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Mūsų koncertas.
Pasirinkimas, ar vergija?
Katalikiškai blofas.
Turėtų nenusileisti.
Žmonės bėdoje ir varge.

Rašo A. BIMBA

Viskas gatava. Matote gar
sinimuose. Sekmadienj metine 

' dienraščio Laisvės iškilme — 
koncertas. Programa bus gau
si ir turininga.

Tik nesėdėkite namie. Kon 
certe praleisite popietį kultū
ringoje lietuviškoje nuotaiko
je. Svečių turėsime iš visur. 
Graži proga susitikti, viens ki
tą pasveikinti.

—o—
Ar galima kalbėti apie ka

ro belaisvio savanorišką pasi
rinkimą, nori jis grįžti savo tė
vynėn, ar nenori? Negalima. 
Nėra tokio dalyko. Kuomet tu 
aptvertas spygliuota tvora ir 
prie tavo kaktos pastatytas 
automatas, absurdas net ir 
kalbėti apie laisvą pasirinki
mą.
^Tai juk visiems seniai žino
ma.

—o—
Kodėl po visų modern, ka

rų visi karo belaisviai be jo
kios išimties būna sugrąžina
mi namo?

Senovėje taip nebūdavo. 
Senovėje karo laimėtojai karo 
belaisvius pasilikdavo pas sa
ve savo vergais. Tai buvo bai
su ir žiauru. Ir šiandien apie 
tai skaitome istorijose su pa
sibaisėjimu.

—o—
Išaušus naujai gadynei, iš

nykus vergijai, griežtas pasi
sukimas įvyko ir karo belais
vių klausimu. Nebegalima ap
gaudinėti ir sakyti: Jie nenori 
grįžti, jie myli mumis, jie turi 
pasilikti pas mus.
••jVisi iki vienam turi būti su
grąžinti ten. iš kur jie parei
na.

Taip buvo visuose Jungti
nių Valsybių karuose. Po re
voliucijos karo, po karo su 
Britanija pradžioje devynio
liktojo šimtmečio, po karo su 
Ispanija, po karo su Meksika, 
po Pirmojo Pasaulinio Karo,- 
po Antrojo pasaulinio karo, 
niekas nė neklausė, ar karo 
belaisviai nori grįžti, ar ne
nori. Visi jie, šimtai tūkstan
čių ir milijonai jų, buvo su
krauti į traukinius, į vežimus, 
į laivus, ir be jokių ceremoni
jų sugrąžinti savo tėvynėn.

Kaip ir kas su jais ten at
sitiko, tai jau buvo jų tėvynės 
reikalas, o ne Amerikos!
ju Taip buvo sugrąžinti visi a- 
rnerikiečiai, patekę britų, is
panų, meksikiečių bei vokie
čių nelaisvėn.

—o—
“Catholic Digest” sugalvo

jo, o pranciškonų Darbininkas 
pakartojo, kad “iš 157 mili
jonų Jungtinių Valstybių gy
ventojų ateistų nėra nei pilno 
milijono”.

‘Beveik visi gyventojai visu 
šimtu procentų tiki į dievą ir 
bažnyčią!

Ar buvo balsavimas tuo 
klausimu ? Nebuvo.

* Ar kas nors tave ar mane 
klausė, ar mudu tikime? Ne, 
neklausė. O bet pranciškonai 
“žino”, kam mes tikime, o 
kam netikime.

Blofas nuo pradžios iki ga
lo.

Tikrai tikinčiais galima skai
tyti tik tuos, kurie priklauso 
bažnyčioms ir sinagogams. O 
skaitlinės parodo, kad tokie 
žmonės Amerikoje nesudaro 
nė pusės gyventojų.

—o—
Chicagos kunigų Draugas 

ŲČa turi išrinkęs Lietuvai ir 
nrezidentą. Juomi turėsiąs 

IpTtti ne kas kita, kaip Draugo 
redaktorius ir Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkas Leo
nardas šimutis.
- Taip Drauge pareiškė kun.
Juška.
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GENEROLAS EISENHOWERIS IŠRINKTAS PREZIDENTU
Amerika didina Korėjos 
tautininkų armiją; gal 
naudos ir čiangininkus

Dar nežinia, ar demokratai 
ar repuhlikonai turės 

i daugumą šalies Kongrese
Tokio. — Jungtinių Vals

tijų valdžia Įsakė sudaryt 
dar kelias divizijas Pietinės 
Korėjos tautininkų armi
jos, karui prieš šiaurinės 
Korėjos. Liaudies Respubli
ką.

(Vienas New Yorko Dai
ly News rašytojas tvirtina,

Gubernatorių ir 
Kongreso rinkimai

Kartu su prezidentu buvo 
renkama 30 valstijų guber
natorių. Išrinkta 14 repu- 
blikonų ir 8 demokratai. 
Dar ginčijamasi apie as
tuonių kitų gubernatorių 
laimėjimą.

Sykiu buvo renkama visi 
Jungtinių Valstijų kon- 
gresmanai ir 34 senatoriai.

Senatas susideda viso iš 
96 senatorių, bet 62 pasiliko 
tie patvs.

Neoficialiai skaičiuojama, 
kad išrinkta truputis dau
giau republikonų kongres- 

1 manu negu demokratų. Re- 
publikonai tikrai gavę 9 

1 naujus senatorius, o demo
kratai 6. Dar eina' ginčai' 
apie 19 kitų senatorių.

Bet manoma, kad demo
kratai turės 49 senatorius, 

i o republikonai 46.

NUSIŽUDĖ PRANCŪZU 
RAŠYTOJAS

Paryžius. — Pasipjovė i 
1 Louis Verneuil, išgarsėjęs 
francūzų teatrinių veikalų' 
rašytojas. Jo kūriniai, iš
versti anglų kalbon, buvo ir

• Amerikoj plačiai vaidina
mi.

didelis nesusipratimas. Kodėl 
šimutis, o ne Grigaitis? Abu
du pilnai kvalifikuoti: abudu, 
amžinai prasimelavę. Skirtu- i 
mas tik tame, kad už tai Gri- į 
gaitis nėra gavęs popiežiaus 
palaiminimo, o Šimutis .jį turi.

—o—
Skaitau kryžiokų spaudoje :| 

“Nepasmerkite mūsų' bado1 
mirčiai. Dar niekad lietuviai ; 
tremtiniai negyveno tokiame i 
varge, kaip dabar Vokietijoje i 
ir Austrijoje. Jie užmiršo į 
sviesto ir mėsos skonį. Nuva
lytuose laukuose ieško užsili
kusių varpų. Su ašaromis aky
se dėkoja Amerikos lietu- ! 
viams už gerą širdį”.

Tragedija. Gaila žmonių. \ 
Bet tai aukos fašistinės propa
gandos. Jiems nėra reikalo 
taip vargti ir badu mirti. Lie
tuva ten pat. Tegu grįžta. 
Ten gaus darbą ir gyvenimą. 
Vėl atgaus - sviesto ir mėsos 
skonį.

Jeigu kryžiokams tikrai gai
la tų žmonių ir jų ašarų, lai; 
jie tokį patarimą duoda tiems i 
savo propagandos suvedžio
tiems žmoneliams.

Amerikiečių aukos amžinai 
jų ten neišlaikys. Iš aukų 
amžinai gyventi nei malonu, 
nei padoru.

Richmond Hill 19, N. Y., Ketv., Lapkr. (Nov.) 6, 1952 ★ ★★★

jog už 6 mėnesių bus pa
siųsta ir Čiang Kai-šeko ki
nų tautininkų armija iš 
Eormozos salos Į karą prieš 
Korėjos liaudininkus ii* ki
nus.

(Čiang Kai-šekas svajoja 
įsiveržt per Korėją į Kini
jos Liaudies Respubliką.)

Laukaitis prakišo 
rinkimus Baltimorėje

Baltimore, Md. Lietu
vis miestinis teisėjas Willi- 
amas F. Laukaitis kandida
tavo kaip republikonas i 
Jungtinių Valstijų kon- 
gresmanus, bet-pralaimėjo.

Išrinktas tapo demokra
tų kandidatas Samuel N. 
Friedel 63,218 balsų prieš 
Laukaičio 59,681 balsą.

Sovietu lėktuvas,,sakoma, 
skrido virš Japonijos

Tokio. — Amerikonų ko- Į 
manda sako, lėktuvas su 
sovietiniais ženklais skrido j 
nėr šiaurine Japonijos sa-1 
la. Prieš ji pakilo du ra-! 
kietiniai Amerikos., lėktų-i 
vai, kurie ir palydėjo ’ ta- ■ 
riama sovietini lėktuvą ša- i 
lin m.io Japonijos. Nė vie-I 
nas lėktuvas nešaudė.

NUŠAUTAS PRIE SAVO į 
DURŲ

Yonkers, N. Y. — Vėlai j 
naktį sugrįžęs namo, maši- j 
nistas. Emil Meissmer buvo 
mirtinai dviem kulkom per
šautas ant savo namų laip-1 
tų.

Pirm mirsiant tik tiek pa- i 
sakė, kad jį pašovė nepa
žįstamas jaunas vyrukas. 
Meissmerio' kišenėse buvo j 
rasta daugiau kaip $700.

_______ I 
Jordano kareiviai susikirtoj 

su izraeliečiais
Amman, Jordan. — Pra

nešama, kad Izraelio karei
viai Įsiveržę Į Jordaną ir 
užpuolę arabų kaimą. Jor
dano kariuomenė, po dvieju 
valandų kautynių, atmušė 
izraeliečius atgal. 

• —-- ■
Dar vis neišleidžiami 
po kaucija

New Yolk, N. Y. — Aštuo- 
ni sveturgimiai nepiliečiai, 
kurie aną diena tapo pasodin
ti ant Kilis Island, dabar tebe
laikomi uždaryti ir nepalei
džiami po kaucija. Sveturgi- 
miams Ginti Komitetas dar
buojasi jų išlaisvinimui. Komi
tetas reikalauja, kad valdžia 
sutiktų juos išleisti po kauci
ja.

Tie vyrai sulaikyti deporta
vimui. Jaiš yra: Paul Juditch, 
Michael Nukk, Jack Schnei
der, Joseph Siminoff, Sam 
Milgram, Andrew Dmytri- 
shyn, Frank Borich ir Harry 
Yarris.

Busimasis prezidentas Eisenhoweris (kairėje) kalbasi 
su busimuoju vice-prezidentu Richardu Nixonu.

Korėjoje kartojasi 
mūšiai be pasekmių

Korėja. — Šiaurines. Kū
lėjos liaudininkai atakavo 
amerikonus H e a r t b reak 
kabe, rvtiniame fronte, ii1 
Sniper Ridge kalne, viduri
niame fronte. Amerikonai 
atmušė atakas.

i

Korėjos liaudininkai ir 
kinai vėl nubloškė žemyn 
amerikonu talkininkus, be-: 
siveržiančius į Trikam p i o i 
kabą, viduriniame fronte, j

Anglijos karalienė žada 
Amerikai draugiškumą, o - 
kapitalistams pramones

1

London.—Karalienė Elz- ■ 
bieta II, atidarydama nau-l 
ją Anglijos seimo sesiją, 
pažadėjo, kad Anglija lai-’ 
kys.is “draugiš kiaušių ir | 
tampriausių ryšių” su Amę-'i 
rika ir kad anglų karino-1 
menė Korėjoje kovos išvien 
su Jungtinėmis Tautomis, j 
iki bus padarytos paliaiL1 
bos.

Kartu karaliene pranešė, 
jog seimui bus, įteiktas pa
siūlymas sugrąžint plieno- 
gelęžies ir s.unkve žirni ų 
transporto pramones į prL 
vačių savininkų pinkas.

Buvusioji premjero Ele
mento Attlee darbiečių-so- 
cialistų valdžia pervedė tas 
pramones į valstybės nuo
savybę.

Karalienė kalbėjo iš pa
reiškimo, kurį jai parašė 
dabartinis premjeras Win- 
stonas. Churchillas, konser
vatorių (atžagareivių) va
das. .

Pietų Afrika. — Baltųjų 
policija nušovė tris negrus, 
dalyvavusius demonstraci
joj prieš rendų pakėlimą.

Latvija. — Kaimas “Nau
joji Amerika” tapo pervar
dintas i “Suvorova.” c v

NAIROBI, Kenya.— Ne
grai Kėny jos patri jotai už
mušė du savo tautiečius, 
kaip anglų pataikūnus.

Jankių lakūnai užmušę 
dar 150 civilių

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų radijas 
teigė, kad Amerikos lakū
nai, bombarduodami sosti
nės Pyongyango priemies
čius, užmušė dar 150 mote
rų, vaikų ir senių/Tose vie
tose, sako, nebuvo jokių ka
rinių Įrengimų.

liaudininkai p r a n. e š a, 
kad Kumhvos srityje, vidu
riniame fronte, atmušė at
gal kartotinas, atakas, ku
rias dare amerikonai su 30 
tankų ir skaitlingais lėktu
vais. Sako, padarę ameri
konams didelių nuostolių.

Tito pirko naujom savo 
vedybom lėkščių už $8,214

Bonn, Vokietija. - Ju-i RINKT EISENH»OWERĮ
goslavijos valdovas Tito,j 
vesdamas naują žmoną, už
sisakė speciales lėkštes iš > 
vakarinės Vokietijos del sa-1 
v o vedybinio pokylio. Už-, 
mokėjo 8,214 dolerių už tas j 
lėkštes.

Nusmerkti mirti du 
negrai kareiviai

Munich, Vokietija.—Ame
rikonų armijos teismas nu-1 
smerkė mirt du savo ne
grus. kareivius. Jiedu buvo 
apkaltinti, kad sumušę vie
na vokieti daktara ir iš- c- v .e
prievartavę jo pačią ir tar
naitę. ' • <

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų valdovo Tito par
tija pašalino iš savo politi
nio biuro Blag. Neskovičių 
už tai, kad jis. buvęs per 
švelnus link Sovietų.

Berlin. Karinis Sovie
tų teismas nuteisė jaunuo
lį Hansą N. Janovsky 5 me
tams kalėti kaip ameriko
nų atsiųstą šnipą.

San Francisco.—Per gais
rą Bay Meadows Hotelyje 
sudegė dvi moterys.

Generolas Dwight D. Ei
senhoweris, repu b 1 i k ,o n ų 
k a n d idatas i prezidentus, 
laimėjo rinkimus didele 
dauguma balsų prieš demo
kratų kandidatą Adlai Ste- 
vensoną, Illinojaus guber
natorių. Kartu* išrinktas ir 
Rieti a rd Nixon, republiko-

Francija urmu stato 
oro jėgų stovyklas

Paryžius. — Frančija šie
met užbaigs statyti 19 nau
ju stovyklų kariniams lėk
tuvams. Toliau bus. stato
ma dar 21 tokia stovykla.

Bet Francija dar ir 1953 
metais nepaspės rekru- 
tuot ir apginkluot 15 divi
zijų savo armijos, kai]) kad 
Amerika reikalauja.

Kamčatkos žemės drebėjimas 
sukėlė didžias jūrų bangas

Honolulu, Hawaii. — So- 
! vietinio Sibiro p u s s a 1 y je 
1 Kamčatkoje įvyko galiu.- 
' gas žemės drebėjimas. Ta- 
i tai sukėlė didžiules jūrų 
bangas iki 13 pėdų aukščio.

Bangos užplūdo plačius 
'ruožtus Aleutu, Midway ir 
Hawaii salų; suardė pa
krančių pastatus ir sudau- 

i žė kai kuriuos laivus bei 
: valtis.

MOTERYS PADĖJO Iš-

Prezidentini u o s e rinkit 
muose balsavo dviem mili
jonais daugiau moterų ne
gu .vyrų. Tai jos ypač pa
dėjo išrinkt Eisenhoweri 
prezidentu.

Motervs labiausiai kalti
na demokratu valdžia už
Korėjos karą ir už jiašeln- 
sią brangenybę.

Kitų kraštų atsiliepimai 
apie rinkimus

Paryžius.—Francijos val
dininkai tikisi, kad Eisen
howeris kaipo prezidentas 
padės išspręsti vakarų Eu
ropos klausimus.

•■T ~ 1 "■

Bonu, Vokietija. — Vaka
rinės Vokietijos, premjeras 
Adenaueris sveikino išrin
kimą Ei&enhowerio, kuris 
“suprantąs” vokiečių reika
lus. '

Korėja. — Pietinės Korė
jos tautininkų prezidentas 
Syngman Rhee pareiškė, 
jog “Eisenhoweris — ge
riausias žmoguą prezidento 
vietai.”

Reykjavik.—Islandijon “į 
svečius” atplaukė du Ame
rikos submarinai.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir vėsiau.
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nų kandidatas i vice-prezi- 
dentus.

Bet dar nežinoma, ar 
republ ikonai ar demo
kratai sudarys daugumą 
senatorių bei kongresmanų.

Associated Press lapkri
čio 5 d. neoficialiai suskai
čiavo, kad*lapkr. 4 d. už Ėi- 
senhoweri' balsavo daugiau 
kai]) 26 milijonai piliečių, o 
už Steven šoną — 21 milijo
nas. Dar trūko apie 8 mi
lijonu iki pilnam balsuotojų 
skaičiui.

Eisenhoweris laimėjo 34-
se valstijose, o Stevensonas 
tiktai 14-je valstijų gavo 
daugumą balsų.

Tarp didžiųjų valstijų, 
kur republikonai nušlavė 
d e m o k r a t us, yra New 
York, Pennsylvania, Mas
sachusetts, Maryland, Indi
ana, Ohio, Michigan, Wis
consin, California, Connect
icut, Florida ir Illinojus, 
paties demokratų kandida
to Stevenšono valstija.

Eisenhoweris taip pat 
“nusinešė” ir paties prezi
dento Trumą no valstiją — 
Missouri.

Rinkikai-elektoriai
Eisenhoweris įvairiose 

valstijose gavo 430 vadina
mu “elektoriu” - rinkiku,-o 
Stevensonas tiktai 69, pa
gal dar nepilnus apskaičia
vimus. ?

Kiekvienoje valstijoje 
renkama tiek e 1 e k t o r ių, 
kiek jinai turi kongręsma- 
nų ir senatorių Washingto
ne. Kas laimi daugumą 
rinkiku, tas ir išrinktas 
prezidentu. Tam reikia bent 
266 elektoriu - rinkikų. Tai
gi Eisenhoweris turi bent 
164 daugiau elektoriu, ne-, 
gu reikalinga.
Kodėl demokratai prakišo

Demokratus šiuose rinki
muose labiausiai nupuldė 
suklimpęs Korėjos karas, 
per aukšti taksai, gyvenimo 

I reikmenų brangenybė, be
galinis bilijonų dolerių šin- 

‘kavimas tariamiems Ame
rikos talkininkams užsie
ny] ir daugelio valdininkų 
suktybės.

Republikonams laimėti 
padėjo Eisenhowerio pasi
žadėjimas keliauti Korėjon 
lyg ir .“karui baigti” ii' 
riksmai, būk Trumano de
mokratų valdžia, glostanti 
komunistus bei palaikanti 
“komunistinius” valdinin
kus.

Granata sužeidė 16 vaikų
Brindisi, Italija. — Sena 

granata sprogdama sužei
dė 16 vaikų, kurie ją mėtė 
kai]) žaislą. Tai buvo“snau- 
džianti” nuo pereitojo karo 
granata.

I . • 4------------------
Pueblo, Mexico. — Susi

dūrus sunkvežimiui su bu- 
su, užmušta 9 žmonės.
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DIENRAŠTIS COMPASS UŽSIDARĖ
PRAĖJUSĮ PIRMADIENĮ sustojo ėjęs New Yorko 

pažangus dienraštis “The Daily Compass."
Laikraštis sustojo ėjęs dėl stokos lėšų.
Prie šio dienraščio dirbo apie 80 tarnautojų bei tech

nikinių darbininkų, T?a, ir visi vienu kartu jie tapo be
darbiais..

Tą pačią dieną laikraščio spaustuvės mašinos buvo 
parduotos iš varžytinių; tą pačią dieną tarnautojams ir 
darbininkams buvo pranešta, kad laikraštis daugiau ne
beišeis, kad jie tampa bedarbiais.

Nors mes tūlais klausimais nesutikome su Compasso 
politike linija, tačiau pripažįstame, jog tai buvo pažan
gus laikraštis, kuriame rado vietos daugelis žmonių sa
vo balsui pareikšti už taiką ir civilines Amerikos žmo
nėms teises.

Laikraščio redaktorium ir faktinuoju leidėju buvo 
Ted O. Thackrey, žymus laikraštininkas. Jis dėjo di
džiausių pastangų laikraščiui išlaikyti, bet nepajėgė.

Compass turėjo apie 30,000 skaitytojų, bet tai toli gra
žu nepadengė laikraščio leidimo išlaidų.

Compass buvo įpėdinis dienraščio New York Star, ku
ris taipgi užsidarė dėl stokos lėšų. .

Dabar New Yorke tepas.iliko tik vienas anglų kalboje 
dienraštis, Daily Worker, drąsiai kovojąs netiesą, ryž
tingai ginąs taiką ir Amerikos žmonių civilines teises. 

, Tačiau Daily Worker taipgi sunkiai finansiniai ver
čiasi; ir šiuo metu šis dienraštis atsišaukia i skaitytojus., 
ragindamas juos aukoti, nes dėl stokos lėšų dienraštis 
gali sustoti ėjęs.

DARBININKŲ 
JUDĖJIMAS 
URUGVAJUJE

Uruguajaus lietuviu dar
bininkų laikraštyj 
skaitome:

Darbe

> foa cheers

kompa- 
“ Al par-

da ir radijas šitą vėl smarkiai 
pareklamavo. Netrukus daly
kas paaiškėjo: toji minia bu
vo sudaryta iš kardeivių ir po
licijos, aprengtų civiliškai tik
slu, kad pakirtus darbininkų 
moralę!

T represijas darbininkai at
sakė (rugsėjo 18 d.) visuoti
niu 24 vai. streiku. Paliko

&

»«**

ŠIUO METE, viskam pabrangus, infliacijai kylant, 
pažangiajai spaudai nepaprastai sunku verstis.

Compasso užsidarymas yra įspėjimu ir mūsų skaity
tojams, kad jie,—mes visi,—privalo nuolat budėti, idant 
savo dienraštį išlaikyti.

Kapitalistiniai laikraščiai, tiesa, bujoja, nes juos re
mia, juos palaiko patys, turčiai, kapitalistai, teikdami 
jiems didelius skelbimus. Bet tie patys kapitalistai pa
žangesniąją spaudą boikotuoja. Todėl liekasi patiems 
skaitytojams, pažangiajai visuomenei rūpintis savo 
spauda, kad ji gyvuotų.

Rugsėjo 8 d. anglų 
nijos audimo fabriko 
gatas” darbininkai ] 
streiką ir užėmė fabriką, rei
kalaudami uždarbio pakėli
mo ir pripažinimo teisės orga
nizuotis į profesinę sąjungą, 
sutinkamai su respublikos 
konstitucija. “Alpargatas” 
darbininkai už savaitės grįžo į 
darbą, pilnutinai laimėjų. 
Thompson ir Co. nusileido 
prieš darbininkų parodytą vie
nybę. ,

Rugsėjo 9 d. į Montevidėjų 
atžygiavo valstiečių kolona, 
atnešusi žemės ūkio darbinin
kų reikalavimus, susijusius su 
jų skurdžia būkle, su dvari
ninkų išnaudojimu.

Sekančią dieną (rugs. 10) 
prasidėjo miesto tramvajų ir 
autobusų darbininkų bei tar
nautojų streikas, visiškai su
pa ra lyžavęs keleivinį, trans
portą. Streikas iškilo autobu
sų bendrovei “Cutcsa” atsisa
kius mokėti padidintas algas 
ir Algų taryboje savininkų at
stovams . nutraukus derybas 
dėl susitarimo. “Cutcsa” dar
bininkams ir tarnautojams į 
solidarią pagalbą vieningai 
stoj’o municipalinio transporto ' 
“Amdet” darbininkai ir tar
nautojai.

Prieš ši darbininku iu- i 
dėjimą, prieš jų solidarumo j 
pasireiškimą vyriausybė I 
griebėsi drastiškų priemo
nių. Buvo taip:

Rugsėjo 13 d. buvo paskelb
tos galioja “saugumo-skubios 
priemonės”. Prasidėjo polici
jos puolimai prieš streikierių 
vadovus, prieš visas profesines 
sąjungas ir jų būstines. Ant 
kojų tapo pastatyta kariuome
nė ir visos policijos jėgos. Sy- i taikingąja pasaulyje valstybe 
kiu su tuo, nepaliaujamai bu- 

’ vo skleidžiami aliarmuojanti, 
I tendencingi gandai, būk šie 
i streikai yra Perono šalininkų 
j vedami, būk gresiąs rimtas l 
į pavojus dėl peronistų infiltra-i nes. Buržuazijai iš to —dides- 
cijos. Tokius ir panas, gandus 
lydėjo ir kitokį, būtent, kad ' 
šios padėties kaltininkė esanti , 
Tarybų Sąjunga, ir kad dabar j

darbą uosto darbininkai, spau
stuvininkai, metalurgai, staty
bininkai, vilnos išdirbėjai, me 
džio, tabako, konditerijos pra
monių darbininkai, automobi
lių mechanikai ir kt. Tą pa
čią dieną išėjo į neterminuoto 
laiko streiką mėsos pramonės 
darbininkai ir tarnautojai, 
taksimetrininkai, ‘‘An cap” 
darbininkai, A. N. P. laiva- 
kroviai ir kt. Per tris dienas 
nepasirodė joks laikraštis.

Teičiau:
šiuos žodžius rašant, darbi

ninkų judėjimas ima atslūg
ti. Transportas jau veikia. 
Transporto darbininkams už
mokesčio padidinimui resursai 
tapo “surasti”. Mėsos šaldytu- j 
vuose ir kitose valstybei prik
lausomose industrijose, pro
dukciją gamina kariuomenė. 
Valdančioji klasė ryžtasi pa
laužti darbininkų profesines 
sąjungas, jas “sureglamentuo- 
ti”, suvaržyti streikų bei susi
rinkimų laisvę, nuteisti kelio
lika profsąjungų vadovų, ku
rie šiuo metu randasi suimti 
arba ištremti į provincijos vie
toves.

Padėtis aiški: iš vienos pu
sės, sunkėja darbo žmonių 
pragyvenimas, aštrėja ekono
mikos krizė, didėja nedarbas 
ir tt., ko pasėkoje pasireiškia 
vis dažnesni ir atkaklesni pro
letariato išstojimai. Iš kitos 
pusės, buržuazija šiai situaci
jai išeitį teranda glausdamosi 
prie imperialistų, t.y. eidama 
karo, reakcijos keliu; šis ke
lias veda prie karinės sutar
ties su JAV pasirašymo. Tam I 
reikalinga sutraukyti ryšius su I

— su Tarybų Sąjunga; tam 
reikalinga susidoroti su demo
kratine santvarka viduje, pa
ruošti dirvą kietai diktatūrai, 
labiau skurdinti darbo žmo-

ui pelnai.

Didelis džiaugsmas Anglijos žmonėms, kad valdžia 
panaikino kontrolę (ration) ant arbatos. Dabar jie ga
lės pirkti arbatos kiek norės. Anglija irgi bilijonus do
lerių praleidžia karo ir militarizmo rekalams, o žmo
nėms iki šiol neleido nei arbatos pakankamai išsigerti. 
Tokios politikos laikėsi darbiečių valdžia ir tokią pat 
politiką tęsia konservatoriai su Churchilliu pryšakyje.Žmonės keičia savo nuomone

Labai įdomių apsireiškimų 
užtinkame šioje rinkiminėje 
kampanijoje. Jokiu būdu ne
galima sakyti, kad piliečių 
masė turi savo nuomonę ir 
balsuos pagal ją, kad politi
kierių bei juos remiančių lai
kraščių agitacija nieko nepa
veiks. Labai, labai daug žmo
nių jau yra pakeitę savo nuo
monę, ir dar labai daug pa
keis.

dosnioji jų dauguma toliau 
mokysis įvairiose šalies 
aukštosiose mokyklose.

Be to, 150 žmonių Vilniu
je šiemet baigė darbo jau- 
nimo vidurines mokyklas. 
Nenutraukdami darbo, jie 
vakarais jose mokėsi, siek
dami išeiti vidurinį mokslai 
Tai daugiausiai jaunuoliai 
ir jaunuolės, kurių mokslą 
buvo nutraukęs karas. Da
bar jie stengiasi išlyginti 
tai, ‘ kas praleista ir, baigę 
vidurinę mokyklą, ketina 
toliau mokytis aukštosiose 
mokyklose.

Štai IlI-sios darbo jau
nimo vidurinės mokyklos 
abiturientai Alperavičius ir 
Guselnikovas. Abu jie yra 
didžiojo Jėvynės karo daly
viai ir apdovanoti už kovi
nius nuopelnus ordinais ir 
^medaliais. Dabar jie sėk
mingai suderina mokslą s.u 
darbu, dirbdami vienoje 
stambiausių Lietuvos . res
publikos gamyklų. Rudenį 
jie įstos į techninę aukštą
ją mokyklą.

O štai Alma Ulozaitė, sėk
mingai užbaigusi suaugu
siųjų vidurinę mokyklą. JŪ 
jau ne vieneri metai dirb« 
kaipo medicinos sesuo vie
noje miesto poliklinikų. Da
bar ji įstoja į medicinos in
stitutą, norėdama tapti gy
dytoja.

Visų abiturientų, baigu- 
Du iš šešių atsitiktinai susi- sjų vidurinę mokyklą, lau

kia džiaugsminga ir šviesi 
ateitis. Jiems plačiai atver
tos visų šalies aukštųjų mo
kyklų durys, ir jie gali pa
sirinkti bet kurią specialy-

“Jeigu gen. Eisenhoweris bū
tų neatidaręs burnos, būčiau 
balsavęs už jį. Bet kaip grei
tai jis pradėjo maršrutą su 
prakalbomis, jis mane supyk
dė ir atšaldė.”

TITO BUVO IR PASILIEKA TITO
.JUGOSLAVIJOS diktatorius, maršalas Tito, sakė kal

bą savo “komunistų partijos” suvažiavime.
Tito sakėsi, jog jis vykdysiąs komunizmą Jugoslavi

joje, tik ne tokį, koks vykdomas Tarybų Sąjungoje, o 
geresnį.

Jis kalbėjo prieš Teherano, Jaltos, Potsdamo sutartis; 
jis rėkė, kiek begalėdamas, prieš Tarybų Sąjungą ir 
liaudiškas demokratijas. Tito, aišku, pasisakė už tam
prius ryšius su “Vakarais.” •

v

... Kiekvienam, galvojančiam asmeniui aišku, jog Tito 
nevykdė ir nevykdys' komunizmo, Tęs jam ne 'tai rūpi. 
Tito šiandien yra Amerikos, Anglijos ir kitų kapitalis
tinių kraštų agentas, veikiąs oo komunizmo skraiste.

Jis ir jo režimas pasilaiko amerikiniais doleriais. Ne
žiūrint, kiek Wall strytas sukišo jam dolerių, padėtis 
Jugoslavijoje ne gerėja, o blogėja, žmonių skurdas bai
sus. O tūkstančiai komunistų, ištikimų Markso-Lenino 
mokslui, yra sukišti į katorgas.

O visgi taip ilgai nesitęs, nes Jugoslavijos liaudis fa
šistinio Tito režimo visuomet nepakęs.

San Francisco. — Karinė 
j Tarybų Sąjunga, ir kad dabar j valJyba jau du kartu pra- 
atėjo proga, nutraukti^ d i pi o- . ne^ jog sarže.ntas O. Will- 

įette užmuštas Korėjos 
i fronte, bet jis telefonavo, 
' “esu gyvas.”

matinius ryšius su TSRS...
Verta pažymėti dar ir kitą 

pavartotą “psichologinį” me
todą. Antrą ar trečią streiko 
dieną “Amdet” per spaudą 
ir radiją pranešė, kad visi jos 
darbininkai-streikieriai skaito
mi atleisti ir jų vieton priima- 
m nauji. Paskirtą naujų darbi
ninkų priėmimo dieną prie 
“Amdet” kontoros visus nuste
bino kelių tūkstančių minia, 
atėjusi streiklaužiauti. Span-; darbiai.

Salzburg, Austrija, 
menkos kariuomenė 
manevrus vakarinėje 
trijos dalyje.

daro
Aus-

London. — Penktadalis
Anglijos laivakrovių — he

NAUJAS CHILES PREZIDENTAS
LAPKRIČIO 3 DIENĄ tapo inauguruotas naujas Chi

les prezidentas, generolas Carlos Ibanez de Campo. Jis 
yra 75 metų amžiaus.
• i

'•Kadaise, šis pats asmuo buvo Chilės diktatorium, bet 
iš-ten jis buvo pašalintas. 1931 metų liepos mėnesį. Da- 
*bar jis tapo išrinktas prezidentu.t’*?*
■U Savo kalboje, kuri .buvo transliuota per radiją, gen. 
Ibanez pasakė, jog jis įvykdys demokratiją.

Matysime.
Pasitraukęs iš prezidento vietos. Gabriel Gonzalez Vi- 

dela, prieš šešis metus, taipgi žadėjo demokratija,—fak
tiniai, Videla buvo išrinktas Liaudies Fronto sąraše. Ta
čiau neužilgo po to Videla patapo aršiausiu demokratijos 
'priešu: puolė kairesnių pažiūrų žmones, laužė darbinin
kų streikus; tarnavo Wall stryto interesams, o ne Chįlei.

Gen. Ibanez tapo išrinktas, šešeriems metams.

Tai čia yra Jungtiniu I autų Generalines Asemblėjos 
salės vidus. Čionai spalio 14 d. prasidėjo Asemblėjos 
sesijos.

i’.;*

Iš sykio, po kapitalistinių 
partijų konvencijų, atrodė, 
kad gen. Eisenhoweris be jo
kio vargo šį sykį užkariaus 
Baltąjį Namą. Daugybė be- 
partyviškų žmonių buvo pa
linkę balsuoti už jį.

Bet dabar net jo k an did a- 
tūrą palaiką didlapiai privers
ti pripažinti, kad visur mato
si pasikeitimų. Ir tai galima 
Įsitikinti pasikalbėjimuose su 
žmonėmis. Aš net 
Praėjusį trečiadienį 
šitaikė susidurti su 
meri kiečiais, kuirie 
nėmis kovomis 
tesiklapatavoja.
ne, bet du iš jų viešai pasakė 
esą pakeitę savo nusistatymą. 
Iš sykio buvo nusvirę gen. Ei- 
senhowerio pusėn, bet dabar 
balsuosią už Stevensoną. Vie
nas žmogelis garsiai pasakė:

nustebau.
man pa- 

šešiais a- 
su politi-

labai mažai 
Tikėsite ar

tiktų žmonių nusivylė repub- 
likonų kandidatais!

. Man atrodo, jog tai labai 
daug pasako. Galimas daik
tas, kad per visą šalį keletas 
milijonų, pasiklausę kandi
datu prakalbų ir agitacijos I _ . , . . ..
už juos, pakeitė savo nusista-1 .. ^ei V1S<I mokymosi laiką 
tyma, šis reiškinys puldo dva* i gauna piniginę stipen- 
sią republikonų, o į padan- i dija, o atvažiavusieji iš kitų 
ges kelia demokratus. i miestų — gerai sutvarkytą

Negalima, žinoma, sakyti,I bendrabutį. Tiems iš jų, 
kad nesiranda tokių piliečių,! kurie. kartu dirba, yra ne- 
kurie perėjo pas ’ republiko-1 akivaizdinių aukštųjų mo
lius. Reikią tikėtis, kadį labai kyklų, kuriose galima moy 
daug piliečių, išgirdę kapita-1 kytis, nenutraukiant darbo.
listinių partijų kandidatų kal
bas, pakrypo Progresistų Par
tijos pusėn. Jie pamatė ir įsi
tikino, kad tarpe senųjų parti
jų ir jų kandidatų nesiranda 
pamatinio skirtumo. Jie priėjo 
išvados, kad jų balsas daug 
daugiau reikš, jeigu jis bus 
atiduotas už Mr. Hal Ii na n ir 
Mrs. Bass. Tai parodo skait
lingi susirinkimai, kuriuose 
progresistų kandidatai pasiro
do ir kalba. Progresistas. <

Dabar Lietuvoje aukšto
sios- mokyklos per vienerius 
metus išleidžia daugiau 
specialistų, negu per buržu
azinės santvarkos egzista
vimo laiką. Aukštųjų mo
kyklų absolventai ramiai 
žiūri į ateitį — visi jie yra 
tikri gausią įdomų darbą.

J. Gurdus

Kuo jie nori būti?
—Kokie yra tavo planai 

ateičiai, Jonai? — paklausė 
Vilniaus 1-sios vidurinės 
mokyklos direktorius abitu
rientą Kazlauską, įteikda
mas. jam brandos atestatą 
iškilmingame akte 1952 me
tų birželio 26 dieną.

—Tolesnis mano kelias 
man aiškus ir seniai pasi
rinktas, atsakė Jonas,— 
aš važiuosiu į Leningradą 
mokytis Politechnikos insti
tute. Noriu tapti inžinie
rium. Tai mano sena sva
jonė, ir aš padėsiu visas' jė
gas, kad ji išsipildytų.

Buvusio kumečio, o da
bar kolūkiečio sūnus Jonas 
Trumpakojis mokysis Lie
tuvos Žemės ūkio akademi
joje. Jo karštas siekimas— 
tapti agronomu ir, panau
dojant priešakinį agrobiolo
gijos. ir agrotechnikos 
mokslą, prisidėti prie toles
nio kolūkinės statybos vys
tymo gimtojoje Lietuvoje. 
Jis aiškiai mato žavų neto
limos ateities vaizdą, kai jis 
su agronomo diplomu ran
kose grįš į savo kaimą, kad 
įdiegtų gimtajame kolūkyje 
visas naujoves ir patobuli
nimus, kuriais jį apginkluos 
tarybinė aukštoji mokykla..

Neribotus. galimumus Ta
rybų valdžia atvėrė Lietu
vos moteriai, kuri turi to
kias pat teises kaip vyrai,

visose srityse.
2-sios vidurinės moky

klos abiturientės Regina 
Marinskaitė, baigusi moky
klą su medaliu, įstos į Vil
niaus universiteto architek
tūros skyrių, o Stasė Gie
draitytė, darbininko duktė, 
važiuos į M’askvą studijuoti 
žurnalistikos.

Buvusios šios mokyklos 
mokinės, kurio's toliau mo
kosi įvairiose šalies aukš
tosiose mokyklose, rašo 
džiaugsmingus laiškus 
apie jų gyvenimą ir moks
lą. Irena Veisaitė, baigusi 
anksčiau šią.-mokyklą su au
kso medaliu, savo laiške ra
šo, kad ji mokosi Maskvos 
universitete, filologijos fa
kultete. Irena laiminga, 
kad ji gyvena ir mokosi 
Maskvoje. Ji su entuziaz
mu ragina šių metų abitu
rientus taip pat įstoti į 
Maskvos aukštąsias 
klas.

Apie Leningradą 
ningrado aukštąsias 
klas rašo buvusi' abiturien
tė — medalininkė Regina 
Narkevičiūtė, geležink e 1 i o 
darbininko duktė. Ji bus 
inžinierė - elektrike.

Vilniaus vidurines moky
klas šiais metais baigė dau
giau kaip 300 žmonių. Di-

Korėja. — Pasiųstas ata
kon kalne vienas ameriko
nų batalijomis nežinia kaip 
prapuolė — nė vienas jo 
kareivis negrįžo.

Roma. — Popiežiaus laik? 
rastis pagyrė Stevenson^ 
kad jis rinkiminėje kampa
nijoje mandagiau kalba, 
negu ‘Eisenhoweris.

Tai Harold Ward, Chi
canos International Har
vester kompanijos strei- 
kierių vadas, kuris šio
mis dienomis tapo sua
reštuotas. Jis kaltinamas 
žmogaus užmušime. Uni-*- 
ted Electrical Workers^ 4 
unija sako, jog tai yra J
kompanijos ir valdžios '
suokalbis prieš unijos va
dą, kad uniją sudaužyti 
ir kad streiką sulaužyti.

mokv- <z

ir Le- 
moky-
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. Kai Chicagoje keltuvų vairuotojai sustreikavo, aukš
tų pastatų žmonės turėjo vargo pasiekti darbo vietą. 
Bet Miss Dea Steffens surado būdą, kaip galima 
virves pagalba pasiekti patį viršutinį aukštą. Streikas te
sėsi penkias dienas. Streikavo 1,500 darbininkų, kurie 
yra Amerikos Darbo Federacijos keltuvų vairuotojų u- 

i nijos nariai. Jie laimėjo algų pakėlimą ir sutrumpinimą 
T darbo valandų nuo 48 iki 40 į savaitę.

A. ČECHOVAS

Mąstytojas
Kaitri diena. Ore nei 

garsų, nei judesių... Visa 
gamta panaši į vieną, labai 
didelę, dievo ir žmonių už
mirštą, sodybą. Po apgle
busiais lapais senos liepos., 
augančios prie kalėjimo 
viršininko Jaškino buto, už 
mažo trikojo stalo sėdi pats 
Jaškinas ir jo svečias, 
valstybinės apskrities 

, mokyklos vedėjas Pim
fovas. Abudu be surdu
tų: liemesės jų atsegtos; 

•yveidai prakaituoti, raudo- 
mi, nejudami; jų išraiškin
gumas kaitros suparaly
žiuotas.. .. Pimfovo veidas 
visai surūgęs ir pabrinkęs, 
akys, io apsiblaususius, apa
tinė lūna nukarusi. Jaškino 
akvse ir kaktoie dar žymu 
kažin koks veiklumas; ma
tyt, jis kažin ką galvoja... 
Abu žiūri vienas į,kita, tyli 
ir reiškia savo kančips šno
pavimu ir delnų pliaukšio- 
jimais į muses. Ant stalo 
grafinas su degtine, plau
šingą virta jautiena ir rmo 
sardinių dėžutė su pilką 
druska. Išgerta iau pirma, 
antra, trečia taurelė...

—Tai-ip! — staiga praby
la Jaškinas, ir taip netikė- 

' tai. kad šuo. snaudžiąs ne- 
. toli stalo, krūptelia ir, pa

brukęs uodegą, bėga j šalį. 
—Tai-in! Kad ir ką besa
kytumėt, Filipai Maksimi- 
čiau, o rusu kalboie labai 
daug bereikalingų skyrybos 
ženklu!

—Tai yra, kaip gi tai?— 
kukliai klausia Pimfovas, 
imdamas iš stiklelio musės, 
sparniuką. — Nors ir daug 
ženklų, bet kiekvienas iš jų 
turi savo reikšmę ir vieta.

—Jau to jūs nesakykite. 
Jokios reikšmės neturi tie 
jūsų ženklai. Vien tik gu
dravimas... Pristato de
šimt kablelių vienoje eilu
tėje ir tariasi esąs protin
gas. Pavyzdžiui, prokuro
ro padėjėjas Mcrinovas no 
kiekvieno žodžio kablelį de
da. Kam tat? Gerbiamas 
pone — kablelis, aplankęs 
kalėjimą tokią ir tokia die
ną — kablelis, kad kaliniai 
—kablelis... Tfu! Akyse 
mirga! O ir knygose tas 
pat... Kabliataškis, dvitaš- 
kis, įvairios kabutės, šlvkš- 

vF tu net skaityti. O koks 
nors frantas, maža jam vie
no taško, ima ir prismaigs- 
to jų ištisą eilę... Kam

—Mokslas to reikalauja... 
—dūsauja Pimfovas.

—Mokslas... Proto apte
mimas, o ne mokslas. Dėl 
tuščio pasididžiavimo išgal
vojo'. .. miglą pučia į akis... 
Pavyzdžiui, nei vienoje sve
timoje kalboje nėra “jatj,” 
o Rusijoje yra... Dėl ko ji, 
klausiu? Parašyk tu žodi 
“chlieb” (duona) su “jatj” 
arba be “jatj,” argi ne vis 
tiek?

—-Dievai žino, ką jūs kal
bate, Uja Martiničiau! — 
Įsižeidžia Pimfovas. — Kaip 
galima “chlieb” rašyti su 
“e”? Nušneka taip, kad 
netgi klausyti nemalonu.

Pimfovas išgeria stikliu
ką ir Įsižeidęs, mirksėda- 

‘mas akimis, nugręžia veidą

—Betgi ir plakė mane už 
šita “jatj”! — kalba toliau 
Jaškinas. — Atmenu, kartą 
išsišaukia mane mokytojas 
prie juodos lentos irdiktuo-

tai?

Na. ir
Ogi ir maino Va-

“Liekarj ujiechal v go- 
rod” (gydytojas išvažiavo 
j miestą). Aš ėmiau ir pa
rašiau “lekarj” su “e.” Išpė
rė kaili. Po savaitės vėl 
prie lentos, vėl rašyk “Lie
karj ujiechal v gorod.” Ra
šau ši kartą su “jatj.” Vėl 
plakti. Už ką gi, Ivanai Fo- 
mičiau? Susimildami, pa
tys gi sakėte, kad čia 
“jatj” reikia! Tada, sa
ko, aš klydau, bet. perskai
tęs vakar vieno akademiko 
veikalą apie “jatj” žodyje 
“liekarj,” sutinku s.u moks
lo akademija. Plaku gi aš 
tave todėl, kad mane prie
saika įpareigoja.” 
plakė.
siutkos visada patinusi au
sis nuo šitos “jatj”... Jei
gu aš būčiau ministras, už
drausčiau jums dumti žmo
nėms akis s.u ta “jatj.”

—Sudie,—atsidūsta Pim
fovas, mirksėdamas aki
mis ir vilkdamasis surdu
tu. — Negaliu klausyti, ka
da apie mokslus...

—Na, na, na... jau ir 
užsigavai! — sako Jaški
nas, griebdamas Pimfovą 
už rankovės. — Juk aš tik. 
taip sau, dėl šnekos... Na, 
sėskime, išgerkime!

Įsižeidęs Pimfovas sėda, 
išgeria ir nusigręžia į šalį. 
Stoja tyla. Pro geriančius 
virėja Feona neša geldą su 
pamazgomis. Girdėti pa
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mazgų šliukštelėjimas ir 
apipilto šuns vamtelėjimas. 
Apmiręs Pimfovo veidas 
dar labiau surūgsta; štai, 
štai sutirps iš karščio ir ims 
varvėti žemyn ant lieme
nės. , Jaškino kaktoje ren
kasi raukšlės. Jis susikau
pęs žiūri į plaušėtą jautie
ną ir galvoja... Prieina 
prie stalo išvalidas, niūriai 
šnairuoja i grafiną ir, pa
matęs, kad jis tuščias, at
neša naują porciją... Dar 
išgeria.

—Tai-ip — staiga sako 
Jaškinas.*

Pimfovas krūptelia ir iš
gąstingai žiūri į Jaškiną. 
Jis laukia iš jo naujų- ere
zijų.

—Tai-ip! — kartoja Jaš
kinas, susimąstęs žiūrėda
mas į grafiną. — Mano ma
nymu, ir mokslų yra daug 
nereikalingų!

—Tai yra, kaip gi tai?— 
tyliai klausia Pimfovas. — 
Kokius mokslus jūs laikote 
nereikalingais?

— Visokius... Juo dau
giau žmogus žino mokslų, 
juo jis daugiau svajoja apie 
save. Puikybės daugiau... 
Aš iškarčiau visus šituos... 
mokslus... Na, na... jau 
ir užsigavai. Koksai tu, die
važi, esi opus, žodžio pasa
kyti negalima! Sėskime, iš
gerkime !

Prieina Feona ir, piktai 
baksnodama i šalis savo 
putniomis alkūnėmis, deda 
ties bičiuliais dubenį žalių 
kopūstų. Prasideda garsus 
srėbimas. ir čepsėjimas. Ta
rytum iš žemės išdygs t a 
trys šunes ir katė. Jie sto
vi prie stalo ir meiliai žiūri 
i kramtančias burnas. Po 
kopūstu eina pieniška tyrė, 
kuria Feona stato su tokiu 
pykčiu, kad nuo stalo nu
krinta šaukštai ir pluteles. 
Prieš tyrę bičiuliai tylomis 
išgeria.

—Viskas šiame paS.auly 
nereikalinga, — staiga -sa
ko Jaškinas.

Pimfovui iškrinta iš ran
ku šaukštas ant keliu, išsi
gandęs žiūri jis į Jaškiną, 
nori protestuoti, bet liežu
vis nusilpęs nuo gėrimo ir 
susipainiojęs tirštoje tyrė
je. .. Vietoje įprastinio “tai 
yra, kaip gi tai” išeina vien 
tik mykimas..

—Viskas nereikalinga... 
—sako toliau Jaškinas.—Ir 
'mokslas, ir žmonės... ir 
kalinimo įstaigos, ir mu
sės. ... ir tyrė... Tr jūs ne
reikalingas. *.. Nors jūs ir 
geras žmogus, ir dievą ti
kite, bet ir* jūs nereikalin
gas...

—Sudie, Uja Martiničiau! 
— vapalioja Pimfovas. 
stengdamasis apsivilkti 
surdutu ir nepataikydamas 
į rankoves. .

—Dabar štai mes'priputo- 
me, prisprogome. — o kam 
tai? Taip... Visa tai ne
reikalinga... Valgome, ir 
patys nežinome, kam... 
Na, na... jau užsigavai. 
Aš gi-tik šiaip sau... dėl 
šnekos.! Ir kur jums eiti? 
Pasėdėkime, p a s i š nekėki- 
me... išgerkime!

Stoja, tyla, tik retkarčiais 
pertraukiama stikliukų 
žvangčio jimo ir g i r t ų j ų 
krenkšėjimo,..< Saulė jau 
leidžiasi vakarop, ir liepos 
šešėlis vis auga ir auga. At
eina Feona ir, prunkšdama^, 
smarkiai mosuodama ran
komis, pakloja šalia stalo 
kilimėlį. Bičiuliai tyliai iš
geria paskutinį* išsitiesia 
ant kilimo ir, atgręžę vie
nas kitam nugaras, pradeda 
migti...

“Ačiū dievui, — galvoja 
Pimfovas, — kad šiandie 
jis nepriėjo iki pasaulio su
tvėrimo ir hierachijos, o tai 
plaukai ant galvos būtų at
sistoję, nors šventuosius 
nešk lauk**/’

“Šešupės” kolūkyje
“šešupės” žemės ūkio ar

telė—daugiašakis ūkis. Mū
sų kolūkyje 1,100 hektarų 
žemės. 940-tyje hektarų iš
sidriekė laukai, likusiuose 
plotuose — ganyklos ir so
dai. Nuo artelės, organi
zavimo momento, >1949 me
tų vasario mėnesio, kolū
kiečiai nusistatė visomis 
priemonėmis išvystyti vi
su o meninę gy v u 1 i n i n k y s t ę; 
kaip vieną svarbiausiųjų 
ūkio šakų. Mūsų pasta n- 
gos sėkmingai pasibaigė. 
Trimečio planas gyvulinin
kystei išvystyti buvo įvyk
dytas pirma laiko. Įvykdy
tos*' šiems metams nustaty
tos užduotys iš visu gyvu
lių rūsiu, išskyrus kiaules. 
Dabar kolūkio fermose — 
189 karves h* veršiai, 153 
kiaulės. 173 avys, daugiau 
kaip tūkstantis paukščių.
, Bet mes 'Stengiamės ne 
tik veisti kuo daugiausiai 
gyvuliu, bet ir kelti jų pro
duktyvumą. Tam buvo nu
tarta palaipsniui atnaujinti 
kaimene, papildyti ją veisli
niais gyvuliais.

Šiuo metu tas darbas iš 
esmės yra užbaigtas. Fer
mose yra. tik veisliniai di
džiuli produktyvūs gyvuliai: 
karvės —“juodmarges veis
lės. kiaulės — baltos, avys 
—tnmsiagalves.

Dėka viso to žvmiai pa
kilo pieno primelžimas, viL 
nos prikimimas ir tt. An
tai. nernai iš 56 šeriamu 
karvių 'kolūkis vra gavės 
dauginu kain 182 tūkstan
čius litru pieno, kas sudaro 
vidutiniškai no 2.257 litrus 
iš vienos karvės. Vilnos 
nrikirpimo užduotis — 2.7 
kilogramo iš* avies — taip 
pa f buvo viršvfa.

Kaip yra žinoma, avvu- 
; linmkvstei išvvstvtj bei su
stiprinti svarbiausia sąlygą 
vra patvarios pašaru bazes. 

I sukūrimas. .Tnų buvo mine- 
ita. kad kolūkis tuvi’ geras 
| o-pnvklas ir pievas. Tai iga-

rn- i..HiBji. mus nm* vos^ra u* 
j deni ganyti ir
i mošti žvmu kipLi šieno. Tn- 
čion io npn°l<Mnka tom. l'fid 
šimtai kolūkio gvvuliu 
fu anvūniriti rrršarais 
mos laikotarpiui'.

Atsižvelgdamas i tai, kol
ūkis išvysto našarinių žo
lių ačuma. Mūsų kolūkyje 
100 hektaru žemes užima 
ankstwesniuiu metu dau- 
o-iamočiu žoh’u pasėliai. 
Maždaug tokiame pat plo-

hū-

Policistas: “Nešdinkis tu, bome, ar nežinai, kad mes 
turime negirdėtą pralobimą ?” Betgi šis darbininkas ter
gal ėjo gauti tiktai tokį darbą.

te šių metų pavasarį buvo 
atlikta žolių sėja po danga. 
60 hektaru skirta užsėti 
vienmetinėmis žolėmis tam, 
kad per visą ganymo laiko
tarpį gyvuliai būtų aprū
pinti žaliuoju pašaru.

Jei prie to pridėsime 7 
hektarus silosinių kultūrų 
— kopūstų, saulėgrąžų ir 
tt., 4 hektarus pašarinių 
runkelių, 10 hektarų bulvių, 
tai turėsime supratimą apie 
pašarų resursus kolūkio vi
su o m en i n e i gy v u 1 i n i n ky s t e i. 
Jų pilnutinai užtenka vi
sam laikotarpiui, kada gy
vuliai laikomi tvartuose.

Daug dėmesio skiria kol
ūkis gyvulininkystės fermų 
statymui ir Įrengimui. Šie-, 
met mes pasistatėme tipinę 
karvide 100 karvių.

Praeitą rudeni kolūkis 
pastatė savąją hidroelektri
ne. Ji dar nepilnutinai vei
kia, tačiau iau dabar ap
šviečia kolūkiečiu namus 
ir, kas svarbiausia, žymiai 
palengvina gvvuliu augin
tojų darbą. Mūsų kolūkyje 
yra mechanizuotas pašaru 
paga m in imas — i šspaudų 
smulkinimas, šiaudų, šak
niavaisių kapojimas ir tt. 
Formose įrengti pašarų 
šutintuvai. Artimia u s i o j ė 
ateityje mes daugiau nau
dosimės elektra, kolūkinėje 
gamyboje: įvesime elektri
ni karvių melžimą, elektri
ni aviu kirpimą, ir pan. 
Kaip tiktai hidroelektrinė 
pilnutinai stos rikiuotėm 
suorganizuosime elekt r i n i 
kūlimą, pastatysimo rėmi
ni nmkla. šiomis dienomis 
pradės veikti kolūkio nlv- 
tinė, taip pat varoma elek
tros srove.

Mūsų kolūkis turi 28 gar
bes ir pagyrimo raštus, liu
dijimus, gautus 'už sėkmin
ga, visuomeninio ūkio vys
tymą. Kolūkio pasiekimai 
keliant gvvuliu nroduktv- 
vuma buvo pažymėti visa- 
sa junginėmis premijomis.

Pasiekimus vvstant visuo
menine gvvulininkvste, Iv- 
p-iri] kain ir visas kitas ar
telės ūkio šakas, užtikrino 
žmonės, kadrai. Resnu bli- f

boję daug kas pažįsta Mag
de Vosvliene. Pernai ii 
gavo iš kiekvienos jai pri
tvirtintu 10 karvių no 4.310 
kilogramu pieno. Priešaki
nės melžėjos patvrima da
bar perima kolūkio jauni
mas. 'Elena. Tekorienė neo
nai primelžė vidutiniškai

a

Nęw Yorko policistas apžiūri rastą nušautą Andres 
F. Requena, dominikieti. Spėjama, kad jis tapo nužu- . 
dytas politiniais sumetimais. Mat, Requena čionai smar- ... • 
kiai darbavosi prieš Dominican respublikos diktatorių 
Rafael Trujillo. Galimas daiktas, kad jo politiniai prie
šai jį nudėjo.

Neapykantos Šinkoriai”
(Knygos Apžvalga)

Nors rasinė ir religinė ne
apykanta neliečia didesnės 
dalies amerikiečių, vistiek jie 
labai rimtai paskaitys naujai 
išleistą knygą “The Trouble
makers”, kurioje aprašyta 
netolerancija JAV nuo 1950 
m., ir parodys, kaip jie gali 
prisidėti prie įvykdymo demo
kratijos visiems 
čiams.

Knygą parašė 
Epštein ir Arnold 
prieina, prie išvados, kad 
je šalyje yra daug neapykan
tos, kuri išnaudoja naminius 
ginčus ir tarptautinius nesuti
kimus.” Knygoje suminėti to-

amerikie-

Benjamin 
Foster. Jie 

šio-

po 3,534 kilograųius pienJ, 
Aldona An(Įriušytė — po. 3,- 
405 kilogramus.

Šitos kolūkietės šiemet 
įsipareigojo pakelti savo 
pasiekimus ir gauti iš kiek
vienos karvės ne mažiau 
kaip po 5 tūkstančius kilo
gramu pieno.' I

Kolūkio priešakinių žmo
nių tarne — veršininkė Ele
na Andriukaitytė.

Gerą vardą turi ir kiti 
mūsų gyvuliu augintojai. 
Pav., aviniuke Konienė. Ge
rai prižiūri kiaules kolūkie- 
tė Taleišytė. Mūsų paukš- 
tin.inkės Ona Senkaitinne, 
Albina Mežlaiškienė. Mari
ja Pažėrienė balandžio mė
nesio pradžioje gavo 
inkubatorinių viščiuku.

artelė turi

900

pasiekimais 
sritvje di- 

kolūkis. Jis 
ir vystant 

Pernai mes 
gražų grūdinių 

Surinktas'

paukščių mūsų 
žymiu pajamų.

Bet ne vien 
gyvulininkystės 
džiuoiasi mūsų 
turi laimėjimų 
laukininkyste, 
nuėmėme 
kultūrų derliu, 
didžiausias rajone cukrinių 
runkeliu derlius. Pašariniu 
šakniavaisiu rauta po 319 
centnerių iš kiekvieno hek
taro.

Dėl visa to nadidčio vi
suomeninis kolūkio turtas. 
Pernai ninirinės. naiamos 
nudarė 541 tūkstanti rubliu. 
Pajamos nėr keturis 1952 
mptu mėnesius jau viršija 
210 tūkstančiu rubliu.

P e paliovos kvla a rtelės 
n n rin materialinė gerovė 
Už kiekvieno, darbadieni iš
duota no 2.3 kilogramo grū
du. no 3 rublius i1’ no 291 
o-r-oma, cukraus. Daugiau 
kain no 00-70 pūdu grūdu 
mūsų kolūkyje yra gavę 37 
žmones.

Kolūkiečiai nemano pasi
tenkinti tuo, kas iu pasiek
ta. Jie kupini nasirvžimo 
pagausinti artelės laimėji
mus. 1' • ’ ~ 

pasta- 
prieš , 
varo- .

reljgi-

ki nemalonūs įvykiai, kaip 
praeitų metų riaušės Cicero, 
111., kada negras, karo vete
ranas, negalėjo įsikraustyti į 
savo naujus namus baltųjų 
tarpe: žydų užpuolimai Bos
tone, užmušimas negro vadcV ’ 
su žmona Floridoj, ir panašūs 
įvykiai visur.

Knygoj aprašyta, kaip tin
klus profesionalų fanatikų 
veikia. Jie turi atskiras orga
nizacijas, kurios renka aukas. • * 
Visos jos glaudžiai veikia, 
varo vienodą propagandą1 it 
pasidalina sąrašus žmonių, 
kurie remia religinę ir rasinę 
neapykantą., šios profesijona- 
lės “neapykantos” grupės 
pelną daro iš savo pavojingų 
veiksmų. Ir nuo karo jos su
rinko daugiau negu po mili
joną dolerių per metus, ir 
kas mot jų įeigos auga.

Knyga parodo, kad 
ruoju laiku ypatingai 
katalikus propaganda 
ma. Parodo, kaip keli
niai leidiniai bandė atgaivinti 
“Know •- Nothing” isteriją 
(Know-Nothing buvo vardas 
politinės partijos, kuri neken
tė svetimšalių ir katalikų, ir 
kuri egzistavo trumpam lai
kui.). * ’
Knyga parodo, kaip viešosios • 

mokyklos yra atakuojamos, 
ypač jų mokslo sistem. ir mo
derniniai būdai, kurie pabrė
žia kultūrinį auklėjimą.

Aprašo, kaip Ku Klūks 
Klanas veda kovą prieš nea
rus.

Knygoj pabrėžiama rasi
niai ir religiniai klausimai po
litinėse kovose 1950 ir 1952. 
m. rinkimuose. Ir raportas į- 
spėja, kad jeigu “didžiulės 
politinės partijos pačios ne
ims 'žygių kovoti juos, matysi
me pakartojimą bjaurios 1928 
m. llooverio-Smith neapykan
tos kovos.

šaltasis karas ir tarptauti
niai įtempimai kaltinami Už 
“isteriją, kuri apėmė Ameri
kos žmones” — faktorius, ku
ris verčia amerikiečius priim
ti “visokius neteisingus įtari
mus”... Cituoja Anna Rosen
berg atsitikimą. Jos užtvirtini
mas, kaipo Assistant Secreta
ry of Defense, buvo sulaidy
tas, pakol Senato Ginkluotų 
Jėgų Komitetas pilnai visą 
klausimą ištyrinėjo .

'Nors šiandien rasiniai ir 
religiniai įtempimai yra ar
šesni, negu buvo prieš Antrą
jį pasaulinį karą, bet “nieka
da mūsų istorijoj nebuvo toks 
pripažinimas to pavojaus:" ir 
niekad tiek daug žmonių • ir 
organizuotų grupių nedalyva
vo išrišti šias problemas,” sa
ko knygos autoriai.

“THE TROUBLEMAKERS” 
yra 12-tas metinis raportas 
apie neapykantą, kurį išleido 
Anti-Defamation League ’ of 
B’nai Brith, 109 metų žydų 
tarnybos organizacija.

Stephęn Peąrc4
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Iš Rusijos praeities
(Ištraukos iš ‘TSRS Istorijos’)

8. VALSTYBĖS VALDYMO 
REFORMOS

Centralizuotas valdymas. 
Pirmaisiais švedų karo metais 
senoji valdymo sistema galuti
nai suiro. Valstybinio aparato 
silpnumą parodė ir karas, ir 
kova su Astrachanės, Dono 
bei Baškirijos sukilimais. Pet
ras nepasitikėjo Bajorų Durna, 
kurią sudarė senųjų kunigaikš
čių ir bajorų didikų šeimų at
stovai, nepalankūs caro veik
lai ir “naujiems” žmonėms, 
kaip antai, nekilmingam Ale
ksandrui Menšikovui, šafiro-
vui ir kitiems. Jau pačioje sa- 
Vo vai d jono pradžioje Petras 
svarbiausius klausimus spręsda
vo su jam artimais bendradar-; 
biais, nesikreipdamas į Bajorų 
Dūmą. Pastaroji negalėdavo 
visa netgi susirinkti, nes Pet- ' 
ras versdavo bajorus, kaip iri 
kitus, tarnauti, siuntinėdavo j 

; -juos tarnybos reikalais Į įvai-!
* rius miestus ir Į karą. Vietoje 

ankstybesnių caro Įsakų, pra- i
; dedamų žodžiais: “Caras Įsa- .
• kė, o bajorai nusprendė”, Pet- 
į ras leisdavo Įsakus tik savo

vardu.
Senieji Maskvos prikazai 

(valdžios Įstaigos) taip pat 
negalėjo aprėpti daugybės 

,* naujų, greit spręstinų ir vyk- 
‘ dytinų reikalų. Prikazuose 

viešpatavo didelė netvarka, ir 
jų tarpe nebuvo tikslaus pa
reigų pasiskirstymo. Petras ir 
jo bendradarbiai labai gerai 
suprato Rusijos valstybinių į- 
Staigų trūkumus. Valdymo re
formų reikalavo besivystančios 
rusų* valstybės vidaus reika
lai. Būdamas užsienyje, Pet
ras pats'susipažino su Europos 
įstaigų santvarka. Pasisavin
damas Vakarų * valstybinės 
santvarkos geresnes formas, iš 
savo padėjėjų Petras kartu 
reikalavo, kad jie pirmiau iš
tirtų, kiek šios formos tinka 
Rusijos sąlygoms.

1711 m., išvykdamas Į karą 
su Turkija, Petras paliko so
stinėje jo paskirtų devynių 
asmenų ypatingą komisiją, ku-J 
tlą pavadino “Valdančiuoju 
Senatu”. Senato buvimas darė, 
Bajorų Dūmą nebereikalingą; 
jis turėjo sostinėje pavaduoti 
carą, jam išvykus. Kitu metu 
Senatas buvo aukščiausioji 
valstybės įstaiga, kuri turėjo 
prižiūrėti kitų įstaigų veikimą. 
Senatas turėjo paruošti naujų 
įstatymų projektus, kuriuos 
tvirtindavo caras. Šalia. Senato 
buvo Įsteigta general-proku- 
roro vieta. General-prokurorą • 
Petras vadindavo “valdovo a- 
kimi.” 1718 m. vietoje senųjų 
prikazų buvo sudarytos 9 kole
gijos, kurių skaičius vėliau bu
vo padidintas ligi 12-os. Kole
gijų funkcijos buvo griežtai 
paskirstytos taip, kad kiekvie
na jų tvarkė kurią nors vieną 
valdymo šaką. Viena kolegija 
tvarkė santykius su kitomis 
valstybėmis (Užsienio Reika 
lų Kolegija). Dvi kolegijos 
tvarkė armiją ir laivyną (Ka
ro ir Admiraliteto Kolegijos).: 
Kitos kolegijos tvarkė valsty
bės finansus, prekybą, gamyk
las ir iškasenų pramonę. Visas 
valstybės teismų tvarkymas 
buvo pavestas Justic-kolegijai. 
Miestų valdymo reikalai buvo; 
sukoncentruoti Vyriausiajame I 
Magistrate.

Daugumas aukštųjų dvasi
ninkų Į Petro pertvarkymus i 
Žiūrėjo nepalankiai. Petras 
nusprendė Cerkvę visiškai pa- ■ 

*'jungti valstybei. Cerkvinę or
ganizaciją jis laikė valstybinio 
aparato dalimi, o dvasininkus i 
—tam tikra valdininkų rūšimi.; 

k Petras panaikino patriarcho. 
vietą. Cerkvei valdyti jis pa- Į 
skyrė Dvasinę Kolegiją, arba . 
Sinodą. Taip cerkvė buvo ga
lutinai pajungta aukščiausia
jai caro valdžiai.

Padarytąja reforma Petras* 
sukūrė stiprų valstybinį apa
ratą valdančiosios klasės rei- 

/kalams aptarnauti. Buvo Įvyk
dyta griežta centralizacija, su
daryta carui klusni valdininki
ja. To paties tikslo siekė ir 
sričių įstaigų reforma.

4 pusi.—Laisvė (Liberty)-Ketvirt., Lapkn-November 6, 1952

Sričių įstaigos. Daug pakei
timų butvo padaryta sričių val
dymo santvarkoje. 1708 m. 
Petras šalį suskirstė į 8 gu
bernijas. Guberniją valdė gu
bernatorius, betarpiškai prik
lausomas aukščiausiosios val
džios. Tuo būdu buvo Įvykdy
ta didesnė valdymo centraliza

cija. Pradžioje gubernijos apė
mė labai didelius plotus. 1719 
m. buvo sudaryta 50 “provin
cijų” maždaug vienodo didu
mo. '“Provincijos” savo ruožtu 
buvo skirstomos į smulkesnes 
dalis. Tuo būdu visoje didžiu- 
lės valstybės teritorijoje buvo 
Įvesta visiškai vienoda admi
nistracinė santvarka. Atskiros 
valdymo sritys (teismas, mo
kesčių rinkimas) buvo išskir
tos Į tam tikras Įstaigas, kurios 
buvo prie vaivadų ir guberna
torių.

Armija ir laivynas. Ilgame
tis karas su Švedija, turėjusia 
geriausią armiją Europoje, 
buvo žiauri, bet gera mokykla 
rusų armijai. Jau pirmaisiais 
metais karas parodė visus ru
sų armijos tiek organizacijos 
bei apginklavimo, tiek karinio 
parengimo trūkumus. Petras 
labai skubiai, energingai ir 
mokamai panaudojo karo pa
moką armijai pertvarkyti.

Petras išstudijavo Vakarų 
valstybių, o taip pat ir savo 
priešų — švedų, karinių reika
lų tvarkymą. Jis pasisavino iš 
jų visa, kas buvo geriausia, ką 
pateisino karo patyrimas. Ta
čiau Petras visai tiksliai nese
kė kitašalių pavyzdžiais, jis 
buvo savarankiškas, daugiau
sia rėmėsi savo paties patyri
mu. Kitašalių armijos buvo 
papildomos daugiausia samdo
mais kareiviais, o Petras Įvedė 
gyventojams karinę prievolę— 
buvo imąmi rekrūtai. Rusų ar
mija virto reguliaria, vienodai 
aprengta ir apginkluota, gerai 
apmokyta ir mūšiuose užgrū
dinta armija.

Petras reikalavo suderinti 
karinius veiksmus su aplinka, 
kautynes laikė svarbiausiu da
lyku, joms būtinai reikėjo ap
dairiai ir rūpestingai pasiruoš
ti. Jis auklėjo rusų kareivių 
savarankiškumą ir iniciatyvą. 
Laiške Šeremetevui jis rašė: 
“O tu lyg pagal mūsų įsaką 
niekur negali eiti... o tatai yra 
panašu, kai tarnas, matyda
mas skęstantį poną, nenori jo 
gelbėti, kol patikrina, ar para
šyta sutartyje, kad jį iš van
dens turi ištraukti.”

Suprasdamas materialinės 
bazės reikšmę, kuriant karines 
šalies pajėgas, Petras sudarė 
stambų materialinį pagrindą 
armijai ir laivynui, plėsdamas 
metalurgijos bei metalo apdir
bimo pramonę. Pramonės iš
vystymas įgalino jį žymiai pa
gerinti rusų artileriją. Petrui 
viešpataujant pagerinamas ar
tilerijos judrumas ir atsiranda 
raitoji artilerija. Šiuo atžvil
giu Rusija pralenkė kitas šalis 
50-čia metų. 1716 m. išleistas 
karinis statutas aiškiai nusakė 
artilerijos vietą tiek žygyje, 
tiek ir kautynėse. Armijos va
dovaujamieji kadrai buvo pa
ruošiami specialiose mokyklo
se ir gvardijos pulkuose. Tam 
tikslui Petras buvo įsteigęs 
Maskvoje jūreivy bos mokyklą 
ir medicinos mokyklą prie ka
ro ligoninės (palei Jauzos 
upę), Peterburge — jūrų aka
demiją- ir artilerijos mokyklą.

Karinių reformų rezultatas 
buvo tas, kad Petro valdymo 
pabaigoje Rusija turėjo didelę 
nuolatinę armiją, kuri kovos 
savybėmis daug kuo pralenkė 
geriausias Europos kariuome
nes. Be kazokų, joje buvo iki 
200,000 kareivių, kurie sudarė 
130 pulkų. Petras I rusų armi
jai padėjo tokius tvirtus ir 
tikrus organizacijos bei taktL 
kos pagrindus, kad jie įgalino 
ją per visą XVIII amžių visai 
savarankiškai vystytis.

Iki Petro Rusija neturėjo nė 
vieno karo laivo. Petro gyve
nimo pabaigoje Baltijos laivy
ną sudarė 48 dideli buriniai 
laivai ir daugybė smulkesnių

irklinių laivų. Rusijos laivynas 
tapo vienu stipriųjų Europos 
laivynų. Rusijos jūrininkai, 
nugalėję švedų laivyną, nusi
pelnė amžiną garbę.

XVII a. bajorai kartįU ir ka
riuomenei vadovavo, ir mokes
čius rinko, ir gyventojus teisė. 
Petras atskyrė civilinę tarnybą 
nuo karinės. 1722 m. buvo pa
skelbta “rangų lentelė”, nusta
čiusi naują tarnybos eigos 
tvarką. Šiuo Įstatymu'visos ka
rinės ir civilinės tarnybos buvo 
suskirstytos į 14 rangų, arba 
“laipsnių”. Karinę ir civilinę 
tarnybą kiekvienas turėdavo 
pradėti nuo žemiausioje ran
go. Iki Petro kilmingųj ų s e i I 
mų sūnūs iš karto gaudavo 
aukštesniuosius laipsnius (sri- 
tininko— “okolničij” arba ba
joro). Petro laikais kunigaikš
čių arba senųjų kilmingųjų ba
jorų šeimų jaunuoliai turėda
vo eiti eiliniais kareiviais Į 
Preobražensko arba Semionov- 
sko gvardijos pulkus, o tik vė- 
liaui pakeliami buvo į karinin
kus. Niekas negalėdavo gauti 
aukštesnio laipsnio, aplenkda
mas žemesnįjį. Armijos reor
ganizacija turėjo tikslą sukur
ti bajorų imperijos ginkluotą 
jėgą, su kuria būtų galima or
ganizuoti savo sienų gynimą 
nuo išorės priešų ir šalies vidu
je sustiprinti dvarininkų ir 
pirklių valdžią.

Reformų priešininkai. Rusų 
visuomenės kultūros bei bui
ties srityje ir Rusijos valstybės 
santvarkos srityje padarytieji 
pakeitimai sukėlė pasipriešini
mą tarp buvusios diduomenės 
atstovų ir dvasininkų dalies. 
Stambūs kilmingųjų šeimų 
žemvaldžiai nenorėjo skirtis 
su visko pilnu bei ramiu gyve
nimu ir buvo nedraugingai nu
siteikę “menkos kilmės” (“hu- 
dorodnyje”) žmonėms, ku
riuos Petras iškeldavo už jų 
gabumus ar nuopelnus.

Petro I reformomis nepaten
kintieji turėjo viltį, kad jo sū
nus, caraitis Aleksiejus, gimęs 
iš pirmosios žmonos Eudokijos 
Lopuchinos, tėvui mirus, pa
naikins šias visas naujoves. 
Caraičio Aleksiejaus auklėji
mui darė įtakos dvasininkai ir 
Petro nekentę motinos gimį-i 
nės. Aleksiejus nekantrauda-, 
mas laukė tėvo mirties ir net 
svajojo prieš jį sukelti kariuo
menės maištą. Petras Jęeletą 
kartų reikalavo, kad sūnus 
pasitaisytų. “Tu turi pamėgti 
visa tai, kas tarnauja tėvynės 
gerovei ir garbei, — sakyda
vo jam Petras. — Jeigu mano 
patarimai nueis vėjais, — aš 
nepripažinsiu tavęs savo sūnu
mi.” Caraitis Aleksiejus ne 
tik nepaklausė tėvo, bet tapo 
tėvynės išdaviku. Jis prisidėjo 
prie sąmokslininkų prieš Pet
rą ir pabėgo į Austriją, norė
damas ten rasti sau sąjungi
ninkų. Išreikalavęs sūnų atgal, 
Petras jį atidavė, kaip išdavi
ką, ypatingajam teismui, kuris 
caraitį Aleksiejų nuteisė mirti. 
Netrukus po sprendimo carai
tis mirė kalėjime. Jo mirtis 
buvo didžiausias smūgis tiems, 
kas svajojo apie senosios sant
varkos sugrįžimą..

Miami, Fla.
Per “Miami Herald” prane

šė, kad Lietuvių Piliečių Klu
bas padėjo pamatą statymui 
namo ant N. W. 37th Avė. ir 
34th St. Į atidarymo iškilmes 
buvo pakviestas miesto majo
ras Chelsie S,enerchia.

-—o—
Gavome laišką iš Easton, 

Pa., nuo draugo L. Tilviko, 
kuris pranešė, kad mirė Ūsie
nė, draugo Antano Ūso žmo
na. Velionė Ūsienė paliko nu
liūdime, apart vyro, dvi duk
teris ir žentus. O jos sūnus žu
vo Antrajame pasauliniame 
kare kaipo lakūnas, kovoda
mas prieš nacius. Sūnaus žuvi
mas žymiai prisidėjo prie ve
lionės sveikatos sumenkėjimo. 
Lai būna jai lengva ilsėtis 
šios šalies žemelėje. Užuojau
tą reiškiame draugui Antanui" 
ir visai šeimai. V. J. Stankus.

Gražiausias apšvietai pasi- 
tarnavimas tai gavimas Lais
vei naują skaitytoją.

Cleveland, Ohio
Mitingas išgelbėjimui nuo 
mirties. Rosenbergų

Julius Rosenberg’as ir jo 
žmona Ethele, kaip daugelį 
kartų jau matėme spaudoje, 
yra nuteisti mirtin už tai, kad 
būk juodu perdavė atomines 
paslaptis^ Sovietų Sąjungai 
1948 metais, t.y., tuomet, ka
da Sovietų Sąjunga buvo mū
sų geriausia talkininkė Ant
rame pasauliniame kare; jie 
dabar nekuris laikas kaip jau 
sėdi mirties kamerose. Dabar 
patys Rosenberg’ai savo pa
reiškime spaudai, sako:

‘Mūsų apeliacija Į šalies 
Aukščiausią Teismą buvo su- į 
siaurinta ir dabar jau atmesta 
be persvarstymo. Bet mes nuo
lat ir pabrėžtinai rodysime vi
suomenei, kad esame visiškai 
nekaltai nuteisti mirti.” Jiedu 
toliau sako, kad tai yra poli
tinis sąmokslas, padarytas 
prieš juos tokių asmenų, ku
rie nori mirčia užčiaupti jiems 
lūpas, klastingai kaltindami 
juos už šnipinėjimą.
Mitinge kalbės Dr. Cronbach

Dr. Abraham Cr.onbach yra 
pasižymėjęs rabinas ir buvęs 
Socialio Mokslo profesorium ir 
yra parašęs keletą knygų tai
kos klausimu. Dabar Dr. 
Cronbach važinėja su prakal
bomis, kad gauti finansinės ir 
morales paramos išgavimui 
teisingo teismo ■ Juliui h* E- 
thelei Rosenbergams. Taipgi 
kalbės ir David Aiman.

Mitingas ir prakalbos įvyks 
Sterling Hotelyj, ant Prospect 
Ave., kampas E. 30th St. Pra
džia 8-tą vai. vakaro. (Kurią 
dieną? Red.)
Draugė Gendrėnienė 
nesveikuoja

Mūsų darbščioji Onutė Gen

■ K • *

Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) 9-tą d.
LIBERTY AUDITORIUM 

110-06 Atlantic Avenue Richmond Hill, N. Y.

IŠTISA KONCERTINE PROGRAMA BVS TOKIA:
Amelia Young-Jeskevičiūtė

Sopranas, operų dainininkė
Šiame koncerte ji teiks mums malonumo savo 

gražiu balsu dainuodama klasikines ir 
liaudies dainas.

Aldona Wallen, Sopranas 
iš Brockton, Mass.

Naujas skaistus žiedas koncertinėje scenoje.
Ji "dalyvaus Laisvės koncerto programoje. 
Tai bus pirmas jos pasirodymas Didžiojo

' New Yorko apylinkėje Laisvės Koncerte.

Liuosybės Choro Trietas 
iš Brockton, Mass.

Šis trietas yra suorganizuotas ir vedamas pasi
žymėjusio chorvedžio ir dainininko ALBERT 
POTSIUS. Jame dalyvauja sekami asmenys:
ALBERT POTS1US, WILLIAM YODEIK1S 
ir ROŽE MERKELIUTĖ-STRIPINS.

Šis trietas Naujoje Anglijoje yra koncertų 
pažiba. Mes turėsime progos jį išgirsti 

Laisvės koncerte.

Stasys Kuzmickas, Baritonas 
iš Shenandoah, Pa.

Garsusis baritonas ir vėl linksmins mus įdomio
mis dainomis ir savo gražiu balsu šiame koncerte

Suzana Kazokytė ir 
Elena Brazauskienė

Daug kartų mes esame girdėję jas dainuojant 
solus. Šiuom kartu jos dainuos mums gražius

. duetus. Abi išsilavinusios ir talentingos 
balsais dainininkės.

Sietyno Choras, Newark, N. J.
, ■ -t

vadovaujamas MILDRED STENSLER
Daug kartų atsižymėjęs scenoje dabar vėl 

palinksmins mus gražiomis dainomis.

Brooklyno Aido Choras 
vadovaujamas Mildred Stensler

Taipgi dalyvaus šio koncerto programoje.

George Kazakevičiaus Orchestra
Gros šokiams įvairius kavalkus. Šokiai prasidės 

tuojau po programos ir tęsis iki vėlai.

Koncerto akompanistė—BRONE SUKASKIENe
•••••••••••••••••••••«•

Koncertas prasidės 3:30 valandą popiet
Koncertui įžanga $1.50. Vien tik šokiams įžanga 75 centai asmeniui

drėnienė, atsižymėjusi spau<- 
•dos vajininkė, kelių draugijų 
pirmininkė ir gera pramogų 
šeimininkė, jau kelinta savaitė 
nesveikuoja. Kuriems laikas 
pavėlina, atlankykime Onutę 
ir palinkėkime greito pasvei
kimo, kad. vėl galėtų darbuo
tis su mumis.
Draugė Geibienė buvo 
pavojingai apsirgusi

Mūsų Mariutė Geibienė, ku
ri duosniai prisideda su para
ma, kur mato reikalą ir yra 
nuolatinė “Laisvės” skaityto
ja, jau senokai nesveikuoja, ir 
dar nebūdama pilnai pasvei
kusi, pasistengė atsilankyti į 
savo LLD 22 kp. parengimą. 
Ant rytojaus gana pavojingai 

' apsirgo'. Tik dėka sumaningo 
gydytojo, Marytės liga buvo 
greitai palengvinta. Linkime 
Mariutei greito ir visuotino 
pasveikimo. Rep.

Pittsburgh, Pa.
Šaunus ir naudingas 
parengimas

Lapkričio 16 d. bus sekma
dienis. Antrą valandą po pie: 
tų čionai yra rengiamas svar
bus parengimas ir pietūs. Da
lyvaus International Workers 
Order pirmininkas įžymusis 
dailininkas Rockwell Kent. 
Tai bus parengimas jo pager
bimui. Įžanga tiktai $1.50. 
Įvyks Lasek’s Hali, 47 Bates 
St., Oakland, Pittsburgh, Pa.

Kviečiami yra ir lietuviai 
skaitlingai dalyvauti. Parengi
mas yra geram tikslui. Kaip 
žinote, IWO yra savišalpos 
organizacija. Ją reakcionie
riai nori sunaikinti. Už jos iš
laikymą energingai ir pasi
šventusiai kovoja dailininkas 
Rockwell Kent. Pittsburgho

žmonėms bus proga tą kovą 
paremti ir susipažinti su tuo 
nenuilstamu darbo žmonių 
veikėju. • Koresp.

Chicago,f

' Kogi mes galim sau tikėtis 
su minioms brolių vargingų.

Ar kad pailsę ir pasenę tu
rėsim duoną prie tronų,

Ar darbo dienas pragyvenę, 
sula-uksim metų alkanų.

Tikėtis nėr ko nuo sprog- 
mančių, gan prisiklausėm pri
žadų,
Nutraukti laikas varžai-pafej. 

čiai, kad nemarintų mus badlL
Taipgi Justino pasidarbavi

mu 1904-5 m. buvo surengtos 
(uždraustos) viešos demons
tracijos prie bažnyčių: Traš- 
kūnuose, Kupiškyje, Utenoje, * 
Anykščiuose ir Kurkliuose. 
Kurkliuose pristavas su zemsk. 
padedant keliems urėdnikams, 
užpuolė demonstrantus ir are
štavo kalbėtoją Bielinį, bet vė
liaus minia atėmė kalbėtoją.

• Tose demonstracijose buvo 
reikalaujama baigti karą su 
Japonija, paliuosuoti politi
nius kalinius, duoti spaudos ir 
susirinkimų laisvę ir Lietuvos 
nepriklausomybę su seimu 
Vilniuje.

Taigi, kaip 50 metų atgal, 
taip ir dabar liaudis teberei- 
kalauja, kad karas būtų su
stabdytas, bet valdonai to ne
paiso kol jiems yrą pelninga.

Tai tik krislelis iš .lust’J^ 
Baltušio nuveiktų darbų.

Dan Yla

Prisiminus gerą, veiklų draugą

Spalio 29 d. suėjo lygiai 5 
metai kaip mirė Justinas Bal
tušis, žymus Anykštėnas. 
Nors jis nebuvo žymus rašė- 
jas, kaip kad Baranauskas, 
Biliūnas bei , dabartinis Vie- 
nuolis-žukauskas, bet savo 
darbais, platinimu knygų, ir 
kova su caro valdžia ir dvari
ninkais aukštai iškėlė Anykš
čių vard\

J. Baltušio vadovybėje po 
bažnytinių pamaldi] tankiai Į- 
vykdavo slapti susirinkimai 
garsią j am Anykščių Šilely, ku
riuose kalbas pasakydavo St. 
Kairys, Bielinis, Rasikas, E. 
Mažylis ir kiti. Baltušiu vado
vybėj buvo surengta pirmuti
nė slapta garsioji Gegužinė 
Rubikių ežero saloje 1903 m., 
kurioje buvo pasakyta daug 
kalbų, pasidžiaugta, kad jau 
ir Lietuvos žmones pradeda 
atbusti ir .nebeklausyti caro ir' 
kunigų gąsdinimų. Taipgi su
dainuota kelintas dainų, iš 
kurių vieną dar ir šiandiena 
prisimenu, tai ši:

Neliaukim kuoptis Į vieny
bę, neliaukim remtis prieš ti
ronus,

O pamatys vargingas svie
tas, šviesos laimės rubežius.

Ilgai darbavomės bago- 
čiams, ilgai mes klausėm kuni
gu,
Bet regim vis daugiau eikvo- 

čių, ir pašėlimą pinigų.
Turtais prikrovėm svirhus- 

klėtis, namus ir kromus tur
tingų,

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdovas Tito prašo iš 
Amerikos dar šimtų mili
jonų dolerių, kuriu reikią 
“maistui dasipirkti.”

Bombay, Indija. — Pra
nešama, kad “bandit ai” 
kirviais užmušė 8 asmenis 
Damane, portugalų koloni
joje.



Nashua, N. H
Susirgimai ir mirimai

Mūsų Laisvės skaitytoja 
Virbickienė buvo susirgus per 
kiek laiko. Bet dabar eina ge
ryn ir jau vaikščioja, sveiksta, 
b, Tajpgi serga V. Stenckienė, 

į^įrgi Laisvės skaitytoja. Ji ser
ga smarkiai ir randasi po gy
dytojo priežiūra. Ji kankinasi 
kojomis, negali išeiti iš namų.

Vėlinu draugėms pasveikti 
ir vėl būti su mumis.

—0—
Spalio 23 d. pasimirė geras 

ir pažangus biznierius Alek
sandra Degėsis. Mirė sulaukęs 
gražaus amžiaus, 77 metu.

Tapo palaidotas spalio 25 d. 
su bažnytinėmis apeigomis 
ant katalikiškų kapinių. Pali-, 
ko nuliūdime tris sūnus ir ke
turias dukteris. Visi jau suau
gę ir vedę. Taipgi paliko ke
lis anūkus 
sūnus yra 
jas šiame 
gydytojas, 
ja.

Velionis
būdo žmogus ir su visais mo
kėjo gražiai sugyventi, neatsi
sakydavo paaukoti darbinin-

Plačiai 
lietu

mi esto 
labai

ir anūkes. Vienas 
advokatas ir teisč- 
mieste. Kitas yra 

o trečias agentau-

buvo labai gero

* kiškiems reikalams, 
buvo žinomas ne tik 
viams, bet visiems šio 
gyventojams. Todėl
skaitlingos buvo ir jo laidolu-

vės. Gal pirmutinės buvo to-117 • — • • —
kios skaitlingos šermenys tar- I Karosiene jau grizo namo is ligonines 
pe lietuvių. L 1 • • 1 •••

i o laidotuvių visi dalyviai kova si« reakciniu elementu unijoje 
buvo užkviesti j Lietuvių Klu- . ** **
bą, kur visi buvo pavaišinti. i lAC CVAlIzoFo

Velionis Lietuvoje paėjo iš 1 {><12111IU JUtf dVulhaUJ 
Vilniaus vedybos,.Daugių baž
nytkaimio, Vižonių kaimo. 
Gal jis buvo seniausias iš lie
tuviu šiame mieste.

Ilsėkis, brangus kaimyne, 
po šios šalies juoda velėna, o 
visai šeimai mūsų užuojauta.

V. Vilkauskas.

Užsisakykite dienraštį Lais
vę dabar, nes nuo naujų metų i 
Laisves kaina bus aukštesne | 
vienu doleriu.

SAN LEANDRO, CALlF. — 
Po keturiu savaičių išgulėjimoi 1 .

t ligoninėj jau grįžo namo ir 
! sveiksta žymioji unijų organi- 
| zatorė ir darbuotoja, Sonja 
Karosienė. Ji dar ne tuojau 
galės stoti j darbą; ims kele
tą savaičių, kol sveikata grįš 
į normalį stovį.

a
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(Tąsa)
Vienos dvi dideliame sode šviesią' va

saros naktį. Švelniai apsikabinusios, jos 
vaikštinėjo smulkiais žingsneliais, alsuo- 
damos pavargusių gėlių kvapu, sklin
dančiu giedrios dienos vakarą. Jų sie

jos kaip gėlės skleidė savo paslaptis. Į 
^vnetos klausimus Silvi šį kartą atsaki
nėjo per daug neslėpdama. Ji pasakojo 
apie savo gyvenimą nuo pat kūdikystės; 
pirmiausia atsiminimus apie tėvą. Jos 
dabar apie jį kalbėjo jau nesivaržyda
mos ir be pavydulio; jis priklausė jom 
abiem ir, galvodamos apie jį, jos šypso
josi atlaidžiai, truputį pašaipiškai, lyg 
būtų galvojusios apie kurį nors didelį, 
juokingą bernioką, patrauklų, bet ne
rimtą, nelabai padorų... (Visi vyrai to- 
kie!) Ant jo už tai nepyko... '

— Pasakyk, Aneta, juk jei jis būtų 
buvęs padorus, manęs čia nebūtų...

Aneta spaudė jos ranką.
— Ai! nespausk taip stipriai!
Paskui Silvi kalbėjo apie gėlių parda

vėjos krautuvėlę, kur ji, dar vaikas, at-<. 
sisėdusi po kasos stalu, kartu su nukri
tusiomis gėlėmis pynė pirmąsias savo 
svajones, — savo pirmuosius paryžietiš- 

(|ko gyvenimo patyrimus, klausydamasi 
t j motinos kalbų .su ..Jdientais, — vėliau,, 

kai mirė Delfiną, — Silvi buvo trylikos 
metų, — mokymasis pas siuvėją, buvu
sią motinos draugę, kuri ją priglaudė, o 
po metų mirus darbo nualintai globėjai 
(Paryžiuje greit nusialinama!), įvairūs 
jos nuotykiai. • Neapdailintais išsireiš
kimais ji vis linksmai pasakojo apie kar
čius patyrimus, žvelgdama į juos iš juo
kingosios pusės. Prabėgom ji piešė £ipus 
ir charakterius, užbesdama lyg adatos 
dygsniais ant pasakojimo metmenų čia 
bruožą, čia kokį nors nuotykį, čia- žodį 
arba fizionomiją. Ji ne'papasakojo vis
ko; ji daugiau buvo išbandžiusi gyveni
mą, negu pasakė ir, gal būt, negu jai 
būtų buvę malonu prisiminti. Ji atsi
griebė paragrafe apie draugą, — pasku
tinį draugą. (Jei buvo ir daugiau para
grafų, ji juos pasilaikė sau.) Medicinos 
studentas, sutiktas kvartalo baliuje (aiš- 

r ku, dėl šokių ji buvo atsisakiusi pietų!).
Nelabai gražus, bet malonus, didelis, 
tamsus, džiugių akių, su raukšlelėmis 

’ kampučiuose, sutrauktų šnervių, gero 
šuns nosies, linksmas, nuoširdus... Ji 
vaizdavo jį, nevyniodama į popierių, 
mielai girdama jo gerąsias ypatybes, bet 
taip pat bent kiek jį pašiepdama, paten
kinta savo pasirinkimu. Pasakojimą ji 
pertraukdavo juokdamasi iš atsiminimų, 
kuriuos pasakojo, ir iš tų, apie kuriuos 
nutylėjo. Aneta, virtusi ausimis, tylėjo 
sumišusi ir susidomėjusi, vienur kitur 
įterpdama keletą nedrąsių žodžių. Kal
bėdama Silvi laikė jos ranką, o kita, sa
vo laisvąja ranka glostė vieną po kito jos 
pirštų galus, lyg varstydama rožančių. 
Ji jautė, kad seseriai nesmagu, dėl to 
džiūgavo ir ją mylėjo.

Abi mergaitės sėdėjo ant suolo po me
džiais; užėjus nakčiai, jos nebematė vie
na antros. Šis mažasis velniūkštis Silvi 
tuo pasinaudojo papasakoti apie šiek 
tiek laisvesnes ir ypač meilingas scenas, 
norėdama galutinai įgąsdinti savo did
žiąją seserį. Aneta atspėjo jos gudra
vimą; ji nebežinojo, ar turėjo dėl to šyp
sotis, ar ją peikti. Ji būtų norėjusi 
peikti; bet tokia graži buvo ta mažoji se- 
šutė! Jos balsas skambėjo taip linksmai, 
J°s džiaugsmas atrodė toks sveikas! Ane
ta vos kvėpavo, stengdamasi neparodyti 
savo susijaudinimo, į kurį ją gramzdino 
šie meilės pasakojimai. Silvi, savo pirš
tais jausdama sesers virpėjimą, stabte
lėjo, norėdama pasigardžiuoti ir prireng

ti jai naują išdaigą: pasilenkdama ; 
Anetos, ji pusbalsiu, nekaltai ją paklau
sė, ar ji taip pat turinti draugą. Aneta - 
krūptelėjo— ji to nesitikėjo — ir parau
do. Veriančios Silvi akys ieškojo jos 
bruožų globiančios tamsos priedangoje; 
neįstengdama to padaryti, ji pirštais pa
lietė Anetos skruostą...

— Jis dega, — pasakė ji juokdamasi.
Aneta negudriai nusijuokė ir dar la

biau kaito. Silvi puolė jai ant kaklo.
— Mano kvailute, mano tilvikėli, ko

kia tu miela! Ne, tu neįkainuojama! 
Nepyk ant manęs! Aš leipstu. Aš tave 
labai myliu. Mylėk- savo Silvi nors tru
putėlį! Tai nedidelės vertės daiktas. Bet 
toks, koks yra — jis tavo. Aneta, mano 
antele! Tiesk savo snapuką, bučiuoju 
tave!..

Aneta jausmingai suspaudė ją savo 
glėbyj-e, net pritrukdama kvapo. Silvi iš
silaisvindama pasakė žinovės balsu:

— Tu moki bučiuoti. Kas gi tave iš- ,

Ks. B. Karosienė

mokė?
Aneta savo ranka šiurkščiai užspaudė 

jai burną:
— Nejuokauk vis taip!
Silvi pabučiavo jos delną.
— Atleisk, daugiau to nedarysiu.
Priglaudusi skruostą prie ;savo sesers 

rankos, ji sėdėjo ramiai, tyli, klausyda
ma, žiūrėdama į tamsią, vos permatomą 
dangaus užuolaidą, iškarpytą medžio ša- , 
kų; patamsyje Anetos veidas linko į ją 
ir tylutėliai jai kalbėjo.

Aneta atvėrė savo širdį. Savo ruožtu . 
ji pasakojo apie laimingą savo vienat
viškos jaunystės turiningumą, apie šią . 
aušrą mažutės Dianos, jausmingos, bet i 
be audrų, gyvenančios tuo, ko trokšta, ■ 
ne mažiau negu tuo," ką turi, nes tarp .! 
vieno ir antro jai nėra kito nuotolio, kaip 
nuo šiandien iki rytoj. Ji tuo rytojumi 
yra tokia tikra, jog jau iš anksto, dar , 
ant krūmo, mėgaujasi jazmino kvapu, 
nesiskubindama jo nuskinti.

Ji pasakojo apie ramų egoizmą šių 
metų, tuščių įvykiais, kupinų > svajonių Į 
sultimis. Ji kalbėjo apie intymumą ■ ir 
apie viską aprėpiančią meilę, kuri ją ri
šo prie tėvo. Nuostabu tai, kad, taip 
besipasakodama, ji surado pati save: iki 
šios valandos ji dar nebuvo turėjusi pro
gos nagrinėti Savo praeities. Todėl tar
pais ji sumišdavo. Ji paliaudavo pasa
kojusi; kartais jai būdavo sunku išsi
reikšti, kartais ji kalbėdavo su drumstu 
ir vaizdingu užsidegimu. Silvi ne visuo
met gerai ją suprato, žaidė, ne tiek klau
sė, kiek stebėjo išraišką veido, viso jos 
kūno ir balso.

Dabar Aneta prisipažino pergyventą j 
pavydulio kankynę, kai ji atrado kitą 
šeimą, kurią tėvas buvo nuo jos. slėpęs, 
ir smūgį, kad buvo dargi varžovė sesuo. 
Liepsnojančiu atvirumu nebeslėpč nieko, 
dėl ko ji raudo; kančia, pabudo, žadina
ma prisiminimų; ir ji pasakė:

— Aš tavęs neapkenčiau!.. — su tokiu | 
užsidegimu, jog net nutilo, nustebinta ; 
savo balso skambesio. Silvi, mažiau su
sijaudinusi, bet labai susidomėjusi, juto 
prie savo veido Anetos rankos virpėjimą i

sveikata 
kad 
yra 
taip 
būti

“Yra ugnies ten, viduje!”
Aneta vėl tęsė prisipažinimus, kurie 

jai brangiai atsiėjo. Silvi galvojo sau:
“Ji juokinga, kad taip man viską pa

sakoja !”
Bet .ji jautė augant savo keistai di

džiajai seseriai pagarbą’, tiesa, pašaipiš
ką, be galo švelnią, kuri ją vertė meiliai 
glaudyti savo veidą į seserišką delną. .x.

, (Bus daugiau)

Kaip pavojingai ji buvo ap
sirgusi, tik jos drg. Juozas, 
tėvai Balčiūnai ir artimieji 
draugai ir draugės težinojo. 
Per pirmutines dvi savaites 
buvo priežiūroje šešių ligoni
nės gydytojų. Kiekvieną dieną 
buvo laukiama pavojingų kom
plikacijų ir niekas negalėjo 
pasakyti, kaip liga baigsis.

Pati ligonė ir mes visi, ku
riems ji pasakojo kaip apsir
go, manėme, kad ligos prie
žastis buvo žuvienes pietūs, 
kuriuos suvaikiusi pasijuto 
serganti. Bet gydytojai nusta
tė, kad pamatinė priežastis 
buvo: Begalinis nervų išeikvo
jimas ir fizinis nusilpimas. E- 
sa žuvienės pietūs šiek-tiek su
erzino virškinimo sistemą, to 
ir užteko, kad uždegti nusil
pusius nervus. Anot vyriausio 
gydytojo pasakymo: 'Laimin
ga, kad dabaV tuos pietus pa
valgė, jei porą.trejetą savai
čių vėliau, abejotina, ar būtų 
išlikusi gyva. *

Gyvenant kaimynystėie su 
dd. Karosais, diena iš dienos 
prisižiūrint Karosienės darbą 
ir kovą unijoje su reakcionie
riais, galima tik sutikti su 
gydytojų išvada ir pagerbti 
juos už tai. Nes ši jų išvada 
liks gili pamoka ir d. Karosie- 
nei: Kad žmogaus
galima be laiko pakirsti; 
ne vien fiziniai smūgiai 
pavojingi sveikatai, bet 
jau dar pavojingesni gali
moraliniai sukrėtimai, nervų 
įtempimai, begalinis eikvoji
mas nervų.

Per praėjusi pusmetį reak
ciniai unijų vadovai tvirtai 
pasiryžę, gerai planuotai ir 
organizuotai .dirba, kad d. 
Karosienę išmesti iš unijos or
ganizatorės vietos. Kaip tik 
pradėjo puolimą ant jos, tuo 
laiku apsirgo raštinės darbi
ninkė, buvusi vienintelė pasiti
kimą Karosienės sandarbinin- 
kė unijoje. Reakcininkai jos 
vieton tuojau įbruko savo ša
lininkę. Karosienė liko vienų 
viena.

Reakcininkų tikslas buvo 
perlipti per d. Karosienės gal
vą ir paimti upijos vadovavi
mą į savo .rankas. Aišku, jie 
manė, kad bus visai nesunku 
keliems vyrams užbėgti vienai 
moteriai už akių. Bet jie apsi
riko. Karosienė pasiryžo nepa
siduoti. Ji čia uniją suorgani
zavo, ji žino narius, pažįsta 
padėtį, žino kiekvieną takelį 
ir kampelį. Kiekvienas strei
kas, kiekvienas lokalų ■ susi
rinkimas, kiekvienas tarybų, ; 
direktorių, komitetų, komisijų ! 
susirinkimas, sutarčių dary- | 
muese—kontraktuose su darb- j 
daviais, legališkuose reikaluos 
se su valstijos ir. federates 
valdžios Darbo Departmentais 
ir tt. ir tt., ji vis priešakyje ir 
priešakyje tų vyrų. O prie to 
visą admin istratyvį darbą raš
tinėje ji negali paleisti Iš sa
vo rankų. Reakcininkai maty-

dami, kac} neužbėgs jai už 
kių, kliudo jos darbui visokiais j 
būdais, persekioja, kiša koją, | 
kad suklupdyti ją.

Birželio mėnesyje pripuola
■ organizatoriaus rinkimai. Re
akcininkai parenka vieną po- , 
puliariškiausių savo pasekėjų, j 
tūlą James McKenen, prezi- . 
dentą apskrities unijų tary- ■ 
bos, pastato jį kandidatu prieš I 
Karosienę.' Paskiria balsų kon- Į

I troliavimo komisiją iš trijų i 
j ypatų-du savo šalininku, o vie- | 
: ną Karosienės. Vienas jų šąli- 1 
i ninku globoja balotų dėžę, o , 
i antras raktą. Balotų dėžė at- į 
- neša į lokalų susirinkimus, o 
j po susirinkimų ir nubalsavimų
■ vėl nusineša į viešbutį. Karo
sienės šalininkas visai nepri- 
leidžiamas prie balotų dėžės.

Narių tarpe reiškiasi nepa
sitenkinimas, pasipiktinimas. 
Iš visko aiškiai matosi, kad 

j labai didelė didžiuma narių 
I balsuoja už Karosienę. Bet vi- 
I si mato, kad du reakcininkų 
j šalininkai balsų kontroliavimo 
I komisijos nariai, gali atsida- 
! ryti balotų dėžę, gali savo 
. šalininkui pridėti balsų kiek 
• nori, o Karosienės balsus iŠ-
■ mesti. Nariai laukia balsavimo 
pasekmių paskelbimo su di-

, džiausiu nekantrumu.
Kaip mažai balsavo už jų 

kandidatą parodo tas faktas, 
j kad užsibaigus balsavimams, 
' nedrįso savo kandidato pa
skelbti laimėtoj ūmi, bet pas
kelbė, kad abudu kandidatai 

' gavo po lygų skaičių balsų.’ 
i Dėlto įvyksiąs perbalsavimas 
i liepos mėnesyj. Sulaukus lįe- 
. pos mėnesio, reakcininkų įta- 
j-ka unijoje dar labiau nupiio-

■ lė, aiškiai matėsi, kad jų kan- 
I didatas negaus nei tiek balsų, 
j tad perrinkimą vėl nukėlė į 
i rugpjūčio mėnesį.

Tačiau reakcininkų seras 
. vis puolė ir jie' jau nebežinojo 
1 ko tvertis. Nes nariai ne vien 
i piktinosi, bet tūli jau pradėjo 
i atvirai kalbėti už atsimetimą 
j nuo CIO, o dėtis prie vėraus- 
menų-sandelių darbininkų uni
jos, vadovaujamos Harry Brid 
ges. Tuo tarpu-vienos dirbtu
vės darbininkai Los Angeles 
nusitaria atsimesti nuo CIO ii 
dedasi prie ADF, Bondanzi 
organizuojamos textiles uni
jos.

Šiame mišinyje atsidūrę re
akcininkai paskelbia, kad 
perrinkimas organizatoriaus 
atidedamas iki reguliariam 
organizatoriaus rinkimo laL 
kui, kuris atsibuna tuojau po 
Naujų Metų.

Tuo tarpu CIO Internacio
nale Organizacinė Komisija, 
kuri atsiuntė čionai tuos “or
ganizatorius”, atšaukė juos. 
Vyriausią jų, kuris vadovavo 
visai maišatienei ir labiausia 
sekiojo ir persekiojo Karosie
nę, netik prašalino iš “organi
zatoriaus” darbo, bet išmetė 
ir iš unijos.

Reakcininkų išstatytas kan- f 
didatas prieš Karosienę, Ja
mes McKenen ištraukė savo 
kandidatūrą ir pareiškė, kad 
atėjus metiniams organizato
riaus rinkimams jis jau ne
kandidatuos. Taipgi jis re
zignavo iš Apskrities Tary
bos prezidento vietos ir iš 
raštininko vietos savo lokale.

Kokių priemonių Karosie
nės prašalinimui iš organiza
torės vietos dabar imsis CIO 
Internacionale Organizacine 
Komisija, sunku butų“ atspėti, 
bet drąsiai galima sakyti, kad 
šis įvykis dar labiau suerzino 

; reakcionierius ir jie dar la-
■ biau ir žiauriau puls žymiąją 
' ir darbininkų mylimą organi- 
Į zatorę.

Tik labai gaila, kad Kauo- 
sienė, vietoj pasidžiaugti ap
galėjusi reakcionierius, turėjo 
suklupti fiziniai, turėjo rim
tai susirūpinti savo .sveikatos 
lūkimu. Keturias savaites iš
gulėti ligoninėj tik dėl to, 
kad bile minutėje kryptelėjus

Darbininkai žiuri į mane, jj© 
su manim, jie laukia mano Va
dovavimo jiems kovoje 
reakcininkus, į ką būtų pana, 
su, jei aš dabar, be niekur 
nieko, pasitraukčiau ?

Pilnai tikiu, kad kiekvienas 
mūsų spaudos skaitytojas ger-- * 
bia d. Karosienę už jos ilgų \ 
metų prakilnius darbus visuo
menei ir linki greitai pasveik
ti, sutvirtėti ir daboti sayo 
sveikatą, kad ilgai dar gyven
tų ir darbuotųsi.

A. Taraška.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienrašti Laisvę, tai
tuojau užsisakykite. Jis kas-

nusiskundė,'

blogojon pusėn po ranka bū
tų moderniškos ligoninės .prie
monės ir prityrę gydytojai, 
gelbėti tavo gyvastį, tai ne
lengva pareiga, kad ir drąsiai 
darbininkų organizatoriai.

Vos keli bus musų spaudos 
skaitytojų, kurie žino, kad 
per praėjusį pusmetį Karosie
nė retą savaitę turėjo vieną 
vakarą liuosą. Galima sakyti, 
kad kiekvieną savaitę, diena 
iš dienos, nuo 8 vai. ryto iki 
10 iki 11, ir net iki po dvy
liktai nakties, negrįždavo iš 
unijos susirinkimų bei iš kito
kių unijos darbų. Ir visą laiką 
buvo reakcininkų sekiojama, 
persekiojama, kiekviename 
žygy j e kriti kuo jama.

Kelis sykiu^
kad energija ir sveikata bai
gia išsisemti. Skundėsi, kad 
dažnai užeina širdies drebėji
mas, rankos, kojos dreba, a- 
kys verkia-ašaros bėga. Bet 
nei ji pati, nei mes nesuprato
me, kaip arti ji buvo prie pa
vojingo nervų sukrėtimo.

Daugelį sykių esame kalbė
jo ir patarę jai mesti unijos 
darbą ir eikvojimą savo svei
katos, nes reakcininkai, jei ne 
legaliu būdu, tai kitaip vis- 
tiek išmes iš organizatorės 
vietos, jei jau jie to pasiryžo.

Taip ji tą irgi žinojo “dar į 
geriau už mumis. Bet kaip 
kiekvienas pasiaukojęs, ištiki
mas darbininkų organizato
rius, taip ir ji, atsakydavo : į 
šiuo laiku jokiu būdu negaliu 
mesti, nes darbininkai supran
ta, kad reakcininkai čia atva
žiavo ne su gerais tikslais.

dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

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

MATTHEW A. 
butus 
(BCYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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; Newark 5, N. J.
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Philadelphiečiai Kviečia į Puikų 
Į BANKETĄ IR KONCERTĄ 
0 Kuris Įvyks Sub., Lapkričio (Nov.) 22 
| RUBA HALL
į 414 Green St., Philadelphijoj
§ Programa prasidės 7:30 v. (Salė atdara 6 v.) .
$ ’ -------- 1------- L-----------
- 1
I Šis puikus pokylis rengiamas pripuolamai su ‘Lai- 
§ svės’ vajum ir atžymėjimui gimtadienid draugo A. 
| Šmito, kaipo vieno iš senesniųjų lietuvių visuomehi- 
| ninku pažangiųjų veikėjų ir gabiausio “Laisvės” 
S platintojo. Verta pagerbti darbštų veikėją^ d. A. 

Šmitą ir smagiai laiką praleisti besiklausant kon- 
| certo, kurį pildys Lyros Choras ir kiti. O d. J. Iva- 
| nausko “Kepurningų” orkestrą gros iki vėlumos. 
| Skaniausią vakarienę pagamins Moterų Klubo ir, 
| A.L.D.L.D. 10-tos kuopos narės. Ir viskas tas tik 
|^už $2.00. Prašome dalyvauti, tik nepavėluoti.
| Rengimo Komisija.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio 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

---------------------------------------—p -.......... . ........ ................. . ........ .............. .................
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Atsiuntė tulpių ir 
kfokusų LKC daržui

Southbostometė drauge 
Karolina Kazlauskienė at
siuntė LKC daržui tris tu
zinus tulpių ir veik tris tu
zinus krokusu.

Praėjusių metų rudenį d. 
Kazlauskienė pati
arti trijų tuzinų labai 
žiu tulpių.

Širdingas ačiū jai!

atvežė
p; ra-

Aido Choras
Painoka Įvyks šio penkta

dienio vakarą, 8 vai., Liberty 
Auditorijos Music Room. Pra
šome visus senus ir norinčius 
įstoti dainorius ateiti tuojau. 
Metų galop rengiame savo 
koncertą ir jau turime daug 
užkvietimų kitų organizacijų 
programoms. Chorui ir visuo
menei esate labai reikalingi.

Choro prezld.

Lapkričio 15 ir 16 
bus paroda-bazaras

, Lapkričio (Nov.) 15-tą 
16-tą New Yorke Įvyks kelio- Į 
likos tautų moterų bendrai | 
rengiama paroda su Įdomia, ! 
taip pat daugelio tautų meni
ninkų vykdoma programa ir 
išpardavimu parodai sudova- 
notų dailiadarbių ir kitų dova
nų. j

Lietuvių Aido Choras teiks 
programą 15-tos vakarą greta' 
rusų, ukrainų, amerikonų ir 
kitų.

Išpardavimas daiktų—baza
ras—bus vykdomas pirm ir , 
po programų. Pažarui yra vi- 
šokiausių daiktų, tinkamų 
duoti dovanoms šventėmis ar 
Šeimyninėse iškilose. Ir'yra 
kasdieninių, asmens ir namų • 
reikalui tinkamų.

Lietuvių stotelė (booth) j 
dar nėra pakankamai turting- 
ga. Prašome ir laukiame dau
giau dovanų iš paties Brookly- 

iš kitų 
eis la-

Rich- 
dirbs 

atiduos

NgwWto^/^zferZinkH
ir balsuotojams pavaišinti bač
kutes alaus. Darbo žmonių 
balsus norintieji pasukti dar
bininkų atstovams paaukoja 
savo darbą, sumoka iš savo 
kišenės fėrus ir Įžangas Į mi
tingus, duoda aukas patys ir 
prašo jų iš kitų.
šiemetinės lietuvių komisijos 

plačios rinkliavos tam tikslui 
nevedė, tiktai poroje mitingų 
paprašė dalyvius tam prisidė
ti (regis, buvo renkama tiem? 
tikslams viename filmų rody
me ir viename masiniame mi
tinge). Kadangi daugumoje 
mitingų dalyvauja (su mažo
mis išimtimis) veik tie patys 
visur esantieji žmones, tad 
jie ir teprisidėjo.

Komisijos, tačiau, bandė 
veikti tą, kas būtinai reikia 
veikti, gavusios ai* negavusios 
gana pinigų. Kurie matėte rin
kiminę literatūrą ar girdėjote 

i gerą radio programą už dar- 
: bininkus ar progresyvius, ži
nokite, kad ir tuose dalykuose 
buvo pridėtas ir lietuvių gra- 

ir , šis pagal reikalą. Taigi, komi
sijos baigė rinkimus su skola 
organizacijos iždui ar sau as
meniškai.
‘Tikimasi, kad progresyvių 

prieteliai nenori to, kad daur 
giausia dirbusieji turėtų dau
giausia ir užmokėti. Kad jie, 
ypačiai tie, kurie pastaruoju 
laiku tiems reikalams neturė
jo progos prisidėti, prisidės 
dabar, pirmiausiai progai pa
sitaikius Įteiks savo Šerą.

Pasiliuosavę nuo rūpesčio 
apie neužbaigtus finansus, ga
lės energingiau imtis kitų 
darbų. Reikalas veiklos juk 
nesibaigė su rinkimais.

Talkininkas.

'Unijistai žada veikti 
ir po rinkimii
Distributive Trades Workers 

buvo suruošęs ba- 
darbuotojams susi- , 
pagerbti vyriausių 
žmonas, Mrs. Hal-

Darbininkai reikalavo 
laikos Korėjoje

seniau ir stipriai buvo pasisa
kę už* tuojau atsteigimą tai
kos Korėjoje.

Laisvės koncertas - savųjų, 
brooldyniečių iškilmė

Visi mes laukiame dienraš
čio Laisvės metinio koncerto, 
nes tai yra retenybė daugeliu 
atžvilgių :

Programoje visuomet^ turi 
naujovių. Jų bus ir šiemetinia
me koncerte, kaip jau matote 
iš atskirai telpančio skelbimo.

Į tą šventę. ai vyksta daug 
svečių iš kitų 
žada linksmų 
seniai matytais 
minėmis, taipgi

miestų. O tai 
susitikimų su 
draugais, gi
ri an j as pazin-

M -tio n i o .j e, skaitlingoje 
publikoje praleidžiame links
mai dieną. Ir —

Jaučiame atlikto naudingo 
darbo džiaugsmą, nes esame 
draugiškai pasitarnavę tam 
laikraščiui, kuris mums, kaipo 
darbo žmonėms, stengiasi iš
tikimai tarnauti per ištisus 
metus.

Kalbant apie svečius, norisi

priminti, jog pirmoje vieptoje 
esate juis, didžiojo Brooklyno- 
Queens ir aplinkinių miestų 
gyventojai, nes tiktai pūs gali
te pripildyti salę. Taip, bran
gūs tie, kurie pašvenčia daug 
laiko ir iškaščių atvykti iš to
liau, bet publikos, atžvilgiu 
koncertas bus pilnai pavykęs 
tiktai tuomet, kai visi vieti
niai būsime “ant kojų.” Tai
gi — :

Kviečiame jus visus ir lauk
sime . malonaus su jumis vi
sais pasimatymo šį sekmadie
nį, lapkričio 9-tą, Liberty Au
ditorijoje, kampas Atlantic 
Avė. ir 110th St., Richmond

Iš visur klauskite kelio į 
Richmond Hill. Nepamirškite 
to Hill, Didžiojo New Yorko 
miesto ribose yra ' du Rich- 
mondai, vienas nuo kito apie 
dviejų valandų kelio atstume.

Atvirkšti “apsauga” 
iššaukė sąjūdi

pasipiktinimas ir

trečiadienį šeimos 
išsikraustyti bėgiu

ewRinkimų išvakarėse 
Yorko Labor. Conference for 
Peace pasiuntė vyriausiems 
kandidatams paraginimą veik
ti taikai ir užklausimą, kaip 
jie laikysis, kaį bus išrinkti.

Sykiu su paklausimu pasiųs
ta pranešimas, kaip darbinin
kai New Yorko šapose Į tai 
žiūri, šapose apklausinėtų 
darbininkų 95 iki 97 nuošim
čių reikalauja taikos Korėjoje 
dabar, tuojau.

Paklausimus siuntė prezi
dentiniams kandidatams Ste
vensonui, Eisenhoweriui: sa
natoriniams
ves, Cash m ore, Counts. Darbo 
parti j os (A L P) k an d i d atams 
Hallinanui ir Lamontui pa
klausimų nesiuntė, nes jie jau

Darbininku bazaras
Ko galima tikėtis bazare?

Gerą paveikslą duoda kad 
skrybėlinių unijos eiliniai na?J 
riai, kurie pažadėjo padaryti 
50 'tuzinų skrybėlių ir jau pa
darė 25 tuzinus.

■Panašiai dirba dresmeike- 
rės, vyrams ir vaikams drabu
žių siuvėjai ir kiti. Įvyks 
gruodžio 11—14 dd.

John E. Hatosy, ipžiniorius, 
buvęs dingęs spalio 25-tą, at- 

kandijdatams I-' rastas East River vandenyje

Demokratų kandidatas 
kalbėjo Gardene

Sekmadienis po 
Laisvės koncerto

no—New Yorko ir
miestų. VĮso to pelnas 
bai svarbiams tikslui, 
mondhillietės, kurios 
bazare, visą uždarbį
•tam tikslui, nepasilaika.nt sa
vo klubui' nei cento. Taigi, 
prisidėjusieji iš kitų miestų 
paremsite ne brooklyn iečių 
klujią, bet bendrą tikslą, 1 
riajn pramoga rengiama.

jauni- 
Capitol 
uni.jis-

ku-
S.

Ar leisite po rinkimų 
liktis su skola?
J/ Viena valdančiųjų partijų 
New Yorke savaitę pirm rin
kimų pasiskundė baigsianti 
rinkimus su skola. O ta parti
ją savo eilėse turi milijonie
rių. Jai padeda ir tūlų unijų 
viršininkai, aptaksuodami na
rius ar šiaip duodami iš unijos 
iždo paskyras rinkimų reika
lams.

Darbo žmonių partijoms ir 
. nepriklausomiems komitetams’ 

tenka viską gauti iš tų pačių 
eilinių žmonių. Tą pačią pro
blemą turime ir tie lietuviai, 
kurie norime darbo žmonių 
ir, progresyvių partijoms pa
dėti.

Pardundantieji darbo žmo
nių balsus valdovams politi
kieriai gauna sau privilegijų

Komitetas 
lių, unijos 
tikti ir 
kandidatų
linan ir Mrs. Lamont.

Publika, daugumoje 
mas, perpildė Hoteb 
balruimį. Pakiliu ūpu
tai kalbėtojai priminė savo 
kovas už tikrą unijizmą ir lai
mėjimus. Jie su užpelnytu pa
sididžiavimu minėjo savo pa
ramą progresyviams kandida
tams praeityje, savo ryžtą 
pagelbėti taikai ir progresui 
šiuose rinkimuose. Taipgi ra
gino laikytis rinkimų dvasias 
ir po rinkimų, vykdyti bendrą 
darbą už tuos pat tikslus. 
Ragins tuojau sustabdyti mū
šius Kerėjoje, nežiūrint, kas 
bus išrinktas.

Audringais sveikinimais bu
vo pasitiktos viešnios , Mrs. 
Vincent Hallinan, žmona dar- 
biečių kandidato Į preziden
tą, ir Mrs. Corliss Lamont, 
žmona kandidato Į Jungtinių 
Valstijų Senatą iš visos New 
Yorko valstijos. Taip pat di
džiu entuziazmu sveikino Vito 
Marcantonio, American Labor 
Partijos pirmininką. Rep.

Demokratų kandidatas į 
prezidentą Adlai Stevenson 
praėjusio antradienio vakarą 
kalbėjo Madison Square Gar- 
dene. Jo 'kalba Gardene, kaip 
ir visos jo kalbos kitur, lenk- 
tyniuoja su Eisenhoweriu už 

■ tai, kuris geriau sunaikins ko-* 
munizmą. Nieko naujo nepri- 

j dėjo prie jau žinomų kalbų.
Komunizmo naikinimas, 

1 kaip žinia, užsieniams politi
škoje reiškia tęsimą ir plėtimą 

karo Korėjoje. Namie reiškia 
vis daugiau kėlimą kainų ir 
taksų; šaldymą ir mažinimą 
algų; uždraudimą prieš tai 
protestuoti \ krikštijimą visų 
neklaužadų komunistais ir 
persekiojimą.’

Pirm mitingo, pirmadienio 
vakarą ir dienos metu antra
dienį Stevensonas važinėjo po 
Harlemą ir kitur po miestą.

Pirmadienio vakaras buvo 
labai šiltas, gražus. Gyvenan
tieji Harleme dešimtimis vie
name bute negrai ir portor' 
kiečiai masiniai išeina Į gat
ves kada būna pakenčiamas 
oras. Jūs ir aš tokį vakarą ten 
gatvėse galėtume • susitikti 
tūkstančius žmonių.' Steyenso- 
nas ten susitikęs 65,000, rašo 
spauda. Pamatę iškilą, be abe
jo, daugelis tiksliai išėjo jos 
pažiūrėti. Per spaudą ir per 
radiją gyventojai buvo apie 
tai informuoti, prie to ragina
mi.

Pietų laiku antradienį, taip 
pat gražią dieną, Stevensonui 
vykdė mitingus adatos centre, 
kur pertraukoje pietums mi
nios žmonių išsipila Į gatves 
suvalgyti sandvičių
restauraną, pasigaut oro, sau
lės. Spauda skelbia kad ten, 
ant 7th Avė. tarp 34th ir 42nd 
Sts. susirinko apie 250,000 
publikos, Stevensono rėmėjų. 
Galima užtikrinti, kad ten bu
vo daug jo rėmėjų. Tačiau ne- 
rėmėjai, ypačiai tie, kurie 
restauranuose valgo pietus, 
būtų turėję atsisakyti pietų. 
O to jau perdaug tikėtis net 
iš Stevensono priešų.

Vakarą Į Gardeną ir prie 
Gardeno buvo susirinkę daug 
svietelio. Spauda jiems priro- 
kavo nuo 32,.000 iki 37,000. 
Neabejotina, jog brangiai ap
mokėta propaganda ir čia su
vaidino savo rolę. Tačiau pri
sidėjo ir kelių unijų viršinin
kai, kurie, vieton mobilizuoti 
darbininkus darbininkų kandi
datų paramai, mobilizavo na
rius ir jų šeimas valdančiosios 
klasės kandidato paramai. Iš 
unijų raštinių buvo išsiuntinė
ta n'ariąms tūkstančiai nemo
kamų tikietų.

Kas apmokėjo mitingo iš- 
kaščius? Nežinau, žinau tiek,

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

ar eiti į

Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

GLENN’S RESTAURANT & BAR I
lietuvių Glenn šeimos nuosavybe

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KR0CHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

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

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

N F. R A MINIMUM MOKESTIES IR NfcRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, šeštadieniais Ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos ir šokiai, šauni Orkestrą.

K

Sekmadienis po Laisvės 
koncerto, jau bus lapkričio 
16-ta.’ Tai atidarymas kultūri
nės apšvietos sezono, ši suei
ga bus tikrai Įvairi. Mes jau 
girdėjome, jog geros LMS 
draugės paruoš skanių užkan
džių, o prie užkandžių bus 
ir gėrimų.

Mūsų chorvedė, Mildred 
Stensler, jau organizuoja 
gražią meninę programą. Ir 
dar naujiena, tai kad didžiu
mą meninės programos atliks 
patys jauniausi .artistai, mėgė
jai, studentai. .

O kultūrinė programa šiam 
vakarui- bus bepdra. Kiekvie
nas ir kiekviena galės prisidė
ti savo kalba, savo išminčia 
šiame forume. Bus vietojo ir 
sugestijos, kaip Įvairesnes ir 
turiningesnes programas suda
ryti ateinantiems forumams.

Todėl mes tikimės skait
lingos publikos, kuri dalyvaus 
atidaryme kultūrinių forumų. 
Sulaukę lapkričio 16-tos visi 
būkite Lietuvių Kultūriniam 
Centre, lygiai 3 vai. po pietų.

Reporteris

Rendauninkų Taryba pasku
busiame laužynais ir nelaimė
mis Brooklyno Bedford- Stuy- 
vesant distrikte kritikavo są
lygas, kuriose 27 portorikic- 
čiai turėjo gyventi name prie 
10 Stuyvesant Avė. Bet kada 

'valdinė Įstaiga Įsakė šeimas 
šalinti iš to namo ant gatvės, 
kilo didis 
sąjūdis.

Praėjusi 
gavo Įsaką
48 valandų, kitaip bus spėka 
ir prievarta iškraustytos. Na
me gyveno 15 suaugusių ir 12 
mažų vaikų. Kiekvienas, kas 
paskiausiais keleriais metais 
ieškojo buto, žino, ką tai reiš
kia, ypač esantiems su mažais 
vaikais.

Visa susiedija pasipiktino 
tuo, kad valdiniai organai, Į- 
sakydarni išsikraustyti, nepa
siūlė, kur jie gali išsikraustyti. 
Tiesa, kad esamojoje vietojo 
bloga, tačiau vis dar yra šioks 
toks stogas, šiokia tokia sie
nų užvėja.

Portorikiečių susiedijos va
das, American Labor Party 
kandidatas Į valstijos senato
rių tame distrikte Jesus Colon 
atsišaukė Į kaimynus ir ALP 
klubus veikti, kad šeimos ne
būtų išmėtytos ant gatvės.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE 

LABORERS 
CARPENTER’S HELPERS

• Needed at once
• Will ,pay good

who qualify
• Steady work
• Good working

Apply in
TRACTOR SERVICE INC.

. Penfield Ave., Jeffersonville, 
(216-222)

wages to

condit ions 
Rerson

those

1 Pa.

CANDY JtfAKER 
Needed at Once.

Unusual opportunity for right 
Steady work; good working condi
tions. Apply in person.

SHULL CANDIES, INC. 
638 Marietta Ave. 

Lancaster, Pa.
(215-219)

man

ties 135th St.

REIKALAVIMAI
Reikalinga namų darbininkė. Nuo

savas kambarys ir vonia. Du suau
gę; du berniukai 12 ir 17 m. Turi 
mokėti angliškai. $40 i savaitę. 
Manhasset, L. I. MA. 7-4776.

(218-220)

Reikalinga viduramžiaus moteriš
kė dirbti kepykloj, pardavinėti duo
nų, tortus ir 1.1. Valandos nuo 4:30 
dienų iki 11:30 vakare. Dėl dau
giau informacijų, prašome kreiptis 
j SCHOLES BAKING CO„ 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 7 

(217-219)

73,276 kariškiai 
atsiuntė balotus

66, ~

nariai iš užrubežių at- 
balotus. Daugelis tų 

atėjo i§ Korėjos. Vis 
labai daug nesugrąžino

New Yorko valstijos 
387 kariškiai ir 6,889 kariškių 
šeimų 
siuntė 
balsų 
viena
balotu. Viso buvę newyorkie- 
čiams kariškiams išdalinta 
90,000 balotų. Tūli gal nebal
savo dėl to, kad būdami už
sienyje negalėjo gauti 
žinių apie kandidatus.

Vyrukas pašautas 
apiplėšime

visų

rytąAnksti pirmadienio 
trys jauni vyrukai bandė api
plėšti Roxy Bowling Center 
ties Roxy Teatru, New Yorke. 
Savaite anksčiau ten pat įvy
kusiame apiplėšime buvo iš
nešta $180.

Gaudant, plėšikas Michael 
Spillane, 19 metų, pavojingai 
pašautas. James .McGrane, 21 
metų, suimtas sveikas.. Trečia
sis pabėgo. Vienai moteriškei 
praeivei viešniai iš Montreal, 
peršauta rankovė.

kad nemokamų tikietų buyo 
galima gauti iš kairės ir iš de
šinės. Ir man keli asmenys 
siūlė nemokamu tikietų.

N. E. R.

“Generolas” dabar 
jau šaltojoje

Spalio 23-čią iš viešbučio 
Henry Hudson i Mitchell 
Field paskambino “orlaivyno 
brigados generolas -Davis” ir 
pareiškė, kad jam reikalingas 
auto su šoferiu. Auto ir šofe
rį jis gavo. Nuvažiavęs iki Ho
tel Astor, jis šoferį atleido.

Tą pat. vakarą ' iš Henry 
Hudson viešbučio paskambino 
Į Mitchell Field, kad genero
las išvažiavo savo bagažo ne-, 
išėmęs ir liko nemokėtą vieš
bučiui $53. Tada jau apsižiū
rėta, kad tokio generolo oriai-’ 
vynas nei neturi. Įspėjo vieš
bučius.

“Generolo” atostogos vieš
bučiuose pąsibaigė praėjusį 
sekmadienį jam bandant apsi
gyventi dar kitam viešbutyje, 
vis po skirtinga pavarde. JĮ 
areštavo.

HELP WANTED—FEMALE )
OPERATORS. Experienced. Front 

Makers. Steady work, pleasant sur- .. 
roundings; good working conditions. ' 
Apply in person. GAILORD CLAS-|*' 
SICS INC.. 315 N. 12th St. I

(218-220) I

LAUNDRY SHIRT OPERATOR.
Dry cleaning
departments.
operator on 
Apply: Day
Howard St.

plant with’small shirt Į 
press 
unit.

Nori li

Neods A-l 
standard

& Frick,

(218-220)

shirt 
2-gi r) 
1730

HOUSEWORK, settled, reliable 
woman; assist with cooking. Sleep 
in, own room, bath and radio. 
School age children. References and , 
exp. required. Good home and sala
ry for right woman. Apply in person 
or phone. 1224 Grenox Rd., Wynne- i 
wood. Pa.. Midway 2-6207.

(218-220)

Young woman, general housework 
good salary, cheerful suburban home 
private room and bath, sleep in 
Call Midway 2-8446 for interview.

(216-218)

Woman settled, general housework 
and cooking, live in, nice home, 
must be fond of children, experien
ced and references required, steady 
position for right woman. Phorte 
Bryn Maur 5-4693 for interview. 

(216-222)
Įvairūs išsireiškimai
Jaunuoliui saulėlydis ža

da meilės aistru pilvą -n-ak- 
tį; senstančiam bedaliui taškant surroundings, 
pats saulėlydis žada be
žvaigždę, besapne amžinąją 
nakti. žemaitis

D. SCHULTZ & CO. now has im
mediate openings for Clerks. Gene
ral office work. Knowledge of typ
ing. 38 hr. wk. Steady position, plea- 

Exp. preferred, 
but not necessary; willing to teach. 
Apply in person. 521 S. 4th St. See 
Mr. Goldress.

(215-221)

s
I
H

Dr, A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Te). EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakaro
Penktadieniais u žd a ryt a

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, ,N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

Ę

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, IM. Y.
•
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233
□

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

L.L.D. U-tos kuopos susirinkimas 
įvyks 9 d. lapkričio (Nov.), 10:30 
ryte, 29 .Endicott St.

Draugai, čia reikės išrinkti dele
gatai į LLD 7-tos Apskrities metinę 
konferenciją, kuri įvyks 16 d. lap
kričio Bostone. Taipgi bus raportas 
prisiruošimui prie komedijos persta
tymo — “Trys Mylimos.” Taipgi ir 
kiti svarbūs reikalai.

J. M. Lukas, sekr. 
(218-219)

HARTFORD, CONN.

A.L.D.L.D. 68-tos kuopos mėnesi
nis susirinkimas jvyk.4 10 d. lapkri
čio, 155 
re. Visi 
svarbių 
raportą
čio konferencijos ir 1.1.

(215-218)

Hungerford St., 8 v. vaka- 
nariai malonėkite būti, yra 
reikalų. Delegatai išduos 
iš praėjusios Conn. Apskri-

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kuopos susirinkimas 

įvyks lapkričio 10 d., 7:30 v. vak., 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Visos 
narės dalyvaukite, yra svarbių da
lykų aptarti. A. W.

(217-218)

CLEVELAND, OHIO
Įdomus vakarėlis su dovanomis. 

Rengia Corletto LLD 57-ta kuopa 
Lapkričio 8 d., Klubo salėje, 9305 
St. Clair Ave. Geri1 muzikantai šo
kiam, užkandžiai išsigert. Kviečia
me clcvelandiečius, akroniečius ir 
ūkininkus dalyvauti.

(217-218)

Housework, general. Lighf laund
ry; all electrical appliances; assist 
with children, 
fond of children, 
ner.
nights, 
for

Neat, efficient and 
10 "'til after din- 

5V2 days. No Sunday. Stay 2 
$30 wk. Phone Gr. 7-5277 

interview.
(215-218)

MALE and FEMALE
GIRLS

For Cloth inspection and Creel 
Setting. No experience necessary. 
Steady position. Good working con
ditions. Apply in person.

SECURITY TRICOT MILLS
Main & Montgomery Streets 

North Wales, Pa.
(218-220)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optimetrtsts 

394-398 BROADWAY 
Brooldyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

6 pusl.-Laisve (Liberty)-Ketvirtu Lapkr^-November 6, 1952




