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Mažai šiuo metu mūsų 
žmonės kreipia dėmesio į sa
višvietą, į - knygų skaitymą. į 
st udijavimą.

Patirtis rodo, jog sėkmiu- 
x ginusia priemone žinioms įgy

ti yra savišvietos rateliai, ku
riuose įvairūs klausimai svar
stomi kolektyviškai.

Atsimenu. kai mes tokius 
ratelius bei mokyklėles turė- 

20 metų.

ATLANTO PAKTAS 
ŽADA VARTOTI 
ATOMU BOMBAS

<ONTESTAS
Gavimui Laisvei Naujų Skaitytojų

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL ;

iome pries
Atsimenu 

čiau, prieš 30 metu, kai ku
rie mūsų, vasarą, pasiimdavo- 
fne kokią “sunkesnę” knygą, 
nuvykdavome kur nors į pai
ką grupelėje ir ją nagrinėda- 
vome.’

Tikisi gauti 500,000 
vokiečio kariuomenės

Visa tai davė neįkainuoja
mos naudos tiems, kurie tuo 
užsiėmė.

Deja, dabar to nėra!

jDel to tenka sveikinti LMS | 
3-ciąją apskriti už tai, kad ji į 
rengia panašius sa 
popiečius, forumu 
mus.

Tokio popiečiai 
Kultūriniame Centre 
jau du. 
grin etas 
nas.

Kurie
nemaža
ar jie
meniniu me
ar ne.

Sekamas

j Vyk o 
Viename jų buvo na- 
mūsu teatrinis me- * »

dalyvavo, pasisėmė 
naudos, nežiūrint to, 
tiesiogiai teatriniai-

forumo 
sfekmadienj.

Dailininkas ir poetas Rudol-

popietis i-

tą apie literatūrą, apie josios 
kryptis, apie josios pliusus ir 
m?’nusus.

f ★

Beje, šito forumo sumany
toju yra Vincas Bovinas. Įjū
ris, aplinkos verčiamas, neuž
ilgo tūlam laikui išvyks į Flo
ridą.

Bovinui pagerbti, taigi, ki
tą šeštadienį ruošiamas vaka
ras, — banketas.

Per ilgus metus Vincas Bo
vinas visą savo atlikusį nuo 
kasdieninio darbo laiką ati
davė mūsų meninei veiklai 
tvirtinti, plėtoti, ugdyti.

Dėl to kiekvieno menininko 
ir meno mėgėjo, gyvenančio 
New Yorke bei jo apylinkėje, 
pareiga įsigyti tam pažmo- 
niui tikietus iš anksto ir ja
me dalyvauti.

V-Jh'tų Vokietijoje praėjusi 
vas£ra buvo labai bloga: tai 
buyo gausiausia vasara bėgy
je pastarąją >0 metą’

Prieš sausrą, vėlyvą pavasa
rį', didelės šalnos kenkė ja
vams ir daržovėms, gi anksti 
rudenį užpuolė sniegas.

Dėl to Rytą Vokietijoje 
jaučiama stoka kai kurią mai
sto produktą. < •

Prie to viso, matyt, prisidė
jo ir tai, kad prekybos minis
tro pareigas ėjo 
manu, kuris, kaip 
Čių spauda, dirbo 
ne liaudžiai.

• Hamann tapo 
ministro vietos.

Kari Ila-
sako vokie-

priešui, o

išvestas

1 d. jis, zsu ginklu 
užpuolė to miesto 

pavogė apie 420 do
kai policija pribuvo,

Glasgowe, Škotijoje, negar
bingai pasižymėjo 18-kos me
tą amžiaus am/rikietis -Albert 
Kilmen Field.

Spalio 
rankoje, 
paštą ir 
lerių. O
Field bandė šūviais prasilauž
ti pabėgimui kelią, — tikrai 
“amerikoniškai”!
yfiet jjs buvo suimtas ir nu- 
6airstąs septyneriems metams 
katėti.

Matyt, vaikėzas tos 
sijos mokėsi iš mūsą 
radijo ir televizijos...

profe-

Lenkijos arkivyskupas Ste

Paryžius.—Susirinkę ka- 
i riniai Atlanto kraštų sąry- 
i šio - pakto vadai nutarė 
i vartoti ir atomų bombas 
! “prieš komunizmą, jeigu 
l reikės.” j

Ju susirinkimui vadovau- 
i in Amerikos generolas Mat- 
| t hew B. Ridgway, vyriau
sias komandierius visų gin
kluotu Atlanto sąryšio jė
gų prieš Sovietų Sąjungą.

Anglijos, Fra nei jos, Ameri
kos ir 11-kos kitų Atlanto 
kraštų generolai bei admi
rolai.

Jie džiaugiasi, kad Turki
ja ir Graikija pažadėjo At
lanto sąryšiui 30 divizijų 
paruoštos kaiVii armijos.

Generolas Charles Foul- 
kes., Kanados armijos štabo 
galva, sakė, galima būįų 
naudot ir Jugoslavijos ar
miją karui prieš Sovietų 
Sąjungą.

I Laukia vakarinių vokiečių 
rekrutavimo

Bet visi kariniai Atlanto 
vadai labiausiai laukė pu
sės milijono armijos iš va
karinės Vokietijos. Jie ne
kantravo, kad vakarų Eu
ropos seimai vis. dar neuž- 
giria “europinės apsigyni
mo sutarties,” pagal kurią 
turėtu būti rekrutuota va
karinių vokiečių armija.

Kad ta sutartis įeitų ga
llon, tai ją turėtų patvir
tinti seimai vakarų Vokie
tijos, F r an c i jos, Italijos, 
Belgijos, Hol a n d i j o s' ur 
Luksemburgo. O tie seimai 
nesiskubina.

Vietnamiečiai puola 
francūzus arti Hanoi

Hanoi, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai atakuoja 
dvi aptvirtintas francūzu 
pozicijas jau tiktai už 10 
mylių nuo didmiesčio 'Ha
noi, kaip praneša francūzu 
komanda.

Liaudininkų būriai taipgi 
prasiveržė į derlingąjį plo
ta tarp Raudonosios upės 
žiočių ir “netikėtais žy
giais” puola francūzus.

Liaudininkai kartu tęsia 
atakas prieš , francūzus 
Nįnhgiange, Fatdieme ir 
Nasane, kur francūzai ap
supti visomis pusėmis.

ponas Višinskis- tapo paskir
tas kardinolu. Tai vietai, ku
rios kiekvienas vyskupas lau
kia, nes kardinolas gali pa
tapti popiežiumi, “šventuoju 
tėvu.”

Kodėl popiežius Višinskį 
taip gausiai apdovanojo?

Lenkijos radijas sąko todėl, 
kąd Višinskis “gynė anti-len- 
kišką, pro-vokišką popiežiaus 
politiką.’’

Bloga, bloga!

Kontestantų stovis šiandien yra toks:
Punktai 
2.341 
2,002 
1.864 
1,608 
1,416 
1,404 
1,252 
1,249 
1,204
1.166

M. Svinkūniene, Waterbury, Conn. 
D. G. Justus, Worcester, Mass. . .. 
Geo. Sh’iniaitis, Montello, Mass. . 
Hartfordo vajininkai .....................
J. Krasauskas, Norwood, Mass. ... 
Brooklyn© vajininkai ....................
LLD 133 kp., Camden, N. J.........
Elizabeth, N. J., vajininkai .........
H. Thomas, So. Boston, Mass. . . . 
L. Pruseika, Chicago, Ill................

Philadelphijos vajininkai
P. Beeis, F. Klaston, Great Neck, N. Y. ......
L. Bekis- P. Anderson, Rochester, N. Y.........
Nevvarko vajininkai ........................ .................
V. Smalstienė, Detroit, Mich.............................
A. Ap.šegienė, Auburn, Me...............................
L.L.D. Moterų, 20 kuopa, Binghamton, N. Y. 
St. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.......................
Harrison, N. J., vajininkai ...............................
P. Šlajus, Eddystone, Pa....................................
L. Tilwick, Easton, Pa......................................
S. Penkauskas, Lawrence, Mass.......................
J. Balsys, Baltimore, Md...................................
J. Blažonis, Lowell, Mass..................................
P. Šlekaitis, Scranton, Pa...................................
Bridgeport, Conn., vajininkai ............. ............
Toronto Vajininkai ........... ................................
K.

nu 
1036 
817 
785 
756

602
556
546

J.

Vilkauskas, Nashua, N. H............
Ramanauskas, Minersville, Pa. .. 

Žukas, Binghamton, N. Y..............
Dijun, New Haven, Conn..............
K. Urban, Hudson, Mass................

Geo. Urban, N. Braddock, Pa.............
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa. ........
J. Bimba, Paterson, N. J......................
M. Slekienė, Gardner, Mass...............
A. Gudzin, Scotia, N. Y...... ................
S. Rauduvė, Pittston, Pa.....................
A. Grigaitis, Pittsburgh, Pa...............
L. L.D. 70 kp., Cliffside, N. J. ...........

V. Kvetkas, Cambridge, Mass...........
Ant. Kuzmickas, Girardville, Pa.......
S. Puidokas, Rumford. Me................
A. Kubilskis, Coal Center, Pa.............
John Urbonas, Pittsburgh, Pa. ........
J. Kazmer, Pittsburgh, Pa................... .
M. Aranuk, Detroit, Mich............<....
Mrs. A. Philipse, Stamford, Conn. ... 
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass. . 
Alex Shatro, Aliquippa, Pa................
E. Kasparienė, Wilkes-Barre, Pa. ... 
J. Egeris, Nashua, N. H. ...................
A. Bražinskas, So. Boston, Mass. ...

... 504 J 

... Š 472 

.. .. 443 
420 

......392 
..... 336 
.... 288 
... 280 

... 262 
... 256 
... 224 
.... 224 

.... 220 

.... 208 

... 200
196 

... 196 

.... 196 

..... 168 

...  168 

... 168 

.... 168 

.... 156 

... 140 

... 130 

... 130 

.... 120 

... 112 

... 108
84 
84 
28 
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D. G. Justus, Worcester, Mass., puikiai.kyla punktais.. 
Jis ir vėl prisiuntė atnaujinimų ir aukų. Taipgi jam i 
pagalbą atėjo ir J. Gaidis iš Maynard, Mass., prisiųsda- 
mas aukų ir atnaujinimų.

. M. Svinkūniene, Waterbury, Conn., prisiuntė naują 
' (Tąsa 4-tam puslap.)

Teisėjas atsisako panaikint 
bylą paremtą kreivomis 
priesaikomis prieš komunistus
/ t ------------------------------

New Yųrk. — Trylikos 
teisiamųjų komunistų va- 
do(vų advokatai prašė fede-

Dimocką. panaikint einamą
ją bylą prieš juos. Teisė
jas atmetė prašymą.

Advokatai nurodė, jog 
try samdyti šnipai melavo, 
po priesaika liudydami 
prieš komunistus, ir jie bu
vo ten pat sugauti bemeluo-

jant.
Visoje byloje buvo kelia

ma ragangaudiška isterija 
prieš komunistus.

Tokiu būdu teismas 
galėjo būti teisingas.

Komunistu advokatai
kalavo patraukti teisman 
minimus šnipus-už kreivas 
priesaikas.

Teisėjas atmetė „ir šį rei
kalavimą.

ne-

rei-

■TRUMANAS SAKO, NEI MacARTHURAS 
NEI EISENHOWERIS NETURI TIKRO 
RECEPTO DEL PERGALES KORĖJOJ

O MacArthuro sumanymai praeityje būtą galėję 
nublokšt Jungtines Valstijas į pasaulinį karą

Washington.—Prez. Tru
manas labai abejojo, ar ge
nerolas MacArthuras turi 
bent koki tinkamą planą 
Korėjos karui laimėti.

čių korespondentais gruod. 
11 d. tai]) pat tvirtino, kad 
ir Eisenhoweris., nulėkęs 
Korėjon. nesurado jokio se
kreto, kaip sėkmingai tą 
karą baigti.

Į korespondentų klausi- 
Ar reikėtų prezi- 
pasišaukti MacAr- 

ir Eisenhoweri ir 
planus 

karo laimėji- 
Trumanas atsakė, 
tokio reikalo. Nes

m a: - 
dentui 
th urą 
tartis su jais apie 
dėl -Korėjos 
m o ? — 
jog nėra 
kariniai 
ne žino 
MacArthuras ar Eisenhow
eris galėtų žinoti.
Klaidingi ir pavojingi 
MacAilhuro pasiūlymai

T i ‘u m a na s nurodė kla idi n - 
gus bei pavojingus MacAr
thuro planus praeityje, pri
mindamas, kad:

Prezidentas 1950 metų 
s.oalvje nukeliavo 14 tūks
tančių mylių i Wake , salą 
pas MacArthurą, vyriausią 
tuometini 
mandieriu 
muosiuose 
io pa tirti

Bet Trumanas nieko dau
giau iš MacArthuro nega
vo, kaip tik glėbi klaidi
nančiu žinių.

MacArthuras tada sakė 
prezidentui, kad Kinijos 
komunistai neis talkon 
Šiaurinės Korėjos, liaudi
ninkam prieš amerikonus; 
tvirtino, kad karas jau fak
tinei užsibaigiąs; todėl, pa
sak MacArthuro, jau tada 
būtų buvę galima atšaukti 
diviziją amerikonų armijos 
iš Korėjos ir perkelti ją į

nėms pareigoms. Daug ir 
kitų klaidingų dalykų tuo
met MacArthuras pripasa
kojo prezidentui.

Nieko jis neparodo ir 
Senai ui

Kuomet prez. Trumanas 
pašalino MacArthurą iš ko
mandos., pirm 20 mėnesių, 
tai MacArthuras, sugrįžęs

pakviestas 'liudyti plačia
jam Senato komitetui apie 
Korėjos karą. Ilgai Mac
Arthuras dėstė savo nuo
mones senatoriams., bet ne
parodė jokio plano, kaip 
galima būtų vykusiai tą ka
rą baigti.

Korėjoj ir Tolį- 
Ry tuose. Norė- 
iš MačArthuro, 

kaip galima būtų greičiau 
laimėti korėjinį karą.

įtraukt Amerika i 
visuotina kara c *

Tuo laiku, kada MacAr
thuras buvo pašalintas -iš 
komandos, jisai turėjo tik-

Prancūzai nušovė dar 
tris morokkiečius'

Republikonas grasina 
neduot lėšy J. Tautoms

Atsidaro pasaulinis 
kongresas dėt taikos

Viena, Austrija. — Prasi
deda didis Pasaulinis Kpn- 
gresas dėl Pasaulinės Tai
kos. Susirinko apie 3,000 
delegatų, iš įvairių šalių.

Dalyvauja ir grupė dele
gatų iš Jungtinių Valstijų 
—profesoriai J. Fletcher ir 
W. E. DuBois, kun. Willard 
Uphouse, John A dams 
Kingsbury ir kt./-

. (Amerikos valdžia neda
vė leidimo keliems kitiems 
amerikiečiams, norintiems 
keliauti į šį taikos kongre
są.)

Korėjos liaudininkai 
užėmė du kalnus

Korėja. — Šiaurinės Ko
jos liaudinįpkai ’ išvien su 
kinais atėmė iš amerikonų 
ir jų talkininkų dta strate
ginius kalnus — Big Nori 
ir Little Nori.

Tiedu kalnai yra už 35 
mylių, i šiaurę nuo Seoulo, 

’Pietinės Korėjos, sostinės, 
ir pro juos “eina vieškelis į 
Seoulą.

Pirm galutinai šturmuo
jant šiuos kalnus, šiauri
niai liaudininkai paleido 
apie 20,000 šovinių iš pa
trankų į amerikonų pozici-

Kasablanka, Morokko. — 
Francūzu kariuomenė vėl 
šaudė demonstruo ja n c i u s 
morokkiečius, reikalaujan
čius s.avo šaliai nepriklau
somybės nuo Franci jos. Nu
šovė dar tris žmones, dau
geli 'kitų sužeidė.

O jau ketvirtadienį buvo1 
apskaičiuota, kad francūzu 
žandarai ir kariuomenė nu
žudė daugiau kaip 200 Mo
rokko patrijotų.

Francūzai daro ablavus 
prieš tautinius morokkiečių 
vadovus ir komunistus. Su
medžiojo jau daugiau kaip 
tūkstantį jų.

Morokkiečiai skelbia nau
jus streikus prieš francū
zus.

United Nations, N. Y.— 
Senatorius Alexander Wi
ley, republikonų vadas už
sieniniais klausimais, grū
mojo, kad naujasis Kongre
sas Was.hingtone visai ne
skirs Jungtinėms Tautoms 
pinigu, jeigu iš tarnybų jo
se nebus išvyti visi nu žiū-
rimi amerikiečiai komunis
tai bei Sovietų pritarėjai.

Chester, Pa.

Korėja.— Amerikonų ko- 
mandierius Van Fleet 
dėjo “sunaikint” šiaurinės 
Korėjos liaudininkus, jeigu 
jie pradėtų naują ofensyvą.

za-

ORAS. — Giedra ir vis 
šaltoka.

jas viršukalnėse.
Bet amerikonai su savo 

talkininkais nubloškė liau
dininkus nuo Little Gibral
tar kalnelio, 4 pietuš nuo 
Big Nori.

MIRĖ J. VALUKONIS
Gruodžio 11 d. aukšti iš 

ryto mirė Juozas Valuko- 
nis Chesterio Hospitalyj. 
Kuras bus pašarvotas sek
madieni popiet graboriaus 
White šermeninėj, 9th St. 
ir Madison St., Chesteryj, 
Pa. Bet jį laidos graborius 
Charles J. Ramanauskas iš 
Philadelphijos.

Valukonio kūną palydėsi
me į kapus pirmadieni po 
pietų.

Linkėtina, kad draugai iš 
Chesterio ir apylinkės at
silankytų į šermenis ir pa
lydėtų velionį šioje mūsų 
liūdesio valandoje

Praneša
A. Lipčius

tai toki vienintelį pasiūly
mą, kuris būtų įtraukęs A- 
meriką į visuotiną karą 
T o 1 i m u o s i uos.e Rytuose. 
Bet prezi'dentas norėjo iš
vengti naujo didelio karo;- 
todėl ir atšaukė MacArthu
rą iš komandos. ,

Dabartinis neva tikras
MacArthuro planas i

(MacArthuras, kalbėda
mas fabrikantu suvažiavi
mui New Yorke užpereitą 
penktadienį, gyrėsi turįs 
“aišku ir tikrą planą Ko
rėjos karui laimėti be‘ dide
liu nuostoliu amerikonams 
ir nepadidinant pavojaus 
dėl naujo pasaulinio karo

Jeigu MacArthuras bent 
dąbar turi kokį geresnį 
Dianą dėl laimėjimo Korė
joje, tai jo pareiga būtų, at
vykti pas prezidentą ir pa- 
rodyti tą planą, kaip galL 
ma būtų sutaupyti ameri- * 
kiečių gyvybes. Preziden- J 
tas, tačiaus, netiki, kad ,. 
MacArthuras turėtų lemtą 
atsakymą, i tą klausimą. ■-

- Eisenhowerio kelionė j 
Korėją-tai “demagogija”

Kas liečia busimojo pre-1 
zidento Eisenhowerio atlik
tą kelionę Korėjon, tai bu-? - 
vo demagogiškas politikie- 
riaus žygis, šakė Trumą* 
nas. ‘ •s • 

Eisenhoweris rinkiminė* 
ie savo kampanijoje priža- • 
dėjo nuvykti Korėjon, jei 
bus išrinktas, ir patirti; 
kaip galima būtų greičiau 
karą garbingai užbaigti. 
Tuo prižadu jis viliojo sau 
piliečių balsus. Taigi ir ke
liavo Korėjon .tiktai tam, 
kad ištesėtų prižadą. •

Eisenhoweris pakartojo, 
Trumano žodžius •

Bet pirm išlėkdamas iš 
Korėjos, po trijų dienų po
būvio, pats Eisenhoweris 
pareiškė: “Aš neturiu jo
kių visuotinų receptų ar 
burtų (triksų)” korėjiniam 
klausimui išspręsti.

Tuo pareiškimu Eisenho
weris fąktinai. pakartojo 
žodžius, kuriuos preziden
tas pasakė, kalbėdamas už 
demokratų kandidatą Adlai 
Steven šoną, kaip kad Tru
manas dabar priminė laik
raščių korespondentams.

MacArthuras nežino 
daugiau už karinius 
vadus Washingtone

Prezidentas, taipgi paste
bėjo, kad nors MacArthu
ras žada pasidalinti savo ' 
planu su Eisenhoweriu dėl 
karo laimėjimo Korėjoj, ta
čiaus, ’karinių štabų vadai 
Washingtone, tu r būt, žino 
viskąz ką tik MacArthuras 
galėtų parodyti. Bet jeigu 
iie norėtų išgirsti MacAr
thurą, tai prezidentas, ne
kliudytų.
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ŽADA BŪTI ĮDOMUS STREIKAS
-JEI SAMDYTOJAI neišklausys darbininkų reikalavi- 

riTų, lai šiomis dienomis New Yorko žmones matys įdo
mu streiką. V v

New Yorke yra 14-ka privatinių busų linijų, kurios 
kasdien veža šimtus tūkstančių žmonių.

Išrinktasis prezidentas Eisenhoweris (dešinėje) svei
kinasi su John Foster Dulles. Mr. Dulles bus valsty
bės sekretoriumi.

■ Laiškas iš Kubos
I

Tų privatinių busų linijų darbininkai, vyriausiai vai
ruotojai, reikalauja 40 darbo valandų savaitei. Samdy
tojai atsisako jų reikalavimus patenkinti.

Na, tai darbininkai, — jų Transport Workers Unija— 
sugalvojo iškirsti samdytojams tokį šposą: vairuoti bu- 
slls, bet neimti iš pasažierių mokesties, fėro!

Pasak unijos prezidento Quill pareiškimo, jei busų 
vairuotojai išeitų streikan, tai žmonės galėtų tuo pasi
piktinti, sakydami, kaip gi čia jūs streikuojate žiemos 
švenčių (Kalėdų) išvakarėse, kada mums reikia vykti 
i krautuves kai ko nus.inirkti, kada visa atmosfera at- 
rodo i šventiška! v

Dėl to busti vairuotojai vairuos busus, kaip vairuoja 
kiekvieną dieną, bet jie vežios žmones nemokamai, vežios 
juos už dyką, atsisakydami imti iš jų f erą.

Sumanymą užgyrė ir važiuotos darbininkų unijos de
legatų suvažiavimas, šią savaitę vykstąs Philadelphijoje.

Šis įdomus streikas—jei samdytojai atsisakys darbi
ninkų reikalavimus išklausyti, — prasidės sekmadienį, 
gruodžio 11 dieną.

Tenka pasakyti, jog šiuo metu busų vairuotojų darbas 
yra labai sunkus, išsemiąs iš jų paskutinį energijos 
lašą.

Jie turi vairuoti didžiulius busus,—vairuoti kupinus 
žmonių, vairuoti tirštame trafike. Tolydžio jie priversti 
iš pasažierių imti ir fėrus. Visa tai juos didžiai nervina.

•Dėl to 40 valandų darbo savaitė jiems nėra pertrumpa. 
Kompanijos, darančios didžius pelnus, gali ir privalo jų 
reikalavimus patenkinti.

ARČIAU ELEKTROS KĖDĖS
TEISĖJAS SYLVESTER RYAN atmetė Juliaus ir 

Ethelės Rosenbergų prašymą, kad jų žudymo diena bū
tų nukelta, kad jiems būtų suteiktas naujas teismas.

4*' Kaip žinia, sausio 12 diena yra toji diena, kurią Ro
zenbergai būsią pasodinti į elektros kėdę.

'Mes jau ne kartą esame rašę, jog Rosenbergų daly
kas yra panašus į Dreyfuso bylą Prancūzijoje, į Tarno 
Mooney bylą ir į Šacco ir Vanzetti bylą Amerikoje.
--•Tačiau yra ir skirtumų. Dreyfus.as buvo nuteistas, 
pasiremia/.t gautais dokumentais.(kurie, kaip vėliau pa
aiškėjo, buvo sufabrikuoti, falšyvi); Mooney buvo nu- 
šmerktas mirti, pasiremiant ekspliozija, kilusia iš bom
bos padėjimo San Francisco gatvėje laike pro-karinio 
parado; Sacco ir Vanzetti nųsmerkimas (ir nužudymas.) 
'buvo padarytas, pasiremiant įvykusiu vienu apiplėšimu 
(hold-up). Na, o Rosenbergai yra nusmerkti mirti be 
jokio sučiuopiamo fakto, be jokio įrodymo,—vyriausiu 
liudininku prieš Rosenbergus buvo asmuo (Greenglass), 
kuris pats buvo valdžios agentų kaltinamas
“sekretų” išdavime! Tačiau tasai asmuo, kuris pri
sipažino, tebuvo nuteistas tik 15-kai metų ka
lėti, gi Rosenbergai, kurie griežtai užginčijo Greenglasso 
duotus liudijimus, kurie neprisipažino, kurie sakėsi ir 

.pakosi, kad yra nekalti, kurie, pagaliau, negalėjo jokių 
^atominių sekretų niekam išduoti, nes tokių sekretų nė- 
-ra, tapo nusmerkti mirti.
-.^Tokiais parodymais, kokie teisme buvo išstatyti prieš 
Rosenbergus, rodosi, negalėtų būti nuteistas nei joks 
asmuo, kad ir keliom dienom kalėti.
- Na, bet Rosenbergai pasmerkti mirti; jau per ilgą 

’laiką jie sėdi mirties kameroje.
-‘••Liekasi, aišku, vienas kelias, kuriuo Rosenbergai gali 
būti išgelbėti nuo elektros kėdės.

;Tuo keliu yra prezidento susimylėjimas, clemency.
''‘’Svarbu, kad Rosenbergai būtų nenužudyti. Svarbu, 

"kad jie išliktų gyvi ir kad, ilgainiui, jie galėtų be jokios 
abejonės įrodytų savo nekaltumą!

Atsiminkime: Tamas Mooney, išgelbėtas nuo mirties, 
ilgainiui įrodė savo nekaltumą. Tie patys džiurimanai, 
kurie'iį buvo suradę kaltu, vėliau pripažino, kad Moo- 
ręy nėra kaltas,r kad jie buvo apgauti prokuroro ir 
teisėjo, Mconey teisiant.
,Atsiminkime: šiandien jau kiekvienam aišku, jog Sac
co ir Vanzetti buvo nekalti, nekaltai buvo nužudyti. Vi- 
jsa tai pilniausiai naaiškėjo po iii nužudymo. Jei jiedu 
būtų buvę nenužudyti, būtų įrodę savo nekaltumą .
..„‘.Taigi reikia duoti progą ir šitiems jauniems žmonėms 
—tėvui ir motteai,—Rosenbergams, kad jie galėtų ilgai
niui įrodyti savo nekaltumą. O jei jie bus nužudyti... 
bet kokis įrodymas pc jų mirties bus. pavėluotas.
'" Del to tenka prašyti prezidentą Trumaną, kad jis su
teiktų Rosenbergams susimylėjimą, kad jis neprileistų

Kadangi Miamėje oras 
gerokai atvėso, tai nusita
riau greičiau apsilankyti 
Kuboj ir persitikrinti, kiek 
ten. oras - šilima skirtingas 
nuo mūsų šalies “nortų.” 
Žinoma, ta pačia proga pa- 

" matysiu savomis akimis, 
kaip ten lotynų žmonės gy- 

I vena. Tiesa, tik pasiekus 
I Havaną, pajutau orą tvan
kų, ypač mieste troškinau- 

I* tis ir monotoniškas, nuobo- 
! dus. Čia mus, amerikiečius, 
pasitiko U. S. turistų agen
tas ir, pa rūpinęs automobi- 

! Ii su vadovu, išleido 6 va- 
| landoms “turis.t tour” į žy- 
j mesnes vietas mieste ir jo 
i apylinkėj. Pirmiausiai, pa- 
; gal jų religingumą,, nuvežė 
parodyt s e n i a< u s i ą, 17-to 

! šimtmečio, bažnyčią ir ka
tedrą. Bažnyčioje, tiesa, 
vra gana gražiai atrodan- 

I čių tapybos kūrinių, net ir 
' italo da Vincės rodė bažny
tinį paveiksią. Ir bažnyčios 
vidus gana i š k a š t i n g a i 
įrengtas, bet tie jos tarnai- i 
kunigužiai tai tokie apske-1 

i žę, kad, rodos, jiems vieta 
būtų tik “čiken markete”— 
su tokiomis pabrizgusiomis 
ir nešvariomis sutanomis.

Miestas, tiesa, visas pa- 
skendęs nešvaroje ir kam
šatyje, o jau biednuomenės 
kvartaluose — tokiu lušmu 
iš šakalių ir nendrių supin
tų matėsi, kad vargiai ir 
Kauno “bradilkoj” (Vili
jampolėj) tokių galėjai už- 

i tikti Smetonos valdymo lai
kais. Parodė ir “šapą,” tai 

l moteriškų ridikiulių Jšdir- 
; bystę iš aligatorių odų. Tai 
I ne šapa, o kačių lindynės, 
; urvai ant paprasto akmens 
grindinio, bruko. Darbas 
atliekamas rankomis, pri-
mityviškai, bet jų darbo są
lygos tai—die apsaugok.

Nuvežė parodyt jų parla

Stambus fabrikantas 
Georgp M. Humphrey. 
Jis yra Cleveland© kor
poracijos M. A. Hanna 
tarybos pirmininkas. Taip , 
pat jis yra tarybos pirmi
ninkas Pittsburgh Conso
lidated Coal kompanijo- . 
je. Išrinktasis preziden
tas Ęisenhovveris jį pas-
kyrč iždo sekretoriumi.juodu nužudyti. Prezidentas tam turi .pilną teisę.

Newark, N. J. — Teismas 
skyrė mėnesį kalėjimo Mil- 
dredai Shaferi, kad Ji gat
vėse elgetavo, nors banketuri $17,000,

mento rūmus, kapitelių. 
Tai milijoniniai, gražūs ir 
verti pamatymo pastatai; 
atrodo, tokiai ubagiškai ša
liai būtų pergeri, kai šalia 
jų matai žmones apdrisku
sius ir amt kiekvieno gatvės 
kampo matai prašančius 
išmaldos.

Kapitoliuje mums davė jų 
žmogų ir išrodė jo (kapi- 
toliaus) prabangą. Salių— 
visokio dydžio ir daug (gal 
daugiau negu mūsų laisvie- 
čių Kultūros Centre). Man 
dar teko pasinaudot parla
mentare Joses L. Hetnesės 
des.ka (vieta Chambers sa
lėje). Jų parlamentais turi 
136 narius ir susirenka 3 
kartus į savaitę. Kapite
liams aukštis — 350 pėdų. 
Rodė kapitoliuje centrą 
miesto (kai mūsų New 
Yorko Columbus aikštė), 
tai grindyse įmūrytas. 24 
karėtų deimantukas, vertas 
30,000 pesų. O ties juo nau
ja bronzinė Laisvės statula, 
40 pėdų aukščio ir 40 tonų 
sunkumo. Rodė vienoje sa
lėje ir lempą 800 svarų, kai 
didelis bimbalas.

O mieste, apart 3,500 po
licijos, dar daug matėsi mi- 
litariškos apsaugos ir vis 
viešai nešiojant ginklą. 
Mitą - Mara Alėja važiuo
jant, matėsi daug statybos, 
bet ir darbas jų atrodo, lyg 
“dvylika vieną gaidį pjau
na.” Net ir gatvių valy
tojų troką aptarnauja 6 
žmonės, tai uždarbiai jų į 
valandą 4.80 peso. O ren- 
dos gana brangios, butas 
3-4 kambarių—60 pesų mė
nesiui, ir tai tik landynės 
prieš mūsų Brooklyno pLo- 
žektinius. Jie čia turi ir
arklius išvežioti daržo
vėms, bet tai likę tik skele
tai arklio pavidale.

Rodos gamta-motina ap
dovanojo Kubą šilima per 
apskritus’ metus ir, rodos, 
maisto turėtų gana tiek gy
vuliai, tiek žmonės; bet vis
kas atbulai. Man, kaip sa- 
liūninin.kui, tai Ipuvo įdomu 
aplankyt romo distileriją, 
ir romą gėrėme veltui, kiek 
norėjome.’ Tai pigiausias jų 
“trunkas,” net ir už dešim
tuką gausi gerą “drinksą.” 
Kitkas labai brangu. Čeve- 
rykai, kaip New Yorke už 
6-7 dolerius, tai čia reikia 
mokėt 11-17 dolerių. Apsi- 
rėdymas taip pat brangus. 
Eilutė, už kurią Brooklyne 
mokėtumėi 40 dolerių, tai 
čia 79 dol. Tik krokodili- 
niai išdirbiniai ir romas 
čia “įkandamas” kiekvie
nam turistui.

Ridgewoodietis

Pasidairius po Floridą
Daugelis lietuvių turistų, 

atvykusių Floridon, išsi- 
reiškia, kad čia nėra jokio 
gamtinio grožio, pelkės, 
nuskurę krūmokšniai ir tt. 
Ir n e a p s. i riksiu pasakęs, 
kad daugumai lietuvių tu
ristų Florida išrodo visiš
kai prasta. Mat, vieni jų 
važiuoja rytiniu Atlantiko 
pakraščiu, kiti — vakari
niu.. Abiem kraštais va
žiuojant vaizdai prasti; iš
rodo, kad gamta davė Flo
ridai puikų klimatą, bet 
grožiu pusėtinai nuskriau
dė. Atvykę apsistoja ko
kiame mieste arčiau prie 
vandens, pasišildo saule, 
pas.ivolioja ant smilčių ir 
vėl traukia tais pačiais ke
liais namų link. Supranta
ma, tokiems turistams ne
gali pasirodyti Florida 
gamtiniai graži, žavinga.

Bet kurie pavažinėja vi
duriu Floridos, — nors to
kių būna mažai, nes važi
nėjimas surištas ir su iš
laidomis, tie pamato ką ki
tą. Juk medalis turi dvi 
puses — gerąją ir prastąją, 
todėl reikia abidvi ir maty- 

! ti pirmiau, negu spręsti 
•apie gražumą ar prastumą.

Draugai Marcinkevičiai, 
greatneckiečiai,. užkvietė 
mus ir Valilionius Padėkų 
dienoj juos, kaipo naujaku
rius, aplankyti. Jie įsikūrę 
Seffner, 260 mylių nuo Mi
ami į šiaurvakarius.

Padėkų dienoj, 6-tą va
landą ryte, su draugais Va- 
lilioniais leidomės kelionėn 
27-tu keliu, kuris eina vi
duriu Floridos. Išsyk, iki 
Okeechobee ežero, labai že
mos vietos, daug dar'tuš-' 
tumų, bet nemažai randasi 
ūkių ir gyvulių ganyklų, 
vietomis matosi po .kelis 
šimtus galvijų.

Pervažiavus žemumas, 
I jau prasideda gražūs vaiz- 
i dai . Lygumas pakeičia ne 
! statūs kalneliai, tarpkalnč- 
se ežerai ir kaip tik akys 
užmato visur sodai, mede
liai pasodinti kareiviška ri
kiuote, kaip nežiūrėsi, visi 

! išrodo eilėmis. Pasiekus 
Avon parka ir važiuojant 
iki Haines City, stačiai rei
kia gėrėtis vaizdais. Ypa
tingai labai daug sodų ir 
ežerų tarpe Haines City, 
Winter Haven, Lakeland ir 
kitur.

Nors ir tolyn važiuojant 
randasi daug gražių vaiz
dų, nes norint Floridą per
važiuoti nuo Key West iki 
Pensacola, 839 mylios, vie
nok mes turėjome pasuky 
ti į vakarus link Seffner.' 
Čia susiradome ,ir Marcin
kevičių vietelę. Jie įsigiję 
septvnių akrų vietelę labai 
gražioje vietoje, ant kalno, 
turi gražų sodą ir girios. Iš 
visų pusiu apsupta o rau
džiu sodais. Apylinkių lie-1 
tuviams būtu smagi vietelė 
piknikams laikyti.

Praleidę Padėkų dieną' 
pas draugus Marcinkevi-1 
čius, pernakvoię, leidomės 
link St. Petersburg. Mies- 
tas gražus, pilkas žmonių. 
Bet kuomet prižiūri i tuos | 
žmones, tai išrodo, kad į 
čia suvažiavę visi seneliai, 
senelės, visi paliegėliai, tar
tum čia jie atvyko persi
skirti su šiuo pasauliu. 'Ir 
pats miestas prie ju pritai
kytas. Šalygatvių briaunos 
sulygintos, su gatve ir ei
nant gatve nereikia koją 

įkelti aukščiau ar žengti že
miau, nes daugelis jau ne
pajėgtų tą. padaryti. Gat
vėse įtaisyti suolai (ben- 
čiai) ir žaliai nudažyti. Ant 
suolų sėdi tokios būtybės, 
kurios, rodosi, jau laukia 
graboriaus; daugelis vaikš

čioja lazdomis pasiremda
mi. Kitaip sakant — ligo
ninės vaizdas. Žinoma, yra 
ir jaunų, nes kas gi senius 
aptarnautų, bet seniai ir 
juos nustelbia.

Pavandravoję po miestą, 
patraukėme į Tampą. Mies
tas' gražus ir publika gy
vesnė, negu St. Petersbur- 
ge, nesimato tiek senių ir 
paliegėlių, bet ir čia gatvė
se įtaisyti suolai ir jau 
raudonai nudažyti.

Iš Tampos patraukėme į 
Clearwater. Aplankėme Za- 
blackus ir Pakaln i š k i u s. 
Zablacko sveikata labai 
prasta, mažai gali kalbėti, 
ir jeigu ką sako, tai tyliai, 
vos galima išgirsti. Draugė

Nenori taikos, tai pavojingai manevruoja
Keisti dalykai dedasi nori surasti “auksinį” vidų-

Jungtinių Tautų Generali
nėje Asemblėjoje. Taikos 
išlaikymo organizacija ma
žai tesirūpina užbaigimu 
Korėjos karo. Politiniam 
komitete ilgas prakalbas 
pasakė Achesonas ir Vi
šinskis: Kiti delegatai dro
žia trumpesnes prakalbas. 
Diskusijos eina ir karas 
tęsiasi.

Socialistiniai kraštai ma
žumoje. Jų sumanymai pa
siunčiami į gurbą. Didžio
sios kapitalistinės šalys ne
nori taikos, tai įsikibo Į ka
ro belaisvių repatriacijos 
klausimą. Tuo klausimu 
paneigė visas tradicijas. 
Jungtinės Valstybės ir Bri
tanija gavo dar dvidešimt 
kraštu atstovus sutikti su 
pasiūlymu, kad Asemblėja 
pilnai užgirtų iki šiol veda
mą Korėjos karą ir derybas 
dėl paliaubų—derybas, ku
rios .nieko nedavė ir nieko 
nežada duoti.

(Mažosięs kapitalistinės 
šalys, daugiau linkę prie 
taikos, bet neturi drąsos 
griežtai išstoti už baigimą 
skerdynės. Jos irgi manev
ruoja tarpe didžiųjų kapi
talistinių kraštų ir- socialis
tinių šalių pozicijos. Mek
sika patiekė savo rezoliuci
ją.- Arabiškos ir azijatiš
kos šalys laiko susirinki
mus ir diskusuoja savo pa
siūlymus. Tik žodžiai, tik 
diskusijos. Konkrečių žy
gių (jei darbų nesimato. Jos 

Eastern Airlines kompanijos inžinieriai sustreikavo 
už algų pakėlimą. Streikas paliečia 160 inžinierių. Jie 
yra Amerikos Darbo Federacijos Flight Engineers In
ternational Association unijos nariai. Šitie du inžinie
riai pikietuoja minėtos lėktuvų kompanijos stoti New 
Yorke, LaGuardia Airport.

2 pus!.—Laisvė (Liberty)-'šestad., Gruodžio-Dec. 13, 1952

Zablackiene, išrodo, dar 
smarkiai sukinėjasi. Pa
kalniškis, liuosu nuo darbo 
laiku, užsiėmęs bitininkys
te. Jie turi nusipirkę 7-nių 
akrų farmukę, dabar ten 
stato namą ir mano persi
kraustyti ten gyventi.

šeštadienį visi nuvykome 
į Winter Haven. Čia rank 
dasi keletas dirbtuvių vai
siu kenavimui. Kiek teko 
patirti, tai darbininkams 
moka pigiai. Prie orandžių 
skynimo daugiausia dirba 
negrai. Moka po $35 į sa
vaite.

Pavažinėję po tas apylin
kes, sekmadienio ryte lei
domės namu Įtek. .

Taigi Floridoje vra ir 
gražių vietų, tik reikia jas 
pasiekti, pamatyti.

V. Paukštys

rį tuo pačiu karo belaisvių 
klausimu.

Meksika sako, kad lai bus 
taip, jog nenorintieji namo 
grįžti karo belaisviai bū2tu 
priimti į neutrališką krašte 
ir ten laikomi, kol “Ta
niuosiuose Rytuose pilnuti
nė taika įvyks.” Paskui, 
girdi, jie galės pasirinkti: 
grįžti, ar negrįžti į savo 
namus. Tuo tarpu tose ša
lyse jie bus aprūpinti darbu 
ir gyveniniu.

Arabiškos kapitalistinės 
šalys siūlo sudaryti iš neu- 
trališkų šalių komisiją. Te
gu ta komisija apsVarstys 
ir išspręs karo belaisvių 
klausima, v

Kuomi šitie pragaištingi 
įvairių šalių manevrai pa
sibaigs, kai Korėjos karo 
klausimas iš politinio komi
teto nueis į Asemblėjos se
siją galutinam išsprendi
mui ? , T.

Nereikia būti pranašu, 
kad atspėti. Asemblėjos se
sija nutars taip, kaip mūsų 
delegacija padiktuos. Neži
nia, kiek ją paveiks gen.’ 
E i s e nhowerio išrinkimas 
prezidentu. Jeigu ji laiky
sis savo originalės nuomo
nės., tai ji Asemblėjos sesi
joje padiktuos priimti pil
nutinį užgyrimą visko, kas 
iki šiol buvo padaryta ir 
kas dabar yra daroma.Ko
rėjoje. O tas reikštų tik
tai vieną dalyką: karas ei
tu toliau! Salietisc

I
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Brooklyno Aido Choro spektaklis 
jubiliejiniams metams baigti

Kaip žinia, šie metai Brooklyno Aido 
Chorui buvo jubiliejiniai metai.. Įvyko 
berods net trys pramogos, suruoštos 
Choro 40 metų jubiliejui apvainikuoti.

Paskutinioji buvo gruodžio 7 dieną, 
Richmond Hill, N. Y.

Pramogą buvo spalvinga ir pavadinta 
“Gatvės Scena” (Street Scene).

* Tai sumanė gabioji choro mokytoja 
Mildred Stensler; ji čia buvo ir režisie-

'rius ir dirigentas. Jai teko įdėti dau
giausiai pastangų, kad spektaklis pa
vyktų.

Stensler atkarpė iš čia ir ten atkar
pėles ir jas dailiai apdorojo ir sudėstė į 
v4cną sceninį audeklą, kuris sudarė gra- 
^Žįį, patrauklų, spalvingą paveikslą.
* O kad priduoti visam reikalui dau
giau lietuviškumo, Mildred visa tai pa
vadino “Gatvės scena,” vaizduojančia Li- 
tuanica skverą Brooklyno.

Aplinkui gyvena žmonės; čia pat ma
tyt Piliečių Klubo pastatas, čia užklysta 
ir valkata, čia policmanas su buože 
“tvarka atlieka,” pienininkas žmonėms 
pieną pristato, gatvės šlavikas <Ch. 
Yuknis) gatvę šluoja, o žmonės sau gy
vena, — tūli ant “stepsų” sėdi, moterys

* eina i krautuves, kleg'asi; vaikai žaidžia, 
bėgioja. Visa tai vaizduoja vienos die
nos įvykius*; visa tai, beje, buvo atlikta 
tik dainomis ir šokiais, be kalbų, be mo
nologų bei dialogų, tik mimika ir jude
siais.

Mildred Stensler padėjėjais buvo: dai
lininkai R. Baranikas ir E. Skučas, 

kaipgi muzikas Frank Balwood. Pirmieji < 
—du—rodosi Baranikui daugiausiai teko, 

— sukūrė tipiškus scenos vaizdus,, o 
Frank Balwood pianu palydėjo daini
ninkus.
. Kas gi dalyvavo programoje, dainavi
me? Daugiausiai patys aidiečiai: trio 
“Myliu dieną, mvliu naktį” atliko Ed
ward Skučas'(valkata), Petras Grabaus
kas (policininkas), Jonas Grybas (pie
nininkas) ; “Pas darželį trys mergelės” 
trio: Aldona Bernotas, Elena Brazaus
kienė ir Eva Mizarienė. Šokį “Kalve
lis”: jaunieji Edward Dagis, Irene Ba- 
barskas, Raymond, Jeanette Markūnas, 
Jeanne Stensler (Mildred dukrelė), Ken- 

- neth Stensler (Mildred sūnus), Sarge 
Savitchef, Roger Parent; “Wunderbar” 
šokį: Mary Ann Wilson, Jerry Wilson, 
Eleanor Stakoff, Natalie Jankus.
1 Irene Babarskas pašoko solo,—ji mo- 

šokti ir tam turi talento, ką parodė 
šįjs josios pasirodymas; Kenneth'Stens
ler pagrojo armonikų, — jis gabus ar- 
monistas ir jau ne pirmą kartą pasirodo 
mūsų scenoje.

Svečiai solistai: Medeline Knorr, iš 
Newarko; Aldona Wallen, iš Brocktono, 
ir Leon Yonikas, iš New Yorko.

Kitką viską atliko patsai choras, su
dainavęs eilę lengvo turinio dainų.

Jei visa tai nebūtų buvę darniai suor-

valdžiusi dikcijos. Jos dainuojamos lie1- 
tuviškos dainos perdaug dar turi “ang
liškumo.” Dikcija, — aiškus, ryškus, 
pilnai teisingas lietuviško žodžio ištari
mas dainoje, — vienas svarbiausiųjų 
meninių elementų! Gal Aldona ar- kas 
kitas pasakys,, jog tai atlikti yra keblu, 
— taip, bet tai yra galima ir tai privalo 
būti pasiekta. Kas girdėjo ' dainuojant 
Birutą Ramoškaitę bei čikagiškę Kensta- 
vičienę, gerai žino, jog.tai yra galima.’

Prieš kokią trejetą metų man teko gir
dėti (Town ,Hall) dainuojant vieną ru- 
munę dainininkę. Tarp kitko, ji savo re- 
pertuaran buvo įsidėjusi ir lietuvišką “Kur 
bakūžė samanota.” Ir ką gi? Ji tą dai
ną atliko taisyklingai, artistiškai, — 
jausmingai, aiškiai ištarė kiekvieną žo
dį, kaip jis turi būti ištartas.

Ši pastaba, aišku, daroma ne tik vie
nai Aldonai — aš tai galėjau pasakyti 
jai^asmeniškai, — o visiems mūsų,,ypa
tingai Amerikoje augusiems, daininin- 
kams-

Mildred Stensler
Gera dikcija—grožis, menas savaime! 

Ji — būtina prievolė kiekvienam akto
riui, kiekvienam deklamatoriui, kiek
vienam dainininkui. Tačiau dikcija už
valdyti nėra jau taip lengva, kaip tūli 
galvoja. Ypatingai, kaip minėjau, sun
ku lietuviško žodžio taisyklingą ištari
mą užvaldyti Amerikoje augusiems ir 
Čia mokslus ėjusiems dainininkams, kai 
jie mokosi dainuoti pas kitataučius, ne
pažįstančius mūsų kalbos. Bet tai rei
kia padaryti.

Mūsų chorai .taipgi privalo kreipti di
delio dėmesio į dikciją.

Leon Yonikas, man rodosi, šiuo kar
tu dainavo geriau negu kada nors mūsų 
koncertuose. Jo balsas žymiai padaręs 
progreso. Jo dainavimas—o jis čia dai
nuodamas ir vaidino, — paliko gražaus 
įspūdžio. Jo veiksmas, jo žestai parodė, 
kad Yonikas turi gabumų ir vaidyboje.

Edwardas Skučas Valkatos rolėje bu
vo tikras artistas.

Bene pirmą kartą mūsų vaidinime pa
sirodė Ruth Bell, merginos ‘praeivės’ ro
lėje. Ji, kaip ir kiti dalyviui, savo rolę 
atliko tik judesiais ir mimika. Scenoje 
veiksmas be žodžių, atsiminkime, yj‘a

ganizuota, jei tai būtų buvę atlikta 
“šiaip sau,” be specialės scenerijos, taip 
sakant, be sceninių efektų, šis spektaklis 
toli grąžu nebūtų žiūrovams davęs tai, 
ką davė.

Ir visa tai parodo, jog galima ir iš 
“paprastų” daiktelių sudaryti skoningą, 
lyg ir vientysinį spektaklį.

Brocktoniškė viešnia, Aldona Wallen, 
jau antru kartu pasirodė mūsų scenoje: 
pirmiau ji dainavo šių metų Laisvės 
koncerte, šį kartą, man rodosi, Aldona 
dar gražiau pasirodė negu andai. Ji tu
ri tvirtą ir tgražų, sidabringą, plataus 

• diapozono soprano. Pati dainininkė dar 
-jaunutė, bet sceniška: aukštoka, liekni,

z sunkesnis negu su žodžiais. Tačiau Ru- 
thy tai tinkamai atliko. į

Na, o ką gi sąkyti dėl bendro spektak
lio turinio?

Gal būt jis buvo galima truputėlį 
“p'atirštinti,” įkergiant keletą “sunkės-' 
nio” turinio dainų. Turint solistę Al
doną, buvo galima, man rodosi, susimo
kyti, na, kad ir Sasnausko “Karvelėlį,” 
Miko Petrausko ar kurio kito kompozi
toriaus “sunkesnę” dainą. Tai būtų su
teikę visam spektakliui didesnio svorio, 
būtų jį pakėlę aukštesnin lygin.

Na, bet dalykas praėjo, praėjo sėk
mingai.

Praėjo ir Aido Choro jubiliejiniai me-
dinamiška, daili, patraukli. Aldona tu
ri visas dainininkės savybes ir ji man 
Andai sakė, jog ryžtingai mokosi dainfe- 
f^imo meno. Tenka jai palinkėti geriau
sių pasekmių!
\ Tačiau nusidėčiau Aldonai ir visam 
reikalui, jei nepadaryčiau kuklios pa
stabėlės: Aldona, kaip ir daugelis kitų 
pradedančiųjų Amerikoje gimusių lietu
vių kilmės dainininkų, nėra pilnai už

tai. , ♦
Ką daryti toliau?
Liekasi vienas uždavinys, kuriuo turi

me visi sielotis; rūpintis Choro tvirtini
mu, įtraukiant jin juo daugiau daininin
kų, ypatingai jaunimo!

Geriausios sveikatos Choro mokytojai!
Didžios laimės ir energijos pačiam 

Aido Chorui!
R. M.

Liaudies ansamblis *
VILNIUS.— Tai buvo gražus vaizdas, 

vertas to, kad dailininkas jį nupieštų. 
Vešliais žalumynais apaugusioje pieve
lėje išsidėstė choras. Dainininkai buvo 
apsirengę lietuviškais tautiniais rūbais. 
Aplinkui sėdėjo gausingi žiūrovai. Po i 
plačiuosius*/kolūkio laukus skambėjo 
džiaugsminga daina.

Šitaip atrodė vienas iš eilinių Lietu
vos dainų ir 'šokių ansamblio pasirody
mų Kretingos rajono Julijos Žemaitės 
vardo kolūkyje. Ansamblis pasirodyti 
kolūkiečiams atvažiavo iš Lietuvos sos
tinės Vilniaus pilnos sudėties — 52 cho- 
ristaų 36 šokėjai, 40 muzikantų. 

•
Pasirodymas Julijos Žemaitės vardo 

kolūkyje — tai tik nedidelis epizodas iš 
dainų ir šokių ansamblio veiklos. Nese
niai šis meno kolektyvas sugrįžo į Vilnių 
iš gastrolinės kelionės po respubliką; 
Prieš mus — ansamblio vadovų dienraš
tis. Jame išvardyti miestai ir kaimai, 
kuriuose įvyko ansamblio pasirodymai. 
Alytus, Varėna, Prienai, Ukmergė, A- 
nykščiai, Panevėžys, Biržai, Rokiškis, 
Kėdainiai, Telšiai, Pilungė, Skuodas, 
Kretinga — štai toli gražu nepilnas są
rašas vien stambių gyvenamųjų vieto
vių, kuriose gastroliavo Lietuvos dainų 
ir šokių ansamblis.

Jam vadovauja buvęs piemuo iš Že
maitijos, dabar —- įžymus lietuvių kom
pozitorius, laureatas Jonas Švedas. Ba
letmeisteriu ansamblyje dirba Šakių 
daržininko sūnus, laureatas Juozas Lin- 
gis. Orkestro koncertmeisteris. Pranas 
Stepulis, praeityje — spaustuvės darbi
ninkas iš Kauno, taip pat yra susilau
kęs stalininės premijos. Tik tarybų val
džios laikais jiems pavyko gauti aukštą
jį muzikos mokslą, pilnutinai išvystyti 
savo talentus.

Iš mažens jie įsiklausydavo į lietuvių 
liaudies instrumentų skambesį, į moty
vus lietuvių liaudies dainų, pasakojusių 
apie sunkią lietuvių tautos dalią. Tačiau 
jų svajonės padaryti liaudies meną žino
mą visiems darbo žmonėms negalėjo bū
ti įvykdytos • buržuazinėje Lietuvoje: 
smetoniškieji vadeivos neleido prasi
skverbti į koncertų sales liaudies muzi
kai, liaudies instrumentams. Buržuazi
nės santvarkos laikais užmirštieji liau
dies instrumentai kanklės, skudučiai, 
birbynės ir kiti su nauja jėga ėmė skam
bėti tik tarybinėje Lietuvoje. Lietuvių 
liaudies dainos dabar pasakoja ne apie 
liaudies vargą ir liūdesį, o apie laimę 
pasiekusio lietuvių valstiečio ir darbi
ninko džiaugsmą.

Lietuvos valstybinio dainų ir šokių 
ansamblio choristai, šokėjai, muzikan
tai — tai, lygiai kaip ir J. Švedas, J. 
Lingis ir P. Stepulis, buvę valstiečiai bei 
darbininkai. 80 procentų ansamblio ar
tistų — kolūkiečiai ir kolūkiečių vaikai. 
Būdami muzikos, dainų ir šokių mėgė
jai, jje, prieš įstodami į ansamblį, daly
vavo meninės saviveiklos rateliuose, daž
nai pasirodydavo savo draugams, žemie- 
čiams/ Paskui jie buvo pakviesti dirbti 
ansamblyje, kuris nuolat papildomas. 
Pastarosios gastrolinės išvykos metu į 
ansamblį taip pat buvo priimti nauji at
likėjai—20 dainininkų, kurie buvo at
rinkti per rajonų ir sričių meninės sa
viveiklos apžiūras. Be to, iš parengia
mosios studijos' į ansamblį atėjo 12 jau- 
.nų šokėjų. 
0 • ‘

Lietuvos dainų ir šokių anšambjis su
pažindina žmones su lietuvišku menu ne 
tik respublikoje, bet ir toli už jos ribų. 
Šiandieną ansamblio, atliekamas lietuvių 
dainas Maskvos radijas transliuoja vi
sam pasauliui? Lietuvos dainų’ ir šokių 
ansamblis yra gerai žinomas ir mėgia
mas broliškose tarybinėse respublikose. 
Pokariniais metaiš ansamblis lankėsi 
Estijoje, Latvijoje, Moldavijoje, Balta
rusijoje, Ukrainoje, jo dainos buvo klau
somos Maskvoje ir mieste-didvyryje Le- 
jiingrade.

... Dabar ansamblis Puošiasi lietuvių 
literatųros įr meno dekadai, kuri įvyks 
Maskvoje šių 'metų gruodžio mėnesį. 
Choristai ir šokėjai niokosi naujų dainų 
bei šokių. Ansamblis ruošia dekadai 30 
geriausių senovinių ir šiuolaikinių dai-, 
nų, šokių bei ratelių. . Ansamblio reper
tuare yra dainų apie didžiąsias komu
nizmo statybas, apie nesugriaunamąją 
tarybinių tautų draugystę. Šokėjai iš
moko, naujų liaudies šokių. Dekadoje 
ansamblis supažindins klausytojus ir 
žiūrovus su lietuvių liaudies aainų^ bei 
šokių kūrybos gausumu ir įvairumu.,

/ P. Giedraitis.• • •

Dramaturgai ir jų 
veikalai

(Jono Juškos raportas iš teatrinės*saviveiklos, 
skaitytas LMS 3-čios apskrities Forume 1952

m. lapkr. 30 d., Richmond Hill, N. Y.)

Mūsų dramaturgai arba sceniškų vei
kalų rašytojai, kurie per keletą paskuti
nių metų parašė keletą sceniškų veikalų 
mūsų dramatinės' saviveiklos meninin
kams atliko labai svarbius ir naudingus 
darbus. Mūsų teatrininkai juos visus 
vaidino ir jie išėjo sėkmingai visai at
žvilgiais. .Jie buvo parašyti lengva, pa
prasta kalba, juose nebuvo ilgų nuobo
džių monologų, jiems nereikėjo brangių 
kostiumų, jų buvo paprastos scenerijos 
ir su jais buvo lengva gastroliuoti po ko
lonijas. Vienu žodžiu, jie buvo parašyti 

. tąip, kaip “made to order”. Ir kad pa
tvirtinti šitie pasakyti žodžiai, tai pri
minsiu keletą veikalų: operetė “Sudrum
sta Širdis”, .komedija “Tetos Turtai”, 
drama “Nesusipratimas,” komedija 
“Trilypė Pora”’ ir nekurie kiti. Gi se
niau parašyti veikalai kad ir gerų dra
maturgų didžiumoj netinka mūsų sce
nai. Vieni iš jų reikalauja didelių pri- 
rengimų, kiti ideologiniai negeri, treti 
jau daug sykių vaidinti ir taip toliau.

Taigi mūsiškiai sceniškų veikalų rašy
tojai esate kviečiami, raginami ir dau
giau tokių veikalų parašyti mūsų vai
dintojams. Parašykit dar nors po vieną 
veikalą ir atliksit didelį, gražų darbą.

SCENIŠKŲ VEIKALŲ KRITIKAI'
Sceniškų veikalų kritikai paskutiniuo

ju laiku atrodė, kad jie tik užsipuldinė
jimus rašė vieton kad duot tokią kriti
ką, iš kurios dramaturgai galėtų page
rinti veikalus. Kiek jau yra žinoma, tai 
dramaturgai apsvarsto kiekvieną žodį- 
sakinj ir paragrafą po 10, o gal ir dau
giau kartų pirm negu jie deda juos į 
veikalą. Taigi ir kritikams reikėtų dau
giau svarstyt, kad galėtų jų raštai pa- 

; mokyt dramaturgus.
'mūsų,režisieriaj ir aktoriai

Dabartiniu laiku mūsų režisieriams 
būna tikra koronė gaut aktorius vaidi
nimui veikalo. Į didesniąsias roles dar 
netaip- būna bloga, bet į mažesniąsias, 
tai nei vienas nenori apsiimti ir gana. 
Tas parodo, kad mūsų aktoriai ir akto
rės dar neturi tokio darbininkiško su
pratimo arba pasišventimo, kad tarnaut 
mūsų darbininkiškam menui. Jie dar 
ieško sau-garbės, norėdami vaidint ilgas 
roles ir atsižymėt jose. Jie dar neturi 
tos disciplinos, kad imt bile rolę by tik 
būtų veiklas pastatytas scenon.

REPORTERIAI ARBA KORĖS- - 
PONDENTAI

Mūsų vaidinimų aprašytojai, tai yra 
reporteriai ir korespondentai, aprašyda-- 
mi mūsų vaidinimus, dažnai padaro ši
tokias klaidas: Jie, mat, išgiria didesnių 
rolių aktorius, o mažesniųjų rolių akto
riams tik taip tepasako: “Kiti turėjo 
mažas roles, tai apie juos nėra kas ra
šyt”. Taigi tokie reporterių išsireiški
mai labai atšaldo aktorius nuo mažu ro
lių ėmimo. Ir taip neturėtų būti. Ap
rašymuose arba kitur kur turi būt visi 
lygiai gerbiami, kad jie supranta, kad 
reikia imt ilgas ir mažas roles, kad tar
naut mūsų menui.

VEIKALŲ RINKIMO KOMISIJOS 
IR REŽISIERIAI

Dabar pas mus dažnai būna taip, kad 
komisijos išrenka veikalą vaidinimui ir 
tik paskui kviečia jam režisierių. Ir 

• dažnai pasitaiko taip, kad tas jų išrink
tas veikalas nepatinka režisieriui ir jis 
neapsiima jį režisuot. Ir, žinoma, tame 

. negalima kaltint režisierių. Nes, mat, 
pats režisierius turi mėgti veikalą, kad 
jis jį galėtų mokyt arba turėtų norą 
mokyt ir kad, sumokinęs aktorius, galė
tų veikalo dvasią perduot publikai? Tai
gi būtų daug geriau ir darbas nesitruk- 
dytų, jei komisijos, rinkdamos veikalą 
vaidinimui, tuo pačiu kartu tartųsi ir 
su režisierium.

. PRATINKIM JAUNUOLIUS
DALYVAUT SCENOJE

Būtinai reikia pratinti jaunuolius da- 
lyvaut scenoje. Jie gali vaidint veikalu- 
ku$, dialogus, monologus, deklamuot ei
les, grot muzikališkus instrumentus ir 
dainuot. , Jie tą gali atlikti lietuviškoje 
arba angliškoje kalbose. Reikia tik, kad 
kas juos vadovautų.-Pradžia šitokio dar
bo jau beveik kad padaryta. Jau atida-

•(Tąsa 4-tam puslap.)

Bilijonines korporaci
jos General Motors pre
zidentas Charles E. Wil
son. J j generolas Eisen- 
howeris pasiskyrė apsigy
nimo sekretoriumi savo' 
kabinete.

Grand Rapids, Mich.
Palaidojome gerą, 
pažangŲ lietuvį

Lapkričio 26, tą dieną 
prieš Thanksgiving, Laisvam 
Lietuvių Kapinyne palaidotas 
Petras Grigalius. Nors snigo 
ir oras buvo darganotas, bet 
Petrą į amžino poilsio vietą 
palydėjo didelis skaičius 
Grand Rapidso lietuvių. Jis 
buvo labai populiarus ir gero 
velijantis lietuvis.

Išlydint Petrą Grigalių iš 
Barto lavoninės, atitinkamą 
kalbą pasakė L. Prūseika, ku
ris buvo atkviestas iš Chica- 
gos. Kalbėtojas, kuris gerai 
pažinojo tą šaunų vyrą, api
būdino jo gyvenimą, pabrėž
damas svarbesnius jo gyveni
mo faktus. . . ,

Buvo daug gėlių. Visi pa
lydovai reiškė savo širdingą 
ir gilią užuojautą Petro gyve
nimo draugei Stellai Griga
lienei, lęuri laimingai išgyve
no su Petru 22 metus,. -

P. Grigalius paėjo iš Kau
piškių, Vilkaviškio apskrities. 
Išvykęs iš Lietuvos savo jau
nose dienose, jis pirmiausia 
apsistojo Waterbury, Conn., 0 
1913 metais atvyko į Grand 
Rapids.

4 »

Petrai Grigalius mylėjo or
ganizacijas. Jis priklausė 
prie Sūnų ir Dukterų Draugi
jos, šv. Jurgio Draugijos, Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo ir pirmiau, per daugelį 
metų, priklausė prie Literatū
ros Draugijos. Petras, kaipo 
mašinistas, priklausė prie uni
jos—Amerikos Darbo Federa
cijos.

Laidotuvėse dalyvavo pasū- 
nis Lenardas ir podukra Ale
na King. Iš Kanados buvo at
vykusi Anelė Gavėnienė, bro
lio Jono duktė. Iš Joliet, Ill., 
buvo atvykęs velionio pus
brolis Petras Kaminskas su 
savo žmona, sūnais Jonu ir
Stanislovu ir Jono žmona Ri
ta. Su jais buvo- ir duktė Ma
rijona.

Iš Houston, Texas, buvo at
vykusi Stellos sesuo Veroni
ka Dixon ir artima Grigalių 
šeimos draugė chicagietė Pau
lina Jokubauskienė.

čia dar pridursiu, kad Pe
tras Grigalius buvo ‘Vilnies” 
skaitytojas. Pagerbdama jo 
atmintį Štella aukojo dienraš
čio reikalams $30.

Petras mirė nuo širdies ata
kos. Pastaruoju laiku jis ne- 
sveikavo, bet mirties paVčjus 
išrodė tolimas. Mirė staigiai,
bėgiu kelių minučių.

Iš kapinių didžiuma paly
dovų susirinko Sūnų įr Duktė- / 
rų Draugijos salėj, kur Ste-* 
Įlos rūpesčiu visi buvo malo- .. 
niai priimti. Visi reiškė Ste- - \ , 
llai ir visai Šeimai gilią užuo- 
jautą. Per tas liūdnas dienas 
ji labai pavargo.

Lai bus Petrui lengva lais-* « 
vo kapinyno žemelė. \

Petro Kaimynas.

3 pusl.-Laisvė (Liberty) -šeštad., Gruodžio-Dec. 13t



KONTESTAS Kas atsitiko Toronte 
prieš 115 metų

Rašo J. YLA

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
prenumeratą, atnaujinimų ir* aukų.

J. Krasauskas, Norwood, Mass., prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas, pluoštą atnaujinimų ir aukų. Jis įeina 
į laimėtojų skyrių.

H. Thomas, So. Boston, Mass., irgi prisiuntė dvi nau
jas prenumeratas, aukų ir atnaujinimų.

‘ ■ L. Prūseika, Chicago, Ill., nepasilieka toli; jis prisiuntė 
naują prenumeratą, aukų ir atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
C. K. Urban, Hudson, Mass., H. Žukienė, Binghamton, 
N. Y., P. Šlekaitis, Scranton, Pa., L. Tilwick, Easton, 
Pa., P. Šlajus, Eddystone, Pa., K. Žukauskienė, Newark, 
N. J., brooklyniečiams pasidarbavo^ A. Bimba ir Julius 
Kalvaitis. Eva Perlukė, Nanticoke, Pa., savo punktus 
kreditavo St. Kuzmickui, Shenandoah, Pa.

Mrs.. A. Philipse, Stamford, Conn., naujai .įstojo į va
jų su atnaujinimais ir aukomis.

■ Aukų šį sykį gavome:
Nuo J. M. Lukas, Worcester, Mass, (’nuo LLD kuopų 

parengimo “Trys Mylimos”) $125.83.
Julia Werner, So. Euclid, Ohio, $25.
P. Tomašauskas, Newark, N. J., $13.

, Anthony Wallen, Brockton, Mass., $10.
Po$5: J. Ažius, Edgewater, N. J., J. Shukis, So. Bos

ton, Mass., ir P. Stankevičius, Queens Village, N. Y.
Po $3: A. Navikauskas, New Canaan, Conn., A. Phi

lipse, Stamford, Conn., Julius Kalvaitis, Brooklyn, N. 
Y., Ed. Stega, Worcester, Mass., Petras Marmantavičia, 
Collinsville, Ill., J. Stancus, Easton, Pa., P. Gumbule- 
vich, Ansonia, Conn., K. Kairis, Pittsburgh, Pa., D. GalL 
nauskas, Queens Village, N. Y., John Mayer, Stoughton, 
Mass. Is Norwood, Mass.: L. Trakimavičius ir A. Za
ruba. Iš Maspeth, N. Y.: Jr Laukaitis ir J. Kalvaitis. 
Iš Newark, N. J.: J. Žilinskas ir T. Kaškiaučius.

Po $2: Pauline Vaivadienė, Redwood City, Calif., ir 
A. Kamzura, Nanticoke, Pa.

Po$l: Peter Chiras, Millbury, MassM greatneckietis, 
P. Dauderis, La Porte, Ind., F. Terepas, Waterbury, 
Conn., A. Kuliesus, Maynard, Mass. Iš So. Boston, 
Mass.: K. Paščius ir P. Swede.

šie miestai stovi aukomis sekamai:
Hartford, Conn............................................... $209.15
Worcester, Mass............................ v • • • • 196.83
Brooklyn, N. Y................................................. 144.00
Waterbury, Conn............................................... 111.71
Brockton, Mass.....................  91.00
Elizabeth, N. J......................................   66.00
Baltimore, Md..........................................'. 61.00

\ Rochester, N. Y. .............................................. 59.50
Chicago, Ill............i<......................................  56.00
So. Boston, Mass. ........................................  55.00

• Philadelphia, Pa........................................... ■••• 51.00
San Francisco, Calif.............................................50.00
Camden, *N\ J..................................................... 50.00
Richmond Hill - Woodhaven, N. Y;...................49.00
Pittsburgh, Pa..................................................    47.00
Newark, N. J.,.................. <...................  46.00
Norwood, Mass.....................   45.00,
Lawrence, Mass.........................  42.00
Bridgeport, Conn.............................................. 40.00
Easton, Pa.............................................................. 40.00
Detroit, Mich....................................................... 39.00
Binghamton, N. Y.............. *.............................. 37.00
Great Neck, N. Y................................  29.00
Portland, Oregon ............................................ • 28.50
Lowell, Mass.......................   28.00
Paterson, N. J................. ■...................... 24.00
Cliffside Park, N.J............................................. 23.00
Scranton, Pa....................................................... 23.00
New Britain, Conn........ . . ....................  22.00
Kearny, N. J..................... •...................................16.00
Shenandoah, Pa...............................  16.50
Gardner, Mass.......... •................................. .. .  15.00
Cambridge, Mass........ ...........•...........i.............. 14.00
Grand Rapids, Mich.......................................... 14.00
N. Braddock, Pa.................................................  12.00
Toronto, Canada................................................ 12.00

' Haverhill, Mass.................................................... 9.00
• New Haven, Conn.................   9.00

Coal Center, Pa.................................................... 7.50
' Auburn, Me........................................................ 7.00
į Nashua, N. II.........................  6.00

. p Lewiston, Me........................................................ 6.00
Aliquippa. Pa...............i...................................... 6.00
Wilkes-Barre, Pa................................................. 6.00
Minersville,. Pa....................................................... 6.00

t Stamford, Conn.............................................  6.00
L Miami, Fla........ ......................................  5.00

Girardville, Pa. ....................................................  5.00
New York City, N. Y.............. ,................. •...........3.00'
Bayonne, N. J.............................  3.00

•U Cleveland, Ohio ..........................•........................ 3.00
Hudson, N. H.................................................  3.00
Bridge water, Mass.  ...................•.................. 3.00
Pittston, Pa.........................  3.00

Gruodžio 7 diena sukan
ka 115 metų nuo istorinio 
įvykio Toronte, kada jis 
turėjo tiktai 12,000 gyven
tojų. Tą dieną mieste skam
bėjo tokie pat obalsiai, ko
kius šiandien kelia pažan
gieji — “Nepriklausomybė 
—Laisvė—Lygybė.”

Prieš pat vidurdienį, ket
virtadienį, gruodžio 7, 1837 
metais, atžygiavo į miesto 
centrą Yonge gatve, kuri 
eina per visą miestą iš pie
tų į šiaurę, gerai ginkluota, 
nors, ne visa uniformuota 
armija, ko m a n d u o j a m a 
pulkininko McNabo. Ko ji 
atėjo į šį miestą? Prieš 
ką ji buvo pasiųsta?
4 šiaurę nuo miesto, tru

putį aukščiau Egi i n t on 
Avenue, tuomet stovėjo 
Montgomerio taverna. Ta
da miestas nesiekė taip to
li. Apie ją buvo susispie
tę William Lyon Mackenzie 
šalininkai, tuomet vadina- 

i mi patriotais, kurie kovo
jo prieš taip vadinamą šei
myninį kompaktą, už ne
priklausomybę, už laisvę ir 
lygybę, už ats.akomingą val
džią. Jų buvo apie 500.

Šie kovotojai turėjo apie 
200 šautuvų, kokie tuomet 
buvo. Jų tarpe nemažai bu
vo medžioklinių šautuvų. 
Mackenzie pastatė jiems 
klausimą, ko jie nori, pasi
duoti, ar kovoti? Jis pa
sakė savo vyrams, kad po
no Francis Bond Head jė
gos daug galingesnės, ge
riau ginkluotos. Jo.s turėjo 
ir kanuolių.

“Mes. kovosim,” atsakė 
patriotai.

Patriotai, vadovaujami 
Samuelio Lounto, stojo ko
von. Vieni su šautuvais, 
kiti su durklais, nukaltais 
kalvio Lounto kalvėje, ku
ri buvo ant Yonge kelio, j 
ties ta vieta, kur dabar ke
lias pasisuka į Newmarket 
miestelį. Užpakalyje buvo 
tie, kurie buvo ginkluoti 
tiktai pagaliais.

Kova įvyko du blokai že
miau Eglinton Avė., kur 
TTC jardas dabar randasi. 
Mackenzie jėgos, buvo va
karinėj pusėj, o pulkininko 
McNabo — rytinėj. Tai bu
vo beviltiška kova, kas lie
čia patriotus, bet patriotai 
kovėsi iki Mackenzie įsiti
kino, kad jo didvyriški ko
votojai neilgai laikysis. Vė
liau jis rašė, kad jis niekad 
nematė tokių narsių kovo
tojų, kaip jo vyrai buvo.

Mackenzie stovėjo iki pat 

galo, gerai žinodamas, ka^i 
už jo galvą paskirta 1,000 
s.varų sterlingų. Jis buvo 
kaltinamas išdavystėje. Jis 
buvo 40 metrų nuo savo 
priešų. Tiktai kada pama
tė, kad kova pralaimėta, jis 
sėdoi ant savo žirgo ir pasi
leido per mišką bėgti.

Jis pabėgo pas Hervey 
Price, advokatą ir miesto 
raštininką. Tai buvo tas 
pats, kuris, nominavo Mack
enzie į Toronto miesto ma
jorus, 1834 m., kada Toron
tas buvo inkorporuotas ka ip 
miestas. Price karštai rė
mė sukilėlius. Virėjas pa
slėpė jį pintinėj virtuvėj ir 
lojalistų kariuomenė jo ne
surado.

Lauke, Bond Head ka
riuomenė, keršydama maiš
tininkams, areštavo šimtus 
žmonių, išplėšė n. a m u s. 
Bond Head įsakė sudeginti 
Montgomerio taverną. Toj 
vietoj šiandien stovi paš
tas.

Kariuomenė suėmė ir Sa
muelį Lountą ir Peterį 
Matthews. Pastarasis bu
vo iš Pickeringo. Jis kovo
jo' prieš amerikiečius 1812 
metais. Jie buvo apkaltinti 
išdavystėje ir pakarti. Vė
liau atėjo dokumentai iš 
Anglijos, kad jiems bausmė 
dovanota, bet buvo jau vė
lu.

Čia reikia pastebėti, kad 
Mackenzie vado vau j a m a 
revoliucija buvo ne darbi
ninku, ne valstiečiu revo- 
liucija. Ją galima skaityti 
kapitalistine revoliucija. Su 
ja atėjo Kanadon moder
niškas kapitalizmas. Tai 
buvo Kanados kapitalistų 
kova už laisvę vystyti Ka
nadoj industriją, eksploa
tuoti turtus ir tt.

Taipgi reikia pasakyti, 
kad Mackenzie nenorėjo 
kraujo praliejimo. Jis no
rėjo sutvenkti kuo didžiau
sias žmonių jėgas, kad ma
siniu spaudimu išreikalauti 
tas teises, kurių patriotai 
siekė. Bet jo pastangos ne
pavyko. Visų pirmiausiai 
dėl sekančių priežasčių:

Tūlas Dr. Rolph, kuris 
gyveno mieste, palaikė ry
šius su abiem pusėm., Jis 
pasiuntė šaukimą, šaukian
tį patriotus į Montgomerio 
taverną. Mackenzie norėjo 
sulaikyti šį žygį, bet nebe
suspėjo. Patriotai Susirin
ko. Bet buvo labai maža 
laiko treniruotis, prisireng
ti.

Kuomet jau kito kelio ne
buvo, Mackenzie siūlė nie
ko nelaukus, užimti miestą. 
Francis Bond Head tada 
dar nebuvo pasirengęs. Jis 
buvo tiek išsigandęs, kad 
šeimą buvo susodinęs į lai
vą, kuris stovėjo Toronto 
įlankoj. Bet Mackenzie ta
ryboj atsirado išdavystė.

Bond Head, pasinaudoda
mas situacija, atsiuntė pa
liaubų vėliavą ir prašymą, 
kad Mackenzie pasakytų, 
kokios jo taikos sąlygos. O 
tuo tarpu jis rengė jėgas 
atakai. Mackenzie atsakė 
jam: “Nepriklausomybė ir 
kdnvenc i j a aptarimui 
smulkmenų.” v

Trečiadienį, Mackenzie 
siūlė užimti miestą, bet jo 
siūlymas buvo atmestas. To 
pasėkoj, patriotai turėjo 
brangiai užmokėti.

Kada patriotai buvo su
mušti, Mackenzie pabėgo i 
Jungtines Valstijas, o Bond 
Head griebėsi persekioti li
kusius. patriotus. Macken
zie laikraščio spaustuvė bu
vo įmesta į Toronto įlanką.

kalus suvaidinti. Bet ot bėda, kad neil
sų vaidintojai nesugyvena kaip rew^, 
lyg žvairuojąs! vieni prieš kitus. O tQn
reikalo jokio nėra, nes visi dirba tą pa
ti mūsų meno darbą.

Taigi būtinai reikia, kad visi mūs vai
dintojai susigrupuotų į vieną grupę ir 
kad užsidėtų sau darbininkišką discipli
ną, kad jj-e ims bile rolę, bile darbą, 
koks tik bus jiems paskirtas režisieriaus 
arba rengimo komisijos, ir širdingai jį 
dirbs mūsų darbininkiškam dramos me- 
nui.

Lietuvių Ko-operatyves Spaudos Bendroves 
Dalininkų Alydai

Šiuomi pranešame, kad Lietuvių Ko-operatyvės Spaudos 
Bendrovės Dalininkų konvencija įvyks sausio 25-tą dieną, 1953

1 metais, bus, Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y., prasidės 10-tą valandą ryto.

Visi Ko-operatyvo dalininkai malonėkite, dalyvauti kon
vencijoje, išklausyti raportų apie Ko-operatyvo stovį ir suteikti 
konvencijai iniciatyvos planavime ateities darbo bendrovės labui.

Prašome draugijų, klubų ir kitų organizacijų, kurios tu
ri Ko-operatyvo šėrų, atsiųsti savo atstovus j šį suvažiavimą. Vi- <> #
si dalininkai rūpinkimės, kad suvažiavimas būtų skaitlingas ir 
konstruktyvus. ,

JONAS RUČINSKAS, 
L.K.S.B. prezidentas.

Po suvažiavimo, vakare bus dienraščio Laisvės metinis 
bankietas. Vakarienė bus duodama 6-tą vai. vakare. Po vaka-

, rienės bus šokiai. Banketui bilietas $3.00, taksai įskaityti.
Laisvės Administracija.

DRAMATURGAI IR JŲ VEIKALAI
(Tąsa nuo 3 puslapio)

rymo L.M.S. 3-čios apskrities forumo 
dieną dalyvavo programoje keletas jau
nuolių ir vaidinant komediją “Trys My
limos” jau dalyvavo scenoje keturi jau
nuoliai.

AR YRA SPĖKŲ PAS MUS 
VAIDINIMUI VEIKALŲ?

Spėkų pasimus vaidinimui veikalų dar 
yra, o ypač mūsų Kultūriniame Centre. 
Mes'dar galėtume kad ir didžiausius vei-

mas William O’Dwyer, Jungt. Valstijų ambasadorius Meksikoje.

Jungtinių. Valstijų agrikultūros sekretorius Charles F. Brannan (su lakštu rankoje) 
atsisveikina Meksikos prezidentą Miguel A leman. Meksikos prezidentas pasitraukia iš 
prezidento vietos, nes jon išrinktas kitas. Amerikiečių grupė buvo nuvykus i naujo 
prezidento inauguracijos iškilmę. Apart B rannano, buvo naujasis vice-prezidentas 
senatorius Nixon. Jis atstovavo gen. Eisen howerj. Paveikslo dešinėje pusėje parodo

Būdamas'Jungtinėse Vals
tijose, Mackenzie ir jo žmo
na tęsė patriotų organiza
vimą.

Bet ir tuomet Amerikoje 
buvo ragangaudžių. Jie pri
sikabino prie Mackenzie ir 
1839 metais Rochester y j 
nuteisė jį pusantrų metų 
kalėjimo.

Kada sąlygos pasikeitė ir 
jis buvo laisvas grįžti, jis 
vėl buvo išrinktas į Aukš
tutinės Kanados (Ontari- 
jos) seimą. Kova už demo
kratiją ir nepriklausomybę, 
nežiūrint to pralaimėjimo 
Toronte, laužė ledus.

Daug kas pasikeitė nuo 
to laiko. Kanados nepri
klausomybė nuo Anglijos 
toli nuėjo. Dabar Kanada 
tik iš vaado yra Anglijos 
dominija. Bet dabar ji yra 
amerikiečių domin.acijoj — 
ekonominiai ir militariniai. 
Tad patriotų pradėtas dar
bas dar neužbaigtas. JĮ tę
sia šiandien visi tie, kurie 
reikalauja plėsti Kanados 
nepriklausomybę nuo ame
rikiečių ir kitų.

Šypsenos
Iš klano į |>elkę

Tūlame muzikaliame va
karėlyje, vienai moteriškei 
dainuojant, vienas vyriškis 
pasilenkė į šalę sėdintįjį asr 
menį ir sušnibždėjo: 
kis koktus balsas! Kažvf, 
kas. tokia ji yra?”

“Atsitiktinai sakant, ji 
yra mano moteris,” šaltai 
atsakė antrasis. •

“ Och, aš labai apgailes
tauju,” atsiprašė pirmasis. 
“Žinoma, čia ne tiek jos 
balso kaltė, kiek tos neti
kusios dainos, kurią jai 
tenka dainuoti. Įdomu, kas 
tokią nevykusią dainą ir 
parašyt galėjo?”

“Ogi tai man teko para
šyt tą taip dažnai šį sezo
ną dainuojamąją dainą,” 
dar šalčiau atrėžė nepažįs
tamasis.

Surinko žemaitis
Gražiausią pasimatymą su 

draugais ir pažystamais turė
sime Laisvės banketo sausio 
25-tą.

Širdingai ačiū visiems vajininkams už naujas prenu
meratas, atnaujinimus-ir aukas. Taipgi ačiū pavieniams, 
kurie aukojo. Valus artinasi prie pabaigos. Pirmieji 
10 vajininkų yra eilėje laimėti dovanas pagal jų punk
tų skaičių. Tad nepamirškite, skaitytojai,—pagelbėkite 
s*avo miesto vajininkui laimėti vieną iš 10 dovanų, pri
dusdami po vieną ^aują skaitytoją.

Nors ir nesmagu vėl priminti, bet pereitame numery
je bu^o keletas technikiniu klaidų,—už tai labai atsi
prašome! i * Laisvės Administracija

gavo iš Washington© telegramą, ir kai ją perskaitė, 
apalpo. Jai pranešta, kad jos 18 metų sūnus Korėjoje’ 
tapo užmuštas. Motina laiko rankoje telegramą ir sū
naus paveikslą. Kiek dar daug Amerikos motinų turės

Kai Mrs. Josephine Maniscalco, iš Brooklyn, N. Y., 
aplaikyti panašius širdies smūgius?

’v ‘

\ 4 pusl.-Laisvė (Liberty)-šeštad., Gruodžio-Dec. 13, 1952
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(Tąsa)
Be abejo, į šią maišatį Aneta nebūda- 

aXo įtraukiama; Briso šeima kalbėdavosi 
jvu’p savęs salone prie, stalo, tuo tarpu 
bkai Rože ir Aneta atrodė užimti vienas 

kitu. Bet jautrus Anetos atidumas se
kė visa, kas dėjosi aplink. Kita vertus, 
Rože pertraukdavo meilingą pašnekesį, 
norėdamas dalyvauti ginče, kuris juos 
visus jaudino. Tada jis įsikarščiuoda
vo; visi imdavo kalbėti kartu; jie pa
miršdavo Anetą. Arba jie šaukdavosi 
ją kaip liudininkę jai nežinomų įvykių. 
Taip būdavo tol, kol ponia Briso, prisi
mindama tą, kuri klausėsi, trumpai nu
kirsdavo pokalbį ir, atskleisdama jai sa
vo tirpstančią šypseną,,nukreipdavo pa
šnekesį į žydinčius vieškelius. Tada iš 
karto visi sugrįždavo prie lipšnaus pa
prastumo. Bendrame šeimos tone buvo 
keistas, įdomus perdėto mandagumo ir 
stačiokiškumo junginys, — taip, kaip ir 
visame pilies gyvenime plačiaširdišku- 
mas maišėsi su šykštavimu. Ponas 
so, smagus, sakydavo kalambūrus, 
n-elė Briso kalbėdavo apie poeziją, 
tema kiekvienas tardavo savo žodį. 
Riejosi toje srityje nusimanančiais, 
skonis jau buvo kokio dvidešimt metelių 

^Amžiaus. Jų buvo nusistovėjusios nuo- 
Tmones apie visa, kas turėjo ryšio sume
nu. Savo spl’endimus jie rėmė nuomo
nėmis, būtinai patikrintomis pas 4Tokį 
ir tokį draugą”, esantį Institute ir ne
paprastai nusipelniusį. Niekas bailiau 
neieškojo autoriteto, kaip šie dideli mies- 
čionys, kurie manėsi esą lygiai pažangūs 
mene, kaip ir politikoje, bet kurie nebu
vo pažangūs nei vienur, nei kitur, nes ir 
mene, ir politikoje jie niekados nieko ne
pasiekdavo tiesiu keliu, bet tik laimėję 
ginčus.

Aneta jautėsi labai tolima. Ji žiūrė
jo, klausėsi ir pati sau kalbėjo: •

— Bet ką gi aš veiksiu su tokiais pa- * 
darais, kaip šie?

Mintjs, kad viena ar antra jųdviejų 
galėtų pretenduoti ją globoti, jos jau ne-, ;

• bepiktino, bet kėlė norą juoktis. Ji klau-' • '■
• sė save, ką galvotų Silvi, jei ją kas apdo- t 

---- J vanotų šitokios medžiagos šeima. KX1
būtų riksmas, koks kvatojimasis L.

Aneta kartais imdavo dėl to juoktis, „laiko jo atsakingu; ji dar labiau pasine- 
pati viena, sode. Ir atsitikdavo, kad Ro 
že, tai išgirdęs, nustebęs paklausdavo:

— Kas gi Jus juokina?
— Ji atsakydavo:
— Niekas, brangusis.

Kvailystės...
Ji stengdavosi surimtėti.

šijo jos jėgas: ji vėl prapliupdavo visu 
smarkumu ir netgi prie ponių Briso. Ji 
atsiprašydavo; ponios Briso, atlaidžios, 
truputį įžeistos, kalbėdavo:

— Tai kūdikis! Reikia gi jai eikvoti 
savo juoką!

Bet ji ne visuomet juokdavosi. Staiga 
jos puikia nuotaika praslinkdavo šešė
liai. Po meilės ir spinduliuojančio pasi- 

•tikėjimo valandų su Rože, netarpiškai ir 
•įje jokios priežasties ją apnikdavo me
lancholijos, abejonių ir baimingo neri
mo priepuoliai. Jos minčių nepastovu-

• mas, prasidėjęs dar rudenį, užuot nuri
męs, tik dar labiau paaštrėjo šiais pas
kutiniaisiais abipusės meilės mėnesiais. 
Lyg audros kildavo juokingai nedarnūs 
instinktai, susierzinimas, keistas humo
ras, pikta ironija, suniuręs išdidumas,

•- neišaiškinama pagieža. Aneta turėdavo
• padirbėti, norėdama šituos jausmus nu- • 

slopinti. Ir pasekmės nebūdavo kažin 
kokios: ji’ tada Tyliai, nedraugiškai 
murksodavo, ir tai kėlė nerimą. Aiškiai

\ viską suprasdama, ji pati stebėdavosi to
kiais nuotaikos kaitaliojimais ir dėl to 
sau priekaištaudavo. Bet visa taį ne
daug ką .tepakeisdavo. Nebent tiek, kad 
savo trūkumų pajautimas ją vesdavo į 

1 nuolaidumą — daugiau norimą negu 
nuoširdų — šitoms “beždžionėms”... 

; \ (Vėl!.. Nemandagioji!.. “Atsiprašau!
aš daugiau to nedarysiu!..”) Jie buvo 

C Rože tėvai, ji turėjo juos priimti, jei ji 
priėmė Rože... Svarbiausias buvo klausi- 
imas ,ar ji Rože priėmė. Visa kita, o 
dieve, visa kita neturi didelės reikšmės, 
jei galima apsigyventi- dviese.

Tik ar dviese? Ar Rože ją gins? Ir
', prieš klausiant save, ar ji priim- 

Rože, reiktų patirti, ar Rože ją pri- 
atvirai, kilniaširdiškai, kai paga- 

pamatytų ją tokią, kokia ji yra? 
iki šiol jis matė tik jos lūpas ir akis.

ką‘ ji galvojo ir ko norėjo, — tos tikro-

Rože, visiškai pa-

sios Anetos, — galima būtų pasakyti, 
kad jis nelabai ne tenorėjo pažinti; jam 
atrodė patogiau ją susikurti. Tuo tarpu 
Aneta sūpavosi viltimi, kad, meilei pa
dedant, nebūtų neįmanoma, drąsiai pa
žvelgus iki pat širdies gelmių, pasisaky
ti: ' '

— Aš tave imu. Aš tave imu tokią, 
kokia esi. Aš tave imu su ydomis, su ta
vo demonais, su tavo reikalavimais, su 
tavo gyvenimo įstatymais. Tu esi tas, 
kas esi. Aš tave myliu tokią, kokia tu 
esi.

Ji žinojo esanti pajėgi tokiai meįlės 
aukai. Paskutinėmis dienomis ji labai 

. stebėjo Rože savo gėlės akimis, kuriose 
visa atsispindėdavo anksčiau, negu ji 
spėdavo pasisaugoti.
sitikėdamas, dažnai pasirodydavo dau
giau Briso, negu ji būtų norėjusi; pa
skendęs prievolių reikaluose ir ginčuose, 
jis čia taip pat įnešdavo erzlaus suktu
mo dalį. Kai kurios jo šiurkščios ypaty
bės nebuvo jai malonios. Bet ji nenorė
jo griežtai jų teisti, kaip būtų padariusi 
kitų atžvilgiu. Tie bruožai jai atrodė 
pasekti. Daugeliu atvejų Rože jai atro
dydavo dar be nusistatymų vaikas, pa
klusnus saviesiems, pamaldžiai juos ko
pijuojąs, labai bailios dvasios, priešin
gai savo griausmingiems žodžiams. Pra
dėjusi suprasti jo socialinio atnaujini
mo projektų skystumą ir nebemulkina- 
ma jo oratoriško idealizmo, ji nepyko 
ant jo, nes žinojo, kad jis nenorėjo jos 
apgauti, bet pats buvo pirmutinysis mul
kis; ji net buvo pasiruošusi su švelnia 
iroryja šalinti iš jo kelio visa, kas galė
tų griauti iliuzijas, reikalingas jo gyve
nimui. Jos tai net neatstūmė; naivus jo 
egoizmas, kurį jis kartais parodydavo 
gana’nemaloniu būdu, jai atrodė be blo
gos valios. Iš esmės visos jo klaidos buvo 
tik silpnumo klaidos. Juokas ėmė, kai 
jis dėjusi šulu... Geležinis žmogus... Aes 

; triplex... Vargšas Rože L'iNet gaila. Ane
ta Juokdavosi iš Jo. tyliai, bet su visu at- 
Idraumo lobynu. Ji labai jį mylėjo. Jis vis 
tiek jai atrodė geras, kilnus, liepsningas.

jo . smulkiomis ydomis ji elgėsi švel- 
’ i Jniai, kaip'motina; Jos akimis žiūrint, to 

. ’brangaus vaikelio ydos nedidelės, ji ne-

Bri- 
Pa- 
Šia 
Jie 
tfu

n-ežjnau.

Bet tai vir-

MONTREAL, CANADA
Autobuso vairuotojas 
nubaustas

Prisiminus baisią nelaimę, 
—kuomet rugpiūčio 23 d., 
ant kampo Frontenac ir De- 
montigny gatvių, susidūrė pro
vincijos autobusas su vietos 
autobusu, ko. rezultate, vieti
nis autobusas buvo išmuštas 
iš,vėžių ir per ttvorą įstrigo į 
vaikučių žaidimo , sodelį, su- 

’ žeisdamas daug žrifonių, o 
vieną vaikutį, stovėjusį prie 
sūpynės, visiškai užmušė, tik 
dabar, šiomis dienomis to į- 
vykio teismas praėjo. Tuo lai
ku netikėtų mirčių, tyrimo 
teismo, (coroner’s) džiūrė pro
vincijos autobuso vairuotoja 
pripažino kriminaliai' atsako- 
mingu už nelaimę Jr vaikučio 
mirtį. Valstybės gynėjas pa
reikalavo, kad jis būtų nu
teistas kaipo žmogaus užmu
šėjas.

Pereitą pirmadienį Queen’s 
Bench Teismo džiūrė pripaži
no jį neatsargiu vairuotoju, 
ir teisėjas ant vietos išnešė 
sprendimą, būtent, nubaudė 
$50 pasimokėti ir šoferio lei
dimą atėmė iki. gegužės 1 d., 
1953 m.

Miestas 
vandens

Paten kinimui 
pareikalavimo 

pravesti

planuoja praplėsti 
sistemą

Montrealo miestui, kas kart 
vis daugiau ir daugiau augant 
gyventojais, aišku, auga di
desnis ir vandens kiekio pa
reikalavimas, 
šio svarbaus
miestas ja'u baigia 
trečią didžiulį rezervarą ir su 
tuo manoma pasiekti 300 . mi
lijonų galionų vandens į die
ną. Tuomet, manoma, van
dens jau niekad 'žmonėms ne
pritruks.

Baigimui šio
pagerinimui kitų vandens tie
kimo plėtimui reikalų, mies
tas paskyrė viešųjų darbų de- 
partmentui $10 milijonų.

projekto ir

Žemoms rendoms 
butų reikalu

reštuotas už vogimą automo
bilių. Bėgyje pastarųjų kelių 
savaičių jis pavogė kelis auto
mobilius, nors, tiesa, priva
žiavęs arti savo namų juos 
palikdavo. Policija jį 
vusi, paklausė, kodėl 
gia automobilius, o 
pameta? Jaunuolis 
“Užtai, kad aš tingiu
ti gatvėkarių 'ar autobusu 
namo.”

arešla- 
jis va- 
paskui 

atsake: 
važiuo-

Klaidos pataisa

Pereitos savaitės LB laidoj 
buvo pranešta, kad Birutė 
Malinauskienė turėjo vidurių 
operaciją, bet patyrus iš jos 
pačios, pasirodė netiesa, ji 
gal kiek nesveikavo, bet ne
sirgo ir neturėjo operacijos. 
Atsiprašau už klaidą. J.—

Worcester, Mass

šusi jo gailėtis, jį lepinti.,. Ach! be to, 
dar Anetos akys Rože nebuvo vien atlai
džios motinos akys! Jos dar buvo labai 
šališkos mylimosios akys. Kūnas kalbė
jo. Jo balsas buvo labai stiprus, proto 
balsas galėjo sakyti, kas jam patiko: bu
vo ; savotiškas būdas girdėti, kuris netgi 
šiais papeikimais uždegdavo geismus. 
Aneta matė viską gerai. Bet lygiai *kaip, 
palenkus galvą ir primerkus blakstie
nas, galima suharmonizuoti gamtovaiz
džio planą, Ane'ta, matydama visus ne
tikusius Rože bruožus, žvelgė į juos iš' 
tokio taško, iš kurio jie švelnėjo. Ji jau 
buvo netoli to, kad būtų ėmusi mylėti net 
bjaurumus: nes save atiduodi labiau my-1 
lėdamas mylimojo ydas, negu mylėda
mas jo'gražiąsias puses; tada neduoda
ma, tada imama. Aneta galvojo:

— Aš myliu tave netobulą. Jei žino
tum, kad tai matau, tu širstumei už tai. 
Atsiprašau! Aš nieko nemačiau... Bet 
aš, aš nesu tokia, kaip tu: aš noriu, kad 
mane matytum netobulą! Aš tokia esu, 
aš tokia es’u ir laikausi savo ydų; tai, 
kas manyje yra netobula, esu labiau, aš, 
negu visa kita. Jei tu mane imi, sykiu

■ imi ir visa tai. Ar imi tai?.. Bet tu ne
nori to suprasti. Kada pagaliau t-eik-

' siesi pažvelgti į mane?.
Rože nesiskubino. Po keleto nepavy

kusių bandymų jį atvesti į šią pavojin
gą plotmę, nuo kurios jis, atrodė, bėgo, 
vieno pasivaikščiojimo metu Aneta, per
traukdama pasikalbėjimą, sustojo, paė
mė abi jo rankas ir tarė:

— Rože, mums reikia pasikalbėti.
— Pasikalbėti! — tarė jis juokdama

sis. — Bet man atrodo, kad mes tuo ne- 
nusiskriaudžiame!

— Ne, — pasakė ji,— aš ne apie mei
likavimus galvoju: rimtai pasikalbėti.

Jo išraiška bematant pasidarė trupu
tį išsigandusi. , .

— Nebijokite, — tarė. ji.— Aš jums 
norėčiau kalbėti apie save.

— Apie jus? — tarė jis nušvisdamas. 
— Vadinasi, čia tegali būti tik malonu.

— Palaukite! Palaukite — tarė 'ji.— 
Kai manę išklausysite,’ gal būt, taip ne
bekalbėsite.

(Bus daugiau)

Miesto Gyventojų Komite- 1 
to del Butų žemoms Rendonis 
valdyba pereitą savaitę savo 
reguliariam mitinge paskyrė 
specialę komisiją! ir instrukta
vo ją paruošti memorandumą, 
kuris bus patiektas miesto ta
rybos valdybai. Memorandu
mas nurodys įvairius būdus 
finansavimui žemįoms nuomom 
namų statybai ir prašalinimo 
senų, netikusių gyvenimui na
mų, einant pagal National 
Housing Act. i

Komitetas taipgi diskusavo 
spaudos raportus apie Kvebe
ko Provincijos Komisiją dėl 
butų reikalų, 
yra priešinga va
Joms miestams namus statyti, 
nes tai, pagal, juos, būtų žing
snis į socializmai Tuomet, ikomitetas sako,' lai Kvebeko 
Komisija duoda kitą pasiūly
mą butų trūkumo išrišimui.

kĮuri, sakomą, 
žios pasko-

“Tinginio** verčiamas 
vogė automobilius “

Vi lie St. Laurent miesčįu- 
kyj 15-kos metų jaunuolis a-

tuvėm Jis pasveiko iš pavo
jingo plaučių uždegimo. Virš 
4 savaites ligoninėje išbuvęs, 
nemažai penicilino sunaudo
jęs, ir dėka geriausių gydyto
jų, dabar gerai jaučiasi. Atsi
naujino prenumeratą su visa 
dešimtine.

M. Mickienė dirbtuvėje ko
ją susižeidus, jau trys savai
tės šlubuodama vos paeina. 
Irgi atsinaujino prenumeratą. 
, P. Jelskis, netekęs dešinio
sios kojos, sugrįžo į namus 
iš ligoninės Oakdale, Mass. 
Atsinaujino prenumeratą.

Vėlinu visiems gerai su- 
sveikti ir būti drūtais.

Gruodžio 2 d. įvyko L. S. 
ir D. gašalpinės draugijos su
sirinkimas, kuriame buvo iš
rinkta nauja valdyba sekan
tiems 1953 metams.

Išrinkti Pirm.. J. Bakšys, 
vice pirm. Albertas Mazurka, 

-sekr. ir bord direktoriai pasi
liko tie patys.

Iš draug. valdybos ir įvai
rių komisijų raportų paaiškė
jo, kad draug. fin. stovis yra 
geras.

Reporterio korespondencija 
tilpusi pereito mėnesio Lais
vėje, No. 223, pripažinta tei
singa.

Buvo nusitarta — pasitikti 
Naujus Metus. Visi Draug. 
nariai ir narės dalyvaukite pa
sitikimo Naujų. Metų parengi
me ir linksmai palydėkite se
nus metus. Tad kviečiame vi
sus mūsų' simpatikus ne vien 
tik iš Worcesterio, bet ir iš 
plačios apylinkės dalyvauti 
šiame mūsų paren'gime. Bus 
gera muzika šokiams taipgi 
ir gerų gėrimų bei užkandžių.

i Aš manau, kad visi atsilan- 
I kiusieji būsite pilnai patenkin- 
j ti. Todėl visi į Naujų Metų 
pasitikimo iškilmes atsilahky-1 
kite į 29 Endicot St.

Sekantis Draugijos susirin
kimas įvyks sausio 6 d., 19o3, 
7:3() vai. vakaro, 29 Endicot 
Str. Rep.

Aplankykime ligonį

Pranas šiaulis skundėsi, 
kad jo draugai nebeatlanko 
jo. Tik, vienas Ą. Stripeika 
ir J. Gai-bošauskas jį atlankę.

Pranas Šiaulis, kolei svei
kas buvo gerai darbavosi 
būdamas Klubo gaspadoriumi. 
Tuomet visiems buvo geras, o 
dabar yra visų užmirštas. 
Padėkavonės dienoje buvo 
parvažiavęs į namus. Ta pro
ga jis aplankė kelis draugus. 
Buvau nuvežęs jį pas draugus 
Užkurėlius f Lindeną. Užku
rėliai yra seni ir geri draugai. 
Taipgi ir Z. Strupaitis. Mudu 
svečiuose pamylėjo labai ge
imai.

Dabar P. šiaulis atrodo ne
blogai, geriau negu -seniau, 
ir svoriu priaugo, turi 190 sv. 
Gal už kelių mėnesių sugrįš 
visai namo.

Jo lankymo valandoms ant
radieniais ir ketvirtadieniais 
yra nuo 3 iki 4:15, ir vaka
rais nuo 7 iki 8: 
mis dienomis 
4 :15 dieną,

Svento- 
nuo 1 :30 iki 

ir vakare 7 iki

daug lietuvių

(vairios Žinios:

Ten yra
kaip K. Pa vaikis, ,A. Dragū
nas,! Sakalauskas ir kiti. P. ' 
Šiaulis atnaujino Laisvę jau j 
treti metai ir paaukavo $3
Laisvės naudai.

Draugai, nepamirškite P. i
1 šiaulį aplankyti.

Aš nuo savęs linkiu drau- I 
! gui visiškai pasveikti ir vėl 
i drauge darbuotis su mumis. ’

Nesveikuojanti Laisvės 
skaitytojai

Pirmą gruodžio savaitę be
rinkdamas atnaujinimus Lais
vės prenumeratų, radau šiuos 
skaitytojus kaip ir ligonius: 
Antanas Rutkauskas, apie 70. 
metų amžiaus, gerokai sudik- 
tėjęs, vos vaikštinėja, parodė 
apie tuziną pakelių su piliu- 
kėmis iš vaistinių. Sako, štai 
aš jas lesu, tai dar gyvas ir 
laikausi. Jis atsinaujino pre
numeratą. 

I

P. Kalanta, neseniai grįžęs 
iš ligoninės, sako, biskį su- 
drūtėjau ir jaučiuosi gerai. 
Juk jau 75 metus tūriu atgy
venęs. Jis irgi pasimokė jo , už 
prenumeratą.

Edwardas Stega sako, se
kančią savaitę jau eisiu dirb-

SVEIKINIMAS
Mieli Draugai Laisviečiai!
* Sveikinu jumis visus Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga ir linkiu jums visiems geriausios laimės ir svei
katos.

Čia prisiunčiu $32J).O. Už Laisvės prenumera
tą $7.00, 6 $25.00 skiriu Laisvės paramai.

Taipgi, sezono proga, sveikinu visus savo gimi
nes, draugus ir pažįstamus; visus Laisyės skaityto
jus, o labiausia drauges kliubietes, ir linkiu links
mos ateities visiems. >

Visų prašau nesiųsti" mar kalėdinių sveikinimų. 
Aš manau, kad tie siuntimai kortelių yra veltui 
eikvojimas laiko ir pinigų. Aš nesiųsiu kortelių nei

Yra naudingesnių dalykų, kur reikalinga
finansinė parama.

Draugiškai, •

vienam.

JULIA WERNER, • 
Cleveland, Ohio.

Tyrinės protestantų 
literatūrą

NEW HAVEN, CONN.,— 
Yale Universe Divinity mo
kykla nutarė patyrinėti Ame
rikos protestantų leidžiamą 
literatūrą. Joje būsią ieškoma 
anti - katalikiznio. Kataliką 
dvasininkai mano, kad protes
tantų literatūroje yra pusėti
nai daug pasakoma prieš ka
talikų bažnyčią.

Amerikoje priskaitoma iki 
46,000,000 protestantų. 

—o— , ,
Romos katalikų užplūdimas

GOA, PORTUGALIJOS IN
DIJA. — čionai iš visų pašau- ’ 
lio kampų priplaukė šimtas 
tūkstančių katalikų. Jie suva
žiavo katalikų tikybos pakeli- * 
mui tarpe šios kolonijos žmo
nių ir pagerbimui St. Francas 
Xavier kaulų. Mat, kunigai 
tvirtina, kad šio miesto kate
droje jie turi ir laiko to šVen- 
tojo kaulus. Jie esą keturių 
šimtų metų senumo. x -- 

—o—' u ‘
Atominiai tyrinėjimai 
Vokietijoje

BERLYNAS. — Sakoma, y 
kad Rytinės Vokietijos moks
lininkai pradėjo platų tyrinę- ' 
įima atomo suskaldymo srity
je. Jau veikią keletas atomi
nių fabrikų.

— o—■
Surado patriotinį kunigą

LONDONAS. — čia lenkai 
esą gavę pranešimą, kad Len
kijoje Katovice* vyskupijoje 
eina kunigų pakeitimas. Vys- t 
k u pi jos reikalų tvarkytoju 
valdžia ipaskyrusi kunigą 
Bcdnorz. Šis kunigas esąs pil
nai ištikimas savo tėvynėn 
Nelengva surasti p'atriotingą 
kunigą.' Mat, jie yra sudėję- 
ištikimybę popiežiui ir VaH- 
kanui. <

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai į 

tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

MATTHEW A 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*06^

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

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

jo, vietoj 2oz., ir kad kaina bus $1.50, yietoje $1.25. Ruduo jau čia pat; 
dauguma žmonių apserga slogomis, už tad turi apsirūpinti iš anksto. Vi
suomet turėkite ant rankų MAT ŠVILPOS vaistų. Yra 5-kių rūšių. Mos
tys, kurios prašalina daugybę jvairių 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 vėžioh Kaina $1.50 už 3 oz.

No. 2. M. ŠVILPA SALVE (for external pains). Tai mostis nuo Įvai
rių skausmų: kojų, rankų, sprando, reumatiškų sąnarių skausmų. $1.59 

3oz. '
No. 3 M. ŠVILPA OINTMENT (for toothache). Mostis nuo dontų 

skaudėjimo ir sudrūtinimui dantų smagenų. Kaina $1 už 1 oz.
No. 4 M. ŠVILPA SALVE. Nuo odos niežėjimo. Pagelbsti greit nuo 

Poison Ivy. Kaina $1.50. '
No. 5 M. ŠVILPA’S NEW DISCOVERY (Salve for Piles). Ši mostis 4 

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 viršminčtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody
mus. ’ ■ ’

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

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

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

PASARGA: Jeigu nesulauksite užsakymo per 10 dfenų, tuoj rašy- ♦ 
kite: M. švilpa, 597 Broad St., Hartford, Conn.- \ • t

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštad., Gruodžio-Dec. , 13, -1952



Ona Stakoff išvesta ligoninėn

Ketvirtadienį po pietų Elea
nor Stakoff pranešė telefonu, 
kad jos motina Anna Stakoff 
staigiai susirgo. Ji dabar ran
dasi Kings County ligoninėj.

7 Ji yra kritiškoje padėtyje. 
Jai būtinai reikalinga kraujo 
transfuzijos. Jeigu kas galėtų 
ir mano, kad jų kraujas tiks, 
tuoj susisiekite su Kings 
County (nuvažiuokite asme
niškai) ligoninės viršininkais 
ir pasisakykite, kad norite bū
tį ištirti, ar jūs kraujas (type) 
tiks ligonei ar ne.

Mrs. Anna Stakoff yra žmo
na mūsų gero veikėjo Mikolo. 
Duktė Eleanor irgi gražiai pa
sirodo menininkų tarpe.
n’ Beje, ligonė randasi ant 5- 
lį lubų,i C—*51. * r,4

M ūsų n ž u o j auta 
linkime, kad viskas 
gerai, , , .

Vinco Bovino 
išleistuvės

Ar jau turite tikietą į Viri
mo Bovino išleistuvių banketą, 
lęuris rengiamas 20 d. gruo
džio, Liberty Auditorijoje? 
Jeigu dar neturite, tai tuo- 
jaus paskambinkite Laisvės 
rasti n ėn ir užsisakykite. Tele
fonas: Virginia 9-182'/.

£ Į šitokios rūšies parengi
mus rodosi, kvietimii perdaug 
bereikia. Kiekvienas įvertina
me d. Bovino ‘nuveiktus vi
suomeninius darbus ir todėl 
turime laikyti už pareigą a- 
teiti ir pagerbti draugą Bovi
na. Palinkėsime jam laimin
gos kelionės, paraginsime su
grįžti pas mus, jei tik sąlygos 
jam leis. Bus ir draugui Bovi- 
riui prisiminimas gražus ir 
meš patys jausimės atlikę ge
rą darbą — pagerbdami drau
gą, kuris tįek metų mūsų tar
pe veikė. ■ '

Taigi, tuojau įsigykime ti- 
kietus, kad gaspadinėms būtų 
lengviau nustatyti kiekį pir
kimui valgių.

Komisijos Narė

« I* •

TIKRAS GINTARAS
AMŽIŲ BRILIANTAS 

9

Kalėdoms—Įžymi Dovana
Karoliai, auskariai, apirankės, žiedai, sagutės, 

man ketam sagos, rožančiai, kryželiai.
Rašykite, reikalaudami katalogo — 

Amber Gem of the Ayes 
UŽTIKRINTAS PRISTATYMAS KALĖDOMS

Mes taip pat ieškome pardavinėtojų visose Jungt Valstijose.

GINTARŲ GILDIJA LTD.
AMBER GUILD LTD. ,

r • 80-19—31st Avę., Jackson Heights 70, N; Y. 
Cable adresas-HRealaihbCr ' .

LAISVĖS BANKETAS
Prašome visų isitemyti, kad Laisvės metinis * 

banketas įvyks <

Sekmadienį, Sausio-Jan. 25
Visi rūpinkimės, kad banketas būtų skaitlingas 

publika, visi darbuokimės bilietų platinimu.
Bilietai jau dabar išduodąmi platinimui.

Banketas bus

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

Vakarienė bus duodama lygiai 6-tą vai. vakare

Iš toliau atvykusieji galės pavakarieniauti ii 
dar bus gana laiko sugrįsti namo.
PO VAKARIENĖS BUS ŠOKIAI., «

-Banketui bilietas $3.00; vien tik šokiams 75c

NewWko^i^feZInlos
E£žxr=tts

Sekmadienį merginos 
pardavinės pyragaičius

LDS merginų bolininkių ly
ga turės pyragaičių (cakes\ 
pardavinėjimą sekmadienį, 
gruodžio 14, Liberty Audito
rijoje.

Pyragaičiai bus namie kep
ti. Mūsų bolininkų rėmėjos ir 
pačios bolininkės specialiai 
pyragaičius iškeps.

Šio pardavinėjimo 
bus tam, kad sukelti 
pavasariniam bolingo 
mentui, kuris įvyks Detroite.

Ateikite ir įsigykite namie 
keptų skanių pyragaičių. Tuo 
susitaupysite bereikalingo

tikslas 
pinigų 
turna-

ir taipgi ...
klotusi" (’ark° nam,e juos kepant.

Komitetą

Darbininkų dienraštis 
atsišaukia pagalbos

“Daily Worker” atsišaukia 
į publiką prašant tuojautinės 
finansinės pagalbos, kad už
baigti finansini vajų.

Iki šiol jau sukelta virš 
40,000 dolerių, tai dar reikia 
$10,000, kad atlikti $50,000 
kvotą.

Minimas dienraštis nurodo, 
jog šiuo laiku, kuomet visos 
reikmenys nepaprastai kyla, 
be finansinės paramos darbi
ninkų spaudai nebegalima ap
sieiti.'

Prašomą aukas siųsti seka
mu adresu: Daily Worker, 
35 E. 12 St., New York, N. Y.

Chopino programa 
Carnegie Hall

vai.Gruodžio , 13, kaip 
po pietų, Carnegie Hall, New 
Yorke ..lenkų, .^pianistas duos 
koncertą,, "kuiąs susidės iš gar
siojo-: lenkų; ko/npozitoriaus 
Ctyopfato 'muzikos.

Bilietai parsiduoda po $3.- 
00, $2.40, $!.8O, $1.20.

Darbininkų bazaro garsintojos rodo bazaro plakatą. 
Jos darbuojasi, kad geriausia tą bazarą išgarsinti ir 
kad turėti daugiausia finansines ir moralės naudos. Šį 
šeštadienį ir sekmadienį bązaras prasideda nuo 12 vai. 
dieną. Galima bus įsigyti įvairių dalykų pigiomis kai
nomis. Bazaro vieta: St. Nicholas Arena, 69 W. 66 St., 
New Yorke. ...

Šis sekmadienis svarbus 
mums daugeliu atžvilgių

Dar kartą norime visiems 
priminti tai, kad šis sekmadie
nis yra mums labai svarbus. 
Lietuvių Kultūriniame Centre 
turėsime net tris įvykius, štai 
jie:

1. LDS 3-čioji Apskritis lai
kys konferenciją. Delegatai 
susirinks kaip 10 vai. ryto. 
Tikimasi turėti nemažai dele
gatų.

2. Po pietų apie 3 vai. ruo
šiamasi turėti menininkų fo
rumą, kuriame R. Baranikas 
duos prelekciją apie literatū
rą, o Elena Brazauskienė ei
les deklamuos. Seks diskusi
jos.

3. LDS merginų bolininkų

Apžiūrėję kelis 
laužynus, ką piatę?

bet namo 
nesanitariš- 
nuomuoja-

Variausias rAagifetratas Mur
tagh su kitais palydovais ap
žiurėjo apartmentus ant 410 
E. 75 St. ir pareiškė reika
lausiąs Sveikatos. Departmen- 
tą uždaryti tą laužyną ir nu
versti, nes jis nebetinkamas 
žmonėms gyventi, pavojingas 
žmonių gyvybei. Bet nepasa
ko, kur dėsis iš to namo .iš
kraustyti beturčiai nuominin
kai.

Jis inspektino kitą apąrt- 
mentinį namą ant Fifth Aye., 
Harleme, kurio savininkai ko- 
lektuojasi rendas, 
netaiso. Namas 
kas ir nelegaliai 
mas. ,

Apžiūrėtas apartmentinis 
namas ant 157 St. ir surasta 
turint 144 prasižengimus 
prieš įstatymus. Rasta išnuo- 
muoti šeši butai skiepe, O tai' 
neleistinas prieš- įstatymus da
lykas. Savįninkasj - Jous pą-:. 
rauktas atsakomybėh.į ‘ •

Tai tik keli apartmentiniai 
namai apžiūrėti ir rasti di
džiausioje ' netvarkoje, nesi
laikant jo.kių įstatymų, turint 
daugelį prasižengimų. . Bet 
tokių yra šimtai ir šimtai N.e,.w 
Yorke. ,■

Laužynų griovimas ir nau
jų namų statymas New Yor
ke yra paliktas toli užpaka
lyje.- Jeigu ir statoma kiek 
naujų apartmentinių namų, 
tai daugiausia turtingesnėms 
šeimdms.

Kaltinami už 
vaikų apleidimą

irMrs. Rita Niemczynski 
jos kavalierius Walter Snas- 
ko, palikę savo mažus vaike
lius namuose, pereito penkta
dienio vakare išvyko “naują (kgėjai kviečia visus dalyvauti, 
gyvenimą turėti,” kaip jie sa
ko. '

Grįžo jie į namus sekmadie
nį ir tuojau buvo areštuoti ir 
kaltinami savo vaikų apleidi
me. Abu yra divorsuoti. j

Au- 
ketvirta- 
turės y- 
namuose

lyga, kurP bolina Liberty 
ditorijoje kiekvieną 
dieni, šį sekmadienį 
patingą parengimą, 
gamintų pyragaičių 
pardavinėjimą. Kadangi joms 
tie pyragaičiai bus sudovano- 
ti, tai tikimasi iš to parduo
dant padaryti kiek pinigų pa
siuntimui bolininkių į LDS na- 
cionalį turnamentą, kuris į- 
vyks šį pavasarį Detroite.

Taigi, kaip matote, labai 
svarbu visiems susirinkti j Li
berty Auditoriją šį sekmadie
nį, gruodžio 14 d,

Auditorijos valgykla bus 
paruošta svečius priimti 
pasotinti. Kultūrietis.

Karas su banditu 
buvo laimėtas
■‘Ain’t 42 gatvės: ir 8th Ave., 
New Yorke, iškilęs karas 
tarp bandito Clarence O. 
Sims ir kelių policistų buvo 
policistų laimėtas, bet su di
deliais nuostoliais.

Banditas

Trys policistai ir trys pra
eiviai buvo peršauti ir ligoni
nėn pasiųsti, bet jų gyvybei 
negręsia pavojus.
Sims taipgi peršautas ir ran
dasi kritiškoje padėtyje.

Sims pagelbininkas Cecil 
Johnson- be mūšio pasidavė 
nelaisvėn. Abu yra paleisti iš 
Ohio kalėjimo. čia atvykę 
bandė apiplėšti vieną įstaigą, 
bet nenusisekė. ,

Taika-geriausia 
kalėdjnė dovana

Aąierikipė, Darbo Partija 
išleido p'areiškjmą, kuriame 
atsišaukiama į Jungtinių Val
stijų valdžią, reikalaujant su 
Kalėdų, sveųtęmis baigti Ko
rėjos karį.
' * Darbo Partiją nurodo, jog 
kai‘o baigirhas ir taikos palai
kymas butų' geriausia dovana 
viso pasaulio žmonėms.

St.,

Girdėsime Taikos 
Kongreso balsą t

Pirmadienį, gruodžio 
Palm Garden, 306 W. 5^
New Yorke yra ruošiamas di
džiulis taikos reikalu mitin
gas. Prasidės 8 vai. vakare.

Rengėjai praneša, jog šia
me mitinge gąiima bus girdė
ti' Vienos Taikos Kongreso 
delegatų balsai, perduodami 
per telefoną.

šiame •mitinge taipgkbus į- 
žymių vietinių kalbėtojų. Ren-

Taikos mylėtojas.

Jau dabar pasižymėk ant 
kalendoriaus,/ a. kad Laisves 
banketas bus sausio 25-tą. O 
bilietą įsigyk'’tuojau.

Iš LDS-Linos kuopos 
susirinkimo

Gruodžio 2 d. atsibuvo LDS 
1 kuopos priešmetinis susirin
kimas ALP Klubo svetainėje,' 
280 Union Ave., Brooklyn",

Kuopos komiteto raportai, 
kaip ir visuomet, —neturėjo 
nieko naujo. Tik finans. sekr. 
A. Gilmanas raportavo, kad 
yra net penki ligoniai: M. Ma
tulevičius, Rose Vertelkienė. 
K. Kairukštienė, J. Tamsonas. 
Marijona Krunglienė raporta
vo apie Žemaitienę, kuri ser
ga jau labai ilgas laikas ir 
jos pašalpa senokai išsibaigus. 
Susirinkimas išreiški gilios u- 
žuojautos ligoniams ir link 
kuo greičiausiai pasveikti.

Išrinkta 10 delegatų į LDS 
3-čios Apskrities konferenciją 
kuri atsibus gruodžio 14 d.. 
Liberty Auditorijoj, Richmond

Skaitytas laiškas nuo Rich
mond Hill Bolininkų Lygos, 
prisiųstas per K. Jankaitį su 
dovanų tikietukais, prašant, 
kad tikietukus išparduotume 
del kelionės lėšų į bolininkų 
turnamentą. Adelė Kare ir A. 
Balčiūnas paėmė po knygutę 
ir užmokėjo. Jonas Arlauskas 
nupirko 2 tikietukus. Pradžia 
gera.

Rinkimas kuopos komiteto 
dėl sekančių metų. Apart pro
tokolų sekretoriaus, kiti apsi
ėmė ir dėl sekančių metų pa
silikti ir darbuotis kuopos ko
mitete. Susirinkimas juos 
vienbalsiai užgyrė., Kuopos 
prezidentas —A. Velička, vi
ce prez. —J. Vareson, 
sekr. — A. Gilmanas, 
ninkąs — P. Kapickas, 

« >

globėjai — A. Balčiūnas 
Gužas. 

• 1 -1Prot. sekretorius palikta iš
rinkti sekančiame susirinki
me. t ,

Kuopa gavo puikią dovaną
Amelija Raulušąitienė, gy

venanti Belmore,' L. L, (se
niau gyvenusi Clevelande) 
numezgė labai gražų vilnonį 
šaliką ir per S. Sasną pridavė 
LDS 1 kuopai dėl išlaimėjimo, 
kad sustiprinti kuopos iždą ir 
bendrai paramai visuomeniš
kų reikalų. Užtai kuopos su
sirinkimas išreiškė Amelijai 
didžią padėką.

Sekantis, tai yra metinis 
kuopos susirinkimas įvyks sau
sio pirmą antradienį 1953 me
tais. . ■

Buvęs prot. sekr.,
M. Stakovas.

iždo 
ir J.

Teisėjas Blair gins 
išmestus mokytojus

Mokytojų unija pranešė, 
jog buvęs New Yorko aukš
čiausiojo teismo teisėjas Pax
ton Blair apsiėmė ginti iš dar
bo išmestuosius mokytojus, 
kurie atsisakė tarnauti rau- 
donbaubiams reakcininkams.

Blair sudarys ir priduos 
apeliacijos peticiją. Atatin
kamose įstaigose jis"išrodinės, 
jog tie mokytojai neteisėtai 
iš darbų prašalinti.

N. Y. policijos vardas 
puola žemyn

Bruce Smith, Institute of 
Public Administration direk
torius, savo raporte pasakė, 
kad New Yorko policijos 
vardas smarkiai puola žemyn. 
Jis yra nupuolęs'net į penktą 
ar šeštą vietą. Daugeli/) 
tų policija daug geniau 
rodo.

Aišku, kodėl policijos 
d as puola žejmyn. Tie tyrinė
jimai iškelia kyšininkus poli- 
cistus, susirišusius su gengste- 
riais ir raketieriais/ O pilie
čiai nebeturi tinkamos apsau
gos nuo plėšikų ir vandalų.

mies- 
pasi-

var-

Negali teisme būti, 
nes kalėjime gyvena% ,

Mrs. K. S. Leslie atėjo į 
Kriminalių Teismų Namą at
silyginti už aštuonis trafiko 
prasižengimus, kuriuos pada
rė. jos vyras.

Trafiko direktortus tačiau 
jos atsilankymu nepasitenki
no. Jis pareikalavo jos vyro 
ateiti į teismą ir atsilyginti 
už prasižengimus.

“Bet mano vyras dabar ne
gali čia ateiti.” Mrs. Leslie 
atsakė, “nes jis čia gyvena.”

Pasirodė, kad jos vyras 
Leslie yra uždarytas į šio n\- 
mo kalėjimą ir kaltinamas 
kaip agentas kolektavęs už
darbius nub' astuonių prostitu
čių, kartu ir nuo savo myli
mos žmonos.

Mihot F. Jelke, kitas pros
titučių agentas, taipgi yra bė
doje dėl keturių trafiko prasi
žengimų.

Eksplozija laive du. 
mirtinai sudegino

Laivo inžinierius ir kitas 
darbininkas buvo mirtinai su
deginti, kuomet militarinės 
transportacijos laivukas Broo- 
klyno uoste eksplodavo. Tre
čias randasi kritiškoje padė
tyje.

Didžiausiose kančiose mirė 
Hugo von Hacht ir Leland 
Groskritz.

PRANEŠIMAI
. DETROIT, MICH.

* Detroito Moterų Pažangos Kliubo 
susirinkimas įvyks trečiadienį, gruo
džio 17 d., pradžia 7-tą vai. vaka
re, Draugijų Svetainėje, 4097 Por- 
‘er St. Visos narės malonėkite da
lyvauti susjrinkime ir kurios dar 
nesate užsimokėjusios už šiuos me
lus, tai malonėkite užsimokėti.

Po susirinkimo turėsime užkan
džių ir kąrštos arbatos. Būtų gra
žu, kad Visos atsineštumėte po do
vanėlę, nė už daugiau kaip $1.00 
vertės.

N. A., sekr. 
(244-246)

‘ ELIZABETH, N. J.
Užprašome Naujų Metų sulauki

mui j L'.D.P. Kliubą. Šisai Kliubas 
rengia šaunią vakarienę senų metų 
užbaigimui ir naujų sulaukimui. 
Įvyks trečiadienj, gruodžio-Dec. 31 
d., Kliubo patalpoje, 408 Court St., 
pradžia 8 vai. vakare. Bus paga
minti geri valgiai už žemą kainą. 
Visus nuoširdžiai kviečiame atsilan
kyti. Komisiją.

(242-244)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas ALDLD 10 

kuopos ir Moterų Klubo įvyks 14 d. 
Gruodžio, 1150 N. 4tb St. Moterų 
kliubietės mitingaus nuo 3 vai., o 
10 kuopos nariai nuo 4:30 vai. Šis 
susirinkimas svarbus ne tik dėl to, 
kad bus raportai iš bankietčlio, bet 
ir valdybų rinkimas dėl būsimų 
metų. O prie to moterėlės žada 
pavaišinti arbatėle. Taigi nepatin
gėkime būti laiku.

Komitetas.
(241-243)

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tiki'ai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.,
KVORTA MEDAUS $1.10 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

A
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Areštuotas Anthony Lau- 
renzano, 25x metų amžiaus 
laiškanešis, arti metu laiko 
vedęs. Jis kaltinamas 9-10 
metų amžiaus mergaičių prie
vartavime.
Laufenzano prisipažino duo

davęs mergaitėm po 50 centų 
ir įsiviliodavęs į savo auto
mobilį. Tada jau jis galėda-^ 
ves “lytiniai pasitenkinti.

REIKALAVIMAI
Reikalingas fornišiuotas kamba

rys, pavieniam vyrui. Pageidaujama 
Williamsburge, bet bus gerai ir ki
tur. Prašau rašyti: John Lipson 
160 Bleecker St., New York City. 
N. Y.

(243-244)

REAL ESTATE
Parsiduoda nuosavybė Bushwick 

sekcijoj Brooklyne, .trys bendrų 
įplaukų nuosavybės. Tuojau rašyki
te Box 312, 266 Wyckoff Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Philadelphia, Pa.
Help Wanted—Female

CLERK-TYPIST. Office girl for 
accounts payable and general office 
duties. Some bookkeeping exp. de
sirable. Generous employees bene
fits. Good working conditions. Phono 
Mr. Rink, Merchantville 8-2200.

(243-245)

BOOKKEEPER. 18 to 35. Assitf 
to check agents payments. Insurance 
office. 5 day week. 3614 hoZjF’- 
Good opportunity. Apply in perso* 
FIDELITY & CASUALTY CO. efl 
N. Y., 426 Public* Ledger Bldg, or 
phone: MA. 7-7600. Ask for Miss 
Sagan.

(243-245)

STENOGRAPHER. Attractive po
sition in Insurance office. Good ap- 
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.

(240-243)

HELP WANTED —MALE
F. II. CO. Now has immediate 

opening for 
AUTO METAL MAN

We offer Good pay, steady work. 
Warm shop, paid vacation and ho
lidays. Come ip and see Mr. Milazzo, 
2126 Market Street.

(243-245) <

Dr. A. Petriką^
DANTŲ GYDYTOJAS . 5 

1221 South 4th Street I 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 j

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

I < TONY’S i
į UP-TO-DATE 1

! BARBER SHOP į
j ANTANAS LEIMONAS '
• Savininkas
n 306 UNION AVENUE -

• Brooklyn, N. Y.
• Gerai Patyrę BarbeYiai J

TpEIST LANE1 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6283 .
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