
Dėl grąžinimo proporcinės 
reprezentacijos.

Murray ir Wm. Green
i mirus.
/Kaip su darbininku vieny- 
Pavojus. i [be?

Rašo R. MIZARA

Amerikos Darbo Partija 
kelia reikalavimą, kad New 
Yorko mieste būtu grąžinta 
proporcinė reprezentacija ren
kant miesto tarybą.

Proporcinės reprezentacijos 
bijosi Tammany Hali, kurios 
politika remiasi papirkdinėji- 
mu, kurios vadovai palaiko 
tamprius ryšius su požemio 
karaliais.

Kai buvo praktikuojama 
rinkimuose proporcinė repre
zentacija, atsimename, i mies
to tarybą turėjo progą išrinkti 
savo atstovus ir liaudies or
ganizacijos. Visa tai labai ne
patiko Tammany Hall vado
vams ir jie darė viską, kad 
toji rinkimu sistema būtu pa
naikinta. Jiems tai pavyko.

Bet šiandien žmonės mato, 
jAv tai buvo klaida ir toji 
Yuaida reikia kaip galint grei
čiau atitaisyti.

★

Atsiminkime State Prime 
Commission tyrinėjimuose liū- 
dininkai atvirai sakė, jog 
Tammany Hall raštinėse tik
ruoju bosu buvo laikomas po
žemio karalius, raketieriu va
dovas, Frank Costello, kuris 
šiuo metu sėdi Atlantos kalė
jime !

★
Stambiosios turčių partijos 

visur bijosi proporcinės repre- 
zent ac i j os sistemos.

Antai Graikijoje: kol ten 
buvo praktikuojama proporci
nė reprezentacija, į to krašto 
parlamentą fašistinė Papagos 
partija negalėjo išrinkti dau- 

'Bfnmos savo žmonių. Kai tik 
toji populiari sistema buvo pa
naikinta, fašistai laimėjo!

Vos spėta palaidoti CIO pre
zidento Philip Murray palai
kai, kai mirė Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas Wil
liam Green.

Abu, rodosi, išaugo anglia
kasių unijoje sykiu su John L. 
Ixjwi.su.

Abudu nedėjo pastangų su
vienyti ADF su CIO ir nepri
klausomas unijas. John L. Le
wis, kaip žinia, 'pastaruoju 
metu tą vienybę energingai 
siūlė, už ją kovojo.

William Green vienybės 
klausimą šitaip sprendė: tegu 
ateina CIO i Amerikos Darbo 
Federaciją, na, ir būsianti vie
nybė.

Betgi yra kitos unijos, kil
iuos nepriklauso nei CIO, nei 
ADF', bet kurios turėtų būti į- 
trauktos į vieną organizuotą 
kūną.

Gal dabar, mirus šitiem va
dovam, darbininkų apvieniji- 
mo klausimas ir vėl pagyvės 
ir gal jis bus teigiamai iš
spręstas. Tai turėtų būti pa
daryta, ypatingai matant, kur 
link suka republikonai su nau
juoju krašto prezidentu.

Dabar jau turėtu būti aišku 
kiekvienam, kad Eisenhowe-. 
ris darbo unijoms- nepataikaus, 
jokių nuolaidų joms ąedarys, 
kaip darė Trumanas. f

Dalykas tame, kad Eisen
howeris jaučiasi nepriklauso
mas nuo darbo unijų, nes jos 
už jį neagitavo.

Be to, Eisenhoweris eina iš
vien su Taftų ir su visais ki
tais organizuoto darbininkų 
judėjimo priešais. Na, ir tai 
sudaro milžinišką problemą 
organizuotiems darbininkams. 
Jie privalo laikytis solidary- 

, lįėje, vienybėj ir pasitikėti tik 
* dpvo Kitaip gali būti

Jc<is pats, kas buvo Ilooverio 
valdymo metu.

Kitais žodžiais: organizuo
tas Amerikos darbininkų ju
dėjimas stovi prieš pavojų bū
ti sužlugdytas, jei to judėjimo
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komitetas kvos jų vadovus
New York. — Valdžiai 

‘ reikalaujant, federalė džiū- 
' re ragino Šalies Darbo San
tykiu Komisiją nepripažint 

’ keturių didžiųjų kovingų 
unijų, turinčių 500 tūkstan
čiu nariu.

Tos unijos yra Jungtinė 
Elektrininkų, Kailiasiuvių, 

! Susisiekimų ('Communica
tions) ir Raštininkų - Pro
cessing Unijos.

Džiūrė surado, jog šių 
imi jų vadai esą komunistai 
ir “melagingai prisiekę, 
kad ne komunistai.”

Tokių “ištikimybės” prie- 
I saikų r e i k a 1 a uja Tafto - 
I Hartley’o įstatymas.

Elektrininkų Unijos pir
mininkas Albertas Fitzge
rald pareiškė, kad nepa
vyks valdžiai ir jos džiū- 
rėms suardyt šią ir kitas 
minimas, unijas.

Washington. — Kongres- 
manu neamerikinės veiklos 
komitetas ketina kvosti

65 proc. amerikiečių 
remia Sovietų planą 
Korėjos karui baigti

New York.—Dr. Gallupo 
Viešosios Nuomonės Insti
tutas apklausinėje daugeli 
amerikiečių Įvairiose vals
tijose:

—Kaip jie žiūri Į Sovietų 
delegato Višinskio pasiūly
mą Jungtinėms Tautoms— 
sudaryti 11 valstybių komi
siją, kuri derybomis mė
gintu užbaigt Korėjos ka
rą ?

65 procentai apklausinė
tų žmonių pritarė Višins
kio pasiūlymui. Tik 29 pro
centai tam priešinosi, o 6 
procentai sakė neturį jo
kios nuomonės apie tai.

Maskvos teismas Įkalino 
šešioliką spekuliantų

Maskva. — Teismas sky
rė po 5 iki 10 ųietų kalėji
mo šešiolikai spekuliantų. 
Jie supirkinėjo šilkus.ir ki
tus. audeklus nustatytomis 
kainomis iš valstybinių 
krautuvių ir paskui daug 
brangiau pardavinėjo ki
tiems žmonėms.

Valdžia taip pat atėmė 
visą tų spekuliantų turtą.

vadovai, nebus užtenkamai ap
dairūs, r j ei jie laiku nesūsipras.

Teisėjas Kaufman nutarė, 
kad Julius ir Ethel ė Rosenber- 
gai būtų nužudyti elektros kė
dėje sausio 12 d.

Na, ir dėl to žmonės subruz
do: siunčia raginimus prezi
dentui Trumanui, kad jis pa
darytu jiems susimylėjimą, 
nes prezidentas tai gali pada
ryti.

Richmond Hill 19, N. Y., Penkt, Lapkr. (Nov.) 28, 1952

Elektrininkų Unijos, CIO 
Skerdyklų Darbininkų Uni
jos ir tūlų kitų unijų vado
vus kaip įtariamus komu
nistus.

Taip pat žada nagrinėti 
įvairiu universitetu bei ko
legijų profesorius, kuriuos 
tas komitetas laiko “neišti
kimais.”

Amerika davė dar 
7,000 tonų ginklų 
karui Vietname

Paryžius.—Frau c i j o s val
džia pranešė, kad Amerika 
pereitą mėnesi davė fran- 
cūzams dar 7,000 tonų gin
klų dėl karo prieš Vietna
mo liaudininkus.

Tai jau visa eilė mėnesių, 
kai Amerika pristato po 
tiek 'ginklų f r am c ū z a m s 
Vietname.

Su bombonešiu žuvo
' 5 kariniai lakūnai |

Edgewood, Md. — Upeliu i 
; nukrito didelis bombonešis ■ 
B-50, pražudant penkis ka- • 
rinius lakūnus. Keturi kiti 
gyvi išliko. /
DU VAIKAI UŽTROŠKO 

ŠALDYTUVE
Newportville, Pa. — Du 

našlės Bettės Kugelienes 
vaikai- bežaisdami užsidarė 
šaldytuve ir užtroško. Tuo | 
laiku motina buvo darbe.

George Meany tapo nauju 
D. Federacijos prezidentu

Washington. — Vykdo
masis Darbo Federacijos 
komitetas vienbalsiai pa
skyrė George Meany jos1 
prezidentu vieton, mirusio
jo Williamo Greeno.

Meany iki šiol buvo Fede
racijos . sekretorius - iždi
ninkas.

Tapęs jos prezidentu, 
Meany sakė koresponden
tams, jog dės visas pastan
gas, kad CIO ir Darbo Fe
deracija susijungtų į viena 
galingą unijų organizaciją.

Velionis Green as žemin- 
i davo CIO, besitardavo su 
ja kaip lygus su lygiu.

Patariama Eisenhoweriui 
staptelėt Indijoj, ramint ją

* »
New York. — Busimasis 

prezidentas Eisenhowe r i s 
gavo “stiprių patarimų,” 
kad staptelėtų Indijoj, grįž
damas iš Korėjos. Kadangi 
Indija bijo Eisenhowe rio 
republikonų politikos, tai 
sakoma, jo staptelėjimas 
ten “suramintų” Indijos 
žmones.

Francūzijos užsienio reikalu ministras Robert Schunian 
(kairėje) pribuvo dalyvauti Jungtiniu Tautų Asemble- 

j’os sesijoje. Su juomi kartu pribuvo Francūzijos vidaus 
reikalų ministras Jules Mock (dešinėje) ir Francūzi
jos ambasadorius Washingtone Henri Bonnet. Jie labai 
priešingi svarstymui Francūzijos kolonijų^ skundo Af
rikoje. Jie teigia, kad tai esąs Francūzijos vidujinis rei
kalas ir Jungtinės Tautos neturinčios teisės kištis i jų 
kolonijas. Amerikos delegacija. palaiko francūzus 
šiuose ginčuose su Afrikos žmonėmis. O tas, žinoma, 
labai puldo Amerikos valdžios prestižą Afrikos žmonių 
akyse.

Amerikiečiai moka taksus ir už 
F r uncijos kapitalistų pelnus

Paryžius. — Frakcija' per 
einamuosius metus gauna 
daugiau, kaip 1,500 milijo
nų dolerių paramos iš 
Jungtinių Valstijų, ir prašo 
dar daugiau.

Francijos premjero Pi- 
nay’o valdžia žada šiemet 
surinkti 2,000 milijonų do
lerių tiesioginių taksų nuo 
kompanijų ir asmenų paja
mų, taigi tik truputį dau
giau, negu iš Amerikos 
gauna dovanų. Bet tie tak
sai apmokės tiktai 28 pro
centus Francijos valdžios 
išlaidų, nors ji giriasi, kad 
francūzų pramokė dabai* 
viršija prieškarinius laikus 
ir beveik nėra bedarbių.

Dauguma Francijos kom
panijų ir pavienių biznių 
išsisuka nuo bent kokių 
taksų už pelnus.

Francūzu valdžia išveržta 
didžiąją daugumą Įplaukų 
sau tiktai iš darbininkų

Sunkiai serga Robertas
Minor, įžymus Komunistų
Partijos vadovas

Ossining,- N. Y. — Čionai- 
tinėje ligoninėje pavojingai 
širdies liga serga Robertas 
Minoras, 68 metu amžiaus, 
įžymusis komunistų vado
vas.

Minor, Texas valstijos 
teisėjo sūnus, pirmiausiai 
išgarsėjo kaip artistas laik
raštinių paveikslų braižy
tojas N. Y. World ir St. 
Louis Post - Dispatch dien
raščiuose.

Vėliau Minoras gamino 
politinius braižinius komu
nistiniam laikraščiui N. Y. 
Daily Workeriui ir tapo jo 
redaktorium.

Jis energingai kovojo už 
Tomo Mooney’o paliuosavi- 
mą iš kalėjimo, už Scotts
boro negrų jaunuolių ištei
sinimą ir už kitus politinius 
kalinius.

Minoras veikė ir Ispani
joj per dvejus metus,' padė
damas liaudžiai kovoti 
prieš Franko fašizmą.

kai)) tiesioginius ir netie
sioginius taksus. Fabrikan
tai ir kiti didieji biznieriai 
slepia savo pelnus, ir val
džia neima jų už pakarpos. 
Bet darbininku algos kas 
savaitę raportuojamos ir 
taksai iš jų pilnai išgauna
mi.

Be to, valdžia išplėšia iš 
darbininkų didžiąją daugu
mą netiesioginių taksų, ku
riais apkrauti visokie kas
dieninio vartojimo dalykai.

’Tokiu būdu1 Francijos 
valdžia išlups iš darbininkų 
apie 70 procentų visų savo 
lėšų. O jeigu neužteks, tai' 
tikisi gauti dar šimtus mili
jonų dolerių iš Amerikos. 
Tai]) amerikiečiai, daugiau
sia darbininkai, ir moka 
taksus už Francijos kapi
talistų pelnus, už jų karą 
prieš Vietnamo liaudinin
kus ir už naujus karinius 
Francijos pasiruošimus.

Rliee prašys Eisenhoweri 
apginklnot 2,000,000 
tautininkų piet. Korėjoje

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų pre
zidentas Syngman Rhee 
prašys atvyksiantį Eisen
hower], kad apginkluotų du 
milijonus tautininkų armi
jos, kai Eisenhoweris taps 
prezidentų.

Tautininkai giriasi, kad 
su tiek armijos ir su ameri
konų pagalba jie “tikrai 
užkariautų” šiaurinę Korė
ją, liaudies respubliką.

Malajiečiai buvo užklupę 
anglų policijos vadą

Singapore, Malaja.— M.a- 
lajiečiai buvo užpuolę anglų 
policijos komi si onierių 
Youngą su 4 jo žandarais 
inspektoriais. Bet žanda
rai atmušę užpuolikus.

Caracas, Venezuela.—Šios 
respublikos prezidentas G. 
S. Flammerich žadėjo prieš 
kalėdas paliuosuot visus 
politinius kalinius.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

VALDŽIA UŽGNIAUŽIA 
SOVIETINĮ PLANY DĖL 
MŪŠIŲ SUSTABDYMO
Komercinė spauda ir radijas 
užtyli Višinskio pasiūlymų

New York.—Andrius Vi
šinskis, Sovietų užsienio 
reikalų ministras, lapk-r. 24 
d. davė pasiūlymą Jungti
nių Tautų seimui tuojau 
sustabdyti visus karo veiks
mus Korėjoje iš abiejų pu
siu, o kitais klausimais to
liau tartis.

Bet Amerikos valdžia, ko-

Kinija sako, Eisenhower 
bandys paplatint karą

Peking. — Kinijos respu
blikos radijas tvirtino, jog 
Eisenhoweris su savo ke
lione į Korėją stengsis pa
ilginti ir paplatinti karą, 
kad. Eisenhowerio “viešpa
čiai Wall Stryte galėtų 
gauti dar daugiau kruvinu 
pelnų. Bet jeigu jis tęs ir 
platins karą, tai nusmuks 
dar mizerniau negu Tru
manas.”

Piety Afrikos valdžia 
uždarė 70 laikraščių

Pietų Afrika. — Fašis- 
tuojanti premjero Malano 
valdžia uždarė jau 70 tok iii 
laikraščių, kurią reikalavo 
šiokių tokių pilietinių tei
siu negrams ir kitiems ne
baltiems gyventojams.

Malano įstatymai daro 
juos beteisiais darbo ver
gais.

Sovietai ir ju draugai 
turi d 90 divizijų armijos

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas ap
skaičiavo, jog Sovietų Są
junga ir jos. draugai turį 
daugiau kai]) 490 divizijų 
armijos. Kiekvienoj divizi
joj yra apie 15,000 karei
viu.

Valstybės departmento 
išleista knygutė “Let Free
dom Ring” teigia, kad So
vietų Sąjšunga turi savo 
pusėje viso 800 milijonų 
žmonių, įskaitant Kinijos 
Liaudies Respubliką ir nau
jąsias demokratijas rytinė
je Europoje. Bet, sakoma, 
su Amerika eina 1,430 mi- 
lijonų kitų pasaulio gyven
tojų.

Vengrija pravaro Tito 
atstovą kaip šnipų vadą

Budapest.— Vengrija su
rado, kad Jugoslavijos Ti
to atstovybė Budapešte yra 
“gūšta Amerikos ir Angli
jos šnipų.” Todėl pareika
lavo, kad Tito valdžia' at
šauktų vyriausią savo at
stovą.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir vešiau.
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dijai visiškai užtylėjo šį 
svarbiausią pasiūlymą/Tik
tai k o m u n i s t i n i s Daily 
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Višinskis, kalbėdamas po
litiniame Jungtinių Tautų 
seimo komitete, siūlė:

Nega išuo j a n t sulaikyti 
mūšius ir paskirti vienuo
likos Jungtinių Tautų ko
misiją. kuri tartųsi apie be
laisvių grąžinimą ir visus 
kitus klausimus dėl koreji- 
nio karo baigimo. Ką to
kia komisija nuspręstų 
dviem trečdaliais halsų,* tai 
ir turėtų būti Įvykdyta.

Indijos, Amerikos ir kitų 
šalių siūlymai kalbėjo .tik
tai apie apsikeitimą belais
viais, bet nė vienu žodžiu 
neprasitarė apie reikalą 
tuojau sustabdyti mūšius..

—Tie siūlymai neparodė 
jokios intencijos sulaikyti 
bergždžią kraujo liejimą 
Korėjoje, kaip pastebėjo 
Višinskis. — O vis dėlto A* 
merikos šalininkai drįsta 
baisiai begėdiškai šmeižti 
Sovietų Sąjungą, būk jinai 
nori pailginti karo kanky
nes. Korėjoje.

Višinskis tęsė:
—Kuomet Jungt. Valsti

jos ir jų šalininkai užtyli 
reikalą sulaikyti karo 
veiksmus, tuo pačiu laiku 

i Amerikos lakūnai neaflai- 
; džiai, piratiškai naikina 
Korėjos miestus, kaimus ir 
žudo jų gyventojus. Argi 
reikia dar geresnio įrody
mo, kad Amerika, o ne So
vietų Sąjunga, stengiasi 
]) ra tęsti Korėjos karą?

Sovietu Sąjunga stipriai 
ir be jokių svyravimų vei
kią kai]) taikos ir tarptau
tinio bendra d a r b i a v i m o 
čampionas. Mes esame gi
liai įsitikinę, kad tos mūsų 
pastangos apsi v a i n i k u o s 
pasisekimu. Mes žinome, 
jog milijonai ir dar milijo
nai žmonių nori, kad tatai 
pasisektų, nes jie nekenčia 
karo, geidžią taikos ir ra
maus gyvenimo laimės, — 
pareiškė Višinskis, baigda
mas šį savo pasiūlymą.

Meksikos policija 
medžioja komunistus

Mexico City. — Slaptoji 
Meksikos policija suėmė 56 
asmenis kaip įtariamus ko
munistus. Kaltina juos už 
skleidimą priešingų val
džiai lapelių bei laikraščių.
Diego Rivera prašosi 
atgal i Koni. Partiją

Diego Rivera, garsiausias 
Meksikos artistas - piešėfhs, 
prašo priimt ii atgal į Ko
munistų Partiją.

Seniau jis buvo pašalin- 
tas. iš partijos kaip trockis- 
tas. Dabar Rivera prisipa
žįsta, jog jis klydo.

Ixjwi.su
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AR TAI TEISINGA?
IZRAELIO UŽSIENIO REIKALŲ ministras Moshe 

Sharett aną dieną sakė kalbą to krašto seime (Knesset).
Jo kalba buvo nukreipta * prieš Čechoslovakiją ir ki

tus kraštus, esančius “anapus uždangos.”
Čechoslovakijoje šiuo metu eina teismas 14-kos as

menų, kaltinamų šnipinėjime, diversijoje ir sabotaže. Iš 
tų 14-kos teisiamųjų dauguma yra žydų kilmės asme
nys. Na, ir kadangi jie yra žydų kilmės, tai amerikinė 
spauda ir Izraelio spauda nuolat rašo, jog Čechoslova- 
kijos vyriausybė ir teismas užsiimdo anti-semitizmu.

Izraelio užsienio reikalų ministras kaip tik ir pašven
tė savo kalbą anti-semitizmo klausimu. Girdi, žydai 
gyveną “anapus uždangos” esą nesaugūs, nes prieš juos 
būsiąs naudojamas anti-semitizmas.

Ąr tenka sakyti, jog toks Sharetto kaltinimas yra 
grynas prasimanymas?

Taip, tai yra piktas prasimanymas, nieku nepagrįstas.. 
Žydų tautybėje atsiranda išdavikų, kaip ir kitose tau
tose. O jeigu šiandien čechoslovakijoje yra teisiami as
menys, nusikaltę respublikai, palaikę ryšius s.u zionis- 
tais, jeigu jie su zionistų talka dirbo prieš Čechoslo- 
vakijos liaudies interesus, tai vyriausybė ir ima juos na- 
gan, nežiūrėdama, kokios, jie kilmės, kokiai tautybei jie 
priklauso.

Jau prieš tūlą laiką buvo paleista nemaža “šūvių” 
komercinėje spaudoje, būk Tarybų Sąjungoje žydai esą 
persekiojami, būk prieš žydus naudojamas an.ti-semitiz- 
mas. Bet net tokie žymūs žydų tautos sūnūs, kaip moks
lininkas. Albert Einstein tuos komercinės spaudos prasi
manymus griežtai užginčijo!

Tiėk Tarybų Sąjungoje, tiek čechoslovakijoje, tiek ki
tuose liaudiškuose kraštuose kova prieš anti-semitizmą 
visuomet buvo aštri. Ten visos tautinės grupės trak-
tuojamos lygiai. Ten nėra tautos didelės, nėra mažos.. : 

Kiekvienas, kuris nori matyti, mato, jog tokioje Ta- ; 
rybų Sąjungoje žydų tautybės žmonės užima žymias I 
vietas, tiek moksle, tiek kultūroje. Tą patį galima ma
tyti ir liaudiškose respublikose. Tačiau, kai bert kurioje 
tautoje atsiranda diversantu, sabotažminku, kenkėjų, jie 
nėra glostomi ir negali būti glostomi. Visi privalo ly
giai atsakyti prieš įstatymus.

100,090 “SUBVERSYVHr
Į KONGRESĄ TAPO IŠRINKTAS kadaise išgarsėjęs 

Martin Dies. Jis pagarsėjo tuo. kad vadovavo Kongreso 
ne-amerikirės. veiklos komitetui, kad gaudė raganas, 
puble pažangesnius žmones.
; Atsimename, tai buvo pirmas tos rūšies kongresinis 
komitetas, kuris kaltino subversyvizme net ir Roos.evel- 
tienę!

Dabar Mr. Dies, sakoma, ir vėl sieksis patapti tokio 
paties kongresinio komiteto nariu. Ir jis jau turįs pa- 
sigatavijęs vardus ir pavardes žmonių, kuriuos jis ban
dys (jei įeis į komitetą) “pačiupinėti.”

Aną dieną Dies paskelbė, kad jis turįs "et 100,000 
žmonių vardus ir pavardes! Ir visi jie esą subversyviai! 
Visi turį pereiti per jo šerengą. '

Kadangi jau mes žinome, kokios, rūšies žmones Mr. 
Dies vadina subversyviais, tai galime įsivaizduoti, kas 
bus, jei jis, Dies, įeis į kongresini komitetą!

SVARBI KONmENOJA-LONDONE
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT Londone prasideda taip 

vadinamoji Britų Commonwealtho konferencija. Joje 
dalyvauja visų dominijų ministrai pirmininkai.

Konferencija bus svarbi daugeliu atžvilgių. Kiek
vienam matoma, jog britų imperija šlubuoja. '
-Konferencija aptars ne tik ekonominius reikalus, o 

ir politinius. Ji, matyt, nustatys gaires link Amerikos. 
Nuo šitos konferencijos, kaip tūli sako, priklausys tas, 
ar Britanija seks Amerikos politika, ar ji bandys atsisto
ti “ant savo kojų” ir būti lygi Amerikai, būti savystovi.

Spėjama, jog po šitos konferencijos Churchillas atvyks 
į Washingtona tartis su nauja mūsų krašto vyriausybe, 
vadovaujama prezidento Eisenhowerio.

CIO vadai svarsto naujo 
pirmininko parinkimą

New York. — CIO unijų 
centro vadai, susirinkę 
Amalgameitų Siuvėjų Uni
jos raštinėje, svarsto, ką 
paskirt .nauju CIO prezi- 
dentų vieton mirusiojo Phi- 
lipo. Murray’o.

Uū Žymiausi kandidatai į 
CIO prezidentus yra Alla- 
rias S. Haywood, tos orga
nizacijos vice - prezidentas, 
ir Walteris P. Reuther, Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos pirmininkas.

Canada and Brazil, per year $8.0C 
Canada and Brazil, 6 months $4.0C 
Foreign countries, per year $9.00 
Foreign countries, 6 months $4.51

Baigtųsi karas, jei Ameri
ka suprastų naująją Kiniją, 

sako Bevan
London.— Aneurinas Be- 

vam Anglijos kairesniųjų 
darbiečių vadovas, sakė:

—Korėjos karas galėtų 
pasibaigti per keletą dienų, 
jeigu tik Jungtinės Valsti
jos suprastų, kad Kinijos 
Liaudies Respublika yra ti
krai įvykęs ' revoliucinis 
faktas.

Lenkija susitarė su Švedi
ja parduot jai 3,300,000 to
nų anglies. '

Kas Ką Rašo ir Sako Ekonominis sukilimas prieš Ameriką
SALDŪS ATSIMINIMAI

Chicagos kunigų Drauge, 
Veronika Černienė rašo: 
“Daug metų praslinko nuo 
to laiko, kai birutietės vei- 

! kė savo tėvynėje, savųjų 
| labui. Lengva ir malonu 
i buvo dirbti, nes geras na- 
■ rių sugyvenimas nejučio
mis stūmė visus prie darbo 

I ir įkvėpė gražių stirnany- 
! 1ĄU.”

Jos veikusios be galo 
> daug: rengdavo paskaitas, 
j koncertus, statydavo pa
minklus ir tt.

Iš . Černienės saldžiųjų 
. prisiminimų sužinome,, kas 
i per vienos tos birutietės 
i buvo. Tai nebuvo papras- 
; tos moteriukės; tarnaitės, 
j miesto darbininkės, arba 
j kaimietes. Černienė rašo:

“Daug mūsų narių buvo 
I baigusios aukštąjį mokslą, 
į Turėdamos savo tarpe dak- 
: tares, advokates, tėisėjas, 
pedagoges, pasikviesdamos 

! kitų šakų specialistų, orga- 
| nizavome daug paskaitų 
i bei kursu rūpimais . ir do- 
i minančiais klausimais...”

Birutietės buvo ponios ir 
panelės. Gyveno jos gra- 

: žiai ir veikė daug. 'Tėvynė 
jas “gerbė,” o tėvyne jos 
“mvlėjo,” be galo “mylėjo.”

Ir viskas buvo gerai, ir 
viskas buvo malonu ir gra
žu. kol Lietuvą Valde po- 
^ai su budeliu Smetona 

; nryšakyje. Viskas pakito, 
j kai pasikeitė laikai. Ta 
* baisiai karšta birutiečiu 
meilė tėvynei išgaravo, kaip 

! kamparas, kai Smetona pa
spruko į Berlvną. Birutie- 

i tęs bėgo-paskui. • Ir dabar 
jos teberanda tų geru laiku, 
tebegyvena tais saldžiais 
atsiminimais.

Tuo tarpu Lietuvoje gy
venimai! pakilo naujos mo
terys — darbo inteligentės, 
pramonės darbininkės, kai
mietės. Jos nepabūgo nau
jo gyvenimo ir nuo jo ne
bėgo. Jos dabar užima at
sakingus darbus visose gy
venimo srityse. Joms, žino
ma, iš karto buvo nelengva, 
dar ir dabar nelengvą: 
daug darbo, didelė atsako
mybė, daug kas nauja, ne
priprasta, Bet ios dirba ir 
mokosi, mokosi ir dirba.

Jos mokosi ir dirba, kai 
buvusios ponios birutietės 
Čikagoje ir kitur tik rau
da, tik ašaroja, tik saldžiai 
sapnuoja apie seną saldžią 
praeitį...

BAISAUS SAUMYLIO 
MALDA

Parašė fanatikas Paul 
Glaudei, o lietuvių kalbon 
išvertė koks ten V. B. “Sek
madienio ryto maldą.” Pa
tariama visiems katalikams 
ją atmintinai išmokti ir 
kalbėti.

Tai bent malda. Ja galė
jo sugalvoti tiktai pablūdęs 
sau my lys.

Malda prasideda tokiais 
žodžiais: “Amen. Vardan 
Dievo Tėvo ir Sūnaus ir 
Šventosios. Dvasios, štai aš 
Viešpatie! Aš esu pasiren
gęs. Mano Dieve, aš atsi
kėliau ir vėl esu su Tavi-
mi.”

Ir ko jis tai]) plakasi prie 
to dievo? Ne iš meilės jam. 
Ne iš tikėjimo jam.

Jis nori ir reikalauja be 
galo daug. Net grūmojan
čiai tam dievui jis šaukia: 
“aš gausiu pačią saulę; aš 
išskėčiau rankas Tavo mas
tu.”

LIETUVIŠKI RAKETIE- 
RIAI PRIEŠ LIETUVIŠ
KUS RAKETIERIUS

Amerikos Lietuviu Tary
ba. laikiusi suvažiavimą ir 
nutarusi dar kartą Visą pa- 

I šaulį pajudinti dėl Lietu
vos “laisvinimo” bylos. Bet, 
žinoma, ne tas mums, svar
bu. Tie jos nutarimai tiek 
teverti, kiek yrą vertas se-

i r.iai išvalgytas kiaušinis.
Įdomu tik tas, kad tame 

I suvažiavime, matyt, rake- 
I tieriai raketieripms kailį 
i vanojo. Tai galima atspėti 
1 iš Tarybos sekretoriaus. Pi- 
■jaus Grigaičio “išsamaus”i 
! pranešimo. Vienoje vietoje 
1 jis labai rūsčiai kalbėjo. Jis 
i pareiškė: 
i

Nors Lietuvių Bendruome
nės klausimas pereitos ALT 
konferencijos nutarimu yra iš
imtas iš ALT, bet tenka čia 
kai kas pastebėti; Organizuo
jamoji Lietuvių Bendruomenė 
nesilaiko susitarimo su ALT. 
Su L. B. organizatoriais Chica- 
goje buvo susitarta dėl L. B. 
pagrindinių nuostatų 'ir jos 
darbo apimties. Vienok statu
tas išėjo kitaip sudarytas. L. 
B. įstatų paragrafe 3 pasaky
ta, kad Amerikoje gyveną 
lietuviai yra JAV LB nariai. 
Vadinasi, “nariais” laikomi 
visi lietuviai, nežiūrint jų no
ro tokiais būt ar ne. O buvo 
tarpusavy susitarta, kad į LB 
nariais bus priimami jų pa
reiškimais, kaip ir į kiekvieną 
organizaciją. Taip pat įstatuo
se nėra apibūdinta narių tei
sės ir jų pareigos. Buvo kalbė
ta, kad LB nesikiš į ALT ir 
BALFo veiklos sritis ir tas į- 
statuose turėjo būti įsakmiai 
pasakyta. Bet šito nėra pada
lyta. Tai tiek apie organizuo
jamą Lietuvių Bendruomenę.

1Grigaičio kalba, aišku, 
yra labai “diplomatiška.” 
Išvertus ją kasdienėn lie
tuviško". kafbon, ji reiškia, 
kad, Grigaičio supratimu, 
“Lietuvių Bendruomenės” 
promotoriai ir organizato
riai, kurių, tarpe juk ran
dasi ir to* palties Grigaičio 
kolegos, yra raketieriai ir 
apgavikai. Jie jau visus 
Amerikos lietuvius, visai 
jų neatsiklausę, skaito sa
vo organizacijos nariais ir 
paveldimais. Jie nebepa- 
lieka vietos raketi'eriams iš 
Amerikos Lietuvių Tary
bos.

Tai ir pikta ir baisui Ke
lio gi vardu Šimutis ir Gri
gaitis dabar savo biznį va-

Ką dabar pagiedos “Lie
tuvių Bendruomenės” rake
tieriai? Jie negalės tylėti, 
kai Tarybos sekretorius 
juos svieto akyse apgavi
kais pastatė.

Kas liečia mus, mes pil
nai sutinkame su Grigaičio 
išplūdimu bendruomeRinin- 
kų. Bet kaip tik tam pa
čiam pranešime tas pats 
Grigaitis pareiškia, kad A- 
merikos Lietuviu Taryba 
kalba ir turi kalbėti visu 
Amerikos lietuvių vardu, o 
VLIKas kalba ir turi kalbė
ti net viso pasaulio lietuvių 
vardu. Kada ir kur tie 
Amerikos ir viso pasaulio 
lietuviai inalioio raketie- 
rius iš ALT ir VLIKo kal
bėti jų vardu? Niekuomet.

Todėl apgavikais išvadin
damas bendruomenini nkus, 
Grigaitis tokiais pat pasta
tė tarvbininkus ir vlikimn- 
kus.

Kiek verta Britanijos 
karalienės gyvybė?

Londonas.—Apdraudos kom
panijos turi gražaus .darbo. 
Jos laukia karalienės Elzbie
tos koronacijos. Tai įvyks tik 
ateinančiais metais. Bet jau, 
daug kam rūpi karalienės gy
vybės apsaugojimas. Apdrau- 
dos kompanijos jau yra gavu
sios už apdraudimą karalie
nės gyvybės per koronaciją 
virš dvidešimt milijonų dole
rių. , <

Jau protestuoja net pen
kios labai artimos dr išti
kimos Jungtinių Valstijų 
talkininkės. Protest u o j a 
prieš ' komercines - ekono
mines restrįkcijas. Jos sa
ko, kad apribojimas įveži
mo Amerikon žemės ūkio 
produktų nesuderinamas su 
esamomis ir veikiamomis 
komercinėmis sutart imis. 
Jos žada Amerikai keršyti: 
jeigu jos savo produktų ne
gali įvežti Amerikon, jos 
atsisakys pirkti Amerikos 
dirbinius! Kas tada atsi
tiks?

Tokiomis protestuojančio
mis. šalimis pasirodė Kana
da, Hollandija, Australija, 
Danija ir Naujoji Zelandi
ja. Hollandija jau griebė
si konkrečių žygių savo 
keršijimui. Šiemet ji jau 
daug mažiau kviečių pirks 
iš Amerikos.

Šis tų palyginti mažų ir 
nesvarbių kraštų protestas 
dar ne daugiausia reiškia 
praktikoje. Jis svarbus pir
moje vietoje tik tuo, ka 
jis parodo dėl ateities. Kai 
europinės ir kitos šalys at
sistoja ant kojų ir prade
da vis daugiau ir daugiau 
išleisti pramonės ir žemės 
ūkio dirbinių, jos irgi pra

Kanados Lietuvių Literatūros
Draugijos nariams

Spalio 17-tos Liaudies Bal
so laidoje ’kalbėjome apie 
mūsų užduotis sąryšyje Liau
dies Balso jubiliejinio vajaus 
ir apie taikos gynimo reikalą, 
o čia keletą žodžių kitais mū
sų draugijos reikalais.

šiais metais, bėgyje 10 mė
nesių, įskaitant knygų platini
mo bei savo draugijos stiprini
mo gegužinę darbymetę, indi
vidualiai išsirašyta bei darbš
čiųjų draūgų išplatinta iš LLD 
Kanados Veikiančio Komiteto 
knygyno virš 50 įvairių knygų. 
Gauta 11 naujų narių į Drau
giją. Apšvietos fondui sukelta 
virš $60.

Dėka darbštesnių LLD kuo
pų, tame pačiame laikotarpy
je gražiai pasidarbuota ir ne
mažai sukelta kitiems organi
zaciniams reikalams, o ypa
tingai gražiai liko paremtas 
Liaudies Balsas laike vasaros 
parengimų.

Tačiau iš pasidarbavimo dėl 
savo draugijos, skaitlinės ro
do, kad dėl jos labo pasidar
buota per mažai. Ypatingai 
per mažai gauta naujų narių. 
Mažokai paremtas ir apšvie- 
tos fondas. Dar reikia dadėii, 
kacį apie 80 senų narių nėra 
pasimokėję duoklių už šiuos 
mctu§. O tas rodo, kad tam 
tikra dalis narių užmiršta sa
vo būtiniausią pareigą.

Kiekvienas aldietis ir aldie- 
te turėtų pasistatyti sau klau
simą, ką jis ar ji atliko dėl sa
vo draugijos labo. Supranta
ma, kad kiekvienoj kolonijoj 
aplinkybės veikimui yra skir
tingos ir todėl ne visur ir ne 
visi vienodai galime pasitar
nauti dėl savo draugijos, ta
čiau prie gerų norų galime 
kiekvienas surasti būdą ir šį 
tą atlikti jos labui.

Būdami apšvietos draugijos 
nariais privalome nepamiršti 
bent būtiniausių savo pareigų. 
Pirmoj eilėj jos yra: pasimo
keti laiku duokles, Verbuoti 
naujus narius, platinti apšvie- 
tą visais galiniais būdais, auk
lėti naująją kartą supažindi
nant ją su gyvenimo realybė
mis ir kartu tęsti senai pradė
tą kovą už darbo žmonių bū
vį,

Todėl, draugai . ir draugės, 
pasižadėkime visi dar šiais 
metais tikrai susirūpinti savo 
draugijos reikalais ir sulig iš
galės pasidarbuoti jos labui, 
lankytis susirinkimuose.

Prie progos tenka priminti, 
kad kiekvienos LLD kuopos 

deda ieškoti manketų užsie
nyje. Iki šiol jos buvo už
verstos Amerikos dirbi
niais.

Štai ir turime pagrindinį 
kapitalistiniame pasaulyje 
prieštaravimą. Laikinai, 
per karo laikotarpį, jis bu
vo kaip ir “pamirštas.” A- 
merikos kapitalas suvar
gintame ir nualintame pa
saulyje pasigrobė visas, rin
kas. Į jo rankas nepateko 
tiktai socialistiniu kraštu 
ekonominis gyvenimas- ir iš 
jo rankų prieš porą metų 
išspruko tiktai didžioji Ki
nija.

Tas nepatinka ir negali 
patikti kitiems kapitalisti
niams kraštams. Amerika 
negali tiktai “dompinti” į 
užsienį s.avo dirbinius, • o 
nieko neprisiimti iš užsie
nio ! Kitų kapitali s t i n i ų 
kraštų pelnagrobiai nema
žiau reikalingi pelnų, kaip 
ir mūsų kapitalistai.

Minėtų penkių kraštų 
protestas ir “keršijimas” 
dar tiktai mažytė pradžia. 
Tas ekonominis kitų kapi
talistinių kraštų sukilimas 
prieš kapitalistinę Ameriką 
nuo dabar augs ne metais., 
bet mėnesiais.

Progresistas

valdybos žinioje randasi nau
jų narių prirašymui aplikaci- 1 
jų, taipgi randasi LLD Kana- , 
d.os Veikiančio Komiteto kny- , 
gynė esamų knygų katalogai. ; 
Gaukime juos kiekvienas ir Į 
nepraleiskime progos pakai- • 
binti pažįstamą prisirašyti 
prie mūsų draugijos ar bent i 
išsirašyti knygą. Apie knygų 
skaitymo vertę galima būtų 
daug prirašyti, tačiau, šį kartą 
pasitenkinsim trumpu posa
kiu: — žmonės sako, žiemos 
laiku labiausiai pageidaujami 
dalykai yra tai šiltas kamba- 

j rys ir gera knyga. Platinkime
knygas dabar.

Jei kas norėtų gauti aplika
cijų bei knygų katalogą tie
siog iš, Kanados Veikiančio 
Komiteto, tai prašome, rašyti, 
— prisiusime. Galėtume taip
gi pasiųsti apšvietos fpndui 
aukų rinkimui blankas.
Aukos Apšvietos Fondui

Pastaruoju laiku apšvietos 
fondas paremtas sekančiai:

LLD 217 kp., Winnipeg, 
Man., per A. Samuelį — $10;
LLD .113 kp., Hamilton, Ont., 

per J. Shainauską — $10;

/

Lapkričio 9 d. San Francisco mieste staiga širdies liga 
mirė CIO prezidentas Philip Murray. Mirė jis sulaukęs 
66 metute amžiaus. Dėlei jo mirties CIO konvencija 
atidėta dviem savaitėm. Tarpe CIO vadų eina rungty
nės dėl Murray vietos. Vyriausiais kandidatais, sakoma, 
yra automobilistų unijos, prezidentas Walter Reuther 
ir CIO organizacinis direktorius Haywood.

2 pusi.—Laisvė '(Liberty)- Penktad., Lapkričio-Nov. 28, 1952

Įvairios Žinios
Byla prieš visus geležinkelius

Washington, D. C.— Natio
nal Association for Advance
ment of Colored People trauks 
teisman visus pietinių valsti
jų geležinkelius, tai yra, jų 
savininkus. Tai gali išsivysty
ti į labai rimtą politinę bylą 
Mat, geležinkeliai bus trau
kiami teisman už tai, kad jie 
nedegališkai traukiniuose dis
kriminuoja prieš negrus, kai 
jiems neleidžia sėdėti tuose 
pačiuose vagonuose su bal
tais žmonėmis. Organizacija 
teigia, kad tai yra priešinga 
šalies konstitucijai.

Aišku, kad tokia byla turės 
pasiekti Aukščiausį Teismą ir 
užsitęs keletą metų. Geležin
kelių kompanijos pasamdys 
žymiausius advokatus savo si
stemos apgynimui. 

• —o—
Mokytojai reikalauja 
algų pakėlimo

Camden, N. J. — Wood row 
Wilson IL School mok. reika
lauja algų pakėlimo. Jų yra 
63. Jie atlaikė susirinkimą ir 
nutarė, kad jie nebegali žmo
niškai pragyventi iš esamų 
mizernų algų.

Amerikinė biznio misija 
Italijoje
Roma. —Čion pribuvo Jung

tinių Valstijų prekybos sekre
torius Charles Sawyer su ke
turiolika pageibininkų. Komi
sijos misija būsinti plačiai iš
tirti Italijos biznio reikalus 
ii- surasti būdus, kaip Ameri
kos kapitalas galėtų Italijos 
biznį pagerinti.

—o—
Amerikos lėktuvai britams 
pagalbon

London. — čionai laivu pri 
buvo dešimt Amerikos lėktu
vų, vadinamų “helikopte
riais”. Jais galima nusileisti 
bile kur. Jie tuojau bus pa
siųsti į Malajus britams į pa
galbą naikinti tos kolonijos 
žmones. Mat, Malajuje yra 
didelis bruzdėjimas prieš Bri
tanijos imperialistų viešpata
vimą.

LLD 96 kp. nariai: S. Rak
štys ir J. Brazdžius po $3.

T. Varnelis, Kapuskasing, 
Cnt., nusibaudė save už pavė
lavimą pasimoketi duokles 
ant 85 c.;

F. Smith, St. Hubert, Que., 
užsirašydamas knygą, paauko
jo 50c.;

Al. Maigis, 162 kp. narys, 
New Toronto, paaukojo $2.;

Tūlas montrealietis paauko
jo 35c.

Visiems už paramą apšvie
tos fondui, širdingai ačiū.

LLD K. V. Komitetas,
P. O. Sta. C. Box 1007/

Torontu 3, O n t.
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SKAUDULINIS STOROSIOS ŽARNOS 
UŽDEGIMAS IR GYDYMASIS

Daug amerikiečiu serga 
storosios žarnos uždegimu 
su skauduliais, o daugiau
sia moterų.

Iš skauduliu srovena krau
jas. Raudoni jo ženklai 
matomi išmatose.

(Jeigu skilvio ar laibosios 1 
žarnos skauduliai kraujuo-: 
ja, tai kraujo ženklai išma-! 
tose būna tamsiai pilki ar-1 
ba juodi.)

Kuomet storojoj žarnoj 
atsiranda daugiau skaudu
lių, dažnai prasideda įky
rus. viduriavimas, taip kad 
ligonį verčia “eiti laukan” 
net 25 iki 30 kartų per die- 
^ą-naktj.
X " Sugenda maisto virškini- 
^mas. žmogus praranda no
rą valgyti, nusilpsta ir eina 
vis menkyn. Jeigu liga ne
gydoma, tai po kiek laiko 
telieka tik “oda ir kaulai.”

Gydytojai supranta, jog 
skaudulingą storosios žar
nos uždegimą sukelia tam 
tikros bakterijos bei ame
bos.

Ameba yra žemiausios 
rūšies gyvūnėlis—viso vie
na ląstele (arba celė), pa

Meteorai kaip kliūtis lėkimui į mėnulį
Ne tik svajotojai, bet 

rimti mokslininkai pripa
žįsta, kad galima būtų pa- 

▼statvti toki rakietirų orlai
vi, kuris nulėktų į mėnuli. 
Ta galimybė dar padidės, 
kai bus atominė jėga nri- 
tnikvra motorams varvti.

Vidutinis, mėnulio tolis 
nuo žemės vra 238,857 my
lios.

Vienas iš pavojų, gre
siančiu mėnuliniam, orlai
viui, gali būti meteorai. 
Juk nesuskaitomi bilijonai 
meteoru lekia aplink sau
le. o vienas meteoras ga
lėtu nrakirst orlaivi.

Kasdieninėie kalboje žmo
nės vadina meteorus, “krin
tančiomis žvaigždėmis.”

Kuomet padangė grvna, 
tai kiekvieną nakti galima 

i matvti krintančius meteo
rus kaip skaisčios šviesos 
Ruožus.

Skaičiuojama, jog per 
■kiekvienas 24 valandas keli %

KAZIO BEVARDŽIO MARGUMYNAI
Tairptautiškame Kongre

se Prieš Alkoholizmą (In
ternational Congress 
Against Alcoholism), įvy
kusiame spalio mėn. š. m. 
Paryžiuje, buvo raportuota, 
kad Francijoj alkoholikų 
daugiau, negu kitose šaly
se. Ten iš 1,000 gyventojų 
22 alkoholikai. Šveicarijoj 
iš 1,000 gyventojų 16 alko
holikų. Jungtinėse Ameri
kos Valstijose—10 iš 1,000.

•

Naujai išrinktas šios ša
lies vice - prezidentu R. 
Nixon bus sausio mėn. 40 
metų ‘amžiaus. Jauniausiu 
iki šiol yra buvęs vice-pre- 
zidentu John C. Breckin
ridge, 35 metų amžiaus. Jis 
£)uvo išrinktas ant prezi
dento James Buchanan de
mokratų tikieto 1856 m.

Jungtinių Amerikos Vals
tijų vėliavai ištikimybės ei
lėraštį parašė James Up
ham, o suredagavo redak

naši Į mažiausią drebučių 
krislelį. Ameba dauginasi, 
skildama pusiau. Kuomet 
puses subręsta, jos vėl pu
siau skyla. Taip ir veisia
si amebos. Jos paprastai 
gyvena balose, tvenkiniuose 
bei kituose tūnojančiuose 
vandenyse.

Jeigu ameba įsivelia į 
maistą ar geriamąjį van
denį, tai žmogus nuryda
mas ir gali apsirgti storo
sios žarnos skauduliais. O 
jei kūnas per daug rūkštieš 
leidžia j vidurius, tatai dar 
labiau daugina skaudulius. 
Sielvartai, rūpesčiai, susi
krimtimai taip pat sunkina 
ligą.

Gydymui dabar dažnai 
vartojama anti - biotiniai 
vaistai, kaip kad penicilli- 
nas, aureomycinas, chloro- 
mycetinas, terramy cinas., 
streptomycin as, taipgi sul
fa gyduolės ir ACTH. Bet 
ACTU dar labai per bran- 
gtis.

Tais bei kitais vaistais 
gydytojai stengiasi atgai
vinti norą valgyti, sulaiky
ti kraujavimą ir skaudulių 

milijonai meteorų atlekia į 
žemės, atmosferą.

Didžioji dauguma meteo
rų yra mažyčiai medžiagos 
trupinėliai, kaip smėlio 
kruopelės. Didžiu smarku
mu lėkdami per orą ir nuo 
trynimosi su juo, mažieji 
meteorai taip įkaista, kad 
sudega, tiktai blykstelėda
mi ir išnykdami.

Kartais stambesnis mete
oras patenka į mūsų atmos
ferą, ir nors apdega, bet jo 
likučiai žemėn nukrinta. 
Nukritusių meteorų palai
kai vadinami meteoritais.

Dauguma meteorų skrie
ta greičiau, negu žemė. O 
žemė savo keliu (orbita) 
aplink saulę lekia po 18 su 
puse mylių kės sekunda. 
Vidutinis, gi meteoras pleš
ka antra *tiek smarkiau, o 
kai kurie lekia iki 60 mylių 
per sekundą.

Jei stambesnis meteo
ras kirstų orlaiviui, tai jau 

torius laikraščio “Youth’s 
Companion.” Biografijų ra
šytojai dar ir dabar abe
joja, kuriam iš tiesų garbė 
priklauso — Uphamui ar 
viršminėto laikraščio re
dakcijai. Mat, eiliavimas 
buvo be jokio ritmo, o kai 
redakcija ištaisė, tai buvo 
priimtas kaip pagarba tau
tos simboliui.

Mrs. F. D. Rooseveltienė, 
delegatė Jungtinėse Tauto
se, pareiškė, kad toliau ne
priims kandidatūros į tą 
pareigą. Ji sako, kad nuo 
jos oponentų republikonų 
nenorinti imt įsakymų.

Populiariškiaiusias New 
Jersey demokratę politikie
rius Harry Moore 3 .kartus 
buvo išrinktas gubernato
rium ir 1|934 metais Jungti
nių Valstijų senatorium. 
Mirė nuo širdies smūgio, 
bevažiuo j ant auto mobiliu. 
Buvo 73 metų amžiaus, dik- 

daugėjimą. Taip pat nusa
ko švelnią mitybą — pieną 
su Smetona, kiaušinius, tru
putį susmulkintos šviežios 
mėsos ir lengvuosius grūdi
nius. valgius. Dažnai ligo
nis turi naudoti vitaminų ir 
organinės geležies (ne pa
prastos, ne metalinės). 
Kartais prisieina ir sveti
mo kraujo jam įleisti.

Skaudulinis storosios žar
nos uždegimas (angliškai— 
ulcerative colitis) yra at
kakli liga, sunkiai pagydo
ma. Daugelyje atsitikimu 
ši liga, tiktai dalinai apgv- 
doma, taip kad pasilieka iki 
pat amžiaus galui. Bet ap- 
sigydydamas žmogus gali 
gyventi.

O jei negydo, tai gali su
silaukti didesnės nelaimes, 
kur tenka išpjauti storąją 
žarną arba žemutine jos 
dalį — mėšlažarnę. O jei 
taip atsitinka, tai ligonis 
negali natūraliai laukan ei
ti, ir būna pritaisytas jam 
guminis maišiukas, j kurį 
išmatos krinta. Tuomet jau 
tikrai mizernas gyvenimas.

’ N. M.

ir būtų galas kelionei į mė
nulį. Bet kadangi tokių me
teorų retai pasitaiko, tai 
galima tikėtis išvengt susi
dūrimo s.u jais.

Tariaus ir smulkesni me
teorai-įgalėtų būti pavojin
gi Pavyzdžiui, mažytis me- 
teorjakas, kaip aguonos grū
das, lėkdamas 36 mylias 
per sekundą, galėtų taip 
smogti, kad prakirstų plie
ninį orlaivio lukštą, pana
šiai kaip kulkosvaidžio kul
ka.

Tokio pavojaus išvengti, 
prof. Fred L. W h i p p 1 e, 
Harvardo Universiteto as
tronomas, todėl siūlo staty
ti mėnulinį orlaivį su dviem 
plieno lukštais, paliekant 
pėdą tuščios vietos tarp 
vieno ir kito lukšto. Tuo
met meteoras, pervėręs. pir
mąjį lukštą, būtų taip ap- 
silpęs, kad jau negalėtų 
prakirsti antrojo lukšto.

J. C. K.

sikratas, o ne rooseveltinis 
demokratas. Todėl, apart 
demokratų, prisitaikydavo 
ir prie republikonų.

•

■ Rašoma, kad Tom Stori e 
per 20 metų nieku neužsiė
mė, o tik vaikščiojo New 
Yorko miesto gatvėmis, 
tirdamas, kiek tos gatvės 
turi iš ‘viso ilgio. “Believe 
or not,” jis išvaikščiojo ne 
tik didesnes, gatves, bet ir 
“dead end” striukas ir skel
bė, kad nuėjo viso 5,717 my
lių.

Brusselio mieste, Belgi
joj, chemikas Robert Mou
ton išrado piliules, kurių 
vieb.ą įmetus į stiklą van
dens, pasidaro “geriausios” 
rūšies, gintaro spalvos alus.

Dėl federates valdžios 
tarnautojų yra patvarky
mas, kad organizuot ar da- 
lyvaut politiniuose' para
duose yra prasižengimas.

KAIP RUSŲ ARMIJA 
kėlėsi per Duno

jaus UPĘ
Upės visada buvo keliai 

žmonėms keliauti ir reik
menis gabenti. Bet karo 
metu upės, buvo ir tebėra 
gamtinė kliūtis, rubežius— 

"sulaikyti priešą. Dabar yra 
visokių prietaisų: tūli tan
kai patys upes perplaukia; 
yra ir sunkvežimiai, kurie 
gali perplaukti upes; pasi
gaminta visokį įrengimai 
nutiesimui plaukia j a nč i ų 
tiltų (pontonų). Bet už tai 
dabar .artilerija galinga, 
kuri gali iš tolo tiltus nai
kinti, o lėktuvai — tai jau 

■ tikra rykštė. Senovėje bu
vo prasti įrengimai persi
kėlimui per upes, bet ir 

‘silpnesni įrengimai jų ap
gynimui. Ši kartą pakalbė
sime apie Rusijos armijos 
persikėlimą per Dunojaus 
upę 1877.metais.

Karas tarpa Rusijos ir 
Turkijos kilo 1877 metais, 
kai Rusija tvirtinusi “dėl 
slavišku tautų išgelbėjimo 
Balkanuose. Tiesa, Turki
ja buvo žiauri pamote sla
vų tautoms. Pavergtos tau
tos siekė laisvės, darė su
kilimus, priešinosi. turkų 
viešpatavimui. Turkai bai
siai žiauriai slopino tuos 
sukilimus.

1876 metais sukilo prieš 
Turkiją Bosnijos, ir Herco
govinos provincijų slavai. 

.Austro - Vengrijai “išgel
bėjo” juos, pati okupuoda
ma tas provincijas ir įjung
dama i savo teritoriją.

Sukilo ir bulgarų tauta, 
kurią turkai pavergė 14-ta
me šimtmetyje. Turkai bai
siai žiauriai pu’olė bulga
rus. Sukilusiems, i pagalba 
atėjo nedidelė Serbija, kuri 
nati neseniai buvo nuo Tur
kijos išsilaisvinus, ir mažy
tė Juodkalnija. Bet jos bu
vo silpnos., Turkai įveikė 
jų armijas.

Tada Rusija padarė su
tartį su Rumunija, kad pa
staroji perleis per savo te
ritoriją rusų armiją. Ji pa
reikalavo Turkijos suteikti 
bulgarams s a v i v a 1 d y b ę. 
.Turkija reikalavimą atme
tė.

. Balandžio 1877 me
tais Rusija paskelbė Tui’ki- 
jai karą. Tuojau karas pra
sidėjo Azijoj — Užkauka- 
zijoj, kur Rusija ir Turkija 
rubežiavosi. Bet Rusija tu-

Tik tokiame atsitikime val
džios tarnautoja tas pa
tvarkymas neliečia, jeigu 
jis priklauso m u z i k a n t ų 
grupei ir ta. grupe būna 
samdoma paradui..

Is tori j o j už re ko r d u o ta, 
kad indo-europinė sanskri
to kalba ir lietuvių kalba 
yra dvi seniausios kalbos 
tarp visų buvusių ar esa
mųjų tose sritysė tautų.

Iki šiol yra buvę Jungti
nių Valstijų prezidentais 8 
generolai, būtent: Wash
ington's, Jacksdnas,»Willi
am Henry Harrison, Tay
lor, Pierce, Grant, Hayes ir 
Garfield.

Dwight D. Eisenhoweris 
bus devintas generolas pre
zidentu. ‘ \

IŠ ISTORIJOS
Rašo 1). M. šolomskas

rojo eiti į Balkanų Pussalį, | 
už Dunojaus, į Bulgariją, ! 
kurios išgelbėjimui' karus! 
prasidėjo.

H
Dunojaus upė yra viena 

iš didžiųjų Europoje upių. 
Dunojus prasideda vakari
nėj Vokietijoj; jis plaukia 
per Austriją, Vengriją; su
daro rubežių tarpe Bulga
rijos ir Rumunijos, o dabar 
ir tarpe Rumunijos ir da
lies Tarybų Sąjungos. Du
nojus turi 1,725 mylias il
gio, Tai gili ir plati lipe.

Tais laikais, po Anglijos, 
Franci jos ir Turkijos karo 
prieš Rusiją. 1854-1855 me
tais, Rusijai buvo uždraus
ta turėti karini laivyną 
Juodojoje^ Jūroje, i kurią 
įplaukia Dunojus. Turkija 
turėjo ten. karo' laivyną, o 
jos galingi monitorai ir ki
tokį karo laivai plaukiojo 
išilgai Dunojaus upę. Tai 
jos buvo stipri jėga Duno
jaus apsaugojimui. Turki] 
karo laivyne buvo daug su- 
gabių anglu karininkų, tai]) 
pat ir turkų armijoj. Tur
kai turėjo išilgai Dunojaus 
upę visą eilę galingu tvir
tovių — Tulei ją, Braillą, 
Silistriią, Ruščuka, Turtu- 
kajų, Sistovą. Nikopolį ir 
kitas. Prie Dunojaus upės 
iie sutraukė galingą armiją 
ir buvo tikri, kad Rusijos 
armija negalės pereiti į 
Bulgariją. Tuo tarpu tur
kai žiauriausiu būdu naiki
no bulgarus.

Rusija mobilizavo armiią, 
bet tada dar buvo mažai 
gelžkelių, tai armijos pul
kai net iš Lietuvos ir Balt- 
rusijos pėsti ėjo linkui Du
nojaus. Tas ėmė daug laiko 
ir sudarė vargo. Armijos 
priešakių caras pastalė sa
vo broli Nikolajų Nikolaje- 
vičiu (tėvą buvusio koman- 
dieriaus rusų armijos 1914 
m.). Rusija turėjo gailių 
vadu — generolus Skobele- 
vus (tėvą ir sūnų), .genero-’ 
la Dragomirova, kuris ve- 
bau pagarsėjo kaipo suga- 
bus karo reikalu žinovas; 
generolus Radeckį, Gurko 
ir kitus. 1877 m. balandy
je, Rumunijoj, keliomis, ko- 
lumnomis artinosi prie Du
nojaus jau 150,000 rusų ar
mija.

Prieš turku laivus, vei- 
kiančius Dunojaus upėje, 
Rusija traukiniais atvežė 
apie porą tuzinų motorinių 

Kanadoje didžiausias gy
ventojais miestas yra Mont- 
real’as, turintis 1 milijoną, 
21 tūkstanti, 500 gyvento
jų. Tai antras didžiausias
miestas po Paryžiaus, kui' 
gyventojų dauguma varto
ja francūzų kalbą. ,

Apska.itliuota. kad sker
sai Jungtinių Valstijų že
mę ilgiausiaš nusitiesi mas 
vra nuo Węst Q u o d d y 
Head, Maine valstijoj, iki 
Point Arena, Californijoj,- 
2,897 mylios.

Benjamin Franklinas kar^ 
tą diskusijose pareiškė:
—There never was a good 

war or a bad peace. (Nėra 
dar niekuomet buvę gero 
karo ar blogos taikos.)

Kazys Bevardis

turkus antroje pusėje Du-> 
nejaus. Rusai persikelilWf 
valtis, įrengimus plukdau-;

laiveliu ir nuleido i Duno
jaus upę. čia. buvo ir vė
liau paskilbęs admirolas 
Makarovas., kuris išgalvojo 
tas savo rūšies • minas-tor- 
pedas. Tie laiveliai nedi
deli, bet vikrūs. Makaro
vas juos apginklavo mino
mis - torpedomis ant ilgų 
iešmų (šatrų). Atrodė keis
tą, kada toki laiveliai ren
gėsi atakuoti turku galin
gus garlaivius, ginkluo
tus kan uolomis s.u iki 
vienuolikos colių pločio 

į g e r k 1 ė m is, ir daugybe 
mažesnių. Bet štai, ba
landžio mėnesio pabaigoje, 
keturi toki rusų laiveliai 
užklupo galingą turkų šar
vuotį ir privertė trauktis. 
Gi rusų artilerija, kuri vi
sais laikais buvo gera, nu
skandino turkų šarvuoti 
“Iafita - Džellili,” netoli 
Brailovo.
- Naktį i 14 d. gegužės ru
sų laiveliai nuskandino tor
pedų pagalba kita turkų 
šarvuotį. Kiti laiveliai pri
sėjo Dunojaus upę skersai 
ir išilgai minų, kas supa
ralyžiavo turklį karo laivų 
veikimą. Gi rusų kanuolių 
batarėjos, pastatytos ant 
Dunojaus krantų, daužė 
turkų karo laivus., kur tik 
tie pasirodė. Kanuoles ga
lima paslėpti, bet laivą, 
plaukiantį upėje, negalima.

III

Turkų apgavimui rusai 
liepos mėnesį naktį perkėlė 
du savo pulkus per Duno
jaus upę netoli Brailovo 
miesto. Į šią vietą turkai 
daug nekreipė atydos, nes 
nuo Brailovo rusai negalė
jo padaryti generalio žy
gio į Bulgarija.. Netolimo
je ats.toie yra Juodoji Jūra, 
kur turkų karo/ laivynas 
viešpatavo. Dobružijoj ke
liai prasti; turkai pasiren
gė, ir rusai negalėjo iš šio 
punkto išvystyti general j 
puolimą. Bet persikėlimas 
per Dunojų suteikė rusams 
galimybę užimti Dunojaus 
platesni pietų pusėje plotą, 
iš čia. išvystyti diversijos 
žygius link Bulgarijos ir 
tuo būdu pritraukti dalį 
turkų jėgų prieš persikėlu
si rusų pėstijos 14-tą kor
pusą.

Rusai vyriausių savo jė
gų perkėlimą ruošė tarpe 
Silistrijos ir Nikopolio. čia 
jiems gelbėjo rumunų tvir
toves: Oltenica, žuržovo ir 
kitos, bombardų o d a m o s

tiems tiltams, troptus,' ruo
šė giliau Rumunijoj, ant 
Gitą upės, kuri įteka į Du
nojų . Kada buvo paruošta, 
tai tuos įrengimus., plukdė 
nakties laiku Olta upe lin
kui Dunojaus ir ten mas
kavo, kol bus duotas persi
kėlimui signalas.. Turkai 
per savo agentus žinojpj? 
kad rusai ruošiasi, bet ti
kro persikėlimo punkto ne
numatė.

Naktį į 15 d. birželio ru
sai pradėjo generalį persi
kėlimą iš Rumunijos nuo 
Zimnicos. linkui turkų tvir*' 
to vės Si stovo. Rusų persi
kėlimui vadovavo genero
las Dragomirovas. Pirmoji’ 
kėlėsi buvusi ilgai jo vado-, 
vystėje 14-ta pėstininkų di< 
vizija, čia pirmu kartu pa-, 
sižymėjo ir generolas Sko-‘ 
belevas (jaunasis.), kuris 
vėliau tame kare buvo pra
mintas “Baltuoju genero--1 
lu.” *

Turkai pražiopsojo, .,g, 
tik, kai jau pirmosiom ru<, 
sų jėgos išlipo turkų pusę-, 
i e, pradėjo turkų sargai, 
šaudyti. Sargų buvo nęT. 
daug. Turkų jėgos buvo.už 
kelių myliu į pietus pup. 
Dunojaus. Kol jos atvyko,, 
tai rųs.ai suspėjo vis da.ų-,< 
giau ir daugiau jėgų per
mesti per Dunojų.

* Rusai pradėjo persikėli
mą plačiu baru per Duno* 
iatis upę. Sutrauktos tur
kų jėgos aršiai priešinosi? 
Tie siekė suvaryti rusų da- 
linius i Dunojaus vandenį. 
Po kelių valandų kovos‘ftir 
sai paėmė Sistovo isitvij'ti- 
nimųs ir kitas turkų požĘ 
ci jas. Devintą valandą rys 
to turkai jau traukėsi pla
čiu baru nuo Dunojaus,., o' 
rusu vis naujos jėgos kėlėsi 
i Bulgariją. ... .

Generolas Dragomirovas 
ii’ jaunasis. Skobelevas įsa-, 
kė rusų daliniams įsitvir
tinti užimtose pozicijose.- 
Vidudieny je i B u 1 g a r i.j ą 
persikėlė ir korpuso vadas 
generolas Radeckis. Rusų 
kariai, kaip persikeliant per 
Dunojaus upę, taip ir kovo
je sugabiai ir energingai! 
veikė. Šis persikėlimas per 
Dunojų ru'sams . kainavo 
350 kareivių užmuštų ir 
prigėrusių ir 9 oficierius, 
Sužeistų buvo 412. Pirmesr. 
nis persikėlimas 14-to kor
puso į Dobružiją kainavo' 
rusams. 44 užmuštų ir 98 
sužeistų. Turkų nuostoliai 
buvo, daug didesni. ‘ .

Vaizdas iš CIO konvencijos 1940 metais. Toje kon- 
vencijoje iš CIO prezidento vietos pasitraukė John L. 
Lewis, o prezidentu buvo išrinktas Philip Murray, kuris ' " 
staiga mirė š. m. lapkričio 9 d. Čia matome stovin \ 
Murray (kairėje) ir Lewis.
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Iš Rusijos praeities
(Ištraukos iš ‘TSRS Istorijos’)

' guotąsias Amerikos 
i keteras. Tatai buvo 
i Pirmasis pasiekė 
i krantus ekspedicijos 
: Aleksiejus Čirikovas.
i kart Aliaska buvo 
;rusų.

Grįždama atgal,
1 ekspedicija patyrė daug var- 
I go. Dėl vandens ir maisto trū- 
! kūmo ekspedicijos dalyvių 
tarpe paplito skorbutas, nuo 
kurio kasdien mirdavo 1—2 
žmonės. Ekspedicija liko žie
moti vienoje Komandorų salų, 
kuri Beringo garbei buvo pa
vadinta Beringo sala, šioje 
saloje mirė ir palaidotas Be
ringas. Tik kitų metų vasarą 
gyvi išlikę jūrininkai pasidir
bo naują laivą ir juo pasiekė 
Kamčiatkos krantus.

13. GEOGRAFINIAI 
ATRADIMAI IR KOLONINĖ 
RUSIJOS CARIZMO POLI U- i 

KA PETRO I PALIKUONIŲ 
METU.

Kamčiatkos atradimas. Ru- 1 
saį ir toliau užimdinėjo' Ark-1 
ties, Sibiro, Paamurės. Didžio
jo vandenyno pakraščius bei; 
salas. Lėšų trūkumą. labai 
jaučiamą dėl gausių karo iš
laidų, dėl gyventojų nuskur
dimo ir šalies nuniokojimo, ca
ro vyriausybė stengėsi papil
dyti grobdama naujas koloni-1 
jas.

1697—1698 m. šaulių pen | 
kiasdešimtininkas (viršinin- \ 
kas) Vladimiras Atlasovas su 1 
nedideliu būriu elniais iš
vyko iš Anadyrės tvirtovės 
(prie Anadyrės upės), pasie
kė Kamčiatkos krantus ir už
dėjo kamčiadalams (itelme-Į 
nams) jasaką (duoklę, kuri j 
buvo imama daugiausia kai- I 
liais). Rusų keliautojas Atla- I 
sovas pirmasis surado Kam- j 

,čiatką ir ją aprašė.
Kamčiadalai gyveno genti- 

nėmis sąjungomis; kiekvieno
je gentyje būdavo po keletą 
šimtų jurtų. Pagrindinis gy
ventojų verslas buvo žvejyba. 
Gentys vaidijosi ir tarpusavy- i 
je nuolat kariaudavo. Kam- 
čiadalų ginklai buvo lankai su 
akmens ir kaulo strėlėmis. Po 
Atlasovo ekspedicijos Kam
čiatkoje pasirodė pirmosios 
rusų tvirtovėlės (“ostrožki”), 
iš kur kazokai ir tarnybinin- 
kai išeidavo grobio grobti ir 
jasako rinkti, 
dažnai puldavo jasako rinkė
jus, o kartais 
prie tvirtovėlių, bet jų paimti 
neįstengdavo.

1731—1732 m. įvyko dide
lis kamčiadalų sukilimas, apė
męs daug genčių. Sukilimui 
vadovavo kamčiadalai, kurie ( 
anksčiau buvo gyvenę rusų | 
tarpe ir buvo išmokę vartoti Į 
šaunamąjį ginklą, šį sukilimą Į 
nuslopinus, Kamčiatkoje galu
tinai įsitvirtino Rusijos valsty- , 
bės valdžia. Nuo to meto ėmė 
irti gausios kamčiadalų genčių ! 
sąjungos.
; Caro vyriausybei menkiau 

' sekėsi kova su koriąkais (ny- 
iftylanais). Koriakai ,su savoj 
elnių kaiminėmis klajodavo j 
tundromis tarp pajūrio ir Ko- 
lymos upės. Kariniams bū
riams artėjant, koriakai mes
davo stovyklas ir pasitraukda I 
Vp. Ilgą laiką juos persekioti | 
buvo sunku, nes nebuvo kelių l 
ir trūko maisto. Koriakai, pui-' 
kiai pažindami vietovę, neti-1 
kėtai puldavo rusų kazokų ir j 
kareivių grupes 
kindavo. Tokią 
caro vyriausybe

• (luoravetlanai).

Kamčiadalai

prieidavo net

ir jas sunai- 
pat kovą su i 
vedė čukčiai

gyvenę pa
čiuose šiaurės rytų Azijos pa- >
kraičiuose.

Beringo— Čirikovo ekspedi
cijos. Jau XVII a. viduryje 
Semiono Dežniovo ekspedici
ja jūra apiplaukė čukčių pu
siasalį ir įrodė, kad tarp Azi- i 

* jos ir Amerikos esama jūros, 
sąsiaurio. Tačiau iki XVIII a. į 
pradžios šis atradimas buvo ! 
užmirštas. Petras I prieš pat 
savo mirtį parašė instrukciją I 
Kamčiatkos ekspedicijai, ku- i 
riai buvo pavedama iš naujo 
ištirti Azijos šiaurės rytų pa- 1 
kraščius ir nustatyti, ar jie 
susisiekia su Amerika. Ekspe*- 
dicijai vadovauti buvo paskir
tas Rusijos laivyne tarnavęs 
dfcnas Beringas. 1728—1731) 
m., pirmosios ekspedicijos me
tu, Beringas pasiekė sąsiaurį, I 
pavadintą jo vardu. Tačiau į | 
tolimesnę kelionę Amerikos' 

'krantų link jis nesiryžo leistis.
Po dvejų metų, Beringui su- 

.grįžus, rusų jūrininkas Fiodo- 
fovas drauge su geodezininku 
Gvozdiovu nedideliu laivu no 

• tik pasiekė Amerikos krautus, 
, -bet sudarė ir pirmąjį Azijos 

*. ir Amerikos priešpriešiais e- 
sančių krantų žemėlapį.

XVlH a. 5-ojo dešimtmečio 
pradžioje išvyko antroji eks- 

' pedicija. Beringas ir jo ben
drakeleiviai po pusantro mė
nesio plaukiojimo išvydo snie-

Lietuviški kryžiokai degina knygaskad mūsų draugai po vasaros 
darbų noriuose ir vėl gali čia 
sugrįžę per žiemą pailsėti ir 
saulėje pasikaitinti, o pava
sario sulaukę vėl grįžti namo. 
Bet gaila, kad ir daugiau mū
sų lietuvių čia negali ar neno
ri atvažiuoti. Mat, mūsų lie
tuviai labai nerangūs pakeisti 
savo gyvenimo vietą ir parei
gas, net jeigu sąlygos ir lei
džia. Natalia.

šo-programą, o po jos seks 
kiai ir pasivaišiniinai.

šokiams grieš geras orkest
ras iš 5 muzikantų. Seniai To
ronto lietuviai šoko prie tokios 
muzikos. Tas buvo neatmena
mais laikais.

Daugiau pakalbėsime apie 
koncertinę programą. Dėl 
koncertinės programos yra už
kviestos viešnios dainininkes 
iš Čikagos, E. Bagd'onienė ir 
H. Kwainauskiene. Tik pasi
skaitykit, ką Vilnies koresp. 
rašė po koncerto, kuriame 
jos dainavo.

Draugė K. Rimkienė (buvu
si Abekienė) rašo Liaudies 
Balsui, kad šios dvi daininin
kės yra tikrai puikios daini
ninkės ir malonios draugės.

Taigi, jos bus Liaudies Bal
so jubiliejiniame 
padainuos kartu 
kaip kad nę. sykį 
navo buvusios 
KenstaviČienė.

Prie to dar reikia pridėti, 
kad dainuos Bangos choras, 
kuris stropiai rengiasi prie šio 
parengimo. Bus iš Hamiltono 
Skinulių vaikai, kurie pašoks. 
Jie senai lavinasi ir labai gra
žiai šoka. Draugų Pampalų 
sūnus irgi prisidės.

Koncertinė 
nelabai ilga, 
G po to seks 

Tas viskas 
auditorijoje, 
visiems. Tad
lyvauti. Visi smagiai pasilinks
minsime. “L. B.”

barzdis”), skelbęsis Sibiro cha
no Kučumo palikuoniu. Jis ge* 
rai pažino Vidurinę Aziją .ir 
mokėjo visas vietines kąlbas. 
Karasakalas pasižymėjo, ne
paprasta drąsa, jis ir iki šiol 
minimas liaudies dainose. Jo- I 
se sakoma, kad Karasakalas 
buvęs greitas, “kaip vėjas”, 
jis buvęs didvyris, “kokių ma
ža pasaulyje”. Tik 1740 m. 
birželio mėnesį caro kariuo
menė ties Tobolo upe sumušė 
pagrindines sukilėlių jėgas. 
Karasakalui pavyko pabėgti į 
Kazachijos ordos žemes.

Nuslopinus šį sukilimą, vy
riausybė ėmė dar labiau engti 
Baškirijos gyventojus. Baški- 
rams buvo uždrausta naudotis 
gamykloms skirtais miškais. 
Caro vyriausybė įvedė druskos 
monopolį ir vertė baškirus ją 
pirkti miestuose aukšta kaina. 
Pravoslavų bažnyčia prievar
ta versdavo baškirus mahome
tonus priimti krikščionių tikė
jimą. Atsisakiusius krikštytis 
baškirus persekiodavo ir is- 

| keldavo gyventi į kitas vietas. 
' Bažnyčia buvo įrankis baškirų 
i tautai pavergti ir engti.

1755 m. sukilimas daųgiau- 
> šia buvo "religinio pobūdžio, 
i Sąjūdžiui vadovavo mula Ba- 
I tyrša, kuris siuntinėjo į vals- 

• -• čius ir kaimus atsišaukimus, tyrinėjamą- v. .
. -- •• . . Į rodančius baškirų tautos prie- 

i spaudą ir raginančius stoti Į i 
Į islamo gynėjų' eiles. Jis įtiki- 
i nėjo, kad reikią liautis kovo- 
' jus su kazachais ir drauge su 
jais kovoti dėl bendro 'išsilais- 

i vinimo. Iš tikrųjų po religine 
i priedanga slypėjo baškirų 
i liaudies masių kova dėl nepri- 
I klausomo gyvenimo. Sukilimas 
I virto partizaniniu karu, truku
siu apie dvejus metus. Batyr- 
ša buvo suimtas ir sukausty
tas atvežtas į Peterburgą. Ten 
jis keletą metų iškalėjo Šlisel- 
burgo tvirtovės kazemate. 
Mėgindamas pabėgti, B'atyrša 
nužudė keletą kalėjimo sar
gybos kareivių, tačiau kartu 
ii- pats žuvo.

Batyršos vadovaujamą suki
limą numalšinus, daugiau kaip 
50 tūkstančių baškirų, gelbė- : 
damiesi nuo persekiojimo, išsi
kėlė į Kazachijos .stepes. Susi- 1 
tarę su capo vyriausybe, ka- 1 
zachai puolė baškirus, dalį 
baškirų išnaikino, o likusius 
gyvus išdavė caro valdžiai. 1 
Taigi caro vyriausybė, nore- ' 
dama stiprinti savo valdžią - 
tautoms, siundydavo jas vieną ■ 
prieš kitą.

krantų 
Aliaska. 

Amerikos 
dalyvis 
Pirmu- 

aprašyta

Beringo

koncerte ir 
1 ir atskirai, 
mum padai- 
Abekienė ii-

Worcester, Mass
Matykite puikią 3-jų veiks

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

Rusų jūrininkų ekspedici
jas į Amerikos krantus turėjo 

! labai didelę mokslinę reikšmę. Į 
i Jie galutinai nustatė Azijos j 
| ir Amerikos šiaurės krantų ! 
apybraižas. Drauge buvo su
rinkta daug medžiagos apie ! 
tų žemių gyventojus,, gyvūni-j 
ją ir augmeniją.

Mokslines bei 
sias ekspedicijas į Kurilų iri 
A lentų salas bei Amerikos že- : 
myną pasekė stambiųjų pra
monininkų ekspedicijos. Iš tų 
žemių pramonininkai ir pirk
liai išveždavo milžiniškus kie
kius katinėlių, jūros bebrų, 
juodrudžių lapių, mėlynųjų 
šiaurės lapių ir kitų brangių
jų kailinių žvėrių kailių.

Ypač pasižymėjo savo vei
kla Grigorijus Ivanovičius Šo- 
lichovas, kilęs iš Rylsko mies
to. Beieškodamas brangiųjų 
kailių, G. šelichovas XVIII a. 
S—9-me dešimtmetyje ne kar
tą vyko j Aleu.tų salas ir Ame
rikos žemyną (Aliaską). Bet 
ne vien pasipelnymas vertė G. 
Šelichovą leistis į pavojingą 
tolimą kelionę po neištirtus 
jūrų plotus. G. Šelichovas už
sibrėžė sau tikslą—išplėsti ru
sų valdas šiaurės rytuose, kad 
galima būtų pasipriešinti gro-i 
buoniškai anglų pramonininkų ’ 
veiklai ir duoti rusų kultūros 
atsilikusioms vietiniams gy
ventojams. Jis smulkiai apra
šė Amerikos (Aliaskos) kran
tus ir palei juos esančias salas, , 
tai buvo didelis įnašas į moks- i 
lą. Pirmą kartą G. šelichovo 
aprašymas buvo išspausdintas 
1791 metais.

Stambiųjų įmonininkų rei
kalams ir kovai su anglų kon
kurencija XVIII a. pabaigoje; 
buvo įsteigta “Rusijos-Ameri- Į 
kos bendrovė”, šiai bendrovei I 
buvo suteikta teisė eksploa
tuoti Aliaskai, kuri nuo XVIII 
a. galo virto Rusijos kolonija ’ 
ir'priklausė jai iki 1867 m.

Baškirijos engimas. Numal
šinus Aldar-Kusiumo sukilimą 
(1705—1711), caro vyriausy- j 
bė toliau grobė Baškirijos že
mes. Baškirai mielai priimda
vo pabėgusius rusų valstiečius I 
ir atsisakydavo juos išduoti i 
caro vyriausybei. Kariauda
ma su baškirais ir norėdama 
atskirti juos nuo kitų Pavolgio 
tautų, vyriausybė ėmėsi staty
ti naujas tvirtoves —‘ linijas”. 
Pradžioje buvo pastatyta ne
didelių tvirtovėlių grandis už 
Karnos upės (“Užkamio lini
ja”), kuri neleisdavo baški- 
rams pereiti į dešinįjį Karnos 
krantą ir į kairįjį vidurinės 
Volgos krantą. Paskui imta 
tvirtinti linija pagal Jajiko 
(Uralo) upę. Tvirtoves sta
tant, baškirai buvo verčiami 
dirbti sunkiuosius žemės kasi
mo ir kitus darbus. Caro vy
riausybė, vis labiau ir labiau 
baškirus išnaudodama, stūmė 
Baškirijos liaudį naujiems su
kilimams.

1735 m. vasarą sukilę baški
rai stengėsi sukliudyti Oren- 

, burgo ir kitų tvirtovių staty
bą. Po dvejų metų kilo naujas 
sukilimas. Jam vadovavo didi
kai feodalai, siekusieji sukur
ti nepriklausomą Baškirijos 
valstybę. Po keleto metų baš
ki ruošė iškilo gabus karo va
das Karasakalas (“Juoda-

programa bus 
bet labai graži, 
šokiai.
įvyks erdvioje
Vietos užteks 

visi renkitės da-

St. Petersburg, Fla
Mūsų Naujienos

Atvėsus Floridos orui 
jau 
skristi 
mums floridiečiams pradėt 
šis tas po truputį veikti. To
kiu būdu mūsų LLD 45 kuopa 
šaukia pirmą po vasaros sezo
no susirinkimą lapkričio 30 d. 
pas draugę Lenigan, 218-19 
Ave. So., St. Petersburge. Pra
šome visus ir visas atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti ir suplanuoti visas žie
mos veikimas.

ir 
pradedant nortiečiams 

į pietus, jau laikas ir 
floridiečiams

Toronto, Canada
Turėsime malonias viešnias 
ię Chicagos

Metinis Liaudies Balso pa
rengimas Toronte šiemet bus 
nepaprastas parengimas. Pir
moj vietoj, jis bus dvidešim
tas, jubiliejinis, o kita, bus 
labai įdomus. Tai bus nely
ginant, kaip jubiliejinis kei- 
kas—iš trijų sluogsnių. Bus 
balius, koncertas ir šokiai.

Jis atsidarys gruodžio 6 d. 
6 valandą vakaro. Bus gėrimų 
ir užkandžių, tad bus galima 
gražiai pasivaišinti. 8 valandą 
vakaro prasidės koncertinė

Jonas Grybas
Kozirio rolėje

Kviečiame Worcesterio ir 
apylinkės lietuvius dalyvau- 
lapkričio-Nov. 30, Lietuviųti

Salėje, 29 Endicott St. čia bus 
suvaidinta juokinga komedija 
“Trys Mylimos.” Vaidintojai 
bus iš New Yorko, kurie vi
suomet gerai atlieka savo už
duotį.

Vaidins: Eddie Dagis (Liu
dviko rolėje) ; 
nas, 
nas 
Eva

Springfield, Ill. — Virš 30 
metų atgal Springfieldo prog- 
rėsyvės draugijos įsteigė vie
šą knygyną. Visos tuo laiku 
gyvenusios organizacijos--pro- 
gresyvės, tai yra?*1 — mokėjo 
tam tikrą duoklę palaikymui 
knygyno—$1.50 į metus.

Kartą metuose knygyną pa
laikančios draugijos laikyda
vo konferencijas ir aptardavo 
knygyno reikalus. Konferenci
jose, kaip ii’ abelnai knygyno 
palaikyme, svarbią rolę lošė 
Lietuvių Literatūros' Draugi
jos 7-ta kuopa. Tos kuopos 
nariai yra paaukoję nemaža 
knygų, išleistų LLD. Per dau
gelį metų knygyno prižiū- 
rėtojumi darbavosi LLD 7-tos 
kuopos narys Kazys Lagūnas. 
Kas sekmadienis jis sėdėdavo 
bibliotekoje ir išduodavo bei 
užregistruodavo skaitytojams 
pasirinktą literatūrą.

Laikas bėgo. Senesnieji i- 
migrantai paseno, kitų akys 
“nebeslūžija.” Naujieji atei
viai ne tiek jau interesuojasi 
lietuviška literatūra. Na, 
knygyną palaikančiose orga
nizacijose ir kilo klausimas: 
Ar be verta palaikyti lietuviš
kas knygynas-skaitykla Sprin- 
gfielde ?

SLA abidvi vietinės kuopos 
—158 ir 275—buvo dalininkės 
viešo knygyno. Jose kilo klau
simas: Jei nebegalima ir nebe 
apsimoka palaikyti lictuyišką 
knygyną-skaityklą, tai pado 
vanoti turimas knygas miįsta-

vam viešam knygynui—Abra
ham Lincoln Library. Taip ir 
nutarta, bet...

Knygyną tvarkė ir globojo 
ne vien SLA kuopos, bet ir 
kitos vietinės organizacijoj 
Susitarta, išrinkta komisijai 
likvidavimui lietuviško knyg.y- 
no-skaityklos ir perdavimui 
turimų knygų į Lincoln Libra
ry.

♦»

J komisiją iš įvairių orga
nizacijų (ne progresyvių!) pa
teko : Petras Rauktis, Antanas 
Urbanskis, Kazys Raczaitis, 
Antanas Krasauskas, Augus
tas Miglinas ir Stasys Jana- 
rauskas.

Ši komisija laikė posėdį 
rugsėjo 20 dieną. Suj’ado, kad 
LLD laidos knygos—net 30
jų!—esančios “ne košer” ir 
nutarė jas sudeginti! Balsuo
jant už deginimą knygų, Pet
ras Rauktis būk susilaikęs nuo 
balsavimo. Kitiems 
idėjos pasekėjams 
literatūrą) dirigavo 
tuvis dipūkas.

Tas, mieli skaitytojai, dėjo
si ne Hitlerio Vokietijoje, b<Jv 
‘ civilizuotos” valstijos sosAft 
nėję Spriengfielde. Fanatikai? 
sudegino 30 naudingų knygų!

Jie visi lietuviai, sudegino 
lietuviškas knygas. Jie visi , 
yra. daugiau ar mažiau, sekė
jai “socialistų” (Nacional-so- 
cialistų—taip vadinosi hitleri- • 
ninkai). SLA 158 Kp. Narys.

hitlerinės 
(deginti 

tūlas lie-

Serga draugė Toshalienė., 
Ji turėjo mažą operaciją ir 
dabar randasi Mound Park li
goninėje. Bet už poros dienų 
jau žada grįžti namo, ifes gy
dytojas sakė, kad ji gražiai 
gyja. Vėliname draugei grei
tai ir gerai pasveikti. Kadangi 
Adelė gyvena viena po savo 
mylimo vyro mirties, tai neiš
gali būti serganti.

Labai sumenkėjo ir draugo 
Petro Butkevičiaus sveikata,— 
taip, kad jo gyvybe jau yra 
pavojuje. Labai gaila tokio 
gero draugo ir širdingo darbi
ninkiškų reikalų rėmėjo.

Iki šiol dar mažai kas iš 
lietuvių?turistų čionai atvažia
vo. Bet keletas jau yra. Geras 
draugas Antanas Dulskis iš 
Detroito atvažiavo ir apsisto
jo pas Natalią Lenigan. Taip
gi jau atvažiavo ir Šimonas 
Gaiiril. Man yi'a labai malonu,

Lillian Grau- 
(Domicėlės rolėje) ; Jo- 

Grybas, (Kozirio rolėje) ; 
Graunas, (Petronės rolė- 
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-1 
NIS” ir “JONEįLI, NESI- 
KARK!”

šis parengimas yra rengia
mas naudai dienraščio Laisvės. 
Tad kviečiame dalyvauti, ne
praleiskite progos nepamatę1 
šios puikios programos.

—Rengėjai: LLD 11 ir
155 kuopos.

Detroit, Mich.
Progresyviškos organizaci

jos, palaikančios svetainę, kad 
sustiprinti svetainės iždą, ren
gia šaunią vakarienę lapkri
čio 30 d., šį sekmadienį. Prasi
dės 6:30 vai. vakare, Draugi
jų Svetainėje, 4097 Porter 
St. Gaspadinės pažadėjo pa
gaminti įvairių valgių, lietu
viškų ir amerikoniškų. Atsi
lankiusieji galės pasirinkti su- 
lyg savo skonio, ir kiekvienas

Išrinktasis prezidentas gen. Eisenhovveris (centre) tariasi su Detroito bankininku Jo
seph M. Dodge (kairėje) ir senatoriumi Henry Cabot Lodge iš Massachusetts. Jiedu 
tapo paskirti atstovauti naują prezidentą Washingtone prie Trumano valdžios iki jis 
užims vietą sausio mėnesį.

bus užganėdintas ir už priei- , ir sugrįsti namo, ir vėl gyven- 
namą kainą. : ti su saviškiais.

Kviečiame detroitiečius, : -----------
amtramikiečius ir savo kai
mynus windsoriečius skaitlin
gai dalyvauti. Visi kartu prie 
vieno stalo pavalgysime,. kaip 
vienos didelės šeimos nariai.

Įžanga į svetainę veltui, o 
kurie valgys, turės pasimokėti.

Rengia Komisija

Red. Pastaba: Kadangi pla
tesnė korespondencija vėlai 
gauta, tai nebesuspėjome įdė
ti. Net nežinome, ar šis trum
pas pranešimas apie Vakarie
nę pasieks Detroitą laiku.

Chester, Pa
Serga geras draugas

Susirgo draugas Juozas Va- 
lakonis ir guli Chesterio ligo
ninėje. Draugai česteriečiai ir 
filadelfiečiai malonėkite Juo
zą aplankyti. Ligonis jausis 
smagiau, kuomet jį aplankysi
te. Jūs žinote, kad ligoniui 
sirgti ligoninėje yra labai nuo
bodu.

Ligoninės lankymo vai. yra 
šios: nuo 11 vab iš ryto iki 
9 vai. vakare. Jis randasi ant 
antro aukšto, kambario nume
ris yra 114.

Mes draugui Juozui Valako- 
niui vėliname greit pasveikti

P. Šlajus.

Lighthouse 
redaktorius 

pasiųstas 
dienų. Tei|

Įvairios Žinios
Redaktorius pasiųstas 

l kalėjiman
Columbia, S. C.—šios visos 1 .. : apylinkės garsus negrų laik

raščio “Columbia 
and Informer” 
John II. McGray 
kalėjiman ant 60
turės dirbti sunkų darbą ir 
būti surakintas pančiais. O 
valstijos valdovams jis nusidė
jo tuomi, kad 1950 metais aš
triai pakritikavo teismą už nu
teisimą vieno jauno negro 
mirtin. Valdžia išsitraukė su- 
pelėjusį įstatymą, kuris drau
džia teismą kritikuoti.

Daugybė pažangių žmonių 
siūlėsi patys eiti kalėjiman ir 
atlikti tą bausmę, bet valdžia 
nesutiko su pasiūlymais, ir su
rakinus pančiais išvežė kalė
jiman nuteistą redaktorių. 
Kadangi McGray sveikata nė
ra labai tvirta, tai prisibijo- 
ma, kad jis prie sunkaus dar
bo retežiuose visiškai jos ne
toks.

Ką planuojate rengti šj rul 
denį? Laisvės spaustuvė piginti 
ir gražiai padarys spaudds 
darbus jūsų parengimams.

ATSIŠAUKIMAS
Del A> Dagilio poezijos rinkinio prenumeratos
Per keletą desėtkų metų mūsų žymusis Amerikos lie

tuvių poetas A. Dagilis yra sukūręs daug šaunių eilėraš
čių. Gražu būtų geriausius jų turėti knygos formoje. 
Bet galėsime tokį rinkinį išleisti tiktai už iš anksto su
rinktas prenumeratas bei aukas.

Todėl prašome tuojau užsiprenumeruoti. Prenumera
ta tiktai $1‘. Prenumeratorių 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.
> '

ŠiUomi Užsiprenumeruoju A. DAGILIO poezijos knygelę 

i Ir užsimoku $..........

: Vardas ir Pavardė .................................................. ...............

i Antrašas ........... .......................................................................
; 9

j Miestas .............. .......................................................................

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

4 pUsI.-Laisvė iberty)*-Penktad.t Lapkričio-N o v. 28, 1982
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Lietuvių Namo Bendrovės
Suvažiavimas ir banketas

(Tąsa)
— Bet kad nianyj-e gieda iš karto pu- 

J^uzino melodijų! — sakė Ane Ja.
—Gerai, dar įdomiau, — tarė Silvi.

— Tai kaip per Belforo Liūto šventę.
— Šlykštynė! — rėkė Aneta, užsi- 

kimšdama ausis.
— Aš nepaprastai mėgstu triukšmą: 

trys ar keturios kuliamosios mašinos, 
šaudymai, tramvajų zurzimas, garo, var
gonai, varpai, švilpynės, visi žmonės, rė- 
kią kartu, nieko nebegalima išskirti; ta

da galima rėkti garsiau už juos visus; 
tai kriokimas, tai juokas, tai džiugina 
širdį...

— Minios vaikas!
— Bet, mano bajore, tai tu (tu ką tik 

pasakei), tai tu esi šitokia! Jei tau taip 
nepatinka, gali padaryti kaip aš. Many
je viskas sutvarkyta. Kiekvienas daik
tas savo vietoje. Kiekvienas kiškis savo 
eilėje! -

Tikrai, ji sakė tiesą. Nors ir* kažin 
koks kadrilis suktųsi Denfero aikštėje ar 
jos smegenyse, ji mokėdavo susigaudyti 
kaip vienur, taip ir kitur. Ji bematant 
būtų padariusi tvarką nors ir didžiau- 
siSiie painiavoje. Ji mokėjo suderinti 
įvairius savo kūno, širdies, buržuazinio 
ir kitokio gyvenimo reikalus. Kiekvie
nam sava lentyna, taip, kaip jai sakė 
Aneta, rodydama garsiąją Liudviko XV 
stiliaus komodą, kur buvo sukrauti tėvo 
laiškai:

—Baldas su stalčiais... Štai kokia tu!..
— Taip,—tarė suktai Silvi,—jis buvo 

į mane panašus...
(Ne apie baldą ji kalbėjo.)
— Iš tikrųjų, tai aš ešu tikroji...
Ji norėjo įsiutinti Anetą. Bet Aneta 

. “nebejudėjo”. Ji jau nebepavydėjo tė
vo įpėdinystės. Ji turėjo iš jos savą da
lį. Ji būtų ją mielai perleidusi. Kai ka
da tai būdavo gerokai ją varžąs sve
čias !..

Ji nežinojo, kokiu būdu, bet šiais pas
kutiniaisiais metais ji neteko pusiausvy
ros tarps savo logiškojo proto ir stiprių 
slivo kojų, tvirtai įaugusių į realųjį pa
saulį; ji nenumatė, kaip jai pasiseks vėl 
tą pusiausvyrą surasti. Ji būtų kažką 
atidavusi, kad tik galėtų apsiauti §ilv? 
batukais, kurie nesvyruodami, tvirtu 
žingsniu savo užkulniais tarškino į grin
dinį. Ji jau nebesijautė tvirtai prisiri
šusi prie kasdieninio gyvenimo, prie pa
prasto visų žmonių ir kiekvienos valan
dos gyvenimo. Priešingai savo seseriai, 
ji per daug buvo pagauta vidinės savo 
būties; bet nebe pakankamai apvaldoma 
tos, kurią apšviečia saulė. Taip, be abe
jo, visa taip ir vyks tol, kol ją pagaus 
didžiosios seksualinės pinklės, į kurias 
svajotojai įkliūva greičiau ir neatsar
giau už kitus. Klastingoji valanda arti
nosi. Tinklas tiesėsi...

Bet ar ilgai šis tinklas pajėgtų išlai
kyti šiek tiek laukinę ir nepaprastą si-e-

4, Belaukdama šito patyrimo, ji suko ap
linkui, — tikriausiai apie tai negalvoda
mi: jei ji būtų apie tai pagalvojusi, įšir
dusi maištaudama, .būtu metusis atgal. 
Nesvarbu! Kiekvienas žingsnis ją arti
no prie pinklių...

Ji turėjo prisipažinti: prieš metus vy
rų atžvilgiu ji rodė ramią bičiulystę 
draugo, be abejo, šiek tiek viliojančio, 
malonaus, bet nešališko, — nes ji nieko 
iš jų negeidė ir jų nebijojo, — dabar, ji 
matė juos kitokiomis akimis. Ji stebėjo 
ir neramiai laukė. Po nuotykio su Tu- 
lijo ji nebeteko savo puikios neįžūlios ra
mybės. ,

Dabar ji jau žinojo, kad be jų neišsi
vers: tėvo šypsena nušviesdavo jos lū
pas, kai prisimindavo savo vaikiškus nu
sistatymus vedybų klausimu. Aistra pa
liko jos kūne vapsvos geluonį. Nekalta 
ir ugninga, naivi ir sykį jau įspėta, Ane- 

' ta pažino savo geismus; ji stūmė juos į 
savo minčių šešėlį, bet jie įrodė esą čia 
pat, sujaukdami likusias jos idėjas. Vi
sas jos proto veiklumas buvo pakrikęs. 
Jos mąstymo galios buvo paraližuotos. 
Rašydama ar skaitydama ji pasijausda
vo darbe smukusi. - Vienam dalykui su
sikaupti ji galėdavo tik didžiausių pa
stangų kaina; po to ji jausdavosi išsisė- 

/tyjfcsi, pervargusi. Nors ir kažin kaip ji 
®7epgdavosi, jos dėmesio mazgas vis at- 

* sirišdavo. Debesys skverbėsi į visą jos 
mąstymą. Labai aiškūs tikslai, — vi
siškai aiškūs ir visiškai nušviesti — ku

priuos ji savo protui buvo pastačiusi, da

bar dilo rūke. Tiesusis kelias, turėjęs 
į juos Vesti, nuolat nutrūkdavo. Aneta 
nusiminusi galvodavo:

— Aš niekados nepasieksiu.
Kadaise išdidžiai priskyrus! moteriai 

visus intelektualinius vyro sugebėjimus, 
ji turėjo nusižeminti, sakydama: .

— Aš klydau.
Slegiančio nuovargio įtakoje ji pripa

žino (klaidingai ar teisingai) kai kurias 
protines moters silpnybes, kurios, gal 
būt, kilo todėl, kad moteris ilgus amžius 
buvo atpratusi atitrauktai mąstyti, ak
tyviai, nesavanaudiškai protauti, — to 
kaip tik reikalauja grynasis mokslas ir 
menas, — bet greičiausiai dėl to, kad 
moterį kurčiai užgula didieji šventi in
stinktai, kuriuos prigimtis sukrovė jai 
kaip turtingą ir sunkų indėlį; Aneta 
jautė, kad, būdama viena, ji nėra pilna:' 
nepilna nei protu, nei kūnu, nei širdimi. 
Bet apie kūną ir širdį ji kalbėdavo kaip 
galima mažiau: jie ir taip per daug jai 
apie save primindavo.- v

Ji buvo sulaukusi tos gyvenimo va
landos, kai nebegalima gyventi be drau
go. Moteris gali juo mažiau negu vy
ras: meilė joje pažadina ne tik mylimą

ją, bet ir motiną. Ji to nesusivokia: abu 
siekimai susilieja viename jausme. Ane.- 
ta, dar nė prie vieno jų nesustabdydama 
minčių, jautė širdį, pritvinkusią noru 
save atiduoti būtybei ir stipresnei, ir 
silpnesnei už save, kuri ją paimtų į glė
bį ir gertų iš jos krūties. Ta mintis ją 
nardino švelnume; ji būtų norėjusi, kad 
visas jos kraujas pavirstų pienu, tada 
galėtų atiduoti... Gerk!.. O mylimiau- 
siasis!..

Viską atiduoti!.. Bet ne! Ji negalėjo' 
visko atiduoti. Tai nebuvo jai leista... 
Atiduoti viską!.. Taip, savo pieną, savo 
kraują, savo kūną ir savo meilę... Bet 
viską? Visą savo sielą?’visą savo va
lią? ir visam gyvenimui?.. Ne, ji žino
jo, to ji nepadarys niekados. Jei ji ir 
būtų norėjusi — nebūtų galėjusi. Nega
lime atiduoti tai, kas nepriklauso mums,
— mano siela laisva. Mano laisva siela 
man nepriklauso. Aš priklausau savo 
laisvai sielai, Aš negaliu jos tvarkyti... 
Išsaugoti jos laisvę yra daugiau negu 
teisė, tai yra šventa pareiga...

Šitose Anetos mintyse glūdėjo morali
nis kietumas, paveldėtas iš motinos. Bet 
joje visa įgydavo jausmingumo pobūdį; 
savo nepermaldaujamu krauju ji būtų 
sušildžiusi ir abstraktiškiausias idėjas... 
Jos • “siela”!.. Tasai “protestantiškas”' 
žodis! (Ji šitaip kalbėjo... — Ji dažnai 
vartodavo tą žodį!..) Argi Kaulio Rivi- 
jero dukra turėjo tik vieną sielą? Ji tu
rėjo* jų visą, kaimenę ir toje daugybėje 
tris ar keturias puikiai išaugusias, ku
rios ne visuomet tarp savęs sutikdavo...

Šiaip ar taip, toji vidinė kova vyko ne
apibrėžtoje plotmėje. Aneta dar netu
rėjo progos tų priešingų jausmų išban
dyti. Jų priešgynumas buvo dar tik 
dvasinis žaidimas, karštas, gerokai jau
dinąs, bet be pavojų; niekas dar nevertė 
apsispręsti; galima buvo suteikti sau 
prabangą mintyse bandyti vienokį ar ki
tokį sprendimą.

Tai bi^vo proga linksmiems ginčams 
su Silvi, viena širdies problemų, dėl ku
rių dūksta jaunuoliška širdis neveiklu
mo arba laukimo protarpiais iki tos die
nos, kai tikrovė staiga nusprendžia už 
jus, nesirūpindama -elegantiškais jūsų 
pasiruošimais. — Silvi labai gerai su
prato dvilypį Anetos troškimą; bet čia ji 
nematė jokio prieštaravimo; reikėjo tik 
taip daryti, kaip ji: mylėti, kada patin
ka; būti laisvai, kada patinka...

Aneta purtė galvą:
— Ne!-

— Ką! ne?
Ji atsisakė aiškintis.
Silvi kalbėjo tyčiodamasi:
—- Tu manai, kad taLtik man tinka?
Aneta atšaukė:
— Ne, brangioji. Tu gerai žinai, kad 

myliu, tave tokią, kokia esi.
'Bet; Silvi beveik neapsiriko. Aneta 

(tyliai dūsaudama) laisvąsias Silvi mei
les iš nuoširdumo atsisakydavo teisti. . 
Bet sau pačiai ji neprileisdavo tokios 
minties. Tai nebuvo tik jos motinos pu
ritoniškumas, kuris čia būtų matęs įžei
dimą. Tai buvo jos “nedalioji” prigim
tis, pati pilnatis jos Geismo, kuris atsi
sakydavo skaldytis- smulkiais skatikais.

(Bus daugiau)

Norime dar kartą priminti, jog Lietuvių Namo Ben 
Srovės (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, 
fteitų užsiregistruoti prieš 1 vai.

Tie, kurie iki pietų dirbs, gali tiesiai į 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 šėri
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- 
kiele.

Kaip visada, taip ir šiais metais atsiras lokių šėrmp- 
ku, kurie del kokiu nors aplinkybių negalėtų suvažiavi
me dalyvauti. Tokiu šėrininkų maloniai prašome išnil- 
dyti jiems pasiustus įgaliojimus (proxy) ir pGsju«li r' 
bertv Auditorijos adresu.

Pasimatysime metinėje mūsų Kultūrinio Centro s?.i < 
goję.

LNB direktoriai

Akron, Ohio
Areštuotas F. Hashmall, 
paimtos jo Knygos

Lapkričio 12 d. Frank Hash
mall grįžus iš dirbtuvės, dete
ktyvai neteisėtai jsibriovė į jo 
butą, areštavo jį neva už ne
teisingai užregistravimą savo 
automobilio ir pasiėmę išsive
žė jo knygas. Iš to tuojau pa
aiškėjo, kad pavardės neati
tikimas automobilio laisniams 
buvo tik priemonė įsiversti į 
namus ragangaudizmo tiks
lais. kad įbauginti ir nutildy
ti visus, kurie veikia už taiką 
ir civiles teises.

Ant rytojaus po Hashmall 
suareštavimo visų miestų did- 
lapiai paskelbė, kad dar vie
nas “raudonasis” areštuotas ir 
kad pas jį rasta komunistinės 
literatūros ir knygų, parašytų 
Rusijoje, nors tokių knygų 
yra galima rasti viešuose kny
gynuose.

Frank Hashmall pirmiau 
gyveno Columbus, Ohio, ir 
čia . vadovavo kovose už taiką 
i)- čivyles teises. Tuomet “Co- I 
lumbus Citizen” parašė eilę 
straipsnių., sukeliančių neapy
kantą prieš Hashmall, ir pa
sekmė to susirinkusi gauja fa
natikų, ir policijos netrukdo
ma, sužalojo Hashmall butą. 
Todėl Hashrtiall išsikėlė gy
venti į Akroną, ir pamainęs 
savo pavardę, susirado sau 
darbą ' Akrono mašinšapėje, 
kad pasidaryti sau ir šeimai 
pragyvenimą. Už tai ir jo. au
to laisnių numeris nebeatitiko 
jo pravardei.

Kalėjime, girdint kaliniams 
I policija .jį piktai Uoliojo, ir 
| kada tapo uždarytas su tais 
kaliniais į vieną kambarį, kali
niai jį žiauriai sumušė. Pas
kiau sumuštą Hashmall užda
rė į atskirą, šalę tų fanatikų 
esamą celę. Tie fanatikai .per 
visą naktį mėgino uždegti pa
tį Hashmall ir jo lovą, aplie- 
dami degančiu skysčiu iš ci- 
garetų uždegimui aparatėlių, 
ir mesdami degančius degtu
kus. Bet fanatikams tas žiau
rus pasikėsinimas nepavyko 
už tai, kad Hashmall visą 
naktį nemigo. O ant rytojaus 
Hashmall tapo išimtas iš ka
lėjimo, po užstatu $5,000.

Todėl Ohio Bill of Rights 
komitetas ragina vjsus siųsti 
protestus gubernatoriui Frank 
Laušche ir Summit County 
šeriffui Robert Smith. Taipgi 
Ohio Bill of Rights prašo fi
nansinės paramos apgynimui 
niekuomi neprasikaltusio dar
bininko, kuris nuoširdžiai vei
kė už taiką ir civiles teises. 
—Taikos šalininkas.

M. Simons

Cleveland. Ohio
Katalikų jaunimas už 
Civilines Teises

Iš visų Ohio katalikiškų 
diecezijų jaunimas atlaikė 3- 
jų dienų konvenciją Allerton 
lietelyje ir paskutinę dieną 
konvencijos priėmė keletą re
zoliucijų. Tarpe tų rezoliucijų 
viena buvo už' civiles teises, 
kurioje sakė: “Pakol mes visi 
esame demokratijos piliečiais,

Tarpe buvusio CIO prezidento Philip Murray ir pre
zidento Trurcano santykiai buvo labai draugiški. Jis 
pildė viską, ką prezidentas Įsakė. Čia parodomas CIO 
Politinės Veiklos Komiteto susirinkimas prie Baltojo 
Namo Washingtone. Trumanas dėkavojo už užgyrimą 
demokratų sąrašo šiuose rinkimuose, o Philip Murray* 
gyrė Trumaną ir demokratų kandidatus Stevensoną ir 
Sparkmaną. Tai buvo š. m. rugpiūčio 16 d.

pripažįstame nepavaduojamas 
civiles teises kiekvienam. To
dėl lai buna nutarta, kad mes 
suvienytomis pastangomis ir 
šventu- pasiryžimu reikalauja
me, kad kiekvienas galėtų 
naudotis visomis privilegijo
mis, progomis ir visomis pilie
tybės teisėmis.”

Iš Taikos Komiteto 
susirinkimo

Newark, N J, 
Koncertas ir šokiai

Pirmas šio rudens-žiemos 
parengimas, kurį rengia Liet. 
Darb. Susivienijimo Trečioji 
Apskr. bendrai su 8 kuopa, į- 
yyks jau lapkričio 30 dieną, 
3\:30 vai. po pietų, Ukrainą 
salėje, 57 Beacon St. Newark.

Programoje dalyvaus Siety-
1 no choras vadovybėje Mild- 

Praplestame taikos komite-: rG(Į Stensler, Ukrainą choras, 
to susirinkime sekretorė Luce : fUsų choras, Leo Yonikas> 
Marino išda\ė įdomų 1 apoitą j |orops jr sesuo šimelevičiai 
iš komiteto nuveiktų darbų. kajp0 duetas ir daug .dar Čia 
Kaip jau buvo pirmiau rašyta, [nesuminėtų artistų> kurie visi 
kad taikos komitetas išleido t savo dainomis ir vaidyba ža- 
memorandumo balotus, ka * | VgS svečius 
sužinojus, koks yia žmonių, i^ųkjįe vjsj Brooklyno, Eli- 
nuošimtis, norinčių, kad Korė- . zabeth0, Bayonnės, Harrisono, 
jos kai as būtų baigtas tuojau. , patersono, Hillsides, Cliffsidės 
Balotuose, kaip paprastai, bu- l.jr - kjtur .
vo dvi vietos padėti kryžiuką, | Busaj imtj sprjngfjelc[ Avė, 
už ir prieš. , p. g() Orange Ave., priveža

Suaugusių ir jaunimo Tai- i 
kos žygio skyrių darbuotojai, i 
su tais balotais ėjo namas nuo į 
namo, per susirinkimus, neap
lenkdami nei demokratų bei 
re publ ikonų priešrinkiminių
prakalbų ir ant didesnių skers
gatvių kampu, surinko viso 3,- 
378 balsus. Suskaičius balsus 
pasirodė, kad suvirš 80 nuo
šimčių, arba 5 iš 6 balsavo už 
baigimą Korėjos karo tuojau.

Dabar, suaugusių ir jauni
mo Taikos žygio skyriai, tu
rėdami faktus ant rankų, koks 
didelis nuošimtis Amerikos 
žmonių pageidauja baigimo
šio beprasmio karo, eis pas 
visus naujai išrinktus valdinin
kus, neišskiriant ir naujai iš
rinkto prezidento Eisenhower, 
su reikalavimu, kad jie pasi
stengtų patenkinti tą milžiniš
kos didžiumos Amerikos žmo
nių pageidavimą, šio memo
randumo vajus yra. vedamas 
kuone visose Jungtinėse Vals-
tijosc,.

Baigus šį memorandumo 
darbą, tuojau bus pradėta 
laiškų siuntimo grandinė nau
jai išrinktam prež., Dwight ‘ 
Eisenhoweriui, kad jis tuojau 
po inauguracijos pasistengtų 
sustabdyti Korėjos karą taikiu ! 
būdu. ’ ;

Mūsų Draugijų Sąryšio Tai
kos Komitetas irgi privalėtų 
prisidėti prie šio taip svarbaus 
darbo. Rep.

Jei Tamsta dar neprenu- j 
meruoji dienrašti Laisvę, tai Į 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums Į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio. .

prie pat šios gatvės.
Mylįs Sueigas

Chicago, III.
Kiek lėšavo Dr. Graičiūno 
laidotuvės

D r. A. Giraičių no laidotuvės 
lėšavo apie $700. Laidotuvės 
buvo gražios ir rūpestingai 
surengtos. Jomis rūpinosi Liet. 
Literatūros Draugijos specialis 
komitetas, susikūręs prie pir
mos apskr. Tuoj po laidotu
vių atsišaukta į visuomenę au
kų. Aukų suplaukė apie $130. 
Tai labai mažai.

Atkartojam prašymą į lie
tuvių visuomenę, ypač į tuos, 
kurie pažino daktarą ir verti
no jo veikimą. Prisidėkite prie 
išlaidų padengimo.

Waukegane velionis turėjo 
labai artimų draugų. Gal ir jie 
prisidės.

Laiškus siųskite 'šiuo adre
su: J. Thomas. 10209 So. U-
nion Ave., Chicago, o čekius 
ar money orderius išrašykite 
vardu A. Yuris. Draugas.

MATTHEW A.
BUYUS '
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
i Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
!—-

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

jn, vieloj 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 
burnojo’ ir nosyje, (tik ne nuo vėžio). Kaina $1.50 už 3 oz.

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

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

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

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

Visos viršminėtos mostyg 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 galvių.

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.

3 pusi.-Laisvė (Liberty) -Penktad., Lapkričio-Nov. 28, 1952
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& 
Mr.

Norintieji pirkti bižnj, na. į SKELBKITES EAISVeJE 
mą ar ūkį, pajieškokite progų j Užrašyk Laisvę Savo Draugui, 
per Laisvę. Tikrai gausite r 
daug pasiūlymų.

i 
---------------------------,--------------------------------------- I

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

sekmadienį tapo 
komedija “Trys 
kurią statė scenon 
kuopa. Taigi, čia

NewYoito^/z^zfcPiiiloiPraėjusį 
suvaidinta 
Mylimos,” 
LDS 46-ta
norim padėkoti tiems visiems, 
kurie prisidėjo savo darbais 
prie komedijos pastatymo sce
nom

Dėkojam šiems darbuoto
jams: aktoriams, kurie suvai
dino komediją; Laisvės re
daktoriams ir reporteriams, 
kurie taip gražiai spausdino 
garsinimus ir patys rašė, Jo
nui Grybui, kuris dažnai par
veždavo namo aktorius iš pra
ktikų ; Walteriui Graunui, ku
ris taipgi atveždavo aktorkas 
į praktikas.- M. Judžcntienei, 
kuri atveždavo savo dukrelę 
į praktikas; Jurgiui Klimui, 
kuris padėjo su savo forduku 
surinkti aktorius ir kuris su
taisė sceną; Jonui Semėnui, 
kuris atvežė glėbį gėlių arba 
bukietų dėl aktorių.

padėkavone 
tai mūsų

Amilijai 
Bellmore,

bet buvo 
atidarėm 

geltoną 
sidabruotos 

panašu

O didžiausia 
prisieina atiduoti 
darbščia i ai draugei 
Raulušaitienei iš
L. L Ji. mat, padarė du ste
buklingai gražius bukietus, 
kuriais apdovanojo mūsų ak
torius. Vienas bukietas buvo 
padarytas panašus . j didelį 
'“Wedding Cake,” 
visas gėlėse. Ir kai 
jį, tai radom didelį, 
keiką padėtą ant
lėkštės. Antrą tokį 
bukietą atidarė radom įvynio
tą didelį- tarmišką sūrį. Ir tai
pgi ji numezgė labai gražų 
ir šiltą moterišką šaliką ir pa
dovanojo mūsų kuopai dėl iš
leidimo. Kuopa jį išleido ir už
dirbo keletą dešetkų dolerių. 
Šaliką rodos, gaus Petrikonis 
iš Stanford©. Garbė "mūsų 
draugei Raulušaitienei už tokį 
didelį pasišventimą ir įdėjimą 
tiek daug darbo. Tas suteikė 
daug džiaugsmo -mūsų akto
riam^, tas-pagražino mūsų pa
rengimą Ir tas yra didelis ir 
gražus prisidėjimas prie mūsų 
darbininkiško" dramatinio me
no.

Beje, didelis ačiū mūsų ge- 
• rajai Valentinai Nevins už vei

kalo atspausdinimą.
Taigi, dar sykį širdingai dė

koja LDS 46 kuopos,
Rengimo Komisija.

Lapkričio 25-tos vakarą, 
įvyko N. Y. mieste organizaci
jų atstovu ir suinteresuotų as
menų- konferencija reikalauti 
amnestijos darbininkų ir liau
dies vadams, įkalintiems ei
nant Smith Aktu.

Scenos Veikalai Forume (Visi atsilankiusieji sekmadienį 
p a siger esi m e koncertu-šokia isNe tik vaidyba, bet ir see-: 

nos veikalai bus analizuojami j 
ateinančiame forume, kurio' 
tema y r a Mūsų Teatrinė Į 
Veikla. žemaitės veikalas i 
“Trys Mylimos,” kuris perei-1 
tą sekmadienį vaidintas Liber
ty Auditorijoj, dar visiems | 
nepamirštas, gerai atmena- 1 
mas. Ne.tik jo pastatymas, 
vaidyba, bet ir pats veikalas, 
jo turinys, bus gera proga į- 
vertintr šio sekmadienio foru- < 

‘me. Kaip tik po vaidinimo 
tinkamiausia galima įvertinti 
ir pastebėti spektaklio pliti- j 
sai ir minusai.

Rojus Mizara 
įvertinimą mūsų 
dybos. Tikimasi
ir ką nors staigaus, netikėti- 

! no, bet .apie tai dar negalime 
' esminiai įvardinti. Dalyvauki- 
' te visi šiame forume, lapkri
čio 30, 3 vai. po pietų, Audi-

Visi LDS Trečios Apskrities 
nariai ir mūsų simpatikai šį 
sekmadienį, 
kričio, pasigėrėsimo ; 
koncertu ir šokiais. Tik 
mirškite, kad tas viskas 
Ukrainą Svetainėje, 57 
con St., Newark, N. J. 
džia ykoncerto 3:30 die 
žanga $1 (įskaitant ta

Šiame koncerte pirmu kartu 
lietuvių tarpe dainuos žymi 
operos dainininke Geraldine 
Overstreet, soprano; taipgi

O-tą dieną lap- 
gražiu 
nepa-

Bea- 
Pra- 
ą. Į-

duos bendra

forume turėti

? . T az -i • ma padarytidalyvaus Leon Yonikas, bari-.1 1
tonas; Lillian ir John Simel 
duetas; Kenneth Stonsler, ar-! 
monistas: Victoria Novak, ru
sų dainininkė; Rusų Vyrų

s i m p ati k am s, n e pra 1 c isk i te
progos neapsilankę. Praleidę, 
vėliau gailėsites ir gal nebus 
progos artimojo, ateityje vėl 
tokį koncertą surengti.

Norime priminti ir LDS 
kuopų sekretoriams, kad turi
te platinimui įžangos tikietų. 
Platinkite juos, būkite patys 
ir raginkite savų kuopų narius 
koncerto dalyvauti. Prašome 
už parduotus tikietus, pinigus 
grąžinti koncerte arba nepar
duotus tikietus, kad būtų gali- 

gerą greitą

Kvieslys.

IDS pirmos kuopos 
susirinkimas

Visi kuopos nariai atsilan
kykite į priešmetinį susirinki- 

anbradienį,mą, kuris jvyks 
gruodžio 2 d., 1 
Klubo svetainėje
Ave., Brooklyn, N. Y. Pradžia

2-80 Union

šiame susirinkime, kaipo 
priešmetiniame, turėsime at
likti daug dalykų dėl LDS la
bo ir gerovės: perrinkti kuo
pos komitetą sekantiems me
tams; išrinkti delegatus j LDS 
3 Apskr. konferenciją, kuri 
jvyks gruodžio 14 d., Liberty 
Auditorijoje; prisirengti prie 
kuopos banketo, kuris turi į- 
vykti pradžioje sekančių me
tų.

Visus kuopos narius prašo
me pilnai pasimokėti narines 
mokestis už šiuos metus. Tuo- 
mi palengvinsite LDS Centro 
Komitetui prirengti raportus 
su pradžia sekančių metų.

Prot. sekret. M. Stakovas.

Trafiko teismui šienapiutė 
tęsiasi, gauna tūkstančius do
lerių kas dieną. Ketvirtadienį 
vienas ponaitis sumokėjo $400 
už neatsiliepimą į 8 pašauki
mus teisman. Kiti mokėjo po 
mažiąu.

BROOKLYNO AIDO CHORAS
STATO SCENOJE MUZIKALI VAIDINIMĄ

“STREET SCENE”
Sekmadienį, Gruodžio 7 Dee

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

LEON YONIK, baritonus ALDONA WALLEN, sopranas

Dalyvauja AIDO CHORO solistai, duetai, trio, kvartetai, Vyrų ir 
Moterų Choras, šokikai, muzikantai.

Taipgi vaidina ir dainuoja svečiai, LEON YONIK, ALDONA 
WALLEN (iš Brockton, Mass.) ir MADELIN.E KNORR, 

t

Pradžia lygiai 3:30 vai. dienų. — Įžanga $1.50 (su taksais)

PO PROGRAMOS ŠOKIAI
Programa tikrai bus naujienybė. nes viskas bus atvaizduota kaipo 

vienos dienos įvykiai ant “LITUANICA SQUARE”.
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, užtikriname, kad 

būsite labai patenkinti su puikia programa.
— RENGIMO KOMISIJA.

Lituanikos Skveras 
Liberty Auditorijoj

MALE
PRIE LAIVŲ
TAISYMO 

<GLE SMITUS

PEČKURIAI
BETHLEHEM 4

Ori _ 1 M

AUTOMOTIVES. BODY $ FEN
DER MAN. Experienced. Steady 
work. Good working conditions. 
Good pay. Apply in person or phone: 
UNIVERSITY MOTORS, Broad 
Christian Streets. PE. 5-6015. 
DeMarco.

Brooklyno Aido Choro 
muzikali^č , metinė iškilmė 
“'Street Scene” jau tik už 
kelių dienų — sekmadienį, 
gruodžio 7.

Tai bus lyg ir vienos die
nos vaizdas ant Lituanica 
Square.

Visa tai atliks patsai 
Aido Choras, solistai, due
tai, trietai, kvartetai, 
šokėjai, muzikantai. Įžy
miomis asmenybėmis šioj 
medinėj iškilmėj bus daini
ninkai Leon Yonik, Aldona 
Wallen, ir Madeline Knorr.

Vieta Liberty Auditori
um, lempas llOth St. ir 
Atlantic Ave., Richmond 
Hill. ,

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

Glendora Auto Body.
Beaver Brook 8-2759

(230-233)

CARPET LAYERS. Exp.
Steady work;
lions. Good pay.
CHARLES BOGLE,
St. See Mr. Bogle or Mr. Paulson.

(231-236)

only, 
good working condi- 

Anply in person.
6 -Strawberry

SHIP BUILDING DIVISION 
3075 RICHMOND TERRACE 
MARINERS HARBOR, S. I. 

(232-236)

REIKALAVIMAI
Reikalinga namų darbininke. Pa

sitikima virėja. Nuosavas kambarys: 
geri namai. $45 j savaitę. Nuolat. 
Guolis vietoje. Paliudijimai. Skam
binkite: NEptune 4-6452.

(233-234)

PRANEŠIMAI
STEEPLEJACK. Various typeę of 

work. Sheet metal exp. preferred. 
Steady ,work; good working condi
tions. Apply in person: George E. 
Joyce Co. 4340 Main Street, Mana- 

[ yunk.

LLD 6 kp. susirinkimas
apyskaitą.
KELRODIS '

Atvažiavę į Newark, 
sylvanijds stotį. iijikAe

Springfield Ave.,
31-m ą South

25-tą
gerumas užtik- j b ūsą 

Avė. 
St.

Programos
rintas. No visada tokią galima 
sudaryti. Tačiau LDS Trečio
ji Apskritis, bendrai su LDS 
8-ta kuopa turi tvirtą pasiti
kėjimą ir gali iš kalno užtik
rinti, kad atsilankiusioji visi 
koncertu bus pilnai pasitenki
nę.

Muzika šokiams gera: pa
tenkins' visus, kaip senimą, 
taip ir jaunimą.

Tad primename visoms 
LDS Trečios .Apskrities kuo
poms, kuopų nariams ir mūsų

Iš Trijų Mylimų”
popiečio

Lapkričio 23-čios popietį, 
Liberty Auditorijoje, Rich
mond Hill, grupė aktorių mė
gėjų statė scenoje Julijos že
maitės komediją “Trys Myli
mos.” Režisavo Jonas Juška? 
Rengė LDS 46 kuopa, kurios 
nariai daugiausia ir rūpinosi 
visu reikalu .

Eddie Dagis, jaunuolis, vai
dino vadovaujančią jauno 
samdinio Liudviko rolę, kurio
je j’is turi mylėti savo samdy- 
tojos dvi dukteris ir pačią se
ne samdytoją iki.... visos apsi
žiūri padariusios klaidą.

Magdelena Juškienė vaidi
no samdytoją ūkininkę, Eva 
Graunas •— pikčiurną jos duk
terį, o jaunuolė Lillian Grau- 
naitę—jaunuolę jos dukterį. 
Jonas Grybas vaidino apysenį 
kaimyną, kuriam tačiau rūpi 
ne pati ūkininkė senė ir ne 
jos vyriausioji pikčiurna, bet 
tariamoji piemenė —j a u n i a u 
šioji.

Užbaigus veikalą, Grybas 
su Juškiene suvaidino trumpą 
vaizdęlį “Sudarkytas' Senber
nis,” o jaunuoliai Dagis ir 
Graunaitė—‘Joneli, nesikark !’ 
Po eilutes pasakė Juškienė ir 
mergaitės D. Judžentaitė ir 
I. Babarskaite." Pirmininkavo 
patsai Jonas Juška.

Pažymėtina tai, kad jau
nieji ir mažieji, kaipo ameri
konukai, jau pagirtinai pra
mokę lietuviškai, tarmė graži. 
Jeigu ir toliau dalyvaus vaidy
boje, chore, gali išaugti į to
bulai kalbančius, pratęsti lie
tuviškąjį žodį į trečiąją Ame
rikos lietuvių gentkartę. Lin
kėtina to sulaukti.

Publikos atvyko vidutiniai.
Po programos, vaidintojai 

jaunimas ir senimas sykiu, 
Auditorijos restaurane turėjo 
smagų, vaišingą pobūvį. Ilgo
kai pasisvečiavo ir publika. 
Restauranas, kaip ir visuomet 
pramogų metu, veikė visą die
ną. Rep.

Bronxe, pieno produktų 
krautuvėlėje, 224 W. 238th 
St., tapo nušautas Sam Cohen. 
Jį, sudribusį kėdėje,
alaus firmos .agentas. Jis pa
šaukė policiją.

Cohen dar tebebuvęs gyvas, 
spėjęs pasakyti, kad yra pa
šautas ir kad tai padarė “du 
balti vyrukai.” Kasa buvo tuš
čia.

atrado

Kviečia,

Penn- 
busus 
arba

Orange
ant Beacon

Rengėjai

m.

(231-234)
“V

Įžanga iškaitant *.

Abraham Speiser, 40 
rastas nušautas savo bute 
Henry St., Brooklyne, kur jis 
buvo ką tik atsikraustęs. Jį 
atrado kaimynai, kada pro 
praviras duris pradėjo veržtis 
dūmai iš perkopusio, degančio 
stoiko, kurį jis buvęs pradėjęs 
g a m i n t i s vakarienei.

Kerėjoj jau 30-tą menesi 
tęsiasi karas.

Po scenines programos— 
šokiai.

Aicliečiai širdingai kvie
čia gruodžio 7-tą būti jų iš
kilmėj.

Kas gi gali be didelės 
kliūties sėdėt tą diena na
mie? S.

Jei jūs norite parduoti 
mą ar biznį, paskelbkite Lais- j 
vėje, parduosite greit. Už pa 
skelbimą kaina žema. .

GENERAL 
CHEMICAL 
Shifts; good 
Apply:

MEN 
LABOR 
PLANT.

INWORK
Rotating 

pay and Steady work.

TUNGSTEN CORP. 
Washington & Oak Sts.

Conshohocken, Pa.
(231-^34)

. LATHE OPERATORS
. Must be able? to grind tools; set 
i up machines and read micrometers.

Mso needed: ELECTRICIAN, Ex
perienced on A.C. and D.C. power. 
zNble to repair and install motors 

j and control. Steady work; good 
working conditions; good pay. Apply 

i in person.
na-; PRECISION DRAWN STEEL CO 

’ 3600 River Rd., Camden, N. J.
(231-234)

HELP WANTED—FEMALE

- - S

DAINŲ FESTIVALIS
Rengia Russian-American Singing Society, Lodge 3060 I.W.O.

ŠEŠTADIENI, LAPKRIČIO 29 NOV.
Pradžia 7:80 vakare. — Įžanga $1.00 (su taksais)

VIETA -53 BROOME ST., NEWARK, N. J.-
LABAI TURININGA PROGRAMA, — DALYVAUS IR 

SIETYNO CHORAS
skanTjs užkandžiai ir gėrimai

4 -jFzzz/zzzzzzzzzzzzzz'zzzzzzzzv<zzzzzzzz'z??zz?gz?<zzzzzz?yzzzzz;zzzz7zzzzz7zzzz??'zzzzzzzzzrzzzz7zzz??zzzyz7z/:

R

K

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 
, Dainos

V. KROCHMALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas, ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
» Telefonas GR. 3-9865

t

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

NftRA MINIMUM MOKĖSTIES IR NftRA COVER CHARGE
Penktadieniais, šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show, 

j -
Dainos ir šokiai, šauni Orkestrą.

ACME LIQUOR STORE
SAM SAPEGA, Savininkas

4.

Didelis pasirinkimas Amerikoniškų ir 
" Importuotų degtinių ir vynų.

į ANT UŽSAKYMŲ PRISTATOME 
Į NAMUS

Greitas patarnavimas ir teisingos kainos

2110 Flatbush Ave
Telefonus NAvarrc 8-4.348

Į kambariuose. Pradžia 7:30 v. v. Vi- 
■ sus narius prašomo dalyvauti, turi
me daug svarbių reikalų 
Taipgi bus išduotas raporja 
L.D. 7-tos Apskr. konferenej( 
Shima i t is. fin. rašt.

(233-234)

iš L.

Antradienį, 
LDS J 
kimas, 
Union

BROOKLYN, N. Y. 
gruodžio 2 < 

kuopos priešinei inis 
Piliečių Klubo salėje
V ve. Pradžia 7:30 v.

. jvyks 
susirin- 

280 
vai*

šiame susirinkime turėsime perrinkę 
, kuopos komitetų ir reikės išrinkt# 
delegatus i LDS 3-čios Apskr. kon
ferenciją,

Id.,
bu,

gruodžio 11 
Liberty Auditorijoj. Taipgi svar- 
kad nariai pasimokeių duokles 

šiuos metus.
M. Stakovas, prot. sekr. 

(233-234)

RIDGEWOOD, N. Y.
103 kp. ir LLD 55 kp. prieš 
susirinkimas įvyks gruodžio 
v. v., Šapolo-Vaiginio salėjo.

Abiejų 
reikės 

me
duok losOREOLE REFRIGERATION CO.

2308 Frederick Ave., has imme
diate opening for an efficient young 
lady who is experienced or we will ' 
train you to use a Remington Book
keeping machine.» This is a fine op- ' 
port unity for a girl Friday who is i 
interested in good salary and steady 
job with pleasant surroundings, 
ly to above Company. Ask for 
O’NEILL or call ED. 1000.

(232-238)

Ap-
MR.

TYPIST CLERK. For 
office work. 40 hour week, 
employment. State Salary 
Reply by letter to: E. A. DAGES. 
Inc., 306 New Street, Phikldelphia 6 

(231-233)

met inis 
2 d., 8 
147 Thames St., Brooklyne. 
kuopų nariai dalyvaukite,
perrinkti valdybhs sekant iem 
tam. Taipgi užsimokėkite 
už šiuos metus.

x P. Babarskas, sekr. 
(233-234)

PAJIEŠKOJIMAI
GERA PROGA

N. J. Apylinkėje
Esamo seno amžiaus du žmonės.

, Turime 6 kambarius. Tad norėtu! 
general me gauti viduramžiaus vedusių po’ 
Steady ' rų be vaikų — gyventi keliatoje-tų 

desired

Woman settled for general house- i 
i work. 6-day week. Hours 9 A. M. to 

5 P. M. or 1° A. M. to 6 P. M. Musi 
be fond of children. Good salary, 
live out. Steadv position for right , 
woman. Phone TE. 9-7830 for inter
view.

kambarių. Ant viršaus yra miega
masis kambarys, apačioj galės pasi
daryt valgyt. Su renda susitaikysi
me, Dėl daugiau informacijų rašy
kite:

J. M„
R.F.D. 1, Box 712.

• 191 Harrison St.,
ClarkloWnship, Rahway, N.J.

(232-236)

(226-233)

’ OPERATORS
Experienced on plain Singer Sow- j 

ing Machine. Excellent salary and į 
working conditions; steady position, i 
35 ' ’ 'hr. week.

Apply or phone
I. ESKIN & SONS

410 Jersey Ave.. 
Gloucester, N. J. 
Gloucester 6-0850 

(231-234)

Aš Antosė Urba, 39 John IlayAv., 
Kearny, N. J., paieškau senyvos mo
ters sykiu gyventi su manim. Turiu 
šlubų 5 kambarių, rendos bus $20 
ant. mėnesio. Malonėkit atsišauki, 
nes vienai markatna gyventi.

(231-233)

Dr. A. Petrikai
fil-FILE CLERK. Knowledge of 

ing casualty applications. Numeri
cally helpful. Opportunity to learn 
typing; permanent position. "Full | 
time. Apply* in person: MRS. JOHN-i 
SON, 432 Chestnut Street. 

(231-234) ’

f
f

alver/

Brooklyn, N. Y.
Lie. No. L-5288

PETRAS KAPTSKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagėrino savo

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

Telephone EVergieen 4-8174

GENERAL OFFICE WORK. Giri, 
accurate typist. Varied work. Use 
own initiative; permanent position. 
Pleasant, working conditions. 40 hr. 
week. Call MA. 7-1228.

(231-234)
TYPIST to copy policies and dic

taphone 
branch 
Full 
tion. 
Mrs.

transcribing. Some exp. in 
casualty Insurance helpful, 
part' time; permanent posi- 
day week. 'Apply in person: 

JOHNSON, 432 Chestnut St.
(231-234)

or

CLERK
Old established concern. Pleasant 

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

REECE CORP. 
xl2 N. 12th Street 

, (226-233)

MALE and FEMALE

typ-

MAN and WIFE
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 wprk. Family consists of 2 
adults and 2 children. /

Call MERCHANTVILLE 8-0235.
(225-232)

COUPLE. Man and wife; exper
ienced. Best references. No Laundry 
or gardening, 
license.
Steady position
Phone 9—10 A. M. or 6—8 P. M.

Norristown 8-2693.
(231-238)

Must have driver’s 
Sleep in own apartment., 

for right couple.

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Te). EVergrcen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

■z/ZZZZZZZZZZZZZZZZy'ZZZZZZZZ.VZZZZ.'

TONY’S
UP-TO-DATE

*
*

BARBER SHOP
ANTANAS I.EIMONAS 

Savininkas
30fi UNION AVENUE

Brooklyn. N. Y.
Gerai Patyrę Barberlai

-------------------------------------------- 0

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.
MAX PEIST, Ph. G. 1

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288
□
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