė, visi stengiasi at
sinaujinti Laisvę. Būtų dar ge
riau, jeigu Laisvės skaitytojai 
dabar, švenčių proga, užrašy
tų savo giminėms Laisvę, ku
rie dar neskaito. Tai būtų 
graži dovana.

Dabar čia primenu, kad 
komedija “Trys Mylimos“ bus 
pas mus 30 d. lapkričio su
vaidinta. Tai bus paskutinis 
nedėldienis šio mėnesio. Loši
mas prasidės 2 :30 vai. dieną. 
New Yorko Liaudies Teatro 
aktoriai atvažiuoja pas mus 
šią komediją suvaidinti. Reži- 
soriumi yra Jonas Yuška.

Todėl nėra abejonės, kad 
šis veikalas bus suvaidinta la
bai gerai. Todėl Worcesterio 
ir plačios apylinkės lietuviai 
esate kviečiami t nepraleisti 
šios progos. Visi dalyvaukite, 
29 Endicott St., svetainėje.

J. M. L.

Lietuvių Namo Bendroves
Suvažiavimas ir banketas

Norime dar kartą priminti, jog Lietuvių Namo Ben
droves (Lietuvių Kultūrinio Centro) šerininkų metinis 
Suvažiavimas įvyks šeštadienį, lapkričio 29, Liberty Au
ditorijoje. \

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

Būtų gerai, kąd tie šėrininkai. kuriems laikas leidžia, 
fteitų užsiregistruoti prieš 1 vai.

Tie, kurie iki pietų dirbs, gali tiesiai j Auditoriją at
vykti ir čia ^pietus pavalgyti, nes valgykla bus atdara 
visą dieną. Kas tik norės, tą dieną galės 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 šėrininkus ir ne šėrininkus šiame bankiete 
dalyvauti. Įžanga $3.00. Gaspadinės paruoš geriausius 
valgius.

Kaip matote, svarbu dalyvauti suvažiavime ir ban
kiete.

Kaip visada, taip ir šiais metais atsiras tokių šerinin
kų, kurie dėl kokiu nors aplinkybių negalėtų suvažiavi
me dalyvauti. Tokiu šerininkų maliniai prašome išpil- 
?vti jiems pasiųstus įgaliojimus (proxy) ir prishipG T ’ 
hertv Audicoriios adresu.

Pasimatysime metinėje mūsų Kultūrinio Centro sai
goje.

LNB direktoriai

Uždirbo po kelis tūks- Dar 80 šeimą apgynė
tančius, sutaupė šimtus 
tūkstančiu

Tikrą valdininkiško taupu
mo pavyzdį parodė Valstijinės 
Kriminalybėms Tyrinėti Ko
misijos posėdyje pašauktas 
liudyti David Frankenstein, 
buvusio vyriausiojo teismo 
teisėjo Aaron J. Levy žentas, 
republikonas. *

Nepaprastai sėkmingas tau
pymas buvo parodytas lapkri
čio 19-tą, kai Frankenstein 
prisipažino, kad jo pajamos 
iki 1944 metų nesiekė dau
giau- $3,000 metams. Kad nuo 
1944 metų, baigiant 1950- 
siais nesiekė virš $6,000. Ta
čiau vienu trumpu laikotarpiu 
jis prisipirko Šerų (stock) 
$183,478 .sumai.

Net per prakaitą negalėda
mas išsiaiškinti to savo gabu
mo, toms sutaupoma pateisinti 
liudytojas kalią sušuko: “Aš 
visą tai įvesdinau į kapitalis
tinę sistemą.“

Frankenstein buvo šauktas 
liudyti komisijos pastangose 
išaiškinti buvusio teisėjo Levy 
finansus ir ryšius. Levy, arti
mas su Tammanės ir su libe
ralų partijų viršininkais, bū
damas teisėju gaudavo po 
$28,000 algos metams. Laidy
muose buvo paradyta, kad jis 
nuo 1946 iki galo 1951 metų 
viso pajamų turėjęs $326,000, 
o jo išlaidos siekė $408,000. 
Komisija bandė išaiškinti, kur 
pasidėjo tas perviršis išmokes- 
čių.

Gyvenusi su Levy šeima 
Mrs. Rose Connors, liudijo, 
kad tūlos vertybės buvusios 
užrašomos jos vardu. Jos pa
klausė: “kas gaudavo dividen
dus (tų investmentų pelną) ?“ 
Ji atsakė: “Jie paimdavo.“

Pašauktas liudyti patikima
sis vyriausio teismo teisėjo 
Irving Saypol asistentas Ir
ving Simon, kuris tą* pačią 
vietą užėmė ir prie teisėjo Le
vy, sakė, kad jis dažnai nu
nešdavo į banką teisėjo Levy 
pajamas. Sakė, kad daug če
kių būdavo išrašyti Mrs. Con
nors vardu, bet padedami tei
sėjo Levy sąskaitom

Simon, kaip matome, ir da
bar užima svarbią vietą pas 
teisėją Saypol—pas tą patį, 
kuris gavo tą vietą po padėji
mo nuteisti mirtin Rosenber- 
gus. Jis tuomet buvo prokuro
ru. i

New York Telephone Co. 
sutiko buhalterijos skyriaus 
darbininkams pridėti nuo $2 
iki 4 dolerių per savaitę algos.

savo butą
Laisvėje jau buvo minėta, 

kaip organizuotu darbu apie 
900 veteranų šeimų apgynė 
savo teisę pasilikti Manhattan 
Beach projekte iki gauš butą 
kitur.

Diena vėliau tomis pat prie
monėmis — kovingumu — 80 
negrų šeimų išsikovojo teisę 
pasilikti bute toje srityje, kur 
numatoma statyti Van Dyke 
projektą, Brownsvilleje. Tei
sėjas Henry L. Ughetta atsi
sakė įsakyti gyventojams išei
ti iš apgyventų namų, kol jie 
ųeturi kito buto.

Veteranus šalinti iš buto 
buvo pasimojusi valstijinė val
džios įstaiga, kontroliuojama 
republikonų valdžios, o Brow- 
nsvillės gyventojus. — miesti
nė valdžia, kontroliuojama de
mokratų.

Rrownsvilles ' gyventojai, 
kaipo negrai, turėjo sunkiau 
kovoti už veteranus. Jie sa
vaite prieš teismą masiniai, iš
tisos šeimos, susirinko į valdi
nę raštinę ir ten išsėdėjo nuo 
pietų veik iki pusiaunakčio. 
Ir paskui kas dieną siuntė 
masines delegacijas, pąreikš- 
dami, kad jie neišeis iš tų na
mų, kol jiems nebus suteikti 
kiti namai. ■>

Brooklyne mirus širdies liga 
detektyvui William F. Schmitt, 
už apie pusvalandžio mirė ir 
jo--žmona. Jisai buvo 53, ji
nai 51 mętų. Gyveno 2019 
Nostrand Avė.

Tiktai 1949 metais Philip Murray paskelbė kovą 
kairiosioms CIO unijoms ir išmetė jas laukan. Pirmiau 
per visą Antrąjį pasaulinį karą jis gerai kooperavo su 
visomis unijomis. Čia jis parodomas vienoje kairiosios 
unijos International Longshoremen’s & Warehousemen’s 
konvencijoje šalia unijos prezidento Harry Bridges. 
Jis kalbėjo tos unijos konvencijoje ir labai gyrė jos pre
zidentą Bridges, kaipo kovingą unijos vadą.

Del vietos žinių

Spaustuvėje įvykus nelai
mei, pabiro visas paskuti
nis puslapis jau dedant 
presam Užpildytas tuo, kas 
buvo gatava. Rytoj tilps 
skelbimai ir žinios.

Grasina skelbti 
busi] streiką

✓
Jeigu miesto valdžia ir 8 

busų kompanijos nepasistengs 
susitarti su darbininkais, CIO 
Transport Workers Unija 
skelbs streiką. Streikas, spėjai 
ma, prasidėtų Naujųjų Metų 
dieną, jeigu strategiškais su
metimais unijistai neišeis ank
sčiau, šventėms prekybos lai
kotarpiui.

Darbininkų vyriausiu reika
lavimu yra 40 valandų savai
tė. Apie tai jau per metų me
tus kalbama, bet niekas nepa
daryta. Darbininkams prade
da pritrūkti kantrybės ilgiau 
laukti.

Streikas paliestų, 8,000 uni- 
jistų streikierių ir apie 3,500,- 
000 keleivių kas dieną. Dide
lę daugumą keleivių sudaro 
važiuojantieji į darbą ir į mo
kyklas.

Moteris papiove 
moterį gatvėje

Mrs. Rosetta Nelson, gyve
nusi 64 Clifton Place, Brook
lyne, tapo mirtinai subadyta 
peiliu ties savo namais ket
virtadienio popietį. Areštuota 
Jennie Morrison,, gyvenusi 74 
Clifton PI. Abi moterys apie 
35 metų. Sakoma, susimušu
si os- už vyrus.

Pasiūlymas laisniuoti dvira
čius gal nepraeis, nes biznie
riai, kurie išrenduoja dvira
čius, bijosi tų ekstra iškaščių. 
Yra pasiūlyta už.leidimus dvi
račiui imti 50 c. mokesties 
per metus.

Atvyko apdaužyti
Lapkričio 20-tfi į New.Yor- 

ką atplaukė laivas Maureta
nia;' buv^s patekęs, po Atlantą 
siautėj vision audrom Trys ke
leiviai turėjo įlaužtus šonkau
lius, kiti 47 buvo apibraižyti, 
apdaužyti virstančių rakandų, 
stiklų, ar patys ant jų užvirtę.

Laivas Liberte irgi turėjęs 
sunkią kelionę, bet sužeistų 
neatsivežė.

Nuteistas mirtin už nužu
dymą savo tėvų brooklynietis 
Camilo Leyra nuo sausio 3- 
čios kalėjime neturėjęs nei 
vieno lankytojo. Liekasi lauk
ti tiktai mirties, kuri jam bus 
atsiųsti gruodžio 4-tą. .

Iš Rusijos praeities
(Ištraukos iš ‘TSRS Istorijos’)

12. RUSŲ MOKSLAS 
XVIII A. VIDURYJE.

Petro I sumanytoji Mokslų 
Akademija buvo įsteigta 1725 
m. pabaigoje, kai Petras jau 
buvo miręs. Rusų mokslininkų 
stoka vertė Petrą I kviesti į 
Rusiją svetimšalius aukštajam 
mokslui ir mokslo darbui or
ganizuoti. Į Rusiją atvykusių
jų tarpe buvo keletas įžymių 
mokslininkų, kurių vardai į- 
amžinti mokslo istorijoje. Jų 
tarpe, pavyzdžiui, buvo mate
matikas Bernulis ir Leonardas 
Eileris. Bet drauge su jais į 
Rusiją atvyko didelis skaičius 
avantiūristų, • prisidengusių 
mokslininkų vardu. Įtakingieji 
didikai Akademijos nariais 
skirdavo svetimšalius, temokė
jusius rašyti eilėraščius rūmų 
švenčių proga.

Pirmasis rusų mokslininkas 
buvo pajūrio valstiečio sūnus 
Michajilas Vasiljevičius Tx)- 
monosovas (1711—1765).

Lomonosovas gimė šiaurėje, 
Denisovkos kaime (netoli 
Cholmogorų), pasiturinčio 
žvejo šeimoje. Kai Michajilui 
Lomonosovui sukako 10 metų, 
tėvas jį pradėjo imti žūklei į 
jūrą. Pavojų kupinas žvejo 
gyvenimas gabų vaiką įprati
no dėmesingai stebėti gamtos 
reiškinius. Per ilgąsias šiaurės 
žiemas jaunas Lomonosovas 
stropiai mokėsi abėcėlės, gra
matikos ir aritmetikos. Skaity
mas jį dar labiau paskatino 
mokytis. Į Cholmogorų moky
klą jo, kaip valstiečio sūnaus, 
nepriėmė. Tuomet Michajilas 
Lomonosovas su žvejų gurguo
le išvyko į Maskvą. Jis nuslė
pė savo valstietinę kilmę ir 

•todėl buvo priimtas mokiniu į 
Slavų-Graikų-Lotynų Akade
miją. Penkerius metus Micha
jilas Lomonosovas gyveno 
pusbadžiu, versdamasis trimis 
kapeikomis per dieną. Akade
mijos mokiniai, bajorų vaikai, 
dvidešimties metų jaunuolį 
Lomonosovą nuolat pajuok
davo, tačiau jis, nepaisyda
mas skurdo ir pajuokos, pui
kiai mokėsi. Išbuvus penketą 
metų Slavų-Lotynų Akademi
joje, Lomonosovui atsirado 
proga pereiti į Mokslų Akade
miją, nes prie jos buvusi gim
nazija negalėjo gauti reikiar 
mo mokinių skaičiaus bajorų 
tarpe. Ir ten savo gabumais 
ir darbštumu Lomonosovas at
kreipė į save profesorių dė
mesį. Su kitais trimis geriau
siais studentais jis buvo iš
siųstas į užsienį toliau moky
tis. Būdamas ketverius metus 
užsienyje, Lomonosovas išstu
dijavo geriausiųjų Europos 
mokslininkų veikalus iš chemi
jos, metalurgijos, iškasenų 
pramonės ir matematikos. 
1745 m., grįžęs į Rusiją, Lo
monosovas tapo profesoriumi 
ir pirmuoju Rusijos moksli
ninku, kuriam buvo suteiktas 
akademiko vardas.

Įvairiose mokslo šakose Lo
monosovas padarė daug svar
bių išradimų. Pagal žinių ir 
mokslo darbų įvairumą jam 
tenka rusų mokslo istorijoje 
viena pirmųjų vietų. Daugu
mas Lomonosovo minčių ir iš
radimų buvo pripažinta tik 
XIX amžiuje, kai tatai buvo

Darbininkai laimėjo
Toots Shor’s puošnaus res- 

taurano virtuvės darbininkai 
New Yorke vienos savaitės 
streiką baigė firmai sutikus 
pasirašyti su unija sutartį. 
Sąlygas galutinai išspręs a- 
biejų pusių bendruose pasita
rimuose.

Francijos valdžia planuoja 
užgint komunistėm 
valdines tarnybas

Paryžius. — Francijos 
premjero Pinay valdžia ga
mina seimui sumanymą, 
kad užgintų priimti komu
nistus ar jų šalininkus j 
bent kokias valdines tarny- 

puikiai patvirtinta keletos Va
karų Europos ir rusų moksli
ninku kartu darbais. * *

Fizikos srityje .Lomonoso-j 
vui, priklauso medžiagų suJA-^į 
ties teorija, kuri jam padėj^ 
teisingai išaiškinti daugelį fi
zikos reiškinių. Jis pirmas su
darė mechaninę šilumos teo
riją, o XVII a. šiluma buvo 
aiškinama tam tikros “ugnin
gos medžiagos“ (flogistono) ’ 
buvimu. Lomonosovas pirmas 
sukūrė cheminio elemento są
voką ir moksliškai pagrindė 
dėsnį dėl medžiagos svorio 
pastovumo cheminiuose kiti
muose. Vėliau, pox40 metų, šį 
dėsnį antru kart atrado pran
cūzų chemikas Lavuazjė, ku
rio vardu jis ir buvo pavadin
tas. Geologijos srityje Lomo
nosovas tyrinėjo uolienų ir rū
dų susidarymą; tatai geologi
niams tyrinėjimams turėjo di
delę praktinę reikšmę. Jis pir
mas įrodė augalinę akmens 
anglies kilmę. Savo darbais 
Lomonosovas davė pagrindus 
fizikai, chemijai, astronomi
jai, geologijai, geografijai. Jifc 
pirmas Europoje perskaitė Ba
zinės chemijos kursą. Daug; 
laiko Lomonosovas paskyrė' 
astronomijos ir jūrininkystės 
klausimams ir sudarė metodą 
tiksliai nustatyti laivo buvimo 
vietai. Beveik 60 metų anks
čiau už Jungą jis nustatė že
mės paviršiaus banguojamojo 
judėjimo tipą. 30-čia metų 
anksčiau už Heršelį jis aptiko 
atmosferą Veneroje. 135 me
tais anksčiau už Nanseną jis 
nurodė dreifo kryptį Arkties 
vandenyne.

Lomonosovas visuomet iš 
mokslo žinių ir išradimu sten
gėsi gauti praktinės naudos 
savo tėvynei. Jis nustatė spal- 

i voto stiklo gaminimo būdą, 
paskyręs tam reikalui daugiau 
kaip 3000 bandymų. Tatai 
padėjo jam drauge su jo mof f 
kiniais sukurti keletą mozai
kos paveikslų, jų tarpe — mil
žiniško dydžio Poltavos mūšio 
paveikslą. Lomonosovas su
darė puikų šiaurės jūros eks
pedicijos projektą, pagal kurį 
toji ekspedicija turėjo pras
kinti kelią iš Europos į Aziją 
Arkties vandenynu. Viename 
savo eilėraštyje Lamonosovas 
pareiškė įsitikinimą, kad rusų 
jūreiviai šj uždavinį išspręsiu:

Veltui gamta rūsčioji
Nuo mūsų slepia įėjimą 

Nuo vakarų krantų į rytus. 
Aš proto akimis regiu: 
Rusų^Kolumbas tarp ledų 

-■• Vis skuba, niedėja likimą. 
•Didžiulis Lomonosovo nuo

pelnas yra bendrinės (litera
tūrinės) rusų kalbos kūrimask 
Jis bendrinę kalbą apvalę" 
nuo iškrypimu, n u4o 
pasenusių bažnytinių posakių 
ir nereikalingų svetimų žo
džių ir padarė ją artimą gy
vajai liaudies kalbai. Savo 
eilėraščiuose Lomonosovas 
pirmą kartą panaudojo rusų 
kalbos muzikalumą. Lomono
sovas moksliškai parašė rusų 
kalbos gramatiką; keletas 
kartų mokėsi iš jo vadovėlio. 
Net trumpas pagrindinių Lo
monosovo darbų sąrašas rodo, 
kokios plačios ir įvairios būta 
šio didžiojo rusų mokslininko 
veiklos. Didysis rusų poetas 
A. S. Puškinas apie Lomono
sovą rašė:

“Būdamas nepaprastos va
lios ir nepaprasto proto, Lo
monosovas aprėpė visas švie
timo šakas. Mokslo troškimas 
buvo stipriausioji šios aistrin
gosios sielos aistra. Istorikas, 
kalbėtojas, mechanikas, che
mikas, mineralogas, meninin
kas ir eilėrašys—jis visa iš
bandė ir į visa įsigilino.“

Lomonosovas daug nuveikė 
mokslo plėtimo ir jaunųjų 
mokslininkų, literatų bei mi
nininkų parengimo srityje. J 
Lomonosovo sumanymu 1755 

m. buvo įsteigtas Maskvos u- 
niversitetas, kuris antroje 
XVIII a. pusėje išauklėjo išti
są eilę žymių mokslininkų ir 
rašytojų. < ,
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