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Iš vyro moteris, iš moters—
Sukurs gyvybę. [vyras.

Pulaskio paminklo.
O kaip su .Jogaila?

Rašo R. MIZARA

viu visuomenei :
Brooklyn© Aido 
mogoje,

Yorko lietu- 
dalyvaukite 

Choro pra- 
jvyksiančioje rytoj,

7 dieną, Liberty 
>je, Richmond Hill.

Tai bus paskutinė Choro 
pramoga, susijusi su jo 40 
metų gyvavimo sukaktimi.

buvo moteris gy-

si gydytoja su- 
ji nesanti moteris,

apsižiūri, jog jis 
o mergina.
lis operacijai

pasidavė spec i a-

nebe 
daili

Škotijoje 
dytoja.

Ilgainiui 
randa, kad 
o vyras!

Na, ii* su mokslo pagalba 
gydytoja patapo vyru!

Šiomis dienomis iškilo kita 
sensacija: danų kilmes ameri
kietis karys 
nesąs vyras.

Pasidavė
Danijoje),
V\Jtų gydytojų globai, kad jie 
®adėtų jam persikeisti.

Na, ir šiandien jis jau 
jis, bet ji: ' blondinė, 
mergina!

Galimas dalykas, jog ’daug 
asmenų, mūvinčių kelnes, tu
rėtų nešioti sukneles, o nema
ža tų, kurios vaikščioja suk
nelėse, turėtų mūvėti kelnes.

Kas prieš desėtkus metų 
būtų atrodę stebuklu, šian
dien liekasi jau paprastu reiš- 
k i n i u.

Tai padarė mokslo pirmyn- 
žanga.

tarybinė

t

i

dalyką aną 
atidengė žy- 
mokslininkė

Dar įdomesnį 
dieną Maskvoje 
mioji
Lepešinskaja.

v Jinai paskelbė: ilgainiui ta
pybines laboratorijos sukurs

.> gyvybę.
Prie to einama. Tarybiniai 

mokslininkai tuo yra susido
mėję ir ta kryptimi atkakliai

tai 
jūs įsivaizduojate, 
bus ?!...

Kai tarybinis mokslas 
pasieks, ar 
kas tuomet

lenkai pasiryžo
Pulaskiui 
palei Mi-

laikrašeio 
ir

Chicagos 
pastatyti generolui 
didžiulį paminklą 
chigano ežerą.

Tūlas lietuviško
rašeiva dėl to nervuojasi 
sako: “lietuviai pirmieji pri
valo užprotestuoti,” kam len
kai Pulaskį skaito lenku. Pu
laskis, girdi, gimė Lietuvoje.

Nemaža lenkų, žydų, rusų 
.ir kitų tautybių- žmonių gimė 
Jįjetuvoje, bet jie lietuviais 
iVcbuvo ir nėra.

, O jeigu Pulaskis ir būtų 
buvęs lietuvis, tai koks čia 
dabar skirtumas; reikėtų tik 

•pasidžiaugti, kad lenkai stato 
lietuviui paminklą!

■tA

Jogailai šį paminklą 
lenkaų — Jogailai, 

tikrųjų buvo lietuvių 
pirmiau buvo

, J

Lietu
vei iau

to pa-

New Yorko Central Parke 
sėdi ant žirgo Jogaila.

Kas buvo jis?!...
Betgi 

pastatė 
kuris iš 
kilmės,
vos kunigaikščiu, o tik 
Lenkijos karaliumi.

Na, ir kas? Kam dėl 
minklo šilta ar šalta?

Retas lenkas, dar retesnis 
lietuvis turi noro eiti Jogailą 
pasveikinti.

—Tesikalba jis su savo žir
gu ir žvirbliais! — sako žmo
nės.

Tokiai nedidelei tautinei 
grupei, kaip lietuviu, reikėtų 
sielotis ne generolais, o savo 

A x kultūros atstovais.
Kodėl nebūtu galima, saky- 

> ajme, Chicagoje ar Bostone, 
fuir lietuvių įtaka žymiau 

■fc siaučiama, pastatyti paminklą 
daug 
lietu-

Mikui Petrauskui, tiek 
davusiam Amerikos 

. ,viams?
Brooklyne jau seniai 

ta kampanija' už
p ra de

pą st a tymą

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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AIŠKĖJA TEISMINIS 
SUOKALBIS NUŽUDYT 
J. IR E. ROSENBERGUS
Jiedu nustnerkti mirt neva kaip 

i atominiai Sovietų šnipai
New York. — Juliaus Ro

zenbergo ir jo žmonos 
į Ethelės advokatai pristatė 
i federaliam teisėjui Sylves- 
trui Ryan.ui naujų parody
mų, jog buvo iš anksto pa
darytas suokalbis n.usmerkt 
Rosenbergus. mirti kaip ta
riamus “atominius šnipus.” 
Advokatai todėl reikalauja 
atidėti mirties bausmę ir 
panaujinti visą bylą.

Rosenbergai yra n.u- 
smerkti nužudymui elek
tros kedėje 1953 m. sausio 
12 d., esą, už tai, kad jie 
perleidinėję Sovietų agen
tams atominius Amerikos 
sekretus.

Vienas svarbiausių liu
dytojų prieš Rosenbergus 
pirmajame teisme buvo me
lagis Ben Schneideris, O jį 
meluot paruošė valdžios 
FBI agentas John Harring- 
tonas, kaip kad Hąrringto- 
nas buvo prispirtas prisi
pažinti. ’ 1 ’ ( ' !

Rosenbergų advokatai 
gruodžio 2 d. privertė Har- 
ringtoną padaryti affidavi- 
tą — prisiektą liudijimą, 
kuriame Harringtonas sa
ko. kad:

Jis. atsivedė Schneiderį i 
teismo salę, įmaišė tarp pu
blikos ir parodė Rosenber- 
gą. Tokiu būdu davė Schnei- 
deriui įsižiūrėti į Rosenber- 
gą, pirm negu Schneideris 
buvo oficialiai pašauktas 
liudyti.

O kada Schneideris buvo 
pakviestas liudyti, tai į 
teismo klausimą: — Ar pa
žįsti šį žmogų? — jis jau 
ir galėjo atsakyti: — Taip, 
aš gerai pažįstu jį. Tai yra 
Julius Rosenbergas — “šni
pas.”

Kitas liudytojas prieš Ro
senbergus buvo Davidas 
Greenglass, Rosen bergie- 
nės brolis, taipgi FBI agen
tų paruoštas, ką turės sa
kyti.

Rosenbergų advokatai 
tvirtina, kad slaptoji FBI 
policija, suėtnus Greenglas- 
sa, baugino jį “baisiais da
lykais,” jeigu jis n.eliudys 
prieš Rosenbergus. Taip

Užginta vakariniams 
berlyniečiams važiuoti 
automobiliais per 
rytinį Berlyną

Berlin. — Karinė Sovie
tų valdyba rytinėje Berly
no dalyje uždraudė auto
mobiliams atvažiuoti iš va
karinio Berlyno ruožto, ku
ris užimtas amerikonų, an
glų ir francūzų. Užgrėbė 
jau 500, sakoma, šmugeliš- 
kų vakarinių automobilių.

paminklo Dariui-Girenui, de
ja, jo dar vis neturime. Mies
to valdininkai sako: jam nė
ra vietos!...

Tuo pačiu kartu daug mūsų 
miesto parkų-parkelių ir aik
ščių neturi jokių paminklų.

Richmond Hill 19, N. Y., šeši.. Gruodžio (Dec.) 6, 1952

įgąsdintas Greenglass ir 
pasakojo teisme, kad jis, 
būdamas atominės, labora
torijos darbininku, nubrai
žęs atomų bombos planus 
ir nusiuntęs juos Rosenber- 
gams.

Advokatai n u r o d i nė ja, 
kad nemokša Greenglass 
pats, neturėjo supratimo 
apie atom-bombą.

Jis buvo seniau įstojęs į 
kolegiją ir mėgino mokytis 
chemijos, fizikos ir įvairių 
gamtmokslių. “Ėmė” devy
nis tokius mokslo dalykus 
ir kiekviename sužlugo — 
neišlaikė kvotimo nė iš vie
no mokslinio dalyko.

Na, o valdžios šnipai ima 
ir padaro Greenglassą “a- 
tominiu žinovu” prieš Ro
senbergus.

Trumanas patvirtino 
visiems mainieriam 
$1.90 priedo kasdien

Washington. — Preziden
tas Trumanas ketvirtadienį 
nusprendė, jog ir kietosios 
anglies mainie r i a m s turi 
būti pakeltas uždarbis po 
$1.90 per dieną.

Trečiadienį T r u m a n. a s 
įsakė pridėti po tiek algos 
mainieriams. minkštosiose 
angliakasyklose.

Valdinės algų komisijos 
pirmininkas Archibald Cox 
pasitraukė iš vietos, protes
tuodamas, kad prezidentas 
užgyrė tą uždarbio priedą, 
kuri Main.ierių Unija yra 
išsiderėjus iš kompanijų.

Francija boikotuoja Jungt. 
Tautų svarstymus apie 
francūzų kolonijas Afrikoj

United Nations, N. Y. — 
Kada politinis Jungtinių 
Tautų seimo komitetas ėmė 
svarstyt skundą prieš fran
cūzų valdžią Tunisijoj, tai 
Francijos delegatai pabėgo 
iš susirinkimo.

Skundą davė Pakistanas, 
Egiptas ir 11 kitų azijinių- 
arabišku kraštu. Jie išdės
tė, kaip Francija slegia Tu- 
nisijos gyventojus ir žiau
riai slopina jų reikalavi
mus — Suteikti tautinę sa
vivaldą arba visai išlais
vinti nuo Franci jos.

Francijos delegatai, ap
leisdami politinio komiteto 
susirinkimą, užreiškė, kad 
Jungtinės Tautos, “neturi 
jokios teisės” kištis į Tuni- 
siją bei Morokko, francūzų 
kolonijas šiaurinėje Afri
koje. Nes tos kolonijos tai 
esą “grynai naminis Fran
cijos reikalas.”

ORAS. — Apsiniaukę ir 
tarpais lietus.

(ONTESTAS
Gavimui Laisvei Naujų Skaitytojų

Kontestantų stovis šiandien yra toks:
/ * Punktai

M. Svinkuniene, Waterbury, Conn................. 2,001
Geo. Shiniaitis, Montello, Mass. . ................... 1,630
I). G. Jusius, Worcester, Mass.......... 1,294
Elizabeth, N. J., vajininkai . . .. . . . . 1,249
Brookiyno vajininkai ...................................... 1,232
Hartfordo! vajininkai ...................... 1,204 
LLD 133 kp., Camden, N. J. . ..................... 1,013
L. Prfiseika, Chicago, III.................................... 998
P. Beeis r F. K la st on, Grea t Neck, N. Y............980
Philadelphijos vajininkai ..................................  936

L. Bekis P. Anderson, Rochester, N. Y......... ...... 817
J. Krasauskas, Norwood. Mass. ............................................. SIG
V. Smalstienė, Detroit, Mich............................................................... 756
II. Thomas, So. Boston. Mass..............................   672
Newarko Vajininkai ............................................................   652
L.L.D. Moterų 20 kuopa, Binghamton. N. Y. ................................. 550
Harrison, N. J., vajininkai ................................................................. 546
St. Kuzmickas, Shenandoah. Pa......................................................... 538
A. Apšegiene, Auburn, Me................................................................. 522
P. Šlajus, Eddystone, Pa. .................................................................. 420
J. ‘Balsys, Baltimore. Md..........................................................  416
L. Tilwick, Easton, Pa......................................................................... 364
Bridgeport, Conn., vajininkai ..................................   336
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.......................................................   320
S. Penkauskas, Lawrence. Mass. ......................................................  3 08
Toronto Vajininkai ........................................... 4............................... 288
K. Vilkauskas, Nashua, N. II......................................................... ... 280
J. Blažonis, Lowell, Mass................................................................... 224 
J. Dijun, New Haven, Conn..................   224
Geo. Urban, N. Braddock, Pa........ ................................................  220
V. Ramanauskas, Minersville, Pa.................................................... .... 210
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa............................... ■ 208
M. Slekiene, Gardner, Mass......................................................  196
A. Gudzin, Scotia, N. Y......................... !........ 196
S. Rauduvė, Pittston, Pa.............................................. 196
J. Bimba, Paterson, N. J...................................................................... 172
A. Grigaitis, Pittsburgh. Pa.............................................................  168
L. L.D. 70 kp., Cliffside, N. J7 ...............................   168

V. K velkas, Cambridge, Mass........................................................... 168
S'. Puidokas, Rumford, Me. .................................................    156
A. Kubilskis, Cohl Center, Pa................... .*.... ............. ..... ................... 1(10
John Urbonas, Pittsburgh, Pa.......... p.....J.:„Ąą>... I 1,30,
J. Kazmer, Pittsburgh, Pa: ......................... '...... ?......... IŠO’
H. Žukas, Binghamton, N. Y............................................................ 128
M. Aranuk, Detroit, Mich.............................................  ,120
Ant. Kuzmickas, Giradville, Pa..............  ....•.........  120
C. K. Urban, Hudson, Mass..............  ............................ .■......... 112
A. Dambrauskas, Ilaverjiill, Mass........................................   108
Alex Shalro, Aliquippa. Pa................................................................. 84
E. Kaspariene, Wilkes-Barre, Pa........................I..................  .84
J. Egeris, Nashua, N. H...................................       28
A. Bražinskas, So. Boston, Mass..................................................  .28.

Laimėtojų Skyriuje gražus pasikeitimas punktų.
/Sekanti vajininkai pakilo punktais. Su .atnaujinimais ir 

aukomis: M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn,, V. J.'Val-
(Tąsa 4-tam puslap.)

ddenaueris priverstas atidėti 
vakarinių vokiečių ginklavimą

\

Bonn, Vokietija.— Prem
jero Adenauerio valdžia 
siūlė, kad vakarinės. Vokie
tijos seimas jau pereitą 
ketvirtadienį balsuotų už- 
girti karines sutartis su 
Jungtinėmis Valstijomis ir 
vakarų Europos, kraštais.

Tam stipriai pasiprieši
no socialistai ir daugelis 
kitų seimo narįų. Sykiu 
šimtai žmonių demonstra
vo prieš valdžios rūmus, 
šaukdami:' “šalin ■ Aden.au- 
erj! Mes norime taigos nu
tarties, o ne karinių šutai*-

Kardinolas Spellman 
vėl lekia Korė jon

New York. — Kardino
las Spellmanas išlėks į Pie
tinę Korėją gruodžio 17 d. 
Bus ten 10 dienų kaipo 
amerikonų ir Korėjos tau- 
tinihkį svečias. O Kalėdų 
dieną jis ketina atlaikyti 
net trejas mišias paliai ka
ro fronto liniją.

Spellmanas jau ir pernai 
lankėsi Pietinėje Korėjoje 
su tokiais, patarnavimais 
per kalėdinį laikotarpį.

Jis labai mėgsta garsin- 
tis.

čių! Suvienyt rytinę ir va
karinę Vokietiją i vieną de
mokratinę respubliką!”

Taip Adenaueris ir buvo 
prispirtas atidėti seimo bal
savimą iki 1953 metų.

Policija daužė demon
strantus buožėmis ir leido į 
juos smarkias vandens, sto
vės iš gaisrinių vamzdžių.

Tos sutartys reikalą uja 
rėkrutuot vakarinių vokie
čių armiją ir ijuPgt’ ja į 
tarptautinę įvairių^ kraštų 
kariuomenę prieš Sovietų 
Sąjungą.

Prez. Trumanas ragina 
padėt Eisenhoweriui

Washington.— Preziden
tas Trumanas ragino de
mokratus bendradarbiauti 
su busimojo prezidento Ei
senhower io rep u b liko n ų 
valdžia.

Pasikalbėjime, su kores
pondentais Trumanas sakė, 
reikia duoti Eis.enhoweriui 
progą parodyti, ką gero jis 
galės padaryti; neieškoti 
priekabių prieš Eisenhowe- 
rį tik tam, kad galima bū
tu kritikuoti.

Jeigu Eisenhowerio vai-

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

WALTERIS REUTHERIS 
IŠRINKTAS CIO UNIJŲ 
CENTRO PREZIDENTU
Jis persekiojo progresyvius ir 
varžė eilinių narių, judėjimą

Atlantic City. N. J.—Su
važiavimas CIO (Industri
nių Organizacijų Kongre
so) išrinko Walterj P. Reu- 
theri savo centro preziden
tu vieton mirusiojo Phili- 
po Murray.

Reutheris, Automobilių 
Darbininkų Unijos, pirmi
ninkas, gavo 3,079,181 bal
są, o kitas kandidatas, Al
lan S. Haywood, CIO vice
prezidentas,—2,613,103 bal
sus. Kiekvienas suvažiavi
mo delegatas padavė tiek 

j balsu, kiek narių jis atsto- 
| vauja.

Dauguma balsavo už Reu- 
theri todėl, kad jis. jaunes
nis, tik 45 metų, o jo opo
nentas Haywoodas seny
vas, jau 64 metų.

CIO unijos turi daugiau

Eisenhoweris jau 
namo parlekia 
is Korėjos

i Washington, gruod. 5. — 
Pcnktadiem iš ryto praneš
ta, kad busimasis ijreziden- 
tas Eisenhoweris aplanke 
Korėjos karo frontą ir jau 
namo parlekia.

Buvo aklinai slepiama, 
kada jis. išvyko Pietinėn 
Korėjon', kada ją pasiekė ir 
kiek laiko ten praleido.

Bonn, Vokietija. — Va
karų Vokietijos seimas su
tiko kitą savaitę svarstyt 
karines sutartis su Ameri
ka ir kitais vakarų kraš
tais.

Vietnamiečiai išdaužė 
francūzų oro baze4- €

I

Saigon, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai atakuoja 
francūzus, visomis pusėmis 
apsuptus tvirtoviškame Na
srų mieste.

Liaudininkų min o s v a i - 
džiai- ’išdaužė karinę fran
cūzų 1 lėktuvu s t o v v k 1 ą 
priemiestyje. O apsuptiems 
francūzams tik lėktuvais 
buvo atgabenama -maisto, 
šoviniu ii* kitu reikmenų, ve v

Philadelphia, Pa.
_ _ *

Pranešu, jog yra sniar- 
ki'ai susirgus mūsų geroji 
veikėja ir nuoširdi pažan- 
giete A. žalnieraitiene. 
Randasi savo namuose, 1009 
Jackson St.

Velijame jai greitai pa
sveikti ir vėl darbuotis sy
kiu su mumis. V. T.

džia darys klaidas, tai de
mokratai nurodys jas, sa
kė Trumanas, bet jeigu ji
nai gerai darys, tai ir pats 
Trumanas džiaugsis.
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kai]) 6 milijonus narių iš 
viso.

CIO norėtų apsivienyti 
su Darbo Federacija

Suvažiavimas jiriėmė re
zoliuciją, raginančią vis 
stengtis, kad CIO susidėtų 
su Amerikos Darbo Fede
racija Į vieną galingą uni
jų organizaciją.

A lianas Haywoodas, Emit 
lis Rieve, CIO Audėjų Uni
jos pirmininkas, ir kiti va
dai pageidavo vienybės su 
Darbo Federacija, bet vie
nybė turi būti vykdoma 
kai]) lygaus . su lygiu, taip 
kad CIO unijos ir po susi
vienijimo turėtų savivaldą 
vidujiniais savo reikalais. 
Haywoodas pareiškė, “mes 
"ešliaušime ant pilvo prie
šais Darbo Federaciją,” o 
Rieve pridūrė, “nesiduosį- 
me, kad Federacija visiš
kai mus sugertų.”

George Meany, naujasis 
Darbo Federacijos prezi
dentas, taip ])at geidavo pa
naujinti derybas dėl vieny
bės su CIO.
Reutheris — progresyvių 

persekiotojas
Reutheris kaipo Automo

bilių Darbininkų Unijos 
; pirmininkas visuomet per- 
sekiojo komunistus bei pro- 

, gresyvius veikėjus ir, kiek 
! Įmanydamas, šalino juos iš 
vadovybes. Jis tai]) pat kie
tai slopino eilinių narių ju
dėjimą.

šaudymai
1948 metais kažin kas 

j šovė pro langą j Reutherio 
.namus Detroite ir sunkiai 
j sužeidė jam ranką. Paskui 
■ nežinomas, piktadaris iššo
vė Reutherio broliui akį.

Bet Reutheris visųpirm 
kaltino komunistus, pasa
kodamas, kad “mane mė
gino nužudyt komunistas, t r

koks kietasprandis fabri
kantas arba pamišėlis.”

O Detroito policija dar ir 
no šiai dienai “nesuranda” 
šaudytojų.

Dabar gi Reutheris. vi- 
s u o m e t apsistatęs smar
kiais sargais, kur tik jis ei
na, važiuoja ai* ilsisi. Sar
gai samdomi pinigais iš 
unijos iždo. Reutheris. taip
gi važinėja puikiu unijiniu 
automobiliu su tokiomis 
sienomis ir langais, kad 
kulka negalėtų peršauti.1 
Automobilis lėšuoja $12,- 
000.

CIO centras nemoka al
gos savo prezidentui. Taigi 
Reuther tiktai iš savo Au
tomobiliu Darbininku Uni
jos gaus algą — $11,250 per 
metus.

Caracas, Venezuela.— Iš
sivystė visuotinas streikas 
prieš diktatorių pulk. Ji- 
menezą, kuris užgrobė Vę- 
nezuelos valdžią.
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• TEISMAS BAIGIASI;
E. G. FLYNN KALĖJIME

BESITĘSIĄS ARTI 8-NIS MĖNESIUS, 13-kos darbi- 
ninku judėjimo veikėjų, komunistų, teismas eina prie 
pabaigos.

Praėjusį trečiadienį teisiamieji pranešė teisėjui Di
mock, kad jie daugiau savo liudininkų nestatys,—iš viso 
jie turėjo tris liudininkus, — tuo būdu teismas baigsis. 
Tiesa, Elizabeth Gurley Flynn, viena iš teisiamųjų, kuri 
teisme buvo 
siamieji dar 

. ginant, bet 
miesiems (o 
lešuoja tarp $3,000 ir $5,000 per vieną savaitę!

Kitas teisiamasis, Pettis Perry, kuris gina pats save, 
taipgi pridėjo: jo partijai teks tuos pinigus dabar išleis
ti tam, kad greičiau baigti karą Korėjoje, kad išlaikyti 
demokratines teises Amerikos žmonėms mūsų krašte.

Gruodžio 10 d. prasidės teisiamųjų gynėjų pasiūlymų 
įteikimas, vėliau,—jų kalbos, o paskui bus kalba valdžios 
prokuroro. Po to teisėjo kalba džiūrei, o dar po to— 
džiūrės sprendimas. Tokia tvarka, atrodo, bus pravesta, 
jei neįvyks ko nors netikėtesnio.

Vadinasi, po poros savaičių šis teismas gal bus visiš
kai pasibaigęs ir jo pasekmės žinomos.

ir pati savo advokate, pažymėjo, jog tei- 
norėtų daugiau išdės.tyti marksizmą, jį ap- 
išteklius neleidžia, nes šis teismas teisia- 
tai reiškia vyriausiai komunistų partijai)

KAI VISKAS BUVO NUSTATYTA, kai teismo sesijas 
baigėsi, teismo salėje laukė valdžios agentai paimti Eli
zabeth Gurley Flynn.

Ji buvo paimta kalėjiman net 30-čiai dienų. Teisėjas 
Dimock nuteisė šią veikėją kalėjiman už tai, kad ji at
sisakė būti išdavike, atsisakė pasakyti prokurorui, ar 
tas bei kitas asmuo yra komunistai.

Elizabeth Gurley Flynn liudijo per 30 dienų. Tiesiog 
reikėjo stebėtis šios virš 60 metų amžiaus veikėjos iš
tverme ir, dar labiau, žinojimu darbininkų judėjimo, 
pažinimu marksizmo.

Tiek priešas, tiek jos draugas stebėjosi, girdėdami ją 
liudijant, dėstant savo pačios ir jos atstovaujamos ko
munistų partijos teoretines ir praktines pažiūras į įvai
rius svarbius visuomeninius klausimus.

Kartu Elizabeth Gurley Flynn šio teismo procese užsi
tarnavo iš žmonių ir didžią pagarbą. Kai prokuroras už
klausė ją, ar tas bei kitas asmuo yra komunistai, ar jie 
dalyvavo tame bei kitame komunistų posėdy j, tai liudi
ninkė pareiškė: į šį klausimą griežtai atsisakau atsaky
ti, nes. tai būtų išdavystė.

. Ji pareiškė, jog šiuo metu komunistai yra mėtomi iš 
darbų, puolami, persekiojami, kalinami. Jeigu ji at
sakytų į prokuroro klausimus, jog tas ar kitas asmuo 

_ yra komunistas, tai tų asmenų likimas būtų aiškus: jie 
tuojau būtų čiumpami ir puolami. Dėl to liudininkė 
griežtai atsisakė tai padaryti, atsisakė vaidinti išda
vikės rolę.

Įsikišo teisėjas Dimock, primindamas liudininkei: jei 
nesutiksit į prokuroro klausimus atsakyt, tai tuo būdu 
pažeminsite teismą ir aš jus nubausiu kalėjimu. Tai 
nepaveikė senos, išbandytos veikėjos.. Ji pasakė teisė
jui, jog tai, ko jis reikalauja, ji negali padaryti, nes tai 
priešinga jos, josios tautos (airių), darbininkų klasės 
principams ir tradicijoms.
~Jšdavikus padori žmonės smerkia, juos šalina iš savo 
larpo, tai kaip gi ji, sakė Elizabeth, galinti tai daryti! 
.Kur ji po to dėtųsi? Ką pasakytų apie ją josios draugai, 
"prieteliai, pažįstami?
•* ‘Na, bet teisėjas Dimock savo grasinimą išlaikė: pa
siuntė Elizabeth Gurley Flynn 30-čiai dienų kalėjimah. 
Tačiau jai davė suprasti: apsigalvok, apsispręsk, jei su
tiksi atsakyti į prokuroro klausimus, būsi paleista!... i 

Liudininkė prašė, taipgi kiti advokątai prašė teisėją, 
kad jis dabar, tuojau nesiųstų Miss Flynn į kalėjimą, 
kad palauktų, kol pasibaigs teismas. Juk jai reikia pa
siruošti savo kalbai, taikomai džiūrimanams. Kalėjime 
būnant jai tai sunku padaryti. Be to, kai kasdien tave 
išgalėjimo į teismą ir atgal veža, kiek nemalonumų tau 
sudaro! Kiekvieną kaitą, kai grąžina kalėjiman, tave 
nuogai nurengia, ieško narkotikų ar ko kito paslėpto; 
tave laiko kaip kriminalistą. Tačiau teisėjas griežtai 
atsisakė prašymą išklausyti.

TEISMO SALĖJE buvo ne tik “nekaltų” stebėtojų, 
tik valdžios agentų, laukiančių Elizabeth Gurley 

vežimui į kalėjimą. Buvo ten pora moterų ir 
vyriškis, kurie tuojau, kai Elizabeth Gurley Flynn buvo 
imama kalėjiman, pakilo ir nešė jai gražią gėlių puokš
tę. Žinoma, ji gelių negavo, nes sargai neleido imti.

. Tuomet ši narsioji, dar pilna energijos ir ryžto mote
ris atsisveikino su savo teisiamaisiais draugais ir ko
legomis advokatais, ir, tarusi “so long,” atsiskyrė, sargų 

■ įiį vedama.
Kai Elizabeth Gurley Flynn buvo kalėjime, ją bandė 

aplankyti delegacija, vadovaujama William Pąttersono, 
\ —bet pasimatyti su kaline negalėjo, nes nebuvo leięta.

DeweyNew Yorko valstijos gubernatorius Thomas 
(dešinėje) nuskrido Į Miami, Florida, pasimatyti su iš
rinktuoju vice-prezidentu senatoriumi Nixon. Nereikia 
nė kalbėti, kad jiedu yra labai patenkinti prezidenti
nių rinkimų rezultatais.

Kas Ką Rašo ir Sako
URUGVAJAUS DARBUI 
17-KA METŲ

Gavome jubiliejinį Uru- 
guajaus lietuvių laikraščio 
Darbo numerį, išėjusį š. m. 
spalio 18 d. Jis turi net 16- 
ką puslapių, pilnas įdomių 
straipsnių, iliustruotas.

Šį Darbo numerį redaga
vo dar Antanas Vaivuskas, 
to laikraščio ilgametis re
daktorius ir darbuotojas, 
kuris šiomis dienomis su 
savo šeima apleido Urugua- 
ju. išvykdamas į T a r y b ų 
Lietuvą gyventi.

Jubiliejiniame numeryj 
Darbo redakcija sako:

Įdomu laikotarpi begyve
nant, “Darbui” sukanka 17 
metų amžiaus. Pačios mūsų 
metinės yra gana reikšmin
gos: jos ryškiai parodo, kad 
jau 17 metų kaip Urugva
jaus lietuviai darbo žmones 

| nepertraukiamai juda, vei- 
I kia, kovoja. Paprastiems žmo- 
! nėms leisti ir išlaikyti laik
raštį savo gimtąja kalba už 
šimtų tūkstančių kilometrų 

. nuo Tėvynės, geriausiai pasa
ko, kad tai rezultatas vienin
gumo, organizuotumo, karšto 
masių pritarimo siekiamiems 
tikslams. Kur šito nėra, kur 
nėra idėjinio nuoseklumo, 
kur atsiliekama nuo gyveni
mo, ten, nėra ir negali būti 
visuomeninio judėjimo, ten 
užtat nėra nei spaudos.

Vadinasi spauda geriausiai 
prilygsta barometrui: 
kunkuliuoja gyvenimas, 
ir laikraštis išeidinėja.

Pradžioje prasitarėme,
gyvename įdomų laikotarpį. 
Taip. Urugvajaus lietuviai pa
tapo centriniu 
tos ir mūsų 
dėmesiu. Jie 
miai žiūrėti 
gražiai

rugvaja'us lietuvius 1 
veikėjai” į 

savo i

kur 
ten

kad

visų mūsų tau- 
laimės priešų 

nebegalėjo ra- 
į Urugvajuje

progresuojančią kul
tūrinę veiklą, į mūsų koloni
jos rodomą karštą pritarimą 
tarybinei Lietuvai, i mūsų 
brolių ir sesių prieškarines 
bei prieširjipevialistines nuo
taikas tuo tarpu, kai buržu
azinės Lietuvos likučiai ir jų 
pakalikai šioje šalyje niekad 
neįstengė susisukti savo lizdą.

Ką gi lietuviškieji pro
greso priešai Uruguajuje 
veikia? Ką jie daro? Į tai 
Darbas atsako:

Po visokių . bandymų, ko
mitetų lipdimų, grąsinimų ir 
kitokių jiems panašių metodų, 
lietuviškieji 
priešai 
nebežino 
vilioti ir 
bininką.
čia buvo pradėjęs 
ti” išmestas iš Argentinos bu
vusios smetoninės Lietuvos 
diplomatinis atstovas su savo 
keliolika pasekėjų bei išlai
komų samdinių.

Tesu la u k d am i ne pasise ki- 
mą po nepasisekimo iš mūsų

kolonijos pusės, beliko jiems 
tiktai atsikreipti ir pagalbos 
prašyti .pas Amerikos reakci
nius sluoksnius, į tą tarpą į- 
trauktųs ir religininkus. Ne
trukus
apniko sutanuotieji 
jėzuitai — pabėgę nuo 
tautos tuo metu, kai visiems 
Lietuvos išgamoms — hitleri
ninkų sėbrams, — pasidarė 
“karšta”. Tokiu būdu šie 
bėgliai'.’perėjo vokiečių fašis
tinę ir, vėliau, JAV “demo
kratinę” mokyklą, kurioje iš
moko kaip praktiškai veikti 
prieš pažangiųjų žmonių ju
dėjimą.

Iš JAV pribuvusiems Vati
kano samdiniams pastatyta 
aiški užduotis: susidoroti su 
pažangiuoju Urugvajaus lie-1, 
tuvių judėjimu, tam tikslui 
naudojant bažnyčios obskur- 
antines dogmas ir šlykščiausį 
šmeižtą prieš Tarybų Lietuvą. 
Ir šį darbą matome juos da
bar išsijuosusius dirbant: ly
gia greta su bažnyčios staty
bos kampanija, mišiomis, 
“misijomis”, jie sušilę sklei
džia melagingiausią propa
gandą prieš Lietuvą ir lipdo 
“komitetus”, “bendruome
nes”, ruošia politinius aktus, 
sako prieštarybinius pamoks
lus, naudoja tiems patiems 
tikslams ir tūlą vietinę radi
jo stotį. Nepamiršta jie ir 
skundikais pabūti (vieno “tė
vo jėzuito” asmeninis skun
das prieš lietuvių yadiją). Vi
sa tai daroma nova “Lietu
vos vadavimo” vardan, ir ne 
su dievo, bet su “vakarų de
mokratijos” ir atominių gink
lų pagalba!

Dėl to Darbo redakcija 
primena, kad “taiką ir pa
žangą mylintieji lietuviai 
privalo dar gyviau vystyti 
savo kultūrinę veiklą, dar 
vieningiau spiestis apie U- 
ruguajaus Lietuvių Centrą, 
kad mūsų kolonijos ir mū
sų tautos priešu pastangos 
čia liktų bergždžios.”

Mes nuo savęs linkime, 
kad Darbas eitų, kaip ėjęs, 
kad darbiečiams niekad ne
pritruktų energijos laik
raščiui leisti, nes Darbas 
Uruguajaus ir. visos Pietų 
_______  _______ .s yraAmerikos lietuviams 
labai reikalingas i

ATITAISYMAS
žmonių 
atrodo,

darbo 
Urugvajuje, 
ko griebtis, kad su
auganti lietuvį dar- 
Visi prisimena kaip 

aktyvu o-

Vakarykščiame Laisvės 
numeryje (gruodžio 5 d.), 
Lietuvių Kultūrinio Cen
tro aukų sąskaitoje įsi
skverbė klaida. Ten, kur 
pasakyta: “sukelta auko
mis $9.304.00,” turėjo būti: 
$934.00.

si. Catherines, Kanąda.- 
Sprogųs kerosi n.iniąm pe
čiui J. D’Artonos name, su
degė 4 v'aikai.

Praėjo triukšmingi šios 
šalies prezidentiniai rinki
mai. Partijų nominuoti kan
didatai prieš rinkimus la
bai daug prikalbėjo, daug 
viens kitam pasakė aštrių 
žodžių ir daug ko tai pri
žadėjo padaryti visuome
nei. Dabar jau turime nau
ją Jungtinių Valstijų pre
zidentą ir, lauksime jo iš- 
pildant savo prižadus.

Senesni gyventojai jau 
žino tai, kad didžiųjų par
tijų kandidatai, ar jie bū
tų republikonai arba demo
kratai, niekuomet neišpil
do visų savo , prižadėjimų. 
Kai kuriuos., turinčius ma
žą reikšmę, įvykdo gyveni
mai!; kai kuriuos bando 
'įvykinti, o daugumą jų vi
sai “pamiršta.” “Pamirš
ta” tuos gražius prižadėji
mus, kuriuos paskelbia 
prieš rinkimus. Nekurie, 

su-1
rinkimus.

Amerikos žmonės jau 
pranta, kad tai daroma 
vimui daugiau

Bet naujieji 
pūkai), matyt, 
jų pažadams, 
džiuma jų labai džiaugiasi, 
jog buvusis generolas Ei
sen howeris tapo išrinktas 
Jungt. Valstijų prezidentu. 
Tas jųjų džiaugsmas, nors 

i ir vaikiškas, turi šiokį-tokį 
i pamatą. Ponas Eisenhow- 
į eris vienoje savo prakalbo- 
j je prižadėjo “išlaisvinti” 
I Lietuvą, Latviją, Estoniją 
į ir kitas būk pavergtas ša- 
! lis. Jie tiki, kad anas, bū
damas J. V. prezidentu, pa
siųs galingą armiją Euro
pon ir išvaduos minėtas ša
lis. Paskui, žinoma, jiems 
atiduos. Tai labai graži ir 
saldi yra jų ta viltiška sva
jonė. Kai, kurie dipukai, 
apsisvaiginę tąja svajone, 
tapo didžiausiais optimis
tais ir pradėjo tikėti lyg 
kad į stebuklus, 
ėję į bažnyčias, 
prie švenčiausios

balsų.
ateiviai
šventai
kadangi

(di- 
tiki

Kiti, nu- 
meldžiasi 

panelės 
' paveikslo ir prašo jos, kad 
padėtų išvaduoti jų dvarus 
iš tos nelabosios liaudies.

Pamąstykime, mieli bro- 
I liai, blaivu protu ir pažiū
rėkime čystomis akimis į si
tuaciją ; persitikrink i m e , 
kaip iš tikrųjų dalykai sto
vi? ‘ Pabaltijos. kraštai — 
Lietuva, Latvija ir Estija— 
jau seniai inkorporuoti į 
Sovietų Sąjungą. Atakuo- Į 
jant bile tautą, gintų visai 
Sąjunga. Tokiu būdu, bei 
pasaulinio karo nėra įma
noma “išlaisvinti” jas, o 
kad pradėti karą, nėra už-1 
tikrinimo laimėti jį.

Na, gerai, jeigu kitaip 
negalima to atsiekti, tegul 
būna ir karas. Bet atsi
minkime vieną dalyką, jog 
būsiantis karas nebūtų te
kis, kokie karai buvo pra
eityje. Jame iš abiejų pu
sių jau būtų vartojama 
atominė energija. Pabalti-1 
jos kraštai būtų pirmoje 
tokio karo ugnyje.- Tos ma
žos šalys būtų išdegintos 
su visais jų gyvais sutvėri
mais, jose neliktų jokios, 
gyvos esybės.

Na, daleiskime sau tokį 
pragaištingą, tokį nuožmų 
ir naikinantį visą civilizaci
ją karą Amerika su savo 
talkininkais šiain - taip lai
mėtų, bet kas iš ‘to galėtų 
pasidžiaugti? Ką juomi at
siektų? Ponai pabėgėliai ir 
jų ponios sugrįžtų į savo 
gimtines šalis; sugrįžtų ir 
jų generolai su savo vais
ku, vienok kyla klapsimas, 
ką jie ten veiktų, kuomet 
jau nebebūtų žmonių? Ne
būtų ko pavergti, valdyti 
ir išnaudoti. Turėtų pa
tys prakaitu kaktoje užsi
dirbti sau duopą.

Žinoma, mūsų ponai ir 
ponios to. nepamisliria. Jie 
labai išdidžiai kalbą, kad

virpa.net . jų barzdukės
Rodosi, kad jų pusėje visa 
teisybė. Neverta ginčytis 
prieš jų nuomonę, nes jie 
kitokios, gyvenimo filosofi
jos nesupranta. Jiems bu
vo pasakojama, kad dvar
poniai ir aukšti valdonai 
esti paties Dievo paskirtį; 
žmonių pavergimas ir iš
naudojimas taip pat paeina 
nuo Dievo. Naujos tvar
kos, kur žmonės visi ben
drai dirba ir pasidalina 
darbo vaisiais, jie nesu- i 
pranta ir nenori suprasti. I

Vietoje, kad pasiduoti 
draugijinei evoliucijai, tai 
jie griežia dantimis ir pa
smerkia tokį nusidavimą; 
prakeikia tuos žmones, ku
rie pasidalino jų’dvarus; 
s.ako, kad jie velnio apsės
ti... Vaduojasi vien atker
šijimo dvasia. Organizuo
jasi tarpe savęs, kad 
daugiau pakenkti jiems ne-Į 
patinkamai tvarkai; neap- ( 
kenčia ir persekioja tuo.s : 
žmones, kurie pritaria jau- j 
nai tvarkai.

Maža viltis jiems beliko į 
ir
merikos prezidento. Laikui 
bėgant ir jos gali netekti. 
Kuomet eina politiški kivir
čai ir šaltas karas tarp di- 

mažųjų į
• — A

ligi 1916 m., vėliau Ports
mouth, New Hampshire, lai
vyno kalėjimo komendantu, 
Osborne įvedė visą eilę refor
mų, jų tarpe ir anksčiau pa
minėtą Lygą. Dviejose knygo
se ir daugybėje straipsnių bei 
paskaitų jis 
visuomenės 
kalėjimuose 
susijusiomis 
Stipraus ir kieto charakterio, 
Osborne pasižymėjo savo tei
singumu bei nuoširdumu, bet 
neapkentė jokios opozicijos, 
kas priveisė jam daug priešų. 
Jis mirė Auburne, New York, 
G7 metų amžiaus.

stengėsi atkreipti
dėmėsj į esamą

Theodore Roosevelt (spa
lio 27, 1858-sausio 6, 1919).

Prieš tapdamas prezidentu, 
jis dirbo New York o valsty
bės Senate, tvarkė du ukius 
Vakaruose, keliaudavo į toli
mus kraštus medžioti, parašė 
daugelį knygų, vadovavo Ci
vilinei Tarnybos Kom., ad-

įįk! ministrąvo New Yorko Mies- 
, to Policijoje, vadovavo kaip 
Prezidento McKinley Laivyno

1 pasekretorius, vedė 
i merikiečių kare

■ kavalerijos pulką
I natoriavo New

lUUJUO, VAlVlk? J1V1UQ MUII^V 1 i -•

• ta pati priklauso nuo A-1 L’, .. .

Ispanų-a- 
savanorių 
ir guber- 

orko vaisty

Prezidentą McKinley per
rinkus antrajam kartui. j>a 
buvo išrinktas vice-prezidcn- 
tu. 1901 metais' atentate nu
žudžius prezidentą, Theodo- 

; ras ’ Rooseveltas pakeitimo 
teise tapo prezidentu. 1904 
metais jis buvo • perrinktas 

prezidentu.
1908 metais

džiųjų šalių, tai ] 
tautelių visai nepaisoma. 
Jos nėra jokis nulemiantis 
faktorius. Tą turėtų žino-' tikruoju 
ti ir vėlesnieji ateiviai; tu-j ioob metais jis atsisakė 
retų suprasti, jog tai yra : kandidatuoti sekantiems rin

kimams, bet 1912, respubli- • 
konų partijai suskilus, jis sku
biai suorganizavo Progresy
vių partiją, leido save išrink
ti josios kandidatu ir rinki
mus pralaimėjo. Taip pat ir 
William Howard Taft’as, tik
rasis respublikonų kandida
tas, pralaimėjo. Theodore 
Rooseveltas mirė Pirmojo Pa
saulinio karo metais.

„ Common Council 4
__________ » /'

tuščias ir 
džiaugsmas.

Garsieji 
Amerikiečiai

Thomas Mott Osborne 
(rugsėjo 23, 1859 — spalio 
20, 1926).

Thomas 'Mott Osborne pa
garsėjo savąja kalėjimų re
forma. Gimęs Auburne, New 
Yorke, jis jaunas įsijungė į 
politiką ir 1913 metais buvo 
paskirtas New Yorko valsty
bės Kalėjimų Reformos Komi
sijos pirmininku .

Idant galėtų šioms parei
goms tinkamai pasiruošti, jis 
atliko “stažą”, pakeitęs pa
vardę “Tom Braun”. Jis visą 
savaitę atkalėjo Auburno ka
lėjime. Vienas iš kalinių jam 
užsiminė apie kalinių savi
valdos planą, iš ko vėliau iš
sivystė “Mutual Welfare Lea
gue”.

Tarnaudamas Sing Sing’o 
kalėjime viršininku nuo 1911

APSIVEDĖ KALĖJIME
Mobile, Alabama, lapkri

čio 26. — Čia kalėjime ap
sivedė jūrininkas iš Texas 
valstijos su mergina, kurią 
jisai slaptai įgabeno iš Vo
kietijos Amerikon. Kelionė
je jūromis jis ją paslėpęs, 
laikė savo kajutoj. Po ves- . 
tuvių vaikinas vargiai tu
rės “medaus mėnesi,” nes 
ją tuoj išdeportuos atgal 
Vokietijon, o tada jos vyras 
turės išpildyti reikalingas 
popieras ir ją legaliai par- . 
sikviesti pas save. Tai keis
ti imigracijos patvarkymai.

Chicagoje suareštuoto ir kaltinamo užmušim© žmo
gaus Harvester kompanijos darbininkų vadp Harold 
Ward šeima: jo žmona June, penkių ir puses metų sū
nus Michael, jo motina Mrs. Birdie Morton, ir septynių 
ir puses metų sūnus Douglas. Visi Chicagos organizuoti 

darbininkai yra Įsitikinę, kad Ward yra nekaltas jam 
daromame užmetime. Jis yra kompanijos ir policijos 
suokalbio auka. Mat, Ward ilgam ir sunkiam Harvester 
darbininkų streike pasižymėjo energija ir kovingumu. j 
Jis yra United Electrical, Radio & Machine Workers 

unijos lokalo 108 vadas. Ši unija vadovavo Harvester 
kompanijos darbininkų streikui.

2 ęusL—Laisvė (Liberty)- Šeštadien., Gruodžio-Dec. 6, 1952
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Dar apie meninę saviveiklą

...šeštadienio popietė. Asfaltuotu 
plentu Vilnius—Gardinas rieda mašina. 
Iš joje sėdinčių LTSR Valstybinio dra
mos teatro artistų krūtinių veržiasi dai
nos garsai.

Ir plaukia daifia toli, toli per laisvos 
Tarybų Lietuvos laukus, sveikindama- 
darbo žmogų, šiandien triūsiantį dėl dar 
laimingesnio rytojaus savo mylimam 
kraštui...

Važiuojame aplankyti kolūkį — susi
tikti su nauju tarybiniu valstiečiu. Ma
šina suka iš plento į vieškelį... Visur 
nauji, dailūs, liaudies ornamentais iš
puošti trobesiai, apie kuriuos vargingas 
valstietis buržuazijos laikais nė svajoti 
.negalėjo,
’ Užeiname pro stilingas gonkas į vidų. 
Visur švaru, blizga grindys; palangėje 
—gėlės, yra radijas, elektra. Vieną sek
lyčios sienų puošia pakabintas baltas 
raštuotas rankšluostis. Čia gyvena vals
tiečiai, anksčiau turėję po 2—3 hekta
rus.. “Susilaukėme ir mes gražaus gy
venimo”, — kalba mums sena motulė žė
rinčiomis džiaugsmu akimis.

Tą laimę jiems suteikė tarybinė san
tvarka.

Tolumoje matyti nauja statyba. Ei
name pasižiūrėti. Čia baigiamos statyti 
gyvuliams patalpos, kurių kiekvienoje 
tilps iki 190 raguočių, kiaulių. Tokių 
pastatų kolūkyje, kuris turi apie 2,000 
ha žemes, bus aštuoni. Išsikalbam su 
statybininkų brigada. Tai — pirmūnai, 
geriausieji kolūkio žmonės. Su pasidid
žiavimu jie kalba apie savo kolūkį, apie 
jo ateitį. Sužinoję, kad mes artistai, vie
nas jų sako: “O ponų laikais mes nedrįs- 
davome su artistais ir kalbėti. Na, da
bar, žiūrėk, ir misi fotografavome drau
ge...”

Kai visa apžvelgi, kaip žengia šian
dien Lietuvos kaimas į priekį, stačiai 
stebiesi!

Pabuvoję keletą gerokų valandų, ap
lankę ne vieną gyvenvietę, pasikalbėję 
su kolūkiečiais, mes prieiname išvados: 
niekur kitur taip negyvena valstietis, 
niekur taip ir negyvens. Niekur taip 
sparčiai gyvenimas nežengia į priekį, 
niekur taip netikima dar laimingesne at
eitimi, kaip tarybiniame krašte...

Maloniai atsisveikinę su mus lydinčiais 
kolūkiečiais, grįžtame į Vilnių. Pakeliui 
visur mus supa neišpasakytai graži Dzū
kijos gamta, netoliese vingiuoja nuosta
busis Merkys. Vilniuje mūsų laukią nau
jas darbas. Mes sc-enoje turėsime atvaiz
duoti kolūkiečių gyvenimą, apie kurį pa
rašė pjesę rašytojas J. Baltušis. Pjesė 
pavadinta “Anksti rytelį.”

Tarybinį gyvenimą su kiekviena diena 
labiau pamilsti, labiau brangini. Visas 
šis kunkuliuojantis gyvenimas—tai lai
mės kūryba, tai atkakli kova už taiką vi
same pasaulyje.

Su nauju gyvenimu žengia į priekį ir 
mūsų tarybinis lietuviškas menas. Džiu
giną jo pasiekimai! Išaugo senųjų 
menininkų meistriškumas, į kuriuos ly
giuojasi jaunoji karta, auga žiūrovų po
reikiai. Į lietuvišką teatrą atėjo naujas 
žiūrovas — šaunus kolūkinių laukų val
stietis, įmonės darbininkas, tarybinis in
teligentas. ;

Į sceną žengia naujoji menininkų kar
ta.

Visa eilė teatro darbuotojų apdovano
ti aukštais vardais — stalininių premi
jų laureatų vardais. Štai garbingų me
nininkų būrys: Tarybų Sąjungos liau
dies artistas, Valstybinės konservatori
jos profesorius Kipras Petrauskas, Lie

tuvos TSR liaudies artistas Valstybinės 
konservatorijos docentas Antanas Sodei
ka, solistai J. Stasiūnas, J. Petraškevi- 
čiūtė, R. Siparis (jaunesnis), vyr. chor
meisteris J. Dautartas, Lietuvos TSR 
nusipelnę artistai J. Siparis, G. Jackevi
čiūtė, M. Mironaitė, A. Radzevičius, J. 
Rudzinskas, P. Zulonas, J. Kavaliaus

kas, dail. J. Jankus, režisierius J. Gry
bauskas. Kai kurie jų jau apdovanoti 
antrą kartą. Be to, eilė menininkų yra 
apdovanota ordinais ir medaliais.

Menas Tarybų Lietuvoje šiandien su
silaukė tikros, reikiamos pagarbos.. Jau 
vien tai, kad Vilniuje turime 3 teatrus, 
Valstybinę filharmoniją, Valstybinį cho
rą, Valstybinę estradą, Valstybinę kon
servatoriją. Valstybinę muzikos mokyk
lą, Valstybinį dailės institutą, kelis mu
ziejus, Rašytojų sąjungą, dailininkų, 
kompozitorių sąjungas, Valstybinį dainų 
ir šokių ansamblį, Liaudies kūrybos na
mus, Teatrinį fakultetą ir kt., iš viso 
Lietuvoje apie 50,000 dailininkų, apie 
600 saviveiklos chorų (o kur dar įvairūs 
meno rateliai miestuose, miesteliuose, 
kolūkiuose), — visa tai rodo, kokią reik
šmę teikia vyriausybė tautiniam menui 
respublikoje ir kaip jinai jį globoja ir 
puoselėja.

Graži tarybinė tikrovė tapo neišsen
kamu kūrybos šaltiniu mums tarybinio 
teatro darbuotojams. Ji įkvepia mus, 
gimdo mumyse naujas jėgas, grūdina 
mus ir toliau kovoti prieš karą, už taiką 
visame pasauly. Semdami jėgas iš šio 
neįkainojamo šaltinio, kompozitoriai su
kūrė visą eilę vertingų kūrinių. Jie gy
vena liaudžiai ir kuria jai. Apie tai kal
ba tokie kūriniai, kaip, sakysime, Tallat- 
Kelpšos kantata apie Staliną, prof. B. 
Dvariono koncertas smuikui su orkest
ru, St. Vainiūno rapsodija lietuviškomis 
temomis smuikui su orkestru, dešimtys 
naujų dainų, koncertų, poemų.

Stipriai pamėgo respublikos darbo 
žmonės savo dainų ir šokių liaudies, an
samblį, kurio vadovais yra Švedas, Lin
gys ir Stepulis (visi laureatai). Šimtus 
respublikos kolūkių, įmonių aplanke šis 
talentingas ansamblis su savo koncer
tais. Šis glaudus bendradarbiavimas su 
plačiais darbo žmonių sluoksniais sutei
kė daug naudos ansambliui, keliant liau
dies mena.

J. Grybauskas, 
Lietuvos TSR Valstybinio 

dramos teatro vyr. režisierius.

Kultūriniai forumai gerai vyksta
Lietuvių Meno Sąjungos trečiosios ap

skrities kultūriniai forumai padarė ge
rą pradžią su tema Mūsų Teatrine Vei
kla. Tai buvo konkretus klausimas mu
sų vaidintojams ir vaidinimų lankyto
jams. Tad šiuo klausimu buvo gyvos ir 
konstruktyvės diskusijos.

Rojus. Mizara padarė tinkamą įvadą 
(referato formoj), kuriame jis iškėlė ei
lę teoretinių ir praktikinių klausimų, 
liečiančių mūsų scenos meną. Skaityta 
ir Jono Juškos pranešimas apie mūsų 
teatrinę veiklą.

Klausimai diskusuoti, kaip Stanislavs
kio mokyklos vaidybos, metodą, kostiu
mai, įvairids veikalų statymo formos, 
veikalų turinys ir mūsų pačių teatro 
.problemos. Paliesta, bent dalinai, ir per
eitas Auditorijoj įvykęs vaidinimas ko
medijos “Trys Mylimos..” %

Konstruktyvės forumo išvadas galima 
sekamai pabrėžti. Teatrinei saviveiklai 
būtinai reikalinga palaikyti geras vai
dintojų kolektyvas — Liaudies Teatras. 
Būtinai reikalinga palaikyti gera dis
ciplina ir draugiškumas tarpe vaidinto
jų. Būtinai reikia vaidyboje lavintis., 
mokintis, kad vaidinimo spektakliai bū
tų tinkamai atlikti. Veik visų diskusan- 
tų pabrėžta, jog šiuo tarpu jaučiama 
stoka, tinkamų, technikiniai ir ideolo
giniai, veikalų.

Sekantis forumas įvyks gruodžio 14, 3 
vai. popiet, Kultūrinio Centro patalpoje. 
Šio forumo tema pašvęsta literatūrai. 
Literatūra musu judėjime buvo ir yra 
pirmas kelias, i apšvietą. Literatūra 
žurnalistinė, beletristika, poezija ir 
mokslinė įeina į šią tema, šiam foru
mui pakviesti mūsų žymiausi literatai, 
rašytojai. Po įvadų, seks bendros dis
kusijos. V. B.

PRIE DRG. V. A. STRAIPSNIO
Prieš kiek laiko ir aš buvau susi i nte

resavęs meno veikimu, t. y. vaidinimais 
veikalų, dainavimu choruose, ir t.t., tai 
ir dabar dar negaliu pamiršt malonios 
praeities; mėgstu gražius^ vaidinimus, 
gražiai dainuojamas dainas, ir t.t. To
dėl ir dabar, perskaitęs “Laisvėje” (spa
lio 3 d. laidoje) N. A. straipsnį “Apie 
Mūsų Meninę 'Saviveiklą”, noriu pasa
kyt keletą žodžių."

KRITIKA PRIEŠ KRITIKĄ
Drg. V. JB. parašė I ’kaipir kritiką 

prieš Meno Centrą, kad jis nieko nevei
kia, kad yra užmigęs ir t.t. O V. A. kri- 
tikuoja-bara V. B., kam jis pakritikavo 
apsnūdusį Menoj Centrąį ir * reikalauja, 
kad V. B., vietoje kritikos, — nurodytų, 
ką ir kaip Meno Centras turėtų veikti. 
Tai, ot, ir turime, kad norite: nevalia 
kritikuot, bet turi juos mokint. Tokių 
dalykų, man rodosi, nėra pasaulyje.

Ar V. A. skaito Lietuvos laikraščiuose 
kritikas prieš įvairius pareigūnus-valdi- 
ninkus? Jei paskaito, tai jis’ neturėtų 
reikalaut, kad V. B. nekritikuotų, bet 
būtų Meno Centro mokytojas. Lietuvo
je, apsileidę pareigūnai yra atleidžiami 
iš tų pareigų. O kaip pas mus? O, čia 
įvairius pareigūnus reikia tik vis girt 
ir glostyt. Bėda, kad tūli žmonės neno
ri dasileist kritikos. Todėl viskas taip 
ir šlubuoja. 1 •

Reikia sutikt su draugu V. B., kad 
Meno Centras yra apsnūdęs, ir Chicaga 
yra ne vieta Meno Centrui. Jei- Meno 
Centras būtų Brooklyno — New Yorko 
apielinkėj, tai manau, būtų visai- kitokie 
dalykai, nes ten randasi visa eilė gerų 
menininkų, režisierių, aktorių, ko nėra 
Chicago je.

“NĖRA NAtJJŲ VEIKALU”
Tuo klausimu Meno Centras “turi pa

Mergaitės Džiaugsmas
c .j v -j

Nereik man pas poną tarnauti, 
Nereikia jam batai valyt, 
Nereikia poniutei vergauti;
Jos paniekos žodžiai klausyt.

Aš augu, kaip darže rūtelė, •
Be rūpesčių, bėdų, be vargų, 
Džiaugiuosi kiekvieną dienelę 
Kad būnu šalyje draugų.

Man suteikė šita dalele
Tarybų šalis,' Lietuva.
Aš mėgstu savo šalelę,
Jai širdį aukaut gatava.

Jonas Juška.

Josephine Baker 
atsikerta

Šiuo metu Argentinoje gastroliuoja 
žymi amerikietė šokėja ir dainininkė 
Josephine Baker. Ji yra negrė. Ji daž
nai taria žodį už'negrų interesus Jung
tinėse Valstijose. Dėl to ji mano, ji 
girdėjo, kad Washingtono vyriausybė ne
įleis jos grįžti į Jungtines Valstijas. Kai 
dainininkei ir šokėjai apie tai buvo pra
nešta, ji pasakė daug maž taip:

— Jeigu Jungtinių Valstijų vyriausy
be neįleis mane grįžti į Jungtines Vals
tijas, tai ji tuo suteiks man didžiausį 
komplimentą.’

, Miss Baker žada tęsti kovą už negrų 
teises, kaip tęsė'.

• k ‘

Nobelio laureatas
Francois Mauriac

P , ;

Šiemet Nobelio premiją už literatūrą 
gavo francūzų rašytojas -Francois Mau
riac, novelistas.

Mauriac turi arti 70 metų amžiaus. 
Jis parašė nemaža novelių. Jo novelės 
— propaganda už katalikizmą, nes jis 
pats yra katalikas. ;

Bė to, Mauriac yfąjr žurnalistas. Jis 
redaguoja žurnalą z<5La Table Ronde.” 
Jis parašo ir editorialų konservatyviam 
dienraščiui “Le Figaro.” •

Mauriac — atkaklus anti-komunistas. 
Jis žiauriai puola (per spaudą) ne tik 
komunistus, o ir tuos, kurie jiems pri
taria. Jis pajuokia tuos, kdrie kovoja 
už tailią. Jis, žodžiu, pučia reakcinėn 
triubon. ' '

Taigi nėrą nuostabu, kad šis vyras 
šiemet buvo apvainikuotas Nobelio do
vana už literatūrą. Nobelio dovanos 
(premijos) skyrė jai nepasirinks pažan
gaus rašytojo, — ne! Jib1’renkasi tik to
kį, kuris tarnautų “Vakarų” intere
sams, arba tokį, kuris tylėtų, kaip oiste- 

siteisinimą”. Bet aš čia išduosiu sekre
tą:.prieš kiek laiko, kai aš sutaisiau sce
nos veikalą-dramą “Gyvenimo Bangos” 
ir pasiūliau Meno Centro sekretoriui Jo
nikui, kad jie peržiūrėtų ir nuspręstų, 
ar tasai veikalas geras, ar niekam ne
vertas, tai Jonikas į tą pasiūlymą atsi
liepė su pašaipa; jis parašė man sekan
čiai: “prisiųsk man tą savo veikalą, o 
aš ji globosiu ir prižiūrėsiu kaip mažą 
kūdikį, bet kada mes jį peržiūrėsime — 
nežinau”. Aš vėl jam rašiau laišką ir 
sakiau, kad aš pasiųsiu tą veikalą, bet 
jie turi peržiūrėti jį per dvi savaites lai
ko, nes už dviejų savaičių žadu būti

• Chicagoje, ir, jei negeras, atiduosite jį 
man atgal. Jonikas su tuo nesutiko, ir 
vis kartojo, kad neturi laiko, labai užsi
ėmęs. Po kiek laiko, tasai pats Jonikas 
atvažiavo Detroitan į vieną parengimą. 
Aš či jį “užklupau” ir klausiau, kada 
galiu pasiųst jam savo veikalą, ir kada 
jis turės laiko peržiūrėjimui? Jonikas 
atsakė: “neturime Taiko, dar neperžiūrė
jome Mizaros vieno veikalo, ir prie to, 
turime daug naujų veikalų prisiųstų iš 
Lietuvos, reikia juos peržiūrėt ir iš
leist”. Taigi Jonikas nepriėmė mano su
taisyto veikalo, nenorėjo net peržiūrėt ir 
pasakyt, ar tasai veikalas nors kiek pa
našus į veikalą, ar niekam nevertas. Po 
to, mes, Radio Kliubas ir L.D.S. kuopa 
tą veikalą-dramą suvaidinome Detroite 
su labai gražiomis ir geromis pasekmė
mis; tūlas scenas leidome ir per radiją. 
Ir dabar to veikalo kopijos guli sudėtos 
ant lentynos, ir jas graužia dulkės... •

Taigi negalima tikėti, kad nėra nau
jų veikalų; jų yra, ir gali būti daugiau. 
Bet nėra Memo Centre sugabumo ir pa
sišventimo. Jie “neturi laiko”, arba ne
paiso Meno veiklos. Meno Centras pra
šalino iš menininkų eilių detroitietį J. J.

(Tąsa 4-tam puslap.)

LMS News and Views
By Mildred. Stensler

. ' SONGS FOR A CA USE
Many of us fear and believe that Am

erican folk music, the people's music, is 
being overshadowed by commercialism. 
But all over the country, unheralded by 
headlines, there are still singing groups 
devoted to the people’s cause. And there 
always will be wherever there are 
wrongs to make fight and ideals to up
hold. Their names will go down in his
tory along side of other, singers for jus
tice, just like the Hutchinsons of New 
Hampshire whose singing history is told 
in Carol Brink’s “Harps in The Wind” 
and Philip Jordan’s “Singing Yankees”.

The Hutchinsons seemed to have been

Darbininkų 
Sveikata

VITAMINAS P.
Apie vitaminą P daugelis 

skaitytojų jau bus kai ką 
girdėję. Jau nekartą apie 
šitą vitaminą buvo pirmiau 
minėta. Būtent, kad jo yra 
citrinų, apelsinų ir citrų lu
pynoje; kad vitaminas;.P 
taiso smulkiąsias, krauja
gysles ir mažina kraujavi
mą.

Tačiau pirmiau štas vita
minas dar nebuvo išskirtas 
ir nebūdavo vartojamas vi
ta m i n u preparatuose. O 
dabar jau taip: vitaminas 
P vartojamas ir gaunamas, 
kaip toks., skyrium ir vita- 
-minų mišiniuose.

Mokslininkams pasisekė 
tai padaryti ir paženklinti 
dozėmis, šitas vitaminas. P 
mažina vidinį kraujavimą, 
kai kraujo nuteka kur vi
duj į audinius. Vidinių 
kraujavimu įvyksta nuo ra
džio (radiumo) skilinlų, 
nuo Rentgeno (X) spindu
lių, nuo atominių spindulia
vimų. Tokios, rūšies spin
duliai gadina plaukinius 
kraujo indus, silpnina plo
nutes kraujagysles, gadina 
ir patį kraują ir esminius 
kūno audinius.-

Gvdant vėžį, džiovą, tūlų 
liaukų ligas,' neretai tenka 
vartoti radį bei X spindu
lius, kurie padeda naikint 
netikusius, audinius. Bet, 
naikindami žalinguosius 
audinius, tie galingieji spin
duliai apgadina ir šiaip 
kūno audinius. Kaip tik to
kiais atsitikimais žymiai 
padeda vitaminas P.

Dažnai būdavo minėta, 
kad, valgant apelsiną, ci
triną bei citrą, gerai yra 
pakramtyt ir pačiulpt.ir 
lupynių sunkos. Taip tin
ka ir patartina daryti bet 
tam ir bet kada. Geriau
sia, kai tokie vaisiai gerai 
prisirpę ir jų lupynė'tebė
ra natūrali ir nesudarkyta 
prezervavimo chemikalais, 
kaip dažniausia daroma 
Floridos apelsinams.

Kad ir visai sveikam ir 
jokių žalingųjų spindulių 
negavusiam žmogui, vita
minas P yra naudingas 
daiktas.
J. J. Kask jaučius, M. D.

a very talented family. They sang at 
first for their own amusement. Within 
a short time they were giving concerts 
in their own native Milford, New Hamp
shire and the neighboring towns. They 
were received so well that they decided 
to try their fortune as singers.

They did pretty well as singing trou
pers, even getting to sing for the fami
ly of President Tyler. Those were tur
bulent times — the 20 to 30 years pre
ceding the Civil War. The singing Hut
chinsons soon found themselves involved 
with the burning issues of the day. They 
started singing at anti-slavery meetings 
and were attracted to the staunch un
compromising’ position of the Abolition
ist movement. <

Realizing the need for' anti-slavery 
songs, the Hutchinsons turned to writ
ing songs and even adding new lyrics to 
the old familiar tunes. From then on 
they dedicated their, whole career to the 
movement. To them we owe the most 
famous of all anti-slavery songs, “Get 
Off The Track”, which compares Eman
cipation to a railroad train (all the 
more striking because the steam engine 
had just recently been invented).

To them and other singers of songs of 
the people’s cause, we owe the Emanci
pation Proclamation, the right to organ
ize Unions, Women’s Vote and all the 
causes the American people have fought 
for. Dabar jau turime ir 

“Miss World”. Tai švede 
panelė May Louise Fle- 
din. Ji laimėjo Londone 
kontestą, kaipo gražiau-; 
šia iš visų. konteste daly
vavusių merginų. Neblo
gai atrodo ir šiame pa
veiksle.

ris, nesakytų nei žodžio prieš išnaudoto
jų klasę, prieš imperialistus.

Seniau, tiesa, Nobelio premijas laimė
davo ir vienas kitas pažąngesnių rašyto
jų, tokių, pavyzdžiui, kaip Anatole 
France. Bet tie- laikai jau praėjo.

3 pusi.—Laisve (Liberty)- šeštadien., Gruodžio-Dec, 6, 1952
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Iš Rusijos praeities
(Ištraukos iš ‘TSRS Istorijos’)

XVIII A. ANTROSIOS 
PUSES BAJORINĖ IMPERIJA

15. JEKATERINOS II 
VALDYMO PRADŽIA.

1762 m. perversmas. Jeliza- 
vietai mirus, jos seserėnas Pet
ras Fiodorovičius, buvęs Holšti- 
nijos princas, tapo rusų impe
ratoriumi, pasivadinęs Petro 
III vardu (1761—1762). Jis 
'pasiskelbė esąs prūsų kara
liaus šalininkas ir tuojau su
stabdė rusų kariuomenės karo 
veiksmus prieš Fridrichą II. 
Petras III apsupo save IIolš- 
tinijos generolais ir karinin
kais ir uoliai skiepijo karinę 
prūsų tvarką rusų armijai, ku
ri teisėtai laikė save Fridricho 
II nugalėtoja. Padaręs taiką 
su Fridrichu H, Petras III pra
dėjo rengtis karui su Danija 
dėl rusų valstybei svetimų

■ Holštinijos dinastijos interesų. 
Tuo būdu Petras III, būdamas 
Rusijos imperatoriumi, gynė 
Prūsijos ir Holštinijos reika
lus. Nors Petraš III ir rodė 
panieką rusų bajorams, vis 
dėlto jis turėjo išleisti svarbų 
dvarininkams “bajorų laisvės” 
įstatymą (1762 m.), šiuo įsta
tymu buvo naikinama privalo
ma bajorų karo tarnyba armi
joje ir civilinėse įstaigose* 
Daugelis bajorų tuojau atsista
tydino, apsigyveno savo dva-. 
ruošė ir ėmė ūkininkauti. Ta
čiau ši svarbi dvarininkų gau
ta lengvata tik laikinai sustab
dė pritvinkusį bajorų pasipik
tinimą Petro III politika. 
Gvardijos karininkai sudarė 
sąmokslą jo žmonos Jekateri
nos Aleksiejevnos naudai, nes 
ji jau seniai norėjo tapti Ru
sijos imperatore.

Sąmokslui vadovavo gvardi
jos karininkai broliai Orlovai, 
palaikę slaptus ryšius su Je
katerina. 1762 m. birželio 28 
d., anksti rytą, jie atvežė Je
kateriną iš užmiesčio rūmų į 
Peterburgą . ir paskelbė ją 
imperatore. Gvardijos pulkai 
noriai perėjo į jos pusę. Kitą 
.dieną Petras III, nepavykus 
bandymui pabėgti į Kronšta- 
tą, turėjo pasirašyti atsisaky
mą nuo sosto. Netrukus jis bu
vo nužudytas. Jekaterina Ale- Į 
ksiejevna tapo imperatore Je
katerina II.

Jekaterina II. Jekaterinos II , 
valdymo pradžioje Rusijos' 
valstybės tvarka ir ūkis buvo • 
visiškai pairę ir susmukę. Iž
de nebuvo pinigų. Armija aš- j 
tuntas mėnuo kaip nebegavo į 
algos. Laivai buvo netaisomi,, 
tvirtovės griuvo. Gyventojai 
visur skundėsi carinių teisėjų 
Ir valdininkų priespauda, ky
šininkavimu ir paperkamumu, i 
Bruzdėjimas buvo apėmęs a- i 
pie 49 tūkstančius prirašytų ! 
prie gamyklų valstiečių ir 150 , 
tūkstančių valstiečių bau
džiauninkų, priklaususių dva
rininkams. Kalėjimai buvo pri
grūsti “trinkininkų” (ant ko
ją suimtiesiems buvo priraki- 
namos medinės trinkos).

Jekaterina suprato 
grėsusį baudžiavinei 
valstybei. Ji žinojo, 
valstybei' sutvirtinti 
sutvarkyti valdymą, 
rinti armiją 
Ji manė, kad
riausybė gali sustabdyti vals- ■ Europos rašytojų 
tiečių sukilimų plitimą. Tuo 
pat metu stiprindama dvari- | reikalingumą Rusijai vienval- 
ninkų valdžią valstiečiams, i 

♦Jekaterina II pirmaisiais val- 
•dymo metais, bijodama naujų 
valstiečių maištų, drauge mė-j 
!glno kiek sušvęlninti bau- 

’v džiavinį režimą.
; Sayo valdymo pradžioje Je- 

' ,’katerina II studijavo “šviečia-! 
mosios” filosofijos raštus ir , 

' ^susirašinėjo su kai kuriais tos 
' . pakraipos rašytojais, “švietė-!

Jai” (Volteras ir kiti) kovojo j 
- su feodaline santvarka ir pa-! 

juoke viduramžių prietarus.
% Ji e skelbė prim atą 

5 Žmogaus proto, turinčio paro
dyti kelią visuomeninei sant- • 

' vark ai reformuoti žmonių ly
gybės prieš įstatymus pagrin
dais. “švietėjai” turėjo vilties, 

y . kad tą reformą įvykdysią išsi-

mokslinę karaliai. Jie skelbė 
“filosofų ir karalių sąjungą.” 
Tokia sistema gavo “apšvies
tojo absoliutizmo” vardą: čia 
monarchas turėjo visokeriopai 
rūpintis tauta, tačiau prie 
valstybės valdymo jos nepri
leisdamas. šviečiamosios filo
sofijos idėjos plačiai paplito 
tose’šalyse, kur buvo pareng
tos sąlygos susikurti buržua
zinei visuomenės santvarkai, 
kuriai augti kliudė senos feo
dalines įstaigos. Tačiau pa
žangiosios buržuazinės min
ties atstovai būtinai gaudavo 
įsitikinti, koks bergždžias da
lykas yra tikėti, kad karaliai 
padės pakeisti visuomenės 
santvarką, šviečiamosios filo
sofijos idėjos Rusijoje, kur vi- i 
siškai tebeviešpatavo feodali-; 
nė baudžiavinė sistema, ture-1 
jo įtakos tik negausiam prie- i 
šakinės bajorų šviesuomenės 
sluoksniui .

Jekaterina II norėjo pasi
naudoti “švietėjų” mintimis ir 
jų feodalinės santvarkos kriti
ka ne tam, kad panaikinti tą 
santvarką, bet kad kai kuriais 
administracinės sistemos pato
bulinimais dar labiau galėtų 
sutvirtinti vienvaldę baudžia
vinę valstybę.

Susirašinėdama su Volteru, 
Didro ir kitais' švietėjais, Je
katerina II taip pat norėjo, 
kad Europoje apie ją manytų, 
kaip apie išmintingą ir šviesią 
monarchę. Ji šiuos rašytojus 
apgaudinėjo. Rusų baudžiavi
niame kaime viešpatavo skur
das, badas ir tamsumas. Tuo 
tarpu Jekaterina II rašė Vol
terui, kad Rusijoje nesą vals
tiečio, kuris nevalgytų vištos, 
kada tik nori; o nuo tam tik
ro laiko (suprAsk, nuo Jeka
terinos II valdymo pradžios) 
valstiečiai mieliau valgo ka
lakutus negu vištas. Jekateri
na II buvo didelė veidmainė. 
Įtikinėdama “švietėjus”, kad 
ji pasirengusi jų mokslu vado
vą tft is savo vidaus politikoje, 
ji tuo pačiu metu* šaipėsi iš 
jų mokslo. Jekaterina II 'mė
go meilikavimąsi bei garbini
mą. Ji apsupo save pataikū
nais ir norėjo, kad ją garbin
tų ir Europos literatūroje.

Jekaterina II, skirdamos! 
nuo jos pirmatakų, pati akty
viai dalyvavo sprendžiant vi
sus svarbiuosius valdymo 
klausimus. Ji pati rašė įstaty
mų ir įsakų projektus, domė
josi literatūra ir netgi leido 
žurnalą (“Vsiakaja Vsiačina” 
— “Mišinys”).

Jos valdymo metu bajorai 
išsikovojo naujų stambių privi
legijų. “Jekaterinos amžius” 
buvo aukščiausio bajorinės im
perijos klestėjimo laikotarpis.

Jekaterina II, vos pradėju
si1 valdyti, jau po kelių dienų 
atskiru įsaku paskelbė, kad 
ji iš valstiečių reikalauja klu
snumo dvarininkams. Norėda
ma sutvarkyti valstybės valdy
mą, Jekaterina II nusprendė 
sukviesti komisiją, kuri turė
jo sudaryti “Naująjį Teisyną” 
(“Novoje Uloženije”), t. y. 
naujuosius įstatymus. Jekate
rina šiai komisijai pati para-

Instrukciją” (“Nakaz”), 
ir atstatyti ūkį. . plačiai panaudojusi Montesk- 

tik tvirta vy- ■ jė ir kai kurių kitų Vakarų 
raštus. “In- 

trukcijoje” ji stengėsi įrodyti

KONTESTAS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

ley, New Britain, Conn, (jis punktus skyrė Hartfordui, 
taipgi ir K. Denesevičius iš Waterburio); Brooklynui pa
sidarbavo—A. Mureika, A. Balčiūnas ir D. M. Šoloms- 
kas; P. Bėčis ir F. Klas.ton, Great Neck, N. Y., L. Be- 
kešienė, Rochester, N. Y., J. K. Navalinskienė,. Bing
hamton, N. Y. (LLD Moterų 20 kp.), C. K. Urban (per 
J. Grybą), Hudson, Mass., ir E. Kasparienė, Wilkes- 
Barre, Pa.

L. Prūseika, Chicago, Ill., prisiuntė dvi naujas prenu
meratas, atnaujinimų ir aukų.

Aukų šį sykį gavome: .
Po $5; Geo. Budris, Elizabeth', N. J., LLD 14 kp. (per 

O. šemberienę), Minersville, Pa., J.- Žilinskas, Worcester, 
Mass. > ' • ■ 1 1

A. Urentas, Montello, Mass., $4.
Po $3: Ig. Baches, Elizabeth, N. J., J. Kalinauskas, 

Freehold, N. J., M. Bryūs, Houghton, Mich., D. Mazilis, 
Brooklyn, N. Y., Valerija Kaminskas, Binghamton,' N. 
Y., J. Malinauskas, Binghamton, N. Y., J. Malinauskas, 
New Britain, Conn., P. Skralskis, Cherry Valley, Mass., 
T. Lisajus, Brooklyn, N. Y., E. Usevage, Rochester, N. 
Y., Mrs. P. Balzer, Walworth, N. Y. Is Waterbury, 

I Conn.: A. Digimas, V. Marašauskas ir M. Ciplijauskas.
Iš Wilkes-Barre, Pa.: D. Derkintis, E. Kasparienė.

W. Veinskūnas, Richmond Hill, N. Y., $2.
V. Gaidis, Johnson City, N. Y., $1.

t ♦>

pavojų, 
bajorų 

kad tai 1
reikėjo
susti p- j šė

dystės (autokratijos).
1767 m. vasarą Maskvoje 

prasidėjo tos komisijos posė
džiai naujiesiems įstatymams 
paruošti. Daugumas atstovų 
buvo bajorai ir pasiturį mies
tiečiai. Valstiečiai baudžiau
ninkai, rinkimuose nedalyvavo 
ir savo atstovų komisijoje ne
turėjo. Atstovai atvyko su 
savo rinkėjų instrukcijomis, 
kur reiškė savo reikalavimus 
ir pageidavimus. Kozlovų ba
jorų deputato pasiūlymas ap
riboti baudžiavinį valstiečių 
išnaudojimą buvo sukėlęs 
daugumai bajorų, didelį pasi
piktinimą. Bajorai prašė ne 
tik palikti jų teises ir privile
gijas, bet dar daugiau jas iš
plėsti.

Dar apie meninę saviveiklą
(Tąsa nuo 8 puslapio)

Butkų, kuris yra gerokai prasilavinęs 
meno veikloje, t. y. geras aktorius, gali 
režisuoti veikalus, ir net sutaisyti sce
nos veikalus; Bet Meno Centras nesi
skaito, ignoruoja jį;, Butkus pasišalino 
nuo viso veikimo.... Meno Centras paša
lino iš veikimo ir kitą veiklią energingą 
detroitietę — Stellą Smith, kuri vado
vavo sikstetą; ji yra gera piano akom- 
panistė, ir net gali pritaikyt muziką 
(gaidas) prie bile kokios parašytos dai
nos; ji galėjo išsiauklėti (pakilti) iki 
kompozitoriaus pozicijos; ji yra aukštai 
prasisiekusi muzikoje. B-et Meno Cent
ro nesiskaitymas atstūmė tą draugę nuo 
veikimo, nuo jos talento. Neapgalvota 
politika išvijo ir mane iš veikimo su vi
su mano veikalu.

Mikas Detroitietis.
LAISVĖS REDAKCIJOS PASTABA.

Dėdami šį M. Detroitiečio straipsnį (jį 
trumpinome, kai ką apleisdami) laikraš- 
tin, turime priminti, kad jo tonas per-

daug aštrus, kad šitokiu tonu kalbėda
mi mūsų menines veiklos nepataisysime. 
Visą kaltę dėl visokių trūkumų suversti 
ant LMS Centro ar jo sekretoriaus yra 
ne tik klaidinga, o ir žalinga. Nepatei
sinamas yra ir M. D. pasisakymas, būk 
jis pasitraukė iš judėjimo dėl to, kad 
Jonikas ar Meno Centras atsisakė jo pa
rašytą veikalą peržiūrėti. M. D., mu^M 
rodosi, nėra jauniklis, dėl to jis turiftjp 
kitaip galvoti ir elgtis, ypatingai šiuo 
metu.

Kiek tai liečia meno Centro Komitetą 
ir Joniką, jo sekretorių, reikia tai su
prasti: LMS suvažiavime,'praėjusią va
sarą įvykusiame Worcesteryj, Centro 
Komitetas ir jo sekretorius buvo drau
giškai dėl kai kurių dalykų kritikuoti. 
Tačiau suvažiavimas matė reikalo naują 
CK išrinkti ir vėl iš čikagiečių veikėjų, 
kurių, mūsų nuomone, yra nemažiau, 
kaip New Yorke. Naujasis Centro Ko
mitetas, savo ruožtu, sekretorium pasi
skyrė tą patį Joniką. Kaltinti LMS CK, 
būk jis esąs kaž kokiu diktatorium, ne
tinka.

I

į

šie miestai stovi aukomis sekamai:
Brooklyn, N. Y..............................
Waterbury, Conn................4 ......
Brocktoll, Mass.................. .
Elizabeth, N. J...............................
Worcester, Mass.............. . ............
Rochester, N. Y.................. ...........
San Francisco, Calif. ...................
Richmond Hill - Woodhaven, N. Y. 
Baltimore, Md.,.......
Philadelphia, Pa........
So. Boston, Mass. ... 
Chicago, Ill...............
Pittsburgh, Pa.......... .
Camden, N. J............
Hartford, Conn. .... 
Bridgeport, Conn. .. 
Lawrence, Mass. .... 
Easton, Pa................
Norwood, Mass. .. •. 
Detroit, Mich............
Binghamton, N. Y. . . 
Portland, Oregon ... 
Great Neck, N-: Y. 
Newark, N.' J. ...... 
Paterson, N. J...........
Cliffside Park, N. J. 
Scranton, Pa.............
New Britain, Conn. . 
Lowell, Mass. ............
Kearny, N. J..............
Gardner, Mass..........
Shenandoah, Pa. .. . 
Cambridge, Mass. ... 
Grand Rapids, Mich. 
N. Braddock, Pa. ... 
Toronto, Canada .... 
Haverhill, Mass. .... 
New Haven, Conn. . 
Coal Center, Pa. .... 
Nashua, N. H.............
Lewiston, Me..............
Aliquippa. Pa.............
Wilkes-Barre, Pa. ... 
Miami, Fla..................
Girardville, Pa..........
Minersville, Pa...........
Rumford, Me..............
New York City, N. Y. 
Bayonne, N. J............
Cleveland, Ohio ..... 
Hudson, N. H..............
B ridge water, Mass. .. 
Pittston, Pa................

t

i

$124.00 
. 110.71 
.. 75.00 
.. 66.00 
.. 63.00 
.. 59.50 
.. 50.00 
.. 49.00 
. .• 48.00 
.. 48.00 
.. 48.00
. 47.00 
.. 44.00 
.. 43.00 
.. 41.50-
. -40.00 
.. 38.00 
.. 36.00 
.. 35.00 
.. 35.00 
.. 32.00 
.. 28.50 
. . 28.00 
.. 27.00

. 24.00 
.. 23.00

. 23.00 
.. 22.00 
.. 17.00 
.. 16.00 
.. 15.00 
.. 14.50 
.. 14.00

. 14.00 

. 12.00
.. 12.00 
.. 9.00 > 
.. 9.00 
.. 7.50 
.. 6.00 
.. 6.00 
.. 6.00 
.. 6.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 4.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
,.. 3.00

Šiuomi norime priminti, kad vajus artinasi prie pa
baigos. Toli gražu , nuo didelio škiįČiat^'įiaiūJų į skai
tytojų. Pavieniai skaitytojai,' pagęlbėkitfe savo miesto 
vajininkams — užrašykite pažįstamai -arba * ginpinei 
dienraštį Laisvę kaipo dovaną! _>L - •

Širdingai ačiū už aukas, atnaujinimus i.V už gražų va- 
jininkų pasidarbavimą. Bus daugiau.

Laisvės Administracija

Daugiausia komisijos posė
džių buvo paskirta imperato
rės ‘Instrukcijai’ skaityti bei 
atstovų instrukcijoms svarsty
ti. Jekaterinos II “Instrukci
ja” ir jos sukviestoji komisija 
naujiesiems ’ įstatymams pa
ruošti praktinių pasekmių ne
turėjo. Kai prasidėjo karas su 
Turkija, daugelis bajorų de
putatų išvyko į armiją. 1768 
m. pabaigoje komisijos darbas 
nutrūko. Tačiau Jekaterina iš 
viešų deputatų kalbų galėjo 
gerai susipažinti su rusų bajo
rijos nuotaika; bajorija siekė 
sustiprinti feodalinę baudžia
vinę vienvaldinę santvarką. , I

Johnson City, N. Y
Praėjusį sekmadienį, lap

kričio 30, mūšų . populiarioji 
draugė Bronė Zmitraitė išvy
ko į Wilson Memorial Hospi
tal! obzervacijai. Jaučiasi rim- 
'tai sunegalėjusi. Gali tekt 
pasiduot operacijai.

Seserų Zmitraičių namų 
adresas—56 Brown St;, John
son City.

Linkime Bronei laimingai 
iš šios padėtie^, išeiti.

Kaimynas

Ligonbūčio vaizdelis
Kada žmogus esi sveikas 

ir raudiesi tarp sveikųjų, 
tai atrodo, kad visi žmonės 
yra sveiki ir apie kokį ten 
sunegalavimą in.iekam nė 

. pamislyti n_etenka.' Tačiau, 
kada atsiduri ligonbutyje, 
vaizdas tragiškai pasikei
čia, gyvenimas virsta vie
na didele kančia, atdūsiais 
ir dejonėmis.

Ant dviejų eilių baltų lo
velių ir tokių pat priegal
vėlių, veik išimtinai pūpso 
jau apšarmojusios ar pli
kos ligonių galvos, ir kan
čių išvagoti, tarsi vaškiniai, 
jų veidai. Nors jau nuse
kusios bei prigesusios jų 
akys, vokams, tingiai paki-- 

4 Jus, dar viltingai žvilgčioja 
i gyvenimą*.. Lėtai kilno
jasi jų krūtinės, tartum 
pro pravertas lūpas sten- ‘ 
gia'si įžiebti jau prigesu
sias jų krūtinėse, gyvybės 
žiežirbėles... >

Čia visus sunkesnė ar 
lengvesnė liga lygiai suvie
nodina viena didžia, artimo 
meilės užuojauta. Kiek
vienas po vienokios ar kito
kios operacijos tikisi, kad 
jo buities grandinė (am
žius) bus pailginta viena - 
kita grandine. Bet vargu 
kuris pamislina, kad ta bui
ties grandinė jau bus daug 
sunkesnė ir įkyresnė...

Čia, be abejonės, kiekvie
nas perkratinėja savo gy
venimą nuo kūdikystės iki 
šios valandos. Turtingesni, 
kuriems jau jeigu reikėtų 
skirtis su gyvaisiais, su
prantama; labai gailisi 
skirtis su turtais. Tokiems 
mirtis daug baisesnė, ir jie 
apie mirtį bijo ir pamislyti. 
Štai trečioj nuo manęs lo
velėj guli virš 80 metų se
nis. Po operacijos ant pūs
les. ir dar ko ten, taip nu
silpęs, kad be slaugės pa
galbos negali nė apsiversti 
ant kito šono, nė pavalgy
ti. Bet jis tikisi ir patį Ma- 
tuzelį pragyventi. Anot jo:

“Kaip tik kiek sustiprČ- 
siu, išstatęs savo visas pra- 
pertes ant pardavimo, va
žiuosiu į Floridą. Ten, vai
kine, gyvenk ir norėk gy
venti.”..

Tačiau apie dvi savaiti 
mano buvimo ligoninėje to 
senio neaplankė niekas ki
tas, kaip tik jo ablavukiš- 
kos 
Bet 
piau 
akį. 
į vieną, vienintelę. 
ir kiekvieną rytą, kada ta 
slaugė ateidavo ant dieni
nės pakaitos, jis prašydavo 
perskaityti jo stale i u k e 
esančius pinigus, ar niekas 
kiek jų nakties metu nepa
vogė. Kaip tik tąs jo brol
vaikis ateidavo jį aplanky
ti, ar kas kitas prieidavo 
prie jo lovelės pasikalbėti,

BINGHAMTON, N. Y

ji

išvaizdos brolvaikis, 
pinigą tas senis stro- 

saugojo, negu savo 
Jis buvo įsitikinęs tik 

slaugę

tuoj senio ranka ir nudrim
ba ant stalčiuko rankenė
lės.

Ir taip čia kožno vieno 
mintyj, tarsi šalnos pakąs
tais sparneliais peteliškės, 
tupinėja ant nuvytusi o s 
jaunystės stagarų, o pa- 
skraidžiusios po praeitį, vėl 
nutupia ant- slaugės baltos 
kepuraitės ir vėl žvalgosi į 
tuos vaškinius ligonių vei
dus ...

Kiekvienas, atvilkęs , čia 
savo gyvenimo grandinę, 
kad ir išvelka ją kiek pail
gintą, bet jau daug sunkes
nę, nes kiekviena operacija 
atsiima savo dalį iš ligonio 
net su dideliu kaupu, žiū
rint į tuos ligonių veidus., 
man prisiminė poeto A. Da
gilio žodžiai:

Mirti nebenori
nei tvarka nei žmogus: 

Stengiasi; gyvybę
pratęsti, 

Bet banga likimo 
nesustoja smogus 

Lig tol, kol jiems
lemta nuskęsti. 

Taip ir mes, kančių su- 
ligoniai, besi- 

su likimo ban- 
už pa-

vienodinti 
grumdami 
go mis, stveriamės 
skutinės gyvenimo šakelės, 
kad tik dar pasilaikyti, kad 
tik dar nors kartą pama
tyti saulės užtekėjimą, kad 
tik dar nors kiek pasi
džiaugti gyvenimu... >.

Senas Vincas .

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Seniausias teisėjas
Chicago, 111. — Cook aps

kričio seniausias teisėjas Jo
seph Sabath rezignavo. Jis

0

FJr t

Padėka ir paraginimas
Dėkavoju labai jums, drau

gės ir draugai, kurie atsinau
jinote Laisvės prenumeratą 
dar gausiai paaukojote, yp
kad nereikia daug laiko g&f; 
sinti ir vaikščioti pas jus po 
keletą kartų. Taipgi prašau 
tų, kurių prenumeratos pasi
baigė arba baigiasi, kad atsi
naujintumėte. Taip pat nepa
mirškite doleri kitą paaukoti 
Laisvei ir dar kitam svarbiam 
reikalui, tai yra, A. Dagilio 
eilėraščių rinkinio išleidimui. 
Aš jau turiu keletą prenume
ratų šiam rinkiniui. Pagerb
kime mūsų rasėjus, kurie dar
buojasi dėlei apšvietos ir de
mokratijos išlaikymo.

Tas vienas doleris už eilė
raščių rinkinio prenumeratą 
yra labai maža pinigų suma. 
Bet kai mes visi Laisvės skai
tytojai sudėsime į krūvą po 
doleri, pasidarys gera sumaj 
O kurie išgalime, galime iiy 
po daugiau tam reikalui pas
kirti. Juo greičiau sukelsime 
reikalingą sumą pinigų, tuo 
greičiau bus išleista minėta 
eilėraščių knyga. Mes su Na
valinsku aukosime daugiau, 
negu dolerį.

Pasidarbuokime visi ir vi
sos, — kąs du doleriu, kas-, 
dkugiau. Geriausio pasiseki
mo išleisti A. Dagilio eilėraš
čių knygą greitai!

J. K. Navalinskienė.

jau turi 82 merūs amžiaus. Jis 
sako, kad jis jaučiasi labai 
gerai ir toliau ves aktyvų gy
venimą. Paskutiniais 25 me
tais jis buvo perskyrų (divor- 
sų) teisėju. Jis sako, kad per 
tą laiką jis sutaikė mažiausia 
10,000 porų. Jos paskui 
veno krūvoje pastoviai ir gie
žiai. '
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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 ištesitb, prašomi rinkinio išleidimui pa
aukoti. Viską siųskite Laisvės Administracijai —

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

Siuomi užsiprenumeruoju A. DAGILIO poezijos knygelę 

ir užsimoku $........ .
.I

Vardas ir Pavardė

Antrašas

Miestas

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

4 pusl.-Laisvė (Liberty) - še štadien., Gruodžio-Dec. 6, 1952
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MONTREAL, CANADA ' Antanas Smitas
Zenius, laimėjęs McGill uni
versiteto įėjimui stipendiją, 
taipgi The H. Aspinwall-Ho
we medalį, The Edward Bal
dwin Savage Memorial ir R. 
Squire Hall French pry2us.

Antras gabus jaunuolis, 
tai Algirdas Keršulis, irgi bai
gęs mokyklą su gerais pažy
mėjimais, išėjęs pirmuoju iš 
aukštesniosios mokyklos, ga
vęs dovanų, ir dabar tęsia 
McGill universitete mokslą.

Garbė ne tik tėvams, kad 
išaugino tokius gabius sūnus, 
bet ir visiems lietuviams, kad 
randasi gabių ir mokslui pasi
šventusių vyrų. Gal yra ir 
daugiau tokių jaunuolių. Gai
la, bet korespondentui neteko 
sužinoti apie juos, ir apie 
šiuos du tik vėliau teko suži
noti. Geriausio jiems 
kimo moksle.

k
Pagerbė Skinkius

Artimų bičiulių ir giminių 
iniciatyva, lapkričio 22 d. bu
vo surengta netikėta staig- 
mena-balius, pagerbti Juozą 
ir Marijoną Skinkius, juodvie- 
jų 25 metų vedybinio gyve
nimo sukakties proga. Balius 
buvo gražus ir vaišingas. Da
lyvavo 
batams 
j imu ir

Didins Simpsono krautuvę

Didžioji vidurmiestyj-e de- 
partmentinė Robert Simpson 
Company, Limited, krautuvė, 
kuri randasi ant St. Catherine 
ir Mansfield gatvių, praneš
ta, bus padidinta su naujais 
pribudavojimais. Ji buvo į- 
steigta 1867 m. krautuvinin
ko John Murphy, bet 1905 m, 
perėjo i Simpsono rankas, 
nors jo vardu krautuvė buvo 
pakeista tik 1929 m. Dabar 
planuojamas krautuvės didi
nimas su visais moderniškais 
įtaisymais, sakoma, kainuos 
$4 mil. Nestebėtina, todėl, 
kad jis, kaip ir kiti didžiųjų 
krautuvių savininkai, , reika
lauja miesto, kad pravestų 
speciales gatves priėjimui 
žmonių prie jų krautuvių, nes 
kitaip jie ‘‘eisią į bankrotą.” 
Štai vos keturis milijonus do
lerių “sukrapštė” savo krau
tuvės padidinimui.

Ne vienas pabėga 
pabūgęs mirties;

Bet minios vis eina
Ir pergalės dainą
Dainuoja siekėjai 

šviesios ateities.
Nedaug jau tokių, pirmo

se už laisvę kovos dieno
se užsigrūdinusių, kovoto.-, 
jų, kaip A. Smitas, J. Sta- 
nelis, mūsų eilėse šiandien 
randasi, kurie:

Neparpuolė, belipdami 
per uolą,

Neigi jie pabėgo
pabūgę mirties, 

Bet su miniom’s eina 
Ir pei’galės dainą 
Dainuoja, siekdami 

šviesios ateities.
Kada Lietuvos miestus, 

miestelius ir kaimus užplū
do caro kazokai, kada pries- 
carinis veikimas paliko ne
įmanomas, vietoj savo jau
nystės dienas bevilčiai žu
dyti katorgoj, Antanas iš
važiuoja į Argentiną ir va
ro pradėtąjį darbą pirmyn: 
bendradarbi auja mūsų 
laikraščiams, tveria draugi
jas ir nenuilstančiai dar
buojasi dėl šviesesnės atei
ties.

Iš Argentinos atvažiavęs 
į Kaliforniją, jis. vėl stoja į 
kovotojų už šviesesnę atei
tį eiles. Ten su keliais 
draugais pasidarbavęs, pir
muosius ledus pralaužęs, 
atvažiuoja į Philadelphiją.

Čia per virš porą desėt- 
kų metų su s.avo gyvenimo 
drauge Julija, žengdami ko
ja į koją, ryžtingai darbuo
jasi mūsų darbuotėj iki 
šios dienos.

Antano ir Julijos darbuo
tės pavyzdį sekdami, mes 
irgi turėtume parodyti dau
giau gyvtfmo, daugiau pa
slankumo, daugiau įvertin
dami vieni antrų darbus, o 
užvis daugiausia rodyti vie
ni antriems širdingo drau
giškumo.

Senas Vincas

Lapkričio 22 dieną teko 
dalyvauti An tapo Smito 
darbuotės pagerbimui su
rengtame parengime, Phi- 
ladelphijoj. Kad draugas 
A. Smitas savo ilgametėj 
darbuotėj užsitarnavo tin
kamos pagarbos, tą paliudi
jo gražus būrelis dalyvių, 
kaip iš pačios Philadelphi- 
jos, taip ir iš artimesnių bei 
tolimesnių kolonijų — 
B r o o k 1 y n. o , B altinio rėš, 
Washingtono.

Kokia buvo parengimo 
programa, kas joje dalyva
vo, kas kalbėjo bei apie ki
tas smulkmenas parašys 
patys philadelphiečiai. Aš 
noriu pakalbėti 
A. Smitą ir jo 
pradėtą pačioj 
iki šios, dienos.

(Tąsa)
Tik Briso šeimai buvo aišku, kad Ane- 

įMo visai nebuvo padariusi. Rože pri- 
gjįiažinimų Aneta klausėsi su neabejoti
nu malonumu. Bet ji vengė atsakyti; ji 
labai vykusiai nukreipdavo pašnekesį ko
kia nors svarbia tema, ir naivus Rože, 
paleisdamas grobį dėl šešėlio, puldavo 
akių plotu laimingas, galėdamas kalbėti. 
Dar nė šį kartą Aneta nekalbėjo. — Du 
ar tris kartus pastebėję tokį jos posūkį, 
Briso, žmonės išmintingi, nusprendė įsi
kišti. Ne dėl to, kad jie būtų suabejoję 
galutiniu Anetos sprendimu ir tąja pa
laima, - kurią tokia puiki partija turėjo 
jai suteikti. Bet pagaliau visados rei
kia skaitytis su keistomis jaunų mergi
nų užgaidomis. Jie pažino gyvenimą. 
Jie pažino ir jo pinkles. Jie buvo gud
ragalviai, tie prancūziški provincialai. 
Kai sprendimas, kurio laukiama, gaišta 
kelyje, išimtis pataria eiti jo ieškoti. Abi 
ponios Briso leidosi į tą kelionę.

Buvo* šypsena, kuri Paryžiuje, pažįs
tamų ratelyje, vadinama Briso šypsena: 
ji buvo riebi ir saldi, mandagi ir kilni, 
žaisminga su saiku ir svoriu, visa iš 
anksto žinanti, čiurlenanti palankumu, 
visiškai nešališka; ji teikdavo pilnomis 
įlankomis, bet rankos taip ir likdavo pil
nos. — Abi ponios Briso tuo tik ir žydė
jo.

Ponia Briso motina — didelė, puiki 
moteris, plataus veido, riebių skruostų, 
gero mitinio, apskrita, orios laikysenos, 
diktos krūtinės, kalbanti švelniais, per
dėtai meilikaujančiais žodžiais, kurie 
varžydavo nuoširdžiąją Anetą. Visa tai 
ne tik jai vienai buvo taikoma (ji tuo
jau tai pastebėjo, ir jai pasidarė leng
viau širdyje). — Šis šlovinantis tonas 
buvo gausiai dalinamas ir visiems ki- 
tiems. Jį lydėjo nuolatinis žaismingu
mas, kuris Briso šeimoje lipšniai rodė jų 
įgimtą pasitikėjimą savimi ir lengvati- 
kystę, su -kuria jie buvo priėmę šią pri
gimties dovaną.

Panelė Briso, Rože sesuo, taip pat di
delė ir tvirta, labai blanki šviesiaplaukė, 
fokia šviesi, jog atrodė visiškai balta, net 
nesveiko baltumo. Visa tai dar labiau 
paryškindavo debesėlis ryžių pudros ant 
skruostų ir brūkšnys raudonio ant lūpų. 
Ji taikėsi prie idealiųjų Liudviko XV 
laikų pastelių. Natije ji būtų buvusi 
Burgundijos Febėja, lepūnėlė, bespalve, 
raumeninga. Motina šią storulę mergai
tę vadindavo: “Mano vargšė mažytė le
pūnėlė”, nes paneli Briso, nors ir pui
kiausiai jausdamasi, žiūrėdama veidro
dyje į savo blyškumą, buvo įsikalusi į • šalia Anetos nekviesdavo daugiau1 kaip 

tris ar keturis artimus draugus — pas
kui kvietė tik du, paskui vieną, paskui 
— nė vieno. Anetą atsidūrė viena su 
keturiais Briso. “Šeimoje”, sakydavo po
nia Briso- tonu, kupinu švelniai motiniš
kų pažadų. Aneta jautė pinkles, bet ji 
nebesitraukė. Jai buvo labai malonu su 
Rože. Iš meilės jam ji buvo atlaidi ki
tiems jo šeimos nariams; ji užsimerkė 
prieš viską, kas jų tarpe ją kurčiai er
zindavo. Moteriško instinkto jautru
mas apie tai įspėjo ponias Briso: nors 
ir kažkaip stipri buvo, jų savimeilė, ji 
ni-ekados nekliudė jų pačių interesams; 
tyliu sutarimu jos mokėjo pasitraukti, 
mažiau kalbėti, persijoti savo mintis, 
taupyti įsimylėjusiems dažnus, netruk
domus pasilikimus dviese. Rože reikalo 
niekas negalėjo geriau apginti kaip jis 
pats. Vis labiau ir labiau įsimylėjęs,, 
jis. nerimavo dėl Anetos santūrumo, ku
ris jam būtų mažiau kritęs. į akį, jei jo 
motina ir sesuo nebūtų jam to. pastebė
jusios. Rože niekados nebuvo toks pa? 
trauklus, kaip nuo to. laiko, kai buvo pa
žeistas jo pasitikėjimas savimi. Jis dau
giau netešnekėjo: jo iškalbingumas bu
vo žlugęs. Pirmą kartą savo gyvenime 
jis stengėsi skaityti kito sieloje. Atsisė
dęs prie Anetos, jis savo nužemintomis 
ir degančiomis akimis rijo, maldavo ma
žąją mįslę, mėgino ją atspėti. Aneta 
džiūgavo del šio sąmyšio, dėl šios nedrą
sos, taip jam neįprastos, dėl bailaus lū
kesio, kuris tykojo kiekvieną- jos judesį. 
Ji buvo išjudinta. Kartais ji būdavo be
silenkianti prie jo, besakanti lemiamus 
žodžius. — Ir vis dėlto ji jų nepasakydą-

galvą, kad turinti būti silpnos sveikatos. 
Bet lepindamas! ji tuo nesigarsindavo. 
<i tuo naudodavosi, norėdama aiškiau 
jarodyti savo energiją ir gauti teisę ni-e-' 
knti silpnesniems savo lyties padarams, 
dejuojantiems dėl savo mažų pėpių. Iš 
tikrųjų ji buvo pasigėrėtina, veikli, ne
pavargstanti, viską skaitanti, viską ma- 

Itami, viską žinanti, tapanti paveikslus, 
^įsimananti muzikoje, kalbanti apie li-
Befalūrą, kiekvieną dieną su ponia Briso 
atliekanti programoje numatytus porą 
ar tris šimtus vizitų, kurie visi turėjo 
būti įvykdinti tam tikru laiko tarpu, ir 
pati priiminėjanti svečius, ruošianti pie
tus, besidominti koncertais, teatrais, Ka
bineto posėdžiais ir parodomis, nepalūž- 
dama, parodydama nuovargį tik pa
rinktais momentais kokiu nors vyriškai 
užgniaužtu atodūsiu, — antra vertus, ji 
mokėjo maitinti savo kūną stipriai val
gydama (kaip ir visa šeima) ir Miego
dama ištisą naktį be sapno. Ji buvo sa
vo širdies valdovė taip, kaip ir savo kū
no. Ji iš lėto ruošėsi vedyboms su poli
tiku, apie keturiasdešimties metų .am
žiaus vyru, didelės užjūrio kolonijos gu
bernatoriumi. Ji nė negalvodavo su juo 
ten važiuoti. Ji nenorėjo palikti Pary

žiaus ir Briso vardo tol, kol laimingas 
išrinktasis galės Prancūzijoje jai suteik
ti jos vertą padėtį. Be to, ji puikiai mo
kėjo visą tvarkyti taip, kad jis jos nepa
mirštų. Jie reguliariai susirašinėdavo, 
ir širdingais, ir reikalų laiškais. Šis my- 
lėjimasis iš didelio nuotolio jau truko 

' keletą metų. Vest dvės ateis savo laiku.keletą metų. Vestuves
Ji nesiskubino. Vyras jau bus truputį 

brendęs. Bet jis tik
arxdes Briso skoniui.
aiva. — Galvos Briso niekados nestigo. 

Panelės Briso galva buvo nepaprastai 
politiška. Ji, pasak motinos, jau savo 
pasaukimu buvo Egerija. Ponia Briso 
geręjosi panelės Brįso proto šviesa. Pa-

dar labiau tiks
Jos buvo gera

nelė Briso gėrėjosi ponios Briso sąmoju 
ir jos šeimininkavimo genialumu. Jos 
rodė viena antrai meilikaujantį dėkin
gumą. Jos bučiuodavosi Anetos aki
vaizdoje. Tai buvo miela.

Vis dėlto jos buvo prislopinusios šitą 
tarpusavio kultą, norėdamos pataikauti 
Anetai. Neliko nieko kita, tik kompli
mentai jai, jos namams, jos tualetams, 
jos skoniui, jos protui, jos grožiui. Per
dėtai pagyrūniškas tonas bent kiek Ane
ta erzindavo; bet negalima likti visai ne
jautriai kitų palankiai nuomonei, ypač 
kai tie kiti yra lyg ir pasiuntiniai bran
ginamos būtybės. Sunku būtų manyti, 
kad taip nebuvo: ponios Briso nuolat 
įpindavo Rože vardą į savo pokalbius. 
Girdamos Anetą, jos įregzdavo ir jam 
pagyrimus, šypsodamosi jos nuolat pri
mindavo apie Anetos padarytą jam įs
pūdį, apie jos pasakytus , žodžius, ku
riuos jis buvo skubėjęs entuziastingai at
pasakoti (jis atpasakodavo viską: Aneta 
dėl to buvo įsižeidusi, bet vis vien sujau
dinta). Jos iškeldavo puikią jo ateitį; 
ir ponia Briso iškilmingu tonu išreikš
davo viltį bei pasitikėjimą, kad Rože ga
lėtų surasti —kad jau suradęs—drau
gą, vertą tavęs. Ji nieko neįvardindavo, 
bet savaime būdavo suprantama. Visas 
šis smulkus vylius buvo matomas per 
dvidešimt žingsnių plika akimi. Jos to 
norėjo. Tai buvo lyg savotiškas bend
ras žaidimas, kuriame reikėjo kalbėti, 
vis sukant apie žodį, kiekvieno laikomą 
ant liežuvio, bet tik neištariamą. Ponios 
Briso šypsena, atrodė,' tykojo žodį, pasi
ruošusį išsprūsti iš Anetos lūpų, lyg no
rėdama sušukti:

— Pasižada!
Aneta šypsodavosi, atverdavo burną. 

Bet žodis neišsprūsdavo...
Aneta būdavo kviečiama pas Briso in

tymiems vakarams į jų butą Provanso 
gatvėje. Ji susipažino ir su tėvu Briso, 
dideliu ir storu, pašaipiškų akių po ant
akių krūmokšniais, raudono veido, trum
pos žilos barzdos, sukto ir saldžiatėviško 
advokato išraiškos; jis apkraudavo ją 
savo pasenusiais meilikavimais ir juo
kais. Jis taip pat pabandė žaisti tą 
bendrą žaidimą, bet jo užuominos buvo 
tarsi kojos mynimas į valgį. Aneta pa
būgo; ponia Briso davė ženklą savo vy
rui daugiau nebesikišti. Jis laikėsi nuo
šaliai lošimo, sekdamas jį akies kampu, 
pajuokiąs, sutinkąs, kad tai ne jo reika
las ir kad moterys su tuo dalyku susido
ros geriau negu jis.

Iš pradžių gudraudama, ponia Briso

vo. Paskutinę akimirką ji atsitraukda
vo atgal instinktyviai, pati nežinodama 
kodėl; ji šiurkščiai atstumdavo prisipa
žinimą, kurį būdavo besakąs Rože, o taip 
pat ir savuosius prisipažinimus. Ji iš
trūkdavo.

(Bus daugiau)1

pasisų- vien apie 
darbuotę, 
jaunystėj,

Pelningas degtinės gaminimas

Disti 11 ers C o r p o ra t i o n— 
Seagrams, Limited, kuri turi 
degtinei gaminti įmones 
čia Kanadoje ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, raporta
vo, kad pereitais metais, pa
sibaigusiais 1952 m. liepos 31 
d., apmokėjus valdžios taksus 
ir kitas išlaidas, pelnas siekė 
(amerikoniškais pinigais) 
$70,533,535.

Tai biskj žmonės ir prage
ria pinigų, o gamintojai pasi
daro pelno!

Gimė

Martynas ir Terese (Virby- 
laitė) Zavedskai susilaukė 
sveikos ir gražios dukreles. 
Motina ir naujagimė abi jau
čiasi gerai.

Shower pare
Petronėlei Matusevičiūtei 

ruošiantis eiti į “stoną mote
rystės,’’ jos gerą draugių ini
ciatyva, lapkričio 19 d., buvo 
jai surengta priešvedybinis 
balius-shower pare. Dalyvavo 
gražus būrys merginų ir mo
terų, “pamokino” ją kaip rei
kės gyventi... ir įteikė vertin
gų dovanų. Jos vestuvės įvyks 
sausio mėnesyje, 1953 m.

Išvažiavo svečiuosna
Malvina Tašauskienė išva

žiavo savaitei laiko į Toron
to, pa$ sūnų Benių svečiuose.

Serga

Petras Bizokas, sunkiai su
sirgęs, 
ma, su

Gydosi namuose, žino- 
gydytojo priežiūra.

lietuviai jaunuoliaiGabūs

Pereitą vasarą buvo rašyta, 
kad keletas jaunuolių lietu
vių baigė aukštesnes mokyk
las „ir rengiasi tęsti mokslą 
toliau. Kai kurie iš jų įstoj,o į 
McGill universitetą, su gerais 
pažymėjimais, pirmais išėję 
iš aukštesniųjų mokyklų, ir 
korespondentas mano, kad 
juos būtinai reikia atžymėt 
spaudoje, būtent: Raimondas

’Pažvelgę į praeitį, arti 
40 metų atgal, mes matome 
Antaną stovint pirmose ko
votojų eilėse už Lietuvos 
liaudies laisvę. 1905-6 me
tais didžiosios Rusijos liau
dis, tarsi vulkanas, išsiver
žęs iš požemio, sukilo prieš 
caro despotišką režimą, rei
kalaudama laisvės, o ta su
kilimo banga užkliudė ir 
Lietuva, v

Vilkaviškio, Marijampo
lės ir Keturvalakių apielin- 
kėse, kaip Antanas Smitas, 
Pavadis, philadelphiečiams 
gerai p a ž į s t a m i broliai 
Staneliai (Antanas ir Pe
tras jau mirę, o Juozas te
besidarbuoja mūsų judėji
me) ir kiti revoliucionie
riai, nors kovą ir pralaimė
jo, bet pralaužė pirmuosius 
ledus, praskynė kelią, ku
riuo visos didžiosios Rusi
jos, o kartu ir Lietuvos

1 liaudis, koja į koją žengda- 
i ma, paėmė į savo rankas,

įvairūs išsireiškimai kas jai priklaus5!
-------- ’ I Ir bukime tikri, kaip ry- 

Mes aiškiai žinome tik ■ toj saulė kad tekės, jogTa- 
tol, kol mes mažai žinome; rybų Sąjungos liaudis, gin- 
mūsų žinojimui plintant,' 
didėja ir mūsų abejonės.

I. W. Goethe

arti 200 svečiu, 
suteikta daug 

vertingų dovanų.

Serga
Birutė Malinauskienė aplai- 

kė sunkią vidurių operaciją. 
Ligonė randasi Royal Victo
ria ligoninėje.

Marytė Pelakauskienė 
sirgusi kojos skaudėjimu, 
kas gydytojo priežiūroj 
dosi namuose.

Bertha Decai r e -Grabaus
kaitė vėl sunkiai susirgusi. 
Neteko patirti, randasi na
muose ar ligoninėje .

Megė Laurynaitienė, lipda
ma į gatvekarį, susižeidė ko
ją. Dabar jau sveiksta. J.—

su
ko 1 
gy-

Mes negalime padaryti 
blogo kitiems, nepadarant 
to paties, ir sau.

Desmahis
r

MATTHEW A
BUYUS

(BUKAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

4i

damasi iki paskutinio krau
jo lašo, neatiduos žemės 
buvusiems savo galvarie- 
zams!

Rašant šiuos žodžius, 
man prisiminė velionies J. 
Janonio vieno eilėraščio 
posmelis:

Ne vienas parpuola, 
Belipdams per uolą;

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

!

L.'< swf

HU

f

Vaizdas prie St. Paul katedros Pittsburghe. Daug 
žmonių susirinko prie katedros paskutinį kartą atsisvei- 

, kinti su CIO prezidentu Philip Murray.

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

je, vietoj 2oz., ir kad kaina bus $1.50, vietoje $1.25. Ruduo jaučia 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 u^ 3 oz.

No. 2. M. ŠVILPA SALVE (for external pains). Tai mostis nuo Įvai
rių skausmų: koj,ų, rankų, spraudo, reumatiškų sąnarių skausmų. $1.50 
už 3oz. x ' '

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

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

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

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

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: 
arba: 597 Broad

PASARGA: 
kito: M. Švilpa,

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

it*
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CHARLES J. ROMAN

—— -------------------------------------------- -----------------------------------------—— ---------------------------- -- ■■ ■■■■» w

5 pusl.—Laisve (Liberty)—Šeštadien., Gruodžio-Dec. 6, 1952

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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



Paskutinis Aido %/ ■ .z. z _ .Choro pakvietimas NOW ZlllIOS

Aido Chorui šis sekmadie
nis yra labai svarbus. Svarbus 
tuomi, kad suteikti choro rė
mėjams ir abelnai lietuviškai 
publikai ką nors prakilnaus, 
žavėjančio.

Choras todėl ir yra pasi
ruošęs pilnai patenkinti pub
likos troškimą. Per kelis mė
nesius besirengdamas, choras 
pilnai pasiruošė tokiam gra
žiam koncertui.

Dabar Aido Choras užkvip
sią visus ir visas atsilankyti 
sekmadieni, gruodžio 7, į Li
berty Auditoriją, kur bus su
ruoštas muzikalis parengi
mas.

Nepamirškite, kad koncerto 
pradžia bus lygiai 3:30 vai. 
po pietą. Choristas.

Prašome prisidėti 
nedelsiant

Kaip neseniai jau buvę pra
nešta, drg. Vinco Bovino iš
leistuvių bankietėlis įvyks šio 
mėnesio 20-tos dienos (šešta
dienio) vakaro, 6 vai., Liet. 
Kult. Centro mažojoj salėj.

Visu menininku bei drau
go Bovino draugi! prašome 
iš anksto prie jo išleistuvių 
prisidėti. Užsiregistravimas 
(isigijant bilietą už $2.50) tu
ri būt žinomas paskutinį an
tradienį. Patogiausia proga 
prisidėti yra šio sekmadienio 
aidiečiu parengime. Bilietų 
galite gauti Laisvės raštinėj 
ii- pas Mizarienę, Buknienę, 
Rainienę, Jankaitį ii' Čepulie
nę.

Įsivaizduokit, kokia padė
tis būtų, jeigu vakarienė bū
tu prirengta 50-tim žmonių, 
o ta vakara ateitu dar koki 
25 ar 50 asmenų! Būtų nu
skriausti ir iš anksto prisidė
jusioj i ir patys paskutinmiliū
čiai.

Taigi, padarykime gero ir 
sau ir kitiems, phisidedant iš 
anksto. '

Išleistuves rengia Liaudies 
Teatras ir LMS III Apskrities 
komitetas.

Vienas iŠ rengėju

Atsisako paleisti 
sergantį Milgromą

Amerikinis Sveturgimius 
Ginti Komitetas praneša, kad 
Teisingumo Departmentas at
sisako paleisti po kaucija Ša
mą Milgromą, IWO naciona- 
lį sekretorių.

Milgromas yra uždarytas 
Eli is saloje, nepaisant to, kad 
jis šiuo.laiku rimtai serga po 
kelių operacijų. Jis skiria
mas deportuoti. ,

Amerikinis ^Komitetas to
dėl šaukia masinį protesto 
mitingą gruodžio 9 d. vakare, 
'Webster Hall, New Yorke. 
Kviečia visus dalyvauti ir pa
reikalauti paleisti po kaucija

Abi žmonos nenori 
dvipačio vyro

Brooklynietis Phillip Bren-1 
nan papuolė bėdon. Jis buvo Į 
paniuktas teisman, kuriame 
teisėjas paskyrė jam $1,000 
kaucijos. Brennan kaltinamas 
dvipatystėje.

Abi žmonos te i sėju i pareiš
kė, kad jos savo vyro dau
giau nenori ir reikalavo už
daryti jį kur nors, kad jis 
daugiau jų nematytų ir tele
fonu nešaukinėtų.

Veteranai laimėjo 
projekto bylą 

•

Byla prieš uždarymą Man
hattan Beach projekto užsi
baigė laimėjimu. Teisėjas F. 
Johnson uždraudė projektą 
uždaryti ir spėka ii' prievarta 
šalinti iš buto .projekte tuos, 
kurie dar nebus gavę kito bu
to.

Gyventojai, apie 900 šeimų, 
yra veteranai. Valstijinio bu
tams komisijonieriaus Stich- 
mano paskelbimai, kad pro
jektas būsiąs uždarytas gruo
džio 31-mą, Kaipo “nebetinka
mas gyventi,“ sukėlė gyvento
juose sąjūdį. Sujudo gyvento
jai net kitų panašių projektų, 
kuriuose, bendrai imant po vi
są miestą, tebegyvena apie 
12,000 šeimų.

Pripažindami, kad jie įver
tintų geresnius namus, vetera
nai atsisakė iš tų prastųjų iš
eiti kol kito buto neturi. I

Įsakas išsikraustyti buvo į- 
teiktas no visiems kartu, bet 
iš pradžių tiktai 8 šeimoms. 
Tačiau visi, suprato, ką tas 
reiškia visiems. Visi bendrai 
stojo dirbti. Įkūrė komitetą. 
Kreipėsi į liaudišką spaudą ii 
visur, kur tik galėjo gauti 
simpatijos. Pasipylė protestai 
prieš evikcijas. Tuo pat sykiu 
užvesta teisminė byla, kurios 
užbaiga jau žinoma.

300,000 alkoholiku
Apskaičiuojama New Yorko 

mieste esant nuo 200,000 iki 
300,000 alkoholikų, kurie per 
motus sudaro nuostolių iki 
8200,000,000.

Per metus laiko jie praran
da algomis virš 50 milionų 
dolerių, o miestas išmoka 
jiems kaip “vargšams pagal
bą“ virš 10 milionų dolerių.

Apskaičiuojama, abelnai i- 
mant, jie sutrumpina savo 
amžių 12 metų. 70 procentų 
visokių prasižengimų paeina* 
iš girtuoklystėj.

Apskaičiuojama, kad tarp 
septynių alkoholikų tik viena 
moteris tesiranda. Tai parodo,

Šamą Milgromą ir kitus be 
kaucijos laikomus asmenis.

kad moterys 
girtuokliauja.

daug mažiau

A T M 1 N C I A 1

KRIAUČIŲ ATYDAI
Gruodžio 10 d. įvyksta lie

tuvių kriaučių 5 1-t.o skyriaus 
visos valdybos rinkimai i 1-27 
Arion PI., unijos svetainėje. 
Kriaušiai eis balsuoti tiesiai 
iš dirbtuvių. Bus rinkimai 
slaptais balotais ir prasidės 
4 vai. po pietą ir tęsis iki 9 
vai. vakaro.

Eidami balsuoti turėkite 
su savimi unijos ir social secu
rity korteles, kitaip jums ne
duos balsuoti.

Gerbiamieji kriaučiai ii' 
kriaučkos, palikite namų dar
bus ir dalyvaukite balsavime. 
Daug laiko jums neužims. A- 
tėję į svetainę atiduokite savo 
balsą už tuos žmones, kurie 
nori lokale turėti ramybę ii’ 
brolišku m ą su s i r i n k i m u ose.
čia apačioje paduodu tų kan
didatų pavardes ir po nume
riu tų kandidatų padėkite 
langutyje [ -į j ženklą.

i
1. ) Lokalo pirmininkas Vin

cas Zaveckas pažymėkite [-Į-J
2. ) Lokalo kasierius Jurgis 

Kazakevičius, pažymėkite [-j-]
4.) Lokalo tarybos sekreto-1 

rius Charles Kundrotas, pažy- j 
m ūkite

6.) Borddirektorius Petras 
Grabauskas, pažymėkite [ Į-]'

8.) Trade Ex-Bdard Mike 
Nazveckas, pažymėkite [ į-]

10.) Trade Board Charles
Thomas, pažymėkime [-Į-]

11.) Tai pačiai vįetai Theo
doras Yegella, pažymėk [ + ]

13.) Joint Bord Juozas Pe
tersonas, pažymėk [-j-]

14.) Tai pačiai įstaigai Sta
sys Jackus, pažymėk

17.) Lokalo tarybon Kazys
čerka, pažymėk [-|-J

18.) Lo k a 1 o ta r y b o n J u r gi s 
Vaškevičius, pažymėk ‘ [-j-]
Taipgi direktoriai išrinko na

šlute įsitėmyti šiuos numerius

Minės Vokietijos 
respublikos sukaktį 

✓

Gruodžio 7 d., 7 vai. vaka
re, Jugoslavų Name, 405 W. 
41 St., Vokiečių Amerikiečių 
organizacija ruošia iškilmin
gą minėjimą trijų metų su
kakties nuo/ įsikūrimo Vokie
tijos Demokratinės Respubli
kos rytinėje Vokietijos daly
je.

Programoje dalyvaus žy
mūs kalbėtojai ir artistai. 
Kviečia visus dalyvauti.

Komitetas

ir kandidatų, pavardes.. Kad
ir kandidato pavardės nepa- 
tėmysite, bet numerį būtinai 
žinokite, po kuriuo jūs pa
dedate šį ženklą: [-Į-].

Traukite tiesiai iš dirbtuvės
į unijos svetainę, 
bus geriau, trečiadi 
pietyje.

Būtų gerai išsikirpti šį pra- 
atsinešti su savimi 

ai tikrai

an ksčiau 
enio po

li ešimą ir
į balsavimo vietą. r 
nepadarysite klaidos

Šie visi minėti kandidatai
yra trokštantieji pas lietuvius 
kriaušius turėti vienybę lokale 
i)- susirinkimuose. Mūsų visų
yra pareiga juos išrinkti val
dybom . J. S.

Liberty Auditorijoje
Gruodžio 1 d. Lietuvių Na

mo Bendrovės direktoriai, ku
riuos išrinko Bendrovės šėri- 
ninkų suvažiavimas lapkričio 
29 d., turėjo pirmą susirinki
mą.

Svarbiausias buvo darbas— 
išrinkti direktorių valdybą. 
Kadangi tie patys, kurie jau 
per kelis metus eina šias at- 
sakomingas pareigas, vėl ap
siėmė, tai direktoriai džiaugs
mingai juos patvirtino.

Valdybon įeina: Motiejus 
Klimas — prezidentas, Jonas 
Katinas — vice prezidentas, 
Petras W. Jones — sekreto
rius.

Taigi direktoriai išrinko na
mo prižiūrėjimo komisiją ir 
finansų komisiją.

Gaspadorium išrinktas tas 
pats — Walteris Brazauskas.

Keli direktoriai apsiėmė 
sekmadienį, gruodžio 7, pa
dirbėti valgykloje, kad ge
riau aptarnauti atsilankiusius 
svečius.

Nors dar ne pilnas metinio 
banketo raportas parodo, kad 
banketas labai gerai pavyko.

Dabar ruošiamasi prie Nau
jų Metų sutikimo sueigos. Bi
lietus direktoriai pasidalino 
pardavinėti. Daugiausia bi
lietų pasiėmė Jonas Katinas 
ir Walteris Brazauskas. Pas

rėmėjai Julius Kalvaitis ir 
Vincas Kazlauskas taipgi pa
siėmė po didelį skaičių bilie
tų. Jie organizuoja savo sta- 
lūs ii- sako turį gerais pasek
mes.

Apart Naujų Metų pasiti
kimo sueigą kuri įvyks gruo
džio 31 d., Lietuvių Namo 
Bendrovė turės 19I>3 metų 
kovo 1 d. filmų ir imuzikos 
parengimą, o kovo ^9 d. — 
Montellos artistai-d ainiu ink ai 
perstatys savo operetę.

Lietuvių ’Namo Bendrovės 
direktoriai rūpinasi, kad visi 
šie parengimai' gerai pavyktų. 
Jie kviečia publiką skaitlingai 
dalyvauti.

Namo gaspadorius1 yV, Bra
zauskas pranešė, kad dar 
yra nemažai gerų diėųų pasi- 
ren duoti sales įvairi eiiis pa
rengimams. Kuriems reikia 
salės, gali kreiptis pas gas- 
padorių. Galima pašaukti te
lefonu : VI 9-4678. Reį.

Aklas gavo dovaną už 
pasižymėjimą, saugume

•
Valstijinis apdraudcįs fon

das suteikė pirmą dovaną, ak
lam d a r b i n i n k ui Henry- 
Schwettman,* kuris 'neturėjo 
ikišiol jokio susižeidimo darbe 
ir dėl to nesugaišo n,ei vienos 
valandos.

juos galima jų įsigyti.
Lietuvių Kultūrinio Centro

f

AGOTOS KI.IMIENES
Gruodžio 6 d,, 1948 m., Richmond Hill, N. Y., mirė miksų 

mylima žmona ir motina Agota Klimienė.
Šią keturių-metų sukaktį su liūdesiu prisimena jos šeima, 

giminės ir draugai.
Ilsėkis, brangioji, mes tave niekados nepamiršime!

Vyras: Motiejus Klimas
Vaikai: Emily ir Algirdas.

“NEWS” SUSITAIKė’

SU UNIJA
Pirmiau šioje vietoje buvo 

rašyta, kad CIO unijos nariai, 
dirbą . dienraštyje “News”, 
pasiruošė streiką skelbti, nes 
darbdaviai atsisakė patenkin
ti darbininkų reikalavimus.

Dabar pranešama, kad. šio 
dienraščio savininkai susitai
kė su darbininkais. Pasirašy
ta sutartis, kuri garantuoja 
pakelti darbininkams $6 į sa
vaitę algos ir suteikti kitų 
pagerinimų.

PRAŠO VAIKUI KRAUJO
Mrs. Louis Marcus prašo 

savo dviejų metų vaikui krau
jo. Bruce Markus buvo ope
ruotas 10 dienų atgal ir da
bar randasi sunkioje padėty
je Beth-El Hospital, Brookly- 
ne.

Jam reikia “A-positive ty
pe“ kraujo, be kurio jis gali 
mirti. O ligoninėje turimas 
kraujas jam negeras.

Ar taip galima 
juos pataisyti?

Kings County teisėjas Lei
bowitz didžiuojasi tuo, kad 
jis pasiuntė kalėjimai! 18 me
tu jaunuolį Ant. Simo nuo 10 
iki 20 metų, o 17 metų jau
nuolį, Henry Agard nuo 20 
metų iki viso amžiaus.

Jis nuteisė tuos jaunuolius 
kaip užmušėjus Marcus Har- 
relsono, 26 metų amžiaus. 
Tie jaunuoliai buvo Harrelso^ 
no draugai. Jie kartu girtuok
liaudavo.

Teisėjas Leibowitz mano 
sunkiomis bausmėmis nugąz- 
dinti kitus tokius. Bet var
giai tai pavyks.

f Tie du jaunuoliai nuo mažų 
dienų neturėjo progų tinka
mai gyventi. Jie vagiliavo, 
buvo kelis kartus suimti, pa
taisos namuose sėdėjo, bet 
nepasitaisė. Nepasitaisė todėl, 
kad jiems nebuvo progų pasi
taisyti — skurde gimė, skur
de augo ir tokie užaugo.

SKELBKITeS LAISVĖJE

MASINIS MITINGAS
Užprotestaviinui Walter-McCarran Įstatymo ir už Paliuosavimą 

Septynių Iš Ellis Island
Ton randasi: Frank Borlch, Paul Judlteh, Sam Milgrom, Michael 

Nukk, Jack Schneider, Joseph Siminoff ir Harry Varis 

Antradienį, Gruodžio-Dec. 9-tą
WEBSTER HALL, 119 E. 11th St., New York City
' (tarp 3rd ir 4th Avės.)
Pradžia 8-tą vai. vakare. , — — Įžanga 50 centų

RENGIA ATEIVIŲ GYNIMO KOMITETAS

ACME LIQUOR STORE
SAM SAPEGA, Savininkas

Didelis pasirinkimas Amerikoniškų ir 
Importuotų degtinių ir vynų.

i \ ~ -#
ANT 'UŽSAKYMŲ PRISTATOME ’

Į NAMUS
Greitas patarnavimas ir teisingos kainos

2110 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
Telefonas NĄvarre 8-4848 Lie. No. L-5288

Darbdavis palaikė 
prostitucijos lizdą

Mid-Manhattan teismabū- 
tyje dvi jaunos ir gražios 
merginos nurodė į suknelių 
dirbtuvės savininką Sam Cha- 
.pmaną kaip prostitucijos pa
laikytoją.

Jos ir kitos merginos, ku
rios patenkindavo jo ir kitų 
jo draugų lytinius jausmus, 
gaudavo apmokėti nuo $20 ir 
aukščiau.

,Nancy Hawkins ir Jerri e 
Maxwell yra profesionalės 
modelistės, bet'iš tos profesi
jos jos negali tinkamai pra
gyventi. Todėl jos ir pakliu
vę ant Sam Chapmano mes
tos meškerės —i nudardėjo į 
prostitucijos lizdą.

Areštuoti keturi 
namy inspektoriai

Valstijiniai namų ir rendų 
komisijos investigatoriai Bue-
hler, Caputo, Larkin ir Wil
son buvo areštuoti ir po kauci
ja padėti. Jie kaltinami ėmi
me kyšių nuo namų savinin
kų.

Apskrities prokuroras Ho
gan tvirtina, kad jie kyšiais 
susikolektavo per kelis mėne
sius virš $9,000. Nuo vieno 
savininko, kuriam gręsė baus
mė iki $10,000, gavo $800, 
kad jį pateisinti.

Permokėjo už anglis
Grand d žiūrė apkaltino 

miesto Transportacijos Tary
bą permokėjus už anglis 
$500,000 nuo 1948 iki 1950 
metų.

Mayoras Impelliteris dabar 
patvarkė, kad anglies pirki
mas būtų . pasirinktas iš tų 
anglies įstaigų, kurios sutiks 
duoti prieinamiausias sąlygas.

Besivydamas plėšikus, poli
cistas peršovė praeivį

Policistas, besivydamas du 
plėšikus, paleido šūvį, kuris 
nepavijo bėgančių plėšikų, 
bet pataikė į praeivio Robert 
Taylor c koją. Vienas iš plėši
kų vistiek buvo pagautas vė
liau.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—M ALE

H. & H. AVIATION
Now has immediate openings for 

TOOL MAKERS; TOOL MAKERS 
APPRENTICE, MACHINISTS, 
LATHE OPERATORS. We offer 
High rates, good working condi
tions; paid holidays and vacation 
and long program. Apply or phono:

MR. WALTER HAJDUK 
Emerson 5-7088

314 Parker Ave.— Woodlynne.
(239-241)

Help Wanted—Female
BOOKKEEPER. 18 to 25. Assist 

to check agents payments. Insurance 
office. 5 day week. 36% hour. 
Good opportunity. Apply in person. 
FIDELITY & CASUALTY CO. of 
N. Y., 426 .Public Ledgęr 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) ’

Padarė klaidą
Frankie Heyward, Įėjęs į 

vieną saldajnių krautuvę, at
kišo ten esančiam -policijos 
inspektoriui ^revolverį ir pa
reikalavo pinigų.

Tai buvo didžiausia jo 
venimo klaida, nes ten bny<JJį' 
ne vienas policistas, bet viso 
labo—18. 1

Suprantama, jis pakliuvo į 
policijos rankas ir buvo įmes
tas kalėjimai!.

Kalėdą eglaitė!
Rockefellerio Centro vėl iš

statyta tradicinė Kalėdų eg
laitė, kurios amžius siekia 60 
metų.

Ji yra 11 tonų svorio ir 85 
pėdų aukščio. 20 vyrų ją ap
rengia, dekoruoja, šį šešta
dienį visokių spalvų švieso
mis jj bus papuošta publikai 
matyti.

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

L.L.D. 185 kuopos metinis susU 
rinkimas įvyks trečiadienį, gruo»» 
10 d., pradžia 7:30 vai. vak., 
Atlantic Ave. W

Nariai malonėkite atsilankyti 
susirinkimą, nes bus naujai perren- 
kimas valdybos 1953 metam, ir yra 
kitų reikalų aptarimui.

Komitetas.
(238-239)

PHILADELPHIA, PA.

L.D.S. 5 kuopos mėnesinis ir kar
tu šiais metais paskutinis susirinki
mas įvyks trečiadieni, Gruodžio-De- 
cember 10 d., pradžia 8 v. vakare, 
po antrašu 1150 N. 4th St.

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-tos kuopos. Tad būkite su
sirinkime visi.

P. Walantiene, prot. rašt.
(237-240) '

Dr. A. Petriką'
I
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DANTŲ GYDYTOJAS
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONĄS / 

Savininkas
306 UNION AVENUS

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barbenai

PEIST LAN
DRUGS, Inc

405 So. 4th Street
Cor.* Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN I1ANE, Ph. G.

TeJ. EV. 7-6283 
į------------------------------------------------- (į

- ------------ ■ - ----------------------—

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
z Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

6 pusi.—Laisvi (Liberty)--šestadien., Gruodžio-Dec. 6, 1952




