
Žmones dejuoja.
Smarki, veikli pora. 
Kovota ir laimėta. 
Keistas dalykas.

Rašo X. BIMBA

Amerikoje gyvuoja ir vei
kia Japonu Amerikiečiu Tai
kos Komitetas. Jis gauna iš 
Japonijos liūdnu ir baisiu ži
nių. Ten skurdas labai dide
lis. tiesiog nesvietiškas.

Kiek šių dienu amerikiečiu *> 4 €
palaikoma Japonijos valdžia 
kreipia dėmekio j liaudies rei
kalus. galima spręsti iš jos 
budžeto. Visam krašte apšvie
tus reikalams ji skiria tiktai 
35,000,000 yenu, kuomet tuo 
tarpu militarizmo reikalams 
išleis net 230,000,000 yenu. 
Septynius sykius daugiau ar
mijai, negu mokykloms!

★

Bet, žinoma, Japonijos po
nija priklauso nuo Amerikos. 
Juk ir pati didžiausj karo kri
minalistą imperatorių mūsų 
armija paliko ant Japonijos 
liaudies sprando. Imperato
riaus pastumdėlius nubaudė 
^kalėjimu, o imperatorių pa
glostė ir paliko viešpatauti!

k
Kai mes kalbame apie dai

nininką Paul Robesoną, visiš
kai pamirštame jo gyvenimo 
draugę Eslandą Robeson. O ji 
yra puiki veikėja, gera kovo
toja, inteligentiška ir išmin
tinga moteriškė.

Mrs. Eslanda Robeson dažnai 
parašo, kalba masiniuose su
sirinkimuose. aktyviškai daly
vauja visuose žygiuose kovoje 
už negru teises ir laisves. Ji 
nesibijo draugauti su darbo' 
moterimis. Ji sveikina žmones 
tu kraštu, kuriems kapitaliz
mas nusibodo ir kurie jau pra
ktikuoja social i z m ą.

★
Tai matote, kas būtų atsi

tikę su šešiais nekaltais žmo
nėmis Trentone, jeigu nebūtų 
buvę komunistu ir jų talkinin
kų. Jie būtų jau seniai iškepę 
elektros kedė.ie—visi šeši!

Dabar visiems aišku, kad 
jie buvb nekaltai nuteisti 
mirt i n. New Jersey valstijos 
aukščiausias teismas patvarkė, 
jog ir likusieji du, kurie dar 
vis tebelaikomi kalėjime, turi 
gąuti naują teismą. Prieš juos 
įrodymai nepagrįsti. Jiems vi
so gyvenimo kalėjimas paskir
tas neteisingai.

• ★
Tai dar vienas įrodymas, 

kaip negalima pasitikėt mūsų 
teismais. Jie dažnai patys pa
virsta suokalbio aukomis. Jie 

i nuteisia žmones m irti n, kuo- 
~\met paskui paaiški, kad tie 

fcmonės nekalti. Gerai, kad 
yra tokios pažangios organiza
cijos, kaip Civilinių Teisių Gy
nimo Kongresas, arba Nacio
nalinis Sveturgimiams Ginti 
Komitetas, kurios tuojau atei
na nuskriaustiems žmonėms 
su legališka pagalba.

Taip buvo išgelbėti iš mir
ties ir šeši Trentono negrai.

- Panaši dabar istorija su Ro- 
senbergais. Jų nuteisimas mir
tin neturi jokio pateisinimo. 
Jie yra isterijos ir reakcijos 
aukos. Bet jie paskirti sudegi
nimui gruodžio 12 d.

Kaip atrodo, tiktai prezi
dentas vienas begali jų gyvy
bę išgelbėti. Teismai atsisako 
jų bylą pernagrinėti.

Prezidentas galėtų jiems 
mirties bausmę panaikinti. 
Bet ar jis jų pasigailės?

★
Jungtinių Tautų Generali

nės Asemblėjos Politiniame 
Komitete eina keistos diskusi
jos. Kai kurios šalys elgiasi 
taip, tartum jos būtų jau lai- 

. >meję karą Korėjoje. Jos sa- 
W*»ko: Ot, štai ką mes duosime 

-'anai pusei! .
Betgi karas nėra laimėtas. 

Karas ir mūšiai tebeina, fron
tas stovi ant vietos.

Šio karo baigimas galimas 
tiktai derybomis ir susitaiky-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams
Queens Apskrity $8.00 
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Nuteisė 3 amžinai kalėti;

' visi prisipažino kaltais

Praga. — čechos.lovakijos 
teismas nusmerkė pakarti 
Rudolfą Slanski, buvusi 
Komunistų Partijos sekre
torių; Vladimirą Klementi- 

' są, buvusį užsienio reikalų 
ministrą, ir 9 kitus už tai, 
kad:

Jie šnipinėjo anglams. - 
amerikonams, gadino bei 

j ardė Čechoslovakijos fabri
kus, geležinkelius ir ūki; 
žudė ištikimus prezidento 
KI. Gottwaldo valdžiai ko
munistus bei valdininkus: 
suokalbiavo nužudyt patį 
prezidentą; planavo nu
verst demokratinę čecho- 
slovakiios valdžią ir įjungt 
šalį į karinį anglų - ame
rikonų bloką prieš Sovietų 
Sąjungą.

Trys, kiti tapo nuteisti vi
są amžių kalėti, nes jie tik
tai vykdė Slanskio ir Kle- 
mentiso’ įsakymus, būdami 
ministrų pavaduotojais. Tai 
Arthur London, Vavro Haj- 
du ir Evzen Loebek

Visi 14 teisme pilnai pri
sipažino kaltais.

Jie dar galėtų duoti pre- . 
zidentui • Gottwaldui prašy
mą dovanot jiem gyvybę.

< _____—-

! Mirė Robert Minor, 
įžymus komunistas, 
darbininką vadovas

Ossining, N. Y. — Nuo 
. širdies sustojimo mirė ligo
ninėje Robertas Minor, 68 
metu amžiaus, įžymus Ko
munistų Partijos vadovas 
nuo pat jos įsikūrimo.

Minoras, Texas valstijos 
teisėjo sūnus, buvo gabus 

> politinių paveikslų braižy
tojas laikraščiams, žurna
listas - rašytojas. Seniau 

i redagavo komunistinį dien
rašti New York o Daily 
Workerj.

Minoras plačiai išgarsėjo 
kaip vadovas kovose už be-

I darbių apdraudę, už politi
niu paliuosavimą, už darbo 
unijų ir tautinių mažumų 
teises.

Gandai apie Stalino 
sūnaus susižeidimą

London. — Anglų spau
doje pasklido gandai, kad 
susižeidęs premjero Stalino 
sūnus, generolas Vasilius 
Stalinas, bedarant išmėgi
nimus' kaip veikia naujau
sias rakietinis Sovietų lėk
tuvas. Sakoma, sunkiai su
žalota kairė jo ranka.

Ligoninės gaisre sudegė 
15 moterų ir vaikų

Huntington, W. Va.—Per 
gaisrą vals.tijinėje ligoninė
je čia sudegė 15 moterų ir 
vaiku, v

Nusenusi trijų aukštų li
goninė buvo be įrengimų, 
reikalingų išsigelb ė j i m u i 
nuo ugnies. Kartu ji buvo 
ir pamišusių moterų prie
glauda.

Ugniagesiai išgelbėjo 
apie 170 ligoninės įnamių.

Manoma, kad rūkytojai 
netyčia užkūrė gaisrą.

mu. Nė viena puse negali dik
tuoti nieko kitai pusei.

Taikos sąlygas gali diktuoti 
tiktai nugalėtojai, tiktai lai
mėtojai. šiame kare dar nėra 
laimėtojų. Kol ta tiesa nelai
mės mūsų valdovų galvose, 
tol Korėjoje kraujas liesis.

Toronto, Kanada. — Sel- 
- wynas Lloyd, Anglijos vals

tybės ministras, nuvykęs į 
tautininkų Pietinę Korėją, 
surado, jog kankinimais bei 
grūmojimais kankinti yra 
ten priverčiami belaisviai— 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai ir kinai — atsisakyt 
nuo grįžimo namo.

Apie tai praneša Toron
to Star Weekly laikraščio 
korespondentas William 
Stevensonas, kuris sykiu su 
ministru Lloyd lankėsi be
laisvių . stovyklose Kodže 
saloje ir kitur.

Stevensonas, rašydamas 
tame laikraštyje (lapkr. 22 
d.) sako:

1
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Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

<ONTESTAS
Gavimui Laisvei Naujų Skaitytojų

AMERIKA SU SAVO SEKĖJAIS TOLYN 
NUSTUMIA SOVIETU PASIŪLYMĄ DĖL 

MŪŠIU SUSTABDYMO KORĖJOJE
Remia Indijos planą, kuris perša tiktai paskirstyti 
karo belaisvius j norinčius grįžti ir atsisakančius...

Kontestantn* stovis šiandien yra toks: .
Punktai

M. Svinkūnicnė, Waterbury, Conn............ .  1,701
D. G. Jusius, Worcester, Mass......................  1,294
Geo. Shimaitis, Montello, Mass.....................  1,120
Elizabeth, N. J., vajininkai ........................... 1,109
Hartfordo vajininkai ...................................... 1,092
LLD 133 kp., Camden, N. J.......................... 1.013
Philadelphiois vajininkai ......................    888'
P. Beeis - F. Klaston, Great Neck, N. Y. .... 840 
J. Krasauskas, Norwood. Mass...................  816
V. Smalstiene, Detroit, Mich. .. ...................... 756

L. Pruseika, Chicago, III................................   734
L. Bekis.. P. Anderson, Rochester. N. Y........................................ 733
Brooklyno Vajininkai ......................... ............................................... j684
II. Thomas, So. Boston. Mass......................................................... ...... 672
Nevvarko Vajininkai ............................ . . ...........  652
St. KuzmiCkaą, Shenandoah, Pa...........................................  538
L.L.D. Moterų 20 kuopa, Binghamton, N. Y...............................  498
P. Šlajus, Eddystone, Pa. ....................................    420
J. Balsys, Baltimore. Md.......................................................  416
L. Til wick. Easton, Pa..................................................,..................... 364
S. Penkauskas, Lawrence, Mass.......... .............................. ............... 3 08
Toronto Vajininkai ..........................................  288
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn........................................................... 280
K. Vilkauskas, Nashua. N. II............. ............................................... 280
J. Blažonis, Lowell, Mass....................  224
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.....................  224
Geo. Urban, N. Braddock, Pa............................................................. 220
V. Ramanauskas, Minersville, Pa...............................................i...... 210
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa.....................  208
M. Slekienė, Gardner, Mass..........................................................  196
J. Bimba, Paterson, N. J............ .,........................................................ 172
A. Grigaitis, Pittsburgh. Pa............................................................ 168
L. L.D. 70 kp.. Cliffside, N. J....................................  .168

V. K veikas, Cambridge, Mass...........  168
S. Puidokas. Rumford. Me................................................................... 156
A. Kubilskis, Coal Center, Pa.........................    140
John Urbonas, Pittsburgh, Pa........................................................... 130
J. Kazmer, Pittsburgh, Pa...................... ...... :. 130
II. Žukas, Binghamton, N. Y............................................................ 128
A. Balchunas, Richmond Hill, N. Y........................    128
M. Aranuk, Detroit, Mich. ............... i..................... 120
Ant. Kuzmickas, Giradville. Pa................   120
C. K. Urban, Hudson, Mass. ........f.................................................. 112
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass.................................................... 108
Alex Shatro, Aliquippa, Pa............................................................... 84
A. Apšegienč, Auburn, Me. ...........   78
J. Didjun, Now Haven, Conn.................................   56
J. Egeris, Nashua, N. IT.............................................  28
A. Bražinskas, So. Boston, Mass...................................................... 28

D. G. Jusius, Worcester, Mass., pakilo punktais ir sie
kias! i pirmą vietą. Gavome atnaujinimu ir atiku nuo jo.

(Tąsa antrame pusi.)

Per Thanksgiving šventę 
žuvo 74 žmonės

Chicago. — Bešvenčiant 
T hanks gi vi ng (padėkų) 
Dieną, nelaimėse žuvo 74 
žmonės įvairiose valstijose. 
Automobiliai užmušė 50, 
gaisruose sudegė 10 ir dėl 
kitų priežasčių žuvo 14.

Roma. —■ Sunkiai, gal 
mirtinai serga Vittorio Em. 
Oiiando, 92 metų amžiaus, 
buvęs Italijos premjeras 
P i r m a j ame pasauliniame
kare.

Anglijos ministras surado, jog belaisviai Pietinėje 
Korėjoje kankinimais verčiami atsisakyti namo grįžti

Amerikonai vartoja Įga
bentus čiang Kai-šeko kiny 
tautinilnkų teroristus iš 
Formozos. kaip belaisvių 
“mokytojus.”

Tie čiango šauliai “grū
moja fiziniai bausti ir daž
nai įvykdo grūmojimus, ” 
versdami belaisvius pa
reikšti, kad šie atsisaką na
mo grįžti (pas Šiaurinės 
Korėjos liaudininkus bei į 
Kinijos Liaudies Respubli
ką). . ■

Tokiu būdu jie privertė 
10,000 belaisvių vienoje sto
vykloje “vienbajsiai atsisa
kyti” nuo grįžimo namo. 
Visai panašiai yra ir kito
se stovyklose.

United Nations, N. Y. — 
Politinis Jungtiniu T a u tų 
komitetas nustūmė antron 
vieton sovietinį pasiūlymą, 
reikalaujantį tuojau tartis 
apie mūšių sustabdymą Ko
rėjoje. Komitetas 49 bal
sais prieš 5 pasirinko pir
miausiai svarstyti “pataisy
tą” Indijos rezoliuciją dėl 
kariniui belaisvių grąžini
mo.

Višinskis kritikuoja 
Indijos planą

Andrius Višinskis, Sovie- i 
tų užsienio reikalu minis
tras, vėl kritikavo Indijos 
rezoliuciją. Sakė, jinai pra-1

Višinskis kaltina 
Ameriką už “žiaurią 
prievartą belaisviam” *

United Nations, N. Y. — 
Sovietų delegatas Andrius 
Višinskis aštria i s m e r k ė 
amerikonus už prievartą, 
kurią jie daro belaisviams- 
Korėjos liaudininkams bei 
kinams.

Anot Višinskio, jie Įvai
riais žiaurumais ir baugi
nimais verčia belaisvius pa
sirašyti, kad “atsisaką na
mo grįžti.” Tuomet ameri
konai “įsvilina” jiems i kū
ną ženklus, reiškiančius, 
kad' šie belaisviai priešinai 
šiauriniams (Korėjos liaudi
ninkams bei liaudiškajai 
Kinijai. 0 kuomet belais
viai taip paženklinti, tai 
amerikonai juos dar aršiau 
gąsdina:—Na, jeigu dabar 
jūs namo grįžtumėte, tai 
komunistai tikrai jus nužu
dytų.

—O kaip belaisviai stovy
klose priešinami tokiai prie
vartai iš amerikonų pusės, 
tatai liudija faktas, kad 
amerikonai juos žudė ir ža
lojo, — kaip teigia Višins
kis.. —r Juk amerikonai jau 
pavelde belaisvių stovyklas 
“lavonynais.”—

O vis dėlto Jungtines Tau
tos “priėmė raportą, būk 
100,000 belaisvių, tai yra, 
dauguma visų komunistinių 
belaisviu, atsisaką grįžti.”

Čiangininkai “mokytojai” 
sako belaisviams: “Prašy
kite, kad jus perkeltų į 
Fornjozą, o jeigu ne, tai jūs 
čia ir supusite.”

“Aš buvau vienintelis iki 
šiol korespon d e n t a s, ku
riam buvo leista ieiti į be
laisvių stovyklą Kodže sa
loje. Amerikonų genero
lai Ed. H. Lastayo, ir pul
kininkas. Joseph J a m e s 
stengėsi atkalbėti (minis
trą) Lloydą ir mane nuo 
įžengimo į tą stovyklą. O 

šliaužia pro reikalingiausią 
ir lengviausiai įvykdomą 
dalyką — tuojau sustabdy
ti kraujo liejimą ir naikini
mą, užginant karo veiks
mus ant žemės, iš oro ir jū
rų.

Indija siūlo tik vieną ir 
tai kebliausią ginčijamą 
klausimą — kas liečia, ap- 

’ s i k e i tini ą bei a i s v i a i s.
Tik sovietinis planas 

tarnauja taikai, 
sako Višinskis

Sovietų gi planas reika
lauja tuojau sustabdyti vi
sus karo veiksmus ir suda
ryti vienuolikos saliu komi- •/ *■

Kinija sako, ameriko
nai užmušė bei sužeidė 
909 belaisvius

Peking. — Kinijos radi
jas raportavo Tarptauti
niam Raudonajam Kryžiui, 
kad amerikonai su savo 
talkininkais vien 1951 me- 

I tų rugpjūtyje ir gruodyje 
užmušę bei sužeidė Pietinės 
Korėjos stovyklose 909 be
laisvius — Šiaurinės Korė
jos liaudininkus ir kinus.

Prezidento rinkimam 
išleista $100,000,000

Washington. — Kongres- 
manų komitetas svarsto, 
kaip* galima būtų įstaty
mais apriboti rinkimų iš
laidas. Skaičiuoja, kad pre
zidentiniams r i n k i m a m s 
šiemet išleista 100 milijonų 
dolerių, daugiausia Eisen- 
howeriui, republikonų kan
didatui.

New Yorko Times šaukia 
visą “laisvąjį” vakarų pa
saulį padėt francūzams at- 
mušt Vietnamo liaudinin
kus - komunistus.

pulk. James dar grasinda
mas paaiškino: — Jeigu čia 
kas nors iškrypsta iš nusa
kytos tvarkos, tai tokius 
nubaudžia Prieškomunisti- 
nė Sąjunga” (kaip kad va
dinasi tie čiangininkai te
roristai).

Korespondentas Steven
sonas teigia, ’kad Čiang Kai- 
šekas įkalbėjo ameriko
nams tyčia, per prievartą 
sudaryti “nenorinčius na
mo grįžt” belaisvius, kad su 
šia priekabe Amerika galė
tų toliau tęsti Korėjos, ką
rą, išplečiant jį ir prieš Ki
nijos Liaudies Respubliką.

- - - ----- -

ORAS.—Giedra ir šaltoka.
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siją. O ta komisija galėtų 
spręsti ne tik apie belaisvių 
grąžinimą, bet apie taikos 
darymą ir apie Šiaurinės 
(liaudininkų) Korėjos su
jungimą su Pietine (tauti
ninkų) Korėja į vieną de
mokratine Korėjos respu
bliką. Tiktai šis planas 
ta įmautų taikai atkurti Ko
rėjoj, sakė Višinskis.
INDIJOS PASIŪLYMAS
Indija truputį pakeitė pir

mąjį savo pasiūlymą dėl be
laisvių grąžinimo, taip kad 
jau ir Amerika įiamatiniai 
sutinka su Indijos planu. O 
tai toks planas:

“Atsisakantieji” namo 
grįžt belaisviai (šiaurines 
Korėjos liaudininkai bei ki-ęh 
nai) nebus sulaikyti stovy^ 
klose. Lp j >

Kurie belaisviai per 90 
dienų po paliaubų padary- j 
mo dar nebus sugrąžinti, 
tai ju likimą spręs politinė1 
paliečiamų šalių konferen- » 
ei ja.

(Indijos planas nutyli, 
kada turėtų būti paliaubos 
liada'rytos.)

Jeigu politinė konferenci
ja per 60 dienų po paliaubų 
pasirašymo nenuspręs, ką 

' daryti su “atsisakančiais 
grįžti” belaisviais, tada šie 
belaisviai bus pervesti i tie-; 
siogin.ę Jungtinių Tautų

I globa.
i * v(Bet kadangi karas prieš* ' 
šiaurinę Korėją vedamas 
vardan Jungtinių Tautųį ' 
tai tie belaisviai liktųsi pas 
amerikonus, ir jų talkinin
kus, Pietinės Korėjos tauti
ninkus.)

Indija perša visupirm su
daryti komisiją iš keturių 
valstvbių atstovu — Čecho- 
slovakijos, Lenkijos, Švedi
jos ir Šveicarijos. — ir pa
skirti įlenkta komisijos na
rį kaip tarpininką - spren
dėja. Jei keturi nariai ne
susitartų apie grąžintinus 
belaisvius, tai tarpininkas 
išspręstu ginčą.

Amerikonai siūlys Indiją 
1 i tarpininkus, kaip teigia 
N. Y. Times.

Višinskis sakė, tai būtų 
siaura, silpna komisija, ku
ri negalėtų padaryti jokią 
privalomo sprendimo. 0 
jeigu anglų - merikonų blo
ko įbruktas tarp įninkąs * 
spręstu, tai belaisviai ir to
liau liktųsi tokioj padėtyj, 
kokią amerikonai perša — 
palikt jiems neva nenorin
čius grįžti belaisvius.

—-Tiktai plati. Sovietų 
siūloma vienuolikos šalių 
komisija galėtų daryti rim
tus, privalomus nutarimus 
dėl belaisviu ir kitais, korė- 
iiniais klausimais, —pabrė
žė Višinskis. Ton komisi- 
ion turėtų įeiti Amerika, 
Sovietų Sąjunga, Anglija, 
Indija, šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respublika, Pietų 
Korėjos tautininkai ir kt.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

1.x... The Laisve, Inc.
K Established April 5, 1911

. Every day except Sundays, Mondays, and Holidays
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

'  , _____ TEL. VIRGINIA 9-1827—1828
President, GEORGE WARES; Sec.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 

Editor, ROY MIZARA
SUBSCRIPTION RATES

‘Onlted States, per year ......... $7.0C
\UHited States, per 6 months $3.75 
kQuęens Co.................. $8.00 per year
Queens Co..........  $4.00 per six mos.

Canada and Brazil, per year 
Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 months

$8.0(
$4.01
$9.0C
$4.51

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3, 1879.

NUTYLĖJO
"KOMERCINE SPAUDA nutylėjo viena labai svarbų 

dalyką, kurį Tarybų Sąjungos delegacijos galva Jungti
nėse Tautose, A. Višinskis, įteikė JT asamblėjai ryšium 
šu karo baigimu Korėjoje.

Višinskis kritikavo Indijos pasiūlymą, kritikavo Mek
sikos pasiūlymą, kritikavo 21-hos valstybės (pagamin
tu Jungtinių Valstijų) pasiūlymą.
Jis, kalbėdamas praėjusį pirmadienį politiniame asam

blėjos komitete, sakė, jog Tarybų Sąjunga priešinasi 
tiems pasiūlymams išeidama vyriausiai iš to, kad nei 
viename jų nėra pažymėta, idant mūšiai Korėjoje turė
tų būti baigti tuojau, dabar, o vėliau būtų tartasi dėl 

'karo belaisvių.
Konkrečiai kalbant, Višinskis pasiūlė, kad tuojau bū

tų sulaikyti mūšiai sausumoje, ore ir vandenyje, kad 
būtų įsteigta speciali vienuolikos valstybių komisija, ku
ri po to spręstų visus nesusipratimus, visus klausimus, 
'kurių negalėjo išspręsti karo paliaubų konferencijoje. 
Ir vienuolikos valstybių sprendimai turėtų būti atlikti 
dviem trečdaliais balsų.

Kaip tik šį pasiūlymą komercinė spauda, taipgi radijo 
komentatoriai - žinių perdavėjai ir-nutylėjo!

Kai kurie mano, jog atsakingieji vyriausybės rate- 
.liai buvo įsakę spaudai ir radijui minėto Višinskio siūly
mo neskelbti, bet jį užtylėti.

, . Mes nežinome, kaip buvo, bet žinome tai, jog labai 
...įlogai padaryta tyčia užtylint tokį svarbų klausimą, 
kaip karo Korėjoje baigimą!
.„.Kas gi šiandien yra svarbesnio už karo baigimą? Nie
ko nėra svarbesnio. Amerikos žmonės nori, kad karas 
būtų baigtas tuojau, kad būtų padarytas galas bereika- 

••'Vngam žmonių žudymui ir turto naikinimui.
’"Panašiai pasisakė Amerikos žmonės ir praėjusiuose 
rinkimuose, kai jie atmetė trumaninę politiką, o priėmė 

■‘Eisenhowerio kad ir demagogišką siūlymą.
’" Taigi karo Korėjoje baigimo klausimas tebestovi prieš 

Amerikos ir pasaulio žmonių akis ir tas klausimas tų-
J'ętų būti baigtas kuo greičiausiu mūšių sulaikymu.

PERDAUG TYRINĖJIMIJ
-.:^ANĄ DIENĄ sakė kalbą New Yorko miesto parkų 
^komis.ijonierius Robert Moses. Tarp kitko Mr. Moses 
pareiškė, jog šiuo metu mūsų krašte yra perdaug “ty- 

•rinėjimų,” perdaug ant žmonių užpuolimų. Na, o tuos 
“tyrinėjimus” komercinė spauda savaip išpučia, kiek be
galėdama, kad tik labiau “nunakinti” tuos, kurie yra 
“tyrinėjami.”

Tikrą tiesą parkų komisijonierius pasakė. “Tyrinė
jimų” yra daroma perdaug ir jie nedaro naudos nei mū- 

■'sų kraštui, nei toms įstaigoms, iš kurių ištraukiami as
menys, kai}) pasėka “tyrinėjimų.”

PUOLIMAS ANT DARBO UNIJŲ
’’ FEDERALINĖ GRAND DžIūRĖ, New Yorke, parei- 
ksilavu, kad Darbo Santykiams Spręsti Taryba (Nation
al Labor Relations Board) atsisakytų spręsti reikalus 

. keturių nepriklausomų darbo unijų.
Kaip žinia, kuomet ši įstaiga atsisako darbo uniją 

M;pripažinti, ji atsisako, einant Tafto-Hartley įstatymu, 
atarti žodį už ją, kai eina klausimas apie tai, kad sam- 
. dy to j as privalo uniją pripažinti ir su ja daryti kon- 

traktus. < s t i
'-Tomis, uni jomis, kurias grand džiūrė puola, yra seka

ntuos:
United Electrical, Radio and Machine Workers o' 

America, American Communications Association, Inter 
•national Fur and Leather Workers of America, Jr. Off ic- 
Workers of America-. . ? '

:Tik neseniai ši grand džiūrė buvo pasišaukusi net 13
■ kį paminėtų unijų veikėjų ir juos varė per šerengą. Tv 
veikėjai buvo kaltinami tame: nors jie, girdi, pas.irašc

~ afideiVitus, pasisakant, jog nesą komunistai, bet grane 
‘ džiūrė “iš kitų šaltinių” sužinojusi, kad jie yra buv^ 
’ ilgamečiai komunistai.
''^JKiek mes atmename, su kai kuriais tų darbo unijų 
,čveikėjų buvo šitaip; prieš keletą metų jie viešai pas.kel 

pasitraukia iš komunistų partijos dėl to, kad jie 
* .turį pasirašyti po afideivitais.

yv.Jtfums rodosi, jog šis pasimojimas prieš keturias di
džiules unijas., turinčias apie 500,000 narių, yra daro- 

.t UUis kaip pasėka to ryžtingo samdytojų judėjimo, kad 
įduoti organizuotiems darbininkams smūgį.

..v Po to, kai Eisenhoweris buvo išrinktas prezidento vie- 
samdytojai dar savo pas.imojimą paspartino ir imasi 

•••Žygių jam įvykdyti gyveni man.
'•^Pirmiau jie puls šias unijas, silpnesnes, o vėliau, jei 

r^jiems pavyks jas sužlugdyti, pradės, pulti kitas: anglia- 
^asių uniją, taipgi tūlas CIO ir ADF priklausančias. 
J^Mums rodosi, organizuoti darbininkai, nežiūrint ar jie 

Mp>iklauso CIO, ADF ar nepriklausomoms, unijoms, tu- 
«-rėtų subrusti ir gintis, kol dar nevėlu.

-> PASTABOS
4

Kas Ką Rašo ir Sako
APIE DULLES 
PASKYRIMĄ

Dienraštis Vilnis rašo:
Paskyrimas John F. Du lieso 

valstybės sekretorium sukėlė 
baimės Britanijos valdžios ra
teliuose. Sakoma, pats Dwight 
Eisenhower norėjęs paskirti 
Paul Hoffmann valstybės sek- 
retorium, (bet tikrieji valdonai 
kitaip padiktavo.

Britanijoj bijo, kad Dulles 
plės karą Azijoj ir kad jo 
nuolatinis rėkavimas prieš 
TSRS gali išprovokuoti pasau
lini karą.
Karas prieš Kiniją, sako bri

tai, būtų begalinis. Įsibriauti 
Kinijon nebūtų sunku, bet lai
mėti neįmanoma, o paskui ir 
pasitraukti būtų sunku, kaip 

‘dabar yra su Korėja.
Britai sako, kad Dulles pa

stangomis jie veik išginti iš 
Pacifiko. Japonijos taikos su- 

1 tartyje britai nefiguruoja. 
Pacifiko sąjungos sudarymui 

i jų neįleista.
Dulles taipgi labai prielan-

■ kus čiang Kai-šekui ir gali jo 
armiją naudoti, o tai būtų di
delė klaida, čiangas neap-

i kenčiamas visoj Azijoj. Jo re
žimas žinomas kaip aršiai des
potiškas ir korupcinis. Čiango

■ naudojimas ypatingai sukeltų 
Azijos žmones.

Dulle.su i vedant Washingto- 
no užsienio politiką, padidės 
nesutikimai tarp Jungtinių 

. Valstijų ir Britanijos, taipgi ir 
1 Prancūzijos.

REIKALAUJA IŠLEISTI

Marijonų “Draugė” skai
tau:

“...Jokių būdu negalime 
užmerkti akių ir nematyti, 
Ras vyksta už geležinės už
dangos, negalime užsikimš
ti ausų ir negirdėti savo 
tebekovojančių brolių pa
galbos šauksmo.”

Turėk tu man tokias, sa
kyčiau, raganiškas akis, 
kuriomis mato per geležinę 
uždangą, kas ten dedasi, ir 
ausis, kuriomis už kelių 
tūkstančių mylių viską gir
di! Ar tik “Draugo” re
daktoriai, popiežiaus palai
minti, nepradės ant šluotos 
per kaminą išlėkti ir viską 
patirti ?;

___ •___ _ I

Chicagoje įvyko katalikų 
kapinių konferencija. Toje 
konferencijoje viena didelė 
klaida p a d a r y ta. Nepa
šaukta kardinolas Spellma- 
nas, kuris būtu pasakęs, 
kaip reikia streiklaužiauti, 
kuomet kapinių darbinin
kai sustreikuoja.

“Drauge” D r. J. Danga i- 
lis šaukia... “kad būtu su
stiprinta ųriešalkoh o 1 i n ė 
propaganda ir kad daugiau 
atsirastų pasišventėlių, ku
rie s.u ta negerove kovotų.”

Pildai pritariu Daugai- 
liui! Pirmiausiai reikėtų 
pradėti kova prieš kunigus, 
kurie ir laike mišių vyną 
maukia.

Clevelando naujosios oa- 
Iraoiios klebonas J. F. An
gelaitis praneša:

“Geraširdžiu žmonių au
komis, Aukščiausiai laimi
nant mūsų pastangas ir 
darbą. Panelės švenčiausios 
bažnyčia pastatyta ir galu
tinai įrengta.”

“Geraširdžiai” sudėjo pi
nigus. o “Aukščiausias” tik 
jų dolerius palaimino. Ma
nau. kad doleriai būtų buvę 
geri ir be jo palaiminimo.

___  • ——

Lakewoode buvo sureng
ta lietuviu diena. Tos die
nos rengėjai nesiuntė $400 
švento Kazimiero seserims. 
“Drauge” seserys dėkoja 
už aukas ir ve ka sako:

“Jūsų gerumą dažnai pri
siminsime Jėzui Eucharis
tijoje ir maldausime jums 
visiems ir jūsų mylimie
siems. šimteriopo atlygini
mo čia žemėje ir amžinys- 
tėje.”

Jeigu seselės susitiks su 
Jėzumi ir jis išklausys jų 
maldavimo, suteiks čia ant 
žemės šimteriopa atlygini
mą, tai aukotojai gaus net 
$40,000. Iš tikro, geras .ge- 
šeftas turėti reikalą su ka- 
zimierietėmis!

“Drauge” skaitau:
“Mokslininkai H. Mutsch- 

mann ir K. Wentersdorf 
pravedė nuodugnias studi
jas apie didžiojo rašytojo 
Šekspyro pasaulėžiūrą ; pri
ėjo išvados,, kad Šekspyras 
buvo katalikas.” :

Dabar “Draugas”, turėtų 
prieiti /išvados, kad Šek
spyras patapo šventuoju ir, 
vietoje mišių, pradėti baž7 
nyčiose jo veikalus statyti. 
Tuomet gal ir bedieviai at
silankytų.

•

Iš Italijos praneša, kad 
kardinolas Mmdszenty, nu
teistas kaipo šnipas, nete
kęs atminties, gulįs kalėji
me ant plikos žemės ir vi
są laiką skiriąs maldai.

Vargšas, taip atminties

Iš NELAISVĖS
20 žymių amerikiečių pa- 

i siuntė justicijos depart
mental telegramą, reika- 

i laujant, kad būtų išleisti iš 
i Ellis Island devyni darbi- 
j ninku veikėjai, nepiliečiai, 
puimti einant McCarrano 

’statymu.
Tais devyniais asmenimis 

vra: Frank Borich, Andrew 
Dmytryshin, Paul Yuditch, 
Sam Milgrom, Michael 
Nukk, Jack Schneider, Jo- 

i seph Simonoff ir /Harry 
i Yaris, — visi iš New Yor
ko; taipgi Katherine Hynd
man, iš Gary, Ind.

Šitie as.menvs buvo se
niau suimti ir paleisti po 
bėlomis. Bet šiuo sykiu jie 
vra išnaujo suįmti ir neiš
leidžiami po jokia bėla. To, 
mat, reikalauja pamin.ėta- 
sis McCarrano įstatymas.

Šypsenos
Nieko be priežasties

Jauna miesčionkaitė nu- 
ražiavo pas farmerį atosto
gauti. Išėjus pirmu kartu 
laukus ir pamačius kažko

kį gyvulį, jinai farmeriui 
pastebėjo: >*

“O, kaip keistai toji kar- 
i 7ė išrodo! Bet kodėl gi ji 

.‘okių ragų neturi?”
Farmerys (ima aiškinti): 

‘Matote, tamsta, tūlos kar
ės užgema visai be ragų 
r per visa. amžių neapsi- 
aguoja. Kitos, gi / karvės 
egyvendamos savo ragus 
'ameta, o kai kurias mes 
.uraginame; gi dar'yra ir 
okių veislių, kurios ragų 
’isai neprivalo* turėti. Tai- 
ri daug yra priežasčių, ko
lei tūlos karvės yra bera
gės. Tačiaus svarbiausioji 
priežastis, kodėl ta jūsų ro
domoji karvė ragų neturi, 
vra ta, kad tai nėra kar
vė, bet arklys.”

•
Užteko jo vieno

Tėvas, Pirmojo pasauli
nio karo veteranas, pasa
koja savo Simuku i apič sa
vo drąsius tame kare, nuo- 
veikius; baigdamas jisai 
sako: “Tai čia-, sūnau, tu 
ir girdėjai visą tp didžiojo 
karo istoriją.”

Sūnelis: “Taip, Tėveli, 
dabar man aišku, kaip hė-

Rojiškai tu; ten darbavaisi. 
Tik man nesuprantama, 
kam dar valdžiai reikėjo 
tiek daug ir kitų kareivių 
tarnybon šaukti?”

Surinko žemaitis

neteko, kad jau nežino, ku
riame kampe randasi lova 
ir kaip jon atsigulti. Bet 
visgi melstis neužmiršo.

Vakarinėje Vokietijoje 
keliose vietose, laike rinki
mų, laimėjo buvę nacių va
dai. Laike rinkimų jie bu
vo iškėlę savo vėliavas.

Dabar Vakarinės Vokie
tijos. kontrolieriai jau leng
viau atsidus, nes “demo
kratijos” įvedimas eina 
prie pabaigos. Reikia tik 
surasti Adolfą ir visas dar
bas bus užbaigtas.

Iš Harrison - Kearny ko
respondentas “Drauge” ra
šo, kad ten “stato naujus 
Dievo namus.” Jis pridu
ria, kad “...kitais metais 
didžiuosis savo darbo vai
siais — dideliais ir gražiais 
Dievo namais.”

Išrodo, visur pirmynžan- 
ga. Jau ir Dievas nenori tū
noti senuose namuose, užsi
sakė naujus, moderniškus.

• *’

Vyskupas V. Brizgys, ra
šydamas “Drauge” apie 
santuokas, sako, kad susi
tuokusiems jokia, valdžia 
.negali duoti perskirų, nes 
Dievas sutvėręs, vieną vy
riškį ir vieną moteriškę, 
kuriuos ir sutuokęs.

Taip, tai taip. Bet juk 
Rojuje atsirado žaltys ir 
suviliojo Jievutę. O gal tam 
tikslui Dievas ir žaltį su
tvėrė? 

• ■

“Keleivio” gaspadoriai at
sišaukia į skaitytojus siųsti 
jiems buvusios Socialistu 
Sąjungos organo “Kovos” 
numerius, o jie pasiusią 
Hollandijos Socialistų In
ternacionalo archyvam Tai 
būsianti saugi dokumen
tams vieta. Tūlas Žemaitis 
tam priešinasi. Jis sako, 
tuos dokumentus reikia lai
kyti Amerikoje, o kuomet 
Lietuva bus. laisva, tuomet 
juos pasiųsti Lietuvon, kad 
parodžius mūsų praeities 
veiklą.

Geras Žemaičio sumany
mas. Tik gaila, kad jis 'ne
priminė vieno dalyko, bū
tent. išimti rekordus iš 
teisdarystės. departme n t o 
ir sykiu pasiųsti, kad pa
rodžius dabarties socialistų 
veiklą/

“Draugas” praneša, kad 
Detroite iš miesto radijo, 
stoties, per visa spalio mė
nesi buvo perduodama ro
žančiaus malda. “Draugas” 
sako:

“Maldų intenciia itin 
svarbi — už pasaulio taiką 
ir greitesnį Rusijos atsiver
timą.” i

Kažin, ar jau Rusijos gy
ventojai atsivertė, apsika
binėjo rožančiais, škaplie
riais ir žiūri akis išpūtę į 
dangų?

Visa geltonoji spauda 
šaukia, k^d Sovietų Sąjun
goje darbininkai pavergti, 
turi dirbti pagal įsakymus 
ir tt. Amerikoje gi to ne
są. Dabar “Draugas” pra
neša:

“Pranas Stankevičius, 82 
metų, sunkiai susirgo. Jis 
Jau daugelis metų kaip yra 
šv. Kazimiero kapinių pri
žiūrėtojas ir duobkasys... 
Iki susirgimo jis. vis dar te
bedirbo (Pittsburgho) ka
pinėse.”

Štai tau ir “laisvė,” štai 
tau ir darbas pas šventuo
sius ! Žmogus, sulaukęs 82- 
ių'metų,‘turi kapinėse duo
bes. kasti tol, kol parkrin
ta. Veikiausiai ir sau duo
bę turės išsikasti.

NUŽUDYTO GENGSTE- 
RIO TURTAS

New York. — Pas nu
žudytą vagį-gengsterį Pau
lą Caravellą buvo surasta 
$60,000 turto. Policija sa
ko, patys jo sėbrai peršovė 
Caravellą ir pasmaugė.

Washington.— Demokra

tas kongresmanas E. E. 
Cox išrado, būk ir milijo- 
njeriška R o c k e f e 11 e rių 
įstaiga - Foundation rėmus 
komunistus.

Korėja. — Korėjos liau
dininkai praneša, kad nu
šovė 7 Amerikos lėktuvus 
ir sužalojo 6.

KONTESTAS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Elizabethui pasidarbavo A. Lukaitis iš Bayonne, N. J.
Hartfordui pasidarbavo J. Margaitis, iš Wilson, Conn., 

kuris praftieša, kad jam į talką ėjo V. Kraučiūnas.
Philadelphijos vajininkai gražiai pakilo punktais, įėjo 

į laimėtojų skyrių: Atnaujinimų ir aukų prisiuntė J. 
Šapranauskienė ir P. Walantiene. Gavo ir atnaujinimų 
P. Buknys, kai buvo jų mieste.

Brooklyno vajininkai taipgi gražiai pasidarbavo. At
naujinimų ir aukų pridavė: A. Mureika, P. Buknys, D. 
M. Šolomskas ir A. Bimba.

Naujai į vajų įstojo Alex Shatro, Aliquipa, Pa., su at
naujinimais ir aukomis.

Sekanti vajininkai pakilo punktais, prisiųsdami atnau
jinimų ir aukų: F. Klastauskas, Great Neck, N. Y., V. 
Smalstienė, Detroit, Mich., L. Prūseika, Chicago, III., St. 
Kuzmickas, Shenandoah, Pa., Torontietis. M. Slekienė. 
Gardner, Mass., ir J. Bimba, Paterson, N. J.

Aukų šį sykį gavome: .
LLD 7-ta Apskritis, per S. Penkauską, LawrenceJ 

Mass., $10. 1
Nuo dd. Milvidų sūnaus išleistuvių pares (išvyko tav-| 

nauti Dėdei Šamui — prisiuntė S. Penkauskas), Law
rence, mass., $6.

Joniškietis, Washington, D. C., $5.
Po $3: P. Dennis, Clifton, N. J., Ben Stumbras, Mar- 

rissa, Ilk, Anelė Dočkus, Cicero, III., Ig. Urmonas, Chi
cago, Ill., J. Andrilionis, Philadelphia, Pa., K. Derenčius 
Cliffside Park, N. J., J. Galminas, Dearborn, Mich., VI. 
Bartulis, Gardner, Mass., Mr. & Mrs. Charles Stasis, 
Perkasie, Pa., L. Gavrilovich, Brooklyn, N. Y., J. Cedro
nas, Brooklyn, N. Y. Iš Gardner, Mass.: M. Norbutas, 
K. Slegeris, Michael, L.. Prūsaitis. Is Aliquippa, Pa.: 
Sylvestraš Bagurskas ir Alex Shatro. Iš Worcester, 
Mass.: L. Valinčiauskas, J. Amutis ir A. F. Miller.

Po$2: A. Šidlauskas, Port‘Washington, L. I,, F. Spai- 
čys, Montreal, Canada, S. Verbyla, Verdun, .Canada, J. 
M., Rahway, N. J.

Po $1: D. Žemeikis, Worcester, Mass., A. Klimavičia, 
Detroit, Mich., K. Juknevičius, Philadelphia, Pa., ir M. Y.

šie miestai stovi aukomis sekamai: f
Brooklyn; N. Y. ......... •................................. $115.00
Waterbury, Conn.............. . ...............  101.71
Worcester, Mass..................................................  58.00
Elizabeth, N. J...............................................  54.00
Brockton, Mass. ......................................   54.00
Rochester, N. Y...........•.......................................*53.50
San Francisco, Calif. .. ...................................... 50.00
Baltimore, Md., .. r............................................. 48.00
Richmond Hill - Woodhaven, N. Y..................... 47.00
Pittsburgh, Pa..........................................   44.00
Camden, N. J........................................  43.00
Hartford, Conn.................................................... 41.50
Philadelphia, Pa.........................•..........................40.00
So. Boston, Mass..................... •.......................... 39.00
Chicago, Ill................................ •.......................  38.00

i Lawrence, Mass................................ •................ 38.00
Easton, Pa........................................ . .’.............. 36.00
Norwood, Mass. . ........................................... 35.00
Detroit, Mich............ . ............ :......................... 35.00
Bridgeport, Conn................................................. 34.00 k
Portland, Oregon ................ . .................. . . . .  • 28.50 f
Binghamton, N. Y...................   28.00 y
Newark, N; J.......................................    27.00
Great Neck, N. Y.............................    25.00
Paterson, N. J.............................   24.00
Cliffside Park, N. J.'........................................  23.00
Scranton, Pa. .......................................................20.00
New Britain, Conn............................................. 19.00
Lowell, Mass.............. .......................   17.00
Kearny, N. J..................... •...................................16.00
Gardner, Mass. ...........................   15.00
Shenandoah, Pa. .. •....................   14.50 •
Cambridge, Mass........ yXl. . .......................... 14.00
Grand Rapids, MichuzC..............................   14.00
N.^Braddock, Pa. ..V....................................  12.00
Haverhill, Mass..........................................  9.00
Toronto, Canada .......................................  8.00

. Coal Center, Pa........................................   7.50
Nashua, N‘. II. ....................................................... 6.00
Lewiston, Me. ..................................................... 6.00'
New Haven, Conn................................................ 6.00
Aliquippa. Pa......................'................................ 6.00
Miami, Fla........................................................*.. 5.00
Girardville, Pa. .. ................................................. 5.00
Rumford, Me.................................... •..............    4.00
New York City, N.Y.................................  3.00
Bayonne, N. J......................................................  3.00
Cleveland, Ohio..........................•.....................    3.00 ,.

' Hudson, N. H..........................................................3.00
Bridge water, Mass........................... •.................  A 3.00

Dėkui vąjininkams ,už pasidarbavimą ir aukotojams 
gražią paramą. t

Laisves Administracija
2 pusi.—Laisvi (Liberty)- Šežtad., Lapkričio-Nov. 29, 1952
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Keletas žodžiu apie 
Vincą Grabinį

UŽKARPATĖS TEATRAS
VILNIUS. — Įdomus šiemet yra va

saros teatrinis sezonas Vilniuje ir Kau
ne. Maskvos valstybinis K. S. Stanislav
skio vardo teatras, Latvijos TSR rusų 
dramos teatras, Užkarpatės ukrainiečių 
dramos teatras, Maskvos Geležinkelinin
ku Centriniu Kultūros Rūmų teatras su
pažindino Lietuvos respublikos žiūrovus 
su geriausiais savo repertuaro spektak
liais. Broliškųjų respublikų teatrinių 
kūrybinių kolektyvų gastrolės Tarybų 
Lietuvoje liudija apie tarybinio > meno 
augimų, padeda toliau stiprinti draugys
tę tarp TSRS tautų, praturtina lietuvių 
nacionalinę kultūrą.

Užkarpatės valstybinis ukrainiečių 
Ui ra mos teatras atvyko gastrolėms į Vil- 
Jfrių pirmą kartą. Buržuaziniais laikais 
| Užkarpatės Ukraina neturėjo savo pro
fesionalinio teatro, ir tik įsikūrus tary
bų valdžiai, Tarybinės Užkarpatės mies
tų ir kaimų gyventojai gavo galimumą 
žiūrėti spektaklių, statomų gimtąja kal
ba. Per savo veikimo laiką jaunasis ko
lektyvas pastatė eilę tarybinės drama
turgijos, rusų, ukrainiečių ir vakarų 
klasikų kūrinių. Teatras turi nemaža 
tokių prityrusių scenos darbuotojų, kaip 
vyriausiasis režisierius — UTSR nusi
pelnęs artistas G. Volovikas, UTŠR nu
sipelniusieji artistai K. Marinčenko, V. 
Avedikovas, A. Dudkovskaja, artistai L. 
Pilinskaja, T. Medvedeva, V. Pčiolkinas, 
A. KolomijceVa ir kiti. Kolektyve tlaug 
jaunimo — neseniai baigusių Kijevo bei 
Charkovo teatrinius institutus.

Savo gastroles Vilniuje teatras pradė- 
► jo premijos laureato Jaroslavo Galano 

pjese “Po auksiniu aru”. Spektaklyje 
pasakojama apie patriotizmą ir begalinę 
drąsą, kuriuos parodė grupė tarybinių 
žmonių, uždarytų perkeltųjų asmenų 
stovykloje, ir kuriuos stovykloje stengia
masi jėga atplėšti nuo Tėvynės, paversti 
išdavikais, diversantais, šnipais. Iš Vo
kietijos vakarinėje zonoje esančios per
keltųjų asmenų stovyklos per Visas kliū
tis į tarybinę misiją pristatomi norinčių 
grįžti į Tėvynę tarybinių piliečių sąra
šai.

I

Ryškiai ir teisingai režisūra (N. Jan
kovskis) ir artistai atskleidė spektakly
je du priešiškus pasaulius: pasaulį, kur 
gyvena dori, bebaimiai žmonės, žiną, kad 
jie kovoja už teisų reikalą, ir pasaulį, 
kur gyvena išdavikai, renegatai, žmog
žudžiai, netekę bet kokios žmogaus iš- 

. vaizdos.
j Spektaklio dalyvių tarpe visų pirma 
Teikia pažymėti nusipelniusį artistą K. 
Marinčenką, suvaidinusį tarybinio jūri
ninko Andriejaus Makarovo vaidmenį. 
Lygiai taip, kaip jis tvirtai gynė Sevas
topolį ir kovėsi iš paskutiniosios, taip jis 
ir perkeltųjų asmenų stovykloje būda
mas iki galo kovoja už tarybinių žmonių 
sugrąžinimą į Tėvynę. Nepaperkamas, 
tvirtų įsitikinimų, Makarovas su pakelta 
galva sutinka mirti, bet savo tėvynės ne
išdavė. K. Marinčenkos sukurtasis Ma- 
karovo vaizdas giliai jaudina, kelia žiū
rovų karštas simpatijas.

Kukliai ir paprastai, su dideliu nuo
širdumu jauna artistė E; Rancova vaidi
na jauną ukrainietę-merginą Aną Rob- 
čiuk—patriotę, atidavusią savo gyvybę 
už savo mylimąją tarybinę tėvynę.

Per gastroles teatras taip pat parodė 
A. Arbuzovo pjesę “Tania”, pasakojan
čią apie jaunos tarybinės moters likimą. 
Mes matome, kaip palaipsniui per visos 
pjesės eigą formuojasi didvyrės charak
teris. Paskutiniuose paveiksluose Tania 
—stiprus, narsus žmogus, kuris, nesvy
ruodamas, rizikuodamas gyvybe atlieka 
gydytojo pareigą, tarybinio piliečio pa- 
reigą. Draugų padedama, kolektyvo pa- 

j dedama Tania 'iš mažyčio asmeniško pa- 
z šaulio išeina į platųjį gimtosios šalies 

kunkuliuojančio gyvenimo pasaulį. 
Spektaklis teisingai perduoda Arbuzovo 
pjesės pagrindinę idėją, parodo auklėja
mą kolektyvo jėgą. Žymiu laipsniu prie 
to prisideda vykęs centrinio vaidmens

atlikimas. Artistė L. Pilinskaja parodė 
gyvą, daugiaspalvį savo didvyrės cha
rakterį. Ypač pavyko aktorei finalinės 
spektaklio scenos. Paprastai ir įtikinin- 
Čiai kalba Tania apie savo pareigą Tė- _ 
vynei. Jos žodžiai nesiskiria nuo dar
bų: per žiaurią pūgą Tania eina į toli
mą kasyklą, kur yra sunkiai sergąs vai
kas. Aktorė įtikinančiai perduoda tary
binio žmogaus jausmų nuoširdumą, ta
rybinio žmogaus, kuris karštai myli sa
vo Tėvynę, savo liaudį.

Teisingą, žavingą kasyklos rajono va
dovo Ignatjevo vaizdą sukuria artistas 
V. Pčiolkinas. Už Ignatjevo tariamo 
ramumo jausti gyvas, tiriamas protas, 
didelis tikrumas ir jėga žmogaus, kuris 
yra pašauktas vadovauti milžiniško 
krašto gyvenimui.

Ryškiai artistas M. Tereščenko vaidi
na nedidelį Semiono Semionovičiaus Va- 
sino vaidmenį. Palieka atmintyje artis
tai N. Popruga, atliekąs Griščenkos 
vaidmenį, T. Želtova, vaidinanti vikrų 
paauglį kasykloje.

Su dideliu susidomėjimu Vilniaus žiū
rovai stebi Užkarpatės teatro scenoje 
vieną geriausių ukrainiečių klasikos kū
rinių — M. Kropivnickio pjesę “Duok 
širdžiai valią, nuves į nevalią.”

Veiksmas vyksta ukrainietiškame kai
me pereito šimtmečio pabaigoje. Su šir
dies šiluma autorius vaizduoja valstietį 
—kumetį Semeną, jo numylėtinę Odar- 
ką, varguolį-našlaitį Ivaną Nepokrytį. 
Jie priešpastatomi kaimo turtuoliui Ni
kitai Halčiukui. Nikita yra egoistas, 
kerštingas, žiaurus. Jis tyčiojasi iš 
vargo, nori už pinigą nupirkti ir drau
gystę ir meilę. Nikita stengiasi suardyti 
Semeno ir Odarkos laimę, nesibodėdamas 
apgaulės, niekšiškumo ir net pasikėsini
mo į gyvybę. Sugautas nusikaltimo vie
toje, jis išvejamas iš gimtojo kaimo. Au
torius pabrėžia, jog žmonės, panašūs į 
Halčiuką, neturi teisės gyventi darbo vi
suomenėje, jų neišvengiamai laukia pra
žūtis. Pjesės kalba gyva, liaudiška, jo
je daug humoro. Uiaudies dainos, šo
kiai, patarlės organiškai įeina į kūrinio 
tekstą.

Spektaklį “Duok širdžiai valią, nuves 
į nevalią” pastatė režisieriai V. Avedi
kovas ir K. Šamardinas, kaip liaudišką 
vaidinimą. Spektaklyje gerai parodyta 
ukrainietiško kaimo buitis ir papročiai. 
Liaudies šokius ryškiai pastatė A. Za- 
gorskis.

Žymus spektaklio pasisekimas yra tai, 
kaip nusipelnęs artistas V. Avedikovas 
suvaidino kumečio Ivano Nepokryto 
vaidmenį. Artistas teisingai parodo sa
vo didvyrio kilnumą, jo žmogaus vertin
gumą ir optimizmą. Neišsenkamas Iva-. 
no humoras yra jo ginklas prieš turtuo
lius. Ne be reikalo Nikita Halčiukas bi
jo Ivano aštraus ir taiklaus žodžio, links
mo pokšto. Ypatingai pavyko artistui 
scena, kuomet Ivanas nutaria eiti į ka
riuomenę vietoj savo bičiulio Semeno.

Šviesų paprastos ukrainietės-merginos 
Odarkos vaizdą sukuria artistė L. Pilin
skaja. Su didele šiluma artistas P. Las- 
ti-vka vaidina Odarkos sužadėtinį — Se
meną. UTSR nusipelnęs artistas K. 
Marinčenko aštriai demaskuoja, klasinę 
turtuolio Nikitos esmę, parodo jo bejė
giškumą prieš paprastųjų žmonių kilnu
mą ir dorumą.

Spektaklio masinės scenos yra sudary
tos gyvai ir jos padeda vystytis veiks
mui.

Užkarpatės ukrainiečių kolektyvas 
žengia teisingu kūrybos keliu ir jis be 
abejo ateityje pasieks dar rimtesnius lai
mėjimus.

Džiugu, kad kūrybiniame kolektyve 
yra nemaža gabių jaunų artistų, ku
riems pavedami atsakingi vaidmenys. 
Tai yra tikras teatro tolesnio augimo bei 
tobulinimosi laidas.

A. R Ar M. J.

Vincas Grabinis surūgęs vyriokas, 
darbui visai nerangus.
Jis nuo kitų atsiliko tolokai, 
kuriant naujuosius laikus.
Valdant buržujams, dirbtuvės kontoroj 
tvarkė kažkokias knygas.
Baigęs gimnazijos 
klasių gal porą, 
dėjos viską žinąs.
Savo kontorą po darbo uždaręs, 
gatvėn išeidavo jis.
Niekas daugiau — 
tiktai kortos ir baras 
buvo visa jo viltis.
JSalkon dažnai jis pareidavo girtas, 
vilkdamas kojas silpnas.
Baro draugų 
už dosnumą pagirtas, 

.nuolat mokėjo skolas.
Tokį gyvenimą buvo jis pratęs 
vilkti diena4)0 dienos, 
kol nesulaikė 
jo įpročių rato 
šūkiai gadynės naujos.
Griuvo Smetona ir jo talkininkai, 
siaubo baisaus apimti.
Gatvėmis ėjo 
linksmi darbininkai, 
nešė plakatus linksmi.
Tuoj prasivėrė kalėjimų durys ■— 
laisvėn visi kaliniai!
Lėkė į orą ; 
su šūkiais kepurės, 
mylimas žodis — draugai!
Smuklėj tą dieną liūdėjo Grabinis — 
ką gi jam veikt su minia?
Jam nepritapt 
prie kovingos grandinės — 
jam tiktai mirkti bare.
Poniškų įpročių dvasioj išaugęs, 
rišęs likimą su jais, 
jis prisigėrė 
buržujiško raugo, 
ponų nuėjo keliais.
Tarsi nuo medžįo nukritusis lapas 
gatves tamsios patvory, 
jis, prie naujųjų'laikų 
nepritapęs, .
slepia pagiežą širdy.
Nors mūs tėvynėj giedrėja vis oras, 
jam — vis apniukęs dangus.
Jam nepatinka, 
kad pono kontora 
tvarko jau darbo žmogus.
Jam nepatinka plakatuos raudonuos 
deganti laisvės ugnis.
Jeigu sugrįžtų
jo mylimas ponas — ‘ .
pirmas pasveikintų jis.
Kartais pats sau patylom paketina 
nuoširdžiai dirbti pradėt, 
betgi, prilipęs 
prie seno režimo, 
niekaip nagai atsiplėšt.
Vincas Grabinis dar, rodosi, laukia 
to, kas čia buvo seniau.
Bet pro šalį gyvenimas plaukia, 
plaukia kasdien vis smarkiau.
Užtvaros virsta gobšaus kapitalo, 
nyksta tamsi vergija. 
Žmones dalim 
revoliucija dalo,—, 
kas ne su ja, tas prieš ją.
Gyvosios jėgos 
į Viršų iškyla, 
mirusios — 
krinta žemyn.
Verdantis darbas labiau vis pamyla 
kelią garbingą — lenktyn!
Liūdnas, neaiškus likimas Grabinio: 
laukti kažko — nesulaukt.
Socializmas v 
jo nervus gadina, 
skausmo nėra kuo nuplaut.
Mūsų tėvynės kovų rugiapiūtėj 
pergalės auksu spindės, 
vėliavon skaisčiai raudonon įsiūti 
pi autuvas — kūjis — žvaigždė.

< . V. Montvila.
1940.

Būsimieji muzikai
VILNIUS. — Tarybinė vyriausybė 

nuolat rūpinasi muzikos kultūros išvys
tymu Tarybų Lietuvoje. Respublikoje 
veikia 5 vidurinės muzikos mokyklos, 
tiek pat aukštesniųjų muzikos mokyklų, 
2 dešimtmetės muzikos’ ir konservatori
ja.

Didelę pagalbą aukštųjų ir vidurinių
jų muzikos mokyklų darbui7 pagerinti 
teikia Maskva. Antai, pereitų metų pa
vasarį respublikos muzikos mokykloms 
didelę pagalbą suteikė Maskvos pedago
gų brigada. Pereitų metų gruodžio mė
nesį eilei muzikos mokyklų pedagogų bu
vo duota puiki galimybė pakelti savo 
kvalifikaciją—Lietuvos muzikos mokyk
lų dėstytojams buvo specialiai suorgani
zuotas dešimties dienų seminaras prie 
Maskvos valstybinės konservatorijos.

Todėl visiškai dėsninga1 tai, kad Meno 
reikalų valdybos neseniai įvykdyta pir
moji respublikinė muzikos mokyklų ap
žiūra įtikinamai parodė, jog žymiai pa
kilo moksleivių atlikimo kultūra ir tech
ninis pasirengimas.

Apžiūroje pasirodė apie 100 solistų, o 
taip pat Vilniaus bei Panevėžio mokyklų 
chorų-dirigavimo skyriaus ansambliai ir 
Vilniaus mokyklos orkestras.

Puikiai užsirekomendavo Panevėžio 
muzikos mokyklos chorų — dirigavimo 
skyriaus ansamblis (vadovas—pedago
gas Karka), parodęs darnumo, intonaci
jų grynumo ir aukštos atlikimo kultūros. 
J. Vadausko vadovaujamas Vilniaus mu
zikos mokyklos orkestras atliko dvi da
lis iš jaunimo simfonijos, kurią parašė 
teorinio skyriaus moksleivis B. Gorbuls- 
kis. Pedagogui P. Tamuliūnui vadovau
jant, jaunasis kompozitorius sumaniai 
panaudojo ir savo kūrinyje išvystė lietu
vių liaudies melodijas.

Apžiūroje dalyvavo daug dainininkų. 
Ypač gerai pasirodė Vilniaus muzikos 
mokyklos moksleiviai.

Stygų skyriaus moksleivių tarpe nepa
prastų gabumų parodė Šiaulių mokyklos 
1-jo kurso mokinys A. Stulgis iš dėsty
tojo Jauniškio klasės. Jo atlikimas pa
sižymi giliu nuoširdumu, šiltumu, muzi
kalumu. Didžiu išraiškingumu pasižy
mėjo ir to pat dėstytojo mokinio K. Ka
nišausko griežimas. Lanksčia atlikimo 
dinamika pasižymėjo Kauno muzikos 
mokyklos jauno violončelisto V. Juoda
kio (D. Svirskio klasė) griežimas.A'

Apžiūroje taip pat dalyvavo pučiamų
jų instrumentų, lietuvių liaudies instru
mentų ir fortepijono klasių mokiniai. 
Pianistų tarpe muzikinio subrendimo ir 
techninio tobulumo parodė jauniausi 
Kauno muzikos mokyklos atlikėjai bro-
liai J. ir A. Jurgelioniai (T. Klimavičiū
tės klasė). Ryškiai skambėjo pirmoji 
Bethoveno patetinės sonatos dalis, kurią 
atliko Vilniaus muzikos mokyklos moki
nė B. šulmaitienė (pedagogas — Pata- 
šinskaitė).

Po apžiūros buvo ’plačiai apsvarstyti 
rezultatai. Čia dalyvavo muzikos mo
kyklų ir konservatorijos pedagogai, o 
taip pat Meno reikalų valdybos atstovai.

Docentas J. Kąrnavicius,
Lietuvos Valstybės konservatorijos 

direktorius.

PRIE KAPO 
Myliu aš jus, kovos draugai, 
nors žuvot jūs — nežus darbai.

Tėvynė bus — 
gražus dangus,

x dienas naktis 
žvaigždėmis lis.

Myliu aš jus, kovos draugai, 
nors žuvot jūs — nežus darbai.

1941 V. Montvilą.

Kultūrinės žinios 
iš Lietuvos

Kūno kultūros institutas
VILNIUS. — Per šešerius 

metus institutas respublikai 
davė daugiau kaip 300 kvalifi
kuotų fizinės kultūros ir spor
to dėstytojų. Jų tarpe 7 sporto 
meistrai, 249 sportininkai pir
mojo ir antrojo atskyrio. Insti
tute išaugo TSRS nusipelnę 
sporto meistrai krepšininkai 

, Kulakauskas, . Lagunavįčius, 
Butautas, TSRS sporto meist-

rai Tarybų Sąjungos sunkaus 
svorio bokso čempionas Šoci
kas, krepšininkai SerceviČius 
ir Sabulis, respublikos rekor
dininkai—Briedytė, Korienė, 
PranckeviČius, Kunca ir daug 
kitų, šiuo .metu čia mokosi 
TSRS krepšinio rinktinės daly
vis Stonkus, respublikos rekor
dininkai šuolyje į aukštį Gas- 
peravičiūtė ir žekas, trumpų 
nuotolių plaukymo rekordinin
kai Juknaitė, ė.fimo čempionas 
Mikėnas, čiuožimo rekordinin
kė Juzėnaitė ir kt.

Institutas naudojasi geriau
sia sporto baze respublikoje. 
Ji apima 12 ha ploto teritori
ją ir rūmus su įvairiausiomis 
sporto salėmis, čia įrengtos 
dvi futbolo aikštė 3, 
3 sporto s a 1 e s, į v a i- 
rios sporto aikštelės. Vieno
je didžiausių sporto žaidimų 
salių, kur nuo ryto iki vakaro 
vyksta mokomosios pratybos, 
treniruojasi krepšinio, tinkli
nio, teniso sekcijų nariai.

Dailės institutas
Tarybinės santvarkos dėką 

jaunimui sudarytos visos są
lygos kūrybiniams pradams 
ugdyti, ruoštis būti tikrais ta
rybiniais menininkais.

Dailės institute mokslas tę
siasi 6 metus. Baigęs jį, stu
dentas gauna aukštojo mokslo 
baigimo teises ir pasirinktos 
specialybės dailininko kvalifi
kaciją. Institute dirba visa ei
lė katedrų, kur prityrę meist
rai perduoda savo patyrimą 
jaunajai kartai. ■ •

Piešimo katedroje dirba Sta
lininės premijos laureatas 
prof. Aleksandravičius, daili
ninkai Petrulis, Janulis, Kos
ciuška, tapybos katedroje —** 
profesoriai G u d a i tis, Žmui
dzinavičius, Ušinskis, dailinin
kai Palaima, žebenkienė, jau
nas gabus dailininkas Dilką, 
skulptūros katedroje —profe
sorius, Stalininės premijos 
laureatas Mikėnas, prof. Pun- 
džius, skulptorius Jakimavi
čius, grafikai Kuzminskas, Jur
kūnas, Juzėnas dirba grafikos 
katedroje. Architektūrą dęs- 
to dailininkai Budreika ir 
Kumpis, keramiką—Jonas Mi
kėnas ir Miknevičienė, tekstilę 
—J. Balčikonis ir kt. .

Prie instituto yra turtinga 
biblioteka, akademinis muzie
jus ir visa eilė dirbtuvių,, ka
binetų bei laboratorijų.

Pramonės kadrų ruošimas
Buržuazijos valdymo laikais 

Lietuvoje pramonė buvo men- 
ka, neišvystyta. Dabartiniam 
pramonės užmojui reikalingi 
kadrai, moką valdyti naująją
techniką, kuri plaukte plaukia 
iš broliškųjų tarybinių respub
likų. Tam tikslui buvo įsteig-* 
tos fabrikinio-gamyklinio ap
mokymo mokyklos, techniku
mai, kurie per pokarinius me
tus paruošė daug tūkstančių 
kvalifikuotų darbininkų. Be
to, per tą patį laiką respubli
kos įmonėse individualaus bri- 
gadinio apmokymo būdu buvo 
paruošta daugiau kaip 30,000 
darbininkų.

• * Ll

Kauno politechnikos institutas
KAUNAS.— Anksčiau, bur

žuazijai valdant, Kauno uni
versitete buvo tik vienas tech
nikos fakultetas su 693 . stu
dentais. Dabar Kaune yra 
prieš porą metų įsteigtas Poli
technikos institutas su pen
kiais fakultetais: mechanikos, 
elektrotechnikos, cheminės 
technologijos, statybos ir hid
rotechnikos. Institute ruošiami 
dvidešimties specialybių inži
nieriai. šiais metais Politechni
kos institute mokėsi apie 
2,000 studentų. Kauno Poli
technikos institutas jau paruo
šė 712 inžinierių, tai yra 2,5 
karto daugiau, negu buvo iš
leista inžinierių per 20 buržu
azijos valdymo metų. Vien 
tik šiais metais išleisti 363 in
žinieriai. Ateinančiais mokslo 
metais bus priimta dar apįe < 
700 studentų. “T. B.”

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Šeštad., . xLepkričio-Nov. 29/ 1053
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Iš Rusijos praeities
(Ištraukos iš

14. VIDURINĖ AZIJA 
XVIII AMŽIUJE.

‘TSRS Istorijos’)

feo-
savo 
žem-

Sustiprėjusi Uzbekijos 
dalinė diduomenė, kuri 
rankose turėjo didžiules 
ės valdas, pirmaisiais XVH1
a. dešimtmečiais privedė ' Bu- 
charos ir Chivos chanatus prie 
visiškos politinės suirutės. Fe- į 
odalų tarpe vyko beveik ne- I 
paliaujamas karas, kurio metu I 

priešininkai vieni kitus nioko
jo, gyventojus išplaudavo ar- ; 
ba išsivesdavo j nelaisvę. Net į 
stambieji miestai — Samar- | 
kandas, Buchara ir kiti—buvo | 
likę beveik be gyventojų. A- j 
matų gamyba ir prekyba bu
vo visiškai susmukdytos. Dir
vos priaugo piktžolių. Likusie
ji gyventojai badavo ir išbė- j 
giojo į įvairias šalis.

riems savininkams. Seniūnai 
savo žinioj turėjo ganyklas ir 
savo gyvulių ūkiui aptarnauti 
naudojosi varging’ffjų viengen
čių darbu. Daugelio bendruo
menių seniūnai betarpiškai 
klausė sultonų ir chanų. x

Kazachams nuolat tekdavo 
kovoti su išorės priešais, ku
rie turėjo tikslą kazachų tau
tą pavergti. Dažnai, kovojant 
su išorės priešais, kazachams 
vadovaudavo narsūs kariai, 
vadinamieji b aty r a i.

Sakysime, 3-me XVIII a. 
dešimtmetyje iš rytų pusės 
kazachus puolė džungarai 
(kalmukai). Šis laikas liau
dies atmintyje išliko “didžiojo i 
negando” vardu. Didysis žu- į 
zas buvo džungarų pavergtas ; 
ir laikinai neteko politines 
nepriklausomybės. Miestai pa
gal Syr-Darją pasidavė džun
garams. Vidurinysis žuzas nu-1 

i sidangino prie Tobolo upės, o 
t Mažasis žuzas nusidangino 
; prie Rusijos sienos, prie Jaji- 
1 ko upės, čia kazachai susidū
rė su Volgos kalmukais.

1731 m. vienas kazachui 
Mažojo žirzo chanas Abulha-' 
i.vras, tikėdamasis gauti iš i*u- i 

. sų pagalbos prieš kalmukus, 
priėmė Rusijos valdinybę.

Suartėjimas su Rusija, kuri | 
kariniu ir ekonominiu atžvil-, 
giais buvo stipriausias Kaza- ■ 
chstano kaimynas, galėjo su- j 
vaidinti teigiamą vaidmenį, i 
Bet kazachų gentinės diduo- I 
menės dauguma buvo priešių- ; 
ga rusų valdinybei.priimti ir 
Abulhajyro nerėmė; jis poli-j 
tinių priešininkų greit buvo j

Washingtone mainierių unijos prezidentas John L. Lewis (kairėje) argumentuoja 
už reikalavimą, kad valdžia užgirių pilną $1.90 algų pakėlimą minkštosios anglies 
mainieriams. Viduryje paveikslo parodomas anglies kompanijų atstovas Harry M. 
Moses, o dešinėje pusėje stovi ekonominis stabilizatorius Roger L. Putnam. Pastara
sis patvarkė, kad mainieriai gali gauti tiktai $1.50 pakėlimą.

Springfield, III

d. Oakridge

Lietu 
Pilviškių si

kad

1710 m. Irano šachas Nadi
ras nukariavo Vidurinės Azi
jos chanatus. Nuniokota šalis 
neįstengė pasipriešinti, šachas 
išsivarė į Iraną didelį skai
čių jaunų vyrų, kuriuos pri
vertė tarnauti savo armijoje.

Chivoje, Irano kariuomenei 
pasitraukus, kova tarp atski
rų feodalų atgijo iš karto, ša
lies neramumais pasinaudojo 
klajoklės turkmėnų pader-i 
mūs, kurios Įsibraudavo į sės
lių rajonus ir plėšdavo gyven
tojus. Chivos chanato atstaty
mo kovą pradėjo iš uzbekų 
didikų kilęs Muchamedas-E- 
minas. Jam pavyko nustumti ! 
turkmėnus ir nuslopinti atski- ’ 
rų feodalų pasipriešinimą, ša-1 
liai aprimus, išbėgioję gyvom; 
tojai ėmė grįžti į savo vietas, j 
Artimiausieji Muchamedo-E-. 
mino palikuonys tapo naujos 
Chivos dinastijos pradininkais.

Bucharos chanato atstaty-• 
tojas buvo Muchamedas-Ra- 
ėhimas, taip pat uzbekų di
duomenės kilimo. Irano žygio : 
•metu paimtas į nelaisvę, jis j 
(tarnavo jo kariuomenėje ir; 
įšacho buvo pasiųstas, i Bucha 
rą vyriausiuoju vietininku 
•Muchanjed as-Radi imas laba 

/’ iž i a u r i a i slopino feodali- pandos, nuo kurios labai ken 
nės diduomenes pasipriešin 
aną. 1756 m. Muchameda 
Rachimas tiek įsigalėjo, ka 
pasiskelbė chanu ir 

• jos Bucharos chanų
’pradininku.
* Antroje XVIII 
-Ferganos slėnys 
klausomo Kokand o 
centru.

Vidurinės Azijos 
valstybių, apgynusių 
nepriklausomybę kovoje su I-' duriniojo žuzo sultonų. Dau- 
ranu, įsitvirtinimas ir vietinių 
feodalų nuslopinimas turėjo 
didelę reikšmę, atstatant šių 
kraštų ūkio gyvenimą. Gyven
tojai vėl grįžo j miestus, tam
pančius amatų gamybos ir 
prekybos centrais. Jų klėstoji-; 
mui didelę reikšmę turėjo pre- ! 
kybinių ryšių sustiprinimas su ;
Rusija.

Kazachai, 
je kazachai 
tris “žuzus” 
dysis žuzas 
ežero rajone. Vidur, žuzas bu

vo aprėpęs stepes į šiaurę nuo , 
Syr-Darjos vidurupio. Mažasis! 
žuzas klajojo į šiaurę nuo A- 
ralo jūros.

Viešpataujanti kazachų kla-Į 
sė, kuri laikė save “baltojo 
kaulo”, buvo susidariusi iš 

■ chanų ir sultonų, kurie vadino 
save Čingischano palikuoni- j 
mis. Jų valdžia buvo paveldi
ma. Sultonai 
padermes ir 
Chanų. Chanai 
naudai rinko 
duoklę: už gyvulių ganymą, iš 
pirklių vilkstinių, iš žemdir
bių (pagal Syr-Darjos upę), 
iš miestų gyventojų.

’ ;* Kai kurių padermių pavel
dimieji genties seniūnai tap
davo 
chanų 
Turėdami 
bandas, jie 
ventojus, kurie dar laikėsi pa
triarchalinės gentinės bend
ruomenės santvarkos, žemės

J buvo bendruomenės, bet gy
vuliai iš seno priklausė atski-

1758 m. kazachų tauta, 
vadovaujama garsaus batyro 
(karo vado), Viduriniojo žu- 
zo chano Ablajaus, su Kinijos 
kariuomenės pagalba sudavė 
džungarams triuškinamą smū
gį ir išsilaisvino iš džungarų

I jungo.
Dėl feodalinės diduomenės 

ir Rusijos vyriausybės- pries-

tapo nau-

a. pusėje 
tapo nepri- 

chanato

tautinę

XVII a. pabaigo- 
buvo pasidaliję i 
(valstybes). I li

valdė atskiras 
priklausė nuo 
ir sultonai savo 

iš gyventojų

nepriklausomais nuo 
ir sultonų valdovais.

idžiules gyvulių 
išnaudodavo gy-

Hartford, Conn Camden, N, J

Reakcionieriai prakišo— 
koncertas įvyko

Reakcinės bedugnės iškūlė 
kačių koncertą prieš Progre
syvių (Peoples) Partijos ren
giamą koncertą, kuriame pro
gramą pildyti buvo pasižadė
jęs Paul Robeson.

po įvairias

ne išpasaky tą 
rengė-

Jie slankiojo 
miesto valdžios 
span d o. j e kūle 
lermą, kad koncerto
bim miesto valdyba atsakytų 
Weaver High School svetainę. 
Jiem dalinai buvo pavykę 
Miesto Taryboje. šie buvo 
nutarę, kad mokyklos švieti
mo Taryba atšauktų savo ta
rimą ir atimtų leidimą svetai
nės.

svetai- 
Prie • to 
piliečių

tėjo kazachų liaudies masės, 
1783—1797 m. įvyko Mažaja
me žuze didelis liaudies suki
limas, kuriam vadovavo baty- 
ras Srymas.

Caro kariuomenės būriai 
negalėjo nuslopinti sąjūdžio, 
kuris išplito ir nukreiptas bu
vo ir prieš sultoną, i 
turtinguosius seniūnus.
met Mažojo žuzo sultonai su
sijungė, gavo paramos iš Vi-

prieš 
Tuo-

gelis turtingųjų seniūnų perė
jo į naujojo chano pusę, kurį 
caro vyriausybė paskyrė se
najam chanui mirus.

Bet Srymas su savo šalinin- 
. kais nužudė liaudies nekenčia- 
. mą chaną, o paskui, nusidan- 
I ginęs į stepės gilumą, kovojo 
toliau su caro kariuomene. Po 

j eilės nepasisekimų, Srymas, 
persekiojamas kazachų feoda
lų ir rusų dalinių, pabėgo į 
Chivą. čia jis ir žuvo 1802 m. 
Pagal liaudies padavimą jį 

' sultonai nunuodiję. * ,
Jajiko aukštupiuose kaza

chai susidūrė su baškirais. ,Ca- 
■ ro vyriausybė * savo padėčiai 
i už Volgos sustiprinti, gudriai 
rėmė vaidus tarp baškirų, ka
zachų ir kalmukų. Iš šių tau
tų labiausiai pavojingi 
valdžiai buvo baškirai.

Šypsenos

caro

Jie atsargūs
Vienos skalbyklos lange 

matėsi tokis skelbimas: 
“Mes neplėšomę jūsų skal
binius mašinomis. Mes ta
tai darome atsargiai ran
komis.”

jo: “Kaip gi jūs radote 
mėsą, gerbiamasis?”

Valgytojas: “O, aš visur,

gale, tarp daržovių žiūriu,

koncerte, tie bu-
Paul Robesono

Kurie nedalyvavo,
gailėjosi tokios

Pagaliau spaudoj( 
diskusijos už davimą 
nes koncertui laikyti, 
dasidėjo šviesesnių
balsai už daleidimą vietos su
sirinkti skirtingom partijom ir 
skirtingom rasėm į miesto pa
talpas. , Tada reakcininkų 
spaudimas atpuolė. Mokyklų. 
Taryba palaikė teisingąją pu
sę ir koncertas įvyko lapkri
čio 15 d. ir buvo sėkmingas 
Kurie buvo 
vo sužavėti 
dainavimu, 
tie, aišku,
progos neišnaudoję.

Dabar reakcinė klika ruo
šia dirvą ateičiai. Štai jie vėl 
po tam gražiam koncertui su
riko spaudoje, kad Hartfordo 
miestui šio koncerto apsaugo
jimui nuo padaužų prisiėjo iš
leisti iki trijų tūkstančių dole
rių. Vadinasi, kuomet vėl 
Progresyvių (Peęples) Partija 
ar kitom reakcininkam neap
kenčiamom grupėm prisieis 
vykdyti panašius šiam koncer
tui parengimus, jie rėks vilkų 
balsais neduoti svetainių, nes 
miestui apsauga nuo padaužų 
per daug kainuoja. Tačiau, 
kaip praėjusia pažangiečių 
koncertas laimėtas ir įvykdy
tas darbo liaudies spaudimu, 
taip pat ir ateityje bus tas 
pats atsiekta, jei tik žmonės 
nemiegos, budės, bus sargybo
je savo teisių. D. A.

ogi po buroko griežinėle 
štai ir mėsa!”

Gana ir viena karta...
Vienas trynukais apdo

vanotas tėvas, norėdamas 
pasidalyt savo “laime,” pa
skambino vietos laikraščiui, 
pranešdamas tą nuotikį. .

Atsiliepusis la i k r a š č i o 
įstaigoje vyriškis, nevisai 
aiškiai “pagavęs” praneši
mą, paprašė: “Prašom jus 
dar kartą tai pakartoti.” 

” tėvas at-
“Na jau ne, gerbia
te daugiau nebus, jei 

tai bus mano valia!”
Surinko žemaitis

“Laimingasis 
kirto: 
masis, 
tik

Kaip du geri draugai 
tapo perskirti mirties

Mūsų mieste Camden gyve
no du neperskiriami draugai. 
Vienas vadinosi Povilas Kava
liūnas, kitas Simanas Baltrū
nas. Iš Lietuvos abu kilę iš 
Anykščių. Amerikon atvažia
vo dar gerokai prieš pirmą 
pasaulinį karą. Apsigyveno 
Philadelphijoj, dirbo kartu 
visą laiką Camdene Campbell 
Soup Co. Apie 1923 metais 
S. Baltrūnas persikėlė gyven
ti į Camdeną, kur buvo nusi
pirkęs sau namuką. Tad gi ir 
P. Kavaliūnas, neapsileido, ir 

•nusipirko tokį pat namą toj 
pačioj kaimynystėje.

Tada minėti draugai ir jų 
šeimos jautėsi labai patenkin
ti, kad gyvena arti vieni kitų, 
kur gali dažnai susieiti, pasi
kalbėti ir, reikalui prisiėjus, 
vieni kitiems visame kame pa
dėti.

P. Kavaliūnus buvo senas 
Laisvės skaitytojas. S. Baltrū
nas gi pats buvo Keleivio skai
tytojas. Taigi, kaip matote, 
jiedu nors ir skaitydavo skir
tingų pakraipų laikraščius, 
bet tas jiems nei kiek neken
kė būti gerais draugais.

Apie keturi metai atgal P. 
Kavaliūnąs pradėjo jaustis 
blogai, skusdavosi, kad jam 
skauda strėnas. Kartais saky
davo, kad ir kojas skauda. 
Pabūdavo kiek namie, bet ir 
vėl išeidavo į darbą. Bet vė
liau jau negalėjo eiti darban, 
ir taip išsirgo, apie 3 metus 
nevaldydamas kojų, nei rankų. 
Jo moteris Rože pergyveno 
sunkius laikus, begydydama 
ii- slaugydama tokį ligonį per 
tokį ilgą laiką.

Pereitą vasarą, kada jau 
ši negailestinga liga pasiekė 
jo širdį, mūsų ilgametis Lais
vės skaitytojas P. Kavaliūnas 
užmigo amžinu miegu, palik
damas dideliame
savo moterį Rozaliją ir 
Joną, (Jonas jau vedęs 
vena savam name sale 
taip pat anūką Jonuką.

Dabar grįškime prie
Kavaliūno draugo S. Baltrūno. 
Po kelių savaičių po mirties 
draugo Kavaliūno, mūsų Bal
trūnas pradėjo jaustis taipgi 
blogai. Pagaliau iškilo koks 
tai skaudulys ant jo kojos. 
Nuvykus į ligoninę, gydytojai 
apžiūrėję pareiškė, kad rei
kia'daryti operaciją. Padarius 
operaciją, ligonis visgi nėjo 
geryn bet vis blogyn ir šių 
metų U-tą d. rugsėjo persis
kyrė su šiuo pasauliu, palik
damas dideliam nuliūdime sa
vo gyvenimo draugę Ceciliją, 
sūnų ir dukterį, kurie yra jau 
Vedę.

Abiems draugams patarna
vo graborius J. Kavaliauskas 
iš Philadelphijos. Abu palai
doti su bažnytinėmis apeigo
mis, tik su tuom skirtumu, kad 
Povilą Kavaliūną palaidojo 
Philadelphijoj šv. Kryžiaus 
kapuose, o Simaną Baltrūną

palaidojo Gloucester, N. J. 
Šv. Marijos kapinėse.

Tai taip mirtis perskyrė am
žinai tuos du neperskiriamus 
draugus.

Skaitytojai pasigenda 
graboriaus Ramanausko 
paveikslo Laisvėje

Renkant Laisves prenumera
tas vajaus laiku, teko nugirs
ti įvairių klausimų. Vienas 
iš klausimų bu'vo ir klausta, 
dėl ko laidotuvių direktorius 
Charles J. Roman (Rama
nauskas) išėmė iš Laisvės 
pasiskelbimų skyriaus savo 
paveikslą? Teko asmeniškai 
jo paklausti, .ir jis aiškina šį 
dalyką taip: šis paveikslai im
tas jau labai senai, kai jis 
buvo jaunas, ir todėl dabar 
jis negali tikti, nes esąs jau 
senas ir neatitinkąs šiam rei
kalui. Bet, sako, kai tik aš 
gausiu savo naujai nuimtą 
paveikslą, tai ir vėl pasiųsiu 
Laisvei, kad jinai indėtų ma
no skelbime naująjį paveikslą.

nesiskubino su iššaukimu strei
ko. Darbininkai sulaikė darbą. 
Kompanija matydama, kad iš 
to naudos nėra, uždarė dirb
tuvę (tai yra, padarė lokaut). 
Už savaitės laiko unija pas
kelbė streiką ir sustatė pikie- 
tus. Jau praėjo keturios sa
vaitės kaip fabrikas uždary
tas. New Yorko valstija ir 
Washingtonas susirūpino, nes 
paliečia 9,000 darbininkų ir 
tris dirbtuves— Schenectady, 
Auburn ir Dunkirk.

Kompanija prirodo,
nėra kitos kompanijos, kuri 
mokėtų tokias aukštas algas. 
Bet kasyklų darbininkai gau
na, abelnai, po $2.21 į valan
dą, Alco kompanijos darbi
ninkai abelnai gauna $2.43 į 
valandą. Alco darbininkai 
Schenectady abelnai per 12 
mėnesių, dirbantieji nuo ka
valkų, uždirbo po $5,500, o 
priskaitant vakacijas ir šven
tes, hospitalizacijos apdraudą 
ir visus kitus pagerinimus, 
kurie sudarė kitus $688, viso 
metams išėjo $6,200.

Visose trijose minėtose A- 
merican Locomotive kompani
jos dirbtuvėse gamina kariš
kus reikmenis. Tas neduoda 
ramybės kariškiems pareigū
nams. Iš visur pribūna agen
tai padėti privesti prie susita- 
ta be pasekmių. Dešimtas niū
rimo. Washingtono kariškiai 
matydami, kad taip ilgai 
streikas užsitęsė, šaukė į Wa
sh ingtoną tartis. Bet ten irgi 
nesiseka. Kompanijos ii’ unijos 
pareigūnai nuvažiuoja ir grįž- 
nuo baigiasi, o dar galo nesi
mato. Kalbama, gal bus pra
vestas Taft-Hartley įstatymas 
prieš darbininkus.

Vienas iš Tėmytojų.

Įvairios Žinios

Mirė Kazimieras Gvaizdikas

Spalio 21 d. čia mirė Kaži-' 
mieras Gvaizdikas, kuris pa
laidotas spalio 23 
kapinėse.

Velionis gimęs 
Nendrinių kaimo,
pylinkėje. Paėjo iš neturtingų 
tėvų šeimos. Kiek paaugęs 
tarnavo pas ūkininką už pie
menėlį. Ūkininkas buvo žiau
rus ir skūpus, tat ir jaunam 
Kazimierui prisiėjo daug var
go panešti ir alkio pakęsti. 
Kazimieras praleido visą savo 
jaunystę tarnaudamas ir dirb
damas sunkius ūkio darbus.

Pagaliau sulaukęs 21 metus 
savo amžiaus atvyko į šią šalį 
1905 m. Apsigyveno Spring 
Valley, Ill., kur dirbo anglių 
kasyklose.

Gegužės 12, 1922 metais, 
apsivedė su našle Gilbaitiene, 
kartu paimdamas globon jos 
sūnų Viktorą ir dukterį Vale
riją, ir jis buvo jiems kaip 
tikras tėvas.

Po nekurio laiko įsigijo ne
didelę farmukę, rodosi, Michi
gan valstijoje, ant kurios iš
gyveno apie 4 metus, irgi 
na vargingai.

Po tam persikėlė j Springy 
fieldh, ir čia vėl stojo dirbti į 
anglių kasyklas, kuriose be
dirbdamas prie suteršto oro 
galutinai prarado savo sveika
tą, gavo mainų dusulį (“asth
ma”), aukštą 
mą ir širdies

Nors jau 7 
stojo mainose 
sveikatos jau 
laipsniškai ėjo

Mirė palikdamas dideliame 
nuliūdime savo 
draugę Ievą, ^sūnų 
terį Magdeleną ir 
podukra.

Velionis buvo 
žmogus, prigulėjo
ninkiškų ir apšvietos organiza^ 
čijų, skaitė darbininkišką“ 
spaudą ir buvo uolus kovoto
jas už darbo žmonių reikalus.

Spalio 23 d. pasitaikė gra
ži, tai į laidotuves susirinko 
daug žmonių.

Ilsėkis, drauge, lai 'būna 
tau lengva šios šalies pilkoji 
žemelė'. J. Starkevičius.

kraujo spaudi- 
silpnėjimą.
metai kaip nu

dirbęs, tačiau 
neatgavo ir 

silpnyn.

nuliūdime 
sūnų 

ir gy- 
tėvų),

mūsų

Gražus pažmonys
Pereitą šeštadienį turėjau 

garbės dalyvauti draugo Smi
to gimtadienio bankete. Tikiu, 
kad apie banketo smulkmenas 
parašys vietiniai draugai. Aš 
tik tiek noriu pažymėti, kad 
minėtas banketas buvo labai 
draugiškoje nuotaikoje atlik
tas. Muzikantąi “Kepurnikai” 
gražiai pagrojo, gaspadinės 
pataisė skanią vakarienę. Ma
čiausi su draugais iš Brookly- 
no, Baltimorės ir Chesterio. 
Pasikalbėję, pavalgę ir išsige
rt, draugai palinkėjo drau
gui Smitui sulaukti

gyvenimo 
Joną, duk- 
posūnį su

pazangus 
prie darbi-

Japonų spauda plačiai

dar 
daug linksmų gimtadienių ir 
po tam visi skirstėmės į namus 
apgailestaudami, kad taip 
greit prabėgo laikas ir taip 
trumpai teko pabuvoti drauge. 
Pageidautina turėti ir dau
giau panašių parengimų.

Bet atsiprašau, baigiu mano 
raštą, nes Jaučiuosi pavargęs 
pradėjo jau ir ranka drebėti,* 
ir akys skaudėti. Kitaip ir ne
galima norėti juk jau senatvė.

Camdenietis

Išėjo iš palociaus
Tokyo. — Pirmu sykiu Ja

ponijos istorijoje karalienė 
nuvyko j salę pasiklausyti 
piano koncerto. Koncertą da
vė' franyūzas pianistas Alfred 
Cortot. Praeityje karaliaus 
šeima koncertų klausydavosi 
tiktai savo privatiškame palo- 
ciuje.
rašo apie karalienės pasielgi
mą ir sulaužymą senos mo- 
narchistų tradicijos.

—o----
300,000 parašų už priėmimą 
Japonijos

United Nations, N. Y. — 
Japoniečiai turi organizaciją, 
kurios tikslas yra įpiršti Ja
poniją į Jungtinių Tautų na
rius. Ta organizacija surinko 
300,000 parašų ir pristatė 
Jungtinių Tautų Asemblejai, 
reikalaujančių, kad Japonija 
būtų priimta. Ta pati organi
zacija prisiuntė ir delegaciją 
patiekti tą patį reikalavimą.

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

Schenectady, N. Y.
American Locomotive kom

panijos su unija kontraktas 
užsibaigs 1953 m. sausio 31 d. 
Unijos skyrius 2054, CIO, pa
reikalavo pagerinti kontaktą 
su įvairiais pataisymais, kas 
sudarė 25 centus daugiau al
gos į valandą. Kompanija su
tiko pridėti 10 centų per va- 
landą, valandomis dirbantie
siems darbininkams, bet nesu
tiko pakelti dirbantiems nuo 
kavalkų. Abidvi pusės laikosi 
savo ir negali prieiti prie už
baigos.

Rugpiūčio pabaigoje unija 
sušaukė viešą susirinkimą. 
Viršininkams perstačius daly
kus, prieita' prie balsavimo. 
Beveik vienbalsiai nutarta pa
vesti reikalą viršininkams. Jei 
kitaip nebus galimą susitarti, 
tai paskelbti streiką. Unija I

Montello, Mass
Lapkričio 18 d. parėjęs iš 

darbo staigiai susirgo William 
Jodeikis. Phaneuf ligoninėje 
padarė operaciją ant apendi- 
ko. Neleidžia lankytojų. Jo
deikis yra Li uosy bes Choro 
pirmininkas ir geras daininin
kas. Dalyvavo ir Laisvės kon
certe lapkričio 9 d. Jo adrek 
sas 18 Bunker Ave. Linkėti^ 
na jam' laimingai praleisp 
sunkias sirgimo valandas.

* G. Shimatis.

Del A. Dagilio poezijos rinkinio prenumeratos
Per keletą desėtkų metų mūsų žymusis Amerikos lie

tuvių poetas A. Dagilis yra sukūręs daug šaunių eilėraš
čių. Gražu būtų geriausius jų turėti knygos formoje. 
Bet galėsime tokį rinkinį išleisti tiktai už iš anksto su
rinktas prenumeratas bei aukas.

Todėl prašome tuojau užsiprenumeruoti. Prenumera
ta tiktai $1. Prenumeratorių vardai ir pavardės tilps 
knygos gale.

Be to, kurie ištesite, prašomi rinkinio išleidimui pa
aukoti. Viską siųskite Laisvės Administracijai —

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

šiuomi užsiprenumeruoju A. DAGILIO poezijos knygelę 

jr užsimoku $...............

Vardus ir Pavarde ....

Antrašas

Miestas

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

4 pusl.-Laisvė (Liberty)—Šeštad., Lapkričio-Nov. 29, 1952
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DETROIT, MICH.
Dar apie velionį

(Tąsa)
Nežiūrint' gaivalingo lytinio gyvenimo, 

JįV^ris neaiškiai šaukėsi, jai būtų buvę 
^Jeįmanoma šiuo metu nesipriešinant su- 

’ tikti su tokia meilės sąvoka, kur visa bū
tybė, —jausmai, širdis, mintys, savi
garba, pagarba kitiems, religinis jaus
mingos sielos polėkis, — neturėtų savo 
dalies prie puotos stalo. Atiduoti kūną, 
o pasilikti mintis, — ne, apie tai nė kal
bos negalėtų būti... Tai būtų išdavimas!.. 
Vadinasi, lieka tik vienas sprendimas: 
vedybos, vienintelė meilė? Argi tai bu
vo įmanoma svajonė tokiai Anetai?

Ar tai įmanoma, ar ne, nieko nekaina
vo apie tai iš anksto pasvajoti. Ji visai 

. šito nevengė. Ji buvo atkeliavusi į jau
natvės girios pakraštį puikiuoju pabai
gos metu, kai, besidžiaugiant svajonių 
pavėsiu ir užuovėja, matyti saulėtoje ly
gumoje atsivėrę ilgi balti keliai. Kuria
me jų įsibrėš mūsų žingsniai? Neskubu 
rinktis. Protas delsia juokdamasis, jis 
renkasi juos visus. Laiminga mergaitė, 
be medžiaginių rūpesčių, spinduliuojanti 
meile, pilnu glėbiu vilčių, mato jos šir
džiai siūlantis dvidešimt skirtingų gy- 
Afnimų galimybių; ir net nepasiklausu-

J “Kuri mano pasirinktoji?”, ji ima vi
są jų puokštę, norėdama ja alsuoti. Ane
ta pakaitomis vaizduotėje ragaudavo 
ateitį, pasidalintą su vienu, su kitu ir 
dar su kitu draugu, palikdama prakąstą 
vi-eną vaisių, grauždama kitą, vėl su- 
grįždama prie pirmojo, paliesdama tre
čią, — neapsispręsdama nė vienam. Ne
ryžtingumo amžius, iš pradžių laimin
gas dvasios pagavimais, gana greit pa
junta nuovargį, sunkius sugniužimus, 
kartais netgi beviltišką abejonę. '

Taip svajojo Aneta apie savo gyveni
mą —apie savo ateities gyvenimus. Ne
aiškų lūkestį ji patikėdavo vi-enintėlei 
Silvi. Silvi juokdavosi iš ilgesnių ir ne
ramių sesers neapsisprendimų. Ji men
kai juos tepergyvendavo: jie 'buvo virtę 

jai papratimu.
* (Ji tuo gyrėsi, norėdama įsiutinti 
Anetą.)

— ’Apsispręsti dar neišsirinkus. Apsi
spręsti tuč-tuojau. Paskui bus laiko 
rinktis... Tada bus bent aišku, apie ką 
kalbama! —sakė ji su savo pagyrūniš
ka išraiška.

Aneta labai visiems patikdavo pobū
viuose, kuriuos ji lankydavo. Apie ją 
sukdavosi daugumas jaunų vaikinų. 
Mergaitės, kurių dauguma buvo už ją 
gražesnės, už tai nebuvo jai labai dėkin
gos. Jos turėjo dar didesnį pagrindą 
įsižeisti, nes Aneta patikdavo be didelio 
vargo. Išsiblaškiusi, truputį atitolusi, 
ji nesistengdavo atkreipti dėmesį arba 
glostyti savimeilę ja susidomėjusių vy
rų. Ramiai įsitaisiusi kuriame nors sa
lono kampe, ji leisdavo jiems ateiti, at
rodydavo jų net nepastebinti, šypsoda- 

-^įbasi jų klausydavo (niekad nebūdavo 
ųįkra, ar ji girdėdavo), o jos atsakymuo
se visai nebūdavo meilių niekniekių. Ir 
vis dėlto jie eidavo pas ją visi, stengda
miesi ją pavilioti: pliuškiai, puošeivos ir 
padorūs jauni vaikinai.
. Pavyduolės aiškino, kad Aneta sle

pianti savo žaidimą ir kad jos abejingu
mas esąs ne kas kita, kaip tik patyru
sios koketės klasta; jos pastebėjo, kad 
šaltokas Anetos drabužių rimtumas yra 
užleidęs vietą puošniems apdarams, ku
rie, apmokėti fantastinėmis sąskaitomis, 
gudriai, pasak jų, pašalino jos apsnūdu
sio bjaurumo nuobodulį. Pikti liežuviai 
pridurdavo, kad labiau buvo garbinamas 

. jos turtas negu jos akys.— Bet iš tikrų
jų malonų jos tualetų dirbtinumą nerei-

•' kėjo priskirti Anetai: viską buvo pada
ręs Silvi sumanumas ir skonis. Be abe-

• jo, Aneta buvo “puiki partija”; jei jos 
gerbėjai iš tikrųjų apie tai galvojo, jų

• prielankumui visa tai ■ greičiau suteikė 
tik skirtingą atspalvį. Mažiau turtingą,

‘ jie būtų ne mažiau, bet tik drąsiau ją 
puolę.

Meškerės sliekas buvo giliau'. Aneta, 
nebūdama koketė, buvo puikiai savo in

stinktų aptarnaujama. Turtingi ir 
jpjjtiprūs, jie be pasakymo žinojo, ką rei- 
Me?ia daryti: jų veikimas buvo tikras, nes 
Evalia čia nesimaišė. Tuo tarpu kai šyp- 

sodamasi, nejudri, tarsi užsisklendusi sa- 
L vo vidiniame pasaulyje, ji leisdavosi ne

šama į aistringą nežinią malonios neaiš

kaus svajingumo bangos, kuri vis dėlto 
netrukdydavo jai matyti ir girdėti, jos 
kūnas kalbėdavo už ją; galingas pa
nos, iš jaunų ir tvirtų jos kūno dalių, iš 
visos jos būtybės jaunystės, apsunkusios 
meile lyg žydinti gliciną. Žavėsis buvo 
toks stiprus, jog ją matydamas (žinoma, 
tik ne moteris), niekas nebūtų pagalvo
jęs, kad ji negraži. Jei ji kalbėjo mažai, 
užteko tuščiame pokalbyje paberti kele
tą žodžių, kad atsiskleistų neįprasti jos 
proto horizontai. Ji ne mažiau žadėjo 
norams tų, kurie ieškojo sielos, kaip ir 
trauklumas skleidėsi iš jos- akių ir bur- 
geism'ams tų, kurie šiame neryžtingame 
kūne (miegąs vanduo) atspėjo praban
gą malonumų, kurie dar patys apie save 
nežinojo.

Ji atrodė nematanti, bet ji matė labai 
gerai. Tai moters ypatybė. Anetoje ji 
buvo papildyta gaivalinga intuicija, ku
ri dažniausiai -esti stipraus gyvybingu
mo pažymys ir kuri be žodžių ir ženklų 
tuoj pat supranta, ką kalba būtybė būty
bei. Rodydamasi išsiblaškiusi, ji klau
sė. Širdžių miškas gausus šešėliais. Jie 
buvo — jie ir ji — medžioklėje. Kiekvie
nas ieškojo pėdsakų. Tam tikrą laiką 
klajojusi nuo vienų prie kitų, Aneta pa
sirinko savuosius.

Jaunuoliai, iš kurių tarpo ji rinkosi, 
priklausė turtingai, aktyviai, inteligen
tingai, pažangių idėjų (bent jie taip pa
tys galvojo) buržuazijai, kuriai priklau
sė ir Raulis Rivijeras. Dar neseniai bu
vo praūžęs Dreifuso Aferos viesulas. To
ji afera buvo suartinusi įvairių nusista- 
tyręų žmones, 4 kuriuos subūrė bendras 
socialinės tiesos instinktas. Ši instink
tas, kaip vėliau pasirodė, nebuvo labai 
patvarus. Socialinė neteisybė jame ap
siribojo paprastu suktumu. Tarp tūks
tančio pavyzdžių buvo ir šis Rivijeras, 
kuriam žmonių niekšybės netrukdė mie
goti, kurs netgi be sąžinės graužimo ve
dė pelningus reikalus su sultonu tuo 
metu, kai, Europai nuolankiai tylint, jo 
Aukštybė šaltai rengė pirmąjį armėnų 
žudymą; bet garsioji afera jį vis dėlto 
nuoširdžiai pritrenkė. Nereikia daug 
norėti iš žmonių! Kai jie vieną kartą 
savo gyvenime yra kovoję už tiesą, jie 
jau lieka pavargusių plaučių. Nors vie
ną dieną jie yra buvę teisingi; ir už tai 
reikia jiems padėkoti. Jie už tai ir pa
tys sau dėkingi. Rivijero bendruomenė, 
t. y. šeimos, kurių sūnūs šiandien buvo 
įsimylėję Anetą, nė kiek neabejojo savo 
nuopelnais, pasiektais Teisės čempiona
te, ir tuo, kad nėra reikalo juos įrodinėti 
naujomis pastangomis. Progreso dali
nyje visam laikui jie liko sunertomis 
rankomis.

Gerokai dvasia aprimę, — šią valan
dą tarptautinėje plotmėje pilietines ko
vos beveik buvo užgesinusios tautinę ne
apykantą, išskyrus seną anglofobijos 
nuodėgulį, kuris dar smilko nuo Būrų 
karo, — būdami sušvelninto, menkai mi
litaristinio' patriotizmo, pasinešę į tole
ranciją ir gerą nuotaiką,' — nes jie bu
vo gerai apsirūpinę, — būdami nugalė
tojų pusėje, jie atrodė lengvai gyvenanti, 
plačios moralės, neaiškiai humaniška, 
dar labiau savanaudiška, skeptiška, be 
didelių principų,bet ir be didelių prieta
rų (tuo nereikėjo tikėti!..) bendruome
nė... Jų eilėse buvo keletas katalikų li
beralų, nemaža protestantų, didesnis 
skaičius žydų, ir daugiausia geros pran
cūziškos buržuazijos, abejingos bet ko
kiai religijai, iškeitusios ją į politiką; 
toji buržuazija nešiojo įvairias etiketes, 
bet beveik nebuvo nutolusi nuo respubli- 
koniškumo, kuris, trukdamas trisdešimt 
metų, ėmė virsti tik forma — pačia 
praktiškiausia— konservatizmu. Ten 
buvo atstovaujamas ir socializmas; tai 
buvo jauni buržua, turtingi ir intelektu
alūs, patraukti Žoreso aukso liežuvio ir 
jo pavyzdžio. Tada jie su Respublika 
dar gyveno medaus mėnesį.

Aneta niekados rimtai nesidomėjo po
litika. Jos stiprus vidinis gyvenimas 
nepalikdavo tam laiko. Bet ji, kaip ir vi
si kiti, pergyveno dvasios pakilimą 
“Aferos” metu. Meilė tėvui ją formavo 
panašią į jį; ji jautė tai, ką jis jautė. 
Stumiama savo širdies ir laisvės in
stinkto, kurį nešiojo savo kraujuje, ji 
buvo visad pasiruošusi stoti prispaustų
jų pusėn.

(Bus daugiau) 1

Martiną Kvedarą

Nors jau ir buvo Vilnyje ra
šytą apie M. Kvedaro-Kveda- 
ravičiaus mirtį, aš betgi noriu 
dar kiek plačiau parašyti a- 
pie velionio mirtį, laidotuves, 
ir šiek tiek iš jo biografijos.
Lapkričio 12-tą dieną Marti

nas tragiškai baigė savo gyve-, 
nirno dienas, sulaukęs 67-rius 
metus amžiaus. Buvo narys 
pažangių, organizacijų, Lais
vės ir Vilnies skaitytojas, ir 
nuoširdus rėmėjas viso darbo 
už pažangą. Paliko liūdinčius 
žmoną Oną, dukterį Hilda 
Drury, tris anūkus, vieną po
dukrą ir du posūnius .

M. Kvedaravičius buvo gi
męs Lietuvoje, Biržų valsčiaus, 
Kubilių kaimo. Aiherikon at
vyko 1906 metąis, apsistojo 
Gardner, Massachusetts vals
tijoj, 1911 metais apsivedė 
su pirma žmona, su kuria su
silaukė ir auklėjo dukrelę 
Hilda. Kiek vėliau dėl tūlų 
šeimoje priežasčių turėjo su į 
moteria atsiskirti, o 1926 me
tais atvyko ir apsigyveno Det
roite, kur visą laiką dirbo 
Nash Kelvinator Co. dirbtuvė
je. 1931 metais vedė Oną į 
Kentra-Kentrienę, su kuria : 
gražiai, pavyzdingai išgyveno 
iki pat mirties.

Prieš keletą mėnesių Marti
nas sveikatoj pradėjo blogai 
jaustis, lankėsi pas gydytoją, 
bet geriau nebuvo. Rugsėjo 
men. pasidavė Fordo ligoni
nėn, kur po ilgo tyrimo sura
do, jog esama vėžio ligos vi
duriuose. Nors žinoma ligoni
nėj tiesioginiai bandė to dar 
nepasakyti, bet Martinas bu
vo plačiai apsiskaitęs ii’ su
prato kame dalykas, ir ncat- 
laidžiai gydytojo reikalavo, 
kad jam pasakytų jo ligos 
priežastį, ką gydytojas ir pa
darė, apgailestaudamas. Tuo- 
męt ,draugas Martinas įsitikri- 
no, jog ta liga nėra išgydoma 
ir gyvėnti arba, geriau pasa
kius, kankintis liko vos keletas 
mėnesių. Jis nusprendė su
trumpinti gyvenimą, paimda
mas didelę dožą migdomųjų 
vaistų. Prieš tai atliekant, pa
rašė raščiuką, atsiprašydamas 
už tokį pasielgimą, dar pažy
mėdamas jo norą, kkd laik
raščiams Laisvei ir Vilniai jo 
vardu būtų pasiųsta nprs po 
$25.

Velionis buvo pašarvotas 
Brazio koplyčioje. Jo karstą 
gausiai puošė gėlių vainikai, 
nuo organizacijų, giminių ir 
draugų. ,

Išlydint atsisveikinimo žo
džius sakė pats laidotuvių di
rektorius D. B. Brazis, pažy
mėdamas, kad apie ,velionį 
nėra daug ką sakyti; nes jis 
buvęs nežymus asmuo, o tik 
darbo žmogus, ir todėl nesi- 
radę iš jo idėjos draugų vei
kėjų, kad kas pasitarnautų ir 
pasakytų kiek žymesnę atsi
sveikinimo kalbą. Nuly d ėjus į 
kapines, irgi D. B. Brazis tarė 
keletą žųdžių paminint lie
kančią velionio šeimą, prie 
kokių organizacijų velionis 
priklausė, ir padėkojo šeimos 
vardu dalyviams laidotuvėse.

Mano nuomone, ir taip pat 
keletos kitų, su kuinais teko 
kalbėtis, draugas Kvedaras 
buvo pilnai užsipelnęs daug 
įspūdingesnės, žymesnės atsi
sveikinimo kalbos bei paskuti
nės pagarbos nuo jo įdėjos 
draugų. Ir tikrai tenka ap
gailėti, kad čia Detroite mes 
nebeturim mūsų pažangiųjų 
tarpe, kas galėtų suteikti ' šį 
paskutinį patarnavimą, pasa
kant tinkamą kalbą, atsisvei
kinant mirusį draugą; '/ kuris 
per eilę metų buvo mūšų or
ganizacijų ’nariu, darbuotoju’, 
rėmėju. Draugo Kvedaro įvy
ky.) buvo kreiptasi į keletą, 
kurie praeityj pasitarnaudavo 
pasakyti kalbą, atsisveikinant 
mirusį draugą. Bet visi sura
do kokią nors priežastį, kad 
atsisakyti. "Suprantama, tai 
nėra labai lengvai atliekama 
pareiga, nes ji reikalauja susi
kaupimo ir tvirtų nervų. Bet 

tai labai svarbu, ir galį tai at
likti, turėtų neatsisakinėti. Už 
tai jūsų pastangos būtų di
džiai įvertintos.

Likusi velionio Kvedaro 
šeima prašė šių žodžių rasėją 
išreikšti jų širdingiausią pa
dėką visiems, kuom nors prisi- 
dėjusiems su bent kokia pa
galba bei užuojauta, kaip tai, 
už prisiųstas gėles, draugų 
užuojautos žodžius, išreikštus 
laikraštyj Vilny, laidotuvių 
direktoriuj Braziui už jo prie
lankų ir mandagų patarnavi
mą.

Draugo Kvedaro asmenyje 
netekome gero, nuoširdaus 
draugo ir mūsų darbų rėmėjo. 
Pasigcsim mes jo ir su pagar
ba ilgai prisiminsim.

Senas Detroitietis.

Worcester, Mass.
Jauna pora sukūrė šeimyninį 
gyvenimą

Lapkričio 22 d.- vietiniai ir 
tolimesni svečiai, gentys iš 
Conn, ir Pcnn. valstijų, daly
vaudami Charlio Walent ir 
Normos Čeponytės .vestuvėse, 
praleido linksmai, ir gražiai 
laiką. Jaunavedės tėveliai, 
Lietuvių Olympia Parko gas- 
padoriai, E. ir A. Čeponiui, iš
leisdami savo vienturtę dukrą 
Normą už C. Walent, iškėlė 
puikiausią puotą, pavaišinda
mi visus su skaniausiais val
giais ir išsigėrimais. O vielos 
lietuvių organizacijų nariai 
irgi atsisveikindami su jiems 
artima, mylima, jauna meno, 
dailės mėgėja, apsčiai dalyva
vo Normos ir Charlio vestuvė
se.

Jaunavedžiai išvyksta įsi
kurti, į Niatick, Mass. Ten. 
jiedu pirm apsivedimo įsigijo 
sau tinkamą naują gražų gy 
venimui namuką, kur būsią 
Charliui arčiau j jo darbovie
tę. Kaip patirta, jis yra elek
tros inžinierius iš Philadelphi- 
jos miesto. Jis patenkintas Šio
je valstijoje savo užsiėmimu.

C. Walent netolimoje praei
tyje buvo atvykęs į Worces; 
tor Į LMS atostogų mokyklą. 
Ta proga jisai suėjo į pažintį 
su Norma. Jis siekesis daugiau 
susipažinti su lietuviškuoju 
menu, i)' jo plėtote, ir visais 
kitais susijusiais su menu dar
bais. Normą jisai rado ne 
vien dalyvaujančią mokyklo
je, bet sykiu aktyviai veikian
čią mokyklos darbuotėje. Po 
tam ir jis nusprendė apsistoti 
Mass, valstijoje arčiau savo 
pamylėtos, kurią dabar jau tu. 
ri sau už žmoną.

Charlis dainavo Lyros Cho
re Philadelphijoje, be to, jis 
gerai valdo smuiką. Norma gi, 
buvus vietos Aido Chore, dai
navo, vaidino ir visus kitus 
darbus su menu susijusius at
liko. Būnant dar jaunutei, jai 
buvo užduota net Chorą vesti. 
Daba)* ji šiaip prlgelbėjo. lie
tuvių pažangiečių veikloje, 
nes Choro nesiranda. Nekartą 

į ji pasirodė išstodama kaipo 
solistė, o tas jai gan gražiai 
sekasi. Ne be reikalo vietos 
žmonės ją gerbia, gražiai at
sinešdami link jos. Jai išvy
kus; veikloje pasidarys spra
ga, veikėjai pasiges jos.

Jaunavedžio tėvai, Pranas 
ir Petronėlė Valentai, phila- 
delphiečiai, matyt, labai pa
tenkinti, kad jų vienišas sū
nus susirado sau tinkamą, tų 
pačių minčių pažangią, kaip 
jis pats, gyvenimo draugę. Jie 
dalyvavo vestuvėse, gražiai 
nusiteikę, kaip ir .visi dalyviai.

Esu linkęs manyti, kad kaip 
tik jaunieji susitvarkys savo 
naujoje gyvenvietėje, tai ir 
vėl prisidės prie mūsų meninįs 
veiklos darbuotės.

Geriausios jiems laimės.
Vikutis.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienrašti Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias is viso pa; 
šaulio.

Chicago, Ill. North Abington, Mass.
Su mūsų kankliečiais

Kaip žinia, gruodžio 7 d., 
Cicero j e, Liuosybės svetai
nėje, LKM Choras rengia savo 
metinį koncertą. Tai nėra ko
kia didelė naujiena, nes LKM 
Choras kiekvieni metai tokius 
koncertus rengia.'

Noriu pasakyti, kad bus 
daugeliui didelė staigmena 
todėl, jog šiam koncerte nei 
iš šio nei iš to išgirsime nau- 1 
ją duetą, šis duetas daug 
kuom bus skirtingas nuo kitų 
duetų. Jis bus vyrų duetas. 
Sudarys jį du geriausi LKM 
Choro dainininkai, ilgamečiai 
kankliečiai.

Kiek tenka girdėti šiedu vy
rai labai rimtai ruošiasi LKM 
Choro koncerte pasirodyti. 
Rodos, jie turi mintyje net ir 
visuomet ir įvairiuose paren
gimuose dainuoti, kaip moto
rų duetai daro. Iš tikrųjų, 
kad tas būtų teisybė, Chicago- 
je susilauktumėm mūsų meni
ninkų tarpe dar vienos paspir
ties—to vyrų dueto.

Be to, kankliečių koncerto 
nekuriu numerių pildymui yra 
pakviestas visiems žinomas 
dainininkas solistas Stogis. 
Taipgi dainuos paties choro 
žvaigždės Bagdonienė, K\vai- 
nauskienė ir kitos. Choras, irgi 
ruošiasi pasirodyti šauniau.

Sudaryti meninę koncertui 
programą pavesta choro mo
kytojui Clcm Deffneriui/ Jo 
muzikoj gabumus labai gerai 
žinome ir nei vienas neapsi- 
vilsime nuėję pas kankliečius 
gruodžio 7 dieną, į Liuosybės 
svetainę, Cicero j.

Mano manymu, jei šiam 
kankliečių koncerte gims mi
nėtasis vyrų duetas, koncertas 
bus istorinės reikšmės. Todėl, 
kas tik galėsime, visi būkime 
koncerte ir palinkėkime nau
jam vyrų duetui, kad jis neiš
irtų ir tobulėtų skambėdamas 
lietuviška daina plačioje Chi
cago jo, kaip per daugelį metų 
skamba Dočikienė su Stanevi
čiene ir pradėjusios skambėti 
Bagdonienė su Kwainauskie- 
ne. Ir jeigu toks vyrų duetas 
susitvertų, būtų vienintelis A- 
merikos lietuvių kolonijoje. 
Iki šiol neteko girdėti, kad 
bent kur turėtume stiprų ir 
pastovų vyrų duetą.

Bravo jums abiems, aš jūsų 
vardų neminėsiu, jjis pasirody
site publikai ir šiltai ji jus 
sutiks. J. Žaliukas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hartforde galite gauti vaistinėse ant: Park ir Hudson; Governor ii* 
Sheldon gatvių.

Adresuokite: M. ŠVILPA, 1’. O. Box 78, Sta. A, Hartford, Conn, 
arba: 597 Broad St., Hartford, Conn.

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštad., , Lapkričio-Nov. 29, 1952.

Spalio 29 d., 1952 m., stai
ga mirė Eva K u neės (Kun- 
čius). Palaidota religiniai St. 
Patrick Cemetery, N. Abing
ton, Mass. Paliko nuliūdime- 
savo mylimą vyrą Joną Kon
čius, sūnų Leoną, marčią, a- 
nūką, daug giminių ir drau- 
gų. Sūnus L. Kunčius plačiai 
pagarsėjęs medaus biznyje 
ir bičių auginime. ,

J. Šimaitis

Middleboro, Mass.
Lapkričio 20 d., 1952 m., 

po ilgo sirgimo mirė K. 
Charles Kunces (Kunčius), 
sulaukęs 74 m. amžiaus. Pa
laidotas religiniai, St. Mary 
Cemetery, Middleboro, 
Mass. Paliko nuliūdime vieną 
dukterį, du sūnus, keturis a- 
nūkus, brolį Joną, N. Abing
ton, Mass., seserį Elzbietą 
Lietuvoje, daug giminių iY 
draugų. Middleboro išgyveno 
4 1 metus. J. Šimaitis.

Montello, Mass.
Lapkričio 18 d., 1952 m„ 

staiga mirė Elzbieta Uses, 
Petro žmona, palaidota reli
giniai, Melrose Cemetery. 
Paliko nuliūdime savo myli
mą šeimyną, vyrą, dukterį, 
sūnų ir kitus gimines ir drau
gus, pažystamus. Amžiumi 
buvo dar jauna, neturėjo 60 
metų. Priklausė prie Biručių 
Pašaipiuos Draugijos.

J. Šimaitis

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

GARSINKIT6S LAISVĖJ

MATTHEW A.
BUYUS !
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

•IMT*

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172
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NETENKAME
DRG. V. BOVINO
- Gruodžio mėnesį drg. V. 
Bovinas išvyks apsigyventi 
į Floridą, kur jo šeima jau 
įsikūrusi.

D-gui Bovmui išvykstant, 
Brooklvnas ir plačioji jo 
apylinkė netenka uolaus ir 
s u m a n a u s men o srity j 

x veikėjo. Vargiai kas ki
tas šią spraga užpildys to
kiu darbštumu, kokiu pa
sižymėjo drg. Bovinas. Ar 
jį kas kritikavo, ar piktai 
barė — jis energingai ir 
ryžtingai savo vagą vis tiek 
varė. Antrojo pasaulin ic 
karo metu, kai mūsų jau
nieji menininkai buvo pa
šaukti prie ginklo, rodės 
kad jau meno veikla pasi
baigs. Bet drg. Bovinas ii 
tuo sunkiuoju metu ranku 
nenuleido — jis garbingai 
organizacinę meno veiklą 
išlaikė. Jis. veikė Meno Są
jungos centro komitete, 
LMS III Apskrities komite
te ir Liaudies Teatro komi
tete. Jo plunksna irgi nie
kad nerūdijo. Suorganiza
vimas džiųių meno festi
valių Chicagoj, Brooklyne 
ir Bostone vyriausiai buvo 
atlikta d-go Bovino suma
numu ir triūsu. Už atosto
gų mokyklas Worces.teryj 
mūsų jaunimas irgi vyriau
siai yra dėkingas d-gui Bo- 
vinui.

Moterys dėkoja už 
paramą bazarui

Lietuvių Namo Bendrovės
Suvažiavimas ir banketas

Marininkai pikietavo 
už taiką tuojau

tas 
kai 
m o 
m a
tinti.

Astorijoje mirtinai pašau- 
jaunas tėvas Frank Felice 
jis nuėjo užpakalyje na- 
pašiūrėje užmigusį nežino- 
jauną vyriškį iš ten prasa-

Valdinė Budžeto Taryba už* 
gyrė planą skirti $20,000,000 
statybai mokyklų.

Vincas Boyįnas
Ir, štai, mes šio didžio 

darbuotojo jau netenka-1 
• me...

D-ga Boviną atsisveiki
nant, Brooklyno Lietuvių 
Liaudies Teatras, LMS III- 
sios Apskrities, komitetas ir 
kiti d-go Bovino draugai 
rengia jam išleistuves gruo
džio 20-tą d., Liet. Kultū
riniame Centre. Tai bus i 
vakarienė su menine pro
gramėle.

Rengėjai kviečia visus 
medininkus ir d-go Bovino 
asmeninius draugus jo iš
leistuvėse dalyvauti. Prisi
dėjimas—$2.50.

Bilietų jau galima gauti 
pas draugus K. Jankaitį, 
Rainius, Mizarienę ir Lais
vės raštinėj. ,

Mana r tie j i išleistuvėse 
dalyvauti esate prašomi įsi
gyt bilietus tuojau, kad 
rengėjai iš anksto žinotų, 
Kokiam skaičiui dalyvių va
karienę .paruošt. Tatai bus 
ne tik rengėjų, bet ir pa
čiu dalyvių naudai.

Laukiame išlto prisidėji- 
■* mo!

Vienas iš rengėjų
* - r -- --

Unija reikalaus 
40 valandų

Transportininkų Unijos su 
‘ busų linijų savininkų ir mies

to valdžios atstovais pasitari
me unijos viršininkas Michael 
J. Quill sakė, jog griežtai lai
kysis reikalavimo 40 valandų. 
Darbininkai tebedirba po 48 

. y ir po daugiau.
Quill kaltino miesto admi

nistraciją, kad ji nesistengia 
to pagerinimo darbininkams 
vykdyti, nors seniai yra paža- 

, dėta. Jis sakė’ jog vengimas 
atsakomybės yra “pigiausia 
politika, kokią kada miestas 
yra matęs.”

Moterų rengtoji daugelio 
tautų paroda ir bazaras taikai • 
ir draugingumui;* lapkričio 15 
ir 16 dienomis, Jugoslavų sa
lėje, New Yorke, visais atžvil- 1 
giais atitiko savo . vardui ir > 
siekiui.

Keliolikos tautų kilmės a- 
mcrikietės, įskaitant ir lietu
ves, o taip pat ir daugelio gen- 
tkarčių amerikones, turėjo sa

vo stoteles ai’ stalus greta vie- I 
uos kitų. Abiemis dienomis, I 
daugeriopomis kalbomis, aidė
jo daugelio tautų dainos ir i 
muzikos melodijos, vaidinti j 
vaizdeliai.

Stoteles dabino tautines 
spalvos ir ant jų sudėti dailės 
dirbiniai—tūli tik parodai, k i- | 
ti išleisti tam tikslui, kuriam 
ši sueiga rengta. Kai kurias į 
stoteles prižiūrėjo, prie jų ! 
dirbo, tautiškai, spalvingai ' 
p a s i p u o š u s i os m o t e rys.

Lietuvės šį kartą vien paro-1 
dai daiktų nestatė. Tačiau ir i 
išleidimui bazare daiktų buvo I 
gražių, pakankamai pasipuoš- | 
ti ii- naudos iš to gauti, Greta i 
kasdieninių paprastųjų reik- , 
menėlių namams, buvo rauko- ■ 
mis išgražintų pagalvėms už-1 
vai kalų, apmegstų skepetaičių, ' 
Lietuvoje seniau gaminta ran- • 
kų darbo staltiesė ii’ moder- I 
niškų Lietuvos linelio audinių. | 
Turėjo gražų rinkinį dailiškai 
pasiūtų prijuosčių, pagražintų i 
rankšluosčių ir kitų gražmenų. '

Ypatingo dėmesio patraukė | 
vienos worcestericciu draugių 
atsiųsti, atrodą ką tik iš lau
ko nuskinti kukurūzai (kor- ' 
nai). Tačiau čiuptelėjus var- ; 
pa, pirštai pajunta tik šiltą 
vilną. Tokių niekas kitas čia j 
neturėjo.

Lietuvės taipgi turėjo prie ■ 
savo stalo tikros lietuviškos 
Balčiūno (Silver Bell Stagg 
St.) duonkepykloje keptos 
stambios ruginės duonos, taip
gi saldrūkštės baltesnės, ir py
rago. Visą tai greit išgaudė 
norintieji paragauti lietuviškos 
duonos. Tūli klausinėjo, kur 
jos galima gauti pirkti. Buvo 
ir namie kvptų barankučių. 
Kitų valgių šį kartą nedarė.

Vengrės turėjo nepaprastai 
skanių pyragaičių, o žydės 
žuvies kukuliukų, taip pat 
daug tautiniai paskilbusių py
ragaičių ir saldumynų. Ne vi
sos pardavinėjo valgomų daik
tų, nes neturint virtuvės, tik 
barą, ne viskas patogu buvo 
išlaikyti.

Programoje buvo visko— 
chorų, solo ir duetų dainų, 
liaudies šokių, taipgi profesio
nališkų šokėjų, kalbų, filmų, 
pupetės vaikams programoje, 
ispanai vaikai šokėjai portori- 
kiečių suteiktame punkte.

Lietuviai aidiečiai ir siety- 
niečiai, vadovybėje savo mo
kytojos Mildred Stensler, gra
žiai pasirodė ir buvo šiltai į- 
vertinti, nors jiems atiteko ta 
nemaloni vieta būti paskuti
niams ilgokai užsitęsusioje, 
vėlyboje programoje. Jiems 
akompanavo muzikas Pranas 
Balevičius. Aidiečiai savo dai
nomis suteikė didelę dovaną 
šiai iškilai.

Moterys dėkingos Aidui ir 
Sietynui su mokytoja ir akom- 
panistu už labai draugišką 
talką. Tuo patimi dėkoja vi
siems apdovanojusiems baza- 
rą.

Praėjusiame moterų susirin
kime buvo pateiktas pilnas 
lietuvių darbo raportas, džiu
giai narių priimtas ir reiškėsi 
mintis, jog svarbu ir ateityje 
dalyvauti tokiuose veiksmuo
se.

Bendrame tautinių moterų 
organizacijų atstovių susirin
kime pilno raporto iš visli 
tautų nuoveikio dar neturėjo, 
tačiau iš to, kiek jau žinoma, 
matėsi džiuginančios pasėkos.

D-ė.

Norime dar kartą priminti, jog Lietuvių Namo Ben- 
.trovės (Lietuvių Kultūrinio Centro) šerininkų metinis 
Suvažiavimas Įvyks šeštadieni, lapkričio 29, Liberty Au
ditorijoje.

Suvažiavimas prasidės kaip 1 vai. po pietų, šerininkų 
registracija prasidės kaip 12 vai.

Būtų gerai, kad tie šėrininkai. kuriems laikas leidžia. 
Heilų užsiregistruoti prieš 1 vai.

Tie, kurie iki pietų dirbs, gali tiesiai į Auditoriją at
vykti ir čia pietus pavalgyti, nes valgykla bus atdara 
visą dieną. Kas tik norės, tą dieną galės skaniai pasi- 
valgyti.

Taipgi svarbu visiems priminti tai. »kad tuoj po šeri
ninkų suvažiavimo Įvyks Lietuvių Kultūrinio Centro me
tinis bankietas. Prasidės 7 vai. vakare.

Kviečiame šėrininkus ir ne šėrininkus šiame bankiete 
dalyvauti. Įžanga $3.00. Gaspadinės paruoš geriausius 
valgius.. # !

Kaip matote, svarbu dalyvauti suvažiavime ir ban
kiete.

Kaip visada, taip ir šiais metais atsiras tokių šėrinin- 
ku, kurie dėl kokiu nors aplinkybių negalėtų suvažiavi
me dalyvauti. Tokiu šerininkų maloniai prašome išpil- 
Jyti jiems pasiųstus Įgaliojimus (proxy) ir prisiųsti T'- 
bertv Auditorijos adresu.

Pasimatysime metinėje mūsų Kultūrinio Centro suei
goje.

LNB direktoriai
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Forumas apie lietuvių 
sceniškąją saviveiklą

šį sekmadienį įvyks Kultū
rinio • Forumo antras popietis. 
Tema šiuo kartu yra sceninė 
saviveikla. Sceninis menas, tai 
yra, mūsų dramatinė saviveik
la, vaidinimai, spektakliai, 
dramos, komedijos, vaidina 
svarbią rolę mūsų, pažangių 
Amerikos lietuvių, kultūrinia
me gyvenime. Mes visi gėri
mės mūsų vaidinimais, su ne
kantrumu laukiame naujų 
perstatymų.

Kultūros Forumo šio sek
madienio programoje bus ir 
trumpa meninė programa, ku
rią išpildys, dramatiniu reci- 
tavimu, artistas iš Peoples Ar
tists grupės, greičiausiai Bill 
Robinsonas, gerai žinomas po
etas ir deklamatorius. Bot 
svarbiausia popiečio dalis bus 
ne ta programa, o debatai 
apie mūsų saviveiklą.

Svarbiausią įvedamą pas
kaitę patieks Rojus Mizara, 
eilės scenos veikalų autorius 
ir dramos kritikas. Režisie
riai Jonas Valentis ir kiti pa
sižadėjo dalyvauti ir pasisaky
ti šios temos reikalais, lygiai 

i kaip eilė aktyvių aktorių.
Taigi, mes girdėsime, kaip 

dramaturgai, režisieriai, kriti
kai ir aktoriai diskusuos, kels 
aukštyn kas gera ir kas bloga 
mūsų sceniniuose perstaty
muose. Bet tai nebus vien te
atro specialistų debatai. Te
atras be publikos, — tai nu
lis. Geras teatras gali gyvuoti 
tik su pritariančia publika.

Pasislėpęs Luchese 
į ginamas teisme I o

Valdinių teisdarybės įstaigų 
, valdininkai sakosi raketieriaus 
: Luchese negali rasti. Tačiau 
■ jo advokatai jį randa.

Lapkričio 25-tą teisminei į- 
: staigai įteiktas skundas, kuria- 
i me Luchese sako, kad jis per- 
I sukiojamas. Ir kad jis turi už
baigti savo biznio reikalus dėl 
to, kad jis spaudoje apšmeiž
tas, pakenkta jo bizniui.

Valdininkai sako, jog už
tęstą prieš jį bylą nupilietinti 
ir deportuoti, žmonės kalba, 
jog tai daroma ne dėl to, kad 
jis žalingas kaipo raketierius, 
bet kitais sumetimais.

Tad, ir šiuose debatuose galės 
savo nuomones išreikšti kiek
vienas, kuris interesuojas, kad j 
ir ateityj mes matytume lie
tuviškoje scenoje kuo daugiau 
naujų veikalų, dramų, kome
dijų ir kitokių.

Forumo pradžia 4 valandą 
po pietų, Lietuvių Kultūrinia
me Centre, ateinantį sekma
dienį, lapkričio 30-tą dieną.

Rengėjai.

Būrys marini ūkų demonstra
vo prie Jungtinių Tautų pasta
to New Yorke lapkričio 24-tą. 
Nešamuose plakatuose išrašy
tuose šūkiuose jie reikalavo 
sustabdyti Korėjoje mūšius 
tuojau. O karo belaisvių ir 
visais kitais klausimais derėtis 
paskui.

Sargybiniai darbininkų ne
prileido *prie asemblėjos pa
stato, tiktai prie raštinių.

Daily News darbininkai 
pagrasino streiku

Laikraštininkų Gildijai pa? 
grasinus komercinio laikraščio 
Daily News leidėjams streiku, 
valdžia tuojau atsiuntė tarpi
ninką George McGahan vyk
dyti derybas tarp unijos ir 
samdytojų.

Už streiką pasisakė didelė 
dauguma redakcinio ir ko
mercinio štabo darbininkų. 
Ten dirba apie 850.

Unijistii konferencija 
ragina veikti taikai

New Yorko Labor Conferen
ce for Peace išleido, pareiški
mą, kuriame ragina unįjas ir 
unijistus veikti taikai. Ypa
čiai svarbiu stato Liaudies 
Kongresą Taikai, įvyksiantį 
Vienoje gruodžio 12-tą.

K on fere n c i j os pirminiu k as 
Samuel Friedman . praneša 
spaudai, jog jo organizacija 
jau seniai darbuojasi ir turi 
planus pasiųsti iš New Yorko 
atstovi n gą d ei egaci.j ą.

Buvęs policistas James 
Fox, 34 metų, ir jo bendrinin
kė Toni McKay Nuteisti kaipo 
suokalbininkai grasinimais iš
gauti iš turtingų asmenų pini
gus.

REIKALAVIMAI
Reikalinga namų darbininke. Pa

sitikima virėja. Nuosavas kambarys: 
geri namai. $45 i savaitę. Nuolat. 
Guolis vieloje. Paliudijimai. Skam
binkite: NEptune 4-6452.

(233-2.34)

REAL INSTATE
HOUSE FOR^SALE, 3 stories, 2 

baths, 9 rooms, oil heat, now roof. 
In good general condition. 1703 
Hollins St. Asking $6500. Call ’ 
GI. 4371 J.

(234-236)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED —MALE

UPHOLSTERERS for custom 
work, 
holidays 
person:

ANASTASIA’S, 2023 Sansom St.
(234-236)

A

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

lietuvių Glenn šeimos nuosavybe
*•

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

3

b d

V. KROCHMALNAS lį
Patarnauja ir dainuoja . g 

ukrainietiškas ir kitas dainas k

Puikūs valgiai I
UKRAINIEČIAI IR KITI| 219 2nd Avenue

| '(arti 14 th St.)

į NftRA MINIMUM MOKESTIES IR NfcRA COVER CHARGE 

j Penktadieniais, šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show,
B Dainos ir šokiai, šauni Orkestrą.

New York, N. Y. |
Telefonas GR. 3-9865 >Telefonas GR.
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ACME LIQUOR STORE
SAM SAPEGįA, Savininkas

Didelis pasirinkimas Amerikoniškų ir 
Importuotų degtinių ir vynų.

ANT UŽSAKYMU PRISTATOME 

Į NAMUS

Greitas patarnavimą^, ir teisingos kainos i /

2110 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
Telefonas NAvarre 8-4343 Lie. No. L-5288

Calver/

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS

New Yorko Pelham sekci
joje buvęs nušautas požeminio 
pasaulio charakteris Paul 
Caravello palikęs apie $60,- 
000 turto.’

I

Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174

MALE

PRANEŠIMAI

jvyks

v. Vi

PAJIEŠKOJIMAI
GERA PROGA

J. M„
R.F.D. 1, Box 712, 

191 Harrison SI.,
Clarklownship, Rahway, N.J.

(232-236)

balotais balsavimas.
10 d., 1952 m. Pra- 
vakare, Unijos salė- 
Pl., Brooklyn. N. Y. 
Skyriaus nariai ir 
dalyvauti balsavimo 

tuos asmenis, kū
pa tinka. Pra-

BROOKLYN, 
Lietuvių Siuvėjų 

54 Skyriaus valdybos rinkl
iai yra

Antradionj,
LDS 1 
kimas, 
Union

N. J. Apylinkėje
Esame seno amžiaus du žmonės. 

Turime G kambarius. Tad norėtu
me gauti viduramžiaus vedusių po
rą be vaikų -- gyventi kelia loję tų 
kambarių. Ant viršaus yra miega
masis kambarys, apačioj galės pasi
daryt valgyt. .Su renda susitaikysi
me. Dėl daugiau informacijų rašy- • 
kite:

A.C.W.C.F.A.
Uni jos 
mas, 
įvyks gruodžio
sidės 4-tą vai. 
je, 11-17 Arion

Gerbiami 54 
narės, prašome
ir balsuokite už 
ric jums gei iausia 
šome turėti su savim Unijos ir So
cial Security korteles.

54 Skyriaus . Valdyba.
' (234-235)

PRIE LAIVŲ 
TAISYMO 

ANGLE SMITHS
ar

PEČKURIAI
BETHLEHEM 

Steel Co.
SHIP BUILDING DIVISION 
3075 RICHMOND TERRACE 
MARINERS HARBOR, S. I.

(232-236)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas

Top wages, steady work, paid į gruodžio 1 d.. Liet. Tautiško 
and vacations. Apply in kambariuose. Pradžia 7:30 v.

sus narius prašome dalyvauti, 1 
! me daug svarbių reikalų apti 
, Taipgi bus išduotas raportas iš
L.D. 7-1 os Apskr. konferenejos. Gc 
Shimaitis, fin, rast.

(233-234)
AUTOMOTIVES. BODY & FEN

DER MAN. Experienced. Steady 
work. Good working conditions. 
Good pay. Apply in person or phone: 
.UNIVERSITY MOTORS. Broad & 
Christian Streets. PE. 5-6015. Mr. 
DeMarco.

(233-235) x

CARPET LAYERS. Exp. eni.v.

BROOKLYN, N. Y.
gruodžio 2 d,, jvyks 

kuopos priešmelinis susirin- 
Piliečių Klubo salėje, 280 

Avė. Pradžia 7:30 v. vak. 
pasistengkite dalyvauti, nes

šiame susirinkime turėsime perrinki. 
Steady work; good working eondi-Į kuopos komitetą ir reikės išrinkti 

Apply Jn )>erson. delegatus j LDS 3-čios Apskr. kon- 
kuris jvyks gruodžio 14 

Liberty Auditorijoj. Taipgi svar- 
kad nariai pasimokėtų duokles 

šiuos molus.
M. Stakovas, prol. sekr. 

(233-234)

lions. Good pay.
CHARLES BOGLE
St. See Mr. Bogle or Mr. Paulson.

(231-236)

6 Strawberry ' ferenciją, 
d., 
bu 

, už
. STEEPLEJACK. Various types of , 
work. Sheet metal exp. preferred, 
Steady work; good working condi- 
lions. Apply in person: George E. ■ 
Joyce Co. 4340 Main Street, Mana-i 
yunk.

(231-234)

MEN 
LABOR 
PLANT.

RIDGEWOOD, N. Y.
LDS 103 kp. ir LLD 55 kp. prieš 

metinis susirinkimas įvyks gruodžio 
|2 d., 8.v. v., šapolo-Vaiginio salėje, 
1147 Thames St., Brooklyno. Abiejų 
i kuopų nariai dalyvaukite, reikės 

WORK JN i perrinkti valdybas sekanticm me- 
Rolaling tam. Taipgi užsimokėkite duokles

P. Babarskas, sek® 
(233-234) W

GENERAT
CHEMICAL
Shifts; good pay and Steady work, už šiuos molus.
Apply:

TUNGSTEN CORP. 
Washington & Oak Sis.

Conshohocken, Pa.
(231-234)

LATHE OPERATORS
Must be able to grind tools; set 

' up machines and road micrometers. į 
1 Mso needed: ELECTRICIAN, EX- j 
•pericnced on A.C. and D.C. power. ' 
Able to repair and install motors, 
and control. Steady work; good 
working conditions; good pay. Apply 
in person.
PRECISION DRAWN STEEL CO 

3600 River Rd., Camden, N. J.
(231-234)

HELP WANTED—FEMALE
OREOLE REFRIGERATION CO.
2308 Frederick Ave., has imme

diate opening for an efficient young 
lady who is experienced or we will 
train you to use'a Remington Book
keeping machine. This is a fine op
portunity for a girl Friday who is 
interested in good salary and steady 
job with pleasant, surroundings. Ap- 
ly to above Company. Ask for MR. 
O’NEILL or call ED. 1000.

'*• (232-238)

OPERATORS
Experienced on plain Singer Sew

ing Machine. Excellent salary and 
working conditions; steady position. 
35 hr. week.

Apply or phone
I. ESKIN & SONS

410 Jersey Ave..
Gloucester, N. J. 
Gloucester 6-0850 

(231-234)

K 2Z2Z2 ZZZZZ^zA

Dr. A. Petrikaib

b/b
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

—t

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn. N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

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

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233

filof 
Numeri

cally helpful. Opportunity to learn 
typing; permanent position. Full 
time. Apply in person: MRS. JOHN
SON, 432 Chestnut Street.

(231-234)

FILE CLERK. Knowledge 
ing casually applications.

GENERAL OFFICE WORK. Girl, 1----- UsJ*accurate typist. Varied work, 
own initiative; permanent, position. 
Pleasant, working conditions. 40 hr. 
week. Call MA. 7-1228.

(231-234)
TYPIST to copy policies and dic

taphone 
branch 
Full or 
lion.

transcribing. Some exp. in 
casualty Insurance helpful, 
part time; permanent posi- 
day week. Apply in person: 

Mrs. JOHNSON, 432 Chest riut 
(231-234)

3
St.

MALE and FEMALE

COUPLE. Man and wife; exper
ienced. Best references. No Laundry 
or gardening, i 
license.
Steady position
Phone 9—10 A. M. or 6—8 P. M.

Norristown 8-2693.
(231-238)

Must have driver’s 
Sleep in own apartment, 

for right couple.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y

S

6 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštad., Lapkričio*Nov. 29, 1982 >




