
t

Politiniai galvočiai turi nau
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kodėl šiuose rinkimuose de
mokratai taip skaudžiai pra-
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kišo.
Bet klausimas paprastas ir 

aiškus. Amerikos žmonėms i- 
ki gyvojo kaulo dasiėdė Korė
jos skerdynės ir aukšti taksai.

Juk jeigu pasiliks demokra
tai, niekas nefiasikeis. Steven- 
sonas nieko naujo negali paža
dėti ir nežada.

Generolas Eisenhoweris nors 
tiek pažadėjo, kad jis asme
niškai skris Korėjon ir apžiū
rės padėtį. Čia jau nors ma
ža kibirkštėlė vilties, jog kas 
nors bus padaryta tos skerdy
nės užbaigimui.

Argi Eisenhoweris nepriža
dėjo sumažinti militariškas iš
laidas ir tuomi numušti mūsų 
taksus?

tik tie du pažadai, duo
dą šiokią tokią palengvinimo 
viltį, magiškai veikė balsuoto
jus. Ypač moterys balsuotojos 
jais susižavėjo.

Demokratai nusidėvėjd, dau^ 
gelis sugedo. Per dvidešimt 

.metų daugelis sėdėjo šiltose 
vietose ir valdišką duoną val
gė, pamiršdami žmonių reika
lus. Dalis jų pavirto dar re- 
akcioniškesniais už republiko- 
nus mikartinio tipo.

Juos subaigė žmonių akyse 
naikinti prezidento Trumano 
“policinis žygis” Korėjoje. 
Juk už tai jis ne tik turėjo 
būti tuojau išmestas iš prezi
dento vietos, bei dar labai 
smarkiai nubaustas. Bet nie
kas prieš jį nepadaryta. De- 
nMkratai jo žygį užgyrė. Už
gyrė, žinoma, ir republikonai, 
bet vis tiek didžiausiu kalti
ninku motinų, seserų ir mei
lužių akyse buvo • Trumanas 
ir jo kolegos.

Vienintelė žmonėms proga 
juos už tai nubausti buvo šie 
rinkimai: išmesti juos laukan, 
pastatyti prie vairo naują 
žmogų ir naują partiją. “Blo
giau jau nebegalės būti”, gal
vojo daugybė žmonių.

—o—•
Gerai, Washingtonan susi

kraustys republikonai, visa 
armija jų. Jie turės keturių 
metų progą balsuotojus ap
gauti ir suvilti.

Dabar prasidės valymas 
valstybės aparato. Lėks lau- 

tūkstančiais valdininkai ir 
tarnautojai.

Ir lėks laukan ne “raudo
nieji”, nes ten jų labai mažai 
tesiranda, ale geri, ščyri de
mokratai, kurie iki šiol taip 
ščyra^ ir šuniškai tų raudonų
jų ieškojo, juos medžiojo ir 

•juos ėdė. Paregėsite: laukan 
iš valdžios veikiausia nebus iš
mestas nė vienas kaipo komu
nistas!.

Nuo dabar prieš visus sun-
kiausias kaltinimas bus: ti> 
esi arba buvai demokratas!

. ‘ Kas dar reikėtų pridėti ? 
Gal tik tas, kad turėsime tai, 
ką išsirinkome. Tai reiškia, 
kad Amerikos žmonės dabar 
miegos taip, kaip pasiklojo. 
Jie savo balsais padarė pakei
timą. Juos sužavėjo laikraš
čių ir radijo propaganda, mi
lijonai ir milijonai dolerių.

Tik įsivaizduokite: prieš 
rinkimus per visą dieną, per 
aštuonioliką valandų New

* Yorko valstijos gubernatorius 
Thomas Dewey per radiją a-

• gitdvo vž Eisenhowerj, o plū- 
dp/demokratus.

.^ĮjTusė valandos kaštuoja
> 4$75,000. Padaugink tą sumą 

ant 36, gausi $2,700,000. Tik 
Vienas žmogus if tik per vie
ną dieną tiek išleido propa
gandai už Eisenhowerj!

O kur kiti agitatoriai, Sim-
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Paskirs savo pasiuntinius į 
įvairius valdžios dėpartmentus

Minint Sovietų sukaktį lemia, 
kad ir Korėjos liaudis laimės

Augusta, Ga. — Busima
sis prezidentas Eisenhowe
ris dėkingai priėmė prezi
dento Trumano pakvietimą 
atvykti j Washingtona ir 
asmeniniai pasitarti apie 
s v arbiuosius *' valdinius 
klausimus.

Pokalbiams su Trumanu 
Eisenhoweris skyrė savai
te, prasidėsiančią lapkričio 
17 d.

Trumanas savo telegra
moje Eisenhoweriui sakė: 
“Tie pasitarimai paleng
vintu valdžios pervedimą 
naujajai vyriausybei.”

Eisenho(weris žadėjo tuo
jau paskirti savo atstovą 
pasitarimams su sąmatos 
(biudžeto) direktorium dėl 
valdžios pajamų ir išlaidų 
apskaičiavimo 1954 metam.

Tuo tarpu Eisenhoweris 
parinks kitus savo atstovus 
įvairiems valdžios depart- 
mentams. kaip kad kvietė 
Trumanas. Tokiu būdu jie 
galės iš anksto susipažinti 
su savo pareigomis, kurios 
prasidės nuo naujojo prezi-

Azijiečiai reikalauja 
užgini atomų bombas

Hirosima, Japonija. — 
Azijos Tautų Kongresas 
dėl Pasaulinės Sąjungos 
užgyrė rezoliuciją, reika
laujančia uždraust atomi
nes bombas daryti ir var
toti. Kongresas taip pat 
ragino greičiau daryt pa
liaubas Korėjoje ir deist 
laisvai vesti prekybą su Ki
nijos Liaudies Respublika.

Dalyvavo atstovai nuo 
daugiau kaip 20 tautų.

Nairobi, Kenya. — Anglų 
kariuomenė ir policija su
gaudė daugiau kaip 2,000 
negrų, kuriuos kaltina už 
teroro žygius prieš anglus.

Mainieriai laukia valdžios 
nutarimo dėl algos

Washington. — Anglia
kasiu Unija tebelaukia, kad 
valdžia užgintų po $1.90 už
darbio priedą per dieną, ka 
.unija yra išsiderėjus iš 
kompanijų.

Valdinė algų komisija 
buvo numušus 40 centų nuo 
to priedo minkštosios an
glies mainieriams. Tad uni
ja atsišaukę į valdžią, kad 
pakeistų komisijos nutari
mą ir pripažintų visą niai- 
nieriu laimėjimą.

Unįja dabar, laukia, kad 
Roger Putnam, ekonominis 
valdžios direktorius, pripa
žintų jiems po $1.90 algos 
pakėlimą per dieną, pirma 
negu jis pasitrauks iš val
džios kitą savaitę.

tai *jų. Visi jie kalbėjo ir vi
siems jiems buvo riebiai ap
mokėta., \

. Richmond Hill 19, N. Y., šešt., Lapkr. (Nov.) 8, 1952

dento ikurtuviu 1953 m. 
sausio 20 d.

Eisenhoweris savo tele
gramoje Trumanui sakė su
tinkąs su jo -nuomone, kad 
“mes galėsime parodyti pa
sauliui amerikiečių vieny
bę pamatiniais klausimais,” 
nepaisant skirtingų parti
ją

Mirė Adolph Sabath, 
įžymus kongresmanas

Washington. — Nuo vė
žio mirė įžymus demo
kratas kongresmanas A- 
dolphas J. Sabath, 86 me
tu amžiaus.

Kongrese jis išbuvo 23; 
terminus, viso 46 metus, o 
pereitą antradieni Chica- 
gos piliečiai išrinko Saba- 
tha ir 24-tam terminui. Jis 
gavo dveja tiek daugiau 
balsų, negu kandidatavęs' 
prieš Sabathą republikonas.

Sabathas tarnavo Kon
grese prie astuonių prezi
dentu.

Jis išgarsėjo kaip kovo
tojas už naudingus dauguo- 
menei įstatymus.

Pereitą birželio mėnesi 
buvo padaryta Sabaithui vė
žio operacija, po kurios jis 
ir nepasveiko.

Du Amerikos atomistai 
gauna Nobelio dovaną 

/•

Stockholm Šved. — Ka
rališkoji Švėdijos. Mokslu 
Akademija paskyrė Nobe
lio dovaną dviem atomi
niams Amerikos mokslinin
kams, profesoriams Felixui 
Bloch’ui ir Edwardui M. 
Purcell’iui. Jiedu surado 
naujus magnetinius būdus, 
kuriais geriau ištiria ato
mu branduoliu veiksmus.. 
. Blochas ir Purcell gaus 
po pusę $32,910 Nobelio do
vanos. -

Katalikas francūzų rapy7 
to jas Francois Mauriac La

j mėjo Nobelio dovaną už li- 
I teratūra. Jis savo raštuo
se, sakoma, gerai nušviečia 
visokius žmogaus jausmus, 
mintis bei troškimus.

J. Valstijos atmeta 
Sovietu protestą

Washington.— Jungtinės 
Valstijos atmetė Sovietų 
Sąjungos protestą dėl to, 
kad amerikonai "užblokavo 
ir atviras jūras aplink Ko
rėją.

Amerikos valdžia sako, ta 
blokada reikalinga, kad ga
lima būtų užkirsti kelią ko
munistų įsibriovimui į Ko- 
dže ir kitas salas, kur lai
koma karo belaisviai — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai ir kinai.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

VISUS KVIEČIAME SOVIETAI PERSPĖJA
į puikų metinį 
Laisvės koncertą

AMERIKĄ, KAD JŲ 
ARMIJA NENUGALIMA

Įvyks sekmadienį, lapkr. 9 
Liberty Auditorium salėj; 
pradžia 3:30 vai. popiet

Dienraštis Laisvės turės dailiška metini savo kon
certą rytoj, sekmadienį.
Kviečiame visus Brooklyno, New Yorko ir tolimesnių 

vietų lietuvius į šį puikų pažmonį.
Koncerto programą atliks gabūs dainininkai—solistai, 

solistės, duetai, chorai, muzikinis trio ir kt.'
Po koncerto bus šokiai prie šaunios orkestuos.
Užtikrinta, kad bus svečiu ir iš kitų valstijų.
Koncertas ivyks Liberty Auditorium salėje, 110-06 At

lantic Avė., Rięhmond Hill, N. Y. Prasidės 3:30 valandą 
po piet.

Prašome visus atsilankyti, pareiškiant dvasinę ir me
džiaginę paramą išiam liaudies dienraščiui.

Įžanga koncertui $1.50: vien tik šokiams 75 centai 
asmeniui. ‘

Anglijos seimo nariai 
ragina negaišuojant 
daryt paliaubas Korėjoj

London. — Keli darbie- 
čiai Anglijos seimo nariai 
įspėjo, kad Eisenhowerio 
planuojama kelionė Korė- 
ion gal pakenktų paliau
boms.

Philip Noel - Baker, bu
vęs darbiečių valdžios mi
nistras, siūlė visųpirm su
stabdyti mūšius ir tik po to 
derėtis apie belaisvių grą
žinimą. 4.-

James Callaghan, kitas 
buvusios darbiečių valdžios 
ministras, siūlė nusiusti 
Anglijos karo ministrą Ko
rėjon tuo pačiu laiku, kai 
Eisenhoweris ten atvyks; 
to reikią Anglijos reika
lams apsaugoti.

Anthony Eden, Anglijos 
užsienio reikalų ,ministras, 
pasižadėjo dėti visas pa
stangas Jungtinėse Tauto
se, kad būtų užbaigtas Ko
rėjos karas. Edenas šiomis 
dienomis išvyksta Ameri
kon, kur dalyvaus Jungti
nių Tautų seime (asamblė
joj), New Yorkę.

Sovietų lėktuvas skrendąs 
1,700 mylių per valandą

Washington. — Ameriki
nis žurnalas Aviation Ma
gazine rašo, jog Sovietų Są
junga daro bandy mūs nau
jausiam rakietiniam savo 
lėktuvui, kuris skrenda iki 
1,700 mylių per valandą ir 
aukščiau kaip 100,000 pėdų 
nuo žemes.

Aviation Magazine lemia, 
kad Sovietai gali pasistatyt 
dar gręitesnius rakietinius 
lėktuvus, skrendančius iki 
2,500 mylių per valandą.
• (Smarkiausias rakietinis 
Amerikos lėktuvas bandy
muose yra pasiekęs 1,238 
mylias per valandą.)

Washington. — Vėliausi 
apskaičiavimai rodo, kad 
Eisenhoweris gavo 32,991,- 
586 balsus, o Stevensonas 
26,547,704.

Arabija atmeta derybas 
su vakari] Vokietija todėl, 
kad ji atsiteisia Izraeliui

Bonu, Vokietija. — Sau
di Arabija buvo pakvietus 
vakarinės Vokietijos atsto
vus į derybas dėl prekybos 
sutarties tarp tų dviejų ša
lių. Bet dabar.. Saudi Ara
bija užgynė jiems atvykti. 
Tai todėl, kad vakarų Vo
kietijos valdžia nutarė su
mokėti Izraeliui daugiau 
kaii) 800 milijonų dolerių 
atpildų už nacių padarytas 
skriaudas žydams.

Saudi Arabija ir kiti ara
biški kraštai stato du ar
gumentus prieš tuos atpil
dus:

1. /Atpildai karriniai su
stiprintų Izraelį prieš ara
biškus jo kaimynus.

2. Didelė atpildų dalis tu
rėtų būti ^paskinta senie
siems to krašto gyvento
jams arabams, kuriuos žy
dų valdžia išvijo iš Izraelio.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų valdovas Tito 
spėliojo, kad “Sovietų dar
bininkai ir valstiečiai nu
versi ą savo valdžią.”

Įžymūs vokiečiai ragina 
atmest karines sutartis

Jlonn, Vokietija. — Dr. 
Hugo Eckener, baliūninių 
orlaivių inžinierius - išra
dėjas, ir daugelis kitų įžy
mių vokiečių išleido atsi
šaukimą, ragindami atmest 
karines sutartis su Jungti
nėmis Valstijomis ir/ kitais 
vakarui kraštais.

Tos sutartys reikalauja 
atkukt vokiečių armiją ir 
įjungt ją į tarptautinę ar
miją kovai prieš Sovietų 
Sąjungą.

Eisenhower nepakeisiąs 
politikos link Azijos

Tokio. — Amerikos, vals
tybės sekretoriaus pava
duotojas Allisotnas prana
šavo, kad busimasis prezi
dentas Eisenhower i sx laiky
sis Trumano ^politikos link 
Azijos.

Maskva.— Minint 35 me
tu sukakti nuo bolševikinės, 
revoliucijos, buvo duota 
perspėjimas “amerikiniams 
užpuolikams,” jog Sovietų 
Sąjungos armija nenugali
ma.

Michailas Pervuchinas, 
Sovietų premjero pavaduo
tojas, kalbėdamas komunis
tų susirinkime Didžiajame

Gromyko reikalauja 
prekybos laisvės

United Nations, N. Y. — 
Andrius Gromyko, Sovietų 
užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas, r e i k a 1 a v o 
prekybos laisvės ir smerkė 
Ameriką ir'kitus ' vakarų 
kraštus, kurie užkerta pre
kybą su Kinijos Liaudies 
Respublika, Sovietų Sąjun
ga ir naujosiomis* liaudies į 
demokratijomis.

• Gromyko, kai b ė d a m a s 
ekonominiame J u n g t i nių 
Tautų seimo komitete, pra
nešė, jog fabrikinė ganų*-- 
ba Sovietų Sąjungoje ir 
pas demokratinius jos kai
mynus pakilo * dviem iki 
penkių sykių. Taigi šie 
kraštai galėtų padėti atsi
likusiom šalim, duodami 
joms pramonės dirbinius 
mainais už žaliąsias me
džiagas.

■ J

Amerikonai Korėjoje 
“laukia Eisenhowerio”

Korėje. — Amerikos ka
reiviai Korėjos fronte kai 
kur iškėlė dideles iškabas 
su užrašu:

“Mes. laukiame Eisenho
werio” (W-e ’re' waiting 
for Ike).

Jie tikisi, kad, atvykus 
Eisenhoweriui, gal jis grą
žintų’juos namo, kaip bu
vo žadėjęs rinkiminėje savo 
kampanijoje.

(Eisenhoweris nesiskubi
na Korėjon lėkti. Jo arti
mieji sakė pereitą penkta
dienį, gal Eisenhoweris 
keliaus Korėjon tiktai po 
savo įkurtuvių kaipo pre
zidentas, o gal dar vėliau. 
Įkurtuvės įvyks 1953 metų 
sausio 20 d.)

Truman gaus tik karininko 
pensiją—$95 per mėnesį

Washington. — Kai Tru- 
ipanas užbaigs prezidento 
tarnybą, jis negaus jokios 
prezidentinės pensijos, bet 
valdžia mokės jam $95 per 
mėnesį kaip atsitarnavu
siam pulkininkui.

Berlin.—Vakarinės Ber
lyno dalies socialdemokra
tai taipgi smerkė ameriko
nus už šnipų kenkėjų siun
timą į sovietinę sritį.
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Teatre, užreiškė:
—Sovietų armija ginkluo

ta naujausiais ginklais ir 
turi puikiausius kovai ga
bumus. Taigi amerikiniai, 
karo kurstytojai turėtų ne
užmiršti, jog ši armija yra 
pilnai pasiruošus' truški-, 
nančiu smūgiu tuojau at
mušti įsiveržėlius.

Susirinkime d alyvą v o 
premjeras Stalinas, jo pa-' 
vaduotojas Molotovas ir ki
ti įžymieji Sovietų Sąjun
gos vadovai. Stalinas atro- ' 
dė sveikas ir smarkus.

—Jeigu agresoriai drįstų\ 
užpult Sovietų Sąjungą, — 
tęsė Pervuchinas,—tai jiem 
būtų, suduotas toks .galin
gas sirtūgis, kad sunaikintų 
patį kapitalizmą.

Jis pranašavo, kad Korė- - • 
jos liaudis, galų gale, lai- : 
mes pergalę prieš ameriko
nus ir jų talkininkus.

Pervuchinas priminė, jog 
Sovietų vyriausybės politi-' ; 
ka remiasi supratimu, kad 
kapitalizmhs ir komuniz,- ’ 
mas galėtų taikiai sugyven- * 
ti. “Bet tatai būtų galimą' 
tiktai tokiame atsitikime, 
jei kapitalizmas norėtų 
'bendradarbiauti” del taikos 
išlaikymo, pridūrė kalbėto
jas.

Jis taipgi pastebėjo, kad 
jau išsivysto bruzdėjimai 
Anglijoj, Francijoj ir kito
se šalyse prieš Amerikos 
kišimąsi į vidujinius jų rei
kalus.

Syng. Rhee džiaugiasi: 
gen. Eisenhoweriu

Pusan, Korėja.—Pietinės 
Korėjos tali tin inkų prezi
dentas Syngman Rhee pa
reiškė: “Ąš labai, labai 
džiaugiuosi, kad generolas 
Eisenhoweris išrinktas pre
zidentu. Aš suprantu, kad 
jis neištrauks amerikonų 
kariuomenės iš Korėjos, ‘‘ 
nes Eisenhoweris nėra Ko
rėjos priešas. Dėl to aš ne- * 
si rūpinu.”

(Rinkiminėje savo kam
panijoje Eisenhoweris ♦ža
dėjo palaipsniui atšaukti 
amerikonus iš karo fronto; 
sumobilizuoti daugiau Pie
tinės Korėjos tautininkų ir 
palikti “azijatams kariauti 
su azijatais..”)

Tito nubaudė 11,130 
kaip Sovietų draugus

Belgrad. — Jugoslavijos 
vidaus reikalų (policijos) 
ministras Rankovič rapor
tavo, jog Tito valdžia iki 
šiol nubaudė jau 11,130 ju
goslavų už pritarimą So
vietų Sąjungai bei Komin- 
formui nuo 1948 metu, ka-V ' 
da Tito atvirai išstojo prieš 
Sovietų Sąjšungą.

ORAS. — Giedra ir vešu.
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KORĖJA SUŽLUGDĖ DEMOKRATUS
“/'NE TIK MES VIENI, o ir daugelis kitų galvojančių 
žmonių sako: demokratų partiją sužlugdė Korėjos karas. 
r'. Antai Amerikos Darbo Federacijos veikėjas Joseph D. 
Keenan, Chicagoje pasakė:

“Aš manau, jog vyriausiu dalyku, nugalėjusiu demo- 
krątus, buvo Korėjos karas.”
M'Dienraštis “Wall Street Journal” prieš rinkimų dieną 
rašė, jog Eisenhoweris rinkimus laimės vyriausiai dėl to, 
kad jis pasakė: “Aš vyksiu į Korėją.”
a.Taip, šis republikonų kandidato pažadas, išgalvotas ne 
jo paties, bet kito asmens, tik jam pasiūlytas naudoti; 

^patraukė jo pusėn milijonus balsuotojų.
Žmonės, paduodami už Eisenhowerį balsą, • nei nepa

galvojo, jog pasakymas “Aš vyksiu i Korėją” nereiškia, 
tkad Eisenhoweris, ten nuvykęs, baigs karą.

’ "Žmonėms svarbu, kad jis pasakė ką nors naujesnio, ką 
nors patrauklesnio ir lyg sakančio,‘ jog jis norįs baigti 
karą Korėjoje.
'Trumanas ir Adlai Stevensonas, kaip žinome, to nie

kur nesakė. Trumanas ir Stevensonas tiesiog nieko ge
resnio, nieko žadančio apie Korėją nedavė žmonėms.

KAS BŪTŲ, JEI ANOJI 
PUSĖ TAIP DARYTŲ?

Vilnis rašo:.
Jei Amerikoje bile kokioje 

industrijoje kyla streikas, jei 
darbininkai p r a d ė d a , r e i k a l a u - 
ti aukštesnės mokestics, jei 
persekiojami primena valdžiai 
laužymą šalies konstitucijos 
ir Teisių Biliaus, išgirstame 
isterišką riksmą: “Viskas su
planuota Maskvoje, • kad nu
vertus demokratinę iįos Šalies 
valdžią!”

Tuom tarpu niekas dar ne
girdėjo, kad Maskva planuotų 
pamainas šios šalies valdžio
je, ar būtų paskyrusi šimtus 
milionų dolerių mobilizavimui 
sabotažninkų Amerikoje.

0

Anot angliško posakio: 
“batukas tinka kitai kojai”. 
Mūsų Kongresas paskyrė bene 
300 milionų dolerių samdy
mui ir organizavimui sabota
žninkų,• kenkėjų ir priešval- 
diškų elementų Tarybų Sąjun
goje ir .naujosiose liaudies de 
mokratijose Europoje. Tas nė
ra nei paslaptis; tuom net gi
riamasi, kad mūsų pinigais ir 
samdytais niekadėjais “išlais
vinsime” milionus žmonių pa
ropoję ir Azijoje ir padarysi
me juos ištikimais Wallstryto 
kapitalistams. .

Jungtinių Tautų organiza
cijos posėdyje Čekoslovakijos 
delegacija iškėlė griežtą pro
testą prieš Amerikos kišimąsi 
i vidujinius tos šalies reika
lus. Protestą parėmė kitos de
mokratinės valstybės ir Tary
bų Sąjunga.

Bet mūsų delegacija bando 
tą praleisti juoko formoje: 
Kaip drįsta Čekoslovakija 
protestuoti, jei mes ten'pasių
sime kelis šimtus lavintų sabo
tažninkų, kurie sprogdins fa
brikus, geležinkelius, tiltus; ir 
bandys pravesti agitaciją 
prieš Čekoslovakijos valdžią! 
Juk mes esame visagaliai. 
Mes turime teisę organizuoti 
sukilimus prieš kitų šalių Val
džias, jei jos nešoka su lyg 
mūsų muzika. O įrodymui tos 
mums “dievo duotos teisės” 

i mes visai legaliai tam darbui 
paskyrėme $300,000,000. Jei 
reikės, skirsime ir daugiau !

Kodėl mūsų administracija 
turėtų prisiskaityti sau specia- 
les privilegijas? Ar išprovoka- 
vimui naujo pasaulinio karo? 
Ką mes sakytume, jei Tarybų 
Sąjunga paskelbtų samdanti 
sabotažninkus griovimui mū
sų fabrikų ?

’H TRUMANAS, neatsiklausęs Kongreso, pradėjo inva- 
;įjją Korėjon 1950 metais.

Jis, tai darydamas, nepasakė, jog ten būsiąs karas.
Jis pavadino tai “policiniais veiksmais.”

? . Tūo pačiu kartu Korėjoje vyksta žiaurus karas, žiau- 
^Qs mūšiai!
'■>** Ir šis Trumano pradėtas karas atėmė iš demokratų 

valdžią, sužlugdė partiją, kurią Franklin Delano Rooše- 
V’ėlt buvo “sutvarkęs,” .sustiprinęs.

“Policiniuose veikimuose” Korėjoje jau žuvo apie 20,- 
000 amerikiečių; 90,238 jų sužeisti, 0,345 dingę be žinios 
ir 1,906 paimtų į nelaisvę.

Gi. pietinių korėjiečių žuvo milijonai: daug žuvo ir 
šiaurinės Korėjos sūnų; nemaža žuvo ir kinų savanorių.

<O kiek -sunaikinta turto!
^’7Amerikos žmonių galvosenoje karas Korėjoje visuomet 
”birvo svarbiu dalyku. Aišku,, jų nusistatymas prieš tą 
•ftarą buvo nekonsoliduotas, palaidas. Bet štai, rinkimuo- 

tasai sentimentas susikonsolidavo, apsijungė ir išsi- 
Jiėjo prieš patį Trumaną. prieš jo partiją, pradėjusią 
-“policinius veiksmus.”'
■’,/JJęi Trumanas ir jo valdžia būtų buvę apdairus, jie se
niai būtų baigę mūšius Korėjoje ir šiandien demokratų 

‘partija vėl būtų buvusi laimėtoja.
• ——. - - - --

PROGRESYVIŲ PARTIJOS BALSAI
• PROGRESYVIŲ PARTIJOS balsai šiuose rinkimuose 
„skaičiumi sumažėjo, palyginti su 1948 metų rinkimais. , 
T.’ Tai parėjo iš to, kad nemaža liberalų pradėjo kampa-' 
jjįją už tai, kad žmonės balsuotų ne už Vincent Hallinan 
Ir Charlottą Bass, bet už Stevertsoną, kaip “mažesnįjį 

„Blogumą.”
-.Tokioje valstijoje, kaip New Yorkas, 1948 metų rinki- 

"jįuoše Amerikos. Darbo Partija (Progresyvių partijos 
/’dalis) gavo apie 500,000 balsų.

:.\'Šiemet už Hallinan ir Bass New Yorko mieste tepa
luota tik 62,839 balsai; visoje valstijoje tasai skaičius 
#al pasieks 70,000 balsų.

f^'ADP sąraše kandidatavęs senatoriaus vietai Corliss 
Lamont gavo 98,839 balsus; per visą valstija gal susida
rys. virš 100,000.

1 -Vadinasi, apie 40,000 progresistų savo balsus “suskal-
■ dė”: balsavo už Stevensoną ir už Lamont.

O labai daug balsuotojų, neįpratę' “skaldyti” balsus, 
tiesiog balsavo už Stevenscmį kaip už /‘mažesnįjį blo
gumą.” j ' * .• * M

Palyginti su 1948 metais priduotais balsais (New Yor- 
‘ ko valstijoje) už ADP, šiemet ši partija būs gavusi apie 
vieną penktadalį; vadinasi, apie ,400,000 progresyvių 
žmonių savo balsą padavė už “mažesnįjį blogumą.”

•

KIEK IŠVISO Progresyvių partija (per visą šalį) bus 
gavusi balsu, sužinosime tik už keleto dienų.

Kalifornijoje veikia Independent Progressive Party— 
dalis Progresyvių partijos.

IŠ ten gaunami daviniai sako, jog tos partijos sąraše 
kandidatavęs į senatį Reuben. Burough bus gavęs apie 
500,000 balsų. Tik viename Los Angeles mieste jis gj- 
vo arti 250,000 balsų.

Pasirodo, jog ir Kalifornijoje, panašiai, kaip ir New 
Yorke, progresyvių balsai buvo “skaldomi.”

NEŽIŪRINT visko, Progresyvių partija šiuose ri*?.- 
, kimuose pasirodė gerai. Ji laikėsi savo principo; ji mo
bilizavo) žmones tarti žodi už karo baigimą Korėjoje, ko
voti už civilinių laisvių ir teisių išlaikymą Amerikoje, 
kpvoti už šviesesnį liaudžiai, rytojų.

— Šios partijos iškeltieji obalsiai nežus.

LENKŲ PRANCIŠKONŲ 
IŠMINUS

Chicagoje eina lenkų kal
ba laikraštis Dziennik Chi- 
cagoski. Jį leidžia lenkai 
pranciškonai (pasiro
do, to zokono visur esa
ma.’) Dziennik Chicagos- 
ki užgiria viską, kas bloga. 
Jis užgiria’ir Amerikos re
akcininkų pasimojima neį

sileisti į šį kraštą Charles 
Chaplino; jį išdeportuoti.

Kodėl lenkai pranciško
nai nusistatę prieš Chapli- 
ną? Todėl, girdi, kad jis, 
Chaplinas, išgyvenęs Ame
rikoje 40 metų, o nepatapo 
šio krašto piliečiu.

Lenkų pranciškonų laik
raščio redaktorius paima 
už liežuvio len,kų laikraštis 
Glos Luflowy. Pastarasis 
daug maž .šitaip rašo: jei
gu pranciškonai stoja už 
deportavimą Charles Chap
lino dėl to, kad jis nėra šio 
krašto pilietis, tai jie tuo 
pačiu kartu stoja už de
portavimą ir desėtkų tūks
tančių lenkų, kurie išgyve
nę šioje šalyje per 40 metų, 
dėl vienos ar kitos priežas
ties, nepatapo šio krašto 
piliečiais.

’Glos Ludowy gražiai su- 
sarmatino besarmačius 
pranciškonus.

TAUTŲ KONGRESUI Už 
TAIKĄ ARTĖJANT
Kaip žinia, šių ipetų 

gruodžio mėn. pradžioje 
Vienos mieste (Austrijoje) 
įvyks didžiulis Tautų Kon
gresas už Taiką. Argenti
niečių Tėvynė apie tai se
kamai rašo: I

P. Guliaet sako, kad kapi
talistinėse šalyse auga judėji
mas prieš karinę ir skurdo po
litiką, .

■ Belgijoje, šis judėjimas įga
vo plačią liaudies protesto for
mą prieš, karinės tarnybos 
laiko pratesimą, Prancūzijoje 
darosi kas kart didesnė pro
testo banga prieš valgomų 
daiktų kainų pakilimą.

Tautos karštai remia Pasau
linės Taikos Tarybos atsišau-; 
kimą į penkias galingas vals
tybes, reikalaujantį sudaryti 
sutartį dėl nusiginklavimo.

Šioje sutartyje turi įeitą vi
siškas uždraudimas masinio 
naikinimo ginklų, bakteriolo
ginių ginklų, atominių ir che
minių, taip pat kaip ir suma
žinimas ir laipsniškas tikrini
mas visų ginklų nuo trečdalio 
iki pusės.

Tautos supranta, kad šitos 
programos priėmimas žymiai 
sumažintų pavojų užpuolikų 
karo kurstymą, sustiprintų 
taiką.

Pranešimas šitos programos 
daleistų paduoti svarbias pa
jamų sumas skirtas dėl kariš
kų priruošimų, taikingiems 
reikalams, daleistų pavartoti 
šitas sumas pagerinimui darbi
ninkų gyvenimo sąlygų.

Nauji ir nauji įvykiai liudi
ja augančius kiekius, kuriuos 
įgauna kampanija dėl primo
simo Tautų Kongreso už Tai
ką.

Azijos ir Ramiojo Vande
nyno šalių Taikos šalininkų 
Konferencija kuri įvyko Peki
ne, turi nepaprastą svarbą dėl 
tolesnio subūrimo ir sustiprini- 
,mo taikos kovotojų, šita kon
ferencija nuspręs liečiančius 
reikalus su kova dėl Korėjos 
karo užbaigimo, dėl sulaiky
mo Japonijos militarizmo, 
dėl reikalo išgelbėjimo nepri
klausomybės, laisvės ir taikos 
visose Azijos ir Ramiojo Van
denyno šalyse, dėl išvystymo 
ekonominių ir kultūrinių ryšių 
tarp minėtų tautų.

Atstovai 32 valstybių suti
ko dalyvauti šioje konferenci
joje. i

Nemažą svarbą dėl tolesnio 
taikos šalininkų subūrimo jė
gų, turi busimoji Europinė 
Konferencija dėl taikingo Vo
kietijos klausimo išsprendimo.

Prancūzijoje. Šveicarijoje, 
Japonijoje, Indijoje, Bulgari
joje, Naujoje Zelandijoje, ir 
kitose šalyse / vyksta valstybi
nės taikos apgynimo konferen
cijos/Daugelyje šalių vykdo
mi balsavimai apie vidujines 
problemas, kurios sudarys’ bu
simajame už Taiką Tautų 
Kongrese atidos centrą.

Italijoje’ Neapoly, Torine, 
Verono ir Ženevoj organizuo
jami susibūrimai, mitingai ir 
asamblėjos. .

Tūkstančiuose asamblėjų 
kurios vyksta Prancūzijoje 
plačiai apsvarstomi vidujiniai 
reikalai, išrenkami atstovai į 
taikos šalininkų vietines kon
ferencijas... r

“Mėnesis Taikos” Japonijo
je po dbalsiu uždraudimo ka
rinių veiksmų Korėjoje, už
draudimo bakteriologinio gin
klo, už taikingą Japonijos e- 
konomijos vystymąsi, už suda
rymą taikos pakto tarp pen
kių galingųjų valstybių.

. Darbininkai Liaudiškosios 
Kinijos Respublikos, Lenkijos, 
Čekoslovakijos, Vengrijos, Ru
munijos, Bulgarijos, Albanijos, 
Mongolijos, Vokietijos, sutin
ką busimąjį Tautų Kongresą 
už Taiką su naujais taikaus 
kūrybinio darbo pasisekimais.

Kitų šalių liaudis karštai 
priima Kongreso sušaukimą ir 
pareiškia savo nustatymą, sėk
mingai imti vaisius naujo gy
venimo statyboje.

'Milijonai žmonių buvo 
sužavėti genęrolo Eisenho- 
werio pažadu,' kad tuojau 
po rinkimų jis patrauks į 
Korėją ir**-ten ieškos būdų 
bei galimybių šio neteisin
go ir pragaištingo karo už
baigimui. Žinau asmeniš
kai daugybę žmonių, kurie 
tik dėl to pažado balsavo 
už generolą. Girdi, visgi 
kas nors bus daroma. Gūl 
kas nors iš tos generolo mi
sijos ir iš*eis, ir ši skerdy- 
nč bus užbaigta!

Bet kur atsidūrė mūsų 
naujasis prezidentas? Ar 
ant rytojaus po rinkimų iš
lėkė Korėjon, kad sulaikyti 
kraujo liejimą? Nebuš tų 
baikų. Paskelbta, kad ge
nerolas su visa šeima pasi
ims dešimties dienų vaka- 
cijas. Važiuoja į gražius ir 
šiltus kraštus ne tik pail
sėti, bet ir smagius laikus 
turėti.

Dešimt dienų, tai beveik

Senajame Kaune
K. Vairas-Račkauskas 

rašytojas
(Laiškas iš Kauno)

KAUNAS. — Hitleriniai 
okupantai padarė Kaunui 
n e p a p r a štai daug žalos. 
Mieste buvo sugriautos vi
sos stambios pramonės įmo
nės, geležinkelių mazgas ir 
stotis, ligoninės ir* moky-* 
klos, mokslinės įstaigos bei 
daugybė gyvenamųjų na
mu.

Neatpažįstamai pasikeitė 
miestas per pokario metus. 
Aš gyvenu Kaune per metų 
eilę, ir man todėl lengviau, 
negu naujam gyventojui, 
spręsti apie pakitinius, ku
rie įvyko mieste per tarybų 
valdžios metus.

Mieste atkurta ir naujai 
pastatyta daugiau kaip 150 
gamyklų bei fabrikų. Vei
kia Petrašiūnų elektrinė, 
kuri dabar duoda dvigubai 
daugiau elektros energijos, 
negu prieš karą.

Visiškai atkurtas upių 
uostas — stambiausias res
publikoje. Atstatyti 'tiltai 
per Nemuną ir Nerį. Nau
jai pastatyta geležinkelio 
stotis. • \

Ypatingas dėmesys ski
riamas naujų gyvenamųjų 
namų statybai. Gražūs jų 
korpusai iškilo Stalino 
prospekte, M i c k e v i čiaus, 
Tolstojaus, Gorkio ir kito
se miesto bei jo priemiesčių 
gatvėse. Pavyzdžiui, Ju
liaus Janonio vardo popie
riaus fabrikas pastatė sayo 
darbuotojams aštuonis gy
venamuosius namus Petrai- 
šiūnuose; gyvenamieji na
mai pastatyti Aleksoto 
priemiestyje. Daugelis kau
niečių statosi nuosavus na-, 
mus. Per pokarinius me
tus tokių namų pastatyta 
daugiau kaip 400.

Dideli darbai kasmet at
liekami miestui - apželdyti. 
Sodų ir parkų plotas'Kau
ne dabar sudaro 2,306 hek
tarus. Be to, miesto gatvė
se ir aikštėse kasmet paso
dinama; daugybė .daugiame
čių medžių ir krūmų. Dau
gelyje vietų, tame tarpe

Tarybų ^Sąjungos tautos su
tinka Kongresą su nuolatinė' 
mis pasekmingomis pergale^ 
mis kovoje už komunizmo 
statybą...

šita milžiniška tautų asam* 
.blėją bus įrodymas augančios 
galybės taikos kovotojų judė
jimo, judėjimo, kuris apima 
visą žemės rutulį, kuris įkū
nija tautų nuosprendį apginti 
taikos reikalą iki galo.

dvi savaites.. O per kiek
vieną savaitę Korėjos lau
kuose ir kalnuose krinta po 
apie dvylika šimtų Ameri
kos jaunuolių. Dar keletą 
sykių daugiau krinta tokių 
pat gerų jaunų korėjiečių. 
Gi generolas su savo paža
du vakącijas laikys!

Tas tik reiškia, kad nau
jai išrinktas prezidentas, 
der neužėmęs vietos., laužo 
pažadus, iškilmingai sudė
tus rinkiminės kampanijos 
metu. Tai kur galas?

Dar gali būti ir blogiau. 
Gandai eina, kad generolas 
nė piršto nejudins, kol ne- 
susikraustys į Baltąjį Na
mą. Tai. reikštų, kad nie
ko nebūtų tuo degančiu rei
kalu veikiama iki po Naujų 
Metų. Tai reikštų aštuo- 
nias savaites. Tai ręikštų, 
kad Korėjos laukuose ‘ dar 
žūtų ąpiė desėtkas tūkstan
čių mūsų sūnų!

Progresistas

Janonio aikštėje, greta is
torinio muziejaus, priešais* 
Petro Cvirkos memoriali
nio muziejaus pastatą, 
priešais, miestą teatrą įveis
ti gėlynai bei dekoratyvi
niai žolynai.

Nuolat rūpinamasi Kau
no darbo žmonių sveikata. 
Kauniečiai turi galimybę 
nemokamai gydytis gausio
se ambulatorijose, polikli
nikose ir ligoninėse. Visos 
šios įstaigos yra aprūpintos 
šiuolaikine medicinos, apa
ratūra. Ypač rūpinamasi 
priaugančiąja karta. Kau
ne sudarytas platus ■ vaikų 
darželių; iy lopšelių tinklas. 
Vaikų sveikatai ansaugoti 
čia įsteigta ištisa eilė vaikų 
poliklinikų ir ambulatorijų, 
o taip pat vaikų kabinetų 
poliklinikose. '

i Kaunas yra vie,nas iš Ta
rybų Lietuvos kultūros cen
trų. šimtai studentų mo
kosi politechnikos, ir- medi
cinos institutuose, kūno 
kultūros institute, o taip 
pat žemės ūkio ir veterina
rijos akademijose. Tūks
tančiai Kaugo moksleivių 
lanko apie' šešiasdešimt 
bendrojo lavinimo moky
klų. Palyginti su 1945 me
tais, moksleivių skaičius 
Kaune padidėjo daugiau 
kaip dvigubai. Be to, Kau
ne buvo įsteigta dešimt 
specialių vidurinių moky
klų. Jų tarpe — muzikos 
mokykla, mokytojų semina
rija, taikomojo meno mo
kykla. 1

Miesto darbo žmogių 
dispozicijoje — 116 biblio
tekų, kuriose yra šimtai 
tūkstančių knygų tomų. 
Stambiausia biblioteka 
mieste— centrinė. Per ta
rybų valdžios >metus ji vir
to 'tikru 'literatūros, loby
nu. Kokia knyga beišeitų 
respublikoje, ją būtinai 
gauna centrinė biblioteka. 
Daugelis bibliotekų pri
klauso mokykloms, profsą
jungų klubams ir įvairioms 
visuomeninėms -organizaci
joms. o

Nuosavus klubus pasista
tė “Drobės” bei “Inkaro” 
fabrikai, “Metalo” gamy
kla, remonto gamykla ir ki
tos. Kaune yra daug isto
rinių paminklų. Mieste 
įsteigta devyni muziejai. 
Ypatingai daug žmonių 
lankosi Maironio ir Petro 
Cvirkos memorialiniuose - 
literatūriniuose muziejuo
se. •
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Vakarais, kai gatves nu
šviečia ryški žiburių švie
sa, daugelis miesto gyven
tojų eina į teatrus, kinus ir 
koncertų sales. Kaune da
bar veikia trys teatrai: 
dramos teatras, muzikinės 
komedijos teatras ir jauno
jo žiūrovo teatras. Peug^ 
tais metais šiuose teatriflk 
se įvyko daugiau kaip*/ 
tūkstantis s. p e k t a k lių ir 
koncertų, kuriuose dalyva
vo šimtai tūkstančių žiūro
vų.

Šitaip gyvena dabar ta
rybinis Kaunas, vienas se
niausių Lietuvos miestų.

LAISVOJI 
SAKYKLA

Laisvės No. 211 perskaičiau 
Seno MiamieČio pastabas ’dėl 
manęs. Jis kritikuoja, kbdėl, 
aš' taip abejotinai 'žiūriu į 
šiuos prezidentinius rinkimus. . 
Girdi, pakedenęs republikonus 

i ir demokratus, apie progresy
vius nė bū, Miamietis patarė 
mažiau ašaroti, o daugiau 
veikti dėl progreso.

Patarimas gęras ir vietoje, 
už ką tariu didelį ačiū.

Kas link ašarojimo, tai jei
gu Miamietis sėdėtą kartu su 
manimi ant to paties suolo, 
tai aš esu tikras, kad ir jis 
matytų tą patį vaizdą, ką aš 
matau.. lę aš esu tikras, kad 
mudu abudu sudarytume ver
ksnių duetą. Ašaros abiehi 
šmuktų per Veidus, ir dar ne 
bile’ kokios, ale kaip geros 
slyvos.

Aš palieku viską žmonių. 
valiai ir jų pačių protiškiems 
gabumams. Jie pasiklos lovas, 
į kurias jie guls. W. Lasky1 
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iš Laišku Redakcijai
Gerbiama Laisvės Redakci

ja: čia ’ rasite money orderį 
(ant $19. Šušidai-o sekamai:

Antanas Nainiš arba; fceriMv 
sakant? jo draugė- pridavė 
$10. Sako, kad pasiųsčiau 
dienraščiui Laisvei. Septynis 
dolerius -už Laisvas prenume
ratą, $1.50 Laisvei aukų ir 

i $1,50 dėl politinių kalinių. 
Sako, nors maža auka, bet ge
riau, negu nieko. Ačiū drau
gam Nainiam. Nors f Antanas 
Nainis jau apie 10 metų nega
li dirbti sunkesnio’ dartyp ir 
randasi po daktaro priežiūra, 
bet nepamiršta ir darbininkų 
reikalų.

J. Margaitis užsimoka sep- 
tynius dolerius už Laisvės 
prenumeratą ir du dolerius 
aukoja į Laisvės fondą.

Draugiškai, J. Margaitis 
Wilson, Conn.

Įvairios Žinios T
Už atšaukimą nelemto 
įstatymo

Olympia, Washington. — 
Ir Washingtono valstijoje yra 
išleistas ir veikia McCarrAn 

i Act pavidalo įstatymas. Pa
žangūs žmonės seniai darbuo* 
jasi už jo panaikinimą. Labai 
gerai veikia tam sudarytas ko
mitetas. Pagaliau gautas i*ž- 
gyrimaš, kad 1953 metais šis- 
Veikalas pateks į valstijos sei
melį ir bus apsvarstytas.

•Dar daugiau. Tas pats ko
mitetas darbuojasi, kad at
šaukus tą piktą įstatymą, ■ bū
tų seųnelio priimtas nutari
mas, draudžiantis panašų į- 
statymą išleisti ateityje.

—o—- '
Prieš Hitlerį Philadelphijoje

Philadelphia, Pa. — Civili
nių Teisių Kongresas pasiunta < 
miesto majorui Clark protestą- 
ir reikalavimą. Kongresas 
protestuoja prieš laikymą prie 
valdininkų namo Hitlerio v&r-v 
toto automobiliaus, ant kurio 
yra iškabinta Hitlerio svasti- t 
ka. Tą automobilį rodo Uw4 
ninių Karų Veteranai. KonjęLe- 
sas reikalauja, kad tas hSB?.- 

'rinės piktybės -simbolis būtą^ 
tuojau prašalintas. Jis erzina ; 
žmones.



VU’.V.V.'j

Apie tūlus mūsų menininkus
Šių metų spalio men. 26 d. Chicagoje 

įvyko dienraščio Vilnies metinis koncer
tas. Vilnies bendradarbis H. J. žaliu
kas pasisako apie lietuvius dainininkus, 
dalyvavusius koncerto programoje. Ža
liukas rašo:

Praejusis “Vilnies” koncertas dauge
lio žmonių buvo labiau laukiamas, negu 
bile kuris koncertas buvęs praeityje. Šio 
koncerto ypatingai laukė chicagiečiai 
menininkai dainininkai ir dainos mėgė
jai. Kaip žinia, koncerto programos pil
dymui buvo pakviestas iš New Yorko L. 
Jonikas, kuris tenai mokinasi jau kelin
ti metai konservatorijoj.

Šis jaunuolis veik visiems Chicagos ir 
rvpylinkės pažangiečiams lietuviams ži- 
iftm'as nuo senai, kaipo gabus meninin
kas ir dainininkas. Ypatingai jis yra 
nustebinęs chicagiečius keli metai atgal 
vaidindamas ir dainuodamas su LKM 
Choru operetėj “Waltz Dream”. Dabar 
po poros metų intensyvaus jo mokinimo- 
si konservatorijoj New Yorke jis chica- 
giečiams ištikrųjų’ buvo žingeidus už
girsti. Ir reikia pasakyti, kad Jonikas 
nemažai sutraukė publikos, kuri ir retai 
lankosi į parengimus.

Jonikas neapvylė savo klausovų arba 
kitaip pasakius savo publikos, neapvylė 
ir vilniečių masės susirinkusios koncer
tam Jis išėjo į sceną pasitikėdamas sa
vimi ir publikos šiltai sutiktas. Dainuo
damas pirmąjį numerį savo programos 
iš Možarto “Don Giovanni” aria “Mada- 
mina”, Jonikas parodė savo balso mik
lumą ir kaip laisvai jis jį kontroliuoja. 

Rainuodamas iš G. Verdi “La Travia
tos” dainą “Di Provenza”, jis iškilo 
prieš publiką su savo neišsenkančiu sti
priu ir švelniai skambančiu balsu. Iš tik
rųjų šį savo programos numerį dainuo
damas ne tik pripildė salę savo skambiu 
balsu, bet kiekvienas kiek nors nusima
nąs apie dainavimą pamatė, kad Joniko 
krutinėję dar didelis rezervas likęs balso 
išleidimui, nors ir aukščiausių gaidų pa
ėmimui. Ir ar neturi publika tokio dai
lininko nulydėti nuo estrados griaus
mingais aplodismentais!

Šiuos numerius jis išpildė italų kalba. 
Lietuviškai dainavo Balevičiaus “Ei 
Upeli” ir “Kalinio daina.”# Pastarąją 
dainą dainuodamas Jonikas parodė kaip 
jis jaučia, kaip jo širdis susiliejus su 
dainos meliodija ir tema. Parodė Joni
kas, kad jo jausmų sutapimas su daina 
S/ra lygiagretis su klausovų susižavėjimu 

jis ir publika vienas ir tas pats pa
skendę skambančiam balse ir balsų iš
raiškos motyvuose.

Reikia pasakyti, kad Jonikas kylantis 
astras mūsų lietuvių kolonijoj Amerikoj. 
Ir labai paprasta, jei ne buržuaziniai 
varžtai, uždėti ant iš liaudies kylančių 
talentų, Jonikas netrukus skambėtų žy
mių Amerikos menininkų tarpe.

Kitos įžymybės “Vilnies” koncerto 
programoje buvo mūsų .žvaigždės Bagdo
nienė ip Kwainauskiene. Jos mums jau 
žinomos taipgi. Bet šį kartą irgi reikia 
pasakyti, nustebus pasakyti, kad jos pu
blikai padarė didelį vadinamąjį “surpri- 
zą”.

Ypatingai nustebino Bagdonienė. Ne
minėsiu jos padarytos didelės pažangos 
nuo pernai metų iki dabar, tik tiek ga
liu pasakyti, kad sudainūota dainelė 
“Kur bakūžė samanota” pasako viską. 
Šią dainelę Bagdonienė dainavo ne tik 

•nepadarydama dainavimo meno klaidų, 
. bet su visa savo siela ir viską ką jinai 

turi jausmingo atiduodama jai. Šią dai
nelę ji sudainavo kur kas geriau, negu 
operos profesionalė z dainininkė Anna 
Kasko turi įdainavus į plokštelę. Bravo, 

f ® ' zr Kwainauskiene kaipo solistė pasirodė 
Į-'.^neprastai, bet kažkodėl keista, kad pra

dinė, o pasirenka tokius sunkius daly
kus, kaip P. Mascagnio, ištrauka iš “Ca- 
valleria Rustičana” ir k. Tiesa, Kwai
nauskiene išpildydama savo programos 
numerius parodė savo balso išmiklinimą 
ir, kad laisvai jį gali valdyti, bet l$až Jco

> r 

stigo iki to, kad dainuotų, kaip Bagdo
nienė dainavo. Tačiau, jeigu Kwainau- 
skienės būtų buvęs pasirinkimas atsar
gesnis, aš tikiu — ji būtų girna puikiai 
sudainavus sužavėdama savo skaitlinga 
publiką. Ji solistė puiki ir ypatingai 
tinkama su savo elegancija ir meilia pu
blikai5 šypsena. Duete su Bagdoniene, 
Kwainauskiene nepavaduojama. Ir jų 
abiejų duetas galiu pasakyti' vienas iš 
geriausių, kokius man teko girdėti A- 
merikoje. Kas gali užginčyti šį faktą, 
jeigu girdėjo jas dainuojant iš B-ellinio 
“Norma” ištrauką “De Conde”. Jos su
dainavo šį gabalą taip gerai ir jausmin
gai, ką gali padaryti tiktai patyrusios 
ir aukšto lygip dainininkės . (Nesakau, 
kad jos žemo lygio), šio gabalo- sūdai- 
navimui reikia abiejų balsų nepaprasto 
miklumo if gero valdymo. O jos tą pa
darė. Manę nuomone, kad Bagdonienė 
su Kwainauskiene turėtų duetą kulti
vuoti ir nesiliauti dainavus 'abiem. Nes 
tokio dueto mums ištikrųjų stinga. Be- 
turim tik Dočkienę su Stanevičiene.

Dočkienė su Stanevičiene irgi gražiai 
pasirodė ir ne vienam publikoje suvirpi
no širdis švelniais savo balsais.

Tai tokios tokelės.

“Kontrolius” Montevi- 
dejaus lietuvių scenoj

' MONTEVIDEO, Uruguay.— Mūsų 
jaunimas, senstančių padedamas, prieš 
tūlą laiką ULC scenoje paštatė vieno 
veiksmo komediją “Kontrolius”, vaiz
duojančią buržuazinės ’Lietuvos Valdi
ninkų išdykavimą, apvagiant- valstybės 
iždą ir “nesurandant” kaltininkų. Kai 
mažesnio rango valdininkas, išeikvojęs 
tūkstančius litų, nebegali pats užkišti 
skylės, tai už pabučiavimą savo žmone/ 
lės, priverčia aukštą kontrolierių vislią 
nutrinti, aišku, liaudies sąskaitom

Mačiusiems “Kontrolių” pasidarė aiš
kiau ,kodėl ir čia esantieji poneliai taip 
ašaroja smetoninės Lietuvos, rėkdami, 
kad juos “geležinė siena” atskyrė nuo 
valstybės lovio.

Prieš vaidinimą, drg. S. Rasikas, kaip 
komedijos režisierius, supažindinęs pub
liką su veikiančiais asmenimis, perstatė 
jaunimo skyriaus pirmininką jaunuolį 
V. Kaušą, kuris vietine kalba, iš rašto, 
rimtai ir konkrečiai apibūdinęs užsibrėž
tus organizacijos tikslus, kvietė visą 
jaunimą prisidėti, kad ateityje sėkmin
giau dirbus sporto bei kultūrinį darbą.

Puikus komedijos vaidinimas ir kiti 
rūpestingai paruošti scenos numeriai, la
bai patiko žiūrovams. Šį sykį, kaip vi
suomet, S. Zalba gerai vaidino išeikvoju
siojo pinigus iždininko rolę, O matant 
V. Levišką, kuris vaidino kontroliaus ro
lę, tai sunku ir įsivaizduoti, kad papras
tas darbo žmogus galėtų taip puikiai 
imituoti aukšto, valdininko tipą. B. Pa- 
biržytė, kad ir trumpoj tarnaitės rolėj, 
pasirodė gražiai, kaip ir visi. Apie R. 
Diktaraitę, vaidinusią iždininko žmonos 
rolę, galima pasakyti, kad ji savo pasi
šventimu scenai ir turimu talentu, j-ei 
dar prasilavins lietuviškai, tai žvaigždės 
garbė be abejonės priklausys jai.

Po komedijos sekė magijos numeriai, 
kuriuos atliko P. Garbačiauskas, pade
dant V. Kaušui ir G. Rasikui. Malonų 
įspūdį suteikė mažametis M. Lelešius ir 
jaunuolis Andriulis, pagrodami akorde
onais. Gausiais aplodismentais buvo pa
lydėti “Kazoko” šokėjai Genius ir Vasi- 
lius. Bet dar gausiau buvo aplodismen
tais publikos apdovanoti dainininkai — 
L. Abračinskas, R. Šiugžda ir pagarsė
jęs kolonijoje baritonas A. Savickas. 
Šie, N. Budreikai, E. Norkūnui, And
riuliui akompanuojant, sudainavo duo ir 
pabaigoje — trio.

Būtina pažymėti, kad jaunieji šiuo sli- 
vo parengimu daug’daugiau pasirūpino 
ir pasidarbavo, negu pereituose parengi
muose. Tas, teneli-eka pamiršta ir atei
tyje.

.Ai R-kas.

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER 

LMS Plans 12 Cultural Panels
A great deal has been written in our 

Lithuanian press about the plan of the 
LMS 3rd district to offer this season a 
series of 12 educational forums on va
rious phases of the fine arts. Music, dra
ma, literature, painting, history, folk
lore and the cinema are some of the 
main topics listed.
' Every other Sunday afternoon,.here at 

Liberty Auditorium in Richmond Hill, 
one of the subjects mentioned above will 
be analyzed by one or two discussion 
leaders and the panel of listeners.

So many of us :are( beginning to feel 
that there is an ever-widening gap between 
the cultural understanding of the parent 
born in Lithuania and the child who 
has been schooled in the States. The 
desire to understand and appreciate each 
other’s culture, we feel, has been sorely 
lacking in both generations.

It is true that we love our Lithuanian 
culture because it is familiar to us, it is 
a part of our pattern of living. To be 
specific, take the case of music: the pa
rent is invariably scolding the child, 
“Take off that “jingu-jingu”! It’s bla
ring in my ears!”

Of course the parent refers to the po
pular music the child constantly swit
ches to on the radio, T. V. or records. 
It is evident the parent is not familiar 
with such out of harmony tone relations 
of modern music. Hoik music, the waltz, 
and two-step, usually follow a set stand
ard pattern—technically very simple in 
structure, and sweet in harmony.

On the reverse side, the child Jias, 
through his daily contacts, school, radio, 
the theatre etc. become quite accustomed 
to the form and sound of popular music. 
He in turn will tell you that folk music 
is too boring.

Now" which one is right? Obviously 
both and neither. Very simply the pro
blem is one of tolerance and understand
ing, the net result of course depending 
on every normal person’s right to choose 
personal likes and dislikes. But to make 
a choice both arguments should be heard, 
and all factors should be considered.

Just as we'Can probe into the history of 
folk music, so should we seek to find the 
reasons and the ideology of modern mu
sic. The same is true for new forms of 
painting, free verse in literature and 
other inventions of man, be they spiri
tual or* mechanical.

The purpose of the LMS forums there
fore is clearly to promote greater under
standing of all Art forms of all times.

. * * *

The first forum to be held Sunday af
ternoon, November 16, will be a general 
introduction to the coming studies. 
Future discussion leaders will have an 
opportunity to gather material for their 
coming panels because the public will be 
invited to bring forth their ideas and 
problems on many matters. The first 
and the last forum will‘be followed by a 
buffet supper and musical program. 
No donations of any sort will be asked 
of the public at the* panels where re
freshments will not be served.

The program 'planned for the first 
meeting will be in two parts. Leon Yo- 
riik, baritone singer, will present an in
formal .group of peoples’ songs. The se
cond half will be turned over to the very 
young third generation Lithuanian-Ann 
ericans. This should be a very interest-
ing survey of the possibilities of future 
artists growing up in our circle.

In the East, we do not have at pre
sent any organization primarily for 
children, as the AZVD in Chicago, for 
example. However, we do know that a 
great number <of the parents are interes
ted and are encouraging their children 
in some artistic venture either through 
private instruction or that available at 
the public schools. We the Lithuanian
public do not very often get the opportu
nity to see these talents being developed.

It is up to the LMS therefore, as an
organization interested in the cultural
developments of all it^s people, to tap 
these very young resources and give 
them a chance* to appear before - small 
gatherings of friends to be judged and 
encouraged.

You too can/help by coming down on
the 16th at this initial debut.

i

V. Sirijos-Gira

Lietuviai poetai 
kovoje už taiką

Kovos už taiką tema — tai viena pa
čių pagrindinių temų lietuvių rašytojų 
kūryboje. Ii’ senas lietuvių literatūros 
klasikas, ir jaunas pradedantysis poetas 
— visi jie savo kūriniais kovoja už tai
ką. Apdainuodami jaunystę, jie nenori 
karo gaisrų nė vienoje pasaulio ■ šalyje; 
Tie, kurie apdainuoja šviesų gyvenimą, 
nenori, kad visą žemės rutulį nusiaubtų 
klaiki mirties tamsa.

Senasis lietuvių poetas Petras 'Vaičiū
nas savo eilėraštyje taikos tema griežtai 
įspėja karo kurstytojus:

Lai bombom žaidėjai, įpuolę į paiką,
Sau grobio neskirsto prie, kariškų sląistų!

, Kas kardą pakeltų prieš šventąją taiką, 
Patsai tas pralietam kraujuje paskęstų!
Įžymusis lietuvių rašytojas, laureatas 

Antanas Venclova taikos temai yra pa
skyręs eilę savo kūrinių. Antanas Venc
lova —-aktyvus taikos kovotojas, tarp
tautinių taikos kongresų dalyvis. Tiek 
savo eilėraščiuose, tiek publicistikoje 
Venclova ragina visus doruosius žmones 
susispiesti* api-e taikos vėliavą. Iš Ven
clovos kelionių ciklo ypač įspūdingi yra 
eilėraščiai apie Varšuvą, apie Varšuvos 
tragediją fašistų okupacijos metais ir 
apie taikųjį’ Varšuvos gyventojų darbą 
dabar.

Tvirtas įsitikinimas, kad taika nuga- 
lės> atsispindi kito įžymaus/ lietuvių poe
to, Stalininės premijos laureato Teofilio 
Tilvyčio kūryboje. Puikus jo sonetas, 
pavadintas vardu “Tostas”, baigiasi 
šiais žodžiais:

Mes jaučiame žingsnius ir tvirtą žodį laiko, 
Vieningai taurę keliame už ilgą taiką!
Tarybų Lietuvos poetai Kostas Korsa

kas ir Vladas Mozūriūnas, Justas Pale
monas ir Valerija Valsiūnienė, Eduar
das Mieželaitis ir Eugenijus Matuzevi- 
čius, Vacys Reimeris ir Antanas Jony
nas, Juozas Macevičius ir Vladas Grybas, 
Albinas Žukauskas ir kiti—visi jie savo 
eilėraščiuose apdainuoja kovotojų už tai
ką žygdarbius visame pasaulyje ir švie
sų žmdnių gyvenimą Tarybų šalyje!

Tarybų Lietuvos poetų tarpe yra daug 
naujų, pradedančių poetų. Valstybinė 
grožinės literatūros leidykla neseniai iš
leido jauno Mariampolės poeto Juozo Andriuš
kevičiaus pirmąją eilėraščių knygą. Ji 
vadinasi “Taikos balsai”. Jaunąjį poe
tą domina didžios temos. Eilėraščių kny- 

"goje mes skaitome eilėraščius, skirtus 
taikos statyboms Tarybų Sąjungoje, 
jkvėpingajai Paul Robesono dainai, ko
vojančių už taiką Neapolio uosto kro
vikų dukroms. Netrukus išeis iš spau
dos Petro Keidošiaus, Juozo Kalvaičio 
ir kitų jaunųjų poetų knygos.

Taikiam tarybinių žmonių statybos 
darbui daug vietos savo pirmajame eilė
raščių rinkinyje paskyrė gabioji lietuvių 
poetė Tatjana Rostovaitė.

■ . Šių eilučių autorius pašventė kovai už 
taiką savo eilėraščių rinkinį, pavadintą 

- “Mes taikos neprašant,— reikalaujam!”.
4 Rašytojai ir poetai yra pirmosiose tai

kos labui dirbančios lietuvių tautos gre
tose.

Kartu su visais Tarybų šalies žmonė
mis lietuvių rašytojai taria:

-- TAIKA NUGALĖS!

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Moterų laiškas poniai 
Roose veltienei

New York. — Amerikos 
Tautinių Moterų Taryba pa
skelbė atvirą laišką poniai 
Rooseveltienei. Jame moterys 
kritikuoja Rooseveltienę už 
jos nedraugišką ir neapgalvo
tą laišką Tarptautinei Moterų 
Federacijai. Jos negali supras
ti, kaip be jokip tyrinėjimo 
Rooseveltienė pasmerkė ir at
metė kaltinimus prieš Ameri
ką dėl vartojimo bakterinių 
priemonių- šiame Korėjos kare. 
Jos nurodo, kad bešališkų 
žymių žmonių buvo tie kalti
nimai ištirti ir surasti pagrįs
tais, o Rooseveltienė ant vis< 
ko numoja ranka ir šių įrody
mais nesiskaito.

Jos primena, kad mūsų vy
riausybė juk dabar turi pla
ną pastatymui prie pat New 
Yorko ant Long Island milži
niškos laboratorijos dėl išvys
tymo ir ištobulinimo bakteri
nių karo priemonių.

Pabaigoje savo laiško jos 
ragina RoosevelticAię daryti 
viską, kas tik galima, kad 
Jungtinės Tautos uždraustų 
tokio masinio žudymo priemo-' 
nių vartojimą.

—o—
. ‘Ill

Paryžiaus darbininkų balsas

Paryžius. — šiame didžiu
liame mieste tarpe darbo žmo
nių didelis susirūpinimas A- 
merikoje pasmerkimu mirtin 
Rosenbergų. .Paryžiaus darbi
ninkai yra įsitikinę, kad tie 
žmonės pasmerkti nužudymui 
be jokio įrodymo jų kaltės, 
štai kodėl aną dieną čionai 
susirinko pusės milijono orga-’ 
nizuotų darbininkų atstovai U 
iškėlė protestą prieš Ameri
kos vyriausybę, ir priėmė rei
kalavimą, kad Julius ir, Ethel 
Rosepbergai būtų paleisti.

—o— ’
t

Reikalauja algų pakėlimo

Boston, Mass. — ^United 
Shoe Workers (CIO) unija 
pranešė 60 fabrikų, jog jinai 
reikalaus savo nariams algų 
pakėlimo. Tas palies apie 12,- 
000 batų darbininkų. Unija 
reikalaus 15 proc. pakėlimo.

Be to, unija reikalauja, kad 
minimum alga būtų pakelta 5 
proc, ir kad darbininkams btn 
tų suteiktos apmokamoj tauti
nės šventės.

Senasis kontraktas baigsis 
su pabaiga šių metų.

—o—
Tarptautinė vienybė

Peking, Kinija. — Kinijos 
Darbo Federacija pasiuntė 
Francūzijos valdžiai protestą. 
Kinijos organizuoti darbinin
kai protestuoja prieš Paryžiu
je suareštavimą Francu zi jos 
Generalinės Darbo Konfedera
cijos sekretoriaus Alain le 
Leap. Tuo savo protestu' ki
niečiai parodė didelį darbo 
žmonių tarptautinį solidaru
mą.

Vaizdas Chicagoje prie International Harvester kom
panijos fabriko. Fabriką pikietuoja streikuojančių dar
bininkų žmonos su mažais vaikais dar rateliuose. Jos 

< drąsina savo vyrus, kad jie nepasiduotų kompanijos pa- 
simojimui sudaužyti/jų kovingą uniją.

3 pusi.-Laisvė (Liberty)-Šešta d., Lapkr.-November 8, 1962<J



Iš Rusijos praeities
(Ištraukos iš ‘TSRS Istorijos*)

Peterburgas. Petro I pasta
tytasis Peterburgas nuo 1713 
m. tapo Rusijos valstybės so
stine. Peterburgas buvo įkur
tas naujoje vietoje, kur anks
čiau buvo keletas tankiajai 
miške k i ū t i n č i ų kaimelių. 
Vienoje saloje, netoli Petro
pavlovsko tvirtovės, Petras pa
sistatė nedidelį medinį name
lį. Greta jo ėmė statydintis 
sau namus caro artimieji, ba
jorai ir pirkliai. Po Poltavos 
pergalės Petras nusprendė 
šią nausėdija paversti valsty
bės sostine. Dešimtys tūkstan
čių valstiečių buvo suvaryta 
rpieat© statyti. Jie dirbo pel
kėse iki kelių vandenyje. Trū
kdavo kastuvų, karų, kartais 
tekdavo nešioti žemę marški-

sirašinėdavo caro įsakų, ku- 
i riuos rašė prikazuose d j akai 
' ir padjakiai, o Petras pats 
paruošdavo įstatymus.

Petras suprato istorinius ša
lies uždavinius. Jis daug pa
darė savitai rusų kultūrai plis
ti, betgi per daug žavėjosi jis 
svetimšaliais. Artimieji jo pa- 

j likuonys ėmė jau aklai ir ver- 
j giškai garbinti vakarų kultū- 
i ra. Pats Petras turėjo daugy
bę to meto grubios bajorijos 
trūkumų. Jis. mėgo šiurkščias 
pramogas. ’Per keletą dienų 
trunkančias šventes, carui da
lyvaujant, visi girtųokliauda- 

i vo. Petras buvo labai ūmus. 
'Kartais dėl menko nieko jis j
(mušdavo nusikaltusį žmogų 
su sunkia kuoka.

tai pavyks. Daugelis mūsų 
buvome nusiminę išgirdę, kad 
draugė Karosienė sunkiai ser
ga. Dabar tikimasi, kad jinai 
susveiks.
Liūdna žinia

Neseniai teko lankytis pas 
draugus Yankauskuis, 1285 
Primorse D r., San Leandre, 
čia atvykę atradome sergant 
abu Yankauskus. Kaip dauge-

no pramonės labai , daug at
leido ir vis d ai* atleidinėja 
darbininkų iš darbų. Darbda
viai skundžiasi, kad turi už
sakymų, tik negali gauti pa
kankamai medžiagos, ir to
dėl priversti atleisti darbinin
kus iš darbų' Kai kurios dirb
tuvės dar dirba, bet nedaro 
jokios pažangos produkcijoje.

Tas tik rodo, kad dar galime 
susilaukti ir daugiau bedar
bių trumpojo ateityje, Teko 
patirti, kad bedarbių apdrau- 
dos įstaiga perpildyta kasdien 
daugėjanČlala bedarbiais.
Oro pnknlfn
' San l'Tniirlnrr Ino tarpu <- 
sama gražaus ir ramulis oi o. 
Mažai miglu, taipgi nėra di-

dėsnių vėjų. Pas mus ramiau- ■ skrido daugiau kaip 687 
sias oras, rudenio mėnesiais, i mylias per valandą. Lėktų- 
kaip rugp., rugsėjo, spalio ir Vą vairavo rusų kilmės la- 
lapkričio. Alvmas j kūnas Konstantinas Roza-

-------------------novas.
Greitasis rakietinis ' 
Francijos lėktuvas

Melun, Francija. — Nau
jausias rakietinis Franci- 
jos lėktuvas bandymuose

Užsisakykite dienraštį Lais
vę dabar, nes nuo naujų metų 
Laisvės kaina bus aukštesnė 
vienu doleriu.

tyVl ■sterblėse. Tūkstančiai žū-: Petras nepakentė žmonių 
-.davo darbinių žmonių šiomis bailumo, melo, veidmainiškumo 

sunkiomis sąlygomis, bet į jų ir nesąžiningumo. Bet labiau- 
vįfttą buvp. siunčiamą naujų (Petras nekentė prisirišimo 
žmonių. Peterburgas buvo sta- prie senoVės, kuri kliudė vyk- 
tomas visiškai kitaip negu I dyti kra§tui reikalingus per- 
Maskva. Miškų ir pelkių vie- tvarkymus. Petras stengėsi vi- 
tose buvo nutiestos plačios ir sur nugalėti atsilikimą: eko- 
tiesios gatvės. Petras norėjo, nomikoje, technikoje, valsty- 
Kad naujoji sostinė būtų pa- bės santvarkoje, kultūroje, 
statyta iš plytų ir akmens. Bet buityje. Būdamas stiprios Va- 
krašte trūko mūrininkų. Todėl ]i()S( ryžtingas ir užsispyręs, 
Petras uždraudė statyti mūri- Petras pašalindavo visas kliū- 
riius pastatus kituose miestuo- tiSt kurios trukdydavo refor 
se, o meistrus mūrininkus per- moms> Kovoje su atsilikimu ir 
Kėlė į Peterburgą. Miestui pa barbariškumu Petras būdavo 
puošti Petras kvietė geriau- nepermaldaujamas, V. I. Le
sius užsienio architektus ir njnas rašė, kad “...Petras 
menininkus. Palei Neva buvo greitino vakarų kultūros (“za- 
pristatyta didžiulių mūrinių padničestvo“) pasisavinimą 
pastatų. Atsirado parkų su ; barbariškoje Rusijoje, nesivar- 
t$Keliais ir fontanais. Priešais gydamas barbariškomis kovos 
Petropovlovsko tvirtovę buvo priemonėmis kovoje su barba- 

\ jrengta didelė laivų statykla, riškumu”.
Nuo jos.ėjo plati gatvė, kini Rusija—dvarininkų ir pirk- 
buivo pavadinta Novos pros- |įy imperija. Po Petro pada- 
pektu., • , . . • rytų pertvarkymų Rusija tapo

Maskva palaipsniui tuštėjo. 
Iš jos išvydo daugumas bajo-,/ 
rų, stambiųjų pirklių. Petrui į-
22— Rusi jos praeitis
Rakius, šiaurės sostinėje daug 
kas kurdinosi, ji gkeitai ulūgd 
tr gyvojo. Per 15—20 metų , 
Peterburgas iš nedidelio kai
melio pavirto dideliu 70 tūks
tančių gyventojų- miestu.
/ Petro asmenybė. Petras 
Pirmasis nebuvo panašus į sa
vo pirmatakus—Maskvos ca- 
yus,’kuriuos liaudis matydavo 
tik per iškilmingas cerkvines 
Šventes, pasipuošusius nepato
giais, puikiais brokatiniais 
(auksu ar šilkais siūtais) dra
bužiais. Petras nemėgo paradi
nių rūmų ceremonijų ir tuščių 
aukšto stiliaus kalbų. Papras
tu metu jis dėvėjo labai kuk-' 
liai.

Petro pirmatakai laikė sau 
negarbingu dalyku ką nors 
dirbti. Petras mėgo darbą ir 
mokėjo dirbti. Jis buvo retos 
fizinės jėgos žmogus: ranko
mis jis lengvai ištiesdavo pa
sagas ir nukaldavo keleto pū- 

svorio geležies juostą. Pet-1 
ras mokėjo daug amatų ir 
mielai dirbdavo fizinį darbą. 
Jis viskuo domėjosi, nesigėdi-i
Jot visą gyvenimą mokytis.
'. Rusijos carai žymią dalį 
laiko praleisdavo cerkvėse ar
ba klausydavo ilgai trunkan- 1 
čių maldų savo kambariuose. ' 
Petras savo darbo dieną pra
dėdavo penktą valandą ryto. 
'Atsikėlęs iš lovos, jis vaikš
čiodavo apie pusvalandį ko
joms pramiklinti. Paskui jis 

L sėsdavo išklausyti reikalų, ku- 
/ Fjuos jam skaitydavo sekreto

rius. Po lengvų pusryčių Pet
ras ekipaže arba raitas, o ge
ru •oru pėsčias, vykdavo į 
miestą. Tuo metu jo aukštą fi- 
gOrą galima 'buvo matyti įvai

W <•

stipri Europos valstybė.
Rusijoje susikūrė sava stam

bioji pramonė. Rusijos armija 
ii\ laivynas išgarsėjo 'nugalėję 
švedų kariuomenę, kuri buvo 
laikoma geriausia Europoje. 
Petro įsteigtos administracines 
Įstaigos pagerino ir sustiprino 
valstybės santvarką. Buvo pa
siekta didelių kultūrinių lai
mėjimų. Tačiau feodalinė bau 
džiavinė santvarka trukdė 
visašališkai pašalinti Rusijos 
atsilikimą, palyginti su valsty 
bemis, įžengusiomis į kapita
listinio vystymosi kelią.

Vyraujanti Rusijos klasė 
buvo bajorai ir dvarininkai. 
Todėl visa nauda iš Petro 
vykdytų pertvarkymų visų 
pirlna tekdavo bajorams ii’ 
naujai besikuriančiai pirklių 
klasei. Visi laimėjimai, stipri
nant bajorų valstybę, buvo 
pasiekti žiauriai išnaudojant 
valstiečius. Petro 1 metu Rusi
ja tapo stipri dvarininkų ir 
pirklių valstybė.

“...Petras Didysis, —nuro
dinėju Stalinas, — claug pa
darė dvarininkų klasei iškilti 
ir besikuriančiai pirklių kla
sei ugdyti. Petras labai daug 
padarė, kurdamas ir stiprin
damas nacionalinę dvarininkų 
ir pirklių valstybę^ Taip pat 
reikia pasakyti, kad dvari
ninkų klasės išaukštinimas, 
pagalba naujai atsirandančiai 
pirklių klasei ir nacionalinės 
šių klasių valstybės stiprini
mas vyko sąskaita baudžiau
ninkų valstiečių, kuriems buvo 
lupami trys kailiai.“

........—.'W F 'f"

San Francisco, Cal.

>se sostinės vietose, Jis lan- 
davo laivų statyklą, gamyk- 
j, dirbtuves, įstaigas. Po pie

tų Petras vėl griebdavosi. rei
kalų, o vėliau dibtuvėje dirb
davo prie tekintuvo. Vakare 

B Petras dažnai eidavo į svečius, 
jis jankydavosi ne vien savo 
rflmų artimųjų namuose, bet 
užeidavo pas pirklius, meistrus 
‘jį jūreivius, Tatai XVIII a. 
Pradžiai buvo labai neįprasta. 
-Petras buvo geras organiža-

, torius ir žymus valstybininkas.
Petro pirmatakai netgi nepa-

.rak

MOŠŲ ŽINUTĖS

Sonia Karosienė jau namuose
Lapkričio 1 d. Sonia Ka- 

rosienė liko atleista iš ligoni
nės, ir dabar randasi namuose, 
1229 Sandelin Ave., San Le
andro, Calif. Ligonė dar silp,- 
na, išbuvusi veik mėnesį laiko 
ligoninėje, bet dabar džiaugia
si,'kad pamažu stiprėja, ii* 
jeigu liga neatsinaujins į ke
letą savaičių, tai tikisi išlikti 
nuo operacijos.

Smagu buvo ją ir vėl pamas
tyti aplankant ją jos namuos 
se. Mes linkime jai greito pa
sveikimo ir turime viltį, kad
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liui žinoma, draugė Yankaus- 
kienė jam nekuris laikas kaip 
serga, ir vis dar nesimato šios 
ligos galo. Kada ji pamėgina 
išlipusi iš lovos pereiti po bu
tą, tuojau turi eiti ilsėtis, ki
taip ji liekasi bejėgė vaikščio
ti ar ką nors dirbti.

Draugas Yankauskas išbu
vęs gan ilgai ligoninėje, sugrį
žo į namus. Bet jo liga, dėl 
silpnos širdies, mažai eina go- ' 
ryn, ir mažai ką gali veikti, i 
Abu mūsų gerieji draugai I 
serga. Net nesmagu matyti jų I 
bejėgišką gyvenimą. Išaugino i 
šeimą, turi šiek tiek ir susi- j 
taupę pinigų, taipgi ir savo 
nuosavą namą, bet neturi spė
kų savo reikalus apžiūrėti net 
savo bute. Gerai, kad turi sa
vo artimų draugų 'ir draugių, 
kurie nuvažiavę pagelbsti 
jiems bent buto vidaus dar
bus atlikti. Tai labai gerai, 
.kad draugai ir draugės atjau
čia savo draugus jų nelaimė
je.
Ruošiamasi prie parengimo

Lapkričio 15 d. San Fran
cisco ir Oakland© kuopos 
bendrai rengia balių su šo
kiais Druids svetainėje, '• 44 
Page St., San Francisco. Pra
džia 7 vai. vakare.

Abiejų kuopų veikėjai rūpes
tingai ruošiasi prie šio paren
gimo. Ir tikimasi, kad visi bū
site' pilnai patenkinti. Bus 
gerų, skanių valgių ir gėrimų. 
Taipgi bus gera muzika, kuri 
gros nuo 8 :30 ligi vėlumos.

Tadgi visi, netik sanfrancis- 
kiečiai, oaklandiečiai, bet ir 
kiti lietuviai turėtų, dalyvauti, 
šiame mūsų parengime. Tad 
kviečiame visus iš arti ir iš 
toli atvykti į mūsų parengimą. 
Teko nugirsti, kad btis viešnių 
ir iš Los Angeles. Būtų malo
nų juos čia pas mus pamatyti. 
Įžanga tik 75c.
Rasinė neapykanta

San Francisco miesto daly
je, kur randasi daug negrų 
tarp jų randasi ir baltavei
džių. Vieną vakarą negras u- 
žėjo į baltaveidžio užlaikomą 
pono Keller karčiamą nusi
pirkti porą butelių alaus ir | 
parsinešti į namus. Pardavė
jas atsisakė jam patarnauti 
tik todėl, kad šis pirkėjas bu
vo negras. Pirkėjas negras 
Fred Lewis paklausė pono 
Keller,, kodėl tu negali par
duoti man alaus? šiam taip 
spėjus paklausti, kaip pašoko 
du mušeikos, ir taip sumušė šį 
juodaveidįy kad šis visai nu
stojo sąmonės. Kada atsipei
kėjo Fred Lewis, paprašė 
žmonių pašaukti policiją, ir 
kad ši pasakytų, už ką jis bu
vo taip sumuštas. Atvykus po
licijai ši išvilko Fredą už ko
jų į gatvę, paskiau įstūmė į 
vežimą ir nusivežė į stotį, ten 
apklausinėję jį išvarė ir lie
pė eiti namo. Policija mušei
koms nei savininkui nedarė 
jokio apkaltinimo.

Vėliau Lewis buvo nuvešiąs 
pas gydytoją žaizdoms apžiū
rėti. Surasta, kad viena akis 
buvo skaudžiai sužeista, kuri 
vargiai ar susveiks. Kadangi 
policija nedaro jokio kaltini
mo prieš mušeikas, tai Civilių 
Teisių Gynimo Komitetas veda 
tyrinėjimą. Reikalauja, kad 
tas smukles savininkas turi 
atlyginti už padarytus kūno 
sužalojimus, dėl kurių darbi
ninkas negali eiti į darbą.

Buna daug atsitikimų, kad 
pora girtų susimuša smuklėje 
ir policija už tai nubaudžia 
savininkus ir kartais net už
daro Įstaigą dėl kilusių muš
tynių. O dabar sumušę nekal
tą žmogų, nė žodžio policija 
nesako Kelleriui, Tai bent 
tau lygios teisės ir demokrati
ja! ' ,
Darbai mažėja

Per paskutinius pora mė? 
neesių įvairios geležies ir plię-

LIUOSYBftS CHORO TRIETAS, BROCKTON,

SIZANA KAZOKYTfc 
dainuos duetus su Elena

Brazauskiene

U/

BRONft ŠALINAITE 
(Sukaskime) 

Koncerto Akompanlstė

ALDONA WALLEN,
Sopranas

MILDRED STENSLER
Aido ,ir Sietyno Chorų mokytoja

STASYS KUZMICKAS
Baritonas solistas AMELIA YOUNG

sopranas, operų sojistė.

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

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

IŠTISA KONCERTINE PROGRAMA RUS TOKIA:
Amelia Young-Jeskevičiūtė

Sopranas, operų dainininkė
Šiame koncerte ji teiks mums malonumo savo 

gražiu balsu dainuodama klasikines ir 
liaudies dainas.

Aldona Wallen, Sopranas
iš Brockton, Mass.

Naujas skaistus žiedas koncertinėje scenoje.
Ji dalyvaus Laisvės koncerto programoje. 
Tai bus pirmas jos pasirodymas Didžiojo 
New York o apylinkėje Laisvės Koncerte.

Li 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 RO^E MERKELI U TE-STRIP1NS
Šis trietas Naujoje Anglijoje yra koncertų 

pažiba. Mes turėsime progos jį išgirsti
1 Laisvės koncerte.

Stasys Kuzmickas, Baritonas
iš Shenandoah, Pa.

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

N

Sužada Kazokytė ir 
Elena Brazauskienė

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

duetus. Abi išsilavinusios ir talentingos 
balsais dainininkės.

Sietyno Choras, Newark, N. J.
vadovaujamas MILDRED STENSLER

Daug kartų atsižymėjęs scenoje dabar vėl 
palinksmins mus gražiomis dainomis.

Brooklyno Aido Choras
vadovaujamas Mildred Stensler

Taipgi dalyvaus šio koncerto programoje.

George Kazakevičiaus Orchestra
Gros šokiams įvairius kavalkus. šokiai prasidės 

tuojau po programos ir tęsis iki vėlai.

Koncerto akompanistė—BRONE SUKASKIENE

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

I /
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UŽBURTOJI SIELA
Parašė ROMAIN ROLLAND —

Montreal, Canada
LIAUDIES BALSO VAJUS

10-24-52

ma- 
sa- 
sa- 
tu 
ne- 
as

ne! Klausyk, 
Jei tu ’man 

nebenorėčiau

(Tąsa)
— ...Aš pasitikėjau tavimi, aš 

diliau, tu man pasisakysi savo vargus,
vo nepriteklius, kaip aš tau pasakau 
vuosius, kad viskas bus bendra... O 
mane atstumi lyg svetimą; aš nieko 
žinau, nieko! Jei ne atsitiktinumas,
niekad nebūčiau sužinojusi, kad tu atsi
dūrei skurde, kad vaikaisi darbo, kad 
griauni savo sveikatą; tu imtumeis ir 
kažin kokio darbo, kad tik nereikėtų 
man pasisakyti, Juo tarpu žinai, jog man 
būtų didžiausia laimė tau padėti... Blo
gai! blogai! Tu mane įžeidei. Tai yra 
stoka atvirumo, tai stoka draugišku- 
rųo! Bet aš daugiau to nepakęsiu!.. Ne!.. 
Pradžiai ateisi pas mane ir pasiliksi, kol 
praeis nedarbo laikotarpis... •

(Silvi purtė galvą.)
— ... Tu ateisi, nesakyk 

Silvi, aš tau to neatleisiu, 
pasakytum ne, aš tavęs 
matyti visą gyvenimą....

Nesivargindama atsiprašinėjimais ar 
pasiaiškinimais, Silvi, šypsodamasi ir 

įsispyrusi, kalbėjo:
" — Ne, ne, brangioji.

Jai labai patiko šėlimas Anetos, kuri 
jau višai nebesivaldė; ji buvo beveik prie 
ašarų ir mielai būtų ją apkūlusi. Silvi, 
galvojo:

“Susijaudinusi ji daug gražesnė!”
Bet ji visai nešvelnino padėties. Ji bu

vo labai patenkinta, galėdama parodyti 
Anetdi, kad ir ji, ji taip pat, turi savo 
nusistatymą.

Paraudusiu iš pykčio veidu, Aneta 
kartojo maldaudama, įsakydama:
i — Pasilik..., Tu pasiliksi... Aš to no
riu... Sutarta?.. Tu lieki?.. Liek!?.. At
sakyk!... Vadinasi, taip?..

* Su įkyria šypsena mažoji užsispyrėlė 
atsakė:

— Vadinasi, ne, brangioji, 
y Aneta paėjo susierzinusi: 
ū -4-Tada viskas baigta; ‘1

Ir, atsukdama jai nuganą, ji nuėjo 
. prie lango, tartum nebematydama Silvi? 
Mažoji, palūkėjusi valandėlę, pakilo ir 
meilikaujančiu balsu pasakė:

-—Iki pasimatymo, Aneta.
Aneta neatsisuko.
— Sudie, — atsakė ji.
Jos rankos buvo sugniaužtos. Jei’ ji 

būtų pajudėjusi, dievas žino, kas būtų 
įvykę! JLbūtų verkusi, šaukusi... Ji pa- 

. siliko nejudėdama, išdidi ir šalta. Silvi, 
pasijutusi nejaukiai ir šiek tiek nerami, 
bet vis dėlto patenkinta, išeidama už du
rų parodė jai “nosį”.

Ji per daug nesididžiavo (didžiavosi 
vis dėlto) savo puikiu .priešgynumu. 

.Aneta savo pasikarščiavimu — nė kiek. 
^Beviltiškai dabar ji galvojo, kad pati su

ardė tiltus: užuot buvus kantri, sumani, 
užuot Silvi užkariavusi, ji beveik ją iš
varė. Tuo savo “arba arba” Aneta jai 
užtrenkė duris. Ir pati sau uždraudė 
jas vėl atidaryti. Negi galėjo ji po savo 
pareiškimo vėl eiti Silvi ieškoti! Tai 
reikštų prisipažinti nugalėta. Jos išdi
dumas to neleido. Netgi jos teisė. Nes 
Silvi pasielgė blogai... Ne, ne, ji neis!..

Ji užsidėjo skrybėlę ir nuėjo tiesiai 
pas. Silvi.

Silvi buvo ką tik grįžusi. Susimąsčiu
si ji svarstė neaiškią padėtį. Ji atrodė 
jai nežmoniška, bet nerado būdo iš . jos 
išbristi: ji neprileido minties nusilenkti 
Anetos norams ir tuo labiau neprileido, 
lead Aneta jli lenktųsi. Širdies gilumoje 
ji pripažino, kad Antelė neklydo. Bet ji 
Tenorėjo nusileisti. Silvi nebuvo nejaut
ri turto patogumams. Patogumai,* ku
riais naudojosi Aneta, nors to ji ir ne
parodė, vis dėlto pakankamai buvo jai 
sukėlę pagundų ir pavydo. (Negalima 
apsisaugoti nuo pavydo, netgi nesant — 
beveik nesant — pavydžiai!.. Argi jauna 
mergaitė, kupina gražių troškimų, gali
susilaikyti negalvojusi,, ką būtų galima . 
vbikti, turint turtą, ir kad būtų galima 

aAio sumaniau pasinaudoti už tuos žiop- 
Tiius, kuriems jis įkirto tiesiai į burną, 

jau iškeptas!..) Ir nors ji neprisipaži
no, bet truputį pyko ant Anetos... Jei 
tai ir buvo Anetos kaltė, ji vis dėlto sten
gėsi gauti atleidimą. Bet Silvi kaip tik 
nenorėjo jai už tai atleisti... O ! to žmo-

gus sau neprisipažįsta! Kiekvienas sa
vyje augina giliai paslėptus penkis ar 
šešis kipšiukus. Jais žmogus anaiptol.. 
nesididžiuoja, dedasi jų nematąs; bet vi
sai nesiskubina jais nusikratyti. Daug 
vertesnis prisipažinti buvo jausmas, 
kad, nors ir gundoma tų patogumų, ku
rių neturėjo, Silvi norėjo suteikti sau 
prabangą, pasirodydama juos niekinan
ti... Bet iš tikrųjų tokia prabanga nebu
vo žavinti; mažai tebuvo galima ja pa
sinaudoti. — Ne, be abejo, Silvi per 
daug nesidžiaugė savo laimėjimu; nebu
vo ko didžiuotis, jei nugalėjo savo ne
naudai! Šis dalykas buvo dar tuo skau
desnis ,kad iš tikrųjų jos padėtis nė kiek 
nebuvo džiuginanti. Silvi turėjo daug 
vargo, norėdama kaipi nors išsiversti.’ 
Bedarbių skaičius buvo didelis; darbda
viai tokiais atvejais paprastai juos iš
naudodavo. Mažytės sveikata nebuvo 
labai puiki. Slegią liepos mėnesio karš
čiai,' budėjimai naktimis, menkas, mais^ 
tąs, be paliovos girkšnojamas prastas 
vanduo sukėlė vidurių uždegimą su de- ; 
zinterija, -ir tai Silvi labai nusilpnino. . 
Pb saulės kepinamu stogu, nuleidusi lan
gų užuolaidas, pusjau nuogti, degančia 
oda, ieškodama vėsesnio daikte priglausti 
rankoms, Silvi galvojo, kad būtų buvę 
labai gera Bulonės namuose; neturėda- į 
ma kitų gėrybių, ji buvo gausiai apęlo-x 
vanota ironija, todėl dabar pramogavo 
savo žioplumu. Ji buvo puikiai padirbė
jus!.. Ir dar turint galvoje; kad ir ji, ir 
Aneta iš esmės buvo tos pačios nuomo
nės!.. O dabar jos abi atsistojo piestu... 
Mano dieve! Kokių -esama kvailių!.. Nė 
viena jųdviejų nenusileis!..

Ir visai aišku, iš tikrųjų ji niekaip 
nenusileis, ji bus kvaila iki galo; ji šyp
sojosi, sutraukdama išblyškusią lūpą, 
kai“ išgirdo koridoriuje skubius Anetos 
žingsnius. Kaip mat ji juos pažino; ji 

; pašoko ant kojų :
— Aneta sugrįžo!.. Brangi dukra!..
Ji jos. nesitikėjo... Tikrai, Aneta buvo 

“geriausia”!..
♦ ' : 'A'-

Aneta jau buvo įėjusi. Išraudusi dėl • 
/^savo jausmų ir kelionės karščio, ji. nebe

žinojo, ką daryti; bet vos .tik įėjo, bema
tant sumojo. Dusinama tvankaus apy
tamsio kambario oro; ji vėl užsidegė 
pykčiu. Ji priėjo prie Silvi, kuri puolė 
jai ant kaklo; savo nekantriomis ranko
mis suspaudė jos drėgnus pečius ir, ne
atsakydama į jos bučinius, pasakė Suer
zintu balsu:

— Aš tave išsivedu... Apsirenk... Ir 
nesiginčyk!

Silvi vis tiek ginčijosi, nenorėdama 
prarasti to savo įpročio. Ji dėjosi nesutin
kanti. Bet ji leido veikti. Aneta ją ren
gė per prievartą, movė jai pusbačius, už- v 
sagstė bliuzę, širkščiai užtupdė ant gal
vos skrybėlę, vartė ją lyg kokį ryšulį. 
Silvi vis gynėsi.-

— Ne, ne, ne, — rikteldavo ji neva 
pasipiktinusi, bet iš tikrųjų ji buvo su
žavėta, jausdamasi priverčiama. Kai tik 
Aneta pabaigė, ji paėmė abi jos rankas, 
jas pabučiavo, įspaudė sayo dantukų 

• pėdsakus ir, juokdamasi iš džiaugsmo, 
pasakė: x

— Ponia Audra... Nebėra išeities! Pa
siduodu... Neškis!..

Aneta ją išsinešė. Ji suspaudė jai ai-’ 
kūnę savo stipriomis rankomis tartum 
replėmis. Jos įlipo į taksi. Kai parvy
ko, Silvi pasakė Anetai:

—Dabar galiu tau pasakyti: na, aš 
miriau noru priimti tavo pasiūlymą.

— Kodėl gi tu buvai tokia neklauža
da? — paklausė bardamasi ir laiminga 
Aneta.

. Silvi paėmė Anetos ranką ir sulenktu 
smilium padarė “tak, tak” į savo mažą 
apskritą kaktą. 1 į

—-Taip', joj-e ųemaža klastos! — tarė 
Aneta.

—Ji panaši į tavąją, — atsakė Silvi, 
rodydama jai veidrodyje abi atkaklias 
kaktas. Jos nusišypsojo viena kitai.

— Ir, pridūrė Silvi, — žinome, iš ko 
paeina jų kilmė. . •

*

Jau seniai kambaryj laukė Silvį. Net 
anksčiau, kol dar nežinojo apie Silvi, 
Aneta laikė paruoštą narvelį draugei, 
kuri ateis. Draugė neatėjo; tik jos še
šėlis du ar tris kartus buvo pasirodęs, 

(Bus daugiau)

Iš LLD 6-tos Apskrities Konferencijos

Jau gauta 2 nauji skaitytojai, 
sukelta $170 aukų. 
Atsišaukimas i Montreal© 
lietuvius

LLD 6-tos Apskrities konfe
rencija įvyko į spalio 26 d. 
Baltimore, Md. Konferencija 
buvo pradėta kiek pavėluotai.

Delegatai susirinko ir ap
svarstę daugelį dalykų šių 
dienų bėgamais reikalais.

Daugelis delegatų nusiskun
dė, kad labai daugelis kuopų 
narių išmirė, o kiti paseno. 
Todėl veikimas labai susilpnė
jo, nes “seniai” nors ir veikia, 
bet sveikata daug ką nuveik
ti nebeleidžia.

Padaryta keletas gerų nuta
rimų ir paskirta aukų jvai-1

Su pirma diena šio mėnesio 
prasidėjo pažangiųjų Kana
dos lietuvių laikraščio Liau
dies Balso vajus gavimui nau
jų skaitytojų, atnaujinimui 
senų, ir dėl sukėlimo finansi
nės paramos jo tolimesniam 
pasilaikymui. Tai didžioji-—ir 
mums visiems jau tai pripras
ta — metinė darby metė.

Montrealo lietuvių kolonija, 
‘LB’ skaitytojai ir budavoto- 
jai šiais metais ypatingai krei
pia dėmesio į sėkmingą čia 
‘LB’ vajaus pravedimą. Perei
tą savaitę susirinkęs gražus 
būrelis ‘LB’ skaitytojų—daly
vaujant Liaudies Balso redak
toriui J. Ylai, kuris savo ne
ilgoj, bet ryškioj kalboj susi
rinkusiems apibudino savait
raščio stovį, palietė bendrus 
Kanados ... lietuvių reikalus, 

' susijusius su šios šalies gy- 
į venimuį vyriausiai už išlaiky- 
j mą taikos, ir ‘LB’ nepavaduo- 
! jamą rolę mūsų tolimesniam 
kultūriniam gyvenime — nuo
dugniai aptarė vajaus reika
lus ir prisiėmė kolonijai uždė- 

i tą kvotą: gauti' 20 naujų skai
tytojų ir sukelti $600 aukų. 
Tai didelis ir nelengvas dar
bas. Bet montrealiečiai su pa
siryžimu ir .drąsiai pasiruošę 
žengti į vajų, kupini pasitikė
jimo, kad Montrealo ir apy
linkės lietuviai, ‘LB’ skaityto
jai ir rėmėjai visi sukaupę sa
vo jėgas ir energiją, išpildys 
savo kvota, dar ir su dideliu 
kaupu!'' 0

Virš minėtam susibūrime iš Į 
veiklių ‘LB’ skaitytojų sudary
ta vajaus ' komitetas ir virš 

' visko išrinktas v a j i įlinkas.
Tai šaunus pereitų metui va j i- j 
ninkas, kuris išėjo antruoju . tainėje. Atsilankė nemažas į 
visoj Kanadoj, Bronius Šal- skaičius narių. Iš valdybos ra-i 
čiūnas. Jis šias sunkias, atsa- < portų paaiškėjo, jog kuopa- 
komingas pareigas, atrodo, randasi geram stovyje narių 
ruošiasi rįžtingai atlikti ir 
dirbti, kad išeiti šiemet pir
muoju vajininku, ir taip įsigy
ti laik raščio b u d a v o t ojų 
garbę ne tik sau, bet ir visai 
Montrealo lietuvių pažangia
jai kolonijai. Geriausio jam 
pasisekimo!

'Čia pat ant vietos pranešta, 
kad jau gavęs, su kitų talka, 
du naujus skaitytojus, kięk 
atnaujinęs ir, jam tiesioginiai 
atsikreipus į susirinkusius, 
kaip be matai, vienas $20, ki- 
tas $11, ir 12 po $10, ir 
trys po $5, viena moteris $2 
ir kitos dvi po $1, jam suau
kojo dėl ‘LB’ viso $170. Tai 
puiki pradžia. •

Taigi, gerbiami ir gerbia
mosios Liaudies Balso skaity
tojai ir skaitytojos, rėmėjai, 
pirmynžangos, ' kultūros ir. 
taikos mylėtojai! Suteikime vi- 

i sokeriopą kooperaciją mūsų 
į geriausierr^ vajininkams ir jų 
talkininkams. O kooperacija 
būtų geriausia ta, jei kiekvie
nas skaitytojas tuojau neati
dėliojant atsinaujintų savo 
prenumeratą. Taip pat lygiai 
svarbu ir gera kooperacija, 
kad kiekvienas ‘LB’ rėmėjas, 
— o jų gana nuoširdžių yra 
daug, — kuris pasiruošęs su-. 
teikti laikraščio pasilaikymui 
aukų, kad tuojau, neskūpčda- 

.mas, įteiktų savo auką vaji
ninkams ar jų talkininkams. 
Tuomet vajininkai turėtų dau
giau laiko gavimui, naują 
skaitytojų.

Pilnai pasitikiu, kad Mont
realo ir apylinkės lietuviai, 
kaip praeityje, taip ir dabar, 
atliks tai, kas reikia, ir vajų 
pravesime kuo sėkmingiausiai.

v J. Lesevičius

BINGHAMTON, N. Y
Sveikinam Vincą Petrulaitį 

su jo 80 metų gimtadieniu, 
kurį jis atšventė spalio 25 d. 
Dėdė Petrųlaitis atrodo dar 
gana gerai, ir yra stiprus. 
Petrųlaitis yra progresyviškų 
pažiūrų ir myli skaityti laik-

■ f ’ Jfc k '

riems reikalams. Kadangi ap
skritis finansiškai nekaip sto
vi, tai daug kam aukoti nebu
vo iš ko. Bet visgi paaukota 1 
sekamai: Civilinių Teisių gy
nimui $15.

Laisvei $5.
Vilniai $5 ir LLD Centrui $-5.

Po konferencijos Baltimo- 
rės draugai surengė labai 
šaunią vakarienę, ir visiems 
buvo viskas dykai. Kaip pasi
rodo, Baltimorės draugai turi 
daug gerų darbuotojų, ir ge
rai, sutartinai veikia. Linkėti
na jiem ir ant toliau sutarti
nai darbuotis. A. Liucius.

raščius.
Tik gaila, kad jis neturi iš

tekliaus užsiprenumeruoti. 
Mat, turi gyventi iš menkutes 
seneliams skirtos pensi
jos. Kada jis pas mus užeina, 
tai pasiskaito Laisvę ar Vilnį.

Mes vėliname dėdei Pctru- 
laičiui sulaukti dar daug ir 
linksmų gimtadienių.
Mūsų ligoniai

John Sadauskas vėl išvežtas 
į City Hospital. Jau buvo kiek 
pasveikęs ir parvestas namo. 
Pabuvus kelias dienas, vėl 
staiga pradėjo kankinti jį li
ga. Sakoma inkstuose esama 
akmenų, kaip jo daktaras jam 
pripažinęs.

x Teko sužinoti, kad'Dzidu- 
lionis susirgo ir yra išvežtas į 
Wilson Memorial Hospital, 
Johnson City, N. Y. Abu ligo
niai yra LDS 6 kp. nariai. Vė
liname abiems greitai pasveik
ti.

c-

rimto budo ir teisingo' nusista
tymo, kad ir buvo bažnyčios 
narė. Ji visviena permatė kur, 
bloga ir kur gera. Močiutė 
buvo visados užsiėmus ir pil- • 
na triūso gerais darbais ir

J neužsiimdaVo, kaip daugelis 
daro, plepėjimu. Jos užsiėmi- , 
mas buvo ką nors ir kam nors 
gero padaryti. Jaudegienes 
rankų darbu gėrisi daug jos 
pažįstamų ir draugų: grindų 
užklodais-karpetukais.

Mūsų močiutė neužmiršo Bei 
Lietuvos, ypatingai nuo karo . 
nukentėjusių. Ji nemažai siun- L 
tinių yra pasiuntus į Lietuvį. 
Jos siuntiniuose buvo daūg 
porų šiltų pirštinių ir kojinių. :

Laidotuvės buvo skaitlingos; 
palydovais.

Nuo savęs tariu ačiū visiem 
dalyviatn šermenyse ir laido
tuvėse, o velionės giminėms < 
ramiai pernešti širdies skaus-< 
mą ir susiraminti. O tau, Mo- • 
čiute,-sakau : Ilsėkis ramiai ;

j šios šalies pilkoje žemelėje I
j.

Sheboygan, Wis.
Mirė sena pažangi lietuvė

Spalio 23 d. mirę Magdei
na Jaudegienė, sulaukus J 
metų amžiaus. Ji palaidota 
spalio 27 d. Kalvarijos kapi
nėse. t

Jaudegiai Vincas ir Magde- j 
Iena atvyko iš Lietuvos į Ame- ' 
riką 1896 m. ir visą laiką iš
gyveno Sheboygan, Wis. Vin
cas Jaudegis mirė 1933 m.

Liko nuliūdime dvi dukte
rys, Petronėlė Mickūnięnė ir 
Albina Hillenkamp, St. Louis, 
Mo., ir trys anūkai ir penki 
proanūkai; brolis Juozas Ki
te h as ir dvi seserys, Mrs. Ge
orge Rifton, Sheboygane, ir 
Mrs. Anna Lebon, Homestead,

Reikia priminti keliais žo-' 
džiais kaslink mūsų močiutės 
Jaudegienės. Velionė buvo '

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUKAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ . 
DIREKTORIUS

^06^

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

A. J. K. Navalinskai.

Chicago, II!
pavyzdingo LLD 86 kp.Iš 

susirinkimo
' LLD 86 kp. susirinkimas 
vyko spalio 29 d., Vengrų sve- 

Atsi lankė nemažas

į-

skaičiumi ir finansais.
O. Remeikiene pridavė raš< 

tiška raportą ir $41.73 pelno i 
iŠ atsibuvusio parengimo pas 
Dan Smith. Reikia pasakyti, 
jog tas parengimas buvo ben- ! 
d ras visų trijų North Side Į 
grupių. Bendras veikimas reiš
kia vienybę, o kur yrs^ vieny- į 
bė, ten esti ir pasisekimas.

Lietuvių Komitetas Ateivių 
Teisių Gynimo šaukia konfe<, 
renciją, kuri įvyks 30 d. lap-x 
kričio ‘Vilnies” svetainėje.J 
Konferencijos pasveikinimui ! 
aukota $5 ir išrinkta 4 dele-! 
gatai. i

Buvo užsilikęs Progresyvių I 
Partijos uiž Wallace Klubo iž- i
das $23.75. Nutarta tą Visą j dauguma žmonių apserga slogomis, už tad turi apsirūpinti iš anksto 
snm-i nordnoti -Prov Partiios ' suomct turėkite ant rankų MAT ŠVILPOS vaistų. Yra 5-kių rūšių, sumą peiciuoti nog. lanijos! ty% kurios prašalina daugybę ivairių iigų.
Liet. Komitetui. ; No. 1 M. ŠVILPA SALVEI (for Skin Irritation), ši mostis pagelbsti

Nutarta paaukoti $5 Taikos nuo nušašimų, išbėrimų; nudegimų; Sinus, Athlete’s Foot. Išgydo žaizdas
burnoje ir nosyje (tik ne nuo vėžio). Kaina $1.50 už 3 oz.

Philadelphiečiai Kviečia į Puikų 
BANKETU IR KONCERTU 

Kuris Įvyks Sub., Lapkričio (Nov.) 22 
. , RUBA HALL

414 Green St., Philadelphijoj
Programa prasidės 7:30 v. (Salė atdara 6v,)t

\
Šis puikus pokylis rengiamas pripuolamai su -Lai

svės’ vajum ir atžymėjimui gimtadienio draugo A. 
Šmito, kaipo vieno iš senesniųjų lietuvių visuomeni
ninkų pažangiųjų veikėjų ir gabiausio “Laisvės” 
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 įr 
- A.L.D.L.D. 10-tos kuopos narės. Ir viskas ’tas tik 
už $2.00. Prašome dalyvauti, tik nepavėluoti.

į Rengimo Komisija.

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

je, vietoj 2oz., ir kad'kaina bus $1.50, vietoje $1.25. Ruduo jau čia

Mos

Gynimo Komitetui lietuvių 
skyriui ir išrinkta atstovas iš 
kuopos S. Vėshys. -

Plačiai svarstyta apie “V” 
dienraščio vajų ir nutarta vei
kti bendrai kiek kas išgalėsi
me. Užbaigus svarstyti dieno- 
tvarkio punktus, tapo pakvies
tas V. Andrulis pakalbėti.

Jis keliais žodžiais prisimi
nė, kaip svarbu yra dalyvau
ti prezidentiniuose rinkimuose 
ir ragino balsuoti už Progre
syvių Partijos kandidatus ant 
prezidento Vincent Hallinan 
ir vice-prezidento Charlotta 
Bass.

Antrą dalį kalbos nukreipė 
aiškinimui apie kilimo ir puo
limo civilizacijų priežastis.

Jo prakalba buvo labai 
svarbi ir pamokinanti. ‘Reikia 
tarti V. Andruliui širdingą 
ačiū už nuolatinį lankymą 
susirinkimų ir su savo prakal- 

1 bomis švietimą ir akstinimą 
narių prie veikimo.

Po to sekė sopialis pažmo- 
nis. Mūsų geroji narę I. Saga- 
cTinienč visus susirinkusius vai
šino savo skania' bapka-keiku 
ir kava. 1

Tokioj gražioj nuotaikoj vi- 
,si pasitenkinę užbaigėm šį 
pavyzdingą susirinkimą ir iš
siskirstėm geram ūpe. S. V.

No. 2. M. ŠVILPA SALVE (for external pains). Tai mostis nuo 
skausmų: kojų, rankų, sprando, .reumatiškų sąnarių skausmų.
3oz. i

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

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

No. 5 M. ŠVILPA’S NEW DISCOVERY (Salve for Piles). Ši 
i naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius 
i užsisenėjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra 

prie dėžutės kaip vartoti ir užsilaikyt. Kaina $2.50.
Višos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal 

mus.
Su užsakymais siųskite Money-Orderius. Siunčiame ir C.O.D., 

reikia pridėt 30c stampomis.
Hartforde galite gauti vaistinėse ant: Park ir Hudson; 

Sheldon gatvių.
Adresuokite: M. ŠVILPA, P. O. Box 78, Sta. A, Hartford, Coftn 

arba: 597 Broad St., Hartford, Conn.
PASARGA: Jeigu nesulauksite užsakymo per 10 dienų, tuoj 

kite: M. Švilpa,; 597 Broad St., Hartford, Conn.

rių 
! už

nuo

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie m&nęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis busite patenkinti.

1113 M t. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

5 pusi.—Laisvė (Liberty )-Šeitad., Lapkr.-November 8, 1952



Iš Long Islando / 
lietuvių judėjimo

Long Island vis auga : 
nėmis. Kaip kitos tautos 
tinasi, taip ir lietuviai po 

x kį dauginasi.

Tarpe lietuvių randasi 
kis tokis organizuotas veiki
mas, kad pasirodyti, jog, štai, 
ir mes, lietuviai, netinginiam 
jame, visgi darome vienokį ar 
kitokį judėjimą. Tam, žinoma, 
niekas negali būti priešingas. 
Jeigu Veikiama geriems tiks
lams, tai verta gero pagyri
mo ir gero kredito atiduoti.

Giliau į Long Island, Port 
' Jefferson, randasi koks save 
pasivadinęs nepriklausomas 
klubas. Klubas pasirengia sa
vo naudai kokį paręngimą. 
Pastato kokį reikaliuką. Klu
bo nariai ten pasišoka, pasi
linksmina. Niekas negali būti 
tokiems tikslams priešingas, 
anaiptol, ne. Ne tik nesiprie
šindavome, bet ir paremdavo- 
me visi.

Betgi 
bo tūli 
tiksliai, 
žygį, kuriuomi 
pakenkti ir klubo gerovei. Tuo 
negerumu yra klubo rengiama 
savoji programa tą pačią die
ną, kada įvyksta Laisvės kon
certas^

Laisvė rengia savo metinį 
koncertą 9-tą dieną lapkričio 

x (Nov.). Jau seniai Laisvė pra
šė draugiškas organizacijas 
tą dieną pramogų nerengti. 
Koncertas yra rengiamas tik
tai sykį į metus. Yra svarbu, 
kad daigiausiai žmonių daly
vautų. Organizacijos žinojo ir 
galėjo to supuolimo išvengti 
ne vien tiktai Laisvės, bet ir 
savo naudai.

Patarčiau visiems longįslan- 
diečiams----Važiuokime visi į
Laisvės koncertą, kad susieiti, 
pasiihatyti su savais pažįsta- 

; mais. Koncertan atvyks daug 
syečių ir iš kitų miestų; Būki 
me pasibengę juos susitikti.

Klovainietis.

zmo- 
pla- 

• bis-

šio-'

pastaruoju laiku klu- 
nariai, tiksliai ar ne
padarė nedraugingą 

taip pat gali

Rinkimai buvo ramūs
Visoje New Yorko valstijo

je rinkimai praėjo labai ra
miai. New Yorko mieste įvyk
dyta tiktai du areštai. Tačiau 
nuo balsavimo buvę sustab
dyti 177 asmenys, kaipo ne
legaliai užsiregistravę. Taipgi 
del įvairių priežasčių neda- 
leido balsuoti 7,119 norinčių 
balsuoti.

< Įstatymiškiems klausimams 
Spręsti balsavilnų stotysna bu
vę suverbuoti 1,846 advokatai, 
beveik po advokatą kas dvi
stotys.

2110 Flatbush Ave
Telefonas NAvarre 8-1343

NewYoIlo^/Zz^TZInloi
M i or— Liberty Auditorijoje

Lauksime pasimatymo su jumis Laisvės 
koncerte šį sekmadienį, Auditorijoje

Programoje dalyvaus geriausios meno spėkos vietinės ir svečiai dainininkai iš kitu v aisti ju. Prasidės 3:30
Dienraščio Laisvės metinis’ 

koncertas įvyks jau šį sekma
dienį, lapkričio (Nov.) 9-tą 
(rytoj), Liberty Auditorijoje, į 
Atlantic Avo. ir IlOth St., 
Richmond Hill, N. Y. Pradžia 
3:30 po pietų. Įžanga $1.50.

Po programos įvyks šokiai ! 
prie Jurgio Kazakevičiaus or
kestro.

Kviečiame visus atvykti pa
siklausyti įdomios programos. 
Ją teiks .jums jau žinomieji 
New Yorke ir apylinkėje dai
nos talentai, o taipgi ir sve
čiai iš kitų miestų. Tūli sve
čiai dainuos mums pirmu kar
tu. Pa žvelgę į skelbimo tel
pantį programos dalyvių są
statą jūs sutiksite su mumis,

kad atsilankiusiųjų 
malonus popietis koncerte ir 
smagus pobūvis po koncerto.

Svečių programos klausyto
jų bus jš daugelio vietų ir val
stijų. “Artimoji New Jersey 
tikisi turėti gerą atstovybę,” 
rašo plačiai žinomasis vajinin- 
kas Antanas Stripeiką.

visoslaukiai' Taipgi bus svečių iš
i Naujosios Anglijos, iš Penri-
i sylvanijos ir iš kitų ne visai 
f artimų kraštų.

Laimingos visiems kelionės 
i ir —

Laisvės koncerto dieną, I 
lapkričio 9-tą, Liberty Audito- | 
rijos restauranas veiks prade
dant ankstybais pietumis, ka
dangi daug svečių iš tolimų i
kelionių atvyksta anksti ir;
čionai pietauja. Kviečiame ir J 
vietinius ateiti Čionai susitikti, | 
pasikalbėti su svečiais. Bus i 
gana valgių norintiems su sve- i 
čiais pietauti. Ir yra pakanka
mai vietos pabūti ir nenorin
tiems valgyti. Vedėjas. 1

, Gražiausias apšvietai pasi- 
' tarnavimas tai galimas Lais
vei naują skaitytoją.

GARSINKITĖS laisvėj

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185-toš kuopos susirinkimas^ 
| įvyks 12 d. lapkričio, 7:30 v. vak.^t 
1110-06 Atlantic Avė. Malonėkite 4 
' pribūti. Kurie dar neužsimokėjole 
i už šiuos metus, ateikite ir užsimo- 
• kėkite.

(220-221)

Darbininkų laikraštis į Kode! reikia dalyvauti Laisves koncerte?
atsišaukia paramos

Angliškas darbininkų dien
raštis New Yorke Daily Wor
ker vėl atsišaukė Į savo skai
tytojus ir pažangios spaudos 
rėmėjus. Rašo, kad skubesnė 
ir gausesnė parama yra būti
na laikraščio gyvybei. Kada 
laikraštis paskelbė, jog priva
lo gauti $50,000 iki galo me
tų, po $1,000 kas dieną, tai 
buvo padaryta ne tiktai taip 
sau planas, bet vadovaujantis 
skubiu reikalu.

Negalima nesiskaityti su 
tuo faktu, jog mes nebei
name jaunyn, ir todėl daž
nai esame linkę numoti 
ranka: Et, ir he manęs ap
sieis.

Iki linksmo 'pasimatymo 
lapkričio 9-tą, Liberty Audi
torijoje !

James Mudison High School, 
Brooklyne, atidengė artisto 
Tobias ant sienos nutapytą 
paminklą atminčiai buvusių 
tos mokyklos studentų, kurie 
mirė praėjusiame kare.

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 

: lapkričio 12 d., 7:30 v. vak., Liberty 
1 Auditorium, 110-06 Atlantic* Avė.. 
! Richmond Hill. Visi nariai dalyvau- 
i kite, nes turėsime prisirengti mūsų 
i parengimui, ‘kuris įvyks 23 d. lap- 
■ kričio.

Valdyba.
(220-221)

PARDAVIMAI

Iki šiol laikraštis yra gavęs, 
apie $11,(100. Tačiau tiktai vie
ną dieną pasiekė būtinos $ 1 ,- 
000 kvotos.

Užsidarymas liberališko lai
kraščio Compass, kuris, regis, 
turėjo išteklingesnių leidėjų 
ir rėmėjų, rodo, kaip sunku 
yra verstis darbininkiškam 
laikrašiui. Tas primena, kaip 
svarbu yra atsiliepti laiku ir, 
pagal geriausią išgalę, Gluos
niai į darbininkų spaudos at
sišaukimus, jeigu norime, kad 
ir tie tik kur' nekur esantieji 
žiburėliai darbininkams švies
tų jų sunkų kelią ir toliau.

Aukoms siųsti angliškajam 
laikraščiui adresas yra P. O. 
E,ox 136, Cooper Station, New 
York, N. Y. S-as.

Betgi darbininkiški pa
rengimai, brolau, be tavęs 
negali ppsieiti. Be tavęs jie 
negali ivvkti. Nebūsite jūs, 
nebus Jonas, nedalyvaus 
Marijona bei Ona, tai kas 
tuos -parengimus sudarys?

Štai ši sekmadienį dien
raščio Laisves koncertas. 
Svarbus, jis visais požiū
riais. Svarbu, kad jame 
turėsime žavinga kultūrinę 
programa. Svarbu, kad ten 
bus auksinė proga su dau
gybe draugų susitikti, pasi
matyti. Svarbu, kad savo 
atsilaikymu mes padarysi
me koncertą skaitlingu ir 
entuziastišku. Ir pagaliau 
svarbu, kad tuo atsilanky
mu mes patys pagyvėsime, 
pajaunėsime.

Taip balsavo 
newyorkieciai

Bronxe mirtinai ąpdegė SO 
metų senukas Jack An nun z i a- 
to, Ispanijos karo veteranas, 
iškilus gaisrui jo bute. .

žmo-

Netu rime

Aš taip galvoju ir žiūriu 
i mūsų darbininkiškus pa< 
rengimus.

Laisvės koncertas yra | 
svarbi metinė iškilme. Lais- ■ 
ve gauna medžiagines ir 
moralinės, paramos. O Lais
vės išlaikymas ir stiprini
mas vra mūsų visu Leika- 

“dėdės” su |
didele pinigine, kuris kas- j 
met Laisves išlaikymui pa-1 
klotu keletą desėtku tūks
tančių doleriu. Koncertai, 
piknikai, vakarienės, pa-į 
rengimai, suruošti dienraš-1 
čio naudai, visuomet buvo; 
ir pasiliks svarbiu pinigi- i 
nių ir moralinių Įplaukų I 
šalti” i u.

Todėl aš ir kreipiuosi į 
šiais keliais sakiniais į vi- ■ 
sus pažangiečius. Nesėdė
kite namie sekmadienį, lap-; 
kričio 9 d. 
traukite i 
Kultūrinio 
auditoriją, 
certą!

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

LABORERS 
CARPENTER’S HELPERS

• Needed at once
• Will pay good

who qualify
• Steady work
• Good working 

Apply in
TRACTOR SERVICE‘INC.

Penfield Ave., Jeffersonville, 
(216-222)

wages Io those

conditions 
Person

1 Pa.

UPHOLSTERERS. 1st class, per
manent position; pleasant surround
ings. ’ Good Salary for right men. 
Apply in person. M. J. Freed, 515 
Market St., Chester, Pa. Personnel 
office. >

(220-222)

Strumskis pašautas

balsai pasidalino se-
Už Eisenhower} 1,-

už Stevensoną 1,-

sto-

Apiplėšima pasaka 
paaiškėjo

Mitchell Field lėktuvų
ties saržentas Victor H. Forte 
areštuotas kaipo vagis. s.

Forte dalį laiko dirbdavęs 
gasolinos stotyje. Praėjusį 
trečiadieųį jis pašaukęs poli
ciją, pasisakęs apiplėštu. Poli
cija atrado $381 paslėptus 
netoli tos vietos pastatytoje 
atmatoms bačkoje.

Ketvirtadienio vakarą, maž
daug apie krautuvės uždary
mo laiką, pas Strumskį į like
rių krautuvę prie Union Avo. 
užėję $ora vyrukų. Sakoma, 
pareikalavę atiduoti pinigus. 
Kaip ten viskas dėjos, nežinau, 
nes neteko susisiekti su juo 
patimi nei su jo šeima.

Strumskis nuvežtas H St. 
Catherine ligoninę, kur nusta
tyta, kad sužeidimas gyvybei 
nepavojingas. Rep.

ACME LIQUOR STORE
SAM SAPEGA, Savininkas

Didelis pasirinkimas Amerikoniškų ir 
Importuotu degtinių ir vynų.

ANT UŽSAKYMŲ PRISTATOME 
Į NAMUS

Greitas patarnavimas ir tęisingds kainos

'CaĮver/

Brooklyn, N. Y.
Lie. No. L-5288

GLENN’S RESTAURANT & BAR
lietuvių Glenn seimos nuosavybė

ELBA RADRIGEUZ
.Amerikoniškos ir ispaniškos 

, Dainos

V. KROCHM  ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainiet iškas ir kitas dainas

Puikus valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

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

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.\

NftRA MINIMUM MOKESTIES IR NfiRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos ir Šokiai. Šauni Orkestrą.

fl

Rengia Cacchionci 
paminėti mitingų

Yorko
vado-

, Lapkričio 6-tą suėjo 
r i metai, kai mirė New 
Miesto Tarybos narys, 
vaujanlis komunistas Peter V.
Cacchione. Jam paminėti

i Brookjyne — Brighton Com-
( munity Center, 3200 Brighton 
Beach Avė., rengiamas mask 
nis mitingas lapkričio 21 d.

Įdomioje programoje 
vaus vietiniai talentai, 
a k tore- d ain irfTn k ė Hope 
Kalbės Pettis Perry ir 
W. Gerson.

taipgi 
Foye. 

Simon

VIENA PACUI GRAŽIAUSIŲ
IR ĮSPŪDINGIAUSIŲ ITLMT,Te

judamųjų paveikslų genijus

CHARLES CHAPLIN’S

LIMELIGHT’
' sykiu Žvaigždžiui)ja

CLAIRE BLOOM — SYDNEY 
CHAPLIN

ASTOR Broadway ir 45th St

Nuolat rodoma
- reguliarčs kainos •

TRANS-LUX .
GOth St. ir Madison Ave.

Vinos vieton rezevvtiofost $1.80—$2.40

Visi ir „visos 
Richmond Hill 
Lietuviu Centro 
i Laisves kon-

Susirū pines

Norintiems išgirsti 
aiškinimą rinkimų

Jefferson Socialių Mokslų 
Mokykla skelbia special) 
sesijų kursą, aiškinimui 
rinkimų pasėkų. Pirmosios 
sijos įvyks lapkričio 17-tos

.O 
šių 
se- 
sa-

Sesijos bus kelerios, įvai
riomis valandomis i]’ skirtin
gomis dienomis, kad kiekvie
nam būtų prieinamos.

. Kursai tęsis per 5 savaites, 
kiekvienas dalyvis turės po 
sesiją kas savaitę.

. Kursai turėtų būti įdomūs 
ir pamokinanti. Tos mokyk
los vadai iš aukšto įspėjo kur 
link krypsta ir dėl ko taip 
krypsta rinkimai. Jeigu darbo 
žmonės būtų taj žinoję, su
pratę, būtų galėję geriau pa
sitarnauti sau šiuose rinki
muose, negu pasitarnavo.

Mokykla randasi prie 6th 
Avo. ir 16th St., New Yorke.

Trafiko teisme New Yorke 
praėjusi trečiadieni viena die
'll a perleido 4,214 bylų. Dau
giausia tikietų gavę už pasta* 
tymą auto uždraustoje vinto- 
J e.________________________ _
M. z

New Yorko valstijos 
nes, būdavę didele parama 
demokratams Roosevelto lai
kais, kada demokratai ištikro 
buvo šiek tiek clemokratiškes- 
ni, šiemet; atsisuko nuo demo
kratų. Paprastai sakant: išpy
lė jiems kailį. Atmetė juos už 
bereikalingą karą Korėjoje 
ir už tuos sunkumus, kuriuos 
jie ant žmonių užkrovė var
dan karo.

’ Vadovaujantis dar nepatik
rintais*raportais iš 10,348 rin
kiminių distriktų valstijoje, 
Eisenhoweris gavo 3,934,069 
balsus; Stevensonas 3,070,622. 
Ši skaitlinė apima visą valsti
ją.

Mieste 
karnai: 
494,4 13;
521,119 ant demokratų balo
to ir 335,968 apt liberalų par
tijos baloto, viso 1,857,087.

Nors ir tebepasitikę galioje, 
miesto demokratai nebepajė
gė atsverti to nuostolio, kokį 
demokratai panešė kitur vals
tijoje (upstate).

Už Hallman, darbiečių, bu
vo paduota viso 62,839, mies
te 57,838, kitur valstijoje 5,- 
001. Sakoma, kad šioje są
skaitoje oficialiame perroka- 
vime šiek tiek balsų prisidės, 
nes ant greitųjų, paduodamuo
se pirmuose duomenyse tū
luose distriktuose visai nekrei
pia dėmesio į mažųjų .grupių 
duomenis, jeigu jų skaičiai 
yra daug žemiau didžiųjų.

Visur vietiniai darbiečių 
kandidatai eina aukščiau pre
zidentinio. Tai dėl to, kad 
daugelis liberalų agitavo bal
suoti už “mažesnįjį blogą” 
Stevensona ir nemažai darbie
čių tam patikėjo. Tūluose dis
triktuose tuomi jie nuskriaudė 
savo partijos rekordą net treč- 
daliu įmatomų balsų. *

..Silpniau matantieji ar skai
dantieji piliečiai balsavimui 
skirtu laiku nespėja nubalsuo
ti visus, jeigu reikia rinktis iš 
dviejų linijų.

Agitavusieji balsuoti už Ste
vensona darbininkams pasi
tarnavo taįp, kaip toji pasa
kėčios meška, mušdama ant 
miegančiojo kaktos musę. Jei
gu visi darbiečiai ir liberalai, 
kurie, daugumoje, taip pat 
yra darbo žmonės, būtų balsa
vę už Hallinaną, būtų buvęs 
tikrai reikšmingas balsas už 
taika. D. R.

SAMBŪRIS
I. Valstijų - Sov. S-gos bendradarbiavimui dėl taikos 

35-metinė Sovietų Sąjungos 
19-metinė Amerikos-Sovietų sahtykių

KALBĖTOJAI: DR, JOHN A. KINGSBURY 
MISS JESSICA SMITH 
DIL CORLISS LAMONT

MR.xPAUL ROBESON Z • MR. ALBERT E. KAHN
MR. THEODORE BOSAK ir ŽYMOS J. TAUTŲ SVEČIAI

MARGUMYNAI MUZIKA

Įvyks Ketvirtadienį; Lapkr. 13,7:30 PM
Vieta-^ROCKLAND PALACE, 155th Št.

arti 8th Avė. t - Įėjimas — $1.50 ir $1.00 (iškaitant taksus)
National Council of American-SovieJZFriendship 

114 E. 32nd St., New York City, MU. 3-2080

SULLIVAN COUNTY
Parsiduodų pieninė farma, 19 kar

vių; -pastatai, įrengimai; 53 akrai 
Lomės; 9 kambarių namas, visi Įren
gimai; garadžius ir vištinirikas. Kai
na $12,500. Duodama ant išmokes- 
čių.

SCHEIDELL & SCHMIDT, 
Jeffersonville, N. Y. •

TOdL MAKERS. Tool Makers' 
apprentice. Machinists. Lathe Oper
ators. High rates. Good working 
conditions. Pa'iA holidays and vaca
tions. Long program. Apply:

H. & H. AVIATION
314 Parker Ave., Woodlynne 

Emerson 5-7088
Mr. Walter Hajduk.

(220-222)
t

HELP WANTED—FEMALE
OPERATORS. Experienced. Front 

Makers. Steady work, pleasant sur
roundings; good working conditions. 
Apply in person. GAILORD CLAS
SICS INC., 315 N. 12th SI.

(218-220)

LAUNDRY SHIRT OPERATOR. 
Dry cleaning plant with small shirt 
departments. Needs A-l 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, hath and radio. 
School agę children. References and 
exp. required. Good home and sala
ry for right woman? Apply in person 
or phone. 1224 Grenox Rd., Wynne
wood. Pa. 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)—:—i------- v
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)

MALE and FEMALE
GIRLS

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

SECURITY TRICOT MILLS
Main & Montgomery Streets 

North. Wales, Pa.
(218-220)

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs prosytojas: 

geros rūšies vyriškų kautų. NuoMl 
finis darbas. MARKOWITZ, 17 EJ 
161 h SI., New York City, N. Y.

(220-224)

Namų darbininkė. Guolis vietoje. 
Maloni aplinka. Nuolatinis darbas. 
Mylinti vaikus. Neseniai atvykusią 
priimsime. CLoverdalc 2-0775.

(219-220)

Reikalinga namų darbininkė. Nuo
savas kambarys ir vonia. Du suau
gę; du berniukai 12 ir 17 m. Turi 
mokėti angliškai. $40 j savaitę. 
Manhasset, L. I. MA. 7-4776.
< (218-220)

Reikalinga Viduramžiaus moteriš
kė dirbti kepykloj, pardavinėti duo
ną, tortus ir 1.1. Valandos nuo 4:30 
dieną iki 11:30 vakare. Dėl dau
giau informacijų, prašome kreiptis 
į SCHOLES BAKING CO., 532 
Grand Sta Brooklyn, N. Y.

(217-219)

Dr. A. Petriką
DANTĮ! GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

PEIST LANE 
DRUGS, Infc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6288

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
i

Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174

6 pusl.-Laisvg ( Liberty)-Šestad., 
• i




