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Prieš ketvertą mėnesiu ši
tų žodžių rašytojui teko būti 
viename nedideliame mitinge, 
kur kalbėjo buvęs kongresma- 
nas Vito Marcantonio. Tarp 
kitko jis sakė:

— Užtikrinu jus, kad šie
met demokratų partija su
smuks taip, kad jos tik griau
čiai tepasiliks.

Nemaža žmonių tuomet ši
tuo Marcantonio pasisakymu 
labai abejojo. Tačiau lapkri
čio 4 dienos Įvykiai tai pilnai 
patvirtino.

—o---

Klaidą darė tie, kurie klau
sė liberalų, kurie balsavo už 
SteVensoną, kaip “mažesnįjį 
blogumą”, kurie nepadavė sa
vo balso už Hallinan ir Bass, 
Progresyvių partijos kandida
tes.
\ Atsiminkime : Stevensonas 
pralaimėjo net savo, Illinois, 
valstijoje, kur Progresyvių 
partija nebuvo balsavimų są
rašuose. •

Jis pralaimėjo net ir Flori
dą, ir Virginia, ir kitas valsti
jas, kur Progresyvių partija 
savo kandidatų neturėjo!

Besirenkant “mažesnįjį blo
gumą,” Progresyvių partija 
neteko daug protesto balsų, 
gi Stevensonas rinkimus vis- 
vien prakišo.

—o—
Kodėl Stevensonas prakišo?
Todėl, kad jis šimtu pro

centų savinosi Trumano politi- 
> ką.

Gi Trumano politika—karo 
politika, infliacijos politika, 
faganų gaudymo politika.

Stevensonas nežadėjo Ame
rikos ž/monėms nieko geresnio, 
nieko viltingesni©, nieko pra
našesnio.

—o—
Eisenhowerio pažadai, kad 

jis vyks į Korėją ir baigs ka
rą, kad jis numažinsiąs Ameri
kos žmonėms taksus, apvaly
siąs Washingtona nuo kyši
ninkų, patraukė jo pusėn dau
gumą balsuotojų.

Republikonų pažadai, aiš
ku, yra veidmainingi. -

T Washingtonasušlburs 
nauja gengė, —: ublikonų 
gengė, gengėrMroškusi valdy
ti ir pel is, gengė naujų 
kyŠini ų.

Ir jie pelnysis!
Tikėtis ko nors geresnio 

y?publikonų—klaida.

ir
o-

EISENHOWERIS GAVO 
DAUGIAU KAIP 31 
MILIJONĄ BALSU

KONTESTAS
Gavimui Laisvei Naujų Skaitytojų

Republikonai laimėjo tik maž ytes daugumas Senate ir 
Kongreso Atstovų Rūme; gav o 442 elektorius-rinkikus!

Gen. Eisenhoweris tapo 
išrinktas prezidentu skait
lingiausiais iki šiol balsais. 
Jis gavo 31,862,042 b., o Ad- 
lai Stevensonas, demokratų 
kandidatas—25,516,390 bal
sų. Bet dar nepilnai už
baigta^ balsų skaičiavimas. 
Viso rinkimuose dalyvavo

Senatas susideda viso 
96 narių, po du nuo kiek
vienos. valstijos.

K ongr esm anų išrink ta 
206 demokratai ir 220 re
publikonų ir 1 nepriklauso- 
mingas, o kelios vietos dar 
lieka tuščios. '

Kongreso Atstovų

IS

Ru-

kongresmanų. Taigi repu
blikonai turės pora s.aviš- 

442 kių daugiau kaip pusę viso 
kongresmanų skaičiaus.

Kontestantų stovis šiandien yra toks:
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TRUMANAS JAU DABAR 
KVIEČIA REPUBLIKONUS 
DALYVAUTI VALDŽIOJE

Eisenhoweris nepriėmė siūlomo prezidentinio lėktuvo 
kelionei Korėjon, kur žada s krist pirm savo Įkurtuvių •

. Tru- ence. Pranešė, jog keliaus 
generolui Korėjom, pirm savo įkurtu*

Apvylė milijonus žmonių 
darbo uniją reakciniai vad 
vai, pasisakę už Stevensoną.

Unijistai eiliniai nariai, pa
sirodo, jų neklausė.

Tokios pramoningos valsti
jos, kaip Illinois, Michigan, 
Massachusets, New York, Pen
nsylvania pasisakė už repub- 
fikonus.

Jei darbo unijų politika bū
tų buvusi kitokia, taip nebūtų 
įvykę.

—o—
Na, kaip bebūtų, turėsime 

naują vyriausybę, naują prezi
dentą.

Eisenhoweris žadėjo baigti 
karą Korėjoje, tad dabar A- 
meriko* žmones ir privalo rei
kalauti, kad jis tai padarytų, 
kad karas tuojau būtų baig
ta*.

pal apie 60 milijonų pilie-1 mas susidaro viso iš 
čių.

Eisenhoweris laimėjo 39 
valstijose, gaudamas 
prezidentinius, elektorius -
rinkikus, o Steven.sonas I 
ėmė viršų tiktai 9-se men- Į 
kesnėse valstijose su 
rinkikais.

Išrinkimui patvirtinti 
tenka 266 elektorių.

, Antradienį sykiu su pre-1 
zidentu buvo renkama da- i 
lis senatoriij ir visi kon-! 
gi’es.manai.

Išrinkta 23 republikonai I 
senatoriai ir 12 demokratų. 
Taigi republikonai su lieka-1 ii Rūmą, susipažinti su 

įvairiais valdžios reikalais, 
aptarti svarbiuosius klausi
mus su Trumanu ir taip 
įrodyti “visam pasauliui, 
kad šios..šalięs'?.mbiTės ?yra„ 
vieningi savo koyoie dėl 
laisvės ir taikos,” sakė Tru
manas.

Trumanas. taipgi perskai
tė savo pareiškimą spaudai, 
ragindamas visus ameri
kiečius remti būsimąjį pre
zidentą Eisenhoweri. Tru
manas sakė:

“Jungtinių Valstijų žmo
nės išrinko generolą Ei
senhoweri savo prezidentu. 
Taip mūs.u demokratijoje 
vra sprendžiama, kas val
dys mus. Aš priimu tą 
sprendimą, kaip žmonių pa
reikšta valia, ir aš remsiu U 4- f
valdžią, kurią jiė pasirinko. 
Aš raginu ir visus savo 
bendrus piliečius tatai da- 
rvti.”

J. Balsys, Baltijmorc, 
Brooklyno Vajininkai
P. Beeis F. Klaston, Great Neck, N. Y.
J. Krasauskas, Norwood, Mass.....................
.T.*"Blažonis, Lowell, Mass..................... ..........
St. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. . ............
Gco. Urban, N. Braddock, Pa. .............
Newark, N. J., Vajininkai .........................
Philadelphijos Vajininkai 
A.

308

89 Prez. Trumanas šaukia
■

IŽ. I visus amerikiečius
remi Eisenhoweri

mais senaisiais 25 saviš
kiais turės 48 senatorius, o 
demokratai—47 senatorius.

Rinkiminėje kampanijoje 
republikonų senatorius 
Wayne Morse atsimetė nuo 
savo partijos. Jeigu jisai 
Senate eitų su demokra
tais, tai jie ir republikonai 
turėtų lygiai po 48 senato
rius. Tačiau, jei balsai ku
riuo nors klausimu lygiai 
pu^iaax pasidalintų, tai re- 
publikonas vice-prezidentas 
Richardas Nixonas, kaipo 
Senato pirmi rinkas, nu
svertų balsavimą savo pu
sėn.

Kitu šalin atsiliepimai 
apie Amerikos rinkimus

New Delhi, Indija.—Indi
jos valdininkai bijo, kad 
Eisenhoweris, tapęs prezi
dentu, gal paplatintų Korė
jos karą.

London. — Anglijos poli
tikieriai abejoja, ar Eisen
howeris duos jai tiek pini
gų, kaip Trumanas.

Kai-
For-

Formoza. — čiang 
šėko kinai tautininkai 
mozoje tikisi, kad Eisen
howeris padidins jiems ka
rinę ir piniginę Amerikos 
paramą.

Tru-Washington.—Prez.
manas trečiadieni telegra
favo gen. Eisenhoweriui 
pakvietimą atvykti i Balta- . 4- </ «

Laimėjo McCarthy ir kiti 
reakciniai senatoriai .

Grigaitis, Pittsburgh, Pa.
Prūseika, Chicago, III.........
Žukas, Binghamton, N. Y 
Šlekaitis, Scranton, Pa.

ir.
p.
Toronto vajininkai ...................
.1, Didjun, New Haven, Conn

Šlajus, Eddystone. Pa..........p
J. Bimba, Paterson, N. J.............
M. Slekicnč, Gardner, Mass...........
J. Egcris, Nashua, N. H................

S. Penkauskas, Lawrence, Mass. ..
Ant. Kuzmickas, Girardville, Pa.

252
240
224
208
192
184
180
168

128
124
64

28
28
28
28
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M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., jau antroj vietoj. 
Ji pati prisiuntė atnaujinimų ir aukų, o jos kaimynas J. 
Čepukaitis iš Forestville, Conn., prisiuntė naują prenu
meratą ir punktus paskyrė Waterburiui.

H. Thomas, So. Boston, Mass;, taipgi gražiai pąsidar-. 
(Tąsa antrUnje pusi.)

W ashington.—Prez. 
marias pasiuntė i 
Eisenhoweriui telegramą, i vių j prezidentus, bet ker 
sveikindamas ji “milžinišku lionei naudos kokį nors ka- 
laimėjimu rinkimuose.”. rini lėktuvą, o ne preziden- 

Kartu Trumanas pasiūlė !, tini. (Naujai išrinkto pre- 
prezidentinį lėktuvą Eisen- zidento. įkurtuvės įvyksta 
howeriui, “jeigu tamsta vis sausio 20 d.) 
dar nori Korėjon keliauti.” 
Išrinktas prezidentu Eisen- sau daug balsų, žadėdamas 
howeris telegrama padėko- nuvykti Korėjon “dėl karo 
jo Trumanui xuž sveikini- baigimo.” .
mus ir už pasiūlymą prezi- Trumanas toj pačioj te- 
dentinio lėktuvo Independ- j legramoj siūlė, kad /Eisena • 
------------------------- ----------’ |10Weris tuojau atsiųstų sa

vo atstovą tartis su sąma
tos ^(biudžeto) direktorium 
dėl valdžios planuojamų pa
jamų. ir išlaidų 1954 me
tams. Eisenhoweris priė
mė pasiūlymą.

Trumanas taipgi kviete 
Eisenhoweri atvykti ir pa
sitarti su juo svarbiaisiais 
kariniais ir užsieniniai^ 
klausimais.

Valstybės ir apsigynimo

Eisenhoweris patraukę

Anglai mėgina paslėpt Kenyjos 
gyventojų sukilimą prieš juos

Įnirtingi mūšiai 
vis dar nepakeičia 
Korėjos fronto

ziau-

Šiandien, lapkričio 7 dieną, 
sukanka lygiai 35 metai, kai 
Rusijoje Įvyko Didžioji Spalio 
revoliucija, kai Įsikūrė tarybi
ne vyriausybė.

4^. iNeužilgo po to susiorgani- 
jF^vo Tarybų Sąjunga, kurion 
Yeina ir mūsų tėvų kraštas, 
Lietuva.

Taigi šiandien T. Sąjungoje 
didžiulė šventė.

O sekmadienį, lapkričio 9 
dieną, laisviečiai turės savo

Paryžius.—Franci jos val
džia tikisi, kad Eisenhowe
ris nekliudys- fra n c ū z a m 
slopinti kolonijų žmones 
Afrikoj ir kitur.

Maskva. — Komunistų 
dienraštis Pravda tik tiek 
pastebėjo apie J. Valstijų

vyksiantį Richmond Hill, N. Y.
Kviečiame kiekvieną lais- 

vietį dalyvauti ir atsivesti sa
vo ,draugius bei prietelius.

Sykiu su Eisenhoweriu 
rinkimus laimėjo ir aršiau
si reakciniai republikonai 
senatoriai, kaip kad ragan- 
gaudis Joe McCarthy, Jen
ner, Bricker ir kt. >

Viena iš išimčių rinki
muose yra, kad Massachu
setts valstijoj išrinktas se
natorium demokratas John 
F. „ Kennedy prieš republi- 
koną sen. Henry Cabotą 
Lodge.

London. — Anglijos, vai-Į Anglai todėl siuntė parink-! 
džia vis dar bando paslėpti, 
kad išsivystė platus tauti
nis negrų judėjimas Keny- 
joj prieš anglus. Anglijos 
politikieriai skelbia, kad tai 
esą tiktai “siauras. Mau 
Mau slaptos organizacijos 
banditizmas” prieš baltuo
sius. ‘-Anglų valdovai kar
tu užtikrina, jog komunis
tai nieko bendya neturi su 
tuo judėjimu.

Kenyja, Anglijos koloni
ja rytinėje Afrikoje, turi 
apie 4 milijonus gyventojų 
ir 225,000 ^ketvirtainių my
lių plotą. Anglų ir kitų 
baltųjų ten *yra tiktai apie 
30,000, bet jie pasiglemžę 
beveik visą derlingesnę že
mę.

Anglai gailisi “ 
negrus

. Anglija užgrobė Kenyja 
pirm 50 metų. Kad leng
viau būtų • anglams' valdyti 
tą kraštą, tai reikėjo gauti 
padėjėjų iš vietinių negrų.

V

prezidento rinkimus :•>—Pra
kišo Stevensonas, demokra
tu kandidatas.. • c

Ronia. — Popiežiaus ra
dijas. karštai gyrė Eisen- 
howerį.

Bonn, Vokietija. — Va
karų Vokietijos valdžia 
džiaugiasi Eisenhowerio iš
rinkimu.

Tunisiečių bombos 
prieš francūzus

Tunis. — Tunisijos, patri- 
jotai išsprogdino dar kelias 
bpmbas prieš f r a n c ū z ų 
Įstaigas/

Karinis francūzų teismas 
Įkalino xdar aštuonis ara
bus, Tunisijos patrijotus, 
už riaušes ir sabotažo 
veiksmus prieš francūzus. 
Nuteisė juos kalėjiiųan 6 
mėnesiąjns iki 8 metų.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę, vejas ir šalčiau?

Korėja. — Siautėjo 
rūs mūšiai 'tarp amerikonų 
ir šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų' dėl pafrontės kalnų. 

. Korėjos liaudininkai ir jų 
bendrai kinai vėl atmetė ąt- departmental ragina Eisen- 
gal amerikonų ir ju talki- howerj išanksto paskirt bū- 
ninku ataką prieš Trikam- simuosius republikonų vals- 
pio kaina, viduriniame L ... „v

1 fronte. Amerikonai atmu-1.torius ir atsiust juos i Wa- 
šė liaudininkų ataką prieš, shingtona, kad galėtų iš- 
Sniper Ridge kalną, arti j vien -su Trumano valstybės 
Trikampio.

i Amerikonai taipgi atlaikė 
tinius Kenyjos negrų vadu- į savo pozicijas Heartbreak i nes bei 
kus į Anglijos mokyklas ir kituose kalnuose, atrem- Prez, 
universitetus — ruošė sau! darni Korėjos liaudininkų tokiais 
“apšviestus” pastumdėlius. | atakas.. _ i irodvti,

i

, Bet Anglijoj pralavinti!
negrai ėmė galyoti apie sa- i įįenas 
vo tautiečių laisvinimą nuo I 
anglų. Kai kurie susipaži- i
no su anglų ir kitų Europos \ bombardavo 
tautų komunistais. Tad I.
sugrįžę namo jie ir pradėjo tTeį'pat

tybės ,ir 'apsigynimo sekre-

ir apsigynimo sekretoriais 
daryti planus dėl užsieni- 

karinės politikos.
Tru mano valdžia 
pasiūlymais nori 
kai}) demokratai 

Fronto linija liekasi ta Į bendradarbiaus su republic 
į pati per kelias paskutines 1 konais ,esą,, “dėl laisvės ir 

taikos pasaulyie,” , pabrė
žiant amerikiečių vienybę,

tautų komunistais. Tad i

žadinti judėjimą del išsiva
davimo nuo Anglijos.

Anglijos politikieriai to
dėl dabar gailisi- padarę 
klaidą, padėdami tūliems 
Kenyjos negrams, apsišvies
ti.

Jie viliojo Amerikos ka-

Perkūnavo artilerija. A-
. merikonai. iš 200 patrankų , nepaisant partijų skirtumą

> liaudininku 
pozicijas viršukalnėse. Apie

; liaudininkų pa
trankų pylė ugnį į ameri
konų pozicijas.

Sovietai protestuoja prieš
Amerikos blokada atvirose c
jūrose aplinkui Korėją

Detroito teisėjas užgina 
miestinę CIO uniją

Washington. — Sovietų 
! Sąjunga užprotestavo, kad

didelius pelnus, kai bus iš
vystyta ten pramonė, nau
dojant gamtinius Kėny j o s 
turtus.

Bet Kenyjos žmonių su- Į 
kilimas baido amerikini ka- 

v. .

nus.

Jau 124,569 jankiai 
nukentėjo Korėjoje

*•--- —•—
Washington. —'Karinė 

valdybą lapkr. 5 d. paskel
bė, jog per savaitę iki šio 
pranešimo dar 1,174-riais 
padaugėjo amerikonų" nuo
stoliai Korėjos kare, skai
tant užmuštus., sužeistus ir 
be žinios dingusius karei
vius ir ofičierius.

• Viso šiame kare jau 124,- 
569 amerikonai sekamai 
nukentėjo: ;

Užmušta 19,446, sužeista 
92,275, be žinios dingo 12,- 
848. J

___________ " . tino jurų blokadą 
Detroit.—Apygardos. tei-| borėją.

sėjas Joseph A. Moyhihan j — -----—- 
f a k t i n a i uždraudė CIO 
Miestinių Elektros Darbi
ninkų Uniją, streikuojančią

i prieš Edisono kompaniją.
Teisėjas užgynė daugiau 

kaip dviem piketam pasiro
dyti prie Edisono fabrikų 
vartų ir uždraudė bent ke
liem streikieriam susirink
ti arčiau kai}) už 100 pėdų 
nuo Edisono fabrikų, rašti
nių bei trokų.

Unijos advokatas Charles 
Mairston dėl to pareiškė, 
jog šis teisėjo sprendimas 
jau grąžina Hooverio repu
blikonų laikus, kuomet teis
mai sauvališkais indžionk- 
šinais atiminėdavo darbi
ninkams unijines streiko 
teises.

i Kariniai Amerikos laivai
i ir lėktuvai blokuoja ne tik, 
pakrantinius Korėjos ‘van
denis, bet jr plačius atvirų

La Paz, Bolivija. Bo
livijos valdžia, suvalstybi
nus cinos kompanijų kasy
klas ir fabrikus, samdo bu
vusius jų mechanikus, ir 
darbininkus.

Sovietų protestas sako: 
Amerikonai, savindamie- 

si teisę sulaikyti bei krėsti 
prekybinius Sovietų ir ki
tų šalių laivus atviroje jū
roje,- laužo Jungtinių Tau- 
tų nuostatus. Tokia bloka
dą, taip pat yra karinio už
puolimo veiksmas.

Sovietų Sąjunga todėl 
laikys Jungtines Valstijas 
atsakingomis už ši “naują 
užpuolimo veiksmą ir rei
kalaus atlyginimo už gali

ūnus dėl to nuostolius So
vietų Sąjungai.”

ši AI ARINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai praneša, 
jog atmušė kelias įnirtin
gas amerikonų ir jų talki
ninkų atakas ir nukirto dar 
2 Amerikos lėktuvus.
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: RINKIMAMS PRAĖJUS
• • -----

IŠTROŠKUSI VALDŽIOS, republikonų partija, po 20

,,, Eisenhoweris išrinktas, Stevensonas rinkimus prakišo. 
;; Demokratų partija, kurią Franklin. D. Roosevelt buvo 

atgaivinęs ir pastatęs aukštame lygyje, negarbingai su
smuko.
"” Ją susniugde pragaištinga Trumano politika, at
nešusi karą Korėjoje, infliaciją, aukštas kainas, reakciją. 
...Šie rinkiniai daugiau negu kas kitas parodė, jog Ame
rikos žmonėms reikalinga liaudies partija,—partija, ku
rion susiburtų darbo unijos, smulkesnieji farmeriai, in
telektualai ir visa pažangioji visuomenė.

’EISENHOWERIS laimėjo, bet ką jis gero duos Ame
rikos žmonėms?

f >.

-Jis susidėjo su Taftų, su McCarthy, su pietinių vals
tijų žiauriais demokratais rasistais, tokiais, kaip 
Byrnes; kas gali ko gero tikėtis iš jo ir jo partijos?!

O visgi, Eisenhoweris, rinkiminės kampanijos pabai
goje, kad pasigauti daugiau balsų, — balsų gerų, dorų 
piliečių, trokštančių taikos,—pažadėjo vykti į Korėją, 
“Ištirti dalykus” ir įvykdyti taiką.
“Jis žadėjo, atsimename, numažinti taksus.

; . Jis žadėjo daug ką.-
'ZDėl to milijonai žmonių, trokštančių taikos, trokštan- 

■eių greičiau baigti karą Korėjoje, slegiamų sunkios bui
ties, balsavo už Eisenhower), paimdami jo pažadus už 
tikrą pinigą!
....Dabar tie milijonai žmonių privalo griežtai reikalauti, 
kad Eisenhoweris vykdytu gyveniman savo pažadus.
"Tegu jis vyksta Korėjon, tegu ištiria dalykų padėtį, 
ha. ir tegu reikalauja, kad Trumanas greičiau įsakytų 
šjfeikjIi mūšius, pasirašyti paliaubų sutartį ir grąžinti 
J5‘Korėjos. mūsų sūrus, kad jie Kalėdoms būtų namie! 
...Tik atkaklus darbas, atkaklus žmogių judėjimas, už 
taiką tegalės- sulaikyti Eisenhower) nuo karo plėtimo, už 
taiką Korėjoje!

LAUKAITIS PRAKIŠO
TEISĖJAS WILLIAM F. LAUKAITIS, buvęs SLA 

prezidentas, kandidatavo Baltimorėje į Kongresą. Jis 
kandidataVo republikonų partijos sąraše. Tai, berods, 
viSnintėlis lietuvių kilmės amerikietis šiemet kandidata
vę?. į tokią vietą.
.JJMąrylando valstijoje, kaip žinia, laimėjo republikonai, 
laimėjo* Eisenhoweris. Atrodė, jog turėjo būti į Kon- 

..gresą išrinktas ir Laukaitis. Bet ne! Jis rinkimus pra
kišo. Jo distrikte į Kongresą buvo išrinktas demokra
tas mies.to tarybos narys Samuel N. Friedel.
‘‘‘•Ils faktas parodo, jog Laukaičiui “kopti aukštyn” at
eityje progų jau nebebus.

13?ALIO REVOLIUCIJAI 35-RI METAI
“ LAPKRIČIO 7 DIENĄ sukanka lygiai 35-ri metai, 

kai* užsiliepsnojo Didžioji Spalio Revoliucija, kai Rusi
joje įsikūrė Tarybų valdžia.
>7;Sp<ilio revoliucija ji vadinama dėl to, kad pagal se- 

kalendorių ji prasidėjo spalio mėn. 25 dieną.
Proletarinei revoliucijai sunkūs buvo tuomet laikai. 

Tačiau, vadovaujant Leninui ir Stalinui, ji plėtėsi per 
v.isą>kraštą, ji nugalėjo buržuaziją, ji nugalėjo svetimų 
-,yąįstybių interventus ir išėjo pergalėtoja.

. Dėka tam šiandien viename pasaulio šeštadaly j, kur 
gyvena virš 200 milijonų žmonių, jau panaikintas žmo- 
ga#s žmogumi išnaudojimas ir kuriamas komunizmas.

■j.rTen, kur buvo prislėgta, atsilikusi caristine Rusija, 
Šiandien gyvuoja Tarybų Sąjunga, kurią sudaro net 16- 
ka respublikų!

N talkininkais Tarybų Sąjunga turi visą eilę liau
diškai demokratinių kraštų ir didžiule Kinijos 'Liaudies 
Respubliką, taipgi žygiuojančią linkui socializmo.

• ' yTen, kur prieš 35-ris metus buvo priespauda, atsiliki- 
-ihas, šiandien — milžiniškas technikos, mokslo, kultūros 
.ifbendrai liaudies gerbūvio pakilimas.

'“■Pasaulis nematė kitos tokioms šalies, kuri taip greitai 
žygiuotų vis pirmyn, kaip Tarybų Sąjunga.
- Josios priešai, pranašavusieji Tarybų Sąjungai mirtį 
prieš 35-ris metus, tebepranašauja jai tą patį ir šian
dien.. Bet taip darydami, jie pasirodo didžiais neišma- 

h Lėliais.
.,.šiandien T. Sąjunga pAtapo taikos tvirtove viso pa
saulio taiką mylinčiųjų žmonių.

. ^..Lapkričio 7 ir 8 dienomis TaTybų Sąjungos tautos iš
kilmingai švęs šią taip svarbią sukaktį, besiryždamos 
dar sparčiau žygiuoti pirmyn taikiam darbui.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
SU^KU IMIGRANTAMS 

. AUSTRALIJOJE
Marijonų Drauge skaito

me :
Jau kuris laikas Australijo

je prieš, imigrantus pasirodo- 
nukreiptų straipsnių spaudo
je arba atskirų pareigūnų aš
trūs žodžiai imigrantų adresu. 
Niekas nežino, ko tam tikri 
asmens nori iš Čia atsivežtų 
imigrantų, tačiau matyti, kad 
nepalankią opiniją' kažkas 
organizuoja.

Girdi, “tokie laikraščiai, 
kaip Melbourne dienraščiai 
The Herald ir The Age, nie
kuomet netalpina straips
nių apie imigrantų kraštus, 
nors tie straipsniai būna 
paruošti visu k r u o p š t u - 
mu...”

Jeigu tie straipsniai via 
paruošti tokiu “kruopštu
mu,” kokiu juos, paruošia 
Amerikoje gyveną lietuviai 
dipukai apie Lietuvą, tai 
negalima tų. laikraščių kal
tinti, kodėl jų nespausdina. 
O visgi, tenka pripažinti.

nėra “velykės.” Šiuo metu 
Australijoje viešpat a u j a 
nedarbas, kuris pirmiausiai 
atsiliepia i naujuosius atei
vius. Pasiskaitykime:

Neseniai Australijos imigra
cijos ministeris Holt parla
mente pareiškė, kad imigran
tai galvoja klaidingai, many
dami, kad pasirašiusius dviejų 
metų sutartis imigrantus val
džia turi 'aprūpinti darbu. 1- 
migrantai darbo turi susirasti 
patys, jeigu valdžia jo neturi. 
Tai Australijos valdžios kur
iozai. Prieš porą metų ta pa
ti vyriausybė siųsdavo atgal į 
Europą tuos imigrantus, kurie 
susirasdavo „sau
darbą, o atsisakydavo priimti 
siūlomą vyriausybės, šiandien 
reikia darbo jau pačiam' susi- ! 
rasti (kada siaučia nedarbas 
ir iš darboviečių pirmoje vie
toje atleidžiami imigrantai). ( 
Australijoje šiuo metu yra I 
275.000 svetimšalių. Didele j 
dalis jų yra šiuo metu bedar
biai. Minėtas imigracijos mi
nisteris pareiškė, kad jo už- 
davinys sustiprinti svetimšalių 
registraciją ir kontroliuoti ju
dėjimo laisvę. Taigi vietoje 
darbo parūpinimo dar pradės 
neleisti jo j ieškoti, kad neuž-

stotų patiems australams;
Sunki nedalia svetimame 

krašte ne vieną naująjį 
imigrantą, be abejo j i m o , 
privers pagalvoti, kad jam 
reikia grįžti į gimtąjį kraš
tą, iš kurio jis pabėgo.

KANADOS MOTERŲ 
• BALSAS r

Liaudies. Balsas rašo:i
čia atsibuvęs Kanados Mo

terą Kongresas priėmė rezo
liuciją, kurioje reikalauja
ma, kad Kanados užsienio 
reikalu ministeris Lester B. 
Pearson, kaip Jungtinių Tau
tų generales asemblėjos pre
zidentas, dėtų pastangas, kad 
būtų tuojaus sulaikyti mū
šiai Korėjoj, paliekant belais
vių klausimą išspręsti vėliau.

Tekstas laiško, kurį Kong
resas pasiuntė Pearsonui ir ki
tiems Jungtinių Tautų lyde
riams, sako :

“Jungtinių Tautų vardas 
aukštai iškils ir laimės nemir
štančią žmonijos padėką, jei
gu jos atliks .tą. Jeigu jos ne
pasieks šio aukšto tikslo ir leis 
karui tęstis ir plūstis, tai jos 
nuties kelią liukui savo žlugi
mo. Kanados moterys, dauge
lio kurių sūnūs ir vyrai be- 
reikšmingai aukojami šiame 
kare, dedasi prie Korėjos mo
tinų ir viso pasaulio moterų 
reikalavimo, kad kanuolės bū
tų nutildytos tuojaus.”

Panašūs laiškai pasiųsti Ka
nados premjerui St. La u rent u i 
ir visų Kanados partijų lyde
riams, taipgi ir parlamento na
riams, prašant juos reikalauti 
iš Jungtinių Tautų generales 
asemblėjos, kad kanuolės' bū
tų nutildytos tuojaus.

.Moterų Kongresas taipgi 
šaukia visas Kanados moteris

puse visų Pietinės Korėjos 
žmonių turi džiovą.

Džiova yra beturčių liga, 
visuomet siaučia kur yra daug 
skurdo ir vargo.

Syngman Rhee režimas ne
sirūpino liaudies gerbūviu 
Pietinėj Korėjoj. Karas dar 
pasunkino padėlį.

Nenuostabu, kad piet-korč- 
.iiečiai neturi pašaukimo ka
riauti prieš šiaurinę Korėją. 
Amerikos kariai, matydami tą 
padėtį, taipjau nerodo entu
ziazmo.

Taip, Pietų Korėjoje 
liaudies padėtis yra žiauri, 
baisi. Gyvena gerai tik to
kie, kaip Syngman Rhee, 
kurie nori karo.

Akiregyj to, kas darosi 
Pietų Korėjoje, Rhee pas
tai Jungt. Tautose šiandien, 
plepa, jog, girdi, visa Ko
rėja turinti būti Syngman 
Rhee kontrolėje!...

Juo greičiau baigsis ka
ras Kerėjoje, juo greičiau 
sužlugs Syngman Rhee re
žimas ir Pietinės Korėjos 
žmonės susilauks laisvos ir 
gražesnio gyvenimo. Tą 
žino liaudies budeliai, todėl 
jie nenori karą baigti.

KONTESTAS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

bavo, prisiųsdamas pluoštą atnaujinimų ir aukų. Ji da
bar laimėtojų skyriuj^.

LLD Moterų 20 kuopa įstojo į laimėtojų skyrių. M. 
Kazlauskienė ir J. Navalinskienė prisiuntė atnaujinimų 
ir aukų. Moterys gražiai darbuojasi.

L. Prūseika, Csicago, III., 'stipriai laikosi laimėtojų 
skyriuje. Jis prisiuntė atnaujinimų ir aukų.

J. Balsys, Baltimore, Md., prisiuntė naują prenume- ą 
ratą ir atnaujinimų. Tai gražus pasidarbavimas.

Kitas geras darbuotojas Geo. Urban, iš No. Brad
dock, Pa., pakilo punktais, su nauja prenumerata. Ma
lonu, kad taip uoliai darbuojasi savo dienraščio naudai.

Naujai į vajų įstojo seni vajininkai, kaip tai J. Egeris 
iš Hudson, N. H., ir S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 
Mes manėme, kad nuo jų negausime žinių, bet štai ir 
pasirodė su atnaujinimais ir aukomis.

Gražu kai atsiliepia į dienraščio prašymą gauti naujų 
skaitytojų. Pavienis skaitytojas Jonas Paulauskas, iš 
Nanticoke, Pa., prisiuntė naują prenumeratą. Taipgi ir 
A. Grigaitis, iš Pittsburgh, Pa., prisiuntė naują, atnau
jinimą ir aukų. Dar daugelis pavienių skaitytojų ne
pasekė jo pavyzdį — prašome paremti savo dienraštį, 
prisiųsdami po naują skaitytoją.

Šį sykį gavome keturias naujas prenumeratas. Tai 
puikus pasidarbavimas ir didelis ačiū priklauso tiems 
darbuotojams, kurie prisiuntė prenumeratas.

Mūsų gera veikėja K. Žukauskienė, kuri visuomet 
aukštai stovi laimėtojų skyriuje, šį sykį pranešė, kad 
negalės tiek daug darbuotis; priežastis—silpna sveikata. 
Bet bandys kiek galėdama atnaujinti prenumeratų. 
Newarkas turi didelę dirvą ir Žukauskienei turėtų 
gelbėti daugelis vietinių arba iš apylinkės draugų.

Aukų šį sykį gavome sekamai:
Spalio 12 d. įvyko bainkietas Waterbury, Conn., ir

kų buvo surinkta $47.05. Aukojo sekamai: W.Jakubo
nis, $5. Po $2; Dr. J. Staneslaw, J. Žilinskas, J. Juozai
tis,. A. Macijauskas. Po $1: Grybas, Draugas, U. Zalec- 
kaitė, Tas pats, A. Zulpa, J. Laurinaitis, V. Želvas, J. 
Stanuliš, P. Kemežis, A. Marshall, Laisvės Draugas, J. 
Žiūraitis, V. Krasnitskas, E. Jasiūnas, P. ir 0. Marozai, 
J. ir M. Svinkūnai, J. ir M. Strižauskai, J. Kazlauskas,
J. Ynamaitis, B. Martinionis, P. Digimas, Eva Valley,
K. Yankeliūnienė, Maraškauskai, Draugas. Smulkių 
$4.55. Biznierius, $4.50.

A.Mikalausky, Rockford, Ill., $8.
C. Zix, Chicago, Ill., $5.
Po $3: J. Zaleckas,Naugatuck, Conn., A. J. Navalinskai, 

Binghamton, N. Y.,'Helen Trusk, Palatine,Ill., A. Jenkins, 
Chicago, Ill., Geo. Mikitas, Miami, Fla.,S. Vaičiulio.nis, Chi-

pa

au-

pijtinkamą j reikalauti taikos Korėjoj', ka1
daugi tas karas grūmoja vi
sų Kanados žmonių ir šalies 
ateičiai.

ŽŪSTA ŽMONELIAJ, 
ŽŪSTA!

V. Andrulis rašo Vilnyj:
Gen. William Shambora, 

vyriausias Amerikos armijos 
Tolimuose Rytuose gydytojas 
skelbia baisią Pietinės Korė
jos padėtį. Pereitą . Žiemą 
mirė 240,000 žmonių nuo šil
tinės ir raupų.

Jis taipgi sako, apie

I Klausimai ir 
Atsakymai

! Klausimas
Gerbiama Laisvės redak

cija: Prašysiu, gal jūs ga
lite paaiškinti šį dalyką, 

i Paskutiniu laiku daug sy- 
j kių yra skelbiama., kad būk 
I n.e rusai, o amerikonai užė- 
i mę Berlyną. Girdi, ame-. 
! rikonai užėmė arba galėjo: 
užimti, bet būk tyčia ru- 

! sams atidavė. .
1 kad tas viskas buvo apra- 
: šyta, bet dabar yra sunku 
atsiminti, kaip ten viskas 
buvo. Už paaiškinimą iš 

; kalno tariu ačiū.
i

; Atsakymas
Berlyną užėmė tarybinė 

armija. Tik paskui, pagal 
susitarimą, Berlynas buvo 
padalintas į keturias zonas 
ir visų talkininkų okupuo
tas.

Aš atmenu,1 cago,; Ill., V. Kazėnas, Johnson City, N. Y., J. Anchu- 
kaitis, Baltimore, M'ęl.,i;SehaS( lais.vjetis,- Johnson City, N. 
Y., Mrs. T. Lapin, Hudson, N. H., A. Yanavičla, Balti
more, 
ko, Ląur

Md., A. Grigaitis, Pittsburgh, .Ra., Kazys, Dęyetz-f 
■ęltop, Nf .J., J. Matui, Dorchester, Mass., Drain

A. K. gė, So. Boston, Mass., ir Draugas, B-line,'Mass..
' * • xz • -v v 1 m zti . -v

Viršuje: Mrs. Raymond Colbert, mainierio žmojna, su 
penkiais mažais vaikais. Iš viso ji yra jau septynių 
vaikų motina. Ji ir visos mainierių. moterys pasipiktino 
Algų Stabilizacijos Tarybos patvarkymu, kad mainie- 
riai negali gauti pilno $1.90 pakelinio algos. Taryba 
nutarė, kad mainieriams būtų pridėta tiktai $1.50.

Apačioje: Vaizdas Montour Minė,No. 10, Library, Pa. 
Ji tapo kietai uždaryta, kaip ir visos kasyklos, kuomet 
inžinieriai išgirdo Tarybos patvarkymą. Vėliau John 
Lewis susitarė su prezidentu Trumanu ir įsakė mainie- 
•riams grįžti į darbą. * , f

ĮVAIRIOS žinios
Gal sustiprins prekybos 
santykius

Buenos Aires, Argentina, -r— 
čionai skaitoma dideliu įvykiu 
atvykimas Tarybų Sąjungos 
prekybos delegacijos. Mano
ma, kad busimieji pasitarimai 
sustiprins ir pagerins prekybi
nius santykius tarpe Argenti
nos ir Tarybų Sąjungos. Pvei- 
kia žinoti, kad Maskvos tarp
tautinėje ekonominėje konfe
rencijoje dalyvavo Argentinos 
biznierių grupė. Jie parsivežė 
gerų įspūdžių, kurie tapo per
duoti Argentinos vyriausybei.

—o—
Informacijos apie Indiją

DELHI, Indija. Iš 
didžiųjų kraštų Indija
bus tik viena . šalis/ kurioje 
randasi toks 
viršius.

Skaitlines 
metais buvo
ir tiktai 173,523,831 moterų, 
arba 100 vyrų 
ris.

, Indijoje irgi 
mai pasidaryti
ma, kad tai operacijai nese
niai vadovavo Dr. S. K. Ba
nerjee. Calcutta apylinkėje 
jam pavykę iš “bergždžių” 
debesų “išmelžti^’ nemažai 
lietaus.

Indijoje yra 
kur lietaus per
pavyktų lietaus pasidaryti, 
daugeliui žmonių 
durys,į geresnį gyvenimą.

Kasdien Indijoje pravažiuo
ja 3,877 traukiniai su 3,129,- 
430 keleivių.

Sakoma, kad arabiška skai-

visU 
gal

didelis vyrų.per-

yra tokios: 1951
183,305,564 vyrų

prieš 93 mote-

daromi bandy-
lietaus. Sako-

daug vietų, 
maža. Jeigu

atsidarytų

Marcinkevičius, Naugatuck, Conn., $2.
Po$l: A. Vasil, So. Boston, Mass., S. Benkus, 

hill, Mass., ir F. Kodienė, Lawrence, Mass.
Šie miestai stovi aukomis sekamai:

Waterbury, Conn...............................................
San Francisco, Calif..........................................
Camden, N. J.....................•......................... . . . .
Brockton, Mass................ *............... .
Rochester, N. Y...........•.......... .........................
Chicago, Ill........................... . ...........................
Portland, Oregon ............................. /.............. •
Worcester, Mass........................•.....................
Richmond Hill - Woodhaven, N. Y...................
Binghamton, N. Y.............................................
Detroit, Mich....................... •.............................
Lowell, Mass........................................................
Baltimore, Md.................................... •..............
Brooklyn, N. Y................................•..................
Newark, N. J...................................... . ............
So. Boston, Mass. .................... . .....................
Scranton, Pa.......................................................
Elizabeth, N. J...........•.............. . .....................
Philadelphia, Pa............ • ......................... ■....
N. Braddock, Pa. .............. .............. . ..............
Pittsburgh, Pa....................................................
Bridgeport, Conn. ..................................... • • • •
Great Neck, N. Y......................................
Shenandoah, Pa. ...........................   • •
Norwood, Mass. .. ............................................

' Miami, Fla. ...... . ................................................
New York City, N. Y.............................. .  • • •.

■ Haverhill, Mass. ........... . ..................................
Grand Rapids^ Mich. .........................................
Patėr$on, N! J. ...................................... •........
New Haven,- Conn..................... •.............. .........
Bayonne, N. J. ........................ .........................
Cleveland, Ohio ......................... . .....................
Hartford, Conn. ................................................
Hudson, N, H............ . ..................................  • •
Lawrence, Mass.......... •......................................

Ha ve r- ■

66.71
50.00
43.00
34.00
32.50
29.00
28.50
22.00

21.00
18.00
17.00

13.00
11.00
11.00
10.00
9.00
9.00
6.00
6.00
5;50
5.00 >
5.00

<3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
8.00
8.00
3.00
3.00
2.00

Širdingai -ačiū 'visiems už naujas prenumeratas, au
kas ir atnaujinimus.

čių sistema yra kilus Indijoje. 
Arabiškai skaičius vadinasi 
“hindash”, kas reikia: “iš In
dijos.”

Indijos valdžia pradėjo pla
čiau populiąfrizuoti tarpe žmo
nių buvusio nacionalistų vado

Laisves Administracija

Mahatma Gandhi idėjas. Tam 
yra įsteigtas Gandhi vardu 
fondas, h'as fondas dabai- pra4 
dėjo steigti gandhinius muzid 
jus, kuriuose bus sukrauta vi
sokia literatūra apie Gandhi 
ir gandhizmą.

2 piwL-Lai»v8 (Liberty)- Penktad., Lapkn-November 7, 1952
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Ar žmogus galėtų vien pienu gyventi?
Visi esame girdėję ir 

skaitę, jog pienas puikus 
maistas. Piene apsčiai yra 
geriausios rūšies proteinų 
(baltymų), kurie būtinai 
reikalingi raumenims, ner
vams ir kitiems kūno orga- 

• nams. Pienas labai turtin
gas kalkėmis ir fosforu, 
kurių reikia ypač kaulams 
ir dantims. Piene yra daug 
vitamino A ir šiek tiek ki
tų vitaminų, kaip kad thi- 
amino (BĮ), riboflavino, ni
acino ir prieš - škorbutinės 
rūkšties (arba vitamino C).

Tačiaus ir pienas nėra 
tobulas maistas. Jame la
bai per mažai geležies. O 

.geležies būtinai reikalinga 
•kraujui. Juk be geležies 
kraujas negalėtų įjungti 
sau oksigeno (deguonies), 
kurį įkvėpuojame su oru į.

(žmogaus | kūnas, negali 
naudoti paprastą, neorga
ninę geležį. Todėl turi gau
ti organinės geležies iš au
galų bei gyvulinių maisto 
produktų.)

Naujagimis žmogaus kū
dikis arba gyvuliukas gali 
per tam tikrą laiką gyven
ti vien pienu. Mat, nauja
gimių kūnai atsineša gele
žies atsargas iš motinų.

Bet dvejų ar trejų metų

KAZIO BEVARDŽIO MARGUMYNAI
1951 metais Romoje, .Ita

lijoje, atidaryta puikiausiai 
įrengta ir didžiausia pasau
lyje geležinkelio stotis.

The U. S. Secret Service 
(slaptoji policija) praneša, 
kad šiais metais netikrų 
(counterfeit) pinigų yra 
paskleista daugiau, negu jų 
buvo bile kada per pasta
ruosius 10 metų.

Neseniai dainininkė Pearl 
Bailey (negrė) su trimis 
draugėmis užėjo į Fort Lee, 
N. J., vadinamą naktinį 
klubą Riviera. Čia ją už- 

/ puolė antisemitai kukluk- 
sai ir žiauriai sužalojo. Da- 

Abar minėta dainininkė to 
7 naktinio klubo savininką 

Millerį patraukė teisman, 
reikalaudama $100,000 at
lyginimo už sumušimą.

•
Trys ketvirtadaliai visų 

šios šalies žmonių gyvena 
-miestuose, miesteliuose ir 

kitose gyvenvietėse, turin
čiose mažiau kaip po 25,- 
000 gyventojų.

Rutgers Universiteto 
fNew Brunswick, N. J.) 
profesorius dr. Seiman A. 
Waksman tapo nauju lau
reatu Nobelio premijos. Jis 
išrado vaistą, vadinamą 
streptomycin, kuriuo gydo
ma plaučių džiova (tuber
culosis). 4 *

Dr. Waksman yra 64 me
tų amžiaus. Į šią šalį at
vyko prieš 40 metų iš Ru
sijos. Medicinos mokslą 
baigė Californijos Univer
sitete. Jo honoraras už pa- 
ąižymėjimą fiziologijos bei 
medicinos srityje— $33,000. 
? Laureatams premijos bus 
išdalintos šių metų gruo
džio 10 d. Stokholme. Jas 
dalins Švedijos karalius 
Gustavas Adolfas.

$33,000.

Lapkričio 15-tą, pagal 
pašto viršininkų pranešimą, 

kūdikiui jau reikia mėsi- 
sinių, grūdinių* ar kitokių 
priedų prie pieno, jeigu no
rima, kad kūdikis sveikai 
augtų ir tarptų. Nes jis 
negauna reikalingo geležies 
kiekio vien tik iš pieno.

Keturių kvortų pieno per 
dieną užtektų žmogui pa
laikyti jėgas, reikalingas 
vidutiniam rankų darbui. 
Bet norint gauti gana ge
ležies; jis turėtų išgerti 12 
kvortų pieno per dieną. O 
tai neįmanoma. Žmogus, 
misdamas vien keturiomis 
kvortomis pieno, tolyn tu
rėtų silpnėti, jeigu nevarto
tų ir kitų valgių.

Turtingi geležim valgiai
Dauguma kasdieninių 

valgių turi kur kas daugiau 
geležies negu pienas.

Čia pažymėsime, kiek 
kartų daugiau geležies yra 
svare sekančiųjų maisto 
produktų, negu kvortoje 
pieno.

Svaras vidutiriės mėsos 
turi 13 kartų daugiau ge
ležies negu kvorta 
Svaras žuvies — 6 
daugiau geležies; 
pupų — 78 kartus, 
45 kartus, kiaušinių 
tus, bulvių 27 kartus, avi- 
žienės (oat meal) 39, čielų

pieno, 
sykius 
svaras 
žirnių 

4 kar-

bus paskutinė diena pasiun- ( 
timui į Korėją kareiviam tonų tikybos Sunday School 
kalėdinių dovanų. Vėliau vardu buvo surengtas ban- 
pasiųstos dovanos nepa
sieks Kalėdose kareivių.

U. S. 8-tos armijos infor
macijų skyrius padarė ap
klausinėjimą kareiviuose, 
ko jie labiausiai pageidau
ja Kalėdom. 85 procentai 
pageidavo užbaigti karą- ir 
gauti garbingą paliuosavi- 
mą iš kariuomenės. 11 pro
centų pageidavo pasimatyt 
su artimaisiais, ypač su.pa- 
mylėtom jų merginom. 4 
procentai pageidavo bonkos 
geros degtinės, bet degtinę 
paštu siųst uždrausta.

Vienas kareivių dar pri
dūrė pastabą, kad bereika
lingų dovanų nesiųstų. Jis 
praeitose Kalėdose gavo 
elektros lempą ir Bibliją. 
Tokie skaitymai Korėjos 
kalnuose neįmanomi, o už- 
šviest lempą reikalingą 
elektros srovė. “Mes 
buvome už _ 20 mylių 
elektros,” sako jis.

tada 
nuo

Dis-

•N,e, gerbia-

Dienraštis Hudson 
patch patalpino braižinį 
apie republikonų kandida
tą į Jungtinių Valstijų vi
ceprezidentus R. Nixoną.

Grupė fabrikantų - ka
pitalistų atnešė , krepšį su 
$18,235 ir,, paduodami Nix- 
onui, sako:

—Čia dovana tamstai, po
nas senatoriau. Reikalo 
esant, padarysi ir mums 
keletą malonių (favors).

Nixonas:
mieji! Ne tokia kalba kal
bate. Taip kalbant, atro
dytų lyg papirkimo kyšys 
(bribe).

Kapitalistų delegacija pa
sitarė ir prašneko sekamai:

—Štai , krepšyje $18,235 
dėl politinių išlaidų.

Nixonas: — Tikrai pui
kus šurrfanymas. Jums pri
valėjo išsyk šia kalba kal
bėt. * v ♦ 

kviečių miltų duonos 19 
kartų, pusbaltės ruginės 
duonos 6 kartus.. O net ir 
sudarkytos baltos kvietinės 
duonos svaras turi daugiau 
geležies negu kvorta pieno.

Įvairūs vaisiai ir daržo
vės taip pat yra daug tur
tingesni geležim negu pie
nas.

Kai kurie pieno entuzias
tai seniau pasakodavo, kad 
žmogus galėtų sveikai gy
venti vien pienu, jeigu pri
durtų po stiklą šviežių dar
žovių, ar vaisių sulčių per 
dieną.

Žinomas amerikinis fi
zikui turistas Bernarr 
fadden andai parašė 
knygą, įrodinėdamas, 
vien pienu žmogus
per kelias savaites pas.igy- 
dvti nuo sifilio ir tūlu kitu «. C V

Mac- 
net 
kad 

galįs

Moksliniai initybos išty
rimai nustelbia tokius ne
saikuotus tvirtinimus.

Antra vertus, tačiau, vi
si žinovai pripažįsta, jog 
pienas yra vienas/ iš pačių 
svarbiausių ir reikalingiau
sių maisto produktų; todėl 
ir pataria kiekvienam kas
dien išgerti po puskvortę 
iki kvortos pieno — prie- 
dan prie kitų valgių.

N. M.

Fairview,. >1. J., protes- 

kietas, ir jame kalbėjo ku
nigas Ralf Tyshoei. Baig
damas savo pamokslą, ku
nigas užklausė mokinių:

—Nuo ko Dievas privalo 
mus apsaugoti?

Vienas mokinių, net pa
šokėjęs, šūktelėjo: — nuo 
republikonų!

Kunigas: — Netiesa, mie
lasis. Dievas privalo mus 
apsaugot nuo komunistų.

Mokinys: — Ar tai tu lai
kai mano tėvą melagiam? 
Jis mum dažnai sako: “God 
save us from republicans.”

Aštuoniolikto šimtmečio- 
žymusis muzikas - kompo
zitorius W. A. Mozart yra 
pasakęs:

“Pilną muzikos žavingu
mą gali įvertinti tik bied- 
niokas žmogus. Jo siela pa
skęsta muzikos skambėji
muose, ir jis pamiršta bent 
tuo laiku nelaimingą savo 
gyvenimą.” 7

Mozart, gyveno pasibaisė
tiname skurde. Nuo var
gingo gyvenimo, šalčio ir 
badavimo įgavo džiovos li
gą ir mirė nuo džiovos, su
laukęs vos 35 metų am
žiaus.

Jo draugai suaukojo ke
letą dolerių palaidojimui. 
Tik šeši žmonės palydėjo į 
kapus palaikus to muzikos 
genijaus.

Kazys Bevardis

Niekuomet neužmirškite, 
jog kurie žmonės dirba, 
taip pat ir balsuoja — gali 
įkurti valdžias bei pašalinti 
jas. —Elihu Root

Vienas Californijos Uni
versiteto zoologijos profe
sorius surado, kad Alaskos 
ruonis- (seal) gali du mė
nesiu gyventi be ėdalo ir be 
gėrimo.

PRIE POLTAVOS 
PALAIDOTA ŠVEDIJOS 
galybe

Veik du šimtai ir pusė 
metų prabėgo nuo mūšio 
prie 'Poltavos, kur kartą 
ant visados rusų jėgos šil
davę dar vienam, agresoriui 
mirtiną smūgį. Ten buvo 
palaidota Švedijos galybė. 
Savo laiku didysis marksis
tas ir karo reikalų žinovas 
Fridrichas Engelsas tą ko
vą įvertino sekamai:

‘ “Karolis XILsis (Švedi
jos karalius) padarė ban
dymą įsiveržti į Rusijos gi
lumą; tuomi jis parbloškė 
Švediją ir visiems įrodė ne
įveikiamumą Rusijos.”

Pabaigoj e septy n i oi i k toj o 
šimtmečio Švedija buvo ga
linga. Švedija teritoriniai 
apėmė dabartinę savo teri
toriją, Norvegiją, Suomiją, 
ir jos viešpatavimas -buvo 
Estijoj, Latvijoj ir eilėj 
Vokietijos pamario miestų. 
Tai laikais Vokietija buvo 
susiskaldžius į daugybę at
skirų valstybėlių, kurios 
nesudarė jokios žymios at
sparos. Lenkijoj, kuri val
dė ir Lietuvą, nuolatiniai 
ėjo •nesutikimai tarpe šlėk
tų, ir varžėsi jie už kara
lišką sostą. Pietų pusėje“ 

pataikavo Kryme totorių 
chanai. Švedija ir Turki
ja abi siekė veržtis gilyn 
į Rusiją, apimti jos. didelius 
plotus ir pavergti žmones.

Rusija jau buvo didelė ir 
galinga centralizuota vals
tybė, bet laike pirmesnio 

valstybėlių, kentusi totorių 
jungą, ji buvo netekus dau
gelio savo plotų, kaip pate
kusių į Lenkijos teritoriją, 
taip į Turkijos, o Baltijos 
Jūros pakrantėse į Švedi
jos.

Rusijos caras Petras Di
dysis, arba Pirmasis, sie
kė išėjimo į jūras, plačių 
durų į pasaulį, todėl jis pa
sirinko — atkariauti Suo
mijos Užlajos ir tūlus BaL 
tijos Jūrų pakraščius. At
gavimas tų plotų buvo tei
singas Rusijos siekimas. 
Viena, kad tai to siekė ir 
vietiniai gyventojai; antra, 
kad buvo Rusijai reikalin
gas į jūrą išėjimas. Karolis 
Marksas, apibūdindamas tą 

“Slapto j i Diplomatija 
XVJTI Amžiuje,” rašė: 
“Nei viena didelė tauta 
niekados negyvavo ir nega
lėjo gyvuoti taip atstumta 
nuo jūrų, kokioje padėtyje

tro Didžiojo viešpatavimo.” 
II

Bet Baltijos ir Suomijos 
Užlajos pakraščiuose vieš
patavo švedai. Juos nuveik
ti Petras neturėjo jėgų. 
Dar daugiau. Jis žinojo, 
kad Švedų ir turkų valdo
vai suokalbiauja bendram 
puolimui ant Rus.ijos. To
dėl Petras susitarė su Len
kijos, Danijos ir Saksoni
jos karaliais, bendrai pul
ti švedus. Karas ir prasi
dėjo 1700 metais, kuris tę
sėsi iki 1721 m., tai yra, 
per 21-nus metus.

Švedijoje karalium buvo 
agresyvus ir gabus karve-

IS ISTORIJOS
Rašo D. M. šoloniskas .

dys Karolis (Charles) Kil
tasis. Apie jį ir dabar bur
žuaziniai rašytojai rašo ro
manus, keldami, jo gabu
mus į padanges.

Gabumų jis turėjo, bet 
jam ir sąlygos. tarnavo, 
kaip kad mūsų laikais Hit
leriui jos tarnavo, nuka
riaujant. tūlas kapitalisti
nes valstybes. Švedijos ka
ralius Karolis • pirmiausiai 
užklupo artimiausią savo 
priešą Daniją ir lengvai ją 
nuveikė. Paskui iškėlė jis 
garsų obalsį “Į Maskvą!” 
ir, persikėlęs per Suomijos 
Užlają, sumušė rusų armi
ją prie Narvos, Estijoj.

Bet į Maskvą jam nepa
vyko žygiuoti. Viena, Pe
tras — Rusijos caras — ne
nuleido rankų po pralaimė
jimo prie Narvos. Jis mo
bilizavo naujas jėgas,įgin
klavo ir lavino armiją'. Ki
ta, švedus viliojo padėtis 
Lenkijoj, kur jie numatė 
lengvas pergales. švedų 
armija nužygiavo į Lenkiją. 
Visur jie plėšė, grobė, o tais 
laikais tai jau buvo užpuo
likų įprastas užsiėmimas. 
Nukentėjo daug tais lai
kais ir tūlos dalys Lie
tuvos n,uo švedų.

Lenkijoj švedams pavy- 
, ko. 1706 metais jiems pa
taikaujantieji, šlėktos at
statė nuo karaliaus vietos' 
Zigmunta, kuris norėjo tęs
ti prieš švedus karą, o jo 
vieton, pastatė karalium 
Leščinskį, Karolio .pataikū- 
na. c

Nors Lenkijoj' švedams 
karas buvo nesunkus, o 
Saksonijoj vokiečiai jau 
siuntė nuo miestų švedams 
raktus, kada dar švedai bu
vo 30 mylių atstoję, bet ka
ras užsitęsė. Tuo gi laiku 
Rusijoj karo jėgos susti
prėjo ir pradėjo tai vienur, 
tai kitur švedus kulti.

Švedijos karalius Karolis 
jau negalvojo žygiuoti “į 
Maskvą,” bet jis pasirinko 
Ukrainą, kvh’ šalies išdavi
kas hetmanas Mazeppa per
simetė į jo pusę, čia šve
dai tikėjosi gauti talkos. 
Bet jie apsiriko. Mazeppa 
atsivedė tik apie 2,000 pa
sekėjų. Ukrainos, gyven
tojai- pasitiko švedus gin
klais. Švedų armija ėmė 
miestus, šturmavo mieste
lius, grobė 'žmonių, turtą 
ir, pagaliau, balandžio mė
nesį 1709 m. jie puolė Pol
tavos miestą.

ITT
“Buvo mūšis
prie Poltavos!” ~

Buržuaziniai istorikai 
kraipo faktus, tvirtindami, 
būk švedų armija buvusi 
daug mažesnė už rusų, bet 
laimėjimus atsiekus savo 
kovingumu ir karaliauk su- 
gabumu. Tas prieštarauja 
faktams.

1708 m. Rusijos armijos 
vyriausios jėgos laikė fron
tą Vakarinės Dauguvos 
ig Disnos upių srityje vado
vystėje generolo Šeremetje- 
vo. Rusų armija susidėjo 
iš 71,000 kovūnų,. ir neto
limoje atstoję dar f caras 
Petras- turėjo nuo 10,000 
iki 12,000 raitelių, tai, ben
drai buvo 83,000 fronte. 
Tuo tarpu Švedijos karalius 
Karolis turėjo Lenkijoj ir 
Ukrainoj virš 100,000 ka

reivių ir iš Švedijos jam 
skubėjo dar 20,000 padrū- 
tinimų.

Poltavos mieste buvo tik 
4,000 rusų kareivių ir ofi- 
cierių komandoje pulkinin
ko Kellino. Švedų buvo virš 
30,000, ir jie negalėjo paim
ti Poltavos miesto. Rusai 
atlaike visas atakas per 
tris mėnesius ir apie 20 
kartų patys išėjo iš miesto 
ir kirto apgulantiems mies
tą švedams smūgį. O kada 
švedai sumanė iškasti ur
vą po miesto sienomis, pri
risti ten parako, išsprog
dinti ir tuo būdu įsigauti į 
Poltavą, tai apgultųjų ru
sų komanda sužinojo švedų* 
planą, iškasė iš priešakio 
urvą, pačiupo švedų atga
bentą paraką ir švedų 
šturmą atrėmė.

Petras Didysis su 42,000 
kovūnų ir 72 kanuolėmis 
atskubėjo Poltavos gynėjų 
išlaisvinimui, kuomet kitur 
frontą laikė jo sugabūs ka
ro vadai Šeremėtjevas ir 
Menšįkovas. Sakoma, kad 
švedų prie Poltavos buvo 
30,000. Taigi rusų daugiau. 
Bet, sulig Petro padarytų 
išvadų po mūšio, mūšyje 
dalyvavo tik 10,000 rusų 
pėstininkų ' pirmosios eiles 
ir apie 15,000 raitelių. Gi 
Antroji eile rusų pėstinin
kų negavo progos mūšyje 
dalyvauti, nes “Švedai lei-- 
dosi bėgti,” rašė caras. Ru
sų pergalę nulėmė jų kar 
reivių kovingumas ir suga- 
bi artilerija. Rusai mušė
si savo šalyje, gindami sa
vo namus, savo šąli, savo 
laisvę; o švedai buvo šim
tai mylių svetimame kraš
te, atitraukti per daugelį 
metu nuo savo namu, savo t • c Z
žmonių.

Rusai mūšyje neteko 1,- 
345 užmuštų ir 3,290 su
žeistų. Kovos lauke jie pa
laidojo 9,324 užmuštus šve
dus ir suėmė 2,874 į nelais
vę. Bet sekamą dieną po 
mūšio rusų generolas Men
šikovas pasivijo bėgančius 
švedus prie Dniepro upės, 
kur jų pasidavė 18,746 į ne
laisvę, jų tarpe 1,160 gene
rolai ir oficieriai. Rusai 
suėmė visas švedų kanuo- 
les, šimtus vežimų su reik
menimis, 2/54 vėliavas, jų 
tarpe ir Karolio XII-jo vė
liavą. Mūšis prie Poltavos 
įvyko 1709 metų birželio 27 
d. ..Švedų karalius ir Ma
zeppa. pabėgo į Turkiją. 
20,080 belaisvių švedui per- 
maršavo Maskvos gatvėmis 
tų pat metų gruodžio 21 d. 
į belaisvių stovyklas.

Pabėgęs Karolis ir Ma
zeppa į Turkiją sukurstė 
Turkiją į karą prieš. Rusiją, 
kuris prasidėjo 1710 me
tais. Bet Turkija karo ne
laimėjo. Švedija, pralaimė
jus dar eilę mūšių sausže- 
myje ir ant jūrų, pagaliau, 
1721 metais Ništadto mies
te, Suomijoj, pasirašė tai
kos. sutartį su Rusija. Ru
sija gavo Suomijos sritį 
Vyborgo apylinkėje, Ešto- 
niją ir dalį Latvijos su Ry
gos miestu.

IV
Akademikas E. Tarle, ra

šydamas “Literatūros 
Laikraštyje” 1949 m., iš
juokė naujo karo kursty
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tojus ir agresorius, kurie 
apgavimui žmonių visaip 
teisina švedų pralaimėjimą 
prie -Poltavos. Teisintojų 
tikslas — apgauti liaudį, 
persetatyti jai, būk planuo
jamas 'žygis “į Maskvą” ; 
bus tik piknikas. Jis savo 
straipsnį baigia:

“Grobikiškas žygis kara
liaus Karolio pasibaigė jam 
dar negirdėta ‘ katastrofa. 
Švedų kariuomenė buvo ga
lutinai sunaikinta. Polta* 
vos pergalėje buvo sunai
kinta pirmos rūšies vaka
rų armija ir padarytas ga
las švedų viešpatavimui 
Europoje. Pergalė įrodė 
jėgą ir stiprybę rusų gin- . 
klų. Ir laikotarpyje dvie
jų ir pusės šimtų metų ji 
nepripuolamai yra prisime
nama visų naujų karo agre
sorių, kaipo jiems perser
gėjimas, kad “geriau ne
bandyti....”

X-spinduliai naikina 
bakterijas valgiuose; t 
Amerikiečiai gamtmoksli- 

ninkas Radcliffe Robinso
nas ir inžinierius Robertas 
McMaster surado, kad X- 
spinduliai naikina pelėsius 
ir įvairias bakterijas mė- 
soj, vaisiuose jr daržovėse. 
Tuo būdu X-spinduliai sau
go valgius nuo gedimo. '

Kerniojamuose (ko nset- 
vuo j a muose) valgiuose 
bakterijos paprastai- žudo
mos kaitinimu. Bet kaiti- ’ 
nimas naikina kai kuriuos 
vitaminus ir gadina maisto 
skonį.

X-spinduliai, tačiaus, ne
kenkiu vitaminams įr ne
kliudą valgių skonio, kaip 
sako Robinsonas ir McMas- 
teris. L -

Vitamino C reikalas
Jeigu žmogus visai ne

gauna vitamino C iš naudo 
jamų valgių arba iš vais
tinės, tai serga ar sirgs 
škorbuto liga, šis vitami
nas todėl ir vadinamas 
prieš - škorbutine rūkštim 
(ascorbic acid).

Vitaminas C gaunamas iš 
orindžių, lemonų, lapuotų 
daržovių, taip pat iš buro
kų (batvinių), bulvių ir ki
tų vaisių bei daržovių.

Jei maiste būna per ma
žai vitamino C, tai žmogus 
nors ir nesirgtų škorbūtu, 
bet jaučiasi “nei sveikas nei 
ligonis.” x e

Perkant šį vitaminą iš . 
vaistinės, yra pažymėta, 
kiek jo tabletėlių būtinai 
reikia per dieną.

Bet nauji moksliniai ty
rimai rodo, jog vitamino C. 
reikia 10 kartų daugiau, 
norint išsilaikyti smagioje 
sveikatoje.

Aišku, jog vitaminas C iš 
vaisių ir daržovių daug 
naudingesnis negu iš vais
tinės perkamas., dirbtinis/ 
Nes vaisiuose ir daržovėse 
yra dar kitų vitaminų, mi
neralų ir įvairių mitybai 
reikalingu medžiagų. . -

N. M.

Bonn, Vokietija. — Vaka
rų Vokietijos valdžia, pa-, 
sakoja, kad jos planuojama 
vokiečių armija “bus skir
tinga nuo senojo prūsų mi- 
litarizmo.”
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Iš Rusijos praeities
(Ištraukos iš ‘TSRS Istorijos’)

Montreal, Canada

9. KULTŪRA IR ŠVIETIMAS.
Kultūros pakilimas. Rusų 

valstybės kultūrinis atsiliki- 
Hias XVII a. buvo viena jos 
silpnumo priežasčių. Naujosios 
Įstaigos negalėjo dirbti be raš
tingų ir nusimanančių žmonių. 
^Armijai reikėjo mokytų artile
ristų ir inžinierių. Perkasų ka
simui, laivų statybai, žemės 
gelmių tyrinėjimui ir naudin
gų -iškasenų produkcijai, me
dicinai — visiems šitiems da
lykams reikėjo ir bendro išsi- 
męfcslinimo, ir specialių žinių.

XVII a. raštingumui plisti 
labai trukdė tai, kad nebuvo 
prieinamų spausdintų knygų ir 
mokyklinio mokymo. Nors per 
xyjl a. Spaudos Rūmai Mask
voje išleido daug knygų, bet 
jos daugiausia buvo bažnytk 
nio turinio. Petras vietoje cer
kvinių-slavų spaudmenų įvedė 
suprastintus ir skaityti leng
vesnius civilinius spaudmenis. 
Nuo; 1708 m. ^iais spaudmeni
mis buvo spausdinama daugu
mas knygų (išskyrus cerkvi
nes), šiai s spaudmenimis 
spausdinamos ir dabar rusų
knygos. Dėl reikalingu knygų , 
rusų kalba trūkumo teko vers-' 
tį i rusų kalbą užsienio veika
lus. Daug knygų buvo verčia
ma ir leidžiama įvairios tech
nikos ir kitų specialiųjų mok-'
alų f matematikos, laivų staty-;j 
bos, fortifikacijos, • architek
tūros, karo meno ir kt. Daug 
buvo išleista istorijos knygų.

ti, skaityti, aritmetikos ir tru
putį geometrijos. Mokymo si
stema buvo labai žiauri, ir už 
menkiausią nusižengimą moki
niai buvo mušami šmaikščiais 
ir plakami rykštėmis.

1702 metais vaidino artistų 
trupė, Johano Kunšto vado
vaujama. Maskvoje buvo pa
statydinti mediniai komedi
joms rūmai (“komedialnaja 
chramina”). Ten Kunšto trupė 
maskviečiams rengdavo moka
mus vaidinimus. Petro I pagei
davimu teatras suvaidino 
“Triumfinę Orieško paėmimo 
komediją.“

Kultūros ir buities atmainos 
palietė svarbiausia bajorus, 
ypač jų aukštesnįjį sluoksnį. 
Petras gerai suprato mokslini
mo reikšmę bajorų valstybei 
stiprinti. Jis reikalavo, lead vi
si bajorai nuo 10 iki 15 motų 
amžiaus mokytųsi, ir net drau-Į 
dė tuoktis tiems, kurie nebaigs 
mokykloj. Bajorai \>aauguo-| 
liai (nesubrendėliai) turėda-Į 
vo stoti į “patikrinimą“, kur' 
buvo tikrinamos jų žinios. 
Petro meto bajorai ir išore j 
griežtai skyrėsi nuo savo tėvų . 
ir senelių. Trumpa europinė I 
liemenė pakeitė maskvinį ilga-! 
skverui drabužį. Ant galvosi 
dėvėdavo pripudruotą pariką 
ir trikampę kepurę. Kojas au
davos aukštais botfortais (au
liniais, Į viršų platėjančiais ba
tais). Daugumas Petro į užsie
nį išsiųstųjų bajorų įsisavinda-

Labai paplitusi buvo knyga 
“Tikrasis jaunatvės * veidro
dis’* (“Junosti čestnoje zerca- 
10“). šioje knygoje bajorams 
jaunuoliams buvo teikiami |- 
vairūs visuomeninės ęlrausmės . 
Ir kultūringo elgesio pahiOky-: 
mai bei taisyklės.

’ Nuo 170:}. ,m, Maskvoj*;,: o 
vėliau ir Peterburge pradėtas 
Risti pirmasis rusų ląil|rašĮis 
“Žinios’’ (“V iedbmosti“), Jį 
Sudarė keletas nėdid^elio for-

vo Europos bajorų visuomenės- 
papročius ir skonį. Bajorai su 
žmonomis ir vaikais imdavo 
rinktis iš eilės vienas pas ki
tą. Tokie susirinkimai buvo i 
vadinami asamblėjomis.

feostihėje švenčių metu buvo I 
•■•engiami, dideli triukšmingi 
kaukių baliai', kurie trukdavo 
bo keletą diėhų. '

, PęįtrO f; -Pirmojo padėjėjai.
Didesnę bajorų dalis, supras-Į 
dama reformų reikšmę valsty-|

mato lapelių. Ten buvo deda-į bei stiprinti, Petrą palaikė. Iš į 
mos svarbiausios politinių į- bajorų tarpo atsirado daug į 
yykįų žinios ir karo veiksmų veiklių Petro bendradarbių ir! 
eigos pranešimai. par(j reikaluose, ir civilinės |

Vickerio darbininkai laimėjo
Didžiosios laivų statymo 

kompanijos, Canadian Vickers 
Ltd. darbininkai po 10 savai
čių streiko ir aštrios kovos 
laike jo, pagaliau streiką lai
mėjo ir pereitą savaitę pradė
jo dirbti. Kompanija pasirašė 
su unija kontraktą, sulyg ku
rio pakelta algos 12 c. į va
landą (8'c. į valandą kompa
nija turi atmokėti darbinin
kams‘nuo balandžio 1 d.)

šis Vickerio darbininkų 
streikas pasižymėjo aštria ko
va, nes kompanija su Ameri
kos Darbo Federacijos vadų 
pagalba visokiais būdais strei
ką kėsinosi sulaužyti. Kad ii 
nedidelis skaičius, bet atsira
do streiklaužių, su kuriais 
streikieriai turėjo didelių susi
kirtimų, ir neišvengiamai įvy-■ 
ko areštų. Virš 20 darbininkų I 
patraukti teisman. Kompanija | 
derybose su unija priešinosi 
priimti tuos darbininkus at
gal j darbą. Tas už tai ir p ra-. 
ilgino streiką. Bet streikieriai 
irgi nenusileido ir negrįžo į 
darbą, kol visi darbininkai 
priimti į savo senus darbus 
(reiškia streiklaužiai turės iš
eiti laukan — toks jų liki
mas...). Tiesa, pagal pasirašy
tą kontraktą, kaip praeis teis
mas ir kurie streikieriai bus 
teismo nubausti, jų darbo są
lygas kampanija su unija iš 
naujo svarstys, bet šiuo laiku 
jie dirba. Streiką vadovavo 
Kataliku Sindikatų Unija.

—o— !
Warden-King darbininkai 
pralaimėjo

Warden-King Ltd., geležies . 
išdirbystės įmonės darbininkai i 
irgi išstreikave apie 10 savai- : 
čių, grįžo į darbą streiką pra- i 
laimėję. Streiką vadovavo | 
United Electrical Workers , 
unija, čia darbininkai neišpa
sakytai kovingai ir solidariai 
laikėsi laike ilgo ir žiauraus Į 
streiko. Bet jų streiką pa
smaugė Moulders unijos-AFL 
ir Steelworkers - CIO unijų ! 
vadai. Kol darbininkai strei- į 
kavo, tai šių dviejų unijų va- j

zą, ir per tai‘įvyko nelaimė.
Sadauskams staigmena
Antanui ir Julei Sadauskam, 

spalio 25 d., buvo surengta 
netikėta staigmenA-balius pa
gerbti juodu 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukakties proga. 
Ta proga jubiliejatams palin
kėta daug laimės, ir įteikta 
dovanų. J.—

Nashua, N. H.
Vietinio laikraščio “Nashua 

Telegram” darbininkai jau 17 
savaitė kaip streikuoja ir dar 
vis streikui nesimato galo. O 
todėl, kad dviejų unijų nariai 
dirba, o tik vienos unijos 
nariai streikuoja. Mat, kur nė

ra vienybės, ten darbininkams gatves. Savininkai labai išsi-
sunku laimėti. Tai pamoka gando, kad bus blogai, tai pa-
darbo klasei, kad laimėjimas 
priklauso nuo darbininkų susi
pratimo ir vienybės.

Tokią padėtį matydamos, 
CIO unijos pastatė stiprų pi
lnėtą. Pikietas buvo taip skait
lingas, jog i užblokavo visas^

sišaukė policiją ir valdžią į 
pagalbą. Susirado seną įstaty
mą, kad nevalia daugiau pic- 
kietuoti kaip trims žmonėms 
vienu kartu. Tai valdžia ir
uždraudė pikietą. Unjjistas

u

MILDRED STENSLER
Aido ir Sietyno Chorų mokytoja

BRONE ŠALINAME 
(Sukaskienė) 

Koncerto Akonipanistė

S1’ A S Y S KUZMICKAS
Baritonas solistas

SUZANA KAZOKYTE 
dainuos duetus su Elena

Brazauskiene

Iki Petro I valdymo metai 
buvo skaičiuojami pagal cerk
vinį kalendorių, pradedant iš
galvotu “pasaulio įkūrimu“, 
O naujieji metai buvo prade
dami rugsėjo 1 d. Petras I į- 
vedė Julijaus kalendorių (nu
statytą Julijaus Cezario), nors 
tuomet jau buvo vartojamas ir 
teisingesnis Grigaliaus kalen
dorius (naujojo stiliaus). Ju
lijaus kalendorių Petras įvedė 
nuo 1700 m. sausio mėn. 1 d.

Petro laikams tenka ir mo
kyklinio mokymo pradžia. 
1701 m. Maskvoje buvo įsteig
ta. Navigacijos Mokykla įvai
rių luomų (bajorų, prekybinin
kų' ir kt.) jaunuoliams jūri
ninkystės mokyti. Mokykloje 
buvo gerai išmokoma mate
matikos. šioje mokykloje 
svambiausią vaidmenį vaidino 
žymus rusų pedagogas, pirmo
jo’’rusiškojo matematikos ir 
navigacijos (jūrininkystės) 
vadovėlio autorius, Leontijus 
Filipovičius Magnickis.

Magnickis pasistatė sau tik
slą duoti rusų jaunuomenei 
rusišką vadovėlį. Savo vadovė
lyje jis eiliuota forma rašė: 
, “Todėl duodu surinkęs 
• visą išmonę ir tvarką 
jgimtą rusui, o ne vokiečiui.“ 
1715 m. Navigacijos Mokyk

los niekinių dalis buvo perkel
ta | Peterburgą, į ten įsteigtą 
Jūrų Akademiją. Jūrų Akade
mija paruošdavo ne tik išla-

ALDONA WALLEN, 
Sopranas

valdžios srityje. Be to, Petras, 
pasirinkdamas gabius ir ištiki- 

1 mus padėjėjus, nesitenkindavo 
■ vien bajorais, bet ir “iš pačios 
j niekingosios giminės“ pas i- 
rinkdavo sau reikalingų žmo
nių. šie iš nebajorų tarpo ki
lusieji žmonės vėliau patys 

į tapdavo bajorais, įsigydavo di- 
i deles valdas ir skriaudė liaudį 
i ne prasčiau kaip senieji bajo
rai.

Apie general-prokurorą Ja- 
gužinskį buvo pasakojama, 
kad jaunystėje jis ganęs kiau- 
les. Užsienio reikalų tvarkyto- 

i jas šąfirovas, tautybės žydas, 
‘buvo krautuvės pardavėjas. 
Artimiausias Petro I padėjėjas 
buvo Aleksandras Danilovičius 
Menšikovas. Apie jį buvo sa
koma, kad jis jaunystėje 
Maskvos gatvėse prekiavęs py
ragais. Vėliau Menšikovas į- 
stojo į “pramoginį“ pulką, 
drauge su caru važinėjo į už

sienį ir drauge su juo dirbo 
laivų statykloje. Petras T pa
milo Menšikovą už jo tvarkin
gumą ir narsumą. Menšikovas 
ėmė tvarkyti karo reikalus. 
TačiAu Petras žinojo Menšiko- 
vo silpnybes ir ne kartą, nie
kam nematant “pamokydavo“ 
jį lazda už pasipelnymą iš iž
do.

įvairiuose gyventojų sluoks
niuose Petras turėjo savanorių 
padėjėjų. Daugumas jų įteik
davo jam raštus, su įvairių

Vintus jūrininkus laivyno ka- pertvarkymų pasiūlymais, sa- 
rinei tarnybai, bet ir gerai pa-, kysim, Ivanas Posoškovas, ki- 
rųpštus geodezininkus ir kar- lęs iš pasiturinčių Pamaskvės 
tografus. Maskvoje buvo įstei- caro rūmų valstiečių. Posoško- 
gta pirmoji medicinos mokyk- vas, besiversdamas prekyba, 
la (chirurgijos mokykla) prie'daug buvo važinėjęs po kraštą 
karo ligoninės. ir genai pažino jo' gyvenimą.

pendram lavinimui provin- Jis parašė Petrui I dedikuotą 
Cijps miestuose buvo steigia- Į veikalą ‘Apie skurdą ir turtą.’ 
mos “skaičiavimo“ (“cifri-į Tame veikale jis išdėstė savo 
nie“) mokyklos (cifra—skait- i samprotavimus įvairiais ekono- 
meiyu—buvo vadinama pradi- rninio gyvenimo ir valstybės 
n£matematika), kuriose bajo-i santvarkos klausimais. Ypač 
rį,’ valdininkų, djakų ir pad- daug dėmesio Posoškovas 
jafcių vaikai nuo 10 iki 15 me- skyrė prekybai. Tačiau šio vei- 
tų* kmžiaus buvo mokomi rašy- kalo įteikti Petrui jam nepa-

piul.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Lapkr.-November 7, 1952

dai, vyriausiai, Menary-moul-' 
derių ir Thomson bei Lapojnt- i 
steelworkers, darė viską, ką i 
tik jie galėjo, kad streiką su- ! 
laužyti. Pagaliau šis juodas ' 
ir streikuojančių darbininkų j 
nelaimei jų darbas pavyko, Į 
streiką sulaužė. Darbininkai j 
grįžo į darbą be kontrakto ir i 
be unijos. Tik dabar, grįžę į ' 
darbą, darbininkai spręs, ku
riai unijai jie norės priklau
syt—moulderių-A.FL, ar Steel- 
workers-CIO. Po to Kvebeko 
Darbo Santykių Komisija iš
duos čarterį, ir tik tada pra
dės derybas clef darbo sąlygų 
ir del algų pakėlimo. Mažai 
ko gali darbininkai tikėtis iš 
to.

Reikia prie to pridėti, kad 
šioj įmonėj ne mažai ir lietu
vių dirba, senų kanadiečių ir 
dabar naujai atvykusių. Visų 
vietos lietuvių garbei Warden- 
King Ltd. lietuviai ryžtingai 
ii- drąsiai išsilaikė pikieto li
nijoje iki streiko pabaigos, 
išskiriant vieną dypuką, kuris 
bandė streiklaužiauti su ke
liais atsiradusiais streiklau
žiais dar streikui nepasibaigus.

— O— ' 
Užsinuodijo Gazu

Mrs. Tierney, -54 m. am
žiaus, pereitą savaitę nusinuo
dijo savo bute gazu. Nežino
ma, kaip ten dalykai buvo, ta
čiau jos kaimynka liudijo, 
kad. kaip tik prieš 5-tą valan
dą vakaro jin kalbėjusi tele
fonu su nelaimingąja. Tuoj 
po to vyras parėjęs iš darbo 
rado veik negyvą. Vos spėjo 
pašaukti policiją, kaip pats ir 
krito be sąmonės. Policija at
važiavusi rado du gazo krane
lius atsuktus. Spėjama, kad 
ji veikiausiai rengėsi virti va
karienę, atsuko gazą, tuo tar
pu kaiminka pašaukė telefo
nu, pastaroji užmiršo apie ga- 

vyko. Petrui mirus, Posoškovas 
už griežtus pasisakymus prieš 
bajorus buvo suimtas ir mirė 
kalėjime.

LIOUSYBES CHORO TRIETAS, BROCKTON, MASS.
AMELIA YOUNG 

sopranas, operų solistė.

Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) 9-tą di

LIBERTY AUDITORIUMUu! 1
110-06 Atlantic Avenue Richmond Hill, N. Y.

»••••••••••••••••••••••
ISTISA KONCERTINE PROGRAMA BVS TOKIA:
Amelia Yoūng-Jeskevičiūtė

Sopranas, operų dainininke
Šiame koncerte ji teiks mums malonumo savo 

gražiu balsu dainuodama klasikines ir
' liaudies dainas.

X 1 *
I /

Aldona Wallen, Sopranas
iš Brockton, Mass. v

Naujas skaistus žiedaš koncertinėje scenoje. 
Ji dalyvaus Laisvės koncerto programoje. 
Tai bus pirmas jos pasirodymas Didžiojo 
New Yorko apylinkėje Laisvės Koncerte.

L i uosy bes Choro Trietas
iš Brockton, Mass.

Šis trietas yra suorganizuotas ir vedamas pasi
žymėjusio chorvedžio ir dainininko ALBERT 
POTSIUS. Jame dalyvauja sekami asmenys:
ALBERT POTSIUS, WILLIAM YODEIKIS 
ir ROŽĖ MERKELIUTĖ-STRIP1NS
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 muk įdomio
mis dainomis ir savo gražiu balsu šiame koncerte

Suzana Kazokytė ir 
Elena Brazauskiene

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.
vadovaujamas MILDRED STENSLER 

Daug kartų atsižymėjęs scenoje dabar vėl 
palinksmins muš gražiomis dainomis.

Brooklyno Aido Choras ,
vadovaujamas Mildred Stenslcr ♦

Taipgi dalyvaus šio koncerto programoje.

George Kazakevičiaus Orchestra
Gros šokiams įvairius kavalkus. Šokiai prasidės 

tuojau po programos ir tęsis iki vėlai.

Koncerto akompanistė—BRONE SUKASK!ENE

Koncertas prasidės 3:30 valandą popiet
Koncertui įžanga $1.50. 'Vien tik šokiams įžanga 75 centai asmeniui
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CHICAGOS ŽINIOS
UŽBURTOJI SIELA

10-24,52 Parašė ROMAIN ROLLAND —10—

u Aneta pasakodama buvo priėjusi tą 
pietą, kai ją apvaldė nepažįstamosios, se
sers masinimas, nors ji ir priešinosi, ir 
kai ji pirmą kartą pamatė Silvi. Bet 
čia atvirumas nebepajėgė nugalėti susi
jaudinimo. Ji bandė tęsti, stabtelėjo ir
atsisakydama tarė:

— Daugiau nebegaliu...
Stojo tyla. Silvi šypsojosi. Ji pakilo, * 

priartino savo veidą prie savo sesers vei
do ir, suspausdama jos smakrą, tyliai 
sušnibždėjo:

—Tu didelė įsimylėjėlė. •
—Aš!—spyrėsi Aneta visai sumišusi.
Silvi pakilo nuo suolo ir, stovėdama ; 

priešais savo Seserį, švelniai prispaudu
si jos galvą prie savęs, tarė:

—Vargšelė... Vargšelė Aneta!..
Nuo tos dienos abi seserys nuo

lat matydavosi. Nepraeidavo -7nė sa
vaitė, ir jos vėl susitikdavo. Silvi atei
davo vakarais į Bulonę, padarydama 

Inetai staigmena. Tyliu susitarimu jos 
'rlup susitvarkė, kad Aneta negalėtų su
sitikti su draugu. Jos vis tą pačią die
ną kartu pusryčiaudavo pieno gaminių 
parduotuvėje ir žaidė, skirdamos susiti
kimus vienur kitur Paryžiuje. Kaip vie
na, taip ir kita jos džiaugdavosi, būda
mos kartu. Tai joms virto gyvu reika
lu. Kai jos nesimatydavo, dienų valan
dos joms vilkdavosi ilgos, senoji teta ne
beįstengdavo pertraukti Anetos nebylu
mo, o Silvi suniurusi erzindavo draugą, 
kuris tai vos pakęsdavo. Vienintelis da
lykas, lengvinąs laukimą, buvo mintis, 
kad pasimačiusios, turės daug pasipasa
koti. To ne visuomet užtekdavo; niekad 
Aneta nebuvo tokia laiminga, kaip vie
ną vakarą, kai jau po dešimtos valandos 
Silvi paskambino prie .durų, sakydama 
nebegalėjusi laukti iki rytdienos jos ne- 

• pabučiavusi. Aneta karščiavosi ją su
laikyti/ bet mažoji prisiekinėjo natūrin

iai daugiau kaip penkias minutes laikė 
Tr, visą valandą ngątsikyepdama ištisai ž 
Čiauškėjusi, išbėgo tekina.

Aneta norėjo, kad ir sesuo naudotųsi. 
jos namais, jos gerove. - Bet Silvi staigiu 
mostu atstumdavo kiekvieną mėginimą: 
ji įsikalė į galvą — į savo užsispyrusią 
galvelę — nepriimti, jokio piniginio pa
siūlymo. Bet atsilygindama ji nedarė 
jokių kliūčių priimti kokį nors tualetinį 
daiktelį arba jį “pasiskolinti” (tai, ką 
pasiskolindavo, ji pamiršdavo grąžinti!). 
Jai netgi pasitaikė vieną ar porą kartų 
nudžiauti... O! nieko svarbaus!.. Aiš
ku, ji niekados nebūtų ėmusi nė skatiko 
pinigais! Pinigas — tai šventas daik
tas! Bet koks nors smulkus daiktelis, 
mažavertis papuošalas...'Čia ji negalėda
vo atsispirti. Aneta pastebėjo šį nešvan
kų žaidimą: jai buvo nejauku. Kodėl Sil- 

^zi nepaprašė? Ji būtų buvusi tokia lai- 
niiinga, galėdama jai padovanotu! Ji 
stengdavosi nematyti. Bet didžiausias 
malonumas abiem seserim būdavo keis
tis bliuzėmis, kiklikais, baltiniais: Ane
tos meilė tuo mito. Silvi gabiai prisitai
kydavo sesers sukneles, ir jos skonis ėmė 
įkeisti rimtą Anetos skonį. Įspūdis ne 
visuomet būdavo labai geras, nes Aneta, 
per daug įsimylėjusi, pamėgdžiojo kar
iais peržengdama ribas to,* kas tiko jos 
asmeniniam stiliui; tada Silvi patenkin
ta turėdavo sulaikyti jos uolumą. Daug 
daugiau patyrusi, ji mokėjo tylomis pasi
savinti tai, ką ji išmokdavo iš blaivios Anetos 
kilnumo: kai kuriuos kalbos, judesių ir 
elgsenos atspalvius; bet jos kopija buvo- 
tokia vykusi, jog būtų buvę galima sa
kyti, kad jos modelis pats šitą kopi j ą# jai 

'paskolino.
z R ■•'V

Vis dėlto, nors-jos ir labai buvo inty
mios, Aneta i pavyko pažinti tik dalį sa
vo sesers gyvenimo. Silvi mėgo nepri
klausomybę; jai patiko leisti tai pajaus
ti. Širdies gilumoje'ji nebuvp galutinai 
nusikračiusi klasių nelygybės neapykan
ta; jai buvo svarbu Anetai aiškiai paro
dyti, kad ji nebuvo jos įrankis ir kad 

.pihe jos galima buvo priartėti tik tiek, 
Jcjįek tai jai pačiai patiko. Be to, jos sa- 

flrhmeilė negalėjo nepastebėti, kad sesuo 
Į -vie visur jai pritarė. Ypač jos meilės 

santykiams. Nors Aneta ir stengėsi. su 
tuo sutikti, ji vis dėlto nemokėdavo pa
slėpti nepasitenkinimo,. kurį jai keldavo 

. šitas klausimas. Arba ji to klausimo

vengdavo, arba, kai prisiversdavo apie tai 
kalbėti, nuoširdžiai norėdama padaryti 
Silvi malonumą, jos balse būdavo jaučia
mas prievartos krislelis, kurį Silvi pa
jausdavo; ji bematant nutraukdavo tuo 
klausiniu pokalbį. Aneta dėl to nuliūsda
vo. Ji visa širdimi norėjo, kad Silvi bū
tų laiminga, laiminga savo supratimu. 
Kad šis supratimas ir nebuvo visiškai 
toks, koks jai būtų patikęs, ji nenorėda
vo to parodyti/ Bet ji, be abejo, tai pa
rodydavo. Stiprių jausmų žmogus nėra 
perdaug gudrus. Silvi už tai ant jos 
pyko; ji atsikeršijo tylėdama., Tik at
sitiktinai po keleto savaičių Aneta suži
nojo apie kai kuriuos svarbius savo jau
nesniosios sesers gyvenimo įvykius.

Tiesa, jų svarbumu nebuvo galima 
Silvi įtikinti; gal ir iš tikrųjų jie nusly
do nuo jos kaip nuo žąsies vanduo dėl jos 
temperamento lankstumo, bet taip pat 
galėjo būti, kad jos savimeilė dėjosi tiems 
dalykams teikiant mažiau reikšmės, ne
gu iš tikrųjų buvę. Aneta atsitiktinai 
sužinojo naujieną, kad “jau kuris lai
kas” (neįmanoma apibrėžti:1 tai buvo iš 
“senovės istorijos”!..) draugo nebebuvo, 
santykiai nutrūko. Silvi rodėsi dėl to ne 
per daug susijaudinusi. Aneta jaudina
si daugiau; bet ji anaiptol nesigailėjo. 
Ji negudriai bandė sužinoti, kas atsiti
ko. Silvi trūktelėjo pečiais, juokėsi,, kal
bėjo:

— Nieko neatsitiko. Praėjo, štai ir 
viskas. ,

Aneta būtų turėjusi dėl to pradžiugti; 
bet šie sesers žodžiai jai buvo skaudūs... 
Koks keistas jausmas! Kokia ji buvo 
nevykusi!.. Ach! tas žodis “praėjo”... 
širdies žmonėms. Ir kai jis pasakomas 
besijuokiant !..

Bet šią didelę naujieną (Anetai ji to
kia atrodė) netrukus sekė kitas radinys. 
Vieną dieną, kai An-eta pasisakė norinti 
pasitikti savo seserį, išeinančią iš elirb- / 
tuvės, Silvi ramiai tarė:

— Ne, ne, aš ten jau® nebesu 
•.; —Kaip? •— nustebo Aneta? 
kada? - 1

— O! jau kuris laikas...
(Visuomet tas pats neapibrėžtas bū

das skaičiuoti! Tai galėjo būti lygiai va
kar, kaip ir pereitais metais!)

—Kas gi įvyko?
— Įvyko... tąi, kas įvyksta kiekvienais 

metais: taip kaip Malburg-e... “per Ve
lykas arba per trejybės šventę...” Po 
Gran-Pri tuojau ateina negyvasis sezo
nas. Darbdavės ima šėlti, norėdamos su
rasti daugiau priežasčių, kad galėtų iš
mesti lauk.

— Tai tada kurgi tu?
— O! Aš ir čia, ir ten, aš bėgu, aš dir

bu viską po truputį. ,
Aneta buvo prislėgta.
— Vadinasi, tu esi be vietos ir man 

tb nepasakai!
Silvi vaidino tokią, “kuriai tai nieko 

nereiškia”, kuri yra prie to pripratusi! 
Nerūpestingai, šiek tiek išdidžiai, ji aiš
kino (gilumoje patenkinta padarytu įs
pūdžiu), kad siuvanti pigius kostiumus 
gatavų drabužių pardavėjoms, apsiūlė- 
jaTiti sukneles, siuvanti ■ vyriškas kelnes 
(ji juokavo tai pasakodama). Bet 
Aneta visai nesijuokė. Prisispyrusi 
klausinėdama, ji sužinojo, kad sesuo bė
giojo čia į dešinę, čia į kairę, ieškodama 
darbo, ir ėmėsi net varginančio, beviltiš
ko. Dabar ji suprato, kodėl mažoji “jau 
kuris laikas” jai atrodė* pablyškusi.. .ko
dėl ji keletą dienų neatėjo, pasakydama 
netikras priežastis, — aišku, kvailai me
luodama, kad galėtų praleisti dalį. nak
ties, vargindama pirštus ir akis prie 
siuvinio... Silvi tęsė pasakojimą apie ne
pasisekimus savo nuoširdžiai nerūpes
tingu, juokaujančiu tonu. Bet ji.pama- 
tė sesers lūpas,, drebančias iš pykčio. 
Staiga Aneta prapliupo:

— Ne! — pasakė ji, — tai niekšinga! 
Aš negaliu, aš negaliu to pakelti! Ką! 
tu sakaisi mane mylinti, tu pati prašei, 
kad būtume draugės, tu dediesi tokia 
esanti, o slepi nuo manęs pačius sunkiau
sius savo blogumus!

(Pakilusi Silvi lūpa sakė: “Et! bene 
svarbu!..” Bet Aneta neleido jai kalbėti; 
srautas prasiveržė.) '

(Bus daūgiau)

Iš ilgos ir sunkios Harvester 
kompanijos darbininkų kovos 
lauko

Jau virš du mėnesiu 30,000 
darbininkų streikuoja visose 
International Harvester kom
panijos įmonėse. Streikuoja 
prieš nukapojimą algų ir ban
dymą sudaužyti uniją.

Jau žinoma kiek provokaci
jų kompanija panaudojo prieš 
streikierius, bet nieko nelai
mėjo—be-nt kol kas. Vienas 
teisėjas paklausė kompanijos 
ir pagrasino išduoti draudimą 
(injuction) pikietuoti. Bet 
draudimą sakė išduosiąs tik 
tada, kai streikieriai “šukeįs 
muštynes”. Laukiamos “muš
tynės” neįvyko ir dirbtuvės 
tebepikietuojamos.

Dabar' kompanija pradėjo 
vartoti dar biauresnį skyma: 
skelbti vietinėje spaudoje, 

i per radiją ir net tūlose baž- 
' nyčiosė per pamokslus, kad 
j tiek ir tiek šimtų streikierių 
kasdien grįžta į darbą. Tai 
bjauriausias melas! Streik- 

i laužiu randami tokis nežymus 
skaitlius, jog; įmonės nepro- 
duktuoja jokių produktų.

štai ką bandė kompanija 
pirmadienio ryte, kada prie 
traktorių dirbtuvės vaikščiojo 

I masine pikietininkų eilė: Di- 
j džiausiąs konvojus Chicagos 
'policijos į dirbtuvę įlydėjo 10 
I Sunkvežimių — devynis tuš- 
, čius, o vieną prikrautą neva 
dirbtuvei reikalingos medžia- 
gos.

Pikiotininkai praleido sunk
vežimius į dirbtuvę, o už po
ros valandų pamatėm visus 
juos išvažiuojant laukan — 
vėl lydjnt .didelėm jėgom po
licijos, Ir išvažiavo devyni 
tušti, o dešimtas išsivežė tą 
pačią “medžiagą,” kurią at
vežė. Tas buvo daroma tikslu 
parodyti apylinkės gyvento
jams ir pikietuojantiems strei- 
kieriams, kad streikas kaip ir 
baigtas—karavanai sunkveži- 

i mių įvažiuoja ir išvažiuoja iš 
Nuo '' dirbtuvės kiemo.

i Kas nemalonu pastebėti, jog; 
pikietininkai matė sunkveži- Į 
mių vairuotojus prisisegus i 
Tymsterių unijos ženklelius. 
Keli jų net ; prisipažino, jog 
esą AFL unijos nariai.

■ Streikierių vadovybe tuoj 
išrinko komisiją iš trijų uni
jos lyderių ir pasiuntė į AFL 
unijos raštinę pasitarti ir pa
klausti: Kodėl vienos unijos 
nariai duodasi panaudojami 
laužymui streiko kitos unijos?

—o-—
Kiek randasi streiklaužių

^Kompanijos skelbiamas 
streiklaužių Skaitlius ne .tik 
neatitinka tiesai, bet jų kaip 
ir nėra. Praeitą penktadienį 
unijistai nutraukė dirbtuvei! 
einančių streiklaužių paveiks
lus. Jie galima suskaitliuoti 
ant pirštų. Tai visiems žinomi 
unijos griovikai arba iš lauko 
pasamdyti profesionaliai strei
ko laužytojai. Jokios produk
cijos jie negali pagaminti ir 
negamina.

Kad iš lauko žiūrint atro
dytų, jog dirbtuvėje eina be-

produkcija”, 
PO 

nuo 
tuš- 
kad 
my-

veik “normali 
tūluose skyriuose laikomi 
keli užvaizdos. Jie kartas 
karto paleidžia darban 
čias sunkiąsias mašinas; 
bildėsis būtų girdimas už
lios. Naktimis tuose skyriuose 
laikoma uždegtos visos švie
sos, jog pro šalį važiuojantys 
pamanytų, jog streikas jau 
pasibaigęs ir produkcija eina 
dieną ir naktį.

Rašant šiuos žodžius mūsų 
komisija, dar nebuvo grįžusi iš 
AFL unijos raštinės. Ką ji iš
girs nuo broliškos unijos apie 
prisiuntimą dešimties unijistų 
sunkvežimių vairuotojų laur 
žyniui streiko—pranešiu kitu 
kartu.

Prie užbaigos noriu pabrėž
ti, jog Harvester streikierių 
moralė nei kiek 'nepalaužta, 
nepaisant kompanijos ir poli
cijos kooperavimo sulaužyti 
streiką. Unijistas.

Išrinktas atstovas į taikos 
komitetą, taipgi paaukota $5 
tam reikalui. Verta pažymėti, 
kad delegatai į abi sueigas 
liuosnoriai apsiėmė. Tai pagir
tina.

Kalbėta apie rinkimų svar
bą, kaip balsuoti už progre
syvių kandidatus.

Pabaigoj V. Andrulis trum
pai kalbėjo svarbiu istoriniu 
klausimu.

Labai smagu, buvo matyti 
susirinkime mūsų finansų sek
retorę Mildą Chesnienę, kuri 
neseniai turėjus didelę trafiko 
nelaimę ir buvo sužeista, taip 
ir jos motina. Milda jau pa
sveikus. Motina dar vis serga. 
Jos burna buvus smarkiai su
mušta. Ji turi bėdos su danti
mis.

Iš LMS Dramos Komisijos 
posėdžio

LMS Dramos Komisija pra 
ėjusį ketvirtadienį vakare tu-Į 
rėjo posėdį, kuris užsitęsė net! 
keturias valandas.

Pirmiausia posėdy;/- buvo ! 
nuspręsta, kad dviems auto
riams grąžinti rankraščiai su 
paaiškinimais, kodėl jie netin
kami išleidimui.

Rankraščiai nutarta grąžin- t 
ti per LMS Centro sekretorių ; 
ir jam kuo artimiausiu laiku 
priduoti jie. Daugiau rankraš- | 
čių bus skaityti sekančiam po
sėdyje, kuris vėl įvyks sekanti 
ketvirtadienį vakare.

Kiras punktas', kuris buvo 
giliai ir atsargiai išnagrinė- 1 
tas, tai projektas paskelbi
mui konkurso parašymui ge
riausios komedijos ir dramos, 
iš Amerikos lietuvių gyveni-,) 
mo. Po ilgo svarstymo ir ap- ! 
galvojimo Dramos Komisija , 
sudarė planą projektui. Ir kai.' 
tik planas bus suredaguotas 
artimiausiam LMS Centro Ko- ! 
miteto susirinkime bus patiek-, 
tas užtvirtinimui. ;

Dramos Komisijos nariai 1 
nors ir .sunkiai dirbo, iki vi- > 
durnakčio, bet pakilusiu ūpu 
išsiskirstė, laukdami, kad 
kuoskubiau būtų sušauktas 
Centro Komiteto susirinkimas. 
Nes yra gana daug ir rimtų 
dalykų atsiklausti Centro.
Tikimasi, kad Centro Komi

teto susirinkimas bus šaukia
mas. R.

—o—
Gražus LLD 86 kuopos 
susirinkimas

Spalio 29 d. 1 LD 86 kuopos 
susirinkimas įvyko vakare. Jis 
buvo nemažas ir .nepaprastai 
geras.

Apkalbėjus ir atlikus ruti
nos reikalus, kalbėta apie 
svarbą įsigijimo progresyvių 
lietuvių centro Chicagoj.

Paskui pakeltas klausimas 
lietuvių konferencijos, kuri 
bus lapkričio . 30, “Vilnies” 
svetainėj. Išrinkti 4 delegatai, 
taipgi paaukota $5. konferen
cijos pasveikinimui ir perse
kiojamų sveturgimių gynimui.

Aido Choras turėjo dainų 
praktikas. A. Briedžiui prita
riant su armonika išėjo neblo
gai, dainuoti daug lengviau ir 
gražiau išeina melodija. Dau- 
giaus papraktikavus aidiečiai 
galės ir viešai pasirodytų lai 
bus šis tas nauja, ko kiti cho-J, 
ra i neturi.

Taigi, visi aidiečiai būkite 
pamokose 8 vai. vakare.

Dan YU

Valdžia. — Themistocles 
pasakė: “Atheniečiai valdo 
graikus; aš valdau athenie-' - 
čius; tu, mano moteris, vak 
dai mane, o tavo sūnelis ‘ 
valdo tave.” r

f ■ ■
I

Linkime ir motinai juo grei
čiau susveikti.

Susirinkimas baigėsi geram 1 
upe.

’Beje, reikia padėkoti Saga- 
dienei už jos pavaišinimą ka
va ii‘ tortu susirinkusius. Ir ji- 
mfi už tai nieko neėmė. Tai 
pagirtina. Vaišės buvo labai

š geros, Visiems patiko.'
Tai buvo pavyzdingas susi- ' 

rinkimas visais atžvilgiais.
Narys.

—o—
Roselando aidiečių žinios

Aido Chorai sveikina Ex- 
Mainierių Klubą 5 metų jubi
liejaus proga su 10 dolerių iv 
velija gyvuoti ilgiausius me- I 
tus. ’ j

A. Bublis grįžo į Aido Cho- ' 
ra, taipgi kvietė aidiečius da-1 
lyvauti Ex-Mainierių parengi
me šį sekmadienį.

Plutarch
Surinko žemaitis

Ką planuojate rengti šį ru
denį?. Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

t'QG'a

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

Philadelphiečiai Kviečia į Puikų
i BANKETĄ IR KONCERTĄ
| Kuris Įvyks Sub., Lapkričio (Nov.) 22 
į š - . . KUBA HALL ' "■
1 , , 414 Green St., Philadelphijoj , • <
g Programa prasidės 7:30 v. (Salė atdara 6 v.)

I Šis puikus pokylis rengiamas pripuolamai su ‘Lai-, 
| svės’ vajum ir atžymėjimui gimtadienio draugo A.
I Smito, kaipo vieno iš senesniųjų lietuvių visuomeni- J 
Įninku pažangiųjų veikėjų ir gabiausio “Laisves” 

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. SŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dčžutG- 

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

No. 1 M. ŠVILPA SALVE (for Skin Irritation). Ši mostis pagelbsti 
nuo nušaširfių, 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 įvaf* 
rių skausthų: 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 nut), 
Poison Ivy. Kaina $1.50.

No. 5 M. ŠVILPA’S NEW DISCOVERY (Salve for Piles). Ši mostft 
naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles a!* 
užsisenejusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai 
prie dėžutės kaip vartoti ir užsilaikyt. Kaina $2.50.

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

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

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

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

PĄSARGA: Jeigu nesulauksite užsakymo per 10 dienų, tuoj rąšj>„ 
kite: M. Švilpa, 597 Broad St., Hartford, Conn. _

Du Anglijos darbiečiai—Harold' Wilson (kairėje) ir 
Richard Grossman. Jie yra “kairesparniai”, Bevano 
pasekėjai. Jie buvo išrinkti į Darbo Partijos Vykdomą
ją „Tarybą paskutiniame kongrese.

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

1
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Pirmu kartu negras 
išrinktas Seimelin

Julius A. Archibald, kandi
datas į Valstijos Seimelį iŠ 
Manhattan 2Ujo senatinio dis- 
trikto, tapo išrinktas. Jisai yra 
pirmuoju negru New Yorko 
Valstijos Seimelio nariu. Ne
žiūrint didelio skaičiaus neg
rų šioje valstijoje, niekad pir
miau nebuvo negrui suteikta 
ta proga.

Archibald oficialiai buvo 
ant demokratų ir liberalų 
partijų baloto. Tačiau jam už
dėti ant baloto ir jį išrinkti 
darbavosi darbiečiai. Oficia
liai ant darbiečių baloto jisai 
nebuvo uždėtas tiktai dėl to, 
kad liberalų partijos viršinin
kai grąsino ištraukt? savo pa
ramą jeigu darbiečiai jį už
dėtų ant savo baloto.

Kad nepakenkti jb išrinki
mui, darbiečiai jo vardo ant 

* savo baloto nedėjo, bet ir sa
vo kandidato tame distrikte 
nestatė.

Demokratų nominaciją ji
sai buvo gavęs per didelę ko
vą, kurioje jį rėmė, uoliai už 
jį darbavosi visi pažangieji. 
Buvo iš anksto numatyta, jog 
laimėjimas demokratų nomi
nacijos ir gavimas darbinin
kiškųjų grupių paramos 
tikrins išrinkimą.

u z-

Apiplėšė taksiką
Bronxietis taksiko vairuoto

jas miesto centre paėmęs tris 
keleivius vežti. Nuo jų gavęs 
paliepimą juos vežti per Cent
ral Parką. Pervažiavę parką 
ne tik nemokėję, bet dar atė- 

• tnę $20 ir jį išvarę iš taksiko. 
Taksiką rado-paliktą gatvėje.

Aido Choras
, h ’ < i ------------ - ,

f Pamoka įvyks šio penktą- 
dienio vakarą, 8 vai., Liberty 
Auditorijos Music Room. Pra’- 
Some.'visus senus ir norinčius 
įstoti dainorius ateiti tuojau.

’ Metų galop ’ rengiame savo 
ico’ri’teertą Ir jaU furime daug 
užkvietimų kitų organizacijų 
programoms. Chorui ir visuo
menei esate labai reikalingi.

Choro prezid.

"J
Apylinkių gyventojai ragi

na, kad miestas vietoje dabar 
nereikalingų gatvekariams 
Stočių įrengtų vaikams žais- 
mavietes. Viena tokia stotis 
randasi prie Hegeman ir Ro
ckaway Avės., kita prie Ave
nue N ir Utica Ave. Tose Bro
oklyn© srityse stokuoja žais- 
maviečių vaikams. •

New Yorto^/^feZinioifltTOTf HluMaii

Darbiečiai iškovojo 
veteranui butą

Laisvėje jau buvo minėta a- 
pie tai, kad veteranas Clifford 
Merritt buvo, prašalintas iš 
darbo, kaipo •jpartmentnamio 
superintendentas, ir iš buto. Iš 
darbo jį šalino už tai, kad jis 
“tarnavo ren d alininkams, ne 
man.” Taip sakė namo savi
ninkas, kaltindamas jį už da
vimą namui ‘perdaug šilimos.’ 
kada buvo liepta neduoti.

Kada Merrittą prašalino iš 
buto, kaimynai, kurių daugu
ma yra rendau*iinkų organi
zacijos nariai (o tūli ir Ame
rican Labor Party‘rėmėjai), 
prieš tai protestavo. Evikciją 
vykdant prieš kaimynų protes
tą, veteraną su šeima palikti 
išmestą ant gatvės nedrįso. 
Jam pasiūlė- eiti į miestinę 
prieglaudą, varguoliams ben
drabutį. Merritt atsisakė. Juos 
priglaudė kaimynai. Ir tuo 
pat sykiu veikė gauti šeimai 
butą miestiniame pigiomis 
rendomis projekte. ;

Pagaliau, M'erritt šeimai 
paskirtas butas Fort Greene 
projekte, Brooklyne. Kovą už 
butą palengvino tas faktas, 
kad 16 šimtų tos pat susiedi- 
jos šeimų stovi evikcijos pavo
juje. Valdininkai nori ten sta
tyti puikų projektą, iš ten vi
sus dabartinius iškraustyti.

Taikai, draugingumui 
akstinti mitingas

Ketvirtadienį, lapkričio Li
tą, Rockland Palace, Bronx, 
rengiamas masinis mitingas 
taikai. Jį rengia Amerikos su 
Tarybų Sąjunga Draugingu
mui organizacijos centras. z

Kalbės organizacijos nacio- 
halis pirmininkas Dr. John A. 
Kingsbury, Miss Jessica 
Smith, Corliss Lamont Paul 
Robeson, Albert Kahn, Theo
dore Bosak. Taipgi tikirriasi 
svečių iš Jungtinių Tautų.

Mitingu paminės dvi taikai 
ir draugingumui tarp tautų 
svarbias sukaktis, kurios suei
na šį mėnesį: septintą suėjo 
35 metai rtuo Tarybų Sąjun
gos įsikūrimo,, o 16-tą ,yra. 19- 
ji sukaktis įsteigimo diploma
tinių ryšių tarp Jungtinių Val
stijų ir Tarybų Sąjungos. Lie
tuviai kviečiami dalyvauti mi
tinge.

Įžanga mitingai! 81 ir $1.50.' 
Tikietai iš anksto gaunami 
tos įstaigos raštinėje,'! 14 E. 
32 n d St. New Yorke.

ACME LIQUOR STORE
SAM SAPEGA, Savininkas

Didelis pasirinkimas Amerikoniškų ir 
Importuotų degtinių ir vynų.

ANT UŽSAKYMŲ PRISTATOME 
; Į NAMUS

^Greitas patarnavimas ir teisingos kainos

^ySBBVĮj2

2110 Flatbush Ave
Telefonas NAvarre 8-4343

Brooklyn, N. Y.
- ' Lie. No. 'L-5283

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS ’

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI, 

219 2nd Avenue 
\(arti 14th St.) 

>_________ 2

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

Dainos ir Šokiai, gauni Orkestrą.

lletuvių Glenn šelihos nuosavybė

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHMALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

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

Ž3

Laisves skaitytojams ir 
visiems prieteliams

Laisvės metiniai koncertai 
visuomet turi įdon)ią progra
mą. Greta geriausių vietinių 
meno spėkų, kas metai būna 
naujovių, svečių iš kitur. Bus 
ir šiemet. Plačiai netenka a- 
pie tai kalbėti, nes tą matote 
skelbimuose. Tenka tiktai pa- 
sa’kyti prašymą. Prašymą to, 
kame, jūsų talka yra svarbiau
sia:

Ruoškitės dalyvauti koncer
te ne vien tik patys, bet kvies
kite ir tuos, kurie-šių praneši
mų ,neskaito, kurie be jūsų 
talkos apie koncertą nežinos..

Laisvė, kaipo darbo žmonių 
leidžiamas ir išlaikomas laik
raštis, kaipo gynėjas jų rei
kalų, turi daug prietelių ir 
tarp tų, kurie laikraščio ne
skaito dėl neįpratimo skaityti

lietuviškai, ar dėl kitų prie
žasčių. Pakvietimu į koncertą 
suteiksite malonumą'jiems, o 
taip pat ir visiems, kurie tiki
si juos susitikti koncerte.'

Jūsų talka taip pat prisidės 
laikraščio gerovei. Parama 
liaudiškam laikraščiui visuo
met buvo reikalinga, juo rei
kalingesnė ji dabartiniame 
visko brangume. Dėl to pra
šome jūsų draugiškos talkos 
ir, tikimės su jumis smagaus 
pasimatymo šio sekmadienio 
popietį o3 :30, lapkričio ^'die
ną, Liberty Auditorijoje.

Auditorija randasi prie. At
lantic Avė. ir llOth St., Rich
mond Hill, N. Y. Nuo BMT 
Janiaica linijos 111 th St. sto-, 
ties eiti du blokai. Bušai'22- 
Atlantic ir Q-37 priveža prie 
pat salės.

», . i 
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; kietis icarol krųninalistas, ‘ 
paleistas^ įš kalėjimo. Jis, 
buvo vienas' iš ištikimiau
sių Hitlerio ' pastumdėlių 
ir kriminalistų. Anglija 
jam bausmę dovanojo'. 
Jis dabar galės vėl dar
buotis Vakarinėje Vokie
tijoje dėl atsteigimo Hit- 
lerizmo.

Auto nelaimė

Brooklyne auto sužalojo 17 
metų merginą Eva Mae Hor
ne. Išsigandęs, ją su.žeidusysis 
auto vairuotojas John Wil
liams ją vežė į toli New Yor
ke esančią ligoninę. Kada nu
vežė, ji buvo jau mirusi. Aiš
kinosi nežinojęs, kur Brookly
ne yra. ligoninė, tad pagalvos 
jęs, kad į tolimą bus greičiau 
galima nuvežti, negu ieškant 
nežinomos.

Mačiusieji merginą įtrau
kiant į auto, pora brooklynie- 
čių visą laiką jį Vijosi ir a- 
reštavo. Jie manė, kad mer
gina pagrobiama.

JURIS, KURĮ KIEKVIENAS 
LAISVES SKAITYTOJAS 

TURĖTŲ PAMATYTI!
Didžiausias pasaulyje judamųjų 
paveikslų artistas pagamino įspū
dingiausią paskutinių dešimties 
metų filmą — 1
DRAMA ★ GRAŽŪS BAEETI- 
NIAI ŠOKIAI ★ UŽIMANTI 
ŽADĄ, KUTENANČIAI-JUO- 
KINGA KOMEDIJA...
Istorija apie senstantį muzikalinių 
salių artistą ir gražią talentingą 
jauną šokikę, kuriai jis padėjo 
išgarsėti.
CHARLES CHAPLIN’S
LIMELIGHT’

sykiu žvaigždžiuoja
CLAIRE BLOOM — SYDNEY
• CHAPLIN

su šokiku ANDRE EGLEVSKY, 
BUSTER KEATON ★ MELISSA 

HAYDEN
ASTOR Broadway ir 45th St.
Nuolat rodoma - Reguliarės kainos

TRANS-LUX, 
GOtli St. ir Madison Ave.

Visos vietos rezervuotos: JI.80—*2,40

Buvome grybauti

Veteraną su šeima 
išmetė iš buto 

i

Darbiečių vietiniai 
kandidatai pirmauja

, t
šiuos žodžius rašant viso 

miesto balsų skaičiai ii’ nuo
šimčiai už mažuosius k.andi-

no savo partijos balsą, pasun
kino jai kovą prieš visus blo
gumus.

Išsipildė pažangiųjų įspėji
mas, kad atiduotas už “ma
žesnįjį blogą” balsas bus pra
žudytu balsu. T-as.

Praėjusiame kare sužeistam 
veteranui Clifford Merritt su 
šeima ir jo kaimynams spalio 

■ 29-ji buvo didelė diena. Tą 
dieną buvo numatyta tą vete
raną su žmona ir šešiais ma
žais vaikais prašalinti iš buto. 
Vyriausias yrft. 10 metų.

Tos srities gyventojams ta 
diena svarbi ne vien iš prie- 
jautos šalinamai iš buto šei
mai. Jie laukia pamatyti, ką 
darys valdinės įstaigos aprū
pinti šeimą „butu. ' Visos ati
tinkamos įstaigos, įskaitant ir 
majoro raštinę, yra informuo
tos apie veterano padėtį. Ta 
padėtis yra tos visos srities, 
1600 šeimų 
toms kitoms 
mystė gręsia 

/ties:
Tas kitas

prašalinti iš buto dėl 
tą visą sritį ruošia 
puikiu rezidenciniu distriktu- 
Manhattanville - Morningside 
projektu. Tokiu projektu, į į 
kokį didelė dauguma dabarti
nių gyventojų 
nas) neišgalės 
bus aukštomis 
jektas.

Valdininkai,
bartinius gyventojus iš ton iš
kraustyti, gyventojus įtikinė
ja, kad jie visi gaus gerus bu
tus kitur, žinodami,"kad net 
vienur kitur.dėl gaisro ar dėl 
galutino supuvimo nugriovus 
namą valdžia neparūpina be
namiams kito buto, Manhat- 
tanvillės gyventojai netiki 
tiems pažadams. Tad jie sa
ko: Pažiūrėsime, kai]) jie ap
rūpins Merrittų šeirhą. O jei
gu jie negaįi aprūpinti vienos, 
kaip jie galės aprūpinti 1600 
šeimų.

Merrittų šeima spalio 28-tos 
vakarą vis dar nežinojo, kur 

spalio 29-tos

datus dar nebuvo paskelbti. 
Tačiau man teko matyti vieno 
distrikto Brooklyne visų parti
jų visų kandidatų balsų su
trauką. Ji rodo, kad —

American Labor Party vie
tiniai kandidatai gauna visu

Jack Mariah o, 55 m., be
darbis, buvęs audinių drėkin- 
tojas, rastas negyvas prie laip
tų apartmentiniame name, 
New Yorke. Tyrinėja mirties 
priežastį.

padėtis, .nors
Šeimoms bena- 

iš kitos priežas

šeimas grasina 
to, kad 
paversti

trečdaliui' balsų 
didžiuosius.

Kadangi visų

daugiau už

kitų partijų

GARSINKITĖS LAISVĖJ
Užrašyk I.aisvę Savo Draugui.

Šiais metais buyo tiek daug 
grybų, kad jų nerado tiktai 
tas, kas nenorėjo rasti. Ypa
tingai girdisi pas kriaučius^ 
kad tūlas jau turi prisidėjęs 
šimtais bonkų. Reikia’pasaky
ti teisybę: aš grybavimo ir 
žuvavimo sportus, mėgstu.

Daugeliui yra žinomas Pra
nas Bush, Piliečių Klubo ke
purninkas. Jis turi gražų, gra
žiai išpraustą juodbėriuką. 
Pora savaičių atgal Pranas 
B'ush susisodinęs į savo juod
bėriuką nupleškino į New Jer
sey girias F. Reinhardt’ą, Ju
ditą Sadauskienę, Aną Su- 
kauskjenę .i?,Stakvilevičių. Ti
kėsite, ar. n.g: nei vieno pra
kerto .gr^jųo neradome. Tei
sybėj. kęlmai buvę, jais apau
gę, bet visi ąukrįtę ir atrodan
ti, kad jau .sykį valgyti..,

i Ne ilgai, laukę, traukėme 
link namų. Pro šalį važiuo
jant, sustojome Lithuanian Li
berty Park, 340 Mitchell Ave.,'1 
Linden, N. J. Radome dirbant 
už baro A. Papievį. Mūsų mo
terys pasidėjo ant stalo beko
nų ir kitokių valgių. Išgėrę po 
vieną — kitą, pradėjome val
gius maumoti.

Pavalgę, pradėjome pokal
bius. papieviui persistatėme, 
kad esame Brooklyno’ Piliečių 
Klubo nariai, “kas metai jūsų 
parke turime išvažiavimą bu- 
sarš.” Tai Antanas mus ,dar 
pavaišino po vieną —- kitą ii 
traukėme namo.

Su grybais visa bėda ta, 
kad reikia turėti gerą uoslę. 
Jie auga ir tūojaui sukrinta. 
Gal but pas kriaučius nekurie 
ir turi gerą uoslę, kad šimtais 
bonkų skiepuose turi pasidėję. 
Su žuvavimu yra kitaip: » čia 
jaui su mokslu ir gabumu žu
velę gali tlasiprašyti į maišą, 
nosis nereikalinga.!. J. S.

vyriausieji, nacionaliai kandi
datai visuomet gauna daugiau 
balsų už vietinius, tai rodo, 
kad mažiausia trečdalis dar
biečių balsuotojų patikėjo 
“mažesniojo blogo” (lesser 
evil) pasakai. Jie apleidimu 
savo partijos kandidatų, savo 
principų, bandė išgelbėti karu 
ir šmugeliais prasikaltusią 
žmųnėms demokratų adminis
traciją. Bet tuomi tik susilpni-

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

REIKALAVIMAI
Namų darbininkė. Guolis vietojo. 

Maloni aplinka. Nuolatinis darbas. 
Mylinti vaikus. Neseniai atvykusią 
priimsime. CLoverdale 2-0775.

(219-220)

Reikalinga namų darbtninkė. Nuo
savas kambarys ir vonia. Du suau
gę; -du berniukai 12 ir 17 m. Turi 
mokėti angliškai. $40 j savaitę. 
Manhasset, L. I. . MA. 7-477G.

(218-220)

Reikalinga viduramžiaus moteriš
kė dirbti kepykloj, pardavinėti duo
ną, tonĮus ir 1.1. Valandos nuo 4:30 
dįeną iki 11:30 vakare. Dėl dau
giau Jnformacijų, prašome kreiptis 
į SCHOLES BAKING CO., 532

(o gal nei 
sugrįžti, 

ren domis

vie- 
Ten 
pro

kurie nori da-

LABORERS
CARPENTER’S HELPERS

• Needed at once
• .Will pay good wages to those

who qualify
• Steady work
• Good working conditions

Apply in Person 
TRACTOR SERVięE INC.

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

. ; CANDY MAKER 
Needed at. Once.

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

SHULL CANDIES, INC. 
638 Marietta Ave.

< Lancaster, Pa.
, (21,5-219)

HELP WANTED—FEMALE

Grand St., Brooklyn. N. Y.
(217-219)

Dr. A. Petriką
✓

DANTŲ GYDYTOJAS

i 221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrcen 7-6868

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

Rosenbergams ginti 
mitingas

Šio mėnesio 13-tą, Biltmore 
Hall, Brooklyne, įvyks Rosen
bergams gelbėti nuo mirties 
masinis mitingas. Jame tiki
masi įžymių kalbėtojų iš Civi
linių Teisių Kongreso ir iš į- 
vairių vietos organizacijų. "

Lapkričio 19rtos- vakarą į- 
vyks mitingas Bronxe, New 
Terrace Gardens, 214& Boston 
Rd. Kalbės autorius Albert 
Kahn.

Mitinguose bus prašoma, 
kad prezidentas Trumartas 
panaikintų mirties bausmę. Ir 
reikalaus jiems naujo teismo. 
Daugėja nuomonės,, kad nau
jas teismas pakeistų nuospren
dį ir tuomi būbCi išvengta ki
tos tokios gėdbs mūsų kraštui; 
kokia buvo užtraukta nekaltai

* / v 

nužudymu Sącco ir Vanzetti.

78 ir 82 La- 
apartmcnt-

priglaus galvą 
naktį.

Merritt ,buvęs 
Salle St. dviejų
namių prižiūrėtoju, šalinamas 
iš buto tų namų savininko 
William Wakes. Savininkas 
kaltina, kad jis neatliekąs pa
reigų. Bet tų namų ren d ali
ninkai surašė ir pasirašė 1 pa
reiškimą, jog tokio gero “su- 
perio” jie nebuvo turėję. Kad 
šilimos ir karšto vandens na- 
'me yra pakankamai. Pirm to, 
sakė ji.e, nuolat turėjo bėdos, 
kambariai nebuvo apšildomi. 
Dėl to rendauninkai savininką 
buvo šaukę net teisman ir 
bent porą sykių, savininkes 
buvęs nuteistas.

Merritt sako, jog namų 
vininkas jį išbarė, kad 
t a r n a u j ąs r e n d a u n i n k a m s,
jam, leidžiąs į namą perdaug 
šilimos. Už tai jį baudžiąs ša
linimu iš darbo ir iš buto.

Vėliausi pranešimai sako, 
kad Merritt tapo prašalintas 
iš buto.

Kartus namų prižiūrovo 
būvis! T-as.

sa
is 
ne

John J. Scanlan, New Yor- 
ko Cotton 'Exchange firmos 
viršininkas,' buvęs" sumuštas ir 
apiplėštas dviejų vyrų BMT 
linijų 9th Avė. stotyje, Brook
lyne. Vienas paprašęs degtu
ko, o kitas iš užpakalio 
gęs per galvą.

Gražiausias apšvietai 
tarnavimas tai gavimas 
vei naują skaitytoją.

smo-

pasi-
Lais-

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

L.L.D. 11-tos kuopos susirinkimas 
įvyks 9 d. lapkričio (Nov.), 10:30 
ryte, 29 Endicott St. «

Draugai, čia reikės išrinkti dele
gatai j 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) ,

OPERATORS. Experienced. Front 
Makers. Steady work, pleasant sur
roundings; good working conditions. 
Apply in persoh. GAILORD CLAS
SICS INC., 315 N. 12th St.

, . . (218-220)
• *’ I ( t

LAUNDRY S.HIRT pPERATOR. 
Dry cleaning plant with small shirt 
departments. Needs A-1 shirt press 
operator on standard 2-girl unit. 
Apply: Day & Frick, 1730 North 
Howard St.

(218-220)

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 fhr right woman. Apply in person 
or phone. 1224 Grenox Rd., Wynne
wood. Par Midway 2-6207.

(218-220)

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. Phone 
Bryn Maur 5-4693 for interview, 

(216-222)

D. SCHULTZ & CO. now has im
mediate openings for Clerks. Gene
ral office work. Knowledge of typ
ing. 38 hr. wk. Steady position, plea
sant surroundings. Exp. preferred, 
but not necessary; willing to teach. 
Apply in person. 521 S. 4th St. Sec 
Mr. Goldress.

(215-221)

Housework, general. Light laund
ry; all electrical appliances; assist 
with children. Neat, officiant and 
fond of children. 10 ‘til afręr din
ner. 5V2 days. No Sunday. STafy 2 
nights. $30 wk. Phone Gr. 7-5277 
for interview, 
z (215-218)

MALE and FEMALE
GIR^S .

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)

•J« •—■> — ■ — «•— ■ —■ — M—■—■

i TONY’S <
! UP-TO-DATE

i BARBER SHOP
I
1 ANTANAS LEIMONAS
I ' Savininkas
1 30fi UNION AVENUE
| Brooklyn, N. Y.
■Į Gerai Patyrę Barbenai

■»------ 5

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street 
. ' Cor. Hewes St, 

Brooklyn, N. 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. 7-623.3

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optimetrists 

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342įl--------------------- ’ " " . ..

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė, ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen*4-8174

6 hiiisL—Laisve (Liberty)—Penktad., Lapkr.-November 7, 1952




