
Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY

Apie Robert Minorą.
Jo patyrimai komercinėje 

rudoje.
Al vaivuskas išvyko j 

jLietuva. *
Darbas eis, kaip ėjęs.

Rašo R. MIZARA f

LAISVE - LIBERTY |
The Only Lithuanian Dally

In the Eastern States

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

Tel. Virginia 9-1827—1828 '

Apie mirusįjį Robert Mi
norą skaitytojas ras išsames
nį nekrologą šios dienos Lais
vės editoriale.

Bob Minor buvo vyras, 
prieš kurį lenkė galvą net ir 
padoresnis politinis .jo prie
šas.

Minoras per metų eilę dir
bo komercinei spaudai politi
niu saržistu, karikatūristu. 
Jis gerai pažino tos spaudos 
vienpusiškumą ir su k t y bes. 
Ir visa tai jį stumte stūmė į 
darbininkų judėjimą, į darbi
ninkišką žurnalizmą.

Atsimenu, viename mitinge 
Robert Minor kalbėjo apie 
savo prityrimus, įgytus dir
banti dienrašty i New York 
WoAd.

Jf'o laikraščio koresponden- 
tkv sužinojo, kad Gegužės 
Pirmosios išvakarėse, New 
Yorke, buvo “slaptai” susirin
kę keliolika artistų-intelektu- 
alų ir tarėsi, kaip padėti Ge
gužės Pirmosios demonstraci

niai, ruošiamai didmiesty].
’Dienraščio redaktorius pa

sišaukė į ofisą Minorą ir jam 
daug maž taip įsakė:

— Nupieškit karikatūrą, 
vaizduojančią slaptą anar
chistų mitingą, kuriame buvo 
suplanuota Gegužės Pirmąją 
padėti po valdžios įstaigomis 
bombas: nupieškit juos dir
bančius bombas.

— Neteisybė! — sušuko 
i dailininkas. — Griežtai atsi
sakau tokią karikatūrą" pieš- 
tiĮp|

C-Kaip žinote, jog tai ne
teisybė; mūsų koresponden
tas sužinojo ir parašė, kad 
taip ištik rujų buvo.

—Gerai ‘žinau, jog tai nė
ra teisybė — pabrėžė Robert 
Minor, — nes tame mitinge 
aŠ pats asmeniškai dalyva
vau !...

Pirmą kartą Minorą girdė
jau sakant kalbą bene 1919 
metų pabaigoje. Jis tuomet 
kalbėjo senoje salėje, kur 
šiandien stovi Grand Paradi
se, Brooklyne.

Jis dėstė savo įgytus įspū
džius Tarybų Sąjungoje, iš 
kurios jis buvo tik ką sugrį
žęs.

Kalbėtojas paliko neišdil- 
do^ną klausytojuose įspūdį.

Minoras buvo anuo metu 
žyniausiąs Amerikos daili
ninkas - karikatūristas. Jis 
buvo geras žurnalistas ir kal
bėtojas.

. Be* to, jis buvo didis hu- 
/ manistas ir kovotojas .už dar

bo žmonių reikalus.
Nedaug tokių vyrų, kaip 

R. Minor, Amerika yra turė-
I jusi.

★
Antanas Vaivuskas rašo 

man, kad jis, jo žmofta' ir du- 
I krelė, gruodžio 2 dieną ap

leis Uruguajų.
IkFrancūzišku laivu “Bretag- 

’ jie išplauks iš Montevi- 
> prieplaukos į Genują, 1- 
ijon. Iš ten sausžemiu ke- 

■us į Lietuvą.
{ ★
(A. Vaivuskas — ilgametis 
^rbo redaktorius ir žymus 

veikėjas. Dar vaiku būdamas, 
jis su savo tėveliais nuvyko į

! Braziliją. Ten gyvendamas, 
: dirbo lietuviškose spaustuvė-

V se, mokėsi lietuvių kalbos, 
mokėsi portugalų kalbos,

1 reakcijos siautėjimo jis 
hu^o priverstas Braziliją ap
leisti ir apsigyventi Montevi- 
dejuje. čia puikiai išmoko is
panų kalbą. Duoną pelnėsi 
vienoje ispaniškoje spaustu
vėje, kur dirbo linotipininku., 
Gi laisvu nuo kasdieniško 
darbo laiku redagavo Darbą,
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Trygve’s Lię advokatai ragina 
pavaryt iš Jung. Tautų tarnybos 
visus “neištikimus amerikonus”

LAUKIAMA INDIJOS 
ATSAKYMO KAS LIEČIA 
KORĖJOS BELAISVIUS

United Nations, N. Y.— 
Indijos delegacija Jungti
nėse Tautose per tris pa
skutines dienas laukė nau
jų patvarkymui iš savo val
džios kas liečia apsikeitimą 
Korėjos karo belaisviais.

Indijos delegacija savo 
pasiūlyme Jungtinių Tautui 
seimui nereikalavo sustab
dyt karo veiksmų Korėjo
je ir tik piršo penkių na
rių komisiją, kuri skirstytų 
belaisvius į norinčius namo 
grįžti ir “atsisakančius.” 
Amerika ir jos talkininkai 
parėmė tą planą.

Sudužo 9 kariniai Amerikos 
lėktuvai, pražudant 209 
žmones per tris savaites

Tacoma, Wash. — Perei
tu šeštadienį nukrito ir su
degė karinis transporto 
lėktuvas, užmušant 36 ame
rikiečius, lėkusius iš Alas- 
kos į Thanksgiving šventę 
Jungtinėse Valstijose, Žu
vo 21 kariškis ir 15 jų šei
mų narių — penkios mote
ly s ir astuoni vaikai.

Tiktai trys išliko gyvi iš 
buvusių lėktuve 39 asmenų.

Nelaimė įvyko, kai lakū
nai per ūkaną nepataikė 
nusileisti žemyn.

Užpereitą šeštadienį su
dužo kitas didelis karinio 
transporto lėktuvas ties 
Anchorage, Alas.koj, pražu

Saugotis nuodingŲ 
kenuotų kiaušiniu!

Washington. — Sveikatas 
valdininkai surado nuodin
gų bakterijų “kenuotuoše” 
kiaušinių tryniuose. Tai Ar
mour kompanijos konser
vuoti, į dėžutes sudėti try
niai.

Kenūoti kiaušinių tryniai 
buvo skiriami kaip s.pecialis 
maistas mažiems vaikams.

Sveikatos valdyba perspė
jo, kad tie Armpuro kon
servuoti tryniai labiausiai 
šiai pavojingi vaikams. At
sišaukė į tėvus ir į vaikų 
prieglaudas, kad tuojau su
naikintų tos kompanijos 
trynių dėžutes.

Maskva. — Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda kal
tina Trumaną kaip pirmu
čiausią karinęs isterijos už
kūrė ją.

Tačiau A. Vaivusko di
džiausiu troškimu buvo grįžti 
į gimtąją šalį,, grįžti, į Lietu
vą.

Na, ir atėjo toji valanda, 
kai jo norai išsipildė.
• Pasilikusieji lietuviai veikė
jai žada Darbą leisti, kaip 
leido.

A. Vaivuskui ir -jo šeimai 
tenka palinkėti , laimingiau
sios Iceliones, iš kurios jis ža
dėjo mums parašyti įspūdžių.

Bet Sovietų delegatas 
Andrius Višinskis davė par 
taisas, reikalaudamas pir- 
mon vieton statyti mūšių 
sulaikymą, sudaryti 11 ša
lių komisiją ir grąžinti vi
sus belaisvius, pagal Gene- 
vos tarptautinę sutartį.

Kinijos Liaudies Respu
blika pareiškė, jog užgiria 
sovietinius pasiūlymus ir 
atmeta Indijos planą.

Indijos delegacija todėl ir 
kreipėsi į savo valdžią su 
klausimu, ar laikytis pir- 
mesnio plano ar daryti ko
kius pakeitimus jame.

dant visus 52 buvusius ja
me žmones.

Per tris paskutines savai
tes nukrito jau 9 tokie 
Amerikos lėktuvai, pražu
dant viso 209 žmones, Alas- 
koje, šiaurvakarinėse vals
tijose ir Korėjos srityje.

Oro jėgų komišija Wash
ingtone ketina ištirti tų ne
laimių priežastis.

(New Yorko World-Tele
gram pirm to rašė, jog su
rasta blogi įrengimai to
kiuose lėktuvuose. Buvo 
įsakyta kompanijai page
rinti įrengimus. Bet kom
panija statė valdžiai ir nau
jus lėktuvus šu tais pačiais 
blogumais.)

Naujų namų projektas atima 
pastogę tūkstančiams 
senųjų namų gyventojų

New York.—Miesto val
džia pradeda vykdyti Car
ver! o namų projektą, kur 
bus pastatyta apartmentai 
1,246-šioms negrų šeimoms., 
tarp Park ir Madison Ave-- 
nues nuo 99 iki-106-tos gat
vės. Projektas lėšuos dau
giau kaip 19 milijonų do
leriu.*- X 1 .

Vietai apvalyti naujiems- 
namams yra nugriaunama 
senieji namai, kur gyveno 
3,500 šeimų.

Taigi 2,254 šeimos liks be 
pastogės ir ieškos kamba
rių dar aršesnėse lūšnose, 
už kurias turės juo bran
giau mokėti.

Visur ta pati istorija su 
valdiniais naujų namų pro
jektais — daug daugiau se
nųjų namų nugriaunama, 
negu naujų būtų pastato
ma.

Planuojamas greitesnis 
už garsą bombonešis

Washington. — Kariniai 
Jungtinių Valstijų inžinie
riai daro planus, pastatyt 
tokį bombonešį, kad skris
tų greičiau už garsą.

Garsas lekia 760 mylių 
per valandą.

United Nations,. N. ‘Y.— 
Jungtinių Tautų <. sekreto
rius Trygve Lie pelitą mė
nesį pasiskyrė tris advoka
tus, kad patartų jam, ką 
daryti su tarnaujančiais 
Jungtinėse Tautose (1 ameri- 
kiėčiais, kurie nežiūrimi 
kaipo komunistai ar kitaip 
“neištikimi” Amerikai.

Tie advokatai dabar pa
gamino Trygvei Lie šitokį 
patarimą:

Pašalint iš tarnybos visus 
amerikiečius K o m u n i s tų 
Partijos narius.

Suspenduot ir tyrinėt bu
vusius partijos narius, bet 
jau apleidusius ją.

Pavaryt iš Jungtinių 
Tautų tarnybos amerikie
čius, kurie neduoda atsaky
mo į klausimą:—Ar esi ko
munistas ir ar kada nors 
buvai komunistas?

Tie*' Lie’o advokatai yra 
Wm. Dewitt Mitchell, bu

BUVĘS KAREIVIS TAPO
PERDIRBTAS į MERGINI 

/ ■»

Newyorkietis George W.
Jorgensen, dailidės sūnus, 
tarnavo 2 metus kai]) ka
reivis Amerikos armijoj 
laike Antrojo pasaulinio 
karo, bet pastaruoju laiku 
jis tapo lytiniai perdirbtas 
į merginą Christina Jor- 
gons.onaitę. Jisai laišku iš 
Danijos apie tai praneša, 
savo tėvams, gyvenantiems 
Bronxe, Didžiojo New Yor
ko dalyje. Atsiuntė ir fo- 
tpgrafijas, kurios rodo, kad 
buvęs ju sūnus tapo gra
žuole dukteria.

George pakeistas į Chris
tina per penkias lytines 
operacijas, kurias jam pa
darė garsusis profesorius 
dr. Hamburger - Kopenha- 
geno ligoninėje, Danijoje.

Jankiai vėl skrido 
per paliaubų ruožtą

' > .. ■'.. . s
Korėja.—Amerikinis, lėk

tuvas. vėl skrido per Pan- 
mundžomą, nugink luotą 
vietą dėl paliaubų derybų 
tarp amerikonų ir -šiauri
nės Korėjos liaudininkų.

t

Šiaurinė Korėja užprotes
tavo prieš laužymą Pan.--, 
mundžomo neliečiamybės.v

Amerikonų 'komanda at
sakė, “gaila, kad netyčia” 
ten užskrido karinis jų,lėk
tuvas.

t

Du amerikonai areštuoti 
Japonijoj kaip plėšikai

Tokio. — Japonijos poli
cija suėmė du’ Amerikos 
kareivius, kurie sumušė ir 
apiplėšė du japonus. — tak
sės vežiką ir valgyklos sa
vi pinką.

Bet nusikaltėlius teis pa
čių a m e r i k onų teismas, 
kaip kad Amerika yra išsi
derėjus savo sutartyje su 
Japonija.

vęs generalis. Jungt. Valsti
jų. prokuroras Hooverio re
pu blikonų valdžioje; Angli
jos kapitalistas Edwin Her
bert,'buvęs karinis jos cen
zorius, ir Paul Veldekens, 
Belgijos .Katalikų Univer
siteto profesorius.

Jie perša pašalint visus 
amerikiečius, kuriuos ap
šauks “neištikimais” fede
rate Amerikos grand džiū- 
rė arba ragangaudiška Mc- 
Carrano senatorių tyrinė
jančioj! ' komisija; taipgi 
pavaryt ir narius tokių or
ganizacijų, kurias generalis. 
Jungtinių Valstijų proku
roras paskelbs neištikimo
mis (subversyvėmis).

Republikonas senatorius 
Alexander Wiley, Amerikos 
atstovas Jungtinių Tautų 
seime, ir kiti amerikiniai 
ragan.gaudžiai karštai už- 
gyrė tuos Lie advokatų pa
tarimus.

Be to, jam buvo apie 2,000 
sykių įleista moteriškos ly
ties liauku sulčiu.

Buvęs vaikinas, rengiasi 
grįžti Amerikon; tikisi tap
ti Hollywoodo judamųjų 
paveiksų aktore arba ju- 
džių darymo fotografistę. 
Jinai—jis yra 26 metų,am
žiaus ir šiuo tarpu uždar
biauja Danijoj, darant 
spalvingas fotografijas.

Suprantama, George buvo 
apsigimęs su moteriškais 
vidujiniais, organais (gim- 
tuve, “gumbu” ir kt.), bet 
jo paviršiniai lyties orga
nai buvo kaip vyriškio.

Manoma, kad Jungtinėse 
Valstijose yra apie 10,000 
tokių vyrų, kuriuos galima į 
būtų paversti moterimis.

Varžybos dėl CIO 
pirmininko vietos

Atlantic City, N. J. — At
sidarė visuotinas. CIO unijų 
suvažiavimas. Vienas klau
simu, kuriuos suvažiavimas 
spręs, yra varžybos dėl CIO 
prezidento, vieton mirusio
jo Philipo Murray. \

Į CIO prezidentus, labiau
siai peršasi Walter Reu
ther, Automobilių Darbi
ninkų Unijos pirmininkas, 
ir Allan S. Haywood, CIO 
vice-pirmininkas.

Japonija ištrėmė visus 
Sovietų korespondentus

Tokio, Japonija. — Japo
nu valdžia ištrėmė visus 
tris' Sovietų Sąjungos spau
dos korespondentus ir vie
no korespondento žmoną ir 
dvi dukteris. Pirma negu 
jie laivan įsėdo, tai Japo
nijos valdininkai iškrėtė jų 
bagažą, nepaisant kores
pondentų protestu.

Taip pasielgta su Sovietų 
korespondentais todėl, kad

SAARO BAUSAVIMAI 
IŠĖJO FRANCUOS IR 
AMERIKOS NAUDAI

Saarbruecken, Saar. — 
Sekmadienį ' įvyko Saar 
krašto seimelio rinkimai, 
kuriais džiaugiasi Franci- 
jos valdžia. Dauguma bal
suotojų pasisakę už dabar
tinį Saar stovį, — kad jis. ir 
toliau liktųsi Francijos glo
boje, bet su vietine saarie- 
čių savivaldybe.

Saar yra tiktai 737 ket
virtainių ’ mylių plotas su 
950,000 gyventojų, bet la
bai turtingas angliakasy- 
klomis, geležies kasyklomis 
ir fabrikais.. Didžioji dau
guma samariečių yra vokie- 

1 -- -- -------- ------ -
«

Eisenhower paskyrė 
Lodge amerikonu vadu 
Jungtinėse Tautose

New York. — Busimasis 
prezidentas E i s e nhoweris 
paskyrė Jungtiniu Valstijų 
senatorių Henry Lodge va
du amerikiniu a t s t o v u 
Jungtinėse Tautose. Lodge 
gaus $25,000 metinės algos.

Jis. prakišo pereitus rin
kimus naujam . terminui į 
Jungtinių Valstijų senato
rius nub Massachu setts 
valstijos.

Nauju Amerikos ambasa
dorium Anglijai Eisenhow- 
eris paskyrė Winthropa W. 
Aldrichą, pirmininką milži
niško Chase National Ban- 

Pietų Korėjos tautininkai 
giriasi išžudė tūkstančius 
liaudiškų partizanų

— -■■■ — _ _ x_

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Kprėjos. tautininkų val
džia skelbia, kad jos polici
ja per 13 mėnesių išžudė 13

i tūkstančių liaudies partiza- 
!nų, kurie užfrontėje užpul
dinėjo amerikonus ir tauti-

| ninku kariuomenę.
Pietinės Korėjos policija, 

: be to, sakosi, suėmus tūks
tančius. partizanų. Daugelį 
jų perdirbus į tautininkų 
pusę, f

, “Nepataisomus” partiza
nus tąutinipkai žudo.

(New Yorko Times per
eitą šeštadienį išspausdino 
paveikslą, kur būrys parti
zanų suklupdytas su nuleis
tomis pagal įsakymą galvo
mis, iki ateis budeliai ir 
nužudys juos, nukapodami 
galvas bei nušaudami į pa
kaušį. Tautininkai pasako
ja, kad šie partizanai ban
dę pabėgt iš kalėjirrto.)

Athenai, Graikija.—Grai
kų monarcho ’ fašistu val
džia karštai sveikino atsi
lankiusį Turkijos preziden
tą Celalą Bayarą. .

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir netaip šalta.

Sovietų Sąjunga a t m eta 
Amerikos padarytą taikos 
sutartį su Japonija, o So
vietai dar nepadarė sutar
ties su ja.

čiai.
Po Antrojo pasaulinio ka

ro Saar buvo pavestas 
Francijai naudoti ekonomi
niai.

Francijos valdžia uždrau
dė pro-vokiškoms parti
joms dalyvauti šiuose rinki
muose. Vokiečių partijos 
todėl šaukė savo tautiečius 
nebalsuoti bei sugadinti 
balsus - balotus.

Bet tiktai apie trečdalis 
piliečių susilaikė nuo balsa
vimo arba tyčia pagadino 
balotus. Viso buvo susi re
gistravę balsavimams. 621,- 

3)48, o balsavo 437,327.
Amerika taip pat džiau

giasi rinkimų pasekmėmis. 
Nes jeigu būtų pusė ar dau
giau piliečių nebalsavę ar 
balotus pagadinę, tai reikš
tų, kad Saaro žmonės pa
siryžę priešintis Francijai, 
iki išsivaduos, nuo jos. Tuo-
met vakarų Vokietijos val
džia irgi būtų griežčiau rei
kalavus sugrąžint Saarą. 
Būtų paaštrėję ginčai tarp 
jos ir Francijos, o tatai ga
lėtų su ardyt ir amerikonų 
peršamas vakarinei Vokie
tijai karines sutartis su 
Francija ir kitais vakarų 
Europos kraštais..

CIO vadai jau žada 
remt Eisenhoweri

New York. — CIO vado-: 
vai ir negrų Tautinės Są
jungos atstovai lankėsi pas 
būsimąjį prezidentą Eisen
howeri. , Išėjo labai paten
kinti, kad E i se nhoweris 
maloniai juos priėmė.

Su Eisenhoweriu kalbėjo
si CIO vice-pirmininkas A. 
S. Haywood; Automobilių 
Darbininkų Unijos pirmi
ninkas Walter Reuther; 
Plieno Darbininkų Unijos 
pirmininkas D. J. McDo
nald ir CIO sekretorius-iž- 
dininkas James B. Carey. 
Jie pasižadėjo remti Eisen- 
howerio republikonų val
džią, bet įspėjo, kad prie
šinsis, jeigu ta valdžia mė
gins kapoti darbininkams 
algas ar bloginti kitas są
lygas.

Rinkimuose CIO stojo už 
demokratų kandidatą j pre
zidentus Stevensoną, prieš 
Eisenhoweri.

Negrų atstovai sakė Ei- 
senhoweriui, jog pirm rin
kimų jie blogai žiūrėjo į jį, 
bet dabar pataisė savo nuo
monę apie Eisenhoweri. z

Amerikonai sužeidė 
dar 32 belaisvius

Pusan, Korėja. — Ameri
kos kareiviai pereitą antra- 
die/n.į sužeidė Kodže salos 
stovyklose dar 32 belais
vius, kinus bei šiaurinės 
Korėjos liaudininkus.
• Sakoma, kad belaisviai 
pirm? užpuolė kelis įėjusius 
stovykloj amerikonus ir 
apmušė du.
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ROBERT MINOR
JIS BUVO ŽINOMAS milijonams Amerikos ir pasau

lio žmonių. Jis buvo žinomas, kaip vienas didžiųjų dai- 
lininkų-karikatūristų, kaip žymus, publicistas, kaip geras i 
oratorius ir, svarbiausia, kaip pasiaukojęs kovotojas už | 
darbo žmonių reikalus, kaip gynėjas tų, kurie buvo reak
cijos aukomis.

vadino “Kovojančiu Robertu

ROBERT MINOR gimė 1884 metų liepos. 15 d. San An
tonio mieste; Teks.uose. Jo tėvas buvo mokytoju, gi vė- ■ 
liau buvo išrinktas teisėju.

Pirmiausiai jaunasis Robertas išmoko dailydės (kar- , 
penterio) darbo ir piešti komercines iškabas. Neužilgo 
jis pramoko piešti karikatūras. Pirmiausiai karikatūris- , 
tu (saržistu) Minor dirbo dienraščiui “The San Antonio 
Gazette,” vėliau—“The St. Louis Post-Dispatch,” gi dar 
vėliau—“The New York World.”

Iš pat jaunų dienų Robert Minor “užsikrėtė” socialis
tinėmis idėjomis. Jis visaip tą judėjimą rėmė; dažnai 
sakydavb prakalbas ant gatvių kampų; rėmė, kiek ga
lėjo, ir finansiškai.

Ir visa tai privedė jj prie to, kad jis.
Jungt. Valst. komunistų partijos įkūrėjų. Ir nuo pat tos 
partijos Įsikūrimo, jai ryžtingai dirbo. Per tūlą laiką jis 
buvo tos partijos i
laiką jis buvo vyriausiuoju Daily Workerio redaktorium. 
Vieną kartą jis kandidata ’o tos partijos sąraše New 
Yorko miesto majoro vieta; kitą kartą — senatoriaus. ■ jjs 
vietai.

Per pastaruosius kokius į
no r s.irgo širdies liga, tačiau ir sirgdamas, jis, kaip sako 
jo kaimynai, daug skaitė, daug rašė ir savo žodžiu pri
sidėjo prie gynimo reakcijos aukų.

Jis mirė lapkričio 26 d. Mirė Ossining ligoninėje.

PONAS GALVA 
ATBULAI GALVOJA

Chicagos marijonų dien- 
raštyj tūlas G e d i m i n a. s 
Galva rašo apie Tarybų Są
jungos talkininkus.' Ir ar 
jūs žinote, ką jis tais tal
kininkais suranda? Paskai
tykite: «. »

Cariniai emigrantai yra ar
šiausiais Rusijos imperializmo 
rėmėjais. A. Kercnskij raš
tuose ir kalbose ne kartą mi
nėjo Miliukovo testamentą: 
būti Rusijos sargais. Tas pats 
Kerenskis nurodė: “Geriau I 
būti valdomiems blogo dikta
toriaus, kaip gyvą organizmą 
padalinti.” Leiskime kalbėti 
•rusų laikraščiui “Naša St{a- 
na”, 48 nm., 1950 m.: “Ru
sai emigrantai turi žinoti at
sidūrę . tragiškoje padėtyje, 
kai niekas iš šalies jais ne
pasitiki. Apie 80V rusų emi
grantų JAV yra garbintojais 
sovietinio patriotizmo. Dau
giau pusės carinių rusų gene
rolų tapo sovietiniais rams
čiais. Veik visa jų literatūra, 
filosofija ir spauda yra per
sunkti sovietizmu, nežiūrint 
ar stabtelsime ties rašytojais:

i Bunin, Kuskov, Kuprin, ar 
; profesoriais : Miliukov, Pro- 

kopovič, Savickij, Tatiščev 
ar Ustialov. Ir dėl tos trage-

Marksizmo-Leninizmo, mo
kyklas, skleidžia nuodus 
laisvės krašte. Tie raus
vieji panaudoja įvairius 
metodus įsitikrinti, kad 
Sovietai eina teisingu ke
liu ...”

Stebimės, kad.p. Galva 
nepriskaito Tarybų Sąjun
gos draugais dar tokių, 
kaip K. Pakštas, ir jam 
pan.ašūs.

cen-

u z- 
tak-

dijos mes turime būti dėkin- j 
gi ne vien tiems vadams, j 

; buvo vienu iš ■ pradedant Markov, baigiant I 
pat Bunin, 
Kozembek, 

Boldirev. Ką 
ir pjausime”.

i Lenin, bet taip 
i monarchininkui 

buvo tos partijos nacionalinio komiteto nariu, per ilgoką ! solidarininkui 
• pasisėjome— tą

Ką gi p. Galva pasako? 
; pasako nei šį nei tą. 

Amerikoje yra nemaža bu- 
pen.keris metus Robert Mi- ; vusių baltagvardiečių, ca- 

i ristų ir kitokiu anti-sovieti- 
r>ių elementų. Daugumas 

Į jų čia turi gerai apmoka- 
! nu? s vietas, nes juos palai

ko mūsų valstybės depart- 
mentas . Jie už tas algas 
dirba, organizuodami įvai
rius Tarybų Sąjungos prie
šus. • Jie, jei įmanytų, Ta
rybų Sąjungą šaukšte van
dens paskandintų. Na, o p. 
Gt'lva paskelbia juos “so
vietiniais patrijotais”!

Toliau p. Galva suranda, 
jog “svarbiausiuose JAV 
universitetuose ne viene
tais, bet dešimtimis profe
sorių, kurie net baigę

ROBERT MINOR bu\'o neišsemiamos energijos ir 
daug talentų vyras.

Jis buvo 6 pėdų 2 colių aukštumo, petingas, visuomet 
gyvas, visuomet drąsus, visuomet ryžtingai kovojąs prieš 
visokius pavojus, tik tvirtas fizinis jo sudėjimas ir gi- i 
lūs įsitikinimas darbininkų pergale atlaikė policijos buo- i 
žiu smūgius, kalinimus ir įvairius grąsinimus.

Per pirmąjį pasaulinį karą jis buvo pasiųstas į Euro
pą korespondentu, — jį ten pasiuntė Newspaper Enter
prise Association.

Kilus, proletarinei revoliucijai Rusijoje, kai talkininkai 
pradėjo remti Koleakus ir Denikinus, ryžosi siųsti savo- 
kariuomenes revoliucijai malšinti, Robert Minor prieš 
tai pradėjo kovą. Dėl to i is buvo areštuotas ir įkalintas 
amerikinės militarises misijos kalėjiman, Coblenzo | 
mieste, Vokietijoje. Jis buvo apkaltintas “bolševikiniu 
sąmokslininku,” besisiėkianėiu paskleisti revoliucines į 
idėjas okupacinėje k?riuomenėje. Jam grūmojo sušau- į 
dymas. Tik žmonių protestams dėka, Minor buvo iš- '

Ne kartą, vėlesniais, laikais, Robertui Minorui teko 
paragauti policijos buožės, dalyvaujant įvairiose dar
bininkų demonstracijose.

li930 m. kovo 6 d. Minor, William Z. Foster ir Israel 
Amter buvo suareštuoti sakant kalbas .didžiulėj de
monstracijoj Union. Skvere, New Yorke. Visi trys bu
vo nubausti šešiems mėnesiams kalėjimo. Būdamas ka
lėjime, jis sunkiai susirgo ir jam buvo padaryta pavo
jinga operacija.

Kai 1935 metais Minor su kitu asmeniu, advokatu Le
vinson, nuvyko i New Mexico valstiją ginti streikierių, 
tai maskuoti mušeikos juodu pagrobė, žiauriai sumušė, 
išvežė toli nuo miesto i dykumą ir ten išmetė. Visa tai 
R. M<nor iškentėjo, išgyveno!

Jis praleido arti porą metų Ispanijos civiliniame kare; 
apie jį rašė, piešdamas ypatingai amerikiečių savanorių 
žygius beginant Ispanijos respubliką. Ten jis susipažino 
ir susidraugavo su Steve Nelson, kuris šiuo metu yra 
viename Pennsylvaniios kalėjime, nuteistas 20-čiai metų.

Sakoma, prieš amžinai užmerksiant savo akis, gulė
damas mirties patale, Minoras nuolat savo žmonai kar-

Su pastarąja velionis yra daug kartu dirbęs.
Bene 1919 metais Minor buvo apsilankęs Tarybų Są

jungoje, ten susipažino su Leninu ir kitais revoliucijos 
vadovais.

DIDŽIULIU MINORO nuopelnu tenka skaityti tai, 
kad jis, kaip minėjome, buvo didžiu kovotoju už gelbėji
mą nekaltai persekiojamų, puolamų /monių.

Minor labai daug dirbo išgelbėjimui nuo elektros kė
dės Tamo Mooney.

Jis. daug ir ryžtingai dirbo už išgelbėjimą gyvybės 
’ Sacco ir Vanzetti.

Jis pasiaukojusiai *gynė Scottsboro berniukus, kai 
jiems grūmojo mirtis. Jis tai darė dažnai rizikuodamas 
savo gyvybe.

Kaip išsigimė pirmųjų 
krikščionių komuna

“NEMATOMI TAKSAI”
LDS organe Tiesoje telpa 

straipsnelis apie “nemato
muosius” arba nuo žmonių 
užslėptus taksus. Laikraš
tis remia savo žinias lape
liais* kurie rinkiminės kam
panijos metu buvo išleisti 
eisenhowerininku. Štai, kas 
ten buvo pasakyta: 
j Kuomet moki 23 centus už 
kvortą pieno, tai tuo pačiu 
sykiu taksų sumoki net 9 
tus. Reiškia, mokėdamas 
centus už kvortą pieno, 
moki 9 centus taksų. Tie 

! sai yra taip užslėpti;
j naudotojas pieno visai nežino, 
! jog jis moka tam tikrus tak- 
I sus pirkdamas pieną.?Tie tak- 
I sa i įeina į a b,e l n ąk’a į ii ą

Kuomet perki kepalą', duo
nos už 14 centų, tai'tuo pa
čiu sykiu sumoki',5' centus 
taksų. Mokant -' už,, tuziną 
kiaušiniu 65 centus užmoka- * 1 t . •/,
ma taksų 16 centų. Mokant 
90 centų už jautienos,^.svarą 
užmokama net 3,2-;centai pa
slėptų taksų. Mokant $24 už 

i anglių toną , užmokama net 
: $15 taksų. Mokant'26'centus 
j už galioną gazolino u-žnioka- 
; ma 14 centų taksų,

Remiantis American,- Tax
payers’ Association daviniais, 

nu- 
už- 

viso 
me-

Eisenhowerio šalininkai 
rodinėjo, jog .šeimyna; 
dirbanti $3,500 į pietus,, 
išmoka $299 taksų už tas 
tines įplaukas ir :
$798 per metus nežinomų 
(arba u žsl ė p tų j ų) taksų'.. -

Taigi bus įdomu pamatys 
i ti, ką Eisenhowerio, valdžia 
įdarys su tais užslėptaisiais 
s nuo žmonių... akių taksais. 
' Ar ji juos pa'n.aikinš,? Ar 
! ji suteiks žmonėms, lengva- 
' tų?

Mums atrodo, jog tikėji
masis ko nors gero iš Ei- 
senhowerio būtų savęs ap
gaudinėjimas. / ;;‘.

išmųką' not [

Indijos delegatas V. K. Krishna Menon (kairėje) 
kalbasi su Peru delegatu Dr. Victor A. Belaunde.^Jie 
tariasi dėl Menon pasiūlytos Jungtiniu Tautu Asemblė- 
joje rezoliucijos. Tarybų Sąjungos atstovas Višinskis 
pareiškė, kad ta rezoliucija yra pataikavimas Amen- 
kos-Anglijos blokui ir kad ji neduos taikos Korėjoje. '

Jis buvo vienas ryžtingiausių jų kovotojų už negrų tei- 
. sės, už negrų reikalus. - ' '

Pastaruoju metu, kai trumaninė vyriausybė; pradėjo 
persekioti ir kalinti artistus ir darbininkų veikėjus,'ei
nant Smitho įstatymu, Minoras, nors ir sirgdamas, nuo
lat tarė už juos žodį, sielojosi jų likimu. . ” •’

Toks, trumpai suėmus, buvo šis amerikietis,—-darbi
ninkų judėjimo vadovas, artistas, rašytojas, kalbėtojas.

Darbininkų klasė, negrai ir visi puolamieji* h‘ ‘perse
kiojamieji Roberto Minoro vardo .niekad neužmirš.'

Sulig biblijos mokymais, 
pirmuose krikščionybės am
žiuose visi priėmusieji šį ti
kėjimą dalindavosi tarp 
savęs turtais. Dėlto,kai kas 
mėgsta sakyti, kad Kris
tus ir jo pasekėjai, esą, bu
vę “pirmaisiais komunis
tais..” Klaida. Marksisti
nis komunizmas reiškiasi 
ne vien produktų bendra
me vartojime, o ir jų ga
minime. Pirmieji krikščio
nys gi gamybą visai atme
tė — gyveno iš aukų. Aiš
ku, kad toks “komunizmas” 
gali gyvuoti tik tol, kol yra 
dar kas kitas, kas uždirba 
ir jiems aukoja.

‘ Čia pateiksime keletą ci
tatų iš šv. rašto, kurios aiš
kiai rodo, kaip tos aukos 
buvo priimamos., pravalgo
mos bei prageriamos, o au
kotojams už tai amžinoji 
linksmybė danguje pažada
ma.

Apie tai, kad ir pats Kris
tus mėgo išlenkti “čierkelę” 
ir kad paskui jam dėl to 
prisieidavo p a s i t e i s i nti 
prieš žydus, skaitome Ma- 
teušo evangelijoje 11, 18- 
19; “Nes atėjo Jonas, nei 
valgantis, nei geriantis, ir 
sako: velnią turįs. Atėjo 
žmogaus, sūnus, valgąs ir 
geriąs, ir sako: štai ryjū- 
nas ir vyno girtuoklis, mui
tininku ir nusidėjėliu prie- 
telis.” '

Apie turtų dalinimą ran
dame: kuomet vienas jau
nikaitis iš minios paklausė 
Kristų, ką reikia daryti 
norint įeiti į amžiną gyve
nimą, šis atsakė: “Jei no
ri būt tobulas, eik parduok 
ką turi ir duok neturtė
liams, ir turėsi turtą dan
guje...” Išgirdęs tai jau
nikaitis atsitolino, nes tu
rėjo daug turto. Tada Kris
tus tarė į savo mokinius: 
“Lengviau yra kupranuga
riui išlysti per adatos sky-' 
lę, nekaip turtingam įeiti 
į dangaus karalystę.”

Įsidėmėkite, čia sakoma 
“atiduoti neturtėliams,” ir 
tik vėliau jau imta reika
lauti, kad tos aukos būtų 
suneštos į bažnyčias ben
dram vartojimui. Apašta
lai komunos nuostatuose 
buvo labai griežti ir reika
lavo, kad aukotojai, pri
imanti krikščionybę, ati
duotų iki paskutinio cento. 
Buože Ananijas ir jo žmo
na už nuslėpimą dalies pini
gų užmoka savo gyvybė
mis: “Vienas vyras vardu 
Ananijas su savo žmona 
Sapyra pardavė lauką ir • 
savo moteriai žinant paslė
pė dalį pinigų už dirvą ir 
kokią dalį ten atnešęs pa
dėjo prie apaštalų-- kojų. 
Petras gi tarė: “Ananijau, 
kodėl šėtonas gandino tavo 
širdį meluoti šventajai dva
siai ir pasilaikvti dalį pini
gų už lauką ? ” Išgirdęs tuos 
žodžius Ananijas puolė ir 
numirė. Jo žmona, sužino
jusi, kad Petras juos suga
vo nuslėpime, irgi čia pat 
numirė. (Apie tai rašoma 
Apaštalų darbuose 5, 1-11.)

Į bet kokį darbą “komu
noje,” arba, kaip jie ją va
dino, bendrijoje, buvo* žiū
rima su panieka ir todėl vi
soks triūsas buvo skiria
nt a s. labiausia pažemin
tiems toj gadynėj — naš
lėms. Bet, kaip šventas 
raštas sako, šį kartą mote
rys skriaudos nenutylėjo. 
Visai nepaisydamos to, kad 
jų viršininkai yra paties 
dievo tarnai, protestais pri
vertė juos sušaukti visuo
tinį bendrijos narių susi
rinkimą ir išrinkti'komite-

, tą.; “Apaštalų darbuose” 6, 
■ -1-6 apie tai skaitome: “A- 

nose gi dienose, besidaiugi- 
• nant mokinių skaitliui, kilo 
; murmėjimas prieš žydus 

dėl to, kad graikų našlės 
buvo paniekintos kasdieni
niame patarnavime...” A- 
not šv. rašto, protesto prie
žastį moterys išdėstė ši
taip: “Mums gi nepritinka 
palikti dievo žodį ir tarnau
ti prie stalo...” Į komite
tą tapo išrinkti 7 vyrai, jų 
tarpe ir vienas svetimšalis 
—Mikalojus iš Antiokijos. 
(Reiškia, rinkimai • buvo 
pilnai demokratiški.)

Turint komitetą, komu
na tvarkėsi kiek sėkmin
giau. Bet neilgai, nes iš 
turtingųjų nariais vis sun
kiau buvo galima pritrauk
ti, o neturtingieji savo įsto
jimu tik dar labiau nualin
davo komuną. Jokio ten 
darbo dirbti niekas nenorė
jo, nes, argi nepasakė 
Kristus: “Nesirūpinkite ką 
valgysite, ką gersite; 
žiūrėkite ant paukščių, 
skraidančių: nė sėja, 
piauna, o apsirėdę ir 
tūs/’ .

Kai jau komuna ėjo prie 
visiško • iškrikimo, padėtį 
atitaisė apaštalas Povilas, 
kuris buvo aukštos kilmės 
ir su mokslu. (Kiti gi apaš
talai buvo iš prasčiokų ir 
bemoksliai.) . Jis ne tiek va
dovavosi Kristaus mokslu, 
kiek savo nuožiūra. Supra
to jis., kad reikalavimas iš 
turčių, kad jie viską Ati
duotų, kaip kad reikalavo 
Petras iš Ananijaus, ken
kia krikščionybės plėtųji- 
muisi turtingųjų sluoks
niuose. Todėl šį pagrindinį 
Kristaus dėsnį jis išbraukė 
ir jo vieton įdėjo, kad jie 
tik atsineštų maisto, kiek 
gali, ir už vieno stalo val
gydami dalintųsi su varg
šais.

\ šitokios reformos sulau
kę, turtuoliai dabar ėmė 
rinktis bažnyčiose stačiai 
pasivaišinimui, pagirt uo- 
kliavimui, visai užmiršdami 
ir palikdami alkti vargšus. 
Net žemojo luomo apašta
lai likdavosi nevalgę. Pe
tras, Barnabas ir kiti, pirm 
eisiant į tokias vakarienes, 
slapčiomis užbėgdavo paval
gyti pas pagonis. Už tokį el
gesį, tačiau, paskui jiems 
reikėdavo raudonuoti prieš 
visą sueigą, kai Povilas im
davo žodį ir pradėdavo bar
ti: “Kai atėjo Cefas (Pe
tro antras vardas) į A n ti
eki ją, akyse jam pasiprieši
nau, nes buvo peiktinas. 
Nes pirm negu atėjo kai 
kurie nuo Jokūbo valgė su 
pagonais...” (Iš laiško Ga- 
latams 2, 11-14.)

Kadą pasipiktinimas ko
muna pradėjo reikštis pla
čiau, tai ir Povilas turtuo
lius truputį apibarė ir pa
mokino: “Kada bendrai su
sirenkate, nębera jau vieš
paties vakarienės valgy
mas. Nes kiekvienas savo 
vakarienę pirmiausia ima 
dėl valgymo: ir vienas 
alksta, o kitas girtas. Ar 
neturite namų dėl valgymo 
ir gėrimo ” ( K o r i n. t i e - 
čiams 11, 20-22.)

Skaitant šventą^ raštą, 
krinta į akis krikščionybės 
įsteigėjų ydos? Visiškai .ne
sielgia; kaip • dievo pasiun
tiniai gelbėti • žmonijai, o, 
sakytume, dar žemiau mū
sų “griešno” mužikėlio. •

Vėliau , tos girtuoklystės 
•bažnyčiose tapo panaikin
tos, bet'- karĮtu ' su tuo ir 
vargšų vakarienės. Nie-

pa- 
ore 
nė 
so-

Philadelphia, Pa.
Aš pats mačiau

Plačiai buvo kalbama, kad 
Įvyksta banketėlis garbei d. 
A. Smito. Per keletą dienų 
smarkiai lynojo.
diena, lapkričio 22, buvL 
lietinga. Maniau, kas bus 
nebus, bet aš būsiu. Maniau, 
gal pamatysiu dd. Smitus, gal 
Lytos choristus, gal Ivanaus
ką “Kepurnikus”, o gal teks 
susipažinti ir su 'brooklynie- 
čių žvaigždute Zuzana Ka- 
zokyte.

Neapsirikau. Nuvykęs ra
dau kelias moterėles besi- 
triūsiant prie valgių, ir čia 
tuojau sutikau brooklyniečių 
būrį. Drg. Buknis supažindino 
su dainininke Zuzana, su Pe- 
trikiene, su Grabausku. Lie
tus jų nesulaikė. Kiek vėliau, 
štai trys mašinos iš Baltimo- 
rės. Kiek čia svečių! Joniškie
tis su žmona net iš Washing
ton© pribuvo. Manau sau, gal 
Trumanėlis ir pribus.

Laukiu, argi čia bus visa 
tas, ką rengėjai žadėjo. Taip 
ir buvo. Svečių pribuvo ir iš 
tolokai. Vietinių ir nemanai.

Na, o kur Lyros Cn 
Manau, čia gal bus apg^T 
tė, jo nesimato. Bet venau 
paaiškėjo, kad turėta svarbus 
prietikis: jų svarbus daino- 
rius, Valantas, apleido mies
tą, ir kaip tyčia, tą pačią 
dienelę įvykino savo' vestu
ves net Worcesteryj, su dar. 
nininke Čeponiute. To progą 
keli choristai ten išvyko. Ki
tų šeimose Įvyko susirgimų. 
Bet, Choro “likučiai” tą 
spragą užpilde. Puikiai sudai
navo gerbiama viešnia, iš 
Brooklyn©, Zuzana Kazokytey 
Po to Francis Ged Viliutė i 
jos dukrelė Frenė; po to Ro 
žytė Merkiutė ir jos dukrelės 
— Nency Tesy ir Dorothy 
Mitchell. Dainavo, šoko, gra- 
jino. Ir taip koncertukas.bu?. 
vo žingeidus. I

Po vakarienės “Kepurl. 
kai” kad jau traukė, tai 
traukė.

Laikas prabėgo labai grei
tai, svečiai neskubėdami ren- 
gėsi apleisti salę, dėkodami
rengėjams už šaunią pramo
gėlę ir teiravosi, kada bus
rengiama kita panaši. Aš to 
ir nežinau. Patarčiau seka
mą banketą surengti šeimi- 
ninkių-virėjų garbei, taipgi ir 
darbininkų, kurie visuomet 
labai daug dirba... Tik klausi
mas, kasgi tuomet dirbs, kuo
met vis tos pačios 
tys, matyt, dirba 
pokyliuose ?

Jubilijatas drg. 
ir jo žmonelė, matyt, jautėsi 
susijaudinę. Juos daug 
sveikino ir dar kokių ten ^do
vanėlių įteikė. Bet jie n< 
jo tinkamos progos nei ^žodį 
kitą į svečius pratarti. 
Kepurnikų orkestro vadas d.^ 
J. Ivanauskas buvo ir eiles| 
parašęs, pritaiky’tas muzikai, 
dėl dd. Šmitų pagerbimo. OI 
jas sugrajino vėliau, po kon-| 
c erto. Vis to laiko stoka.

Spaudos paramai, matytR 
ir bus šilta dovanėlė. Girdė
jau, kad tik veik vieni balti- 
moriečiai, sustoję atsisveikin
ti su šiitais, tam tikslui su
dėjo $46.

Kaip kas nuogastauja, ko-* 
dėl philadelphieČiai taip 
atsiliko Laisvės vajuje pu® 
tais? Bet jie netėmija, 
mūsų kaimynas iš Camd<|| „ 
aukštai stovi. O jei jie six 
vienytų, tai ir vėl jiems t<K ■ 
pirma dovana. Del to reR 
dar daugiau padirbėti, hK 
ne per daugiausia beturime.' 
Senieji vajininkai turi smar
kiau sukrusti dėl Laisvės va-/ 
jaus pagerinimo.

Mūrniko Sūnus.

ParejAimo 
’■-“Jirgi 

aa

•as?
s-

ir tie pa
la isvuosc

A. Šmitas

kas

urė-

kuomet .daugiau tenlnc- 
buvo pavalgydintas alka
nas, nors bažnyčių tuPtai 
pasakiškai išaugo.

Darbietis
(iš “Darbo”)

2 pu»l.-*JLai»vė ( Liberty )-Antradien.



Roseland, UI.
[ Ruošiasi veikalo pastatymui

Roselando Lietuvių Moterų 
Klube yra gerų vaidintojų ir 
dainininkių. Jų daugelis pri
klauso ir Aido Chore. Per pa
staruosius keletą metų Rose- 

L^ndo Liet. Moterų Klubas 
Nurengia vakarus, kuriuose 
pačios klubo narės sulošta ko
kį veikalą. Tas klubui neša 
gražią finansinę naudą.

Klubo lošėjos ir šiemet 
rengiasi suvaidinti komediją 
“Aukso Veršis”. Jos tą kome
diją statys gruodžio 14 d. ir 
visą pelną skirs “Vilnies” pa
ramai.

Kas dalyvaus vaidinime, 
neteko sužinoti, nes jos tai 
nei neskelbs iki paskutinės 
dienos. Bet klubo pirmininkė, 
draugė Elanienė, tvirtina, kad 
veikalas bus suvaidintas pui
kiai. Publika bus patenkinta 
— juoko bus įvales.

Klubo gerosios gaspadinės 
taipgi žada specialiai prisi
ruošti, kad dalyvius patenkin
ti skaniais užkandžiais. Taigi 
tenka tik ruoštis visiems daly
vauti roselandiečių moterų 
parengime gruodžio 14 d.

Girdėjusi.

Worcester, Mass.%
Vedybos

šį lapkričio mėn. pažangie
čiai turėjome daug vestuvių. 
Kaip pradėjo ‘grandma* II. 
Janutienė su Jurgiu Žilinsku 
iš New Britam, Conn. (jie 
senosios kartos, abu našliai), 
tai paskui juos sekė jaunieji: 
Richard J. Karazija su T ere- 
šia B. Rembišiaukiute (abu 
worcesterieciai), Charles A. 
Walant, philadelphietis, su 
Norma čeponaite, ir Charles 
J. Korsun su Elsie N. Ause- 
jute, Charles public School 
mokytojas, o Elsie Nursė.

Laimingos poros, kurios 
dar nėra nariais mūsų orga
nizacijų, turėtų prisirašyti, 
kaip tai, prie LDS 57 kp. ar 
L. S. ir D. B. Draugijos. Tas 
labiau subendrins naująjį 
gyvenimą visuomeniškai.

LDS 57 kuopos parengimas 
įvyks gruodžio 12 d., 7:30 
vai. vakaro, 29 Endicott St., 
aukštutinėje svetainėje.

Vaidybai vadovaus kp. se
kretorė O. Serbentienė. Bus 
duodamos dovanos geriausia 
atsižymėjusiems vaidintojams

MIRUS

CHARLES DIDŽIULIONIUI
Lapkričio 17 d., Johnson City, N. Y., po sunkios li

gos mirėtCharles Didžiulionis.♦
Mes reiškiame širdingiausią užuojautą šioje liūdno

je valandoje velionio žmonai Anna Didžiulionienei, 
seserei Levusiai Kuokalienei ir giminėms. Linkime 
kantriai pergyventi šį skaudų smūgį.

L. ir U. šimoliūnai 
J. ir A. žemaičiai 
J. ir E. Stroliai 
B. ir V. Zmitraitčs 
J. ir A. Stroliai 
J. ir A. Kireiliai 
P. Jasilionicnė 
Onyte
A. Maldikienė
J. ir M. Luzinai 
A. ir J. Navalinskai
A. ir L. Mainioniai

H. žukiene 
V. Gaidi's 
J. ir M. Kazlauskai 
J. ir A. Uogentai 
A. ir H. Pagiegalai 
A. ir J. Kaminskai 
M. Kulbiene 
C. Stanulis 
V. Kaminskiene 
L. Kuokaliene 
V. ir O. Kazienai 
A. ir N. Yodikaičiai

ir skanių užkandžių bus duo
dama visiems dalyviams. Ren
gėjai kviečia visus skaitlingai 
atsilankyti.

LDS 57 kuopos Koresp, ,

UŽBURTOJI SIELA
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i (T$sa>
( Ii pergyveno gilaus susijau

dinimo valandą, kai Zolia ir Pikaras 
puolė didįjį Žvėrį — įsisiūbavusią viešą
ją nuomonę, ir nebuvo negalimas daly
kas, kad einant pro Šers-Midi kalėjimą, 
ir jos širdis, kaip daugelio jaunų mer
gaičių, plakė tam, kuris ten buvo užda
rytas. Bet šie jausmai menkai tebuvo 
pagrįsti; Aneta negalėjo prisiversti kri
tiškai apsvarstyti “Aferos”. Politika ji 
šlykštėjosi: kai tik ji pabandydavo pa
žvelgti į ją iš arti, tuoj pat ją atstumda- 

• z1|vo nuobodulys, sumišęs su pasibiaurėji- 
■ mu, kuriuo ji nesiimdavo tyrinėti. Jos 

žvilgsnis buvo perdaug tiesus, kad būtų 
galėjęs nepamatyti tų silpnybių ir ne
švankumų, kuriuos beveik lygiomis bu-* 
vo pasidalinusios priešingosios pusės. 
Širdis, ne tokia tiesi kaip akys, vis dar 
norėjo tikėti, kad tai pusei, kuri palaikė 
tiesos idėjas, priklausė patys teisingiau- 
sieji žmonės. Ji sau priekaištaudavo va
dinamą savo tingumą geriau pažinti jų 
veiklą. Štai kodėl ji prisivertė jiems iš 
anksto simpatizuoti, kaip daroma lau
kiant naujo muzikos kūrinio, už kurį at
sako garsus vardas; pagarbus klausyto
jas, jo net nesuprasdamas, iš anksto tei
gia grožį, kurį gal vėliau supras...

Būdama nuoširdi, Aneta tikėjo etike
čių padorumu, nesuprasdama, kad nie
kur kitur suktybė nėra taip įprasta, kaip 
idėjų prekyboje. Ji dar teikė šiek tiek 

Ą reikšmės “izmams” to fabriko, kuris sa- 
įvo antspaudu išskiria įvairius politinius 
’rangus; ją traukė tie, kurie skelbė pa
žangiąsias idėjas. Ji slapta tikėjosi, kad 
iš tos pusės ji labiausiai gali tikėtis su- 

V sitikti draugą. Pripratusį prie laisvės, 
I ji ėjo pas tuos, kurie to pat ieškojo, ko 

ir ji, — šalia senų prietarų, amžinųjų 
manijų ir praeities namų tvaiko. Ji nie
ko bloga nesakydavo apie senąją buvei
nę. Kartų kartos ten saugojo savo gy
venimo svajonę. Bet oras ten buvo tvan
kus. Tegu ten liekasi, kas nori! Jai rei
kėjo kvėpuoti. Ir ji akimis ieškojo 
draugo, kuris jai galėtų atstatyti švie
sius ir sveikus namus.T ' ‘

Salonuose, kuriuos ji lankė, netrūko 
vyrų, sugebančių, atrodė, ir ją suprasti, 
Ir jai padėti. Su etikete arba be jos, 
daugelis jų buvo drąsios dvasios. Bet, 
nelaimei, jų drąsa buvo kreipiama ne į 
tuos pačius horizontus, kaip josios. “Vi
talinis polėkis”, pasak filosofo, yra apri- 

*botas. Jis niekados iš karto nekrypsta 
1 - į visas puses. Be galo .reta yra protų, 

kurie eidami skleidžia aplinkui šviesą. 
Daugumas tų, kuriems pasisekė įžiebti 
saVo žibintą (jie nėra gausūs!), laiko jį 
priešais save, nutaikę į vieną vienintelį 

X-1* tašką; aplinkui jie ųemato nieko kita. 
Galima netgi pasakyti, kad pažanga vie- 

lt < na kryptimi ik1 veik visuomet eina kitos 
srities smukimo sąskaita. Revoliucionie
rius politikoje — mene yra užkietėjęs 
konservatorius. Ir jei jis atsikrato ko
kia sauja prietarų (prie kurių buvo ma
žiausiai prisirišęs), juo godžiau jis spau

džia likusius prie savo kailio.
Jokioje srityje nelygybė nepasireiškia 

labiau kaip grubioje abiejų lyčių morali
nio vystymosi eigoje. Jei moteris, steng
damasi atsikratyti praeities klaidžioji
mų, leidžiasi keliu, vedančiu į naują 
bendruomenę, ji retai sutinka vyrą, 
taip pat norintį kurti naują pasaulį. Jis 
pasirinkęs kitą kelią. Jei statūs jų ke
liai ir turėtų susijungti ten viršūnėje, 
tuo tarpu jie vienas antram atsuka nu
garą. Šis tikslų skirtingumas ypač bu
vo ryškus Prancūzijoje tuo metu, kai 
moters protas, ilgesnį laiką buvęs atsili
kęs, jau keletą metų sparčiai žengė pir
myn, o tuo tarpu vyrai šito dar nesuvo
kė. Ir pačios moterys ne visad tiksliai 
susivokdavo, iki kol žengti; jos eidavo, 
kol asmeninis jų patyrimas parodydavo 
joms sieną, skiriančią, jas nuo draugų. 
Smūgis būdavo žiaurus. — Aneta savo 
kaina turėjo patirti skaudų nesusiprati
mą.

♦

Tarp plastančių sielų, apnikusių ją 
spiečiumi, jos akys, jos svajingosios 
akys, net apie tai negalvodamos, kiekvie
ną jų apžiūrinėjo, rinkosi. Bet jos to 
nesakė. Ji stengėsi kiek galėdama il
giau kurtis vis dar abejojančiosios iliu
zijų. Kai jau nebėra vargo apsispręsti, 
taip yra miela tada sau šnibždėti:

— Niekas manęs dar neriša, — ir pa
skutinį kartą palikti plačiai atvertas vi
sas vilčių duris.

Jie buvo du, tarp kurių jai patikdavo 
laikyti pakibusią savo ateitį, nors ji jau 
puikiai žinojo, kurį buvo pasirinkusi: du 
jaunuoliai tarp dvidešimt aštuonerių ir 
trisdešimties metų, — Marselis Fran
kas ir Rože B rišo. Abu iš pasiturinčios 
buržuazijos, gražaus elgesio, malonūs, 
protingi, bet skirtingi ir savo aplinka ir 
savo būdais.

Marselis Frankas, pusiau žydiškos šei
mos, buvo to patrauklaus tipo, kuris kar
tais kyla iš mišrių vedybų, kai abi rasės 
yra gerai parinktos. Vidutinio ūgio, 
lieknas, šaunus, elegantiškas, mėlynų 
akių, matinio balto veido, bent kiek kum
pa nosim, maža šviesia barzdele; profilis 
truputėlį ištįsęs, primehąs arklio galvą,, 
panašus į Alfredą Miuse. Jo žvilgsnis 
buvo dvasingas, glostąs ir kartais my
luodavo, kartais apnuogindavo. Jo tė
vas, turtingas medžiagų pirklys, žmogus 
patyręs darbe ir stiprių jausmų, mėgęs 
naująjį meną, rėmęs naujus žurnalus, 
pirkinejęs Van Gogo ir muitininko Ruso 
paveikslus, vedė puikią tulūzietę, laimė
jusią antrąją premiją komedijos konser
vatorijoje ir vaidinusią pas Antuaną ir 
Parelį; iš pradžių stiprusis Žanas Fran
kas paėmė ją jėga, vėliau tikromis vedy
bomis, ir ji paliko sceną didžiausio pasi
sekimo .sukutyje ir ėmė protingai vado
vauti vyro reikalams ir literatūriniam 
salonui, kurį menininkai gerai žinojo.

(Bus daugiau)

Cliffside, N. J.
SLA 70 kuopos sukakties 
proga

Lapkričio 12 d. sukako 40 
metų nuo įsikūrimo Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 70- 
tos kuopos.

Per tą ilgą laiką kuopa 
yra atsižymėjus gražiais1 ap- 
švietoje ir labdarybėje dar
bais. Bet tai buvo tada, kai 
mes iš Lietuvos, to laiko emi
grantai, buvome jauni ir e- 
nergingi.

Lietuviai šiame miestelyje 
pradėjo apsigyventi prieš 50 
metų. 1908 metais, kai lietu
vių čia padaugėjo, buvo įkur
ta pirmutinė lietuvių šv. 
Franciškaus Draugija. Jos 
nariai susidėjo iš jau pagyve
nusių žmonių, pasitenkinan
čių kartą į mėnesį atlaikyti 
susirinkimą ir pasimokėti 
duokles.

Emigracija jaunimu tais 
laikais buvo gausi, bet su re
liginiais prietarais minėta 
Draugija jų neviliojo.

1910 metais grupė jaunuo
lių nusitarėm ant Adomaičio 
žaliuojančios pievos turėt pik
niką. Atsigabenom bačką a- 
laus, o gaspadinės Adomaitie
nę ir Raškevičienė, parūpino 
užkandžių. Piknikan pasi
kvietėm svečiuosna Juozą 
Augūną, iš Brooklyn, N. Y. 
Susirinko apie tuzinas jau
nuolių grinorių ir svečias Au- 
gūnas.
Besikalbant ir besi vaišinant, 

kilo kalba organizuot kliubą 
ar šiaip bepartyvę, tik ne 
šventu vardu, draugiją. Duo
ta sumanymas organizuoti 
SLA kuopą. Susirinkusieji su
manymui pritarė ir į trumpą 
laiką gauta 28 kandidatai, 
pasimokanti duoklę 50 centų 
už bertainį metų (tada SLA 
duoklė buvo $2 metams).

Darbas pradėta entuzias
tiškai, bet tuom laiku iškilo

pašaliniuose laikraščiuose aš
trios diskusijos dėl pasikėsini
mo įvest apdraudoje naują 
reformą. Męs nutarėm su 
kuopos tvėrimu ir siuntimu 
Centrui duoklių palaukti.

Del tų naujų reformų, Su
sivienijimo kuopos, viena po 
kitai, likvidavosi, o kitose 
kolonijose nariai būriais pasi
traukė iš organizacijos. Aps- 
kaitliuota, kad tuom laiko
tarpiu organizacija neteko 
virš 6,500 narių.

’ /

Brooklyne, 26-tam Susivie
nijimo Seime, buvo užgirta 
nauja konstitucija su 4 ap- 
draudos skyriais ir įvesta li
goje pašalpos skyrius, ko iki 
tol nebuvo. Tada ir mes sto
jome darban įkūrimui kuo
pos. i

1912 metais, 12 'd. lapkri
čio, įvyko pirmas oficialus 
SLA 70-tos kuopos susirinki
mas. Susirinkime dalyvavo to 
laiko SLA Centro sekretorius 
A. B. Strimaitis ir brookly- 
nietis J. Augūnas. Jie atvežė 
čarterį, knygas ir kitus rei
kiamus kuopai dalykus.

Susirinkimui pirmininkavo 
Centro Sekr. Strimaitis. Kuo
pos komitetai! išrinkta: Pirm. 
—- K. Steponavičius, vice.-pir- 
mininku — F. Stankevičius, 
Fin. Sekr. — M. I lakūnas, 
Prot. Sekr — A. Bukaveckas 
ir Iždininku — M. Mažeika.

Kuopa gražiai darbavosi 
apšvietos srityje ir nariai 
skaičiumi smarkiai augo. 
Dažnai surengdavo prakal
bas, paskaitas ar šiaip pasi
linksminimų vakarėlius - pik
nikus. Jos iniciatyva buvo 
sušaukta New Yorko ir New 
Jersey SLA kuopų susirinki
mas ir s u o r g a n i z u o ta 
5-ta Apskritis. Per keletą 
metų Apskričiai sekretoriavo 
70 kuopos narys K. Stepona
vičius. Tai buvo veikliausia 
Apskritis Susivienijime.

1916 metais, kai to laiko 
prezidentas' Wilsonas paskel
bė per proklamaciją rinkti 
aukas Lietuvos nųkentėj il
siems nuo karo, kuopos pas
tangomis, buvo suorganizuo
ta virš 100 aukų rinkėjų, ir 
lapkričio 1-mą dieną surink
ta virš $1,000. Kuopa visa
dos gražiai atsiliepdavo ap
švietos bei labdarybės reika
luose.

Po pirmo pasaulinio karo 
fabrikuose pagal naują tech
niką pradėjo mašinos . pava
duoti darbininkus. Daugelis 
lietuvių, netekę darbo, išsi
sklaidė į kitus miestus, ir dė
lei tos priežasties kuopa na
rių skaičiumi smarkiai susilp
nėjo.

1930 metais Chicagoje 
SLA skilimas galutinai. fiusio- 
pino kuopoje aktyviškumą. 
Vieni susibūrė į naują orga
nizaciją, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą, o tie, kurie pa
siliko kuopoje, jokio veikimo 
nesudarė.

SLA 70 kuopa da ir dabar 
pasilaiko. Turi apie 10 narių,

Baltimore, Md.
Lapkričio 10 d. LLD 25 kp. 

laikė susirinkimą liet, svetai
nėje, 851 Hollins st. šiame 
susirinkime vakarienės rengi
mo komisija spalio 4?6 d. pa
teikė pilną atskaitą. Buvo 
pasekminga va k a r i e n ė, 
pelno liko $65. Buvo 
daug valgių ir dalis gėrimų. 
Draugai Ir draugas aukojo, 
tai ir pelno gražaus liko. Šios 
draugės šeimininkės aukojo 
ir sunkiai dirbo: F. Deltuvie
nė aukojo 20 sv. paukštie
nos, M. Kerienė — 5 sv. kep
tos vištienos, H. C won — di
delį kumpį, K. Kuprienė — 
kugelį, M. Kučinskienė — py
ragą ir sūrį, O. Paserskienė— 
ausukes (knistus), II. Balsie
ne — pyragą ir kitus daiktus, 
E. Stankevičienė — kavą, 
cukrų ir kitus daiktus, O. 
Deltuvienė — duoną, pyragą 
ir savo ūkio produktus, M. 
Kučinskas — 2*bonkas degti
nės.

Vakarienę valgant pakvies
tas pakalbėti draugas A. Lip- 
čius iš Chester. Pa. Padėkojo 
rengėjoms už skanią vakarie
nę ir prašė svečių-viešnių pa
aukoti kiek gali padengimui 
lėšų vakarienės ir 6-tos Apsk. 
konferencijos, tą dieną vykio
sios Baltimorėje. Draugai bei 
draugės suaukojo $152.85.

Šiame kuopos susirinkime 
buvo nutaria rengti parę 
gruodžio 31, laukiant naujų 
metų. Vietą ir kitus parės j 
reikalus žinosime vėliaus, a- i 
teinančiame kuopos susirinki-; 
me, gruodžio 8 d. Prašome ! 
skaitlingai dalyvauti susirin- , 
kime. P. Paserskis.

/ . 1

ALIQUIPPA, PA.
Draugas Danelis buvo su

sirgęs skaudžiai. Turėjo 
sunkią operaciją. Penkias sa
vaites išbuvo ligoninėje. Da
bar po biskj vaikštinėja, bet 
tebėra po gydytojo priežiū
ra. Vėliname jam greitai ir 
pilnai pasveikti.

Alex Shatro.

bet nariai nusenę-surambėję.
Iš viršuje suminėtų kuopos 

pirmųjų organizatorių, gyve
na ir yra SLA nariu K. Stepo
navičius. Visus kitus to laiko 
veikėjus bei kuopos organiza
torius jau yra priglaudusi 
šios naujos tėvynės Amerikos 
žemė. S.

Bethlehem, Pa.
Lapkričio 23 d. aplankiau 

St. Lukes ligoninėje • ligonį 
Jokūbą Matonį. Atrodo gra
žiai. Sakė, kad pereitą savai
tę daktaras egzaminavo ir 
sakė, .kad1 “viskas gerai.” 
Tiktai kojos gyslą reikėsią 
išpiauti. Reikės daryti opera
ciją. Nežinia, kaip bus su* o- 
peracija.

Parėjęs namo atsiguliau ir 
skaitau knygą. Girdžiu, kad 
už durų keletas vyrų garsiai 
šnekasi. Pravėriau duris’ ir 
klausiu: Kas čia yra? Sako, 
žiūrėk, mirė tavo, kaimynas 
John Penska, lenkų tautybės 
senelis, apie 76 metų am
žiaus. Vaikščiojo iki paskuti
nei dienai. Ten pat gyvenan
tis vokietis sakė radęs sėdin
tį New Street ant suolo, vie
nas blokas nuo ten, kur gy
veno. Parvedė, paguldė ir 
Penska užmigo amžinai. Sa
kė, kad jis turi vieną dukte
rį kur nors New Jersey vals
tijoje.

★
Draugas Povilas Pranevi

čius prašė pas mane, kad 
duočiau jam Jono Biliūno 
biografiją pasiskaityti. Bet 
aš esu ją išdavęs kam nors 
kitam. Bet jeigu jis neturi 
“Lietuvių Tautinio Atbudimo 
Pionierių”, tai aš galėčiau 
paskolinti. Ten Dr. A. Petri
ką aprašo Biliūno gyvenimą 
ant 173 iki 221 pusi. Dar aš 
daug negaliu vaikščioti. Tad 
į darbą eidamas užeik ir gausi 
minėtą knygą. Mane rasi vi
sada.

F. Zavis, L. V. Hotel

Jei Tamsta dar nepremi- 
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

MATTHEW A.
BUYUS
(BUKAUSKAS)

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. dėžutė

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

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

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

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

Teisme teisėjas:/‘Šis teismas yra ir turi būti teisingas, 
/sakau, kad samdytojai-’nestovėtų duonos linijoje, o 
streikieriai—? pikio to linijoje!’*

3oz. ' • f
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 (Salvo for Piles). Ši mostis 

naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Pilej ar 
užsisenėjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai 
prie dėžutės kaip vartoti ir užsilaikyt. Kaina $2.50.

Visos viršminčtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody
mus. —

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

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

Adresuokite: M. ŠVILPA, P. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn. 7 
arba: 597 Broad St., Hartford, Conn. \

PASARGA: Jeigu' nesulauksite užsakymo per 10 dienų, tuoj ra^ 
kite: M. Švilpa, 597 Broad St., Hartford, Conn. I

1

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

•f

f
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Entuziastiškas Namo 
Bendr. suvažiavimas i

Pereitą šeštadienį Liberty 
Auditorijoje įvykęs Lietuvių 
Namo Bendroves suvažiavi
mas buvo entuziastingai pra
vestas. šėrininkų suvažiavo 
arti du šimtai. Jie atstovavo 
2222 Šerus. Tai buvo daug 
daugiau, negu 51 procentas 
Visų šery atstovauta.

Direktorių raportai buvo 
geri. Jre parodė, kad Liberty 
Auditorija verčiasi savu biz
niu, tik dar neišgali atmokė
ti paskolų visiems tiems, ku
rie reikalauja atmokėti.
• Suvažiavimas surado būdus 

pagelbėti ir paskolas mažinti. 
Keli pasižadėjo* paskolinti, o 
daugelis sudėjo krūvą pini
gų, kaip aukas paskoloms 
mažinti.

• Banketas taipgi buvo skait
lingas. Rep.

Jaunosios LDS narės 
ruošiasi turnamentui

I LDS Moterys bowling spor
to mėgėjos, Bowling League 
narės, ruošia išpardavimą tor
tų. įvyks gruodžio 14-tą, Li
berty Auditorijoje, Richmond 
Hill.

Tortų kepimo ir išpardavi
mo tikslas yra sukelti pinigų 
turnamentui, kuris įvyks De- 

i troite šį pavasarį.
i' Tortai ir pyragai (daugu

moje) bus namie kepti. Tad 
r kviečiame ateiti ir nusipirkti 

tortų, taipgi patirti, ar mūsų
* moterys yra geresnės kopė

jos, ar geriau bowl i n a.
Tą pačią dieną įvyks LDS 

Trečiosios Apskrities konfe
rencija, tad mes tikimės daug 
svečių ir daug pirkėjų (kos- 
ttftnerių). O. Y.

Gražūs paveikslai 
Stanley teatre

Šiuo kartu Stanley teatre 
(_ant 7th Avė. arti 42nd St.) 
yra rodomi du gražūs paveik-

* šiai — “Pasaulinis dainų ir 
šokių festivalis“ ir “Medžiok
lė ant bangžuvių“. Abu pa- 
Veikslai rodomi naturalėmis 
spalvomis. Pirmasis judis tai

x yra pasaulio jaunuomenės 
festivalis, įvykęs Berlyne 
1951 metais. įdomu matyt ir 
girdėt net 27-nių šalių tautų 
ir tautelių liaudiškus šokius, 
dainas ir muziką. Kiekvie
nam verta pamatyt šiuos įdo
mius paveikslus.

Medžioklė ant bangžuvių 
taipgi labai interesinga pa
matyti. Ją atliko Sov. Sąjun
gos žuvininkai vandenyne ar- 

x ti pietinio poliaus. Matęs. 
\. ---------------------

1 Ankstyva žiemužė
atsikraustė

Xs, I

• Pereitą šeštadienį dar jau
trine gražų ir nešaltą orą. 
Panašu buvo į pavasarį. Li
berty Auditorijos gėlynas 
dar tebežydėjo. Bet sekma
dienis jau buvo visai kitoks.
' Sekmadienio ryte jau buvo 
zisa’ New Yorkb apylinkė bal
tu siegučiu nuklota.- Oras ra
dikaliai pasimainęs—šaltas. 
Pirmadienį temperatūra 'nu
puolė iki 24 laipsnių.

Dėl leduotų kelitj nemažai 
automobilių nelaimių įvyko, 
nemažai žmonių užmušta.

Ant Pennsylvania ir At
lantic Avė., netolokai Liberty 
Auditorijos, trokas susidaužė 
į šviesų stulpą. Stulpas išsi
laikė, bet iš troko tik geležų 
krūva beliko. Pusgyvis troko 

II Vairuotojas pasiųstas į ligoni- 
nę. '

’ ’ Tačiau atrodo, kad anksty
voji žiemužė bus per anksti 

I įia atsikrausčiusi. Nes sek- 
1 madienį ir pirmadienį saulutė 
k daug sniego sunaikino.

1 \

Laiškas iš Floridos
Tai kelintu kartu atvažiuo

ju Floridon padrūtinti sveika
tą ir kiekvienu kartu vis ran
du ką nors naujo, įdomaus ir 
gero, šiuo kart oras pasitaikė 
rast geras, vėsokas, bet be 
lietaus, pirmiau, sako, visą 
mėn. lijo kasdien ir vietomis 
užsemė namus per keletą co
lių, bet kai čia namai be skie
pų tai nuostolių nepridaro, 
nustojus lyt, duris atidaro ir 
tas vanduo nereikalingas iš
bėga savo keliu kur jis prik
lauso.

Pereitą žiemą, čia mudu su 
Džiordžiu Waresonu besisve
čiuodami ir diskusuodami bi- 
bliško Adomo likimą, beveik 
sutikome dvibalsiai, kad jis, 
Adomas pirmiausiai turėjo į- 
sikurt Floridoj, nes čia šilta 
apskritus metus, medžiai su 
lapais išbūna visą laiką. Pa
vojaus nėra susitikt nuogą 
kaiminką, gali pridengti “pa
vojingą“ vietą vienu lapu; o 
prasimaitint tai čia nebuvo ir 
dabar nėra bėdos, nes koko- 

«nacų yra kiek nori veltui. Su 
“užgintu“ vaisiu tai Čia tiesa, 
sunku apsisaugoti, nes tų “pa- 
kusų“ čia privažiuoja iš visų 
šteitų, net ir Kanados ir Ho
livudo žvaigždės atvažiuoja 
pądemonstruot savo grožio li
nijas ir tų pagundų pusnuogių 
sutikti ne tik pajūryj, bet 
kiekvienoje stotyje ir kiekvie
name bare su cigaretu lūpy
tėse. Ir vargas tam Adomui 
atvažiavusiam vienam (pačią 
palikus noriuose). Sako, pasi
taikė jau ne vienam (ir ne 
Adomui) pasmaguriaujant tais 
“vaisiais“, palikt—užstatyt ir 
automobilį atvažiuotą iš nertų, 
ir bėgt iš “rojaus, pažint 
(nertų) vargą artojaus.“ Man 
tai, mat nei šio, nei to, aš kai 
‘svieto’ matęs ir ‘ašstražnus’ 
dziūkas tai ir žiuriu abiem a- 
kim. visada pro “pirštus“ 
(ne pro kojas) tai sekasi ge
riausiai. Bet anot tos dziūkės: 
Viskas čia būt gertiji, tik kad 
vainikas kreivai.

Ir tiesa! Pereitą šeštadienį 
buvo gana šaltoka, beveik ir 
sveteris storas buvo reikalin
gas, ypač ryte. Einu 36 St. ir 
susitinku beveik pažįstamą 
wiliamsburgietę V., pavadinau 
susišildyt kokiu skysčiu, patai
kome į barą, kur stipresnieji, 
išgeriame po keletą black
berry po 65 c. drinksas, mano 
pažystama ir sako: čia turbut 
nei “ant auzos“ nefundina. 
Sakau jai: manai, kaip Brook- 
lyne arba tokiam Ridževūde 
pas Lazauską, kostumeriai 
sau stovi kai koki ponai prie 
baro ir jiems lik “nuo auzos“ 
kas trečią drinksą, o kartais 
per misteiką ir kas antrą, o 
čia, mat, už dyką neprisistum- 
si. Užklausiau V., ką ji čia 
veikia. Sako, sveikatą balan
suoju ir kartu darbo žiūriu, 
jei gausiu tinkamesnį; sako, 
galiu gauti į laundrę už 65 c. 
valandai, o į kriaučines mėgi
nau, tai siūlo 80 c. valandai, 
tai išeitų Savaitei apie $30 
o vėliaus, sako bosas, padės 
ant “pysiu! tai galėčiau dasi- 
varyt ir iki 40 dol., žinoma 
ant pysiu'darbas sunkesnis, ji 
sako. Klausiu tos pačios pa
žįstamos, kaip miestas ir 
tvarka čia patinka. Ji sako? 
čia man atrodo viskas bai
siai “kruk“, tos visos rekla
mos, iškabos baisiai stačiokiš
kos, lyg ir apgavingos kad ir, 
sako, kirpykloj iškaba, “už- 
dolerį nukerpu visus plaukus.“ 
Atrodo, kad yra dar barberių 
kurie už dolerį gali pusę 
plaukų ir palikti. Arba vėl 
tie bankai, kai turi kokį rei
kalą su jais; atsidaro vėlai ir 
užsidarys nuo 2 vai., baisiai 
aristokratiškai, tai lyg ir pri
mena Lietuvoj buvusią smeto
ninę santvarką; ten būdavo 
tie valdininkėliai susirenka į 
darbus po 9 vai. ir 10 vai. 
geria arbatą, 12 vai. valgo

01 GATVE, GATVELE..
Taukši gatvės ankstų rytą 

nuo žmonių eisenos į darbą,— 
girdisi pieno butelių skambė
jimas. Policistas varo nuo aik
štės suolo per naktį miegoju
sį valkatą. Motinos, išleidę 
vaikus mokyklon, skuba į 
turgavietę, žengia vieni šali
gatviu su puošniais pakietais, 
kiti slenka su pundeliais...

Pietų pusvalandžio laiko
tarpyje darbininkas skuba 
gatve į restoraną alkį nura
minti, kuomet išlepęs dykū
nas, žiūrėdamas pro langui 
užuolaidas, dar tik žiovauja...

Vakarop gatvėse dar di
desnis triukšmas. Vieni jau 
jau grižta iš darbo. vaikai 
sugrįžę iš mokyklos pradeda 
išdykauti; kiti skuba į teat 
rus, treti rengiasi laidokau- 
ti... \

Nakties tamsos apgaubtose 
gatv. sužiba šviesos. Jos spin
di iki tylaus švintančio ryto, 
kuomet ir vėl pasigirst tauškė

jimas kietos gatvės nuo darbo 
žmonių eiseąos...

Esame matę daug įvairių 
gatvės scenų apie skirtingas 
miestų dalis. Bet atvaizdavi
mas scenoje tos Brooklyno 
dalies, kur randasi ‘Lituanica 
Square”, tikrai suinteresuotų 
kiekvieną.

Noriu pranešti, kad Aido 
Choras kaip tik šia tema ren
giasi pasirodyti scenoje savo 
parengime, kuris įvyks jau šj 
sekmadienį. Atsilankiusieji 
turės progos stebėti kas de
dasi “Lituanica Square” nuo 
ankstyvaus ryto iki vėlaus va
karo.

Prašome atsilankyti.
H. F.

Iš Teisino Rūmų
Foley Square, N. Y. —Eli

zabeth Gurley Flynn ir po 
nuteisimo 30 dienų kalėti vis 
dar tebebuvo perkvočiama. 
Prokuroro asistentas Marks ir 
toliau tęsė “žuvavimo ekspe
diciją,“ bandė iš tardomosios 
išgauti pripažinimą asmenų 
komunistais. Ir vis susitiko to
kį pat jos atsakymą tapti 
šnipe.

Greta kitko, jos klausinėjo, 
ar ji žinojo Nat Ganley, vie
ną teisiamųjų Michigane, po 
kitu vardu. Taipgi klausė ar 
Louis Weinstock buvęs išrink
tas į partinį komitetą po kitu 
vardu. Flynn atsakė, jog ji
nai žino juos tiktai po tuo 
vienu jų vartojamuoju vardu.

Ir kitaip kaip bandė iš jos 
ištraukti žinių apie kitus tei
siamuosius ir bendrai pažan
giojo judėjimo žmones. Jos 
kaltinimas siekia tiktai 1945 
iki 1951 metų. Tačiau jos 
klausė, ar Alexander Trach
tenberg buvęs partijos politi
nio komiteto nariu 1920 me
tais. Ji atsakė, jog’ji pati 
tuomet nebuvo partijoje ir dėl 
to negali atsakyti to klausi
mo. Jos taipgi reikalavo pa

Teisiami trys 
jauni vandalai

Brooklyno Jaunųjų teisma- 
butyje teisiami trys jauni 
vandalai, kurie lapkričio 23 
d. įsilaužė pradinėn mokyk
lon, ant U ir W. Ave. 12th 
St., ir pridarė mokyklai už 
$3,000 nuostolių. Vyriausias 
tų išdykėlių 15 metų, kiti du 
13 metų. Jie sunaikino visus 
mokyklos rekordus (raštus), 
išlaistė ant sienų ir grindų 
rašalą ir kitokių nuostolių 
pridirbo net 25-kiuose kam
bariuose. Tuo tarpu tie išdy
kėliai paleisti tėvų globai, o 
sekančią savaitę juos nuteis 
už jų “gerus darbelius.”

Brooklyno prokuroro asi
stentas Silver skelbia pradė
jęs kampaniją prieš tuos na
mų savininkus, kurie išnuo
moja skiepus kaipo gyveni
mui butą. Brooklyne tokių 
esama virš 6,000. Skiepai iš- 
renduojami aukštomis rendo- 
mis, kaip geri namai, v
pietus ir jau 2 vai. eina namo; 
čia tas pats, net, banko porai 
valandų dirbančiųjų patogu
mui, kai kad dar Brooklyno 
įstaigos, bet čia, mat, ji sako, 
neturi ką dirbantysis ir su- 
taupyt, tai nereikia ir tų ban
kinių patogumų. ^Taip su pa- 
žįstamaja, dar po “nite cap” 
išgėrę, išsiskyrėm. O aš para
šęs špkretinį nusitariau šį va-, 
karą išplaukti į Hjavaną, Cu- 
bą. [| |

Ridgewoodietis.

sakoti apie veiklą William 
Weinstone, V. J. Jerome, Pet
tis Perry, Alexander Bittel- 
mano. ' •

Tuo punktu įsikišo apsigy
nimo štabui vadovavęs advo
katas McTernan su pastaba, 
kad tie klausimai neprivalo
mi liudytojui jį perkvočiant. 
Kad perkvotime gali būti 
klausiama tiktai to, kas lie
čia buvusį to paties liudytojo 
liūdymą. Tuomet Marks nusi
leido.

Perklausinėjime ji pabrė
žė, kad komunistų partija į- 
spėjo Amerikos , žmones, jog 
kapitalizmas ruošiasi karui.

Lapkričio 24-tą, baigėsi jos 
perkvotimas. Tai buvo 29-ji 
teismo diena, kai ji be per
traukos liudijo. Iš pradžių Rū
dijo teisiamųjų gynėj/hms 
klausinėjant, o paskiausiomis 
dešimčia dienų buvo prokuro
ro asistento, Marks perkvo
čiama. Kiek jis bąndė, nepa
jėgė liudytojos sumaišyti nei 
priversti išsitarti ką nors, kas 
būtų išdavyste kitų žmonių.

Lapkričio 25-tą teisiamųjų 
gynėjai advokatai pradėjo 
jos perki ausi nė j imą. Rep.

Tėvai ir mokiniai 
užtarė mokytoją

Apie pusantro šimto tėvų ir 
virš šimtas mokinių susirinko 
užtarti ir darbuotis atsteigti į 
mokytojo pareigas vaikų ir su- 
siedijos mylimą mokytoją Mor
ris Lipshitz. Jis tapo suspen
duotas iš Liaudies Mokyklos 
253 Brighton Beach sekcijo
je, Brooklyne, po mokytojavi
mo 22 metus.

Lapkričio 21-mą, kada pa
leisti iš mokyklos vaikai suži
nojo apie mokytojo suspenda
vimą, vieton eiti namo, būrys 
jo klasės mokinių susimobili- 
zavo ten pat į pikietą prie 
mokyklos. Prie jų prisidėjo jų 
draugai. Vaikai pikietuoja ant 
lakštų iš sąsiuvinių išplėšto po- 
picrio ten pat išsirašė plaka
tus, šaukiančius: “Sugrąžinki
te mums mūsų mokytoją!“

Lapkričio 24-tos vakarą tė
vai susirinko į masinį mitingą 
Famous Cafeterijoje, planuoti 
veiklą. O vaikai demonstravo 
išlaukyje. Mitinge kalbėjo 
Lipshitz’as ir Philip Horowitz, 
kitas iš paskiausia suspenduo
tų keturių mokytojų.

Suspenduotieji už veiklą 
Mokytojų Unijos ir vaikų ge
rovei mokytojai pareiškė, jog 
jie nepaliaus darbuotis tam, 
kad vaikai turėtų progą lai
mingai augti, gerai mokytis. 
Ir kad jie augtų gyventi, o ne 
išžudyti karuose. K-nas.

Benamis bandė 
nusižudyti

John Colwell, 57 metų, be
darbis ir benamis, tapo anksti 
Padėkų Dienos rytą atrastas 
sėdint ant Harlem River tilto 
tvoros. Pasisakęs rūkąs pas
kutinę cigaretę. Jį suėmė ir 
nuvežė ligoninėn tirti protą.

Kitur, ant Manhattan tilo, 
sulaikytas 32 metų vyras, ku
ris sakėsi esąs John H. Mc
Kelvey iš Philadelphijos,

Ponios nori vaikams 
maldą mokyklose

Valdiniai tarnautojai 
reikalauja priedą

Dirbantieji valdinėse įstai
gose raštinių ir kitus darbus 
unijistai—United Public Wor
kers nariai pareikalavo, kad 
miesto valdžia imtųsi žygių 
algų pakėlimams duoti.

Unijistai pateikė ir planą, 
kur tam pinigų gauti. Jie pa
siūlė, kad miestas reikalautų 
iš valstijinės valdžios sugrą
žinti miestui po 12 dolerių per 
asmenį metams vieton dabar 
tesugrąžinamų $6.75. Kad val
stija leistų miestą takšnoti sa
vo reikalams perlaidas korpo
racijų Šerų, stambiųjų paliki
mų ir tt.

I
Taipgi ragino majorą su

šaukti trims dienoms viešą po
sėdį, kuriame visuomenės at- < 
stovai galėtų pasisakyti. Kad 
to posėdžio eiga būtų trans
liuojama per radio ir televi
ziją. Kad iš valstijinės val
džios gavimui reikalingos pa- 

' rainos' mobilizuotų liaudies 
i delegacijas į Albany.

Unijistai reikalauja, kad 
miesto įstaigų tarnautojų mi
nimum algži būtų $3,000 me
tams už 5 dienų, 40 valandų 
savaitę. Ir kad visiems būtų 
suteikta po $750 metinio al
gos priedo.

Areštavo abortą 
darytojas

Brooklyne ir apylinkėse 
areštuotos 4 moterys, įtartos 
suokalbininkėmis daryti a- 
bortus. Anot policijos, Mrs. 
Beantrice Appleton, nebūda
ma daktaru, prisipažinusi pa
dariusi 75 operacijas. Ją su
laikė po $5,000 kaucijos. Ji 
gyVena Bronxe.

Brooklynietes Lillian Lat- 
man ir Etta Levine, taipgi as- 
torietė Mrs. Cardaropoli su
laikytos po $1,000 kaucijos 
kiekviena. Areštas įvyko vie
nai operuotąją! pavojingai 
susirgus, ją nuvežus į ligoni
nę. Operacija jai kainavusi 
$280.

Baltimore, Md

MIRĖ
Jonas Jasaitis pasimirė 

sekmadienio ryte, lapkričio 
30, Greenpoint ligoninėje. 
Pašarvotas pas grabo? i y Gar
švą.

Buvo kriaučius, pirmiaus, 
darbavosi unijoje. Pastaruoju 
laiku sirginėju širdies susilj^j 
n ėjimu.

Mirė visai netikėtai. Poli
cistas jį rado pusgyvį gatvė
je. Buvo nuvestas ligoninėn 
ir ten neatgavęs sąmonės mi
rė.

Gyveno 290 Suydam St., 
Brooklyn, N. Y..
- Julius Kalvaitis šią žinią 
telefonu pranešė.

MALE
f PRIE LAIVŲ 

TAISYMO
ANGLE SMITHS

ar
PEČKURIAI

BETHLEHEM
Steel Co.

'ship building division 
3075 RICHMOND TERRACE 
MARINERS HARBOR, S. I.

(232-236)

PRANEŠIMAL
RICHMOND HILL, N. V. ' V

L.D.S. 13 kuopos susirinkimą.^ 
ateinanti ketvirtadieni. 4 d. gruoJ 
džio (Dec.), 8 vai. vakare, Liberty 

j Auditorijoj. Visi nariai dalyvaukite.
Valdyba.

(235-2361

; LDS 103 kp. ir LLD 55 kp. prieš 
į metinismetinis susirinkimas jvyks gruodžio 
12 d., 8 v. v., Šapolo-Vaiginio salėjo, 
147 Thames St., Brooklyne. Abiejų 
kuopų nariai ’dalyvaukite, reikės 
perrinkti valdybas sekantiem mo
tam. Taipgi užsi/hokėkite duokles 
už

Taipgi 
šiuos metus.

P. Babarskas. rašt.

BROOKLYN, N. Y.
A.C.W.C.F. A. Lietuvių Siuvėjų 

Unijos 54 Skyriaus valdybos rinki- 
tai yra balotais balsavimas,

vakare, Unijos salė- 
Pl„ Brooklyn, N. Y. 
Skyriaus nariai ir 
dalyvauti balsavime

mas, 
jvyks gruodžio 10 d., 1952 m. Pra
sidės 4-1q vai.
jc, 11-17 Arion

Gerbiami 54 
narės, prašome
ir balsuokite už tuos asmenis, ku
zio jums geriausia patinka. Pra
šome turėti su savim Unijos Ir So
cial Security korteles. 4

54 Skyriaus Valdyba. ’ 
(234-235)

PAJIEŠKOJIMAI
GERA PROGA

8

-------------------------------------------------- U--------------- Ponių kontroliuojama Moti-

Linksmybė baigėsi 
mirtimi jūroje

nų Klubų Federacijos virši
ninkių sueiga nutarė reika
lauti mokyklose kas diena 
pirm pamokų kartoti vėlia
vai priesaiką ir maldą. Taip 
nutarė ir protestonų advoka
tų viršininkai.

Advokatams ir ponioms, 
tiesa, labai reikalingos mal
dos. '

Laivuko Dreamer savinin
kas Stewart Fraser, 62 metų, 
menama, prigėrė nukritęs 
nuo savo laivuko Jamaica į- 
lankon. Su juo buvusi d'ivor-
santė Mrs. Vera Bolton, 46 
metų, tapo išgelbėta. Ji išbu
vusi per naktį viena, šauk d a- Iš Tarybų Lietuvos
ma pagalbos.
' Boltonienė sakė,-kad Ste- 
wartas yra našlys. Bet kuo
met policija pašaukė į’namus 
pranešti žinią, atsiliepė jo 
žmona ir apalpo. f

. • i_

DABAR Atsidaro Užsisakymas Iš 
IJetuvos Vadovaujančio Dienraščio 
^nrTT?Q A Išleidžiamas

JI Vilniuje
300 laidų už $7.00 Metams 

Prenumeratos priimamos už metus 
nuo sekapių metų sausio 1-mos d. 

iki gruodžio 31 d. (apskritiems

Atvažiavęs .vežtis savo tetą 
Padękų Dienos 'pietų, bron- 
xietis Jopn Benson, nesulaukė 
atidarant duris. •• Su policija 
išlaužė duris, atrado tetą Em- 
mą Benson pusgyvę gulint 
ant grindų, su užvirtusiu ant 
jos sunkiu stalčiumi, sužeistą.

1953 metams).
Prašome tuojau siųsti užsakymus ir 
kartu su užsakymais siųskite ir pi

nigus už prenumeratą.
Knygos ir žurnalai importuojami iš 
Sovietų Sąjungos galima gauti Lie
tuvių, Rušų, Anglų ir kitose kalbo
se. Prašykite mūsų pilno katalogo. 
Four Continent Book Corp.

55 W. 56th St., NewvYork 19, N. Y.
Telephone MU.< 8-2660.

.................... 1 , ........... , ......... 1 ..............................'.f i.............................   ■*'■■■;....... 1

PETRAS KAPISKAS
’ i

IR•

VINCAS SODAITIS
) J

s Pertvarke ir pagerino savo

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

^Telephone E Vergreen 4-8174

HELP WANTED 
FEMALE

N. J. Apylinkėje
Esamo seno amžiaus du žmonės. 

Turimo 6 kambarius. Tad norėtu
me gauti viduramžiaus vedusią po
rą be vaikų — gyventi kelintojo tų 
kambarių. Ant viršaus yra miega
masis kambarys, apačioj galės' pasi
daryt valgyt. Su ronda susitaikysi
me. Dėl daugiau informacijų rašy
kite:

CO.OREOLE REFRIGERATION
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 Tine op
portunity for a girl Friday who is 
interested in good salary and steady 
job with pleasant surroundings. Ap- 
ly to above Company. Ask for MR. 
O’NEILL or call ED. 1000.

(232-238)

REAL ESTATE
HOUSE FOR SALE, 3 stories, 2 

baths, 9 rooms, oil heat, new roof. 
In good general condition. 1703 
Hollins St. Asking $6500. Call 
GT. 4371 J.

(234-236)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

UPHOLSTERERS for custom 
work. Top wages, steady work, paid 
holidays and vacations. Apply in 
person:

ANASTASIA’S. 2023 Sansom St.
(234-236)

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.

' (233-235)

Mr.

CARPET LAYERS. Exp. only. 
Steady work; good working condi
tions. Good pay. -Aoply in person. 
CHARLES JBOGLE, 6 Strawberry 
St. See Mr. Bogle or Mr. Paulson.

(231-236)

MALE and FEMALE
COUPLE. Man and wife; exper

ienced. Best references. No Laundry 
or gardening, 
license.

Must have driver’s 
Sleep in own apartment. 

Steady position for right couple. 
Phone 9—10 A. M. or 6—8 P. M. 

Nprristown 8-2693.
(231-238)

rS > j

IDr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y

J. M.,
R.F.D. 1, Box 712,

191 Harrison St.,
Clarktownship, Rahway, N.J.

(232-236)

Tol. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare

□

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariai reikmenys 

f—už griežtai žemas kainas.
,MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6238
_______________ į
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