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metinę sukakti. O užbaigimui 
savo’ jubiliejaus aidiečiai šį 
sekmadienį Kultūrinio Cent
ro ' auditorijoje duos mums 
gražų koncertą.

Kiek man teko pastebėti, 
tai prie šio ' parengimo jie 
ruošiasi seniai ir labai rūpes
tingai. Mildred Stensler, ga
bioji choro mokytoja, dar
buojasi sušilusi.

Nesijaus gerai tas lietuvis, 
kuris šiame aidiečių koncerte 
nedalyvaus. O pažangų lietu
vį galės sulaikyti tiktai jau 
be galo rimta priežastis, ne
nugalima priežastis.

Todėl pasimatysime ir susi
tiksime su visais.

^-Generolas Eisenhoweris n u-. 
jkete kaulą organizuotiems 
llarbi n i n kams, pask ird amas
Martin Durkin savo kabinete 
Darbo Sekretoriumi. Tuomi 
jis. sakoma, nušovė net tris 
zuikius: Durkin yra katali
kas. o nors vieną kataliką tu-
rėti prezidento kabinete yra 

» sena tradicija. Durkin yra 
demokratas, o svarbu kad ir 
republikonui turėti savo ofi- 
ciališkoje šeimoje nors vieną 
demokratą. Durkin yra darbo 
unijų lyderis, svarbu naujam 
prezidentui pasirodyti orga
nizuotų darbininkų “globoto
ju.”

Kas • liečia organizuotus 
darbininkus, tai iš to pasky
rimo praktiškos naudos daug 
nebus. Viskas, ką galima pa- 

I ^akyti, tai tik tiek, kad ge
niau, negu nieko.

Tasai Darbo Sekretorius 
prezidento kabinete tėra de
koracija. Galios jis turi labai 
mažai. Mažai kas apie jį ir 
girdi.

Brolis Durkin galės naujam 
prezidentui gerai pasitarnau- 

| ti tame, kad jis turės prižiū
rėti pravedimą Taft-Hartley 
įstatymo gyvenimam Darbi
ninkų lyderis turės vadovau
tis priešdarbininkišku įstaty
mu.

Prezidentas galės unijoms 
sakyti: Jūsų žmogus ten sėdi, 
jūs turite jo šventai klausyti.

* ą * S

\ • Ir vėl smarkiai prabilo pre
latas Balkūnas. Jam labai 

Rūpinti mūs vargšės Lietuvos 
ateitis. Ją reikėsią atstatyti, 
ii pat pamatų. Tam darbui 
tūrį visi pabėgėliai būti pasi
ruošę !

Visos kryžiokų kalbos apie 
Lietuvos “atstatymą” sukelia 
protingo lietuvio galvoje bai
sias mintis. Tas reiškia, kad 
kai “išlaisvintojai” sužygiuos 
į Lietuvą, jinai bus visiškai su
griauta.

Kas ir kaip ją sugriaus? 
‘ Reiškia, jog bus karas, arba 

“išlaisvintojai” suskridę ją 
sugriaus, o paskui griebsis at
statymo.

Ar vienaip, ar kitaip, varg- 
f šė Lietuva bus sunaikinta. Tik 

Vi, toks tegali būti “atstatymo” 
Į supratimas.

Mes gi, žinoma, tam netiki- 
| me. Iš praėjusio kAro griu- 
\ vėsių Lietuva jau prisikėlė. 

; Į Ji nebebus sugriauta, ir pre- 
> *4' latui Balkūnui nebus progos 

ją atstatyti.
*§*

Jau prasidėjo 'kalėdinis 
Šurnas. Sunku prieš jį atsilai- 

✓ kyti. Kiekviena gatvė, kiek
viena krautuvė pilna pagun- 

^*ekas nenori būti “ats- 
p<alūnu”, taip vadinamu “joy 
killer.”

Todėl visi esame priversti 
pirkti kam nors kokias nors 
dovanas. Labai daug tų dova
nų neturi jokios praktiškos

TRUMAN ĮSAKO PAKELT 
MAINIERIAM UŽDARBI 
PO $1.90 PER IHI \ \
Atmeta kitų valdininkų tarimus 
pridėti tik po $1.50 per dienų

Washington.— Preziden
tas Trumanas įsakė pakel
ti angliakas.iatns algą po 
$1.90 per dieną, kaip kad 
Mainierių Unija buvo'išsi
derėjus iš kompanijų jau
spalio 1 d.

Valdinė algti nustatymo 
komisija buvo nutarus nu
kirsti po 40 centų .per die
ną nuo to angliakasių lai
mėjimo.

Ekonominis administra
torius. Roger Putnam taip
gi pripažino mainieriams 
tiktai po $1.50 kasdienio 
priedo.

3 jankiai perbėgę 
į Sovietų pusę

Berlin. — Trys Amerikos 
kareiviai iš vakarinio Ber
lyno perbėgo į rytinę, so
vietinę miesto dalį ir jiems 
prašant buvo priimti i lais
va politinę prieglaudą ne 
tik rytiniame Berlyne, bet 
visoje rytinėje Demokrati
nėje Vokiečių Respubliko
je, kaip teigia ADN žinių 
agentūra. Jų vardai esą 
Philip Mora nd, George 
Smith ir Thomas Blake.

Jie smerkė “imperialisti
nę Amerikos politiką už 
ruošima naujo pasaulinio 
karo.”

Liaudininkų kanuolės nukovė 
7 Amerikos jūreivius

San Diego, Calif. — Iš 
Korėjos parplaukė nuken
tėjęs. karinis Amerikos lai
vas naikintuvas Lewis.

Kuomet amerikiniai lai
vai bombardavo Šiaurinės 
Korėjos krantus, tai jos 
liaudininkai šoviniais iš pa
tranku nuo kranto sužalo
jo Lewisa ir užmušė 7 jo 
jūreivius; taipgi apdaužė 
dar kitą Amerikos laivą.

Tiedu laivai paskui buvo 
sulopyti.

I vertės. Doleris numetamas 
kaip į vandenį.

Bet yra ir praktiškų, nau
dingų dovanų. Reikia ir apie g 'jas pagalvoti. O kaip būtų, 
jeigu vietoje kokio nors be
verčio blizgučio, savo giminei 
arba prieteliui užprenume
ruotum nors pusei metų dien
raštį Laisvę ?

Štai -kita, taip pat labai 
vertinga dovana. Užprenu
meruok sau ir savo prieteliui 
A. Dagilio poezijos rinkinį. 
Kaštuos tiktai du doleriu, o 
dovana sau ir jam bus amži
na. Abiejų vardai bus įdėti j 
knygą. Iš ten jie nebeišdils. 
Ir už šimto metų lietuvis skai
tys eilėraščius ir ras jūsų 
vardus. Jis žinos, kad ir jūs 
prisidėjote* prie šios knygos 
išleidimo ir paturtinimo lietu
vių tautos literatūros.

Dėl to 350,000 minkšto
sios anglies mainierių pa
tys sustreikavo spalio 20 
d.,' be unijos patvarkymo. 
Bet, prezidentui Trumanui 
atsišaukus, grįžo darban.

Suprantama, jog kompa
nijos dabar turės, primokė
ti mainieriams po 40 centų 
per dieną taip pat už laiką, 
kuri jie iki šiol dirbo tiktai 
su $1.50 priedu, pagal aną 
algų komisijos nutarimą.

Kompanijos reika 1 a u j a 
pakelti anglies kainas už 
tai, kad prideda mainie
riams uždarbio.

Prezidentas vartoja 
Tafto Įstatymą prieš 
streikierius

Washington. — Preziden
tas Trumanas įsakė naudot 
Tafto - Hartley’o įstatymą, 
kad priverstų darban grįžti 
streikuojančius prieš Ame
rican Lokomotyvu kompa
nija darbininkus Dunkirke, 
N. Y.

1,500 darbininku, CIO 
Plienininkų Unijos narių, 
streikuoja nuo rugpjūčio 
29 ‘d., reikalaudami pakel
ti algą po 26 centus per va
landa'.

Jeigu streikieriai dar ne
grįš darban, tai valdžia 
naudos teismo drausmę-in- 
džionkšiną, liepiant jiems 
stoti darban ir dirbti per 80 
dienu.

Už nepasidavimą tokiam 
teismo įsakymui gręsia ka
lėjimas bei piniginės pa
baudos.

Griebdamasis Tafto-Hart- 
ley’o įstatymo, prezidentas 
pareiškė, jog šis., streikas 
sudaro “pavojų šalies ap
gynimui.”

Taigi Trumanas vėl nau
doja tą įstatymą, kurį pats, 
kartotinai smerkė.

---------------------------------------------------------------------------------------- I

Gurley Flynn Įkalinta 
už “panieką teismui”

New York. — Įžymioji 
komunistu vadovė Elizabe- 
tha Gurley Flynn tapo 
įmesta kalėjiman vienam 
mėnesiui už tai, kad jinai 
“paniekinus teismą.”

Federalis apskrities tei
sėjas Edward Dimock su
rado “paniekinimą” tame, 
kad Gurley Flynn atsisakė 
šnipinėt, kuomet teisėjas 
užklausė ją apie kitus, žmo
nes kaip įtariamus komu
nistus.

Gurley Flynn, be to, tei
siama drauge su 12 kitų ko
munistų už vadinamą “suo- 
kalbiavimą .prieš Amerikos 
valdžią.”

— ■,« - < ir r i -i - ..I.M

ORAS.—Sniegas ar lietus 
ir nešalta.

Viso 127,383 jankiai 
nukentėjo Korėjos kare
.; Washington. —• Karinė 
valdyba gruodžio 3 d. pra
nešė, jog Korėjos karo mū
šiuose jau 127,883 ameriko
nai nukentėjo sekamai:

Užmušta 22,381, sužeista 
92,256 ir be žinios dingo 
11,405. O 1.391 iš tų, ku
rie pirmiau paskelbti din
gusiais, jau atsirado ir tar-j 
nybon sugrįžo.

Per savaitę nuo pirmes- 
niojo valdinio pranešimo 
dar 886 amerikonai nuken
tėjo, skaitant užmuštus?, 
sužeistus ir be žinips dingu
sius.

Amerikos lakūnai užmušę 
200 saviškių belaisvių 
Šiaurinėje Korėjoje

Peking. — Kinijos radi
jas tvirtino, jog Ameri
kos lakūnai, bombarduoda
mi belaisvių .stovyklas šiau
rinėje Korėjoje, šiemet už
mušė daugiau kaip 200 sa
viškių belaisvių — ameri
konų ir jų talkininkų.

Lapkričio 26 d. ameriko
nai iš oro vėl bombarda
vo dvi belaisvių stovyklas 
Šiaurinėje Korėjoje, sužeis- 
dami dar tris saviškius.

Tebesvyruoja mūšiai 
dėl Korėjos kalnu

* Korėja. — Šiauriniai Ko
rėjos liaudininkai išvien su 
kinais, buvo atgriebę Sniper 
Ridge kalno viršūnę Bet 
amerikonai su savo talki

ninkais ryžtingai kontrata
kavo ir vėl užėmė tą po
ziciją.

Šis kalnas jau net 40 kar
tų ėjo iš vienų rankų į ki
tas.

Anglai nužudė dar 7 
Kenyjos negrus

Nairobi,-Kenya. — Anglų 
policija užklupo negrų Mau 
Man. draugijos susirinkimą, 
nušovė septynis, daugeli su
žeidė bei areštavo.

Anglai teisia negrų,vadą 
Joma Kenyattą ir šešis ki
tus, kaip įtariamus slapto
sios Mau Mau o.rganizaci- 
iqs narius. Mau Mau rei
kalauja visai išvyti anglus 
iš Kenijos., Angliros kolo
nijos lytinėje Afrikoje.

Kenyatta yra negrų ap- 
šviestūnas, išėjęs, aukštą 
mokslą Anglijoje.

Negrai tautiečiai “beveik 
dieviškai gerbia Kenyattą,” 
kaip rašo amerikiniai ko
respondentai.

London. — Karinis An
glijos teismas nuteisė jau
nuolį kareivi T. E. Dewicka 
1 metus kalėti už “bandy
mą šnipinėt svetimai ša
liai.”

London.— Anglijos prem
jeras Churchillas minėjo 
savo 78 metu sukakti. 1 v

Laivakroviy vadai ;
ėmę kyšius iš bosų i

-------------------------------------  j 
I

New York. — Darbo Fe-j 
Aeracijos Laivakrovių Uni-- 
jos pirmininkas Joe Ryan • 
per keletą metųgavo $7,500 i 
kyšių iš kontraktorių. pri-'t 
statančiu krovinius i lai-1

* . , . * . ivus. Tatai liudijo tyrino- : 
jaučiai valstijinei komisijai < 
Irmos C. Kennedy, vienas 
didžiųjų to biznio kontrak
torių.

Jie papirkinėię Ryaną ir ' 
kitus unijos vadus, kad pri-' 
verstų laivakrovius paklus- ( 
niai dirbti, nepaisant mato- i 
mų skriaudų.

Pašalintas Jungt. Tautų 
pareigūnas, kad neatsakė 
į ragangaudžių klausimą

Washington. — Tyrinė
jančioj) senatorių komisija 
su McCarrąnu priešakyje 
pereitą pirmadieni klausi
nėjo New Yorke Franką 
Coe, Jungtinių "Pautų Pini
ginio Fondo sekretorių:

—Ar bent kada buvai 
komunistas ar karinis šni
pas?

Coe nedavė atsakymo i 
klausimą.

Už tai Fondo valdyba ir 
' pavarė ji iš tarnybos.
i ' * ■

___________________________

Čechoslovakija pakorė 
11 kaip išdavikus

l’raga, Čechoslovakija.— 
Tapo pakarti kaip tėvynes 
išdavikai Vladimiras Kle
mentas, buvęs Čechoslovaki- 
ios užsienio reikalų minis
tras; Rudolfas Slanskis, bu
vęs čech o slovakų Komunis
tų Partijos sekretorius, ir 
9 kiti buvusieji valdininkai 
bei komunistų vadai. O 
trys jų bendradarbiai nu
teisti visa amžių kalėti.

Teisme visi jie prisipaži
no kaltais, kad:

Šnipinėjo anglams - ame
rikonams.; suokalbiavo nu
versti liaudišką - demokra
tinę Čechoslovakijos val
džią; žudė ištikimus jai pa
reigūnus; planavo, nužudyti 
Čechoslovakijos preziden
tą. KI. Gottwalda.; vogė bei 
tyčia eikvojo šalies turtą; 
gTidiųo - sabotažavo fabri
kus, geležinkelius ir ardė 
ūkį,

Anglijos oro jėgų vadas 
atvirai grasina Sovietam

London. — Cecil Bouchi-' 
er, Anglijos, oro jėgų minis
tro pavaduotojas, sugrįžęs 
iš Korėjos, pareiškė:

“Anksčiau ar vėliau tu
rėsime griežtai pasikalbėti 
su Rusija, sudėti savo kor
tas ant stalo ir pareikalau
ti taikos. Dabartine padė
tis. — tai nuolatinis kari
nis trypimas toj pačioj vie
toj. Aš esu įsitikinės, jog 
nebus taikos, iki tikrai taps 
pakeista Kremliaus (Sovie
tų) politika.”

JUNGT. TAUTŲ SEIMAS
UŽGIRIA INDIJOS
PLAN4 DEL KORĖJOS
Nustelbia Višinskio pasiūlymų 
tuojau sustabdyt karo veiksmus!

United Nations.. — Jung
tinių Tautu seimas (asam
blėja) trečiadienį 54 balsais 
užgyrė Indijos planą kas 
liečia Korėjos karo belais
viu grąžinimą namo. Bet 
šis planas nieko nesakė 
apie reikalą visųpirm su
stabdyti karo veiksmus 
sausumoj, ore ir jūrose. 
Tai ypač todėl prieš ji bal
savo Sov. Sąjunga, Ukrai
na, Baltarusija, Lenkija ir 
Čechoslovakija.

Indijos pasiūlymas, sakė, 
turi būti užginta varu su
laikyti belaisvius ar per

Venezuelos karininkai, 
prakišę rinkimus, 
užgrobė valdžią

Caracas, Venezuela. — 
Demokratine Respubl i k o s 
Sąjunga (vadinami progre
syviai) per rinkimus perei
tą sekmadienį gavo dvigu
bai daugiau balsų, negu ka
rininkų valdžios. partija 
(kuri vadinasi Nepriklau
somu Rinkiminiu Frontu).

Tad pulkininko Marco P. 
Jimenezo vadovaujami ka
rininkai, nelaukdami naujo 
seimo susirinkimo, užgrobė 
valdžia ir paskelbė Jimene- 
zą laikinuoju prezidentu.

Senoji karininku valdžia, 
pagal susitarimą su Jime- 
nezu iš anksto, užleido jam 
vieta.

Jimenez areštavo Demo
kratinės Respublikos Są
jungos pirmininką Ignacijų 
Arcayą ir kitus jos vado-
vus.

Venezuela yra Pietinės 
Amerikos šalis su puspenk
to milijono gyventojų ir 
352,143 ketvirtainiu myliu i • ‘ ‘ploto; labai turtinga alie
jaus - naftos šaltiniais.

CIO vadai užgiria 
Durkino paskyrimą

—
Atlantic City, N. J.—CIO 

unijų suvažiavime keli va
dai pareiškė pasitenkinimą, 

i kad Eisenhoweris paskyrė 
dąibo dėpartmento sekre
torium M. Dtirkiną, įžymų 
Darbo Federacijos unijistą.

D. J. McDonaldas, Plieno 
Darbininkų Unijos pirmi
nei n kas, sakė:

“Taftas.— žinomas darbi
ninkų priešas — neprotes
tuoja, kad Eisenhoweris iš 
biznierių sudarė beveik vi
sa savo kabinetą. Taftas 
piktinasi tik dėl to, kad 
Eisenhoweris paskyrė vie
ną darbininku atstovą į tą 
kabinetą.”

(Durkinas tikisi galėsiąs 
būti “taikytoju” tarp orga
nizuotu darbininku ir Ei
senhower i o rep u b 1 i k o n ų 
valdžios.)

' prievartą grąžinti juos na
mo.

Indijos delegatas Krišna 
Menon paskui padarė “nuo- 

j laidą Sovietams” ii’ pats 
dAvė tokią pataisą savo re
zoliucijai :

—Reikia šiuos pasiūly
mus perduoti ii* Kinijos 
Liaudies Respublikai ir 

1 Šiaurinei (liaudininkų) Ko
rėjai, taip kad galima bū- 

i tų tuojau sustabdyti karo 
veiksmus.

Už šia pataisą balsavo 53 
šalių delegatai, o Sovietu 
Sąjunga ir 4 jos draugai 

’susilaikė nuo balsavimo. <
Andrius Višinskis, Sovie- 

; tų užsienio reikalų minis- 
j tras, siūlė taip pataisyti In* 
i dijos planą, kad tu’ojau bū- 
' tų sulaikyti mūšiai Korė
joje ir paskirta vienuolikos 

i šalių komisija dėl visų be- 
' laisvių grąžinimo ir dėl 
i kitų korėjinių klausimų 
sprendimo.

Višinskio pataisos tapo 
atmestos 40 balsų prieš 5. 
Nuo balsavimo susilaikė 11 
tautų: Indija, Argentina, 
Afganistanas, Burma, E- 
giptas, Indonezija, Iranas, 
Pakistanas, Saudi Arabija, 
Syrija ir Yemenas.

Indijos planas perša fak- 
‘tinai tik sudaryt siaura ko- 
misiją dėl savanoriško be
laisvių gražinimo. Komisi- 

i jo" įeitų Lenkija, Čecho- 
Į Slovakija, Švedi ja ii* Švei- 
Įcarija. O jeigu kur jos ne- 
■ susitartų, tai ginčą n ulėm,- 
į tų sprendėjas - tarpininkai. 
Tarpininką gi skirtų Jung
tinės Tautos arba Tarptau- 

i tini s teismas.

Japonai sako, svetimi 
kariai padarę 1008 

j kriminalinius žygius
—.-----

Tokio, Japonija. — Japo- 
| nu spauda rašo, kad sveti- 
I mieji kariai, da u g i a u s i a 
1 amerikonai ir anglai, per 
penkis mėnesius atliko 1,- 

‘ 008 -piktadariškus, žygius 
prieš civilius japonus bei 

; japones. Tarp tų žygių yra 
: užpuolimai-plėšimai, žmog
žudystės ir prievartavimai 
(žadinimai).

Amerika išreikalavo, kad 
; japonų valdžia pristatytų 
suimamus amerikinius pra- 

j sikaltėlius patiems ameri- 
| konų teismams. Japonijoje. 
To reikalauja ir Anglija. 
Bet kelis anglus piktada
rius jau patys japonai nu
teisė,

Korėja. — Amerikos la
kūnai vėl bombardavo Py* 
ongyangą, šiaurinės Korė
jos sostinę.

Athenai, Graikija. — At
silankė Turkijos preziden
tas Celaf Bayar.
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KUO PAVADINTI 
BAŽNYČIĄ?

Šiuo metu lietuvių kata
likų spaudoje bandomas už- 
duoti smūgis, bažnyčiai; 
ryžtamasi tą žodį visiškai 
išmesti*iš lietuvių kalbos ir 
spaudos.

Vieton žodis “bažnyčia” 
tūli jau dažnai rašo “ekle-

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3, 1879.

DEL DURKIN’O paskyrimo 
KABINETAN

MARTIN B. DURKIN, nežymus vienos ADF unijos 
veikėjas iš Chicagos, tapo paskirtas Eisenhowerio ka
binetan darbo sekretoriumi.

Del to yra visokių pasisakymų. Tūli lengvatikiai gal
voja, jog tai reiškią, kad Eisenhowerio vyriausybė “ne
pamirš darbininkų.” Kaip gi ji gali pamiršti, sako jie: 
joje bus unijistas darbo sekretorium!

Pirmiausiai tenka pasakyti, jog tokis samprotavimas 
yra didžiai klaidingas, Buvimas kabinete tos ar kitos 
unijos nario - veikėjo neužtikrina, kad visa Eisenhowe
rio valdžia jo klausys, jei jis net ir norėtų tarnauti dar
bininkams. Kita: Coolidge ir, rodosi, Hooverio kabine
tuose taipgi buvo unijų veikėjai darbo sekretoriais. Bet 
ką tai parodė?

Na, o prezidento Roosevelto kabinete darbo sekreto
rium buvo Miss. Perkins, nė jokia unijų veikėja, nė jokia 
vadovė. Bet ar ne tuomet, ar ne prie jos Amerikos dar
bininkų judėjimas labiausiai išsišakojo ir sutvirtėjo?

Reikia suprasti, kad, jei netgi darbo sekretorius ir 
labai būtų palankus darbininkų judėjimui, jis vienas 
nieko negalėtų padaryti, nes. kiekviename kabineto po
sėdyje dauguma prieš jį pasisakytų. Be to, pats prezi
dentas turi veto teise kiekviename klausime. Iš kitos 
pusės: mes abejojame, ar Durkin bus jau toks pasiryžęs 
ginti unijistų ir bendrai darbininkų reikalus.

Eisenhowerio valdžią sudarys kapitalistai, stambiųjų 
korporacijų vadovai, finansieriai, kuriems, rūpės kapita
listų interesai. Eisenhoweris, tačiau, norėdamas pasiro
dyti 1abai plačių pažiūrų statesmanu, paskyrė vieną uni- 
jistą tik tam, kad “atmiešti” tą žmonių prastą jausmą 

Turint toki asmenį kabinete, Ei- 
neigti darbininkų reikalus.

kų kalbos žodis ekklesia, 
o lotyniškai ecclesia. Pa
sak prof. J. Žiugždos, ekle- 
zija senovės graikų valsty
bėse vadino liaudies susi
rinkimus, gi krikščionybės 
pradžioje buvo tikinčiųjų 
susirinkimai, jų bažnyčia.

Bet lietuviu katalikų va
dovai bijosi vienu mostu 
“bažnyčią” išmesti ir 
vieton. įdėti “ekleziją.” 
lykas tame: jie mano, jog 
tai darant per staigiai, ga
lima nemažą skaičių kata
likų atstumti nuo bažny
čios. Kuris gi eilinis kata
likas norėtų šiandien baž-

I nyčią vadinti ekleziją? 
' Užuot sakiusia, aš esu baž
nytinis, sakyti: es.u eklezi-

jos
Da-

giliai Įsišaknijusi tikinčiųjų 
sąmonėje ir kasdieninėje var
tosenoje, todėl sutinkame jos 
ir daugybę Įvairių tolimesnių 
darinių, pvz.: bažnytinis “su 
bažnyčia susijęs” (bažnyti
niai drabužiai, bažnytiniai pi
nigai ir kt.), bažnytiškas 
“bažnyčiai būdingas” (pvz.: 
kaimo jaunimas jau moka ir 
bažnytiškai pagiedoti), baž
nytininkas “Į bažnyčią išėjęs ar 
iš jos grįžęs žmogus; kas 
bažnyčios reikalai^ rūpinasi”, 
bažnytpinigiai “bažnyčiai 
duodami pinigai”, bažnytkelis 
“kelias bažnyčios link”, baž
nytkaimis “kaimas, kur yra 
bažnyčia” ir kt.

Kalbininkas P. S. prieši
nasi išjojimui žodžio baž
nyčia iš lietuvių kalbos.

Bet skaitytojas gal būt 
paklaus: kodėl gi’ lietuvių 
katalikų vadovai ryžtasi tą 
žodi (bažnyčia) išvesti iš i

Visi perkeltieji asmenys 
buvo išgabenti už Ham
burgo, į Icegojaus miesto 
lagerius., kur apgyvendino 
barakuose. Čia mus saugo
jo speciali policija. Be lei
dimo iš lagerių rajono iš
vykti buvo uždrausta. Mus 
naudojo visokiems dar
bams: kareivinėms valyti, 
miškui .kirsti, namų ruošai 
pas anglų karininkus ir tt. 
Nuolatiniu darbu nebuvo
me aprūpinti. Čia maitino 
prastai. Karas jau buvo 
pasibaigęs, visi ilgėjomės 
laisvės ir Tėvynės. Bet an
glų karininkai ir okupaci
nė administracija į mus 
žiūrėjo su panieka ir išdi
dumu, laikydami save aukš- 

su- tesnės rasės žmonėmis.
1946 metais į mūsų lage- 

. . __ .. irius atsilankė Tarybų Sa
tai ybi.neš Manjampo- Į jung0S atstovai, kurie 

mums pavaizdavo pokarinį

Siigrižusio Lietuvon 
pabėgėlio patyrimai 
ir pasakojimai

Šių metų birželio mėnesio 
pradžioje atvykai! į Mari
jampolę, savo gimtąjį mies
tą, kurio nebuvau matęs 
nuo 1944 metų vasaros. Ta
da; miestas buvo karo nu
siaubtas, iš namų griuvėsių 
rūko dūmai, degė hitleri
ninkų s u s p r o gdintas cu
kraus fabrikas.

Šiandien Marijampolės 
miestas vėl ant kojų: atsta
tytas. ir praplėstas cukraus 
fabrikas ir kitos sugriautos 
gamyklos, sugriautų namų 
vietoje išdygę dar puošnes
ni pastatai, miestas išpuoš
tas naujais skverais, 
tvarkytos gatvės ir pilnu 
tempu verda gyvas ir nau-; 
jas < 
lės gyvenimas.

dėl jo viso kabineto.
senhoweriui bus “patogiau

Kaip neimsime, turėkime galvoje tai: jei darbininkų 
judėjimas, jei darbo unijos nesivienys, nekovos, tai jų 

'laukia baisi ateitis.
’-•‘Tokią mintį pareiškė CIO suvažiavime net ir dabarti- 
iiis darbo sekretorius Tobin, sakydamas:
■„ “Dabar via laikas apsivienyti, suglausti savo eiles ir 
atsistoti bendrame fronte prieš darbininkų neprietelius. 

..Dabar, labiau negu kada nors, reikalinga Amerikos dar
bininkų vienybė.”

Nežiūrint, kuriais sumetimais Mr. Tobin tai pasakė, 
turime sutikti, jog tai teisingas pasakymas.

NAUJI TYRINĖJIMAI
..'./'STATE CRIME COMMISSION, New Yorko valstijos 
.vyriausybės paskirta, pradeda apklausinėjimus visos ei
lės žmonių, kurių veikla yra susijusi su laivakrovystės. 
darbais šio miesto uoste.

Jau seniai esame girdėję, — net atsibodo klausytis,— 
-apie tai, kad šio didmiesčio uoste veikia požemio kara
liai, veikia gengsteriai, veikia kriminalistai, susitarę su 
tūlais unijos, vadovais.

.Tie požemio karaliai valdo darbininkus, lupdami jiems 
.devynias skūras. Jie, požemio karaliai, yra susidėję su 
Aūlais miesto valdininkais, su New Yorko ir tūlų 
-Jersey valstijos miestų valdininkais, su kuriais 
grobiu dalinasi.
y .Kiek daug žmogžudysčių, atliktų šiame uoste, jo

.linkėję, yra neišaiškintų! Kiek daug kitų kriminalysčių 
•ten atlikta!

Kyla klausimas: ar New York State Crime Com
mission savo tyrinėjimuose eis užtenkamai toli, kad vi
sa tai išaiškinti, iškelti aikštėn ir parodyti visuomenei? 

•'« Mes tuo abejojame.
v. Ši pati komisija, tyrinėjusi prieš porą savaičių New 
Yorko kauntės politikierių darbus, susijusius su rake- 

» tieriais, parodė, kad ji bijosi leistis gilyn. Ji bijosi pa- 
- liesti “aukštus ponus,” “didžius teisėjus,” kurie turėjo 
"geras pažintis” su požemiu.

• Jeigu ir čia tain bus, tai nieko gero neišeis.

New 
savo

apy-

DEMOKRATIJA VENEZUELOJE!
-PRAĖJUSĮ SEKMADIENĮ Venezueloje (vienoje 

tų Amerikos respublikų) įvyko parlamento rinkimai. 
' Tuojau prieš rinkimų dieną tūli stebėtojai sakė: abe

jojame, ar čia iš viso rinkimai įvyks; o jei jie if įvyks, 
tai vargiai kas gera iš jų išeis.

Spėjimai buvo teisingi. Rinkimai tapo “pravesti.” 
/Armija pasigrobė to krašto valdžią į savo rankas ir pa
skelbė, jog laikinuoju krašto prezidentu būsiąs pulkinin- 

''kas Perez Jimenez!
^tKas ten paiso tų balsavimų bei rinkimų!
■y/Na, o Jungtinėse Tautose tos pačios Venezuelos dele- 
jjątai plepa apie “aukštus demokratijos idealus,” puola 
. demokratijų kraštus, puola Tarybų Sąjungą,
būk ten nesą demokrati jos, ir visame kame balsuoja su 

. "laisvuoju pasauliu”!

Pie-

lietuvių kalbos?
Atsakymas toks: todėl, 

,kad jie šiandien yra pasiry
žę “apvalyti” lietuvių kak 
bą nuo slavizmo. Kas tik 
rusiška, kas tik baltarusiš
ka, tas jiems negera. O 
kadangi žodis b a ž n y čia, 
kaip P. S. jiurodo, yra ki
lęs iš (gudų) baltarusių 
kalbos, tai klerikalai i jo ir 
neapkenčia.

Valyti kalbą, gerinti kal- 
| bą nuo “svetimybių,” žino- 

ir prieš,, tai 
s nieks, nieko nesako. Tačiau, 
j kai vieton baltarusiško žo
džio dedamas graikiškas, 
tai jau blogai!

Lietuviu kalboje yra daug 
žodžiu, kilusiu iš slavų 
kalbos. Baltarusiu kalboje 
yra nemaža žodžių, kilusių 
iš lietuvių kalbos. Atsimin
kime, šitos dvi tautos per 
ilgą laiką buvo vienoje 
valstybėje. Atsimink i m e , 
dar Vytauto laikais Lietu
voje oficialinė kalba buvo

nis?
Todėl katalikų vadovai tą 

j pakaitą daro labai atsar- 
j giai. Antai arkivyskupas 
I Skvireckas,- antroje laidoje j 
! savo naujojo testamento, I 
; jau vartoja abudu žodžiu: I ma, galima i 
I bažnyčią ir ekleziją, bet 
I ekleziją deda į skliautelius.
Ilgainiui gal būt katalikų 
vadovai spaudoje pradės 

i bažnyčia vartoti tik skliau- 
Į- teliuose, o vėliau to žodžio 
; visiškai nevartoti.

Įdomu, ką gi tuo reikalu 
sako tūli kalbininkai. Aną 

i dieną Chicagos Drauge P.
S. (Skardžius) parašė ilgo
ką straipsnį, analizuojantį 
bažnyčios pavadinimo kil
mę ir prasmę. Pasitikime, I
jog p. Skardžius neužpyks baltarusių (gudų) kalba, o 
ant mūsų, jei mes pacituo- ne lietuvių, 
sime jo sampro t a v i m u s , j va 
dėstymus. Mūsų laikraštį, 
kaip žinia, skaito daug ka
talikų, todėl' norime juos 
informuoti, kaiu su tuo pa
vadinimu (bažnyčia) da
lykai stovi.

Ligšiolinėje lietuvių kalbo
je, tiek senovinėje, tiek da
bartinėje, visuotinai buvo var
tojama bažnyčia, paskolinta 
iš slavų božnica, kuri su prie
saga -nica yra sudaryta iš bog 
“dievas”. Senovinėse gudų 
(rusų) ir lenkų kalbose bož
nica reiškė “dievo namus, 
maldyklą, šventyklą (lot. 
templum)”. Dabartinėj rusų 
kalboj božnica yra “mažutė 
bažnyčia, koplytėlė; pagonių 
maldykla”, o lenkų kalboj į- 
gavo “žydų šventyklos, sina
gogos’’ reikšmė Ukrainiečių 
kalboj božnjc’a yra “maldyk
la, cerkvė”, dažniau “kitati
kių šventykla.” Krikščionių 
(katalikų) bažnyčiai (eklezi- 
jai) vadinti šios slavų kalbose 
dabar vartojami Įvairūs kiti

Pvz. lenkų kal- 
vartojąmas

pavadinimai, 
boj tam reikalui 
kos’eiol, per čekų hostel kilęs 
iš lotynų castellum “miestelis 
(nuo castrum “sutvirtinta vie
ta, tvirtovė;, karinė stovyk
la”) ; seniau ta pat reikšme 
čia šalia božnica dar buvo 
vartojama ir cerkiew (cyr- 
kiew), kuri 15 amžiuje visai 
-išnyko. Taip pat ir rusų kal
boj oficialus pravoslavų (sta
čiatikių) bažnyčios pavadini
mas yra cerkov’, u k r. cerkva. 
Todėl dabar iiet. kalboj- sta
čiatikių bažnyčia irgi varlina
ma cerkvė (iš gudų cerkva). 
Dabartinė liet, bažnyčia yra 
tuo būdu išlaikiusi ne tik se
nesnę “maldyklos”, bet šalia 
to dar vėliau Įgavusi ir naują 
cklezinę reikšmę “religinė 
krikščionių (katalikų) bend
ruomenė”. Ir dar daugiau: 
bažnyčia, ilgai ir plačiai var
tota liet, kalboje, dabar yra

Paskendęs mintyse paly- TaryĮ)U Sąjungos gyvenimą 
ndamoc nrooiri cn doho'i' ■ . .*■gindamas praeitį su dabar

timi, staiga išgirdau mane 
šaukia n. t į balsą. Metęs 
žvilgsnį, išvydau neaukšto 

i ūgio vyriškį, kadaise kaž- 
! kur matytą, tačiau iš kar
to niekaip negalėjau prisi
minti, ka.s jis toks.. Tik jam 

i priėjus ir ištiesus man ran- 
! ką pasisveikinti, aš staiga 
i prisiminiau.

—A, Petras, Kvizikevi
čius Petras! Sveikas gy-

I vas! . Iš kokio pragaro ne
labieji šičia tave atnešė? 
Aš maniau, kad tavo kaulai 
jau seniai sutrūniję kur 
nors Maidaneke arba 
Osvencime, o tu, matau, po 
gimtąją žemę mandravoji.

Petras Kvizikevičius ėmė 
pasakoti savo pergyveni
mus.

—Sugrįžau į Tėvynę ir į 
Marijampolę šiemet, birže- 

i lio mėn., po devynerių metų 
vargų ir klajonių, iš Va
karinės Vokietijos anglų

. Vėliau. Lietu-
s.udarė bendrą valstybę 
Lenkija. Pastaroji bu- 
kur kas didesnė ir kul

tūringesnė už Lietuvą. To
dėl nemaža lenkiškų 
džių įėjo į lietuviškąjį žo
dyną,

Štai, kaip reikėtų žiūrė
ti į mūsų kalbą! Jeigu žo
dis, bus jis kilęs iš ru
sų, 
bei lenkų kalbų,—pas mus 
yra 
gu mes neturime jam pa
keisti lietuviško žodžio, tai

—Aš, — toliau tęsė Kvi
zikevičius,—esu gimęs, kaip 
žinai, netoli Birštono. Be 
ijianęs, mūsų šeimą sudarė 
tėvai ir keturios seserys. 
Tėvai turėjo keliolika hek
tarų smiltynų, tad, būda
mas paauglio metų, išėjau, 
kaip sakoma, “į svietą”: iš
kart dirbau įvairų darbą 
pas buožes, o vėliau sam- 
džiausi miestų jmoninin- 
kams. Tokiu būdu 1943 me
tais patekau į Marijampo
lę. Dirbau Dovydo Esso 
malūne darbininku.

1943 metų rugpjūčio 23 
graikiškų bei lotyniškų bei dieną buvo apsuptas malū-

su
VO

Z0-

"X bus jis kilęs iš rū
bą 11 a r u s i ų, ukrainiečių

l-> įaugęs, jei-

kam, po paralių, ieškoti

vokišku žodžiu!V 4.

ki katalikų dvasios vadovai 
ir bandys čion įbrukti ti
kintiesiems ekleziją vieton 
bažnyčios, tai mažai ką 
reikš: Lietuvos • ž m o n ė >s 
bažnyčią vadins tuo vardu, 
kaip vadino, pabėgėlių ne
klausydami.

Loųdo'n.—Pranešama, kad 
Lenkijos valdžia suėmė 5 
kunigus kaip šnipus.

n as, iš kurio okupantai iš
sigabeno 12 vyrų, jų skai
čiuje ir mane. Hitlerinin
kai mus išgabeno Į Vokie
tija, netoli Hamburgo, kur 
priskyrė dirbti amunicijos 
sandėlių rajone. . .

Gyvenimo smulkmenų ne
minėsiu, nes toks gyveni
mas, jeigu jį dar galima pa
vadinti gyvenimu, /visiems 
be žodžių yra suprantamas.

1945 m. gegužės 6 dieną 
atėjo anglų kariuomenė.

Vaizdas St. Paul katedroje Pittsburghe laike palaido- ~ 
jimo CIO prezidento (Philip Murray. Nors gyvas būda
mas Murray retai kada buvo buvęs bažnyčioje, tačiau 
kunigai labai džiaugėsi jo lavoną pasigavę,, Jj net nu
sigabeno katedrom

ir ragino grįžti į Tėvynę.
Tačiau, jiems išvykus, la

gerių administracija sušau
kė bendrą vadinamųjų“per- 
keltųjų” asmenų susirinki
mą ir ėmė mus atkalbinėti 
ir bauginti.

Provokacinės anglų oku
pacinės valdžios “informa
cijos” paveikė daugelį “per
keltųjų,” praradusių viltį 
grįžti į savo Tėvynę. Prie 
to dar prisidėjo reakcinė, 
anglų pinigais leidžiama, 
Tarybų Sąjungai priešiška 
spauda lietuvių, latvių, es
tų, rusų ir kitomis kalbo
mis, o taip pat įvairių reak
cinių organizacijų vadeivos, 
kurie bijojo atsakomybės 
už jų įvykdytus kruvinus 
darbus, okupacijos metais 
žudant ir kankinant savo 
tėvynainius.

■ Prasidėjus karui Korėjo
je, “perkeltųjų” asmenų 
tarpe buvo vedama įmrtm- 
ga propaganda stoti “sava
noriais” į plėšikišką impe
rialistinę armiją.

Tačiau perkeltieji lietu
viai ilgisi Tėvynės ir trokš
ta į ją sugrįžti, bet susidu
ria su kliūtimis, daromomis 
iš anglų okupacinės val
džios organų.

Tačiau, po ilgų svarsty
mų, pasiryžau traukti Tė
vynės link.

Na, n* kaip matote, aš esu 
Marijampolėje: sotus, ge
rai apsirengęs, puikios nuo
taikos, bet ilgų katorgos 
metų fiziškai išvargintas,— 
užbaigė savo pasakojimą 
Petras Kvizikevičius.

—Štai dar kas, — pridū
rė jis.—Jūs rašote i laik
raščius. Būtinai parašyki
te . apie mane, ir kad apie 
maho sugrįžimą sužinotų 
tiesą visi mano Tėvynės 
broliai ir seserys, pasiliku
sieji Vakarų Vokietijos 
okupacinėse zonose ir išsi
blaškiusieji kitose mūsų 
planetos vietose, toli už mū
sų Tėvynės ribų.

Po keliu dienu P. Kvi- 
zikevičių sutikau Vilniuje, 
“Aušros” viešbutyje. Tuo 
momentu pas ji buvo atvy
kęs jau anksčiau grįžęs Tė
vynėn iš Vakarų Vokietijos 
anglų okupacinės zonos To
mas Kaminskas.

Matyti kartu senus pažįs-* 
tarnus, vienodo likimo drau
gus, bučo malonu.

—Kaip reikalai, mielas 
Kvizikevičiau? — už klau
siau aš.

—Viskas tvarkosi gerai. 
Manau įsitaisyti K a u n o 
“Inkaro0 kombinate, bet 
labai neskubu, dar noriu 
pailsėti po klajonių ir lais
vai atsikvėpti. Visą aprū
pinimą man teikia, kol pra
dėsiu dirbti, Repatriacijos 
reikalų skyrius. /Už tai aš

esu labai dėkingas Tarybų 
Lietuvos vyriausybei, o at
eityje savo darbu prisidė
siu prie dar šviesesnio ir 
laimingesnio gyvenimo su
kūrimo.

—Kaip atrodo dabartinis 
Tarybų Lietuvos gyveni
mas, palyginus jį su prieš
kariniu ir Vakarų Vokieti 
jos anglų okupacinės zdi 
nos “demokratija” ir “lais
ve”?

—Žinote, netikėjau tuo, 
ką čia pamačiau. Matau 
didžiausią pažangą visose 
gyvenimo srityse. Tai ne 
prieškarinė Lietuva. Mies
tuose vyksta didžiulės sta
tybos, išplėsta pramonė, 
švietimas, gydymo įstaigų 
tinklas. Viskas yra priei
nama kiekvienam respubli
kos piliečiui. Kaimas per
tvarkytas socialistiniais pa
grindais, visur čia vyksta 
gyvenviečių statyba, dauge
lyje kolūkinių sodybų žėri 
elektra, griežia radijas, me
ninės saviveiklos ir sporto 
rateliai, įvairūs kursai, vai
ku darželiai ir kitokios 
kultūrinės įstaigos. Mums, 
gyvenusiems toli už Tėvy
nės ribų, visa tai 
tiktai pasaka, o dabar 
pats matau tikrovę. V

Čia nėra bedarbių, ka'ųt 
kad kapitalistiniame pa
saulyje, kur skursta ir ken
čia badą ir palieką milijo
nai kapitalo vergų. Ten 
“demokratija” ir “laisvė” 
tik valdantiesiems, tik ka
pitalistams, o darbo žmo
gus yra vergas.

Džiugu dabar Lietuvoje, 
kur visi keliai atviri i dar
bą, mokslą, poilsį, kur vyks
ta naujas, kūrybinis gyve
nimas, sparčiais žingsniais ' 
žengiąs į šviesų komuniz
mo, ryto jų.

A. Papievis

atrod$
!s

ĮVAIRIOS ŽINIOS.
. ♦ ■ Vokietijos nacių įsidrąsmimas

Arnsberg-, Vakarinė Vokie
tija. — čionai policija suareš
tavo septynius naciu vadus. 
Jie kaltinami pasikėsinime nu
versti Vakarinės Vokietijos 
valdžią.

Hanover, Vokietija. — Sak
sonijos municipaliniuose rin
kimuose naciai laimėjo aštuo
niasdešimt vietų. Jų jėga la
bai didelė.

—o— '
Gauna pigiau, bet gal neims

Buenos Aires. — Argenti
nos valdžia gavo iš Irano pa
siūlymą, kad gali gauti 2,000,- 
000 statinių neapdirbto žibalo 
labai prieinama kaina. Iš jo
kios kitos šalies Argentinai 
negalėtų gauti žibalo toki^r- 
žema kaina. Bet valdžios pa
reigūnai sako, kad Irano pa
siūlymas veikiausia bus atmes
tas, nes, girdi, nei Iranas, nei 
Argentina neturi laivų to žiba
lo pristatymui.

Bet visos padėties žinovai 
tvirtina, kad Argentinos val
džia bijosi užrūstinti Britani
ją. Mat, Irano žibalo šaltiniai 
pirmiau priklausė Britanijai. 
Ji tebesispiria, kad Iranas 
tuos šaltinius jai sugrąžintų, 
ii* ji grūmoja kerštu kiekvie
nam kraštui, kuris bandytų 
pirkti Irano žibalą.

Teroru palaikys britu 
viešpatavimą

SINGAPORE. — Imperia
listinės Britanijos atsiųstas j 
Malajų diktatorius gen. Tem
plei* susišaukė spaudos ko
respondentus ir jiems pareiš
kė, kad jis ir toliau laikysis 
“kietos politikos” linkui ko
munistų. Terorizavimui žmo
nių jis jv-edė naują metodą: 
Jeigu užtinka kaime bęi mies
telyje nors vieną komuniste, 
nubaudžia visą kaimą bei 
miestelj. Jis pritaikė hitlerįrl 
nę metodą kovai su šios kolo
nijos žmonėmis.

2 pusi.—Laisve (Liberty)- Penktad., Gruodžio-Dec. 5, 1952
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DIRBTINIO MĖNULIO PLANAVIMAS
Velionis Amerikos apsi

gynimo sekretorius James 
Forrestal jau 1948 metais 
raportavo, jog svarstė su 
kitais kariniais viršinin
kais, kaip galima būtų pa
statyt dirbtinį mėnulį.

Oro Jėgų Medicinos Aka
demija Randolph Fielde, 
Texas., turi tam tyčia sky
rių, kuris stengiasi sužino
ti, kaip žmogus galėtų gy
vas pasilaikyti aukštose 
dausose ant dirbtinio mė
nulio.

Werneris von Braun, ku
ris išrado Hitleriui karines 
V-2 rakietas (robot-bom- 
bas.), sako:
\ —Duokite man 4,000 mi- 
Tiionų dolerių (keturis bi- 

Yliionus) ir dešimti iki dvi
dešimties metų laiko, o aš 
apsiimsiu pastatyt dirbtini 
mėnuli, kuris “amžinai” 
lėks aplink žemės rutulį.

Von Braunas dabar vei
kia Jungtinėse Valstijose 
kaip direktorius, naujų ra- 
kietiniu išradimų Redstone 
Arsenale.

Vadinamas dirbtinis mė
nulis tai būtų toks orlaivis 
arba stotis, kad nuolat ke
liautu aplink žemę nenu- 
sileidžiant.

Toks padaras turėtų didelę 
karinę svarbą. Per stiprų 
teleskopą nuo dirbtinio mė
nulio galima būtų apžvelgt 
kiekvieną ketvirtaine mylia 

f žemės bent kartą kas 24 
valandas.

—Tain būtų matomi ato
minių rinklų bandymai So
vietu Saiungoie, armijos 
susitelkimai, karo laivai, 
nauiai statomi didieji fa
brikai, geležinkeliai, tiltai 
ir kiti kariniai taikiniai, — 
pranašauja Wald. Kaempf- 
fprt, mokslinis New Yorko 
Times rašvtoias. — Nuo 
dirbtinio mėnulio • galima 

leidvti atominius 
cyipdininq nntMkomus ra- 
diio bandomis. O jeigu 
priešas mėgintu, iš savo 
nusės, paleisti galinga ra- 
kieta. kad susnrondint mū
sų mėnuli, ta rakieta turė- 

itn būti tokio dvdžio. kaip 
vwsė newvorkin.io Empire 

Buildingo. aukščiau
sio trobesio nasaulvie. Tai
gi amerikonai nuo savo mė
nulio galėtų pastebėti to
kios priešo rakietos staty
mą ir sunaikinti ją ant Že
mės.

Kaip galėtu dirbtinis 
mėnulis pasilaikyt erdvėj
Oro inžinieriai, atsakv- 

dr,mi šį klausimą, sekamai 
aiškina:

Galima pastatyti tokį ra
kietinį orlaivį, kad jis di
džiu smarkumu nulėktų į 
erdvę, kur nėra oro. Lei
džiant orlaivį oran, galima 
taip nutaikyti, kad jis ne 
tiesiog aukštyn, lėktų, bet 
įžambiai (įžulniai) skristų. 
Kada orlaivis, įžambiai 
lėkdamas, pasieks tam ti
krą -aukštį ir skris gana 
smairkiai, tai žemės daro
mas traukimas (gravitaci
ja) jau nepajėgs nutempt 

žemyn. Tad jis ir lėks 
i aplink žemės rutulį pailgu 
Matu - orbita. O kadangi 

tokiame aukštyje nėra oro, 
tai niekas netrukdys orlai
vio skridimo aplink ir ap
link. Tuomet orlaivis jau 
pats savaime, be jokios va

romosios jėgos, lėks be su
stojimo.

Žemės daromas iš tolo 
traukimas (pu siausvyra, 
gravitacija) bus toks, kad 
neleis orlaiviui nulėkti į 
neribotas dausas, bet tas 
traukimas jau neturės tiek 
jėgos, kad galėtų žemyn jį 
nutempti.

FIZIKOS ĮSTATYMAS
Tatai išaiškina pirmasis 

medžiaginių dalykų judėji
mo fizinis įstatymas, kurį 
atrado Anglijos mokslinin
kas Newtonas, gyvenęs nuo 
1642 iki 1727 m.

Tas įstatymas sako:
“Kiekvienas judantis 

medžiaginis daiktas taip ir 
tęsia vis tą patį savo judė
jimą, jei pašalinė .jėga ne.- 
priverčia pakeisti (ar su
laikyti) tokį judėjimą.” 

z

Pavyzdys iš tikrojo 
mėnulio

Pagal tą įstatymą juda ir 
tikrasis mėnulis. Kada jis 
atskilo nuo žemės rutulio, 
tai žemė sukdamasi apie sa
vo ašį ir lėkdama aplink 
saulę po 18į mylios per se
kundą, sviedė mėnulį bai
siu smarkumu į erdvę, ir 
jis būtų nulėkęs į nežino
mas dausas, jeigu ne vienas 
dalykas, o tai yra žemės 
traukimas iš tolo, kitaip 
vadinama gravitacija. Tad 
šis traukimas ir neleido mė
nuliui pasprukti — sulaikė 
jį už apie 238,850 mylių 
nuo žemės, kur nėra truk
dančio oro. Taip mėnulis 
be paliovos ir keliauja ap
link žemę po du trečdalius 
mylios kas sekunda, nors 
jo nevaro joks inžinas ar 
kitokia pašalinė jėga.

Panašiai bus ir su rakie- 
tiniu mėnuliu. Kokiu grei
čiu rakieta atneš jį į rei
kalingą tam tikrą beorinį 
aukštį, tokiu pat greičiu 
dirbtinis mėnulis lėks jau 
pats savaime po to, kai nu
truks varančioji rakietinė 
iėga. Traukiančioji žemės 
iėga neleis jam ištrūkti į 
begalines dausas, prilaikys 
dirbtinį mėnulį taip, kad jis 
vis lėktų pailgu ratu aplink 
žemė, tam tikrame tolyje 
nuo jos.

Kaip greitai jis 
turėtų lėkti

Kariniai Amerikos inži
nieriai New Mexico valsti
joj 1949 metais iššovė di
džiulę rakieta 115 mylių 
aukštyn. Tada išsibaigė ra
kietos kuras, bet jinai, jau 
be varomosios jėgos, nulė
kė dar 135 mylias aukštyn ; 
taigi viso pakilo iki 250 
mylių, kur oro beveik nėra.

Jeigu ta rakieta būtų bu
vus įžambiai paleista, jeigu 
jai būtų nustatyta reikalin
ga kryptis, tai tokiame 
aukštyje rakieta jau ir bū
tų galėjus tapti dirbtiniu 
mėnuliu. Taigi ir šiandien 
jinai tebekeliautų aplink 
žemę.

Oro inžinieriai yra ap
skaičiavę, kad:

Rakietinis orlaivis turi 
lėkti puspenktos mylios per 
sekundą, norint, kad jis, pa
kilęs 350 mylių aukštyn 
nuo žemės, taptų dirbtiniu 
mėnuliu.

Jei orlaivis pakils 1,075

Prezidento Trumaino ka
binete Apsigynimui Mobili
zacijos (Defense Mobiliza
tion) sekretorium yra bu- 
vusis General Electric Co. 
prezidentas Charles Ed
ward Wilson.

Eisenhoweris į savo nau
ją kabinetą paskyrė ap- 
si gynimo sekretorių m 
Charles Erwin. Wilson’ą, Ge
neral Motors Co. preziden
tą.

Būsiantis apsigynimo se
kretorius gauna nėr metus 
algos iš General Motors Co. 
$544,000. Už tarnvba val
džios kabinete gaus $22,500 
per metus.

Iš Washington^ praneša, 
kad iki šiol Korėjos karas 
Jungtinėm Valstijom lėša- 
vo virš 12 bilijonu dolerių.

Būsiantis prezidentas Ei
senhoweris nė neužsimena 
apie baigimą šio karo. Jis, 
tu r būt, pasiryžęs dar la
biau jį išplėsti, daryda
mas planus, kad priklau
sančios Jungtinių Tautų 
organizacijai šalys aktyviš- 
kiau įsijungtų į Korėjos ka
rą.

New Jersey buvęs guber
natoriaus Driscoll sekreto
rius H. J. Adonis pastaro
mis dienomis buvo užsienyj 
areštuotas. Jis ten nuvy
ko vakacijoms ir negrįžo, 
nes buvo įsivėlęs į gemble- 
rystę ir papirkinėjimą val
dininkų. Dabar pareika
lauta, kad jis grand džiū- 
rei pasiaiškintų; dėl to tu
rėtų būti prievarta parga
bentas iš užjūrio.

mylias, skrisdamas po 41 
mylios per sekundą, jis 
taip pat keliaus aplink že
mę nenusileisdamas, po 12 
sykių kas 24 valandos.

Jeigu rakietinis orlaivis1 
pakils 4,600 mylių aukštyn, 
tai jis turės skristi po 3 
mylias ir 7 dešimtadalius, 
norint, kad jis taptų dirbti
niu mėnuliu.

Viename bei kitame aukš- 
tvje, kur nėra oro, rakie
tinis orlaivis skris tokiu 
nat greičiu, kokiu atlėkė į 
tą aukštį, nors kuras (mi
šinys alkoholio, skysto ok- 
sigeno ir vandens) jau bū
tų išsibaigęs. Tuomet or
laivis jau be jokios varo
mosios jėgos ir vis tokiu 
pat greičiu lėks aplink že
mę kaip dirbtinis mėnulis.

Ale kaip tada galėtų 
žmonės nuo dirbtinio mė
nulio žemyn, nusileisti?

Jie turėtų vartot skirtin
gą mažesnį rakietinį lėktu
vą. Grįžtamasis lėktuvas, 
pavyzdžiui, galėtų iš pra
džios vartoti vieną motorą 
skridimui link žemės. Bet, 
leidžiantis žemyn, lėktuvas 
galėtų pradėt pavojingai 
kristi, nes jį vis stipriau 
trauktu gravitacinė žemės 
jėga. Tuomet kitas, rakieti
nis motoras galėtų veikti 
atbulon pusėn, prilaikyda
mas smarkumą leidimosi 
žemyn.

Antrasis motoras atliktų 
dvigubą rolę. Jis apsaugo
tų lėktuvą nuo sudegimo 
per smarkų trynimąs.i su 
oru. Jis taip pat sulaiky
tų lėktuvą nuo sudužimo į 
žemę. ' N. M.

RUSŲ-TURKŲ KARE 
BALKANAI, ŠIPKA 

IR PLEVNA
Kada rusų armija perėjo 

Dunojaūs upę, tai turkų 
komanda nusigando ir* ne
suspėjo organizuoti pasi
priešinimo. Rusų nedideli 
būriai, vadovystėje genero
lo Gurko, skubiai pasiekė 
Balkanų Kalnus ir perėjo 
per juos į pietų pusę.

Balkanų Pussąlyje Balka
nų Kalnai — tai gamtinė 
kliūtis.. Šie kalnai tęsiasi iš 
vakarų j rytus veik per vi
są pussalį ir atsiremia į 
Juodąją Jūrą. Tai nėra to
kie statūs kalnai,.kaip Kau
kazo, bet jie vietomis vir
šija 5,000 pėdų. Pasiruošu
si armija, gali uždaryti 
priešui perėjimus tarpkal- 
nėse.

Bet kada turkai apsiga
vo prie Dunojaus., manyda
mi, kad Rusijos armija ne
galės persikelti per tą upę, 
tai turkų komanda įpuolė į 
paniką. Liepos1 3 dieną, 
1877 metais, gąlinga turkų 
Nikopolio tvirtovė prie Du
nojaus pasidavė su 6,000 
kareivių ir oficierių lavin
tajam rusų korpusui.

Generolas Gurko su apie 
10,000 pėstininkų ii* 20,000 
raitelių, turėdamas 40 ka
nuolių, leidosi linkui Balka
nų Kalnų ir per juos. Lie
pos 7 dieną paėmė dideli 
miestą Tyrnovo. Liepos 13 
dieną jis jau pradėjo persi
kėlimą per Balkanų Kai-Kaz. Bevardžio Margumynai

Didžiosios unijos — AFL, 
CIO, UMW ir* Railway 
Brotherhoods — formaliai 
rėmė Steve n s o n ą rinki
muose j J. Valstijų prezi
dentus, bet Stevensonas 
pralaimėjo. Panaši istori
ja buvo prieš senatorių 
Taftą Ohio valstijoj ir Wis
consin valstijoj prieš sena
torių McCarthy. Aprobuo
jamai, kad yra 17 milijonų 
unijistų, bet šalies politiko
je jie n.uosvaros neturi. Tai 
pasekmės unijų biurokratų 
viršininkų, skirstant narius 
į ištikimus, ir neištikimus.

Paryžiuje filologų (kalbų 
mokslininkų) suvažiavime 
pripažinta, kad anglų i kal
ba yra plačiausiai'vartoja
ma kalba pasaulyje, o lie
tuviu kalba seniausia iš vi- 
sų naudojamų indo-europi- 
nių kalbų.

Michigan valstijos kalėji
mas, Jackson mieste, skai
tomas didžiausiu kalėjimu 
pasaulyj. Jo pabūdavo ji- 
mui išleista 8 milijonai do
lerių. Jame yra vietos dėl 
virš penkių tūkstančių ka
liniu. c

•

Franklin D. Roosevelt 
1941 metais, sakydamas 
prakalbą už praplėtimą ci
vilių teisių, pareiškė:

—Jeigu nėra žodžio ir 
spaudos laisvės; jeigu nėra 
sąžinės įsitikinimų laisvės; 
jeigu nėra laisvės kovot 
prieš skurdą už būvio pa
gerinimą ir jeigu reikia bi
jot pareikšt nuomonę, kad

IŠ ISTORIJOS
Rašo I). M. šolomskas

nūs, kurie, vietomis turi 
apie 30 mylių pločio. Per
sikeliant per kalnus, įvyko 
nedideliu kovu su turku at
skirais daliniais; tik prie 
Šipkos perėjimo buvo di
desnis turkų pasipriešini
mas, bet ir čia su vietos gy
ventojų - bulgarų pagalba 
rusai ištaškė turkų jėgas.

Liepos 15 didną rusų rai
teliai jau antroje pusėje 
Balkanų Kalnų leidosi lin
kui Eski - Segra miesto; 
veikė Tundijos (Tunžos) ir 
Maritzos upių srityse, grū
modami prasilaužti linkui 
Adrianopolio, centro, per 
kurį turkai palaikė susisie
kimą su savo sostine. Ir 
iau atrodė, kad rusai karą 
dar'1877 metais greitai lai
mės.

Bet štai įvyko kas kita. 
Galinga turkų armija va
dovystėje generolo (pašos) 
Osmano, veikusi prieš Ser
biją, pasuko į pagalbą Ni
kopolio tvirtumai. Jos da
liniai, pasiekę Plevnos mie
stą, sužinojo, kad Nikopo
lio tvirtovę rusai jau paė
mė.

Tuo kartu du pulkai rusų 
9-jo korpuso, kuriam vado
vavo vokietys baronas Kri
dineris, pasiekė Plevną ir 
turkus išvijo. Bet čia pa
dare klaidą Kridineris, nes 
menė, kad ten nedaug yra 
turkų. O gal jis sąmonin
gai taip veikė, bet Osmano 
armijos daliniai užklupo 
rusus Plevnoje ir sumušė, 
kur rusai neteko apie 2,800 
užmuštu ir sužeistu, ir iš- 4 4. Z
vijo rusus iš miesto.

IT

Osman paša' tuojau su
traukė į Plevną apie 40,000 
turkij armijos, stipriai gin
kluotos. Būdamas Plevno- 
ie, jis grūmojo rusų deši
niajam sparnui. Rusija ne
galėjo mesti daugiau jėgų 
už Balkanų Kalnų į pagal
bą generolo Gurko dali
niams, bet turėjo koncen
truoti spėkas paėmimui 
Plevnos.

Tuo kartu turkų sultonas 
paruošė naują armiją iš 

nebūtum išskirtas kaip 
“neištikimas” (subversive), 
tai tokioje tautoje nėra nė 
šešėlio demokratijos.

Jungt. Valstijose stam
biausiomis pramonės kor
poracijomis yra Bell Tele
phone System, Standard 
Oil Co. of New Jersey. 
General Motors, United 
States Steel ir Pennsylva
nia Railroad. Bet visas jas 
viršija Metropolitan Life 
Insurance Co. (apdraudos).

Jungtinėse Valstijose iki 
1917 metų pavienis žmogus 
pajamų taksus mokėjo už 
perviršį $3,000. Nuo 1917 
metų mokėta taksų už per
viršį $1,000. Dabar moka
ma pajamų taksai už per
viršį $600.

83-čiame Kongrese bus 
viena moteris daugiau, ne
gu 82-rame,

Buvo 10 moterų Kongre
so Atstovų Rūme ir 1 Se
nate. Dabar bus 1 Senate 
ir 11 Atstovu Rūme.

Kazys Bevardis

60,000 vyrų ir nuo Adria
nopolio metė juos prieš ge
nerolo Gurko dalinius. Ru
sų komanda įsakė genero
lui Gurko pasitraukti iš 
Tunžos ir Maritzos upių' 
sričių į Balkanų Kalnus, ir 
laikyti šipkos ir Tvardizos 
perėjimus.

Vienas rusų pėstininkų 
pulkas, apie 3,000 vyrų, 
vadovystėje generolo Stole- 
tovo, užėmė Šipkos perėji-' 
mą; įsitaisė ant Švento* Ni
kolajaus. kalno, 4,600 pėdų 
aukštumoje, įsitvirtinimus. 
Turkų Suleiman paša me
tė prieš šią rusų saujelę 
apie 20,000 savo . vyrų.

Rugpjūčio 7 dieną turkai 
pradėjo žiaurias atakas 
prieš rusų pozicijas. Turkai 
turėjo keleriopai daugiau 
vyrų, kanuolių ir amunici
jos. Mūšiai buvo žiaurūs. 
Ir rusai atrėmė turkus tik 
durtuvais, kuriu turkai bi- z v
jojo. Pirmą dieną rusai at
laikė pozicijas, bet jų veik 
pusė krito kovoje.

Rusų komanda, supratus 
klaidą/metė-daugiau jėgų į 
Šipkos perėjimo apgynimą. 
Atvyko generolai Dragomi
rovas, Skobelevas (jauna
sis), o generolas Radeckis, 
dalį savo pėstininkų 'paso
dinęs ant arklių, pribuvo 
tuo laiku, kada, jau turkai 
buvo pusiau užvaldę rusų 
pozicijas.

Kovos tęsėsi apie savaitę 
laiko. Buvo sužeistas rusu 
generolas D r a g o m irovas, 
krito daug kovūnų. Turkai 
neteko per savaitę apie 15,- 
000 užmuštu ir sužeistu.

Po savaitės laiko turkų 
atakos liovėsi. Rusai vė
liau iš bulgarų sužinojo, 
kad turkų masės traukiasi 
iš kalnų. Jie buvo atšaukti 
nuo Šipkos ir mesti Į kitus 
frontus. Prie Šipkos turkai 
paliko tik apie trečdalį sa
vo jėgų ir daug artilerijos. 
Ten prasidėjo kasdieninė 
kova- be didelių pasisekimų. 
Rusų jėgoms vadovavo ge
nerolas. Radeckis. Garsusis 
rusų piešėjas Vereščaginas 
nupiešė Šipkos kovų pa
veikslą ir padėjo parašą: 
“Prie šipkos vis ramu!,” 
kas reiškė, kad ten nieka
dos. nebuvo ramu.

Pozicinė kova prie Šip
kos.tęsėsi, iki rusų daliniai 
p?iėmė Plevną ir persimetė 
eilėje kitų punktų per Bal
kanų Kalnus, atėjo genero
lo Radeckio daliniams į pa
galbą, mušdami priešą iš 
užnugario. Pabaigoje gruo
džio, tai yra, po penkių mė
nesių kovų prieš Šipkos, ge
nerolo Skobelevo daliniai 
kirto turkams smūgį į už
nugarį. Turkų armija prie 
Šipkos, vadovystėje Vaisil 
pašos, su daugybe anglų 
oficierių, pasidavė į nelais
vę. Belaisvių buvo virš 15,- 
000. Bet daugelio rusai ne
ėmė, leido jiems trauktis į 
pietus, nes ir taip belaisvių 
buvo daug.

III
Plevna, dėl kurios. įvyko 

kovos prie Šipkos ir karas 
u ž s i t ę sė, yra lygumose. 
Miestas tada turėjo apie 
20,000 gyventojų. Turkų 
jėgos nuolatos ten augo. 
Jungėsi prie Osmano armi
jos turkų daliniai, buvę 
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prie Dunojaus; atvyko ir iš 
gilumos Turkijos.

Kai]) žinome, pirmas ru
sų žygis Plevnoje nepavyko 
dėl generolo Kridinerio ne
apdairumo. Rusų komanda 
sutelkė daugiau armijos, ir 
liepos 26-31 dienomis įvyko 
“Antroji Plevna,” tai yra, 
antVas rusų bandymas pa
imti tą turkų tvirtovę.

Osman paša jau turėjo 
Plevnoje 80,000 vyrų su 150 
kanuolių, kurių tarpe buvo 
daug naujų ir toli šaunan
čių — vokiečių ir anglų iš- 
dirbystės. O .ir šautuvai 
tais laikais turkų buvo 
daug g e r e s n i ųž rusų. 
Turkai Plevną gynė, iš tolo 
apsupę ją daugybe įsitvirti
nimo pozicijų. Kiekvienas 
miestelis, kaimas, daug my
lių nuo miesto, buvo turkų 
tvirtuma.

Rusų jėgas, vadovavo gen. 
Kridineris ir kunigaikštis 
Šakovskis. Abu nesutiko. 
Kridineris vyresnis laips
nyje, o Šakovskis — savo 
veisle. Rusų buvo pusiau 
mažiau jėgų, kai]) turkų. 
Visą savaitę rusai atakavo, 
užėmė kelis miestelius; 
daug jėgų neteko jie ir tur
kai ii’, galų gale, mūšiai 
baigėsi ten, kur prasidėjo.

Tada rusų caras. Alek
sandras Antrasis, kuris vi
są laiką buvo fronte,-ir 
aukštoji komanda priėjo 
prie išvados, kad Plevną 
reikia apsupti kai]) geleži
niu lanku ir badu turkus 
priversti pasiduoti. Buvo 
pakviestas iš Peterburgo 
garsusis Sevastopolio apgy
nėjas generolas - inžinie
rius Totlebenas.

Prasidėjo Plevnos apguli
mas. Sutrauktos rusų jė
gos dieną ir naktį artinosi 
prie Plevnos. Kiek užėmė 
ploto, tiek įsitvirtinę-ir lai
kė.

Lapkričio pabaigoje rusų 
jėgos, jau buvo arti Plev
nos. Turku padėtis *buvo 
sunki. Ginklų, amunicijos, 
taipgi žmonių jie turėjo, 
bet stokavo maisto.

. Todėl Osman paša nu
sprendė prasilaužti per ru
sų apgulos eiles ir pasir 
traukti už Balkanų Kalnų. 
Prasilaužimo dieną nustatė 
27 lapkričio. Kiekvienam 
turkų kareiviui įdavė po 
150 šoviiniu ir keturioms 
dienoms sauso maisto.

Rusai per savo agentus 
sužinojo turkų planus. Ir 
kada turkai puolėsi linkui 
Vido upės, tai ten juos pa-v 
s.itiko žiauri rusų ugnis. 
Kol turkai mušėsi prie Vi
do, siekdami persikelti per 
upę, prasilaužti, tai kiti ru
sų daliniai jau buvo Plev
noje. Turkai negalėjo nei 
pirmyn prasimušti, nei at
gal grįžti. Jie pasidavė. 
Rusai suėmė 10 generolų, 
138 oficieriūs, 37,800 karei
vių, 77 kainuoles ir daug, ki
tos medžiagos.

Po Plevnos Turkija jau 
negalėjo atsilaikyti. Kaip 
žinome, jos armija pasida
vė prie Šipkos. Rusai pla
čiu baru leidosi už Balkanų 
Kalnų.

1878 metų pradžioje ru
sų armijos jau buvo arti 
Konstantinopolio. Vasario 
19 d. Turkija ir Rusija pa
sirašė San Stefano taiką. 
Bulgarija gavo savivaldy
be, o 1908 metais paskelbė 
pilną s.avo nepriklausomy
bę.

<i



LIETUVIŲ KULTŪRINIO
CENTRO REIKALAIS

Lietuvių Namo Bendrovės šėrininkų suvažiavimas, 
įvykęs lapkričio 29, Liberty Auditorijoje/ Richmond Hill, 
N. Y., visais atžvilgiais pavyko. Dalyvavo arti 200 še- 
rjąinkų, atstovaudami 2,222 serus.

Po suvažiavimo ban kieta s taipgi buvo sėkmingas.
Suvažiavime direktoriai patiekė pilnus savo veikimo 

raportus. Pasirodo, kad jie veike energingai ir pasišven
tusiai. Tuomi jie sutaupė nemažai iškaščių.

Metinis finansinis raportas parode, jog Bendroves 
apyvarta neblogai stovi. Per metus laiko sumažinta 
virš keturi tūkstančiai paskolų, o per pastaruosiūs tris 
metus sumažinta virš astuoni tūkstančiai paskolų. Tai 
geras progresas toje linkmėje padarytas.

Toliau raportas parodė, kad dar keturi tūkstančiai do
lerių reikės tuoj po suvažiavimo atmokėti tiems, kuriems 
būtinai reikia pinigų-. Šis klausimas apsvarstytas ir, šė-

Mike Balkavičius......... ,.. I.. ..... .' 5.... 50.00
F. Repšys .....................        10.00
M. ir M. Johnson ................. 5.00
Anastazija Kaulinis ...........     10.00
Stephanie Cedronas '....................     10.00
M. Tonkus ........................................  10.00
A. Gustaitis........................................................ . 5.00
F. Krunglis ......................................................... 5.00
A. Bepirštis ........ 1......................  5.00
Wm. Čepulis .........    5.00

rininkai pasižadėjo tuos keturis tūkstančius paskolinti, 
kad tuoj atmokėti reikalaujantiems paskolas.

Taipgi nusitarta sudaryti paskolų mažinimui fondas, 
į kurį bus skiriamos visos aukos, kokios tik bus gautos. 
Nusitarta tuo reikalu atsišaukti į visus šėrininkus ir ki
tus Lietuvių Kultūrinio Centro rėmėjus.

'Paskolų mažinimo pradžiai ant vietos sukelta aukomis 
$9,304.00. Su suvažiavimo sveikinimais aukojo sekamai:

C. Abekienė, Chicago, Ill., įsirašė į garbės narius, skir
dama iš paskolos $100.

S. Maksimiškis, iš $1,100 paskolos—$100.
Newyorkiete aukojo 4 Šerus, $100.
M. Ramanauskas, Minersville, Pa., aukojo vieną Šerą, 

$25.
Wm. Patten, Gloucester, N; J., aukojo vieną Šerą, $25.

Dabar s.uVažiavimo dalyviai prašo ir kitų šėrinin
kų, Lietuvių Kultūrinio Centro rėmėjų, prisidėti su 
savo auka, kad tuomi. pagelbėti Lietuvių Namo Ben
drovei asmenines paskolas mažinti.

Aukas galima siųsti ir kitais Kultūrinio Centro rei
kalais susirašyti sekamu adresu: Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Lietuvių Namo Bendrovės direktoriai širdingai 
ačiuoja visiems Lietuviu Kultūrinio Centro rėmėjams.

L. N. B. Valdyba
P. S. Suvažiavimą sveikindamas, A. Lipčius iš Ed

dystone, Pa., paaukojo Laisvės reikalams $20.00.

Hartford, Conn.

Prieš suvažiavimą į Centrą prisiuntė sveikinimus su 
aukomis sekami:

M. Simon, Brooklyn, N. Y............ .................... $10.00
J. Marcinkevičius, Harrison, N. J..................    5.00
A. Labašauskienė, Harrison, N. J......................... 5.00
LLD 2 kuopa, So. Boston, Mass............................. 5.00
LLD 2 kp. moterų skyrius, So. Boston, Mass. 5.00 
Frank Gardas, New Britain, Conn.................. 1.00
Moterų Apšvietos Klubas, Montello, Mass. ... 5.00 
Frank ir Kazimiera Čereškai, Montello, Mass. 5.00 
A. Žvingilas, Jewett City, Conn....................... 10.00
J. Gabaliauskas., Vallhala, N. Y.........................3.00
J. Gegužis, Chicago, Ill......................................  5.00
LLD 51 kuopa, Burton, Ohio ............   5.00
A. Kalakauskas, Ridgewood, N. Y........................5.00
L. Slakes, Rochester, N.Y. ................. 1.00

j.. LLD. 6 kuopa, Montello, Mass..............................  5.00
> J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn........................ 5.00
t B. Tūškejvičiuš, Scranton, Pa............................. 5.00
i Millie ir Albert Harriet,-Hartford, Conn. 2.00
t Kaz. Kairys, Pittsburgh, Pa...................................2.00
! Suvažiavime per J. Grybą priduota:
i LLD 185 kp., Richmond Hill, N. Y................. 5.00
t J. Litvinskas; Brooklyn, N. Y............................ 5.00
*. P. Šlajus, Eddystone, Pa.................................... 5.00
‘ Peter Sedan, Canal Fulton, Ohio ..................... 5.00
L Moterų Apšvietos Klubas, Richmond Hill, N. Y. 25.00 
*/ Katrina Petrikiene, Brooklyn, N. Y................. 5.00
- LDS 13 kp., Richmond Hill, N. Y.................... 5.00

LLD 2-ra Apskritis ......................  10.00
* Sofija Petkus, Brooklyn, N. Y...........................  5.00

K. Levanai, Brooklyn, N. Y............................... 5.00
‘ Waterbury, Conn., rėmėjai ................ ?............  9.00

Obelupis, Brooklyn, N. Y.................................. 25.00
Viktorija Balkus, Brooklyn, N. Y......................... 1.00
V. Bunkus, Brooklyn, N. Y.......... ;. . .............. 10.00
Antanas Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y............5.00
LLD 55 kuopa, Ridgewood, N. Y....................... 10,00
D. M. Sholomskas,, Richmond Hill,- N. Y. , 5.00
S. J. Cedronai, Brooklyn, N. Y.............................10.00
J. N. Kauliniai, Huntington; N. Y.................. 5.00
Z. Gailiūnas, Brooklyn, N. Y............................    5.00
LDS 103 kp., Ridgewood, N. Y. ..................... • 5.00
Ch. Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y. .............  5.00

/ ' Apolionija Bėčienė, Great Nečk, N. Y. 5.00
S. Sasna, Brooklyn, N. Y............ ...................... 1.00
Ona Jones, Brooklyn, N. Y..................... 5.00

, J. M. Purvėnas, Brooklyn, N. Y.......................  5.00
Ch. Jankaitis, Brooklyn, N. Y. ........................   2.00
J. Paškauskienė, Richmond zHill, N. Y. 1.00 
Frank ČerneviČius, Maspeth....................  5.00

. v ‘ J. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y......... . ....... . ..... . 5.00
Suvažiavime per Joną Katiną priduota:

Vincas Karlonas, Maspeth, N. Y. .. . ................ 10.00
■' J. J. Inamaitis ................................... •............... 10.00

Clements Simon ........................................  5.00
L/ *F. Varaška ........... . .................*............. 10.00
į ■ • . K Tilwick ......................................       25.00

x | : F. Malkaitis ............   5.00
I ' Mary Kreivėnienė .............................................. 10.00

I < : Vladas Daniels................................................  5.00
Adele Alekauskas ............................................  10.00
Wm. Karlan, Jr..................................................... 5.00
John Barzdaitis................ . . . . . .......... ................5.00
W, Baltrušaitis ................................................. . 5.00
M. ir J. Kalvaičiai x...................................  5.00
Jos. Cibirka ............ ,......................  5,00
M. Liepus ................  10.00
J. Chepinskis ...................................................... 5.00
J. A...................    5.00

.8. ir K. Radusiai ...........................  10.00
M. Sadauskas.....................................................  10.00

’• C- iv J- Anskiai ....................   10.00
Mrs. S. White........................................................10.00

? Geo. Wareson .. ..................... •........................... 5.00

Mūsų Naujienos
čionai progresyviai žmonės 

turi Namo Bendrovę, kurios 
salėje Laisvės Choras laiko 
savo praktikas. Ir taip pat 

1 Laisvės Choras turi klubą. 
J Kadangi choro klube biznis 
i eina gerai, tai choras nutarė 
i duoti savo nariams ir drau
gams “Christmas Party,” kuri 
bus gruodžio 17 d. Bus vaka
rienė, bus valgių ir gėrimų, 
ir niekas nekainuos. Choras 
“fundina” kaip kalėdoms do
vaną. Ir turėsime “grab bag”.

Į Turite nusipirkti kokį nors 
| daiktą kokių 50 centų ver- 
j tęs, suvynioti ir atnešti. Pas- 
1 kui dalyviai iš to maišo kiek- 
■ vienas ką nors išsitraukia, 
pagal savo giliukį. Iš to būna 
visiems gražaus juoko ir daug 

| smagumo, žodžiu sakant, tu- 
! rėsime smagų vakarą. Nepa
mirškite dalyvauti.
Dar kita naujiena
.'Kaip kiekvienais metais, 
taip šiemet Namo Bendrovė 
rengia Naujų Metų balių, ku- 
ris tęsis iki vėlai nakties. 
Bus gera lietuviška muzika, 
gros visokias- lietuviškas me 
lodijas, galėsime šokti iki vė 
luinos nakties. Taipgi bus 
vakarienė, bus gerų valgių ir 
gėrimų. Bet kiekvienas turite 
įsigyti tikietus iš anksto, taip, 
kad būtų galima maždaug ži
noti, kiek bus svečių. Ir ti- 
kietas yra .visai pigus, tiktai 
$3. Tik i eta i jau yra paruošti. 
Stengkitės nusipirkti ir ki
tiems apie tai pranešti.

Gaukite tikietus Laisvės 
j Choro Klube, arba pas drau
gus.
Trečias dalykas

Tą vakarą “open house”, 
tai yra, galės ateiti kas tik 
norės, nusipirkęs išsigerti. 
Bet, žinoma, jeigu norės šok
ti bei valgyti; tai jau turės 
pasimokėti.

’ Praeityje įžanga būdavo 
penki doleriai, tai daugelis 
būdavo nepatenkinti, jog per. 
daug tiems, kurie gali mažiau 
gerti arba visiškai negali 
gerti. Dabar, kai įžanga tik
tai $3, manome, jog visi bus 
patenkinti.- Visi ir visos atei
kite bendrai palydėti senuo
sius ir pasitikti naujuosius 
metus. Dzūkas nuo Lazdijų.

BINGHAMTON, N. Y.
Susirgo Ona Mikolajūnienė. 

Yra išvežta į Wilson Memo
rial ligoninę, Johnson City. •

Tik dabar teko sužinoti, 
kad yra susirgus Bronė Zmit- 
raitė. Vėliname draugėms 
greitai pasveikti.

John Sadauskas jau sveiks
ta. Teko kalbėtis su juomi. 
Sakosi, kad .gerai jaučiasi po 
operacijos. Anna Boka irgi 
eina sveikyn. Džiugu matyt 
juos sveikstant.

A. J. K. Navalinskai

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

Bridgewater, Mass.

Paminėjimas trijų metų su
kakties nuo mirties mano my
limo vyro ir gyvenimo draugo 
Povilo Balčiūno. Jis mirė 
gruodžio 5 d., 1949 m., Detroit, 
Mich.

Visu laiku nuo pat atvažia
vimo iš Lietuvos, 1913 m., mu
du gyvenome Bridgewater, 
Mass., ir dirbome Lietuvių Ko
operatyve (batų fabrike) nuo 
pat jo įsisteigimo. Vėliau Povi
las pradėjo nesveikuoti. Taigi, 
kad sveikatą pataisyti, mudu 
išvykome apsigyventi pas sū
nų ir marčią į Detroit, Mich. 
Tačiau neilgai mudviem teko 
čia gyventi, tik 8 mėnesius, ir 
jis mirė. Paliko dideliame nu
liūdime mane, sūnų Antaną, 

i marčią ir dvi anūkes.
Dėl to skaudaus sukrėtimo, 

negalėjau aš ten ilgiau gyven
ti, grįžau į Bridgewater, Mass., 
kur turiu daug draugų ir gerų 
prietelių.

Velionis buvo Laisvės skaity
tojas nuo pat atvažiavimo į A- 
meriką, ir buvo prieteliškas 
žmogus šeimyniškame gyveni
me. Todėl aš negaliu jo pa
miršti, tad nors per spaudą pri
menu pergyventą taip skaudų 
sau momentą dėl jo mirties.

Karolina Balčiūnienė.

Nashua, N. H.
Mirimai

Vasara jau praėjo ir šalta? 
ruduo jau atėjo. Vėjas nulu 
po nuo medžių lapus. Tok? 
jau gamtos surėdymas.

Panašiai atsitinka ir su 
žmonėmis. Jie irgi, kaip tie 
.lapai, krinta. Vėl pasimirė po
ra lietuvių.

Pasimirė Karoso žmona ir 
tapo palaidota: su bažnytinė
mis apeigomis. Palaidota anl 
tikinčiųjų kapinių. Paliko nu
liūdime sūnų, f marčią ir save 
mylimą vyrą: Seniau buvo 
Laisvės skaitytoja.’

Taipgi pasimirė M. Jonie
nė, 62 metų amžiaus, palai
dota lapkričio 19 d. ant lie
tuvių kooperatyviškų kapinių. 
Palaidota laisvai. Paliko nu
liūdime du sūnus ir dvi mar
čias, tris anūkus ir vyrą Juo
zą. Lietuvoje paėjo iš Vil
niaus rėdybųs, Daugių baž
nytkaimio. Buvo ir dabar 
Laisvės skaitytoja.

Mūsų geras laisvietis Juo
zas Simutis susirgo ir tapo iš
vežtas į ligoninę Bostonan. 
Dar neteko patirti, ar jau jafn 
padarė operaciją. Sveikas bū
damas jis būdavo Laisvės a- 
gentu ir dalyvaudavo vajuo
se. Bet šiemet jau nebegalėjo 
.vajuje dalyvauti, nes nesvei- 
kavo. Vėlinu Juozui greitai 
ir pilnai pasveikti ir vėl daly
vauti kartu su visais.

, < "r . ' V;'

Lowell, Mass.
Svarbus Klubo susirinkimas 
Ir kiti dalykai

šį sekmadienį, gruodžio 7 
dieną, 4-tą vai. po pietų, Lie
tuvių Piliečių Socialis Klubas 
laikys metinį susirinkimą Vir
šutinėje salėje, 14 Tyler .St.

Susirinkimas bu^ labai svar
bus keliais atžvilgiais, bū
tent, kaipo metiniam susirin
kime, bus renkama Klubo val
dyba 1953-tiems metams veik
ti ir valdyti visą šios organi
zacijos reikalą. Todėl svarbu 
visiems nariams ir narėms da
lyvauti rinkimuose, kad iš
rinkti kuo geriausią valdybą, 
kad ir ateityje klubo reikalai 
būtų vedami pavyzdingai ir 
ant kiek tai galima, kultūrin
giau. 4

šiame susirinkime bus svars
tyta vaikučiams kalėdinis pa
rengimas. Tai irgi yra svar
bu visiems dalyvauti susirin
kime ir prisidėti prie tarimų 
kokio pobūdžio, kokio turinio 
parengimas turėtų būti ir kiek 
tam tikslui pinigų skirti, čia 
reikia visiems išsireikšti, kad 
paskiau nebūtų kokių priešta
ravimų.

Taipgi svarbus klausimas,
tai Naujų Metų pasitikimo
banketas.

Reikės išrinkti Komisiją,
kuri šiam tradiciniam-gražiam 
parengimui pasidarbuos.

Tokiuose parengimuose vi
suomet turima daug svečių, ir 
prie to reikia labai gerai pri
sirengti.

“Laisvės” administracija, 
mano manymu, padarė labai 
gerą-užgirtiną tarimą išleisti 
A. Dagilio eilių- rinkinį kny
goje. Aš Dagilio eiles be galo 
myliu skaityti. Tur būt nei 
vienų nepraleidau neskaitęs. 
Bet ką gi, neprilyginti, kuo
met jos laikraštyje retkar
čiais pasirodžiusios išsimėtu- 
sios. Kitos ir dingsta kur nors. 
Visai kitaip, kuomet turi prie 
vietos gražioje knygoje ir ka
da tik prisiminus pasiskaity
ti, kad liūdesio valandas pra
šalinti. šalia visko, tuomi pa
gerbiamas autorius ir šiek- 
tiek (gal būt) “Laisvei” susi
darys paramos. Kaip visur, 
taip ir Lowelly reikėtų gerai 
pasidarbuoti parinkti tai kny
gai prenumeratorių. Tik vie
nas doleris, o dar ir vardas 
užsirašusio telpa knygoje. 
Tad nesunku surinkti porą 
desėtkų prenumeratų Lowel- 
lyje.

Per keletą pastarųjų mėne- 
lių negalėjau niekur iš namų 
’šeiti, nes suluže viena iš dir
btinių kojų. Teko didžiai nu- 
iminti, kad turiu tik namie 
•.ėdėti, ir niekuo nebegalėjau 
nusidėti prie vietinio veikimo. 
3et manau kaip nors steng
iuos, kad kojas sutaisyti 
r vėl pagelbėti vietos veikė
jams, ypač draugui J. Bla- 
žoniui mūsų organizacijų rei
kaluose. Organizacinių darbų 
/isuomet yra, o darbuotojų 
lėl j'ų pas mus visai ne daug. 
Reikėtų visiems buvusiems 
zeikėjams vėl tapti veikles
niais .ir fuomi pakelti mūsų 
Judėjimą iš šiandieninio ap- 
mūdimo.

Susirinkimai • turi didelę 
reikšmę palaikymui organi
zacijų geram stovyje. Todėl, 
draugai ir draugės, bent da
bar—žieminiame sezone—pra
dėkime laikyti susirinkimus 
reguliariai.

Ypatingai apgailėtinai ap
leisti Literatūros Draugijos 
44-tos kuopos susirinkimai! 
Toks susirinkimas būtinai' tu
rėtų įvykti gruodžio 21 d., 
šių 1952 metų. Aš manau, 
kad ir aš galėsiu tą dieną su
spėti su savo medinėmis kojo
mis dalyvauti. J. M. Karsonas

Mūsų giliausia užuojauta 
Juozui Jonui ir Karosui, ku
rie neteko savo mylimų žmo
nų. V. Vitkauskų šeima.

Chicago, Ill.
* * z t

Jauno lietuviškos šeimos 
sūnaus mirtis

Lapkričio 5 d., Tulsa, Ok
lahoma, mirė Kazimiero ir 
Cassie Skaisčių sūnus Edwar- 
das, sulaukęs tik 36 metus 
amžiaus. Mirė nuo nelemtos 
ir veik neišgydomos ligos leu
kemia.

Šių metų birželio mėnesį 
du geriausi šalies ekspertai 
minėtos ligos pripažino, kad 
Edwardui beliko tik šeši mė
nesiai gyventi. Ir už šešių mė
nesių ir dešimties dienų, Ed- 
wardas mirė. Jis, betgi dirbo 
iki dešimts dienų prieš mirtį, 
kuomet turėjo pasiduoti li
goninėn.

žinodamas, kokia liga veda 
jį prie mirties tokiam jaunam 
amžiuje, Edwardas įsteigė 
fundaciją: “Eddie Skaistis 
Leukemia Trust Fund”, kurį 
pavedė Oklahoma Medical 
Research Foundation Center, 
Oklahoma City, kad geriau 
pravedus tyrinėjimą tos ligos, 
kuri iki šiol lemia mirtį tiems, 
kurie ja apserga.

Velionis Edwardas Skaistis 
baigęs tarnystę oro jėgose, 
1946 metais nuvykęs į Tulsą, 
Okla., įsteigė savo namų sta
tymo korporaciją ir kasmet 
pastatydavo po šimtą namų. 
Jam įsteigus fondą, namų 
statytojai pastatė 7 kambarių 
modernišką namą, kuris bus 
parduotas to fondo naudai.

Edwardas gimė Springfield, 
Ill., rugpjūčio 13, 1916. Kada 
buvo pusantrų metų, tėvai 
persikėlė į Benld, 111., ir ten 
išgyveno iki 1923 metų, kada 
atsikraustė į Cicero, 111. Tad, 
galima sakyti, jis užaugo 
Chicagoje. Baigęs aukštąją 
mokyklą, Edwardas dviejus 
metus lankė Junior College 
ir dviejus metus Northwes
tern University. Po to tris 
metus dirbo Container Corpo
ration įmonėje ant 35-tos 
gatyės, čia jis susipažino su 
Alex Grigg (Grigaliūnu), ku
ris supažindino su Violet ’ 
Grigg.

Karui užėjus Edwardas 
savanoriu pasidavė į oro j ė- , 
gas. Pirmą “furlough” gavo 
1943 metais, 7 d. kovo ir a p- j 
sivedė.

Velionis Edwardas Skaistis:I 
tapo palaidotas 7 d. lapkri
čio, Memorial Park kapinėse, 
Tulsa, Oklahoma. Paliko nu
liūdime Kazimieras ir Cassie 
(Kaziunė) Skaistos tėvai, 
žmona Violet, sūnūs Bruce, 
G m., Mike, 3 m., ir Bryon, 5 ' 
mėnesių. Brolis' Stanley Skais-j 
tis, Birminghton, Mich., dvi 
tetos Detroite, Mich., ir daug j 
kitų giminių.

Norinti daugiau informaci
jų apie velionį Ędwardą 
Skaistį, galite kreiptis pas 
tėvus sekamu antrašu: 4826 
W. Addison st., Chicago 11, 
Illinois. Rep.
H----------------------------------------------------------------

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.

diuomi užsiprenumeruoju A. DAGILIO poezijos knygelę 

ir užsimoku $...............

Vardus ir Pavardė...... ..............  ........................ ........................

Antrašas ....................................................................... ...............

Miestas ....................................................................... ..... ..........

PASTABA: Vardus ir pavardes, taip pat adresus, 1 
užrašykite aiškiai, suprantamai, nes knyga bus prenu- M? 
meratoriams pasiųsta tiesiai į namus.

A ' —....... '
- ------- —------- — Ii

4 pusl.-Laisvė (Liberty)-Penktad., Gruodiio.Dėt. 5, 1952
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Detroit, Mich.
Svarbūs įvykiai Detroite

Detroito Laisvės skaityto
jams jau žinoma, kad gruo
džio 13 ir 14 dd. čionai įvyks 
visos Amerikos Sveturgimiam 
Ginti Konferencija. Ta prog& 
šios konferencijos lietuvėj 
delegatai turės savo koiifcj 
renciją. Ji įvyks šeštadienį, 2 
vai. po pietų, Lietuvių Salė
je, 4097 Porter St.

O ant rytojaus, tai yra, 
sekmadienį, gruodžio 14 d., 
turėsime du dideliu dalyku 
toje pačioje Lietuvių Salėje. 
Antrą valandą po pietų bus 
masinis susirinkimas. Jame 
kalbės svečiai. Apart kitų, 
bus ii’ Laisvės redaktorius A. 
Bimba iš Brooklyn, N. Y. Dar 
nežinia, kas dalyvaus ir kal
bės iš čikagiečių.

O tos pačios dienos vaka
re, nuo 6 vai., įvyks puiki 
vakarienė.

širdingai kviečiami Detroi
to lietuviai šiuose parengi
muose skaitlingai dalyvauti 
ir tuomi paremti sveturgimių 
gynimo reikalus. Korespond.

Montreal, Cana
Pagaliau baigs ’
Metropolitan Bulvarą

Seniai planuotas pravesti 
per miestą didysis Metropoli
tan Bulvaras, kuris rištųsi su 
didžiaisiais vieškeliais iš ry
tų ir vakarų miesto, pagaliau t į 
miesto tarybos nutarimu bus 
realizuotas. Pradinis projek
tas buvo paruoštas 1931 m., 
bet taip ir stovėjo ligi šiolei. 
Už miesto ribų, provincija sa
vo dalį jau pravedė. Miestui 
lieka arti 3-jų mylių pravesti 
per miestą.

Metropolitan bulvaras iš ry
tinės miesto .'dalies nuo Point 
aux Trembles-Sherbrooke iki 
už Decario blvd. ant Cote d e 
Lięsse road. Visiškas bulvąiy -■ 
prave'dimas su užmiesčio d^ 
limis, apskaičiuojama, kai- I 
nuos apie $20 milijonų. Iš
kasėtos padengs priemiesčių, Į
miesto, provinciale ir federa- I
lė valdžios.

Sudegė trys lietuvių 
vasarnamiai (

Daugumui vietos lietuvių . 
gražiai įsikūrus gyvenime, a- 
part kitų patogumų, nemažai 
jų yra įsigiję vasarnamius, 1 
kad vasaros šiltam ore turėtų 
kur išvažiuoti saule paside
ginti. Taip iš daugelio kitų, 
keturi lietuviai, V. Kavalas, 
E. Vilkis, P. Kaušpėdą ir Mi
tch elas įsitaisė gražius vasar
namius St. Columbian distrik- 
te. Deja, nelaimei, trys va
sarnamiai—Kaušpėdus, KavAk- 
lo ir Mitchelo — iš lapkr.-slff 
į 18 d., naktį visiškai sudetfė. 

‘Gaisro priežastys nežinomas.
J.—

---- ----------------------------0
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New Yorko Žinios

(Tąsa)
Aneta davėsi viliojama. Jis atrodė 

jai gražus, už tai mylėjo jį dar labiau.
šypsojosi iš jo ydų, kurios jai buvo 

ye galo brangios. Jai atrodė, kad dėl to 
jis buvo mažiau vyras ir daugiau vai
kas. Jos širdis džiūgavo, kad jis kartu 
buvo ir vienas, ir kitas. Rože buvo ža
vus tuo, kad nieko neslėpė; jis rodėsi vi
sas visiškai. Naivus pačiu savimi pasi
tenkinimas jam teikė puikų natūralu- 
ma. •

Jis buvo atviras juo labiau, nes buvo 
įsimylėjęs A notą. Karštai, nesulaiko
mai. Jis nieko nemylėjo pusiau. Bet jis 
ir nieko nematė kitaip, kaip tik pusiau.

Jis užsiliepsnojo jąja, kai vieną vaka
rą, svečiuose, jis buvo labai iškalbus. 
Aneta nieko nepasakė, bet ji stebuklin
gai klausė (bent jis taip galvojo). ■ Jos 
protingos akys jam darė jo paties min
tis aiškesnes ir sparnuotesnes. Jos šyp
sena jį džiugino, kad jis taip gerai buvo 
kalbėjęs, ir teikė kitą, dar švelnesnį jau
smą, kad jis su ja pasidalinęs... Kokia ji 
buvo graži, jo klausydama! Koks nuo
stabus protas, kokia ypatinga siela švy
tėjo jos atidžiose, kalbančiose akyse; to- 
je?“ šypsenoje, kuri visa suprato! Nors 
jfc kalbėjo tik vienas pats, jis vaizdavosi 
Kalbusis su ja. šiaip ar taip, jis nie
kam kitam nė nebekalbėjo, o tik jai; ši
tuo vidiniu pašnekėsiu, slaptingu pasi
keitimu šiais nebyliais atsakymais jis 
jautėsi iškilęs viršum savęs paties...

Tiesa sakant, Aneta visai nesiklausė. 
Būdama pakankamai protinga, ji greit 
sugavo bendrąją Rože minčių prasmę ir, 
savo papratimu, nerūpestingai sekė pui
kias. liūliuojančias jo frazes. Bet tuo 
tarpu kai jis buvo užimtas savo iškal
bingumu, ji pasinaudojo, norėdama jį 
tiksliau apžiūrėti: akis, burną, rankas ir 
smakro judesį jam kalbant, gražias, 
žvengiančio kumeliuko šnerves, būdą ma
loniai ištarti kai kurias raides ir visa, kas 
tuo yra pasakoma — ir išorę, ir vidų... 
Ji mokėjo žiūrėti. Ji matė jo troškimą 
±jūti pasigėrėjimo objektu. Ji matė ma- 
Rjnumą, kurį jis jautė patikdamas, ir dėl 
to, kad jis jai buvo puikus, išmintingas, 
iškalbus, nuostabus. Ji visai negalvojo 
(taip! truputį, mažą truputėlį...) jį 
esant juokingą. Priešingai, tai ją tik 
jaudino...

(“Taip, brangusis, tu gražus, tu ža
vus, protingas, iškalbus, nuostabus... Tu 
nori šypsnio?.. Prašau, brangusis, aš tau 
duodu du... savo švelniausiomis akimis... 
Ar tu patenkintas?..”)

Ji juokėsi savo širdyje, matydama jį 
visiškai laimingą ir garbingą, padvigu
binantį savo čiulbėjimą lyg pavasario 
paukštelė.

Jis mėgavosi tuo gerbimu, jis gėrė 
jį tyrą, be lašelio ironijos; ir jis dar jo 
norėjo, jis niekad nepailsdavo. Ir, svaig
damas savo giedojimu, jis jo nebeskyrė 
jįuo tos, kuri juo gėrėjosi. Ji pasirodė 
wm įkūnijimu viso to, kas jame pačiame 
yra gražu, skaistu, genialu. Jis ją gar
bino.

Ji, į kurią nuo pat pirmųjų jo žvilgs.- 
nių įslinko meilė, pasijutusi šitoje pa
garboje panerta, nebeparodė mažiausio 
pasipriešinimo. Dingo net ir švelnioji 
pašaipa, kuria ji lyg šalmu dengė savo 

' širdies plakimą; ji siūlė meilei savo nuo
gą krūtį. Ji taip buvo ištroškusi mei
lės! Kai}) saldu numalšinti troškulį (ji 

• tuo iš anksto džiaugėsi) ją viliojančios 
būtybės lūpomis! Mintis, kad jis tokiu 
karštu mostu tas lūpas jai atidavė, pra
lenkdamas jos troškimą, persmelkė ją 
jausmingu dėkingumu.

\ Ugnis įsiliepsnojo. Abu degė vienas 
| antro geismu ir kurstė jį savuoju. Juo 
Į labiau vienas jaudinosi, juo daugiau lau- 
I kė iš antrojo; juo daugiau antrasis sten- 
\ gėsi pralenkti pirmojo laukimą. Tai la- 
I bai vargino. Bet eikvojimui jie turėjo 

’ * beribę jaunystės jėgą.
Tam tikrą laiką Anetos galia apsiri

bojo pasyviu vaidmeniu. Kitokio jai ne- 
' buvo palikta. Rože ją užgrobė... Ji bu

vo paskandinta. Jis vos bedavė jai lai
ko atsikvėpti. Jo atviraširdė, netelpan- 

/tjf savyje prigimtis norėjo viską pasaky
tu, viską patikėti: ateitį, dabartį, praeitį. 
Tai buvo ilgas kelias! Rože užėmė daug 
vietos! Bet jis ’taip pat norėjo viską ži
noti, viską turėti. Gyva jėga įsiveržė 
jis į Anetos paslaptis. Aneta turėjo daug

Jaukioje viešnagėje 
Brooklyne, N. Y.

Dėkavonės dienoje pasitai
kė proga dalyvauti mano gi- x 
minaičio D P naujų kambarių 
įkurtuvių viešnagėje. Nors 
jis su žmona ir mažu sūneliu 
gyvena Brooklyne jau virš 3 
metai, bet.iki šiol gyveno ne
pavydėtinam dviejų kamba
rių bute. Dabai’ išsinuomavo 
4 kambarių butą ir įsitaisė 
naujutėliai^ rakandais. Dabar 
jis didžiuojasi, kad tokių gra
žių kambarių neturėjęs nei 
nabašnykas Smetona.

Naujasis šio buto šeiminin
kas dirba pas kriaueius, tai ir 
jo svečiai didžiumoje buvo 
kriaučiai. Vienas iš svečių, 
kuris šioje šalyje praleidęs 
savo pusę amžiaus, buvo 
kriaueius labai iškalbus. Jis 
papasakojo, kad jis Brookly- 
ne gyvena ir kriaučiauja jau 
virš 40 metų. Buvo per1 kelis 
kartus kriaučių 54 lokalo ko
mitete ir labai gerai kriaueius 
pažįsta. Jis sako:

—Seniau pas kriaueius būda
vo irgi įvairių politikavimų, 
bet lokalo susirinkimuose bu
vo prisilaikoma tvarkos. Da
bar, jeigu susirinkime /kuris 
užsimena apie kriaučių reika
lus, tai Buivydas su savo pa
sekėjais sukelia iermuojan- 
čias diskusijas ir dėl to 'daž
nai, kad ir svarbūs dalykai 
liekasi neišspręstais. Jeigu 
komitetai! ar komisijon išren
kami teisingi ir bepartyviai 
žmones, kurie neima įsakymų 
nuo Buivydo, tai .jis tuos žmo
nes apšaukia komunistais. Jis 
kelia lermą, kad lokalų vado
vautų niekas kitas, kaip anar- 
chistuojanti buivydiniai ler- 
mavotojai.

Lokalo susirinkime buvo 
delegatais išrinkti Jackus ir 
Juškauskas į CIO unijos kon
venciją. Juodu sugrįžę išdavė 
iš konvencijos eigos rapor- 
tą, kurį lokalo susirinkimas 
vienbalsiai priėmė. Buivydas 
parašė į “Keleivį”, kad dele- I 
galam atmokėta po $200 iš
laidoms, bet jų raportas ne
vertas nei 2-jų centų. Nesu
rasdamas kitokių šmeižtų 
prieš tuos žmones, vapalioja, 
kad ir tiedu žmonės komunis
tai.

Lokalo delegatas V. U bara 
neklauso Buivydo įsakymų, 
tai ir jis Buivydui komunis
tas. Ginkus nepadeda virti 
smalą lokale, tai ii’ jis—ko
munistas. Tysliava dėl ramy
bės kriaučiuose netalpina 
B u i v y d o korespondencijų 
“Vienybėj,” jis irgi komu
nistas. Lietuvių 1< r i a učių 
kontraktorių asociacija neda
vė ‘Keleiviui’ šiais metais pi
nigų, tai ir jie jau komunis
tuojami. Nenuostabu bus, jei 
patempsime ‘Keleivyje’, kad 
jau ir naujoji Buivydienė 
komunistė. Apie ką žmonės 
kalba, tai ir sukalba. O tokių

darbo, norėdama apginti paskutiniąsias 
savo linijas. Truputį pasipiktinusi, lai
minga ir smagi, ji buvo benorinti šiam 
užpuolimui spirtis, bet užpuolikas buvo 
toks mielas!.. Jis pasidavė aistringai ir, 
mintyse atsiduodama šitai prievartai 
(“Et cognovit earn...” Jis jos beveik ne
pažino!..), ji jautė slaptą maištingumo 
ir malonumo antplūdį...

Neišmintinga buvo atverti visą save. 
Kai kuriuos prisipažinimus, pareikštus 
pasitikėjimo valandomis, patikėtinis vė
liau gali panaudoti kaip ginklus. Bet tai 
buvo menkiausias Anetos ir Rožės ■ rū
pestis. Šią meilės valandą niekas myli
mojo negalėjo nepatikti, niekas negalėjo 
nustebinti. Visa? ką mylimasis pasako
jo, ne tik nenustebino mylinčiojo, bet, at
rodė, atsakė į neišreikštus jo linkėjimus. 
Rože daugiau nebesisaugojo — dar ma
žiau saugojosi nekuklių prisipažinimų, 
kuriuos atlaidi Anetos ausis vis dėlto la
bai tiksliai užregistravo, net jai pačiai 
to nežinant.

Ners ir kažkaip jiems būtų buvę ma
lonu gretinti praeitį ir dabartį — ir da
bartis, ir praeitis skendo svajonėje atei
ves — jųdviejų ateities: nors Aneta ir 
nieko nepasakė, ir nieko nepažadėjo, jos 
sutikimas buvo taip labai prileidžiamas, 
iš anksto apskaičiuotas, reikalaujamas^ 
jog pagaliau ir pati Aneta patikėjo jį 
davusi. Pusiau primerktomis, laimiu- i 
gomis akimis, ji klausėsi Rože (jis buvo 
iš tų, kurie džiaugiasi rytdiena daugiau 
negu šia diena), su nepavargstančiu en
tuziazmu dėstančio jam skirtąjį didingą 
minties ir veiklos gyvenimą. Kam jam? 
— Rože. Tai jai tai}) pat buvo aišku, 
nes ji buvo Rože dalis. Ji neįsižeidė, 
kad ją šitaip paglemžė: ji buvo per daug 
užimta, klausydamasi, žiūrėdama, ger
dama šitą stebuklingąjį Rože. Jis daug 
kalbėjo apie socializmą, tiesą, meilę, iš
laisvintą žmoniją. Jis iš tikrųjų buvo 
puikus, žodžiuose jo plačiaširdiškumas 
nežinojo ribų. Aneta buvo sujaudinta. 
Ją svaigino mintis, kad ji galėtų būti 
prijungta prie šitos galingo gerumo 
veiklos. Rože niekados neklausė, ką ji 
apie tai galvoja. Buvo savaime supran
tama, kad ji galvoja taip pat, kaip ii’ jis. 
Ji negalėjo kitaip galvoti. .Jis kalbėjo už 
ją. Jis kalbėjo už abu, nes jis gražiau 
kalbėjo. Jis sakė:

— Mes padarysime... Mes turėsime...
Ji neprieštaravo. Greičiau ji būtų pa- 

dėkavojusi. Visa tai buvo taip platu, • 
taip neribota, taip nesuinteresuota, jog 
jai „nebuvo jokios priežasties jaustis dėl 
to varžomai. Rože buvo visa šviesa ir 
visa laisvė... Gal būt, šiek tiek neaiški.
Aneta gal būtų pageidavusi šiek tiek tik
slumo. Bet tai bus vėliau, juk .negalima 
pasakyti viską iš karto. Tęskime malo
numą! Šiandien lieka tik džiaugtis šiais 
neribotais horizontais...

Labiausiai ji džiaugėsi malonia iš
vaizda, karštu patrauklumu jųdviejų įsi
mylėjusių kūnų, kuriais staiga slinko 
elektrinės s-ensualinių sulčių potvynio 
bangos, pripildžiusios juos abu, turtin
gus nekaltos jaunystės jėgomis, sveikus, 
tvirtus ir liepsningus.

Niekad Rože iškalbingumas nebūdavo 
toks ryškus kaip tada, kai jis nutrūkda
vo ir kai paskutiniuose jo žodžių virpė
jimuose, atveriančiuose jiems entuzias
tingus vaizdus, jų akys susitikdavo: stai
gus susijungimas būdavo lyg glamonėji
mas. Tada juose užsiliepsnodavo tokie 
geismai, jog jiems kvapo pritrūkdavo. 
Rože nebegalvodavo apie nuostabą ir kal
bėjimą. Aneta nebegalvodavo nei apie 
žmonijos, nei apie savąją ateitį. Jie pa
miršdavo viską, viską, kas juos supo:'- 
saloną, viešumą. Šiomis akimirkomis 
jiedu nebebūdavo niekas kitas, kaip tik 
vi-eninga būtybė, viskas ugnyje. Nieko 
daugiau, tik prigimties geidulys, — vie
nintelis, godus ii1 grynas kaip ugnis. Po 
to Aneta išsiverždavo iš svaigulio drum
stomis akimis ir degančiais skruostais 
su girtu ir virpančiu tikrumu, kad vie
ną dieną ji neatsilaikys...

Jų meilė niekam nebebuvo paslaptis. 
Jie abu nebesugebėjo jos slėpti. Veltui 
Aneta būtų tylėjusi: jos akys kalbėjo už 
ją. Tylus jų sutikimas buvo toks ryš
kus, jog žmonių, kaip ir Rože, akims ji 
atrodė tyliai pasižadėjusi.

(Bus daugiau)

Brooklyne kalbų visuose kam
puose girdima.. Na, o Kund
rotą ir Gudas, tai netik jau 
komunistai, bet didžiausias 
kaulas Buivydo gerklėje. Jis 
kai apie juos pradeda’ kal
bėti, tai ir paspringsta.

Čia vienas dypūkas per
traukė kriaučiausv kalbą, pa
reikšdamas :

— Mums naujakuriams iš 
pradžios nebuvo suprantama, 
dėlko lokalo susirinkimuose 
keliama tie aštrūs kivirčai. 
Dabar ir mums aišku, kad tai 
iš pavydo ir dėl vadovybės. 
Geri ir teisingi žmonės šmu- 
gelninkų pravardžiuojami ko
munistais be jokių faktų.

Visą laiką ramiai sėdėjęs, 
ir klausęsis, ką kiti kalba, 
sako:

Prieš aušrą pareidamas na
mo newyorkietis Peter Bar- 
ban išgirdo kūdikio verkimą 
kieme, 636 E. 5th St. Tokiu 
laiku nenormalu kūdikiui bū
ti kieme. Jis pašaukė polici
ją-

Tyrinėjjmas išaiškino, kad 
trejų metų Mary Ann Youri- 
son buvo svečiuose pas gimi
nes ir kad ji, atsikėlusi anks
ti, gal norėdama pažiūrėti, o 
gal ir norėdama eiti namo, 
iš trečio aukšto per langą 
nukrito kieman. Tačiau su- 
ž eista ne pa vo j i nga i.

Norintieji pirkti bizni, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Motinos būriais suvažiavo 
reikalauti mokyklų

tos žmoniškai mokyti dabar 
ankštose klasėse sugrūstus ir 
visokiausiomis valandomis tu
rinčius eiti mokyklon arba tik 
dalį laiko tegalinčius mokytis 
vaikus.

Tas busimasis penkeriais 
metais prieauglis, tai daugiau
sia veteranų vaikai. Tų vete
ranų, kurie pavėluotą šeimy
ninį gyvenimą pradėjo po iš
buvimo po kelerius metus ka
ro laukuose laike praėjusiojo 
pasaulinio karo. Būtų didelė 
skriauda jiems, jeigu jų vai
kams Dus atimu* proga žmo* 
niškai mokvtis dėl nebuvimo 
mokyklų ir mokytojų.

Mokytojų atstovė pasiūlė 
unijos pateiktą dešimties pun
ktų programą. Joje, greta kit
ko, reikalauja, kad federalė 
valdžia suteiktų dešimtį bili
jonų dolerių dešimties metų 
planui mokyklų reikalams. 
Kad mokyklų reikalai valsty
bės budžete gautų pirmą vie
tą.

Specialiais busais iš dauge
lio miesto sričių suvažiavo Ir 
būriai iš subways ir miesti
nių busų moterų pasipylė prie 
City Hali, N. Y. Ten įvyko 
miestinės Budžeto Tarybos po
sėdis svarstyti paskyras mies
to reikalams.

Moterys-motinos suvažiavo 
reikalauti daugiau paskyrų 
mokykloms. Būriui susiedijų 
atstovių suėjus į posėdžio salę, 
šimtai kitų likosi lauke, nesu
tapo Tokios motinų
apgulos miesto salė jau seniai 
nebuvo mačiusi.

Rose Russell, Mokytojų Uni
jos vadovė, pareikalavo skirti 
daugiau doleri ! mokyklų bu- 
džetvi 1953 metams. Tie pas
kirtieji 65 milijonai, sakė ji, 
yra tiktai lašas kibire.

Statyba naujų mokyklų tu
ri būti patrigubinta, kad 
ateinantis mokinių prieauglis 
sekamais penkeriais metais 
galėtų sutilpti. Kad būtų vie

— Aš gerai žinau Buivydą, 
nes man prisiėjo ir prisieina 
susikirst su juom LSS 19 kuo
poje. Jeigu ne jo anarchiz
mas, tai ir kuopa daugiau 
veiktų ir bujotų. Aš sugebiu 

I sugyventi su įvairių pakraipų 
žmonėmis, bet su tuo žmogu- 

Į mi negalima. Tai vėjo vėtytas 
ir. mėtytas renegatas. Jis bu
vo socialistu, komunistu ir 
sklokininku. Būdamas skloko- 
je tapo jos išdaviku. Po to 
prisiplakęs prie komunistų, 
bandė lošt judošiaus rolę. Per 
“Laisvę” puolė socialistus, o 
per “Keleivį” komunistus 
šmeižė. Kai)) dabar kad sako
te, jog Kundrotas yra pas-

. pringimo kaulu Buivydo ger
klėje, taip tada ir dabar aš 
esu jam LSS 19 kuopoje. Aš 
visados buvau ir esu socialis
tas, bet labai abejotina ir da
ba)', kam Buivydas tarnauja. 
Jis susirinkime kalba vie
naip, o išėjęs iš susirinkimo 
daro kitaip. Tai iki kaulo su- 
anarchistėjęs žmogus.

Staiga prie antro stalo su
skambėjo lietuviškos dainos 
aidai. Aš pastebėjau, kad ver
čiau pasiklausykime dainos, o 
ne čia sielotis apie nusikama
vusius rėksnius. Stasiukas.

________  __ __ — ___ *

Jai neapsimokėjo 
anksti keltis

Nenori leisti kalbėti 
apie valdininkus 

_ ~_

Miesto Tarybai buvo {teik
ta rezoliucija, reikalaujanti 
iš anksto paskelbti vardus tų 
ašmenų, kurie skiriami aukš
toms valdinių įstaigų tarnau
tojų pareigoms. Reikalavo lei
sti visuomenei pasisakyti. Tuo- 
rni, sake pasiūlytojai tos re
zoliucijos, valdinės įstaigos 
ūus apsaugotos nuo raketierių. t

Už tą rezoliuciją, tai yra, 
už leidimą visuomenei pasisa
kyti apie skiriamus valdinin
kus, karštai kalbėjo ir balsavo 
patsai vienas republikonų ir 
darbiečių atstovas taryboje 
kaunsilmanas Stanley M. Isa
acs. Taip pat kalbėjo už re
zoliuciją (bet, kaipo pirmi
ninkas, negalėjo balsuoti) ta
rybos i prezidentas Rudolph 

! 11 al ley.
Prieš leidimą visuomenei 

pasisakyti—prieš rezoliuciją— 
argumentavo brook lyn ietis 
demokratų-tammaniečių lyde
ris Sharkey ir bronxieciu de
mokratų lyderis Keegan. Ka
dangi demokratai taryboje 
yra daugumoje, tad jie ir nu
balsavo (23 balsais prieš 1) 
rezoliuciją padėti archyve, 
kas prilygsta atmetimui.

Siuntė delegaciją 
pas prokurorą

Newyorkietis Civilinių Tei
sių Kongresas siuntė delegaci
ją pas prokurorą Lane. Pro
testavo prieš nuteisimą Eliza- 
beth’os Gurley Flynn.

Delegacijos organizuotojai 
pareiškia, jog įkaltinimas pa
niekinime teismo ir nuteisi
mas 30 dienų kalėti už tai, 
kad “atsisakė tapti šnipe,- iš
davinėti persekiojimui kitus 
žmones,” yra neįstatymiškas, 
yra prieškonstitucingas, yra 
žiaurus.

I

MATTHEW A.
BIYLS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

, MArket 2-5172
1 J

Laike Philip Murray laidotuvių plieno darbininkai Ho
mestead, Pa., sustojo kelioms minutėms dirbę. Mat, 
Murray buvo ir didžiosios plieno (darbininkų unijos pre
zidentas.

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

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

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

No. 2. M. ŠVILPA SALVE (for external pains). Tai mostis nuo įvai
rių skausmų: kojų, rankų, sprando, reumatiškų sąnarių skausmų. $1.50 
už 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. JŠVILPA’S NEW DISCOVERY (Salve for Piles). Ši mostis 
naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles ar 
užsisenėjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai 
prie dėžutės kaip vartoti ir užsilaikyt. Raina $2.50.

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

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

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

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

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

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valahdoj 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
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Iš Motery Klubo . 
susirinkimo

Lapkričio 20 d. oras buvo 
nesmagus, smarkiai lijo, bet 
tas motery nesulaikė nuo da
lyvavimo susirinkime. Smagu 
yra matyti skaitlingai susi
rinkusias. Rimtai dalykus ap
svarsto, delegates išrenka, 
pasveikinimus paskiria kon
ferencijoms ar suvažiavimam. 
Atydžiai išduoda raportus i.š 
į va iriu parengimu.

Nutarė rengti dvi pramo
gas artimoje ateityje. Viena 
bus prelekcija, antra —muzi
kos, dainų, deklamacijų.

Susirinkimą baigusios nuėjo 
į Liberty Auditorijos restau- 
raną, kuriame laukė net ke
lios draugės papuošusios sta
lą dėl apvaikščiojimo savo 
gimtadienio. Visas susirinki
mo dalyves pavaišino val
giais ir gėrimais. Pribuvo ir 
jaunesnės kartos draugių. 
Viena jų gražiai pakalbėjo 
apie svarbą minėjimo gimta
dienių / visuomeniškai, kaip 
mūsų klubietės kad mini. Ki
tos padainavo. Pritarė ir vy
rai, kurių nemažai buvo sve
tainėje. Sykiu ir daina skam
bėjo labai reikšmingai ir gra
žiai. Klubjetė.

PADĖKA
Varde Moterų Klubo tariu 

širdingą ačiū visoms, drau
gėms ir draugams, kurie kuo 
nors prisidėjot prie moterų 
rengtos bendrai tarptautinės 
parodos, kuri pavyko taip 
gražiai ir sėkmingai. M. K. S.

Buvusiam šerifui 
dviguba bausmė

Buvęs Manhattano šerifas 
Daniel Finn buvo pašauktas 
trafiko teisman už penkis 
prasižengimus.

.Jo prasižengimai buvo: už 
parkinimą automobiliaus už
draustose parkinti vietose.

Teisėjas paskyrė jam dvi
gubą bausmę—$130’arba 25 
dienas kalėjimo.

Nenorėdamas kalėjime sė
dėti, buvęs šerifas pasimoke- 
jo bausmę.

n OS

BROOKLYNO AIDO CHORAS
STATO SCENOJE VAIDINIMĄ 

"STREET SCENE"
Sekmadienį, Gruodžio 7 Dee.

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

PETRAS KAI’ISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

lietuvių Glenn šeimos nuosavybe

<&>

LKON YONIK, baritonas
MILDRED STENSLER

Aido Choro mokytoja ALDONA WALLEN, sopranas

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

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

FRANK BALWOOD, visos programos akompanistas.
Pradžia lygiai 3:30 vai. dieną. Įžanga $1.50 (su taksais)

l’O PROGRAMOS ŠOKIAI
Programa bus tikrai naujienybė, nes viskas bus atvaizduota kaipo vie- 
dienos įvykiai ant “LITUANICA SQUARE”.
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, užtikriname, kad būsite

labai patenkinti su puikia programa. _ Rmgimo

>■111 .1 ,-i, , •,T-T-V la^agfc, - 'll I mCTg3BSSSttS,;lll

Now\Mo^^^Žlnios Pagerbs persekiojamą' Ruošiasi statyti 
moterį Rose Nelson konvencijoms salę

Būkime visi 
aidiečiy parengime

Sekmadienį, gruodžio 7 d. 
aidiečiai ir vėl linksmins pu
bliką. šį sykį bus kas nors 
visai naujo, — tad nepraleis
kite nematę.

Ypatingai smarkiai rengiasi 
sužavėti mus mūsų jaunieji 
aidiečiai. Jie ir šoko, ir dai
nuos, ir vaidins.

Visų mylimas dainininkas 
Leonas Yonikas taipgi daly
vaus ir duos mums keletą 
dainų solo. Jis irgi dalyvaus 
vakaro scenoje su visais ai- 
diečiais. Apie Leoną daug 
nereikia rašyti, nes jis jau 
gerai mums visiems žinomas. 
Leonas tik kelios savaitės at
gal koncertavo Chicagoje ir 
Detroite, kur buvo .priimtas 
labai šiltai.

Taigi, visi būkime Liberty 
Auditorijoj šį sekmadienį, 4 
vai. po pietų. , Aidietė.

Lekcija ekonominiu 
klausimu gruodžio 5 d.

Penktadienio vakare, gruo
džio 5, Jugoslavų salėje, 405 
W. 4 1 St., New Yorke, “Dai
ly W’orkerio” redaktorius 
John Pittman duos lekciją e- 
'kot/ominiu klausimu.
>Po lekcijos bus plačios dis
kusijos. Svarbu su tuo klau
simu susipažinti. K. V.

Apiplėšė policijos 
ginklu firmą

Kas tai įsigavo į Lava Fi
rearms & Police 'Equipment 
Co. įstaigą ir išsinešė šešis 
šautuvus.

Toji įstaiga yra prie pat 
policijos stoties, bet policija 
ją neapsaugojo.
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Iš Kriaučių Susirinkimo KONCERTAI

Lapkričio 26 d. įvyko lie
tuvių kriaučių 54-to skyriaus 
susirinkimas^ 11-27 Arion PI., 
unijos svetainėje.

Laiškas buvo prisiųstas ir 
perskaitytas su padėka loka- 
lui nuo Onos Blibnienės už 
gėlių vainiką, prisiųstą velio
niui Antanui Bubniui. Antras 
laiškas buvo nuo BALFo at
siustas prašant aukų. Laiškas 
priimtas ir paaukota $150.

Po laiškų skaitymo prasi
dėjo nominacijos kandidatei 
į lokalo valdybą ateinantiems 
metams. Lokalo pirmininkas 
vienbalsiai pasiliko tas pats, 
V. JZaveckas. Lokalo tarybos 
sekretoriumi apsiėmė tas pats 
Ch. Kundrotas ir P. Vaitukai
tis. Bord-direktorium apsiėmė 
tas'pats P. Grabauskas ir J. 
žaruolis. Joint Bordo nariais 
apsiėmė abu tie patys, J. Pi- 
tersonas ir S. Jackus, taipgi 
J. Buivydas ir V. Damauskas. 
Trade Boardo atstovu apsiė
mė tas pats Ch. Thomas, taip
gi Teodoras Yegella ir V. Mi- 
chelsonas. Trade Ex-Boardo 
atstovu apsiėmė tas pats, M. 
Nazveckas ir A. Ramanaus
kas.

Lokalo taryboje reikia 2 ir 
apsiėmė abu senieji — Ch. 
Cerka ir J, Vaškevičius, taip 
gi, F. Spūdis ir J. Urbonas.

Lokalo finansų sek)-. Vaš
kevičius pasitraukė iš tos vie
tos ir apsiėmė Į pildomą loka
lo tarybą.' Kadangi finansų 
sekretoriui reikia susidurti su 
anglų kalba ii* rašyba, o Vaš
kevičius yra naujakurys, tai 
jam yra sunku su anglų .kal
ba ir rašyba. Tai finansų se
kretorium apsiėmė jaunuolis 
čia gimęs ir mokslą baigęs, 
visiems žinomas muzikos ir 
(laimi mokytojas Jurgis Ka
zakevičius. Jam kaip tik toji 
vieta yra tinkama. Bet kur

G ARSINKITĖS LAISVeJ 
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tau nešvariems politikieriams 
{patiks. Jie kandidatą nomi
navo prieš Kazakevičių ir. ap
siėmė naujakurys B. Sutkus. 
Nieko aš neturiu prieš Sutkų, 
bet kas tą darbą atliks. Ne
švariems pas kriaučius poli
tikieriams nesvarbu, kaip tas 
darbas bus atliktas. Bęt bro
lis Sutkus turėtų pats susi- 
prasi.

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos, atėjus balsavimo 
dienai balsuokite už tą, kuris 
gali tą darbą gerai atlikti, 
už Kazakevičių.

. Skyriaus delegatas V. Uba- 
revičius raportavo iš dirbtu
vių kriaučių stovio. Pasirodo 
iš raporto, kad kriaučiai dir
ba gana gerai ii- dirbtuves 
visos turi įvalias darbo. Kaip 
ilgai tas darbas tęsis, tai iš 
kalno sunku pasakyti. J. S.

Vedybos
Apsivedė Edwardas Barkus 

su Louise Dugan. Jų vedybų 
pokilis įvyks šį šeštadienį, 6 
d. gruodžio, Charles Mansion, 
105 Montrose Ave., Brooklyn, 
New York. z

Edwardas Barkus yra sū
nus Stanley ir Mary Barkų, 
gyvenančių 68 Maujer St., 
Brook lyne. Mrs. Barkus yra 
plačiai žinoma, kaipo LDS 
veikėja.; Mr. Barkus yra dien
raščio Laisvės skaitytojas ir 
rėmėjas. Sūnaus vedybų pro
ga Mi-. Barkus apdovanojo ir 
dienraštį Laisvę $2.

Edwardas ii- Louise yra abu 
dar jauni , žmonės. Louise, 
rodosi, yra airių tautybes tė
vų,* tačiau jiedu abu. yra a- 
mėrik'dje gimę, augę ir mo
kyklą ėję. L. Reporteris.
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Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

ACME LIQUOR STORE
SAM SAPEGA, Savininkas

Didelis pasirinkimas Amerikoniškų ir 
Importuotų degtinių ir vynų.

Calvert 
Shkse'hve^ANT UŽSAKYMŲ PRISTATOME 

Į NAMUS '
Greitas patarnavimas ir teisingos kainos

2110 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
Telefonas NAvarre 8-4343 Lie. No. L-5288

\

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

a: doncov
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2jid Avenue
(arti 14th St.)

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

Dainos Ir šokiai, šauni,Orkestrą.

k

Rusų Balalaikų Simfonijos 
Orkestros Koncertas

Garsioji Rusų Balalaikų 
Simfonijos Orkestrą turės sa
vo 8-tą metinį koncertą šeš
tadienio yakare, gruodžio 6 
d., Carnegie Hali.

ALEXANDER KUTIN
Orkestrai vadovauja garsu

sis muzikas Alexander Ku
tin. Koncerte dalyvaus rusų 
vyrų choras ii- garsūs solistai. 
Pradžia 8:30 vai. vakaro.

Pianisto Serkino koncertas
Penktadienį, gruodžio 5, 

Carnegie Hali, įvyksta pasi
žymėjusio pianisto Serkino 
koncertas. Pradžia 8:30 vai. 
vakare.

Serkinas skambins Haydn, 
Adolf Busch, Schubert, Bee
thoven ir kitų kompozitorių 
muziką.

Pražuvo kasierius ir pinigai
St. Moritz Hotel aną dieną 

pasisamdė naują kasierių, 
kuris trečiadienį jau nebepa
sirodė darbe. Kartu su kasio- 
i’ium žuvo i)- $3,455.

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. 3-9805

S
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Arbatinis popietis yra ruo
šiamas šeštadienį, gruodžio 
6, Adelphia salėje, 74 Fifth 
Ave., Manhattane. Pradžia 2 
va], po. piet'i.

Šiame parengime bus pa
gerbta Rose Nelson, kuri yra 
viena iš 40 moterų, deportuo
ti skiriamų.

Rose Nelson yra pasižymė
jusi kovotoja prieš negrų 
persekiojimą ir prieš antise
mitizmą. Per daugelį metų ji 
aktyviai dalyvauja motorų 
veikime Now Yorko apylin
kėje.

šiame parengime taipgi da
lyvaus nemažas skaičius ats
tovų, kurie ruošiasi vykti į 
Amerikinio Sveturgimius (Lu
ti Komiteto šaukiamą nacio- 
nalę konferenciją , gruodžio 
13 ir 14 dienomis, Detroit, 
Mich.

Rose Nelson gynimo komi
tetas kviečia visus dalyvauti 
šiame parengime.

Aido Choras
o

šio penktadienio vakaro į- 
vyksta Aido Choro svarbiau
sia pamoka, kad tinkamai 

I pasiruošti gruodžio 7 d. kon
certui. Pamoka bus didžiojoje 
salėje ant estrados.

Visi choristai būtinai turi 
susirinkti laiku, 7:30 vai. va
kare. Choro pirm.

Pats plėšikas pranešė 
policijai

Tūlas plėšikas, įsiveržė į 
Herbert Perry įstaigą Brook- 
lyne, surišo savininką, pasi
grobė $175 ir 'patelefonavo 
policijai, kad jis tą įstaigą 
apiplėšė. Tada jis prasišalino.

I

Baltimore, Md.
HELP WANTED

FEMALE
OREOLE 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
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)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE 
AUTO MECHANICS. TOP NOTCH 
MEN. Clean, warm, modern equip
ped shop. Pleasant Surroundings. 
Salary or flat rate. Philadelphia’s 
largest Olds, dealer.

CRISCONI OLDSMOBILE
1155 S. Broad FU. 9-4400

Ask for Mr. Gatti 
(236-238)

SHEET METAL MODEL MAKER 
for close Tolerance electronic parts. 
Must have experience with height 
gauge. Steady work; good pay: 
good working conditions. Apply th 
person. J. J. CRESS CO. Crescent 
Blvd, at Lincoln Ave., West Col
lingswood Heights, N. J.

Gloucester 6-3880.
(236-238)

MECHANICS. For general re
pairs on Brockway trucks. Must 
have own tools and 3 years exper
ience. A good opportunity for Ihe 
right man. Apply in person. H. A. 
Del I ART & SON, Crescent Blvd. <?• 
Haddon Ave. Collingswood.

(236-242)

Help Wanted—Female
BOOKKEEPER. 18 to 25. Assist 

to check agents payments. Insurance 
office. 5 day week. 3614 hour. 
Good opportunity. Apply in person. 
FIDELITY & CASUALTY CO. of 
N. Y., 426 Public Ledger Bldg, or 
phone: MA. 7-7600. Ask for Miss 
Sagan.

(237-239)

STENOGRAPHER. Attractive po
sition in Insurance office. Good op
portunity; nice environment. Apply 
in person. FIDELITY & CASUAL
TY CO. of N. Y., 426 Public Ledger 
Bldg. Or phone MA. 7-7600. Ask 
for Miss Sagan.

(237-239)

MALE and FEMALE
COUPLE. Man and wife; exper

ienced. Best references. No Laundry 
or gardening. Must have driver’s 
license. Sleep in own apartment. 
Steady position for right couple. 
Phone 9—10 A. M. or 6 -8 P. M.

Norristown 8-2693.
(231-238)

Miesto statybos koordinato- 
, rius sutiko užgirti planą Now 

5 orke stalyti .konvencijoms
I salę.

Planuojama tokią salę shB 
tyli Columbus Circle. Namą?? 
užimsiąs not du blokus. Vien 

' lik žemė kainuosianti $9,- 
i 500,000.

Columbus Circle randasi 
prie pat Central Parko.

PRANEŠIMAI
RIC HMOND HILL, N. Y.

L.L.D. 185 kuopos molinis susi
rinkimas įvyks antradienį, gruodžio 
10 d., pradžia 7:30 vai. vak., 110-06 
Atlantic Avė.

Nariai malonėkite atsilankyti i šį 
susirinkimą, nes bus naujai perlen
kimas valdybos 1953 meilini, ir yra 
kiti} reikalų aptarimui.

~ Komitetas.
(238-239)

DETROIT, MICH.
Antano Bimbos Prakalbos

14 d. gruodžio, 2-rą vai. popiet, 
Draugijų svetainėje įvyks labai 
svarbios prakalbos, kalbės Antanas 
Bimba ir kili svarbūs kalbėtojai. 
Kviečiame visus atsilankyti ir iš
girsti tas svarbias prakalbas. A

Po prakalbų, 7 vai. vakare “Tfus 
puiki vakarienė. Čia ir vėl luresijftp 
gražų pažmonį, bus muzika ir ša
kiai. Rengė y} i.

(237-238)

PHILADELPHIA, PA.

L.D.S. 5 kuopos mėnesinis ir kar
tu šiais metais paskutinis susirinki
mas įvyks trečiadienį. Gruodžio-De- 

I comber 10 d., pradžia 8 v. vakaro, 
i po antrašu 1150 N. 4th Si.

Visi nariai būtinai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes yra daug 
svarbių reikalų atlikti. Be skaitlin
go jūsų atsilankymo nebus galima, 
tie reikalai atlikti. Taipgi turėsite 
naują valdybą išrinkti 1953 metam. 
Prašome išanksto pagalvoti ir įteik
ti susirinkimui gerų sumanymų dėl 
L.D.S. 5-1 os kuopos. Tad būkite su
sirinkime visi.

P. Walantiene, prot. rast.
(237-240)

BOSTONO APYLINKĖ

LJD.S. 1-sios Apskrities molinė 
konferencija įvyks sekmadienį, gruo- 
džio-Dec. 14 d., prasidės 11 vai. r.'jf. 
to, 318 So. Broadway, So. BostO* 
Mass. Prašome visų kuopų prisiųsti 
savo atstovus /ir prašome delegatų 
pasiruošti raportus iš kuopų veiklos 
ir abolno stovio.

D. J., LDS 1 Aps. pirm.
(237-238)

PAJIEŠKOJIMAI
Paioškau savo brolio Mr. Joo Uno- 

vich, j Ameriką atvyko 1902 m. ir 
gyveno 157 Dikerman St., Brooklyn. 
N. Y. Dar kitas jo antrašas: 71 
Dwight St., Brooklyn, N. Y. Pra
šau jo paties kreiptis, ar žinančių 
apie jį man pranešti šiuom antrašu: 
A. Junevičiutč-Stankevičienė, 
625 Mcllvain St., Chester. Pa.

(237-238)

Dr. A. Petrikai*■ z

i
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DANTŲ GYDYTOJAS
221 South 4th Street <

BROOKLYN, N. Y. j

Tol. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP j
ANTANAS LEIMONAS |

Savininkas ]
306 UNION AVENUE

Brooklyn. N. Y. Į
Gerai Patyrę Barbenai ’

° PEIST LANeI 
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

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

Receptų Specialistai: mR
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288 
į------------------------------------------------- (į
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