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Prezidentas Trumanas aną 
dieną kalbėdamas Fargo mie
ste, North Dabotoje, iškėlė į- 
domų klausimą: kur yra dau-
giau vagių-sukčiy, valdžioje 
ar Amerikos bankuose?

• Jis bandė parodyti, jog
bankuose yra daugiau sukčių, 
negu jo valdžioje, nes vienas 
iš kiekvienų 300 bankininkų— 
sukčius! Valdžioje esą gerė
liau.

Gerai, ponas prezidente: 
bet kas gi šiandien—tiesio
giai ar netiesiogiai—kontro
liuoja mūsų valdžią, ar ne
bankininkai ?!

—o—
Spalio menuo—didžio dar

bymečio mėnuo. Ypatingai šie
met šis mėnuo kupinas didžių 
įvykių.

Štai, Kinijos sostinėje, Peki
ne, atsidarė didžiulis taikos 
galininkų suvažiavimas.
* Jame, pasirodo, dalyvauja 
net 15-ka amerikiečių.

Mr. Acheson sako: jis žinąs 
kiekvieną tų dalyvių. todėl, 
kai jie sugrįš, bus gerokai val
stybės department© pačiupinė
ti. Kaip jie drįsta dalyvauti 
sambūryj, kuris yra atsuktas 
už taiką!

—o—
Maskvoje šiomis dienomis

prasidės 19-tasis Tarybų Są
jungos Komunistų Partijos 
kongresas.

Jis turės milžiniškos reikš
mės ne tik to krašto tautoms, 

z o ir išlaukiniam pasauliui.
,—o—

Už savaitės, Niujorke, atsi
darys Jungtinių Tautų asem- 
blėja; jos sesijos ir posėdžiai 
vyks naujojoje būstinėje pa- 

dKįiai Rytų upę.
Iš viso pasaulio kraštų de- 

/ legatai jau renkasi.
Ar ši asemblėja nuspręs ką 

nors teigiamo, — ar ji, pa
vyzdžiui, tars žodį už tai, 
kad tuojau būtų baigtas karas 
Korėjoje, nežinome.

Bet vienas dalykas aišku : 
asemblėjoje karo baigimas 
Korėjoje bus iškeltas ir bus 
plačiai diskusuotas.

Asemblėjoje vyriausiu klau
simu bus taikos išlaikymas 
pasaulyj. 

—o—
Spalio mėnuo šiemet reikš

mingas mums, amerikiečiams 
ir tuo, nes tai paskutinis mė
nuo rinkiminėje kampanijoje.

Progresyvių žmonių parei
ga per šį mėnesį pasiekti juo 
didesnį skaičių žmonių su įti- 

1 kinančiu žodžiu, kad jie bal
suotų už tuos kandidatus, ku
rie stoja už tuojautinį karo 
baigimą Korėjoje.

Beje, kiekvienas privalo ir
• tai suprasti: jei norėsi lapkri

čio 4 dieną balsuoti, būtinai 
turi užsiregistruoti!

Spalio mėnuo mums, lietu
viams progresyviams žmo
nėms, reikšmingas tuo, kad 
mes vedame vajų už savo 
spaudos išplatinimą ir sutvirti
nimą.

Konkrečiai : prasidėjo Lais
vės vajus.

Kiekvienas rūpinkimės, kad 
jis būtų sėkmingas, kad juo 
daugiąu dienraščiui naujų 
skaitytojų būtų gauta.

Rytoj, sekmadienį, mūsiškis 
Aido Choras turės pokylį-pa- 
rę 'minėjimui 40 ,metų savo 
amžiaus.

Jeigu einame į privatines 
pares, tai juo labiau privalo-

• , me ateiti į liaudiško mūsų
choro parę, — choro, kuris 
per 40 metų mus linksmina, 
lietuvių liaudies dainomis 

fį skaidrina niūrią darbo žmo- 
4 gaus padangę. Pokylis įvyks 

Lietuvių Kultūriniame Centre, 
Richmond Hill’yje.
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STALINAS SAKO: SOVIETAI NIEKO NEUŽPULS, BET'i

KARAS TARP KAPITALISTŲ ŠALIŲ NEIŠVENGIAMAS
A .

Šia u r. Korėja protestuoja, 
kad jankiai “barbariškai

Kareivis paaukotų ranką ar koją, kad tik 
ištrūkt iš Korėjos fronto, sako daktaras

žudo belaisvius”
Korėja.— Generolas Nam 

II, Šiaurinės Korėjos liaudi
ninku ir kinu atstovas de
ryboms dėl paliaubų, kar
čiai protestavo ameriko
nams, kad jie “barbariškai, 
niekšiškai šaudo beginklius 
belaisvius stovyklose.”

Nam II ypatingai smerkė 
amerikonus už naujausią

Anglai paliuosuoja
Hitlerio generolus

Hamburg, Vokietija. — 
Anglai paleido iš kalėjimo 
hitlerini generolą Eberhar- 
da von Mackensena. Jis iš 
pradžios buvo nusmerktas 
mirti už tai, kad jo įsaky
mu naciai sušaudė 300 ita
lų, kuriuos buvo paėmę kaip 
įkaitus.

Paskui mirties bausmė 
Macken senui buvo pakeista 
amžinu kalėjimu. > ■■ >

Pranešama, kad netrukus 
bus visai paliuosuoti ir na
cių maršalai Kesselringas 
ir von Mannsteinas. Jiedu 
jau buvo laikinai paleisti 
“dėl sveikatos pataisymo.”

Anglija išsprogdino 
pirmutinę savo A-bombą

Melbourne, Australija. — 
Anglija sėkmingai padarė 
pirmąjį savo atominį 'ban
dymą—išsprogdino “atomi
nį ginklą” Monte Bello sa
lose, 85 mylios i šiaurvaka
rius nuo Australijos.

Nuo sprogimo pakilo de-, 
besys 6,000 pėdų aukštyn. 
Jis buvo “apdriskęs” ir pa
našus į milžinišką Z raidę. 
O amerikonų atom-bombų 
eksplozijos s.ukelia pana
šius į grybą debesis.

JAPONŲ SEIMAN 
IŠRINKTA 143 KARINIAI 
KRIMINALISTAI

Tokio. — Tarp-išrinktų j 
Japonijos seimą tariamų 

‘“liberalų” yra ir 143 kari
niai kriminąlistai, kurie 
dar tik neseniai buvo pa
liuosuoti nuo bausmių.

Tokie ir panašūs premje
ro Yošidos “liberalai” lai
mėjo seime 240 vietų. Juos 
rėmė amerikonai. Seimas 
viso susideda iš 466 atstovų.

Tirana, Albanija. — Per 
rinkimus. 99 su puse procen
tai Albanijos piliečių bal
savo už demokratinio fron
to kandidatus.

filmų festivalį. Šiuo žygiu jis 
ryžtasi apvainikuoti savo 20 
metų filmų mene veiklą.

Kiekvienas pripažins, jog 
šis asmuo sunkiai dirba, auko
damas ne tik savo darbą, o ir 
pinigą. Dėl to jis vertas pa
garbos.

Richmond Hill 19, N. Y., šcšt., Spalio (Oct.) 4, 1952
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žygi, kur jie Čedžu saloje 
nukovė 56 belaisvius ir su
žeidė 120.

Nam II sakė:
“Ši jūsų suruošta skerdy- 

nė savaime liudija, kaip jūs 
meluojate, būk daugelis be
laisvių atsisako namo grįž
ti. Jūs pasirodote Azijos 
tautų neprieteliais.”

Egiptas užšaldė Wafd 
partijos pinigus

Kairo, Egi p t a s.—P r e m j e - 
ro Naguibo valdžia perėmė 
i savo rankas ir užšaldė 
Wafd tautininkų partijos 
iždą — $287,000. Tą žygį 
padarė todėl, kad Wafd va
dai atsisako pašalint pini
ginius žulikus iš savo tarpo.

Wafd yra skaitlingiausia 
politinė Egipto partija.

Trumanas kaltina 
gen, Eisenhowerj už 
lėšų eikvojimą

Seattle, Wash. — Gene
rolas Eisenhoweris, republi
konų kandidatas į preziden
tus, dabar kaltina demo
kratų valdžią už bereika
lingą karinių lėšų eikvoji
mą, bet jis pats daugiau
sia padare bergždžių kari
nių išlaidų, kaip sako prez. 
Trumanas.

Antrojo pasaulinio karo 
metu Valdžia turėjo vieną 
įstaigą, kuri užsakydavo 
bei pirkdavo reikmenis ar
mijai, laivynui ir oro jė
goms; bet Eisenhoweris, 
būdamas vyriausiu koman- 
dierium, panaikino tą įstai
gą ir įsakė, kad armija, lai
vynas ir oro jėgos atskirai 
sau užsisakytų reikmenis. 
Taip ir buvo bereikalingai 
dvigubai ir trigubai perka
ma tie patys dalykai, pada
rant daugybę bergždžių iš
laidų, sakė Trumanas.

Eisenhoweris taipgi pats 
sau prieštarauja, kuomet 
jis. dabar perša mažinti ka
rines išlaidas. Pirmiau jis 
reikalavo vis daugiau ka
rinių lėšų. Bet jis užmiršo 
savistoviai protauti, pareiš
kė Trumanas. Eisenhowe
ris dabar šneka taip, kaip 
jam padiktuoja senatorius 
Taftas.

PAGIMDĖ PENKTĄ 
PORĄ DVYNUKŲ

Pittsburgh. Irma Griser’- 
ienė, 37 metų amžiaus, pa
gimdė jau penktą porą dvy
nukų. Be to, ji nuo pir
miau turi vienus “trijukus” 
ir 7 pavienius kūdikius. 
Taigi turi viso 20 augančių 
vaikų. Vyriausias yra 17 
metų amžiaus.
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Korėja.—Amerikonai ken
čia toki pragarą mūšių 
fronte Korėjoje, jog aš ma
nau, daugelis mielu noru 
atiduotų ranką ar koją, kad 
tik galėtų pasiliuosuoti iš 
to pragaro, — sakė dakta
ras chirurgas O. D. Rus- 
sell’iui, amerikinių Scripps- 
Howard laikraščių kores
pondentui. Tas daktaras 
daro operacijas sužeistiems 
amerikonams.

O lakūnas, kuris lėktuvu 
helikopteriu neša sužeis

I r anas vėl grasina sutraukyt 
diplomatijos ryšius su Anglija

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Mossadegh išlei
do atsišaukimą į savo pilie
čius prieš anglus. Grūmo
ja sutraukyti diplomatijos 
ryšius su Anglija, jeigu an
glu valdžia atmes Irano rei
kalavimą — atlyginti $137,- 
200,000 už naftą - aliejų. 
Tiek anglai nusukę bei ne- 
damokėję už naftą, kurią 
anglų kompanija traukė, iš 
Irano žemės.

P remi era s Mossadegh ta
me atsišaukime prašo ira
niečių patarimo, kokia Ųu- 
ropos ar Azijos šalis turėtų 
atstovauti Iraną Londone 
po to, kai jis sutraukytų 
diplomatijos ryšius su An- 
glija.

Anglija reikalauja Ame
rikos talkos prieš Iraną

London. — Anglijos mi
nistrų kabinetas per' dvi

Eisenhoweris perša, kad 
pietiniai korėjiečiai 
daugiausiai kariautu 

Champaign, Ill. — Gene
rolas Eisenhoweris, čia kal
bėdamas, jau siūlė, kad pa
tys Pietinės Korėjos tauti
ninkai daugiausiai kariau
tų prieš Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką ir 
prieš kinus, jos padėjėjus. 
Esą, tai “azijatų” karas, to
dėl jie patys, o ne “Jungti
nės Tautos,” turėtų dau
giausiai kovoti.

Vėl pats sau prieštarauja
United Nations, N. Y. — 

Vakarinių kraštų atstovai 
Jungtinėse Tautose buvo 
nustebinti tokia Eisenhowe- 
rio kalba. Nes dar neseniai 
jis ir kiti republikonų poli
tikieriai reikalavo daugiau 
Jungtinių Tautų armijų, 
kad greičiau laimėtų Korė
jos karą.

(Amerikiečiai kaskart la
biau nekenčia to karo; to
dėl republiko.nai ir keičia 
savo pasiūlymus.)

ORAS.—Giedra ir truputį 
šilčiau.

tuosius iš fronto, saike tam 
korespondentui:

—Aršiausias dalykas — 
tai sužeistų kareivių klyks
mai. Kada kareivis klykia 
visą laiką, iki aš jį parga
benu, dėl to aš pats beveik 
apleips.tu.

Morfino įleidimas “ada
ta” į kraują paprastai nu
tildo sužeistuosius, bet bū
na atsitikimų, kad sužeis
tasis vis tiek klykia, nepai
sant morfino. O kartais ir 
morfino pritrūksta.

Hienas svarstė ginčus su 
Iranu dėl naftos ir nutarė, 
kad Jungtinės Valstijos 
“būtinai turi laikytis iš
vien su Anglija” tame klau
sime.

Tranas neseniai prašė A- 
meriką pasistengt, kad An
glija nustotų blokavus naf
tos - gazolino gabenimą iš 
Trano i kitus kraštus.

Prez. Trumanas. pirmiau 
siūlė Tranui $10,000,000, jei
gu Iranas pasiduos tarp
tautinio teismo sprendi
mui dėl atlyginimo an
glams. Jie reikalauja atly
gint už tai, kad Trano val
džia perėmė į savo rankas 
buvusiąją anglų naftos pra
mone.

Iranas atmetė šį pasiūly
mą, sakydamas, jog tarp
tautinis teismas, galėtų tik
tai tarpininkauti Jr patar
ti, o ne nuspręsti.

Jankių generolas surado • 
naują “pateisinimą,” kodėl 
sušaudė 56 belaisvius

Korėja.— Amerikonų ge
nerolas Thomas W. Herren 
pasakojo, kad 6,000 belais
vių, kinų ir Šiaurinės Ko- 

i rėjos liaudininkų, “planavę 
ištrūkti iš stovyklų Čedžu 
saloje.” Todėl jie Sukėlę 
riaušęs. Tada buvo Įsakyta 
kareiviams šaudyti belais
vius. Taip amerikonai ir 
nušovė 56 “riaušininkus,” 
sužeisdami 111 kitu.

Pirmesnieji gi amerikonų 
pranešimai teigė, kad be
laisviai atsisakė eiti darban 
ir demonstravo, minėdami 
trimetinę sukaktį nuo’Ki
nijos Liaudies Respublikos 
įsikūrimo. Todėl ameriko
nų komanda ir liepė juos 
šaudyti. .

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai skelbia, 
kad numušė dar tris Ame
rikos lėktuvus.

Havana, Kūba.—Karinin
kai suėmė 30 kubiečių, ku
riuos kaltina už suokalbį 
nuverst valdžią.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejį’*

Vakarų Vokietija, Japonija, 
Anglija, Franci j a “stengsis
ištrūkt iš Amerikos nagų”

Maskva. — Sovietų prem
jeras Stalinas pareiškė, jog 
Sovietų Sąjunga neužpuls 
kapitalistinių šalių, ir jos 
tatai žino. Bet karate tarp 
pačių imperialistinių vals
tybių yra neišvengiamas.

Stalinas, rašydamas žur
nale Bolševik, sako:

“Vakarinė Vokietija, Ja
ponija, Anglija ir Francija 
ir Italija, pakliuvusios į 
a m e r i k onų nagus, dabar 
klusniai vykdo Amerikos 
valia. Bet tai būtu neiš
mintinga manyti, kad tos 
šalys amžinai pakęs Jungti
nių Valstijų viešpatavimą 
ir jungą, kąd jos nemėgins 
ištrūkti iš amerikinės ver
gijos.”

Susidūrimas tarp kapita
listinių šalių dėl turgavie
čių yra didesnis karo vari
klis, negu “prieštaravimai

Dešinieji Anglijos 
socialistai negalį 
apsieiti be Amerikos

Morccambe, Anglija. — 
Aneurin Bevan, kairesnių
jų Anglijos socialistų vado
vas, pasiūlė rezoliuciją, rei
kalaujančią atsisakyti nuo 
dolerinės paramos iš Ame
rikos ir sustabdyti pasmar
kintą Anglijos ginklavimą
si.

elemento Attlče’o vado
vaujama, dešiniųjų daugu
ma socialistų Darbo Parti
jos suvažiavime atmetė Be- 
vano rezoliuciją. Bet už re
zoliuciją balsavo 40 procen
tų delegatų, o prieš ją — 
60 procentų. v

Attlee ir kiti dešinieji pa
sakojo, kad Anglija negalė
tų apsieiti be piniginės pa
spirties iš Jungtinių Valsti
jų. Jie tvirtino, }<ad Angli
ja būtinai turi stipriau 
ginkluotis prieš “pavojų iš 
Rusijos pusės.”

Nixonas eikvojo valdžios 
pinigus savo propagandai

Washington. — Senato
rius Nixonas, republikonų 
kandidatas į vice-preziden- 
tus, neseniai per radiją gy
rėsi, būk jis taupė- valdžios 
lėšas, todėl priėmė $18,235 
iš Cąlifornijos turčių ir 
tuos pinigus vartojo politi
nei savo veiklai.

1 /

Dabar gi pats Nixono 
kampanijos vedėjas Mur
ray Chotiner buvo privers
tas pripažinti, kad Nixonas 
valdžios lėšomis išsiuntinė
jo 23 tūkstančius politikie- 
riškų savo laiškų. Apie tai 
sužinojo laikraštininkai, to
dėl ir Chotiner negalėjo už
ginčyti.
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tarp kapitalizmo stėvyklos 
ir socializmo stovyklos,” ra
šo Stalinas, duodamas tokį 
pavyzdį:

Jungtinės Valstijos ir An* 
glija po Pirmojo pasaulinio 
karo stiprino Vokietiją 
taip, kad vokiečiai galėtų, 
užpulti Sovietų Sąjungą. 
To vieton, tačiau, Vokieti
ja užpuolė anglų - f rančų* 
zu-amerikonu bloką. V C v

Judėjimas dėl taikos
Pasaulinis judėjimas dėl 

taikos neturi tikslo nuverst 
kapitalizmą. Bet tas judė
jimas galėtų laikinai pasto
ti kelią naujam karui arba 
Jolyn karą nustumti. Tai
kos judėjimas galėtų nu
versti karines (militarines) 
valdžias ir jų vieton įstaty? , 
ti kitas valdžias,., sutinkan
čias laikyti* taikos per tam 
tikrą laikotarpį.

“Tatai, suprantama, būtų 
gera, net labai gera,”, bet 
negalėtų pašalint neišven
giamų karų tarp kapitalis
tinių šalių, — sako Stalinas. 
—“Norint tikrai panaikinti 
karus, reikia patį kapitaliz-
mą panaikinti.”

Kapitalistinė santvarka 
po Antrojo pasaulinio karo • 
bendrai smunka, eina link 
suirimo, žymia dalim todėl, 
kad prarado milžiniškas sa
vo prekęms rinkas Kinijoj, 
Sovietų Sąjungoj ir naujo
siose liaudies demokratijo
se. Tat kapitalistiniai kraš
tai , bandydami pridengti 
savo puvimą, griebiasi to
kių priemonių, kaip Mar
shall planas, Korėjos ka* 
ras ir pasmarkintas ginkla- 
vimasis. Jie elgiasi pana
šiai, “kaip skęstantis žmo- > 
gus, kuris griebiasi šiau
do.”

Socialistinių kraštų 
stiprėjimas

Stalinas lemia, kad Sovie
tų Sąjunga, Kinija ir nau
josios liaudiškos demokra
tijos netrukus jau pasiliuo- 
suos nuo dalykų pirkimo iš 
kapitalistinių kraštų. Dar 
daugiau. Sovietų Sąjunga 
ir liaudiškieji jos kaimynai 
neužilgo pasigamins tokius 
dirbinių - produktų pervir
šius, kad reikės juos siųsti 
užsienin parduoti. t

Stalinas dėsto praktinius 
žingsnius, kuriais Sovietų 
Sąjunga eis iš socializmo į 
komunizmą. Tarp tų žings
nių bus: Darbo dienos su
trumpinimas iki 5 ar 6 va
landų, tikrojo uždarbio pa
kėlimas antra tiek aukštyn, 
visuotinas politechninis 
mokslas, ir tt.

Visos Sovietų Sąjungos 
Komunistų Baltijos suva
žiavimas taip pat svarstys 
šiuos Stalino pateiktus aiš
kinimus ir sumanymus. Su
važiavimas atsidarys šį sek
madienį. J;
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Po to, kai darbo žmonės 
pašalina išnaudotojų val
džias iš savo kraštų, jie, 
aišku, pirmiausiai rūpinasi 
savo gerove. Jie dirba ge
riau,'jie kuria naujus mies
tus, naujus fabrikus, kelia 
žemes ūkį, mokosi ir, svar
biausia, daboja savo svei-

ja skaičius yra sumažėjęs dau
giau kaip trigubai. 1938 me
tais valstybės biudžete sveika
tos apsaugos reikalams buvo

Nauji Lietuvos Gamyklų Dirbiniai
Rašo G. METELSKIS

VILNIUS — Tarybų Lie
tuvos pramonė visų broliš-

piančio trikotažo, naujų 
avalynės modelių, naujų šil
kinių, vilnonių, medvilninių 
bei lininių audinių rūšių. 
Maisto pramonės fabrikai 
pagamino naujas konditeri
jos dirbinių rūšis, daug t 
įvairių pusfabrikačių.

Naujiems dirbiniams su-' 
kurti Tarybų Lietuvoją^Įf i 
darbuojasi daug' konstruk
torių, inžinierių - technolo
gų ir darbininkų.

žemės ūkiui pakelti
Lietuvoje įsisavintą nau

jų rūšių produkcijai, skir
ta gyvulių fermoms. ^‘Vil
niaus “Komunaro” žemės 
ūkio mašinų gamykla, ‘be 
jau gaminamų pašarų 
s m u 1 kintuvų, automatinių 
girdytuvų ir kitų mecha
nizmų, šiais metais pagami
no siurblius skysčiams per
pumpuoti. Šie siurbliai yra 
skirti pašarų šutintuvams 
ir tiekiami Kauno “Atra
mos” gamyklai, kurioje pa
starieji gaminami.

“Elfos” elektrotechnikos 
gamykloje gaminami moto
rai naminiams šaldytu- 
vams, kuriuos gamina J. V. 
Stalino vardo automobilių 
gamykla. 1952 metais “El
fos” gamykloje imta ga
minti naują elektros moto
rą, .skirtą radijoloms. Ke
letas tūkstančių tokių mo
torų jau nusiųsta į Minsko 
radijo gamyklą. 
“Elfos” gamykla 
pavyzdį prietaiso, 
gai ' grojančioms 
lems.

Visoje tarybų šalyje vis 
didesnį, pripažinimą išsiko
voja Kauno “Pergalės” ga
myklos turbinos, kurias šie
met pradėta masiškai ga
minti.'

Vis plačiau išsivysto dvi
račių gamyba, kuri ne per 
seniausiai buvo pradėta* 
Šiaulių dviračių gamykloje.

Vilniaus “Puntuko” me
chaninė gamykla pradėjo 
gaminti reduktorius — me
chanizmus, kuriais pakeičia
mas juostos judėjimo grei
tis konvejeriuose. Toje pat 
įmonėje šiais metais gami
nami siurbliai, kurie yra 
skirti oro drėgnumui padi
dinti tekstilės fabrikų ga- 
rtiybiniuose. skyriuose.

Lengvoji pramone
Plečiant gaminamosios 

produkcijos asortimentą, 
žymių laimėjimų, per pasta
rąjį laiką pasiekė Tarybų 
Lietuvos lengvosios pramo
nės įmonės. Jos pagamino 
naujų dirbinių iš neišsitem-

skirta tik 1.143 tūkstančiai le- j kųjų respublikų didžios pa
kų, o praėjusiais metais — 'galbos dėka kasmet vis la- 
402 milijonai lekų. Medicinos biau išsivysto ir sustiprė- 
įstaį^ų pajėgumas priimti-ligo- ja. Fabrikai ir gamyklos 
nius padidėjo palyginti su iki- į aprūpinamos naujais įren- 
kariniais laikais 63 kartus, gimais, panai' 1 
Prieš karą kaimuose nebuvo 
nė vienos ligoninės, o 
veikia dešimtys kaimo 
nių, kurias aptarnauja 
gydytojai. ” Daugumoje 
įsteigti ambulatoriniai 
tai.

idcjamos nau
jos žaliavų rūšys. į įmones 
ateina nauji kvalifikuoti u

kadrai. Visa tai įgalina ne 
tik metai po metų didinti 
produkcijos gamybą.’ kelti 
k 6 ky b i n i u s d a r b o rodikli u s, 
bet ir imti gaminti naujų 
rūšių dirbinius

dabar 
ligoni- 
prityrę 
kaimų 
punk-

Gengsteriai prisidengia į 
“kultūriniais” vardais

Washington. — Raketie- 
riai, gembleriai, gengsteriai 
sudarė neva kultūrines bei 
“labdaringas” o r g a nizaci- 
jas. Prisidengdami tokiais 
nekaltais vardais, piktada
riai pelnosi šimtus milijo
nų dolerių per metus įvai
riuose miestuose ir nemoka 
valdžiai taksu. Valdžia ke
tina juos “pakedenti.” •

Tėvynės Balsas išspaus
dino straipsnį apie žmonių 
sveikatos apsaugą tūlose 
liaudiškose r e s.p u b likose. 
Štai, paimkime Čechoslova- 
kiją:

Čekoslovakijoje sveikatos 
apsaugos ir socialinio draudi
mo reikalams .skiriama maž
daug apie ketvirtadalis valsty
bes biudžeto. Visiems darbo 
žmonėms ir jų šeimų nariams 

! teikiama nemokama medici- 
! nos pagalba. Jiems garantuo- 
! tos kasmetinės apmokamos a- 
i tostogos, daugiavaikystės pa-

I validams, našlėms, našlaičiam, 
o taip pat kitokia valstybės 
pagalba. Čekoslovakijoje prie 
gamyklų ir kaimuose atidary
ta daug naujų ligoninių, 
klinikų, ambulatorijų.

Gi Lenkijoje:
B ų r ž u a z i n ė j e Le n k i j oje 

metais visos ligoninės turėjo iš 
viso 69 tūkstančius lovų. Liau
dies valdžia atstatė fašistinių 
grobikų sugriautas ir sudegin
tas ligonines, pastatė daug 
naujų, aprūpintų naujoviš-
kiausiaiš -įrengimais. Lovų 
skaičius ligoninėse pereitais

pakilęs iki 103 
tūkstančių. Iki šešerių metų 
plano, liaudies ’ vikiui išvystyti 

i pabaigos nutarta pastatyti 66 
naujas' .
naujus skyrius šimte 
ligoninių.

Sparčiai plečiamas 
tori jų tinklas. 1937 
viena ambulatorija 
tūkstančiui gyventojų, o 1950 
metais ■— 18-ai tūkstančių. 
Artimiausiu laiku miestuose, 
darbininkų gyvenvietėse ir 
kaimuose bus .pastatyta šim
tai ambulatorijų, aprūpintų 
naujoviškiausia medicinine a- 
paratūra. Įvykdžius šešerių 
metų planą, jų skaičius bus 
padidėjęs 160 procentų.

Vengrijoje daroma pana
šiai. Visoje eilėje miestų 
statomos didelės 
kos ir kitokios 
taisymo įstaigos.

Rumunijoje tik 
tais pradėjo veikti 510 nau
jų ambulatorijų, 2,685 pir
mosios pagalbos punktai ir 
320 medicinos punktų.

Bulgarijoje lovų skaičius 
ligoninėse palyginti padidė
jo 40 procentų.

Kaipgi mažutėje Albani
joje, c pie kurią amerikinėje 
spaudoje bene mažiausiai 
žinių tepasirodo? Laikraš
tis rašo:

Albanijos gyventoją! pirmą 
kartą gavo medicinos pagalbą 
prie liaudies valdžios. Šalies 
sveikatos apsaugos organai at
kakliai kovoja su džiova, ma
liarija ir kitomis ligomis,' ku
rios feodalinio-fašistinio ir in- 
terventų viešpatavimo laikais 
buvo tikra liaudies rykštė. 
Šiuo metu susirgimų maliari-

ŽMONĖS, KURIE NEŽINO, 
KĄ JIE PLEPA

PRIEŠ TŪLĄ LAIKĄ generolas Walter Bedell Smith, 
vadovas Central Intelligence Agency (lietuviškai atsieit 
bus: Centralinė šnipų ar seklių agentūra) paskelbė, jog 
komunistai, es.ą, yra įėję į visus valdžios departments. 
Komunistų yra net ir jo vadovaujamoje agentūroje!

Turime atsiminti, jog gen. Smitho, buvusio Eisenhow- 
erio padėjėjo karo metu, o vėliau buvusio mūsų krašto 
ambasadoriaus Tarybų Sąjungoje, agentūra yra įkurta 
tam, kad siųsti šnipus į kitus kraštus, ypatingai į kraš
tus, esančius “anapus uždangos,” ir ten atlikdinėti viską, j 
ką tik jie gali blogiausio tiems kraštams. j

. Dėl to gen. Smitho pasisakymas padarė ypatingo įspū- i 
džio visam kraštui. Pagalvokime: štai, vadas įstaigos įšalpO17pensijos seneliams/in- 
kovai prieš komunistus visame pasaulyje, prisipažįsta, ' 
,kad toje įstaigoje yra komunistų!

Na, ir šį gen. Smitho pasisakymą tuojau pasigavo re- 
. publikonai. Eisenhoweris ir Nixonas džiaugiasi. Juk 
tai amunicija jiems prieš demokratus! Žiūrėkite, repu- 
blikonai sako: Trumano valdžios numylėtinis Smithas 
pripažįsta, kad visose valdžios įstaigose yra komunistų, 
—net ir jo įstaigoje jų esą! Jeigu taip, tai Trumano val
džia, kuri šiuo metu taip žiauriai komunistus puola, iš 
tikrųjų tai daranti tik iš paviršiaus, o tikrumoje, ji re
mia komunistus!

• Pasirodo, jog generolas Smithas privirė tiek košės, 
kad ne. tik jis pats, o ir Trumanas nebegali jos sumau
roti !

, SMITHAS PASIJUTO ŠALTAME VANDENYJ. Da
bar jis teisinasi. Jis, bijodamas, Į
jam “vilko bilieto,” tuojau pradėjo prašyti republikonus, 

* kad jie nieko apie tai nekalbėtų.
„To neužteko. Jis pasiuntė Trumanui specialų memo

randumą, kuriame visaip aiškinasi, sakydamas, jog jis 
tai sakė “akies plotu,” nes ligi .šiol nebuvo surastas nei 
vienas komunistas jo vadovaujamoje įstaigoje. Jis aną 
pareiškimą padaręs tik dėl to, kad taip galvojąs, o ne 
dėl to, kad taip būtų buvę.

•Ar tai ne kvailas veiksmas žmogaus, kuris paskirtas 
vadovauti “svarbiausiai įstaigai”?!

i metais buvo
,• kad Trumanas neduotų

NEŽINOME, ar yra Smitho ištaigoje komunistų. Žo
dis “komunistas” Amerikoje šiandien imamas labai pla
čiai ir, sakytume, kvailai.
" Atsimename., komunistu buvo apšaukta Roosevel- 
tienė, komunistu buvo apšauktas Franklin D. Roose- 
veltas ,o neseniai senatorius McCarthy generolą Mar- 
shallą apšaukė beveik krašto išdaviku.

Tuo pačiu kartu toks menševikas, kaip Grigaitis, ko
munistus ir jiems, pritarėjus vadina tiesiog “šnipais.”

< Visokie politiniai rieda augios komunistu vadina kiek
vieną, kuris pasisako už karo baigimą Korėjoje, kuris 
taria žodį už negrų teises, kuris sako, jog su Tarybų 
Sąjunga Amerika privalo, sugyventi draugiškai.
•-Didysis, rusų rašytojas Maksimas Gorkis kadaise daug 

iriaž taip pasakė: pūvančioj! buržuazija pagimdė tiek 
visokių idijotų, kurie patys nežino, ką plepa!

NEŽIŪRINT VISOKIŲ košimų, visokių šerengų, pa
saulis eina pirmyn. O tai reiškia., jog ir žmonės, kurie 
sudaro pasaulį, negali stovėti vietoje.

• Mūsų valdžios įstaigose šiandien gaįi būti “geriausi,” 
atsargiausiai atrinkti, perkošti žmonės, tačiau rytoj, 
gyvenimo vingiams besirituliuojant, tie patys.žmonės 
gali pradėti galvoti kitaip, negu galvojo vakar!

Na, ir tokie žmonės tuojau gali būti apšaukti komu- 
znistais, nežiūrint, ar jie priklauso komunistinei par

tijai, ar ne. *
" Jei taip galvosime, tai būsime priversti sutikti, jog vi

ešose valdinėse įstaigose yra komunistų. Tuomet Smithas 
' hus teisus.

SPAUDA SAKO, jog prezidentas neatstatys gen. 
Smith o dėl jo išsiplepėjimo. Trumanas esąs pasitenkinęs 
memorandumų ir dalykas būsiąs baigto.,

'Tuo pačiu kartu spaudos korespondentai rašo, jog jie 
negalį įsivaizduoti, kaip komunistas galėtų pakliūti. į 
gen. Smitho įstaigą. Ji taip saugojama, ji taip daboja
mą. Visur ginkluoti sargai, visur tikrinimas ir perti- 
krinimas tų, kurie ieško ten darbo, arba tų, kurie bando 
fcoją įkelti į Smitho įstaigą.
..Taigi, matome, kaip dalykai stovi!

NAUJIENŲ REDAKTORIUS ma.no, jog šis triukš
mas, kilęs dėl Smitho išsiplepėjimo, pareina iš to, kad 
Amerikos šnipijada neturi užtenkamai patyrimo.

Ar nevertėtij menševikų laikraščio redaktoriui pasi
siūlyti Smitho padėjėju? O gal Strazdą jis ten. galėtų 
įkibti? Šis tai jau turi patyrimo “liudijimuose.”

me-
Elektros motorai

Pirmojo pokarinio penk
mečio metais, respublikos 
pramonės įmonės pirmą 
kartą Lietuvos istorijoje 
ėmė gaminti elektros moto
rus, metalo plaunamąsias 
stakles, tikslius elektro
technikos prietaisus, ištisą 
eilę žemės ūkio mašinų bei 
keliamųjų mechanizmų. 
Daug naujų rūšių dirbinių 
pagaminta ir šiais. 1952 me
tais.

Prieš kelis mėnesius 
TSRS Jūrų laivyno, minis
terija davė Klaipėdos uos
tų įrengimų gamyklos ko
lektyvui užsakymh gaminti 
greitinius elektrinius kel
tuvus jūrų laivams irengvi.

Dabar šis užsakymas yra 
įvykdytas. Naujasis keltu
vas .kurio keliamoji galia 
yra trys tonos, nuo senųjų 
laivo keltuvų skiriasi strė
lės dailingumu, konstruk
cijos paprastumu ir žymiu 
krovinio kėlimo greičiu. Jis 
yra skirtas greitiriiam laivų 
apdorojimui.

Speciali komisija, atva
žiavusi iš Maskvos, prakti
kos sąlygose išbandė grei- 
tinio keltuvo pavyzdį ir pri
ėmė Klaipėdos mašinų ga
mintojų darbą su aukštu 
įvertinimu. Artimi ausiu 
laiku gamykla, ims masiškai 
gaminti šios naujos rūšies 
produkciją.

Gamyjbai mechanizuoti 
priemonės

Nepaliaujamas naujų sta
tybų daugėjimas, neregėtas 
statybos užmojis tarybų ša
lyje primygtinai reikalau
ja toliau mechanizuoti sta
tybos darbus. Lietuvoje yra 
keletas gamyklų, kurios, ga
mina mechanizmus, paleng
vinančius statybininkų dar
bą. Prie jų, pavyzdžiui, pri
klauso Naujosios Vilnios 
dažymo aparatų gamykla.

Be anksčiau čia įsisavin
tųjų dažymo pultų, gamy
kla šiemet prądėjo gamin
ti vadinamus dažomuosius 
pistoletus, kurie nuo įpras
tųjų šios rūšies įrankių ski
riasi dideliu ekonomišku
mu: palyginti su pirmes- 
niais pneumatinio pistole
to modeliais, dažų suvarto
jimas sumažėja 4-5 kartus. 
Pistolętas įgalina tiek pat 
sėkmingai dažyti- ir didelius 
paviršine, ir siaurus tarpu
sienius bei atstapus. Naujo
jo dažomojo įrankio pro
duktyvumą galima regu
liuoti plačiose ribose — nuo 
25 iki 347 kvadratinių me
trų paviršiaus per valandą.

Naujų statybos mecha
nizmų pagamino šiais me
tais* ir Vilniaus mechaninė 
gamykla Nr. 1. Jų tarpe— 
kalkių gesintuvai, kurie yra 
skirti gaminti skiediniui — 
tešlos pavidalo masei, nau
dojamai statyboje plytoms 
sutvirtinti. Pirmieji kalkių 
gesintuvų egzemplioriai bu
vo pasiųsti į Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos, Akmenės ir 
kitų respublikos miestų sta
tybas. •

GORKIO RAŠTAI 
LIETUVIŲ KALBA

Šiemet sukako 16-ka 
, tų, kai mirė žymusis rusų
rašytojas Maksimas Gorkis. 
Ta proga Lietuvos spauda 
apie jį platokai rašė. Vil
niškiame Tėvynės Balse 
randame apie Gorkio veika
lus, išleistus lietuvių kalba. 
Skaitome:

Didžiojo rusų rašytojo Mak
simo Gorkio kūriniai Tarybų 
Lietuvoje išleisti daugiau kaip 
240 tūkstančių egzempliorių 
tiražu. Mūsų respublikos kol
ūkių kluibuose-skaityklose, ko
lūkiečių ir miestų darbininkų 
knygų lentynose stovi ne vie
nas Gorkio kūrinių tomas. 
Lietu vjų skaitytojas gimtąja 
kalba skaito didžiąją M. Gor
kio epopėją “Klimo Sapigino 
gyvenimas“, romanus “Moti
na“, “Trejetas“, apysakas 
“Foma Gordiėjevas“, “Vaikys
tė“, “žmonėse“, “Mano univer 
sitetai“ ir kt. Tūkstantiniais 
tiražais lietuvių kalbą išleisti 
M. Gorkio apsakymų rinkiniai 
“Bičiuliai“, “Makaras čiud- 
ra“, apybraižos “Geltonojo 
velnio miestas“, straipsniai a- 
pie literatūrą ir pasikalbėji
mai su pradedančiais rašyto
jais: “Jauniems rašytojams“, 
“Pasikalbėjimai apie amatą“

ambula- ir kt. Vien tik 1946-1950 m.
metais 

teko 71

poli-

1938

ligonines ir atidaryti 
esančiu

laikotarpyje lietuvių kalba iš
leistos 25 M. Gorkio knygos.

Richmond, Va. — Sulūžo 
medinis pastolis., nuo kurio 
kalbėjo Eisenhoweris, repu- 
blikonų kandidatas į prezi
dentus. Kalbėtojas Išliko 
nesužeistas.

poliklini- 
sveikatos

1951 me-

Neseniai 
padirbo 

skirto il- 
plokšte-

Panamos prezidentas reika
lauja daugiau “rendos” 
iš Jungtinių Valstijų

Panama Cįty. — Puikiu 
ninkas Jose A. Remon tap^ 
įvesdintas kaip naujas Pa
namos respublikėlės prezi
dentas.

Remonas, būdamas polici
jos viršininkų, per 20 me
tų faktinai pats skyrė bei 
keitė Panamos prezidentus.

Savo įkurtuvių kalboje 
dabar jis ketino reikalauti 
daugiau “rendos” iš Jungti
nių Valstijų už Panamos 
kanalo ruožto naudojimą. 
Iki šiol Panama gauna tik
tai $250,000 per metus už 
tą ruožtą.

Korėja. — Amerikonai ir 
anglai spėja, kad “keli 
tūkstančiai rusų” kariniu^ 
kų Šiaurinėje Korėjoje moP’ 
kiną liaudininkus ir' tech
nikiniai jiems padeda.

Wash'ington. — Tyrinė
jantis kongresmanų komi
tetas surado, kad buvęs ge- 
neralis prokuroras Howard 
McGrath nekliudė didžiųjų 
taksų sukčių.

Wil-Įžymus unijistas 
liam Sentner yra vienas 
iš neseniai suareštuotų 
aštuoniolikos veikėjų. Jis 
darbuojasi nepriklauso
moje United Electrical, 
Radio & Mashinę Wor
kers unijoje. Kaip ir visi 
kiti, jis kaltinamas “suo
kalbyje varyti propagan
dą ųž nuvertimą val
džios.“ Minėtos unijos • 
konvencija vienbalsiai pa- 
siperkė valdžią už perse
kiojimą jų yado.

HALUNAN NIUJORKE
VINCENT HALLINAN, Progresyvių partijos kandi

datas prezidento vietai, Niujorke praleido arti savaitę 
laiko.

Čia būdamas jisv pasakė keletą dešimtų ilgesnių ir 
trumpesnių kalbų.

Hallinan kalbėjo visur, kiekviename, sakytume, did
miesčio rajone. Per vieną vakarą jis pasakė po keletą 
kalbų.

Jo kalbos lietė įvairius mūsų krašto gyvybinius klausi
mus, bet vyriausiai liete taiką, jis, vyriausiu savo pra
kalbose šūkiu statė: baigti karą Korėjoje tuojau, o vė
liau tartis dėl apsikeitimo belaisviais.

Visur Halljnąįnas buvo nuoširdžiai, entuziastiškai pa
sitikus klausytųjų. '

.................................../......

Liaudis apie Laisvę
Visų pažangiųjų lietuvių šiuom tarpu yra didelis susi

domėjimas dienraščio Laisvės reikalais. Štai trejetas 
gan įdomių laiškelių:

“Gerbiama Laisvės Administracija:
Malonėkite priimti šimtinę dolerių. Tai yra pelnas, 

kurį padarėme spaudos naudai surengtame piknike, 
įvykusiame rugpjūčio 31 d., surengtame Amerikos Lie-«r 
tuvių Moterų Klubo. Taipgi ir mūsų vyrai prisidėjo 
prie šio darbo.

Su guodone, Ka.tie Salen, Cleveland, Ohio.”
“Laisvės Administracijai:

Rugsėjo 17 d. susirinkome į Laisvės Choro salę, . 4
~ . • .. -w V • 1 • 1 • T~X • 1 ••Hartford, Conn. Štai ateina L. Šilabaitis. Pasisakė 

kad važiuojąs į New'Yorka. Tai mes subruzdome per 
jį pasiųsti Laisvei linkėjimus, aišku, su finansine pa
rama. »z
L. Šilabaitis ...... '$4.00
J. Beržinis ......... . .  1.00
O. Giraitienė......... 1.00
S. Daunys t............ 1.00

Visi, kurių vardai aukščiau išspausdinti, tariame—
Lai gyvuoja dienraštis Laisvė!”

“Gerbiami Laisviečiai!
Čia rasite money orderį vertės $į4.00. Už prenu

meratą $7.00, o likusieji $7.00 yra auka Laisvei nuo 
M'oterų Komisijos būsimai vakarienei surengti, kuri 
įvyks spalio 26 d.

Rugsėjo 14 d. moterys laikė susirjnkimą ir patiekė 
geriausius planus surengimui vakarienės. Vieta bus 
paskelbta vėliau. Po susirinkimo Laisvės paramai pa
aukojo po dolerį:

O. Deltuvienė, F. Deltuvienė, E. Stankevičienė, O. 
Paserpskienė, B .Petraitienė, P. Kučinskienė ir JC 
Yuškauskas.

Su pagarba, P. Paserpskis, Baltimore, Md?’ v f 
Gražūs atsiliepimai į prašymus rūpintis savo dien-^r 

raščio išlaikymo reikalu. Linkime, kad kitos kolonijos 
pasektų aukščiau minėtas ir kad1 rūpintųsi parengimais 
dienraščio paramai. Laisves Administraciją

F. Repšys........... 1.00
P. Giraitis ......... 1.00
Vyras be kojos ... 1.00

. Viso .... $10.00

2 pusi.—Laisve (Liberty) -šeštadieti., Spalio-October 4, 1952 ?, ■
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KRITIKA MENINES VEIKLOS REIKALU ŽINIOS IS LIETUVOS

PRAVESKIME LMS SUVAŽIAVIMO 
NUTARIMUS

Pirmoj Vietoj Organizacinės Problemos
Pereitas LMS suvažiavimas, įvykęs 

Usteryje, stipriai pabrėžė kaipo svar
biausią šio momento meninės saviveik
los klausimą, tai stiprinimą LMS orga
nizacijos. Tai aiškiai pasakyta ir suva
žiavimo rezoliucijoje.

Organizacinis klausimas pats savaimi 
kvla. nes mes matome veik visose lietu
vių kolonijose meninės saviveiklos ir jos 
vienetų sumažėjimą, organizacinį silp
numą. Todėl ir kyla klausimas, kas ten
ka daryti, kad ta padėtis pagerėtų?

Pirma, LMS Centras turi tai numa
tyti ir planingai į tai reaguoti. Tai reiš- 
iia, organizacinis darbas turi pagvvėti, 

naudimui, delsimui nėra vietos. Orga- 
ir visos priemonės 

Čia LMS 
nacionalės

nizacinė iniciatyva 
reikia naudoti šiam darbui. 
Centras, kaip ir kiekvienos 
organizacijos centras, privalo veikti kai
po vyriausias organizatorius, iniciato
rius. Tain yra su LDS, LLD ir kitomis 
organizacijomis. •

Meninė organizacija, kaip kad LMS, 
privalo turėti savo reikalams organą. 
Tokiu organu reikia ir galima naudoti 
mūsų dienraščių puslapiai. Apie į LMS 
veikla galima ir yra kas. rašyti. Muzi
ka, dainos, scenos veikalai, literatūra,

• vaizduojamasis menas ir daug kitų klau
simu yra susijusių su mūsų menine sa
viveikla. Palaikymas tokio skyriaus ga-* 
Ii būti didelė nauda LMS organizacijai 
ir mūs dienraščiams. Šiuo metu negali 
būti gerame stovyje nei viena kultūrinė

j^rganizacija, jei už ją, apie jos veiklą 
įjjpbus tinkamos agitacijos.

Tie laikai, kada be pastangų, be 'agi
tacijos kūrėsi chorai, dramos grupės jau 
praėjo. Šiuo metu reikia eiti į žmones, 
reikia rašytu ir gyvu žodžiu parodyti 
kultūrinės organizacijos socialę vertybę, 
kad joje priklausyti ir veikti verta ir 
garbinga.

Ir to nepakanka. Apart literatinio or
gano. kaip į meninės saviveiklos viene
tus, taip ir veikėjus reikia kalbėti laiš
kais, buletinais. Reikia leisti informa
cijos, kas veikiama, kas reikia veikti.

Kaip kitos organizacijos, taip ir LMS 
privalo teikti organizacinės talkos kolo- 

, nijoms. Šis klausimas taip pat buvo L. - 
M.S. suvažiavime stipriai pabrėžtas. Jis 
neturi pasilikti tik ant popierio. Reikia 
išvažiuoti, pasitarti su kolonijų veikė
jais. teikti sumanumo atgaivinimui me- 

4<ninės saviveiklos vienetu, kurie jau ne
įveikia. Sėdėjimu ir tylėjipm daug nu-

* veikti negalima.
Repertuaro Paruosimo Reikalas

Praėjo jau keli metai, kaip mes gavo
me iš LMS Centro bent kokį išleistą vei
kalą. Meninės saviveiklos sezonas jau 
čia, bet kur veikalai? Jų nėra. Kur 
bent koki pasiūlymai repertuarui iš L. 
M.S. Centro, iš vyriausio mūsų organi
zacijos organo? Jų taipgi nėra. O L.M. 
S. privalo būti ir leidykla, ir meno kū
rinių centras. B*et ar-kas galvoja apie 
tai, ar daro ką nors tuo reikalu?

Neturėjimas ką vaidinti, ką dainuoti, 
silpnina mūsų meninę saviveiklą ir jos 
turinį. Pavyzdžiui, Brooklyno Liaudies 
Teatras norėtu* ruošti spektaklį, bet nė
ra tinkamo veikalo. Kurie yra, jau vai
dinti, kiti neprieinami. Dar sunkesnė 
padėtis yra su mažesnėmis kolonijomis. 
Kai kurie vienetai imasi kaip ką savo 
pasigaminti. Bet kas išeina? Dažniau
sia kūrinėliai išeina į svietą labai silpni. 
Antra, tai smūgis LMS organizacijai, 
kaipo neatliekančiai savo pareigų.

Ar galima ši padėtis pataisyti? Žino
ma, kad galima. Ir tai jau buvo keliuo
se LMS suvažiavimuose sakyta ir pakar
tota. Lėšų veikalų išleidimui galima su

skelti. Ko reikia, tai gero organizuoto 
* darbo, sumanumo.

Šiuo metu negalima sėdėti ir laukti, 
kad kas ką gal parašys, prisius, o tada 
mes, LMS Centras pažiūrėsime. Tokia 
padėtis gal buvo pateisinama prieš 20 

į > metų, bet ne dabar, šiandien reikia

t

veikti organizuotai, planingai. Reikia 
žinoti, ko mums reikia, ko reikia mūsų 
meninei saviveiklai.

Imkime-sekamą pavyzdį. Susirenka 
LMS Centro Komitetas ar jo įgaliota 
komisija. Jis svarsto ir nutaria, kad 
šiam ar kitam sezonui reikia pagaminti 
ir išleisti toks veikalas ar daugiau jų. 
Kas tada? Sekantis darbas, tai kas pa
gamins tokius veikalus? Žinoma, čia jau 
ne vieno LMS Centro darbas. Bet Cent
ras čia privalo būti organizatorium. Jis 
privalo kreiptis j tuos, kurie gali ką 
nors parašyti, privalo iš jų reikalauti, 
jiems duoti konkrečius pasiūlymus. O 
tokių žmonių, kurie gali rašyti, kad ir 
nedaug, bet yra mūsų judėjime. Jie rei
kia pakviesti, paakstinti. Dar daugiau 
yra tokių, kurie gali padaryti tinkamą 
vertimą, jei nėra pakankamai originalų.

Tą patį galima pasakyti apie muziką, 
dainas mūsų chorams. Mes turime kom
pozitorių, mes turime gana poezijos, ku
ri gali būti apvilkta muzikos rūbu. Tik 
Brooklyno-New Yorko aplinkoje man ži
noma apie pusė tuzino muzikų, kurie ga
li sukurti kompozicijas. B-et ar. jie pa
kviesti prie tokio darbo? Ar prašyta, 
raginta jie imtis kūrybinio darbo?

Negana vien tik pakvietimo. Čia au
gę mūsų kompozitoriai mažiau skaito 
lietuvių poeziją. Dažnai į pakvietimą jie 
atsako: Duok man eiles, žodžius, o aš 
parašysiu muziką.. Vadinasi, ir čia rei
kia planingo darbo. Reikia parinkti tin
kamų eilėraščių dainavimui ir eiti prie 
kompozitorių su konkrečiais pasiūly
mais. O tokį darbą, gali atlikti gera, 
darbšti: komisija.

Kaip vienetų organizavime, taip ir re
pertuaro reikale reikia veikti planingai, 
organizuotai. Pripuolamai veikti, laukti, 
kad kas ką nors parašys, šiuo metu ne
turi prasmės. Meninės saviveiklos ju
dėjimas šiuo metu reikalauja didelės 
atydos.

Kultūrinė Apšvieta Reikia Prapiesti
Taip pat yra būtinas reikalas praplė

sti kultūrinė apšvieta. Kol kas mes tu
rime šiek tiek kultūrinių apšvietos va
karų tik centruose — New Yorke ir 
Chicagoje. O būtinas reikalas yra išeiti 
su apšvieta į mažesnes lietuvių kolonijas. 
Žinoma, mažose lietuvių kolonijose nėra 
pakankamai savų jėgų, ka.d imtųsi tokio 
kultūrinio darbo. Antra, kad ir yra 
šiek tiek intelektualių1 jėgų, bet jos rei
kia išjudinti, paraginti tokiam darbui.

Bet su paskaita nėra taip sunku ir iš 
centrų pasiekti mūsų mažesnes koloni
jas. Apšvietos vakaras suruošti, nėra 
taip sunku, kaip kad koncertas, vaidini
mas, kuriems reikia jau grupės artistų. 
Apšvietos vakaras galima suruošti su 
vienu, tinkamai pasiruošusiu, prelegen
tu. Trūksta tik sumanumo, noro ir tin
kamo paakstinimo iš centrinių, sakysi
me, LMS organizacijos įstaigų.

Programa apšvietos vakarams yra 
gana plati, pasirinkimas didelis. Pir
moj vietoj, manome, turėtų stovėti mū
sų meninė saviveikla, jos turinys. Pir
miausia mes turime pažinti patys save, 
kas mes esame kaipo meninės saviveik
los judėjimas. Apšvietos vakarus ruo
šiant, galima turėti omenyje ir sekamos 
temos:

1. Paskaitos vaizduojamojo meno tema. 
Eilėje kolonijų galima ir parodos suruo
šti, išstatant tapybos kūrinius, rankdar
bius. Tokios parodėlės, gali būti savait
galinės arba savaitinės. .Kaip kur gali
ma. Tuomet ,paskaitos apie vaizduoja
mąjį meną būtų ryškesnės, įęaipo ilius
truotos.

2. Lietuvos istorija, kultūra, liaudies 
dainos, menas mums duoda įvairių te
mų. Lietuvos muzikai, dailininkai, po
etai, literatai daug ką rodo kūrybiniai 
ir ideologiniai.

3. šios šalies liaudies menas, taip pat 
komercinis' teatras, filmai, literatūra 
privalo įeiti į mūsų kultūrinės apšvietos 
pokilius. Referatai šiomis temomis-gali 
būti pateikti ir anglų kalboje, jei mes

Šių metų liepos 12-13 dienomis Uste- 
ryje įvyko Amerikos Lietuvių Meno Są
jungos suvažiavimas. Suvažiavimas bu
vo nekantriai lauktas, nes visi jautė, kad 
mūsų meninės saviveiklos aparatas šlu
buoja. Tikėtasi tame suvažiavime bent 
dalį problemų išspręsti, pašalinti kliū
tis, nutiesti, kaip tai mes suvažiavimų 
eigos entuziazme išsireiškiame, gaires...

Ilgas laikas prie suvažiavimą kritika 
ir kontr-kritika, kaltinimai ir kontr-kal- 
tinimai lekiojo mūsų meninio judėjimo 
mažoje padangėje. Kaip tai dažnai at
sitinka, nuomonės pasidalino . “geografi
niai”: rytiečiai visą kaltę mete ant va
dovaujančių veikėjų Čikagoje, kurie lai
kė organizacijos Centrą, o anie atsikirto 
maždaug su “Jūs ir geriau nepadarytu-
mete.” • : •

Beveik trys mėnesiai pralėkė nuo su
važiavimo. Pasėkos? Ta pati kritika ir 
kontr-kritika pasirodė. Blogybė, žino
ma, ne tame, kad ji pasirodė, bet, kad 
jai yra priežasčių ir pamato. Blogybė, 
paprastai kalbant, tame, kad dalykai ne
pasitaisė.

Rugsėjo 20-tą dieną V. B.„ “Laisvės” 
Meno ir Literatūros skyriuje patiekė aš
trią kritiką LMS Centro Komitetui ir 
sekretoriui L. Jonikui. Nors kritika pa
rašyta bereikalingai aštriame tone (“pa
siliko ir toliau tęsti organizacinio mer
dėjimo darbą”..,), ir nors ji ne labai 
konstruktyviška (mes neiškelta jokių 
konstruktyvių pavyzdžių), esminiai ji 
teisinga.

Praeitas mūsų organizacijos suvažia
vimas konstatavo, kad veikloje viešpa
tauja bereikalingas ir nepateisinamas 
apsileidimas, sustingimas, pesimizmas. 
Suvažiavimas svarstė klausimus nuo
dugniai ir daug kas-buvo apkalbėta. Aiš
ku, kad suvažiavimas ne gydytojas, ku
ris gali užrašyti kiekvienam z negalavi
mu i receptą ir grąžinti ligonį prie svei
katos, bet jis turi bent pataisyti ligonio 
nuotaiką!

V. B. savo įsismaginusioje kritikoje 
sako, kad chicagieciai L. Jonikas ir J. 
Stulgaitis beveik, verkdami prašė, kad 
Centras būtų paliktas Čikagoje. Ir aš 
buvau suvažiavime, ir nieko panašaus į 
tokį melodramiškumą, nemačiau. Bet ką 
mačiau ir girdėjau, tai, kad Čikagos de- • 
legacija karštai tvirtino, kad turi nau
jų planų, naujų jėgų, naujo entuziazmo 
ir kad pradės stumti darbą pirmyn.

Ir štai po suvažiavimo pradeda pra
bėgti Savaitė' po savaitės, ir mes galų ga- ■ 
1c “Vilnies” vietinėse žiniose randame 
mažiuką pranešimą, kad naujas išrink
tas LMS Centras' susirinko, posėdžiavo, 

. išklausė raportų ir išsiskirstė. Ir tai 
dar ne viskas: dar pridėta, kad šiaip jo
kiais klausimais nesitarta!

Ką tas reiškia? Vienintelė išvada yra, 
kad tie, kurie suvažiavime kalbėjo taip 
entuziastiškai, tą entuziazmą prarado 
kur nors kelyje į Vidurvakarius arba 
esminiai patys netikėjo tiems pažadams, 
kuriuos jie suvažiavime dėjo.

Atsakydamas V. B. straipsniui, V. A. 
ilgame straipsnyje, kuris tilpo ‘Vilnies’ 
Mokslo-Meno-Literatūros priede rugsė
jo 27, patiekia eilę gerų pasiūlymų. Cen
tras turi veikti geriau organizaciniai. 
Reikia glaudesnių ryšių su vienetais. 
Vadovaujanti pažangaus judėjimo vei
kėjai turi kreipt daugiau domės į LMS. 
Reikia kursų, lavinimosi, klasių. Rei
kia “traukti” (ta nelaiminga proble
ma!) jaunimu. ,

Taip reikia, reikia ir dar kartą reikia 
to viso. ' i

BET TIE VISI DALYKAI* BUVO 
APTARTI IR APSVARSTYTI SUVA
ŽIAVIME. Konkretiško.s rezoliucijos 
buvo priimtos. Nutarimai buvo padary
ti. Kiekvienas V. A. minėtas klausimas 
buvo patiestas. Centras gavo įgalioji
mus. Ar, viską galima pravesti ar ne, 
iš anksto sunku pasakyti. Bet paieš tai, 
dėl Dievo meilės, Centras turi bent išsi
judinti ! Kaip galima kartoti,z kad Cen
tras turi geriau organizaciniai veikti, 
jei, ant kiek tai žinoma LMS vienetams 
visoje šalyje, Centras dar nepravedė nei 
vieno svarbesnio nutarimo? Buvo nutar
ta būtinai sukurti naują dramos komisi
ją, naują muzikos komisiją, išrinkti or
ganizatorių ir t.t. ir t.t. Na, o mes gir
dime, kad “apie nieką nesitarta”. Tik 
vienas suvažiavimo nutarimas pravestas 
gyvenime: Centras paliktas senoje vie
toje....

Organizacija, kaip pavienis asmuo, tu
ri tam tikrą psichologiją. Bent dėl psi
chologinių sumetimų, bent dėl įspūdžio, 
Centras turėjo po suvažiavimo padaryti 
kokius nors žingsnius, kurie parodę, kad 
rimtai planuojama gyvinti ' saviveiklos 
vadovavimą. Labiau praktiški žings
niai, žinoma, turėjo sekti. Bet dabarti
nis stovis nepakenčiamas. V. A. pasiū
lymai geri, bet jie visi buvo tiek ir tiek 
kartų patiekti. Reikia juos vykdinti gy
venime. Reikia bent dalį jų vykdinti. 
Reikia bent vieną, jų yykdinti. Reikia 
mesti šalin neatsakomingumą, asmeni
nius vidujinius kivirčius ir panašų ba
lastą ,kuris stoja kelyje.

Niekas nelaukia iš naujo Centro kal
nų nuvertimo. Bet mes laukiame bent 
žinių, kad sukurti suvažiavime nutarti 
specialūs komitetai. Mes laukiame ži
nių apie bent vieną naują žingsnį. Prie
šingu atveju senoji padėtis .vėl įsivy
raus: veikliausia apskritis Rytuose, Tre
čioji, veiks vis labiau kaip “neoficialus 
Centras”, oficialus Centras veiks (ge
riau pasakius, neveiks) kaip nejaustų 
atsakomybės visoms mūsų kolonijams, 
“geografinės frakcijos” vėl kritikuos 
vienos kitas. Sekretorius vėl bus visų 
atakų nelaimingas taikinys, o tuo tarpu, 
kai tas vaikiškas žaidimas tęsis, mes tu
rėsime mažiau dramų, mažiau muzikos 
kūrinių, kiek galėtume turėti, išnykę 
chorai liks šmėklomis, tvirtesnio organi
zavimo .nematysime, kitais žodžiais, da
lykais liks kaip eroje ante-Usteris, prieš 
suvažiavimą. To neturime prileisti. To 
neturi prileisti Centras. R. B.

LMS News and Views

biografijos, nušvie- 
ideju teikia daug 

kultūrinių vakarų

neturime lietuviii prelegentų, pasiruošu
sių apie tai kalbėti.

4. Įvairių kūrėjų 
timas jų darbų, jų 
gražios medžiagos
programai. Istoriniai žymių veikėjų yra 
gana daug. Jų yra ir lietuvių tautoje.

Toki kultūriniai .vakarai teikia apšvie- 
tą, jie kelia mūsų kultūrinį ir ideologinį 
lygį. Su pastangomis, pridedant noro 
ir darbo, toki vakarai galima suruošti 
ne tik New Yorke, bet ir eilėje kitų ko
lonijų.

Panašūs kultūriniai vakarai galima 
paįvairinti su muzika, daina ir kitais 
įvairumais. Deklamacija, eilės, jei jos 
gerai sakomos ar įkaitomos, irgi galima 
naudoti. Tokiuose vakaruose gera pro
ga pakalbėti ir apie atgaivinimą arba 
organizavimą dainos ar dramos mėgėjų 
vieneto.

Jei tik bus iniciatyva, planingas vei
kimas, tai mes galėsime pravesti gyve

nimą,n . LMS.suvažiavimų, .tarimus  ...__
V. BOVINAS.

By Mildred, Stensler
EASTERN ACTIVITIES IN THE 

MAKING
September is the month for planning. 

As the housewife readies the home and 
the family wardrobe for the winter sea
son, so each club and organization does 
some mental housecleaning and sets 
down new plans for the coming season.

The LMS 3rd district is setting in 
motion a modified school program for 
this winter. There’s not one man (or 
woman) of us, .who can’t benefit by 
some “learnin’ ”.

A program is being planned whereby 
current problems, activities and needs 
can be brought before an open group and 
publicly discussed, analyzed and put to 
practice. People particularly versed in 
these certain subjects will be called upon 
to lead the discussions. If there comes 
a need or desire for an individual or 
specific group of individuals to* pursue 
further Into any separate field of prac
tical endeavor, the LMS and the other 
Lithuanian organizations in this district 
are pledged to support and encourage 
the project.

* * . *
NEW SONGS AT THE LMS CENTER 

The LMS Summer Vacation School 
Committee has burned over to the LMS 
Center a number of chorus songs that 
were written by Frank Balwcrod espe
cially for the School. Included in the 
group were also reprints of other wngs 
used by the School. They are not fancy 
printed copies, but legible words and 
music mimeographed on inexpensive pa
per. We hope other singing groups will 
ask for them and like them well enough 
to include, them in their new winter re
pertoires.

(Tąsa 5-tam pusi.)

rajono 
mokėsi 

buožių sūneliais 
Lietuvoje1 

yra

TSR mišinį

15 naujų kinų

Greitu laiku Vilniaus srities 
Nemenčinės rajono centre bus 
atidarytas naujas gerai įreng
tas 200 vietų kinas. Šiais me
tais respublikoje numatyta ą- 
tidaryti dar 15 kaimo kinų.

Per pokario laiką kinas 
tvirtai įsigalėjo Lietuvos kai
mo darbo žmonių buityje. ...f" 
1945 metų pabaigą Lietuvoje^ 
veikė 22 kilnojamieji kinai, o 
šiuo metu jų skaičius yra pa
didėjęs daugiau kaip 10 kar
tu.. 258 kaimo kinai ir kilno- 
jamieji kinai aptarnauja šian
dieną kolūkiečius, mechaniza-* 
torius, kaimo inteligentiją! 
Vien per šešis šių melų mėne
sius kinus aplankė apie 1,300 
tūkstančių kaimo darbo žmp-, 
nių — vienu milijonu žmonių, 
daugiau, negu per visus 1945’ 
metus.
Kolūkio naujienos

Didelės ir įstabios permąj-. 
nos įvyko Lietuvoje per tary-. 
bu valdžios, metus.

Paimkime kad ir Kauno sri
ties Ariogalos rajoną. Per ta
rybų valdžios metus čia buvo 
atidaryta vidurinė mokykla/ 
Kultūros namai, klubas-skai- 
tykla, įkurta gausi bibliotekar 
Nė vienos iš šių įstaigų buržu
aziniais laikais nebuvo, apie' 
jas nė svajoti netekdavo.

Ne geresnė padėtis buvo ir 
kaime. Negausingose 
pradžios mokyklose 
daugiausia
Šiandieną Tarybų 
darbo valstiečių vaikams 
atviri visi keliai. Rajone vei
kia 41 pradžios mokykla, 8 
septynmetės mokyklos, 2 vidų?, 
rinės mokyklos, 1 kaimo jau
nimo vakarinė mokykld. šie
met jose mokėsi daugiau kaip 
pusketvirto' tūkstančio žmonių..

Naujoviškai, pasiturinčiai ir 
kultūringai gyvena kolūkinis, 
kaimas. Betygalos apylinkes 
artelėje “Kelias į komuniz
mą” yra ligoninė, ambulatori
ja, vaistinė, parduotuvės. Lais
valaikį kolūkiečiai praleidžia- 
klube-skaitykloje. čia jiems; 
skaitomos paskaitos ir prane--. 
Šimai, rengiami /literatūriniai 
vakarai, garsiniai laikraščių.ir. 
knygų skaitymai, meninės sa?- 
viveiklos koncertai.

Klubų-skaityklų yra beveik 
visuose rajono kolūkiuose^ 
^6-iose artelėse yra sudarytos. 
‘Kolūkiečio” - laisvanoriškos X 
sporto draugijos organizacijos.
Svečiuose pas .
Vinicos miškininkus

Tš kelionės po Vinicos sritį 
sugrįžo Lietuvos
ūkio darbuotojų ekskursija 
Apie 20 eigulių, 
grand i ninku, miško ūkių di- 
rektor i ų, i n ž i n i eri ni ų-techninių 
bei mokslinių darbuotojų .SU 
respublikos Miškų ūkio miąią- 
tro pavaduotoju B. N. Lukja-, 
novu priešakyje dešimt dienų 
studijavo Ukrainos miškininkų / 

‘darbo patyrimą. - z j
Ekskursantai apsilankė* Vi-į 

nicos, Gaišino, Iljincų beį 
Tulčino miško ūkiuose ir Vihi- 
cos miško apsaugos stotyjęv 
kur jie matė, kaip įgyvendina-i. 
mas stalininis planas gamtai / , 
pertvarkyti. ./ T

“Leninskij put”, Molotov^), 
vardo ir- Kalinino vardo artfel-. 
lėSe Turbovo rajone Lietuvos 
miškininkai apžiūrėjo kolūkį^ 
laukų apsaugos miško juostas^ *. 
Jos yra įvestos remiantis par\ 
staraisiais mičiurininio agro
biologijos mokslo pasiekimais 
ir laikomos pavyzdingoje 
tvarkoje.

Didelio įspūdžio ekskursan- I 
tams padarė platusis miško, 
kultūrų darbų mechanizayiį-' ’ 
mas. Vinicos miško apsaugos 
stotis šių metų pavasarį paso
dino kolūkių laukuose 1,300. 
hektarų miško juostų. 90 prd* 
ctentų visų miško sėjos ir sodi
nimo darbų atliko mechaniz
mais. •

Ekskursijos dalyviai panau
dos savo miško ūkiuose Ukrai
nos miškininkų patyrimą, -L -

Korespondentas

girininkų
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Iš Rusijos praeities
(Ištraukos iš ‘TSRS Istorijos’)

RUSIJOS IMPERIJOS 
SUSIDARYMAS

1. RUSIJOS VALSTYBE
•XVII A. PABAIGOJE.
Rusija reformų išvakarėse.

Apie XVII a. galą Rusija apė
mė visų didžiausią plotą pa
saulyje. Rusų tauta sėkmingai 
gynė savo milžiniškos valsty
bės sienas. Esant feodalinei- 
baudžiavinei priespaudai ša
lies viduje ir sunkios kovos su 
išoriniais priešais sąlygomis 
mūsų protėviai kūrė savo sa
varankišką kultūrą.

. Tačiau apie XVII a. galą 
vis aiškiau ėmė reikštis Rusi
jos atsilikimas, palyginti su j 
pažangiaisiais Europos kraš-, 
tais, kurie buvo įžengę Į kapi- ■ 
talistinio vystymosi kelią. Tai [ 
aiškinama svarbiausia labai 
nepalankiomis užsienio politi
nėmis sąlygomis, kurios veikė i 
šalies vystymąsi. Rusiją daž
nai užpuldavo svetimšaliai, 
plėšdavo ir niokodavo šalį, o 
kartais ir gana ilgai joje vieš
pataudavo. Taip antai, totorių- 
mongolų jungas truko daugiau 
kaip 240 metų. Rusų valstybė 
daug amžių buvo atskirta nuo 
Rytų Europos krantus skalau
jančių jūrų; pietuose viešpa
tavo totoriai ir turkai, Baltijos 
pajūryje — vokiečiai ir šve
dai. Šalies vystymąsi taip pat 
sutrukdė ir Lenkijos bei Šve
dijos intervencija (1604—
1618).

Didžiąją rusų kariuomenes 
dalį vis dar sudarė bajorų pa
šauktiniai, nėję sistemingo ka
rinio apmokymo, šauliai, ku
rie gyveno su savo šeimomis 
atskiruose priemiesčiuose, ei
dami karinę prievolę, dirbo ir 
taikos meto darbus, vertėsi 
amatais bei prekyba, taip pat 
nebuvo pakankamai paruošti 
kovos veiksmams. Geriausi bu- Į 
vo naujai suformuoti pulkai 
(pėstininkų,' dragūnų, samdy-j 
tųjų raitelių), bet ir jie dar [ 
nebuvo visai reguliari kariuo
menė. Kiekvienas pulko vadas 
savo kareivius apmokydavo; 
taip, kaip mokėjo; šių pulkų 
karininkų tarpe buvo daug 
svetimšalių. Todėl, nors rusų i. 
kariai ir būdavo narsūs, karo 
laimėjimai buvo pasiekiami 
tik didelių nuostolių kaina.

Trisdešimties metų karas 
Vokietijoje ir Liudviko XIV ' 
karai turėjo didelę įtaką eu
ropinės karo technikos, artile
rijos, karo inžinerijos, kariuo- 
mepės organizacijos ir apmo
kymo vystymuisi bei jų pritai- ; 
kymui kautynėms.

Vastybinė santvarka, kad ir i 
buvo įvykę kai kurių pakeiti
mų, išliko tokia, kokia buvo 
susidariusi dar XVI a. Frika- 
zų valdymosi sistema su Bajo
rų Dūma priešakyje veikė la
bai lėtai; vaivados miestuose : 
varė gyventojus į pragaištį;

finansų sistemoje buvo didelė 
netvarka; neišrinktų mokesčių 
suma kasmet vis didėjo; mo
kyklų, kaip ir anksčiau, nebu
vo, todėl labai trūko raštingų 
ir apsišvietusių žmonių.

Atsilikimas pramonės ir 
valstybės valdymo srityje su
darė didelį pavojų. Nors Rusi
joje XVII a. jau buvo atsira
dusių pirmūninių tiems laikam 
stambių pramonės įmonių — 
manufaktūrų, bet daug ką te
ko dar gabendintis iš užsienio. 
Tatai didžiai kliudė tiekimą 
armijai karo metu, šiuo atsili
kimu naudojosi kaimyninės 
Europos valstybės, siekusios 
pagrobti Rusijos žemes.

Caras Aleksiejus Michailo- 
vičius mėgino sutvirtinti Rusi
jos vakarines sienas ir pra
laužti blokadą Pabaltijy.]. Ta
čiau jis nesuskubo užbaigti su
manytojo reikalo. Neužbaigė 
jis ir pradėtųjų valstybės apa
rato reformų.

Carui Aleksiejui mirus, dar 
labiau padidėjo bajorų tarpe 
savanaudiškas bylinėjimasis ir 
ginčai dėl valdžios, del žemes 
bei valstiečių. Ypač atkakli 
kova vyko dėl caro sosto tarp 
bajorų Miloslavskių ir Naryš- 
kinų.

Caras Fiodoras Aleksiejevi- 
čius. Caras Aleksiejus Michai- 
lovičius buvo dukart vedęs. 
Pirmoji jo žmona buvo Milo
slavskių giminės. Iš šitų vedy
bų paliko keletas dukterų, jų 
tarpe vyresnioji duktė Sofija, 
ir sūnūs — Fiodoras bei Iva
nas. Antrą kartą caras Alek
siejus vedė prieš pat savo 
mirti bajoro dukterį Nataliją 
Kirilovną Naryškiną. Ji buvo 
išauklėta carui artimo bajoro 
Artamono Matviejevo namuo
se. Matviejevaš buvo šalinin
kas suartėjimo su vakarų kul
tūra. Savo namus jis buvo įsi
rengęs europiškai ir net laikė 
svetimšalių aktorių trupę. 
1672 m. carienei Natalijai gi
mė sūnus Petras. Aleksiejui 
Michailovičiui mirus, caru, ta
po vyresnysis keturiolikos me
tų sūnus Fiodorus (1676— 
1682). Tatai buvo ligūstas ir 
silpnavalis jaunuolis. Ernus 
valdyti Fiodorui, Naryškinai, 
kurie dėl giminystės su carie- 
ne buvo iškilę paskutiniaisiais 
Aleksiejaus Michailovičiaus 
gyvenimo metais, buvo nuo 
valdžios nušalinti. Jų vietą 
užėmė caro Fiodoro giminės—• 
Miloslavskiai. Aplink carą su
sibūrė nedidelis būrelis jam 
artimų bajorų, kurie suprato 
būtiną reikalą daryti pakeiti
mų valstybės viduje.

Maskvoje buvo sudaryta 
bajorų atstovų komisija ka
riuomenės organizacijai page
rinti, pasiremiant karo paty
rimais. Komisija pasiūlė pa
naikinti kilmybę (“miestni- 
čestvo”). 1682 m. iškilminga
me Didžiojo Susirinkimo’ (“so-

boro”) posėdyje, kuriame da<- 
lyvavo aukštieji dvasininkai 
ir bajorai, kilmybė buvo pa
naikinta. Ties rūmais buvo 
sukurtas laužas ir sudegintos 
knygos, kurio.se buvo surašo
mi visi kilmybės ginčai. Karo 
tarnybos komisija patobulino 
bajorinės kariuomenės organi
zaciją, kiek priartinusi' ją're-' 
guli ariu pulkų santvarkai. .

Fiodoro Aleksiejevičiaus rū
muose sustiprėjo nauja kultū
rinė įtaka. 1687 m, Maskvoje 
buvo įsteigta pirmoji nuolati
nė mokslo įstaiga — Slavų- 
Graikų-Lotynų Akademija. 
Taip brendo pirmosios Rusų 
valstybės santvarkos reformos.

—o—

Demokratų kandidatas i prezidentus Adlai Stevenson 
kalba Amerikos Darbo Federacijos konvencijoje. Pir
mu kartu nuo 1924 metų Darbo Federacija oficiališkai 
užgyre kandidatą j prezidentus. Ji pasirinko Stevenso-
ną.

2. SOFIJOS VALDYMAS.

1682 m. sukilimas Maskvoje, 
i
į Caras Fiodoras Aleksiejevi- 
čius mirė 1682 m. pavasarį,

i nepalikęs sūnų. Todėl, jam 
mirus, caro valdžia turėjo ati
tekti kuriam nors jo broliui: 
vyresniajam, bet silpnapro
čiui Ivanui arba jaunesniajam 
Petrui. Carui Fiodorui artimi 
bajorai nėmėgo valdingų ir 
gobšių Miloslavskių ir, dar 
carui gyvam tebesant, suartė
jo su Naryškinais. Kai tik cą- 
ras Fiodoras mirė, patriar
chas ir bajorai paskelbė caru 
Petrą. Ties, rūmais susirinkusi 
minia šūkavimais šį sprendi
mą patvirtino.

Gausi Miloslavskių šeima 
nenorėjo sutikti, kad valdžia 
atitektų Naryškinams. Kovai 
su savo priešininkais Miloslav
skiai pasinaudojo neramumais 
šaulių tarpe. Ryšium su sun
kiais mokesčiais ir bendru 
priemiesčių (“posady”) gy
ventojų nuskurdimu, eilinių 
šaulių, besiverčiančių ama
tais ir smulkiąja prekyba, bū
vis tuo metu žymiai pablogė
jo. Šauliai ilgai nebegavo al
gos. šaulių viršininkai, iš ba
jorų tarpo, spausdavo šaulius 
ir versdavo juos dirbti savo 
ūkiuose, kaip baudžiauninkus 
valstiečius. šauliai, kurie 
skųsdavosi priespauda, būda
vo žiauriai baudžiami. Milo
slavskių šalininkai įkalbinėjo 
šauliams, kad Naryškinai yra 
jų sunkaus būvio kaltininkai. 
1682 m. gegužės 15 d. šauliai, 
pasigrobę keletą patrankų, 
plevėsuodami vėliavomis, muš
dami būgnus, įsiveržė į Krem
lių. Minioje kažkas šaukė, kad 
Naryškinai pasmaugę caraitį 
Ivaną. Tuomet Petro motina 
carienė Natalija Naryškina 
išvedė į rūmų priebutį abudu 
brolius — Ivaną ir Petrą. Ta
čiau priespaudos įpykinti ir 
Naryškinams nepalankiai nu
siteikę šauliai įsibrovė į rūmų 
vidų. Nuo sukilėlių šaulių ran
kos pirmasis krito jų virši
ninkas Dolgorukis. Bajorų žu
dynės truko iki vėlaus vaka
ro. Nužudytųjų lavonus vilko 
į Bausmės aikštę (“Lobnoje 
miesto”) su patyčių šūkiais: 
“štai bajoras Romodanovskis! 
štai dūmos narys važiuoja, 
duokite kelią!” Užmuštųjų 
tarpe buvo bajoras Artamonas 
Matviejevaš, du vyresnieji caj 
rienės broliai ir kiti.

Po šaulių sukilimo Sėjo daug 
platesnis liaudies sąjūdis. 
Varguomenė išgriovė Cholopų 
prikazą, kur buvo saugomi 
cholopų priklausomybes doku
mentai. Beveik visi pajungia
mieji (“kabalnyje”) dokumen
tai buvo sunaikinti, šis sukili
mas palietė Naryškinų padėtį. 
Prikazai ištuštėjo. Bajorai ir 
d jakai išlakstė. Caraiti-i Sofija 
pasinaudojo šiuo sąmyšiiu, kad 
pasigrobtų valdžią. Ji paten
kino visus šaulių reikalavimus, 
išmokėjo jiems už 35 metus 
sulaikytuosius pinigus, išaulių 
reikalavimu carais buvo pa
skelbti abu broliai—Ivanas ir 
Petras, bet’ “pirmuoju?’ caru 
liko silpnaprotis Ivanas^. Pati 
Sofija, broliams esant .’maža
mečiams, buvo paskelbta val
dytoja.

Caraite Sofija. Maskvos ca- 
raitės gyveno rūmą teremuose 
(moterims skirtose patalpose) 
vienišą gyvenimą, buvo, men
kai išprususios ir niekad vie
šai nesirodydavo žmonėms. 
Sofija labai skyrėsi iš kitų

caraičių tarpo. Simeono Po- 
lockio vadovaujama ji' mokė
si lenkų kalbos ir skaitė len
kiškas knygas. Ji viešai rody
davosi visuomenei net svetim
šalių akivaizdoje.

Artimiausiu Sofijos žmogu
mi, jos “pirmuoju ministru”, 
buvo kunigaikštis Vasilijus 
Vasiljevičius ' Golicynas. Jis 
buvo vienas labiausiai apsi
švietusių bajorų XVII a. pa
baigoje ir gerai suprato, kad 
iš pagrindų reikia pertvarkyti 
■šalį. Pokalbiuose su svetimša
liais kunigaikštis Golicynas 
pasakodavo apie sumanytąsias 
reformas. Tačiau ne viena tų 
reformų nebuvo įvykdyta: 
Sofija savo valdymo metu bu
vo per daug užimta kova dėl 
asmeninės valdžios ir bijojo, 
kad reformos nesukeltų nepa
sitenkinimo įtakingų, konser- 
vatiškai nusiteikusių bajorų 
tarpe. To pat bijojo ir Goly- 
cynas, kuris turėjo daug prie
šininkų bajorų tarpe.

Lenkų šlėktos ilgai negalė
jo užmiršti prarastosios kai
riosios Padnieprės Ukrainos ir 
ypač Kijevo. Po 1667 m. An- 
drusovo paliaubų Maskvos ir 
lenkų atstovai keletą kartų 
buvo suvažiavę galutinės tai
kos daryti, bet kiekvieną kar
tą dėl Kijevo klausimo dery
bos nutrūkdavo. Tuo tarpu 
Turkijos reikalai privertė Len
kiją nusileisti ir susitarti su 
Rusija. Tuo metu su Turkija 
kariavusi Austrija buvo sudaį 
riusi prieš Turkiją sąjungą su 
Lenkija ir Venecija. Sąjungi
ninkai sumušė turkų kariuo
menę ties Viena ir privertė 
sultoną nutraukti Austrijos 
sostinės apsiaustį. Tačiau ga
lutinai nugalėti turkų sąjungi
ninkai neįstengė ir todėl 
kreipėsi į Rusiją pagalbos. 
1686 m. lenkų karalius pa
siuntė į Maskvą “didžiąją pa
siuntinybę”, kuri po ilgų de
rybų sudarė “amžiną” taiką. 
Lenkija sutiko, kad Kijevas Sti 
nedidele prie jo prieinančia 
teritorija būtų prijungtas prie 
Rusijos, o Rusija įsipareigojo 
tuoj pat pradėti karą su Kry
mo chanu, turkų valstybės va
salu. Rusija šiuo karu buvo 
suinteresuota, nes Turkija bu
vo ją užblokavusi Juodojoje 
jūroje, o Krymo totoriai vis 
tebepuldinėjo pietines rusų 
žemes,

1687 m. pirmasis rusų ar
mijos žygis į Krymą, kuni
gaikščio V. V. Golicyno vado-’ 
vaujamas, visiškai nepavyko. 
Kariuomenei nepavyko perei
ti totorių padegtų pietinių ste
pių ir teko grįžti atgal. 1689 
m. ankstyvą pavasarį, kuni
gaikščio V. V. Golicyno vado
vaujama, dar didesnė armija 
vėl patraukė Krymo link, šį 
kartą kariuomenė nugalėjo 
stepių žygio sunkumus ir pa
siekė totorių tvirtovę Pereko- 
pą, pastatytą siauriausioje 
sąsmaukos vietoje. Bet Goli
cynas nesiryžo imti pultimi 
Perekopo; po neilgai trukusios 
apsiausties jis įsake trauktis. 
Totoriai Vijosi rusų kariuome
nę.

Nepasisekus Krymo žy
giams, labai susvyravo Sofijos 
valdžia. Bajorai viešai mur
mėjo dėl karo sunkumų ir be
prasmiškų nuostolių. Petro ša
lininkų skaičius didėjo.

Petro jaunyste. Sofijos val
dymo metu Petras su motina 
ir artimaisiais žmonėmis gyve
no Pamaskvio rūmuose, dau
giausia Preobražensko didž- 
kaimyje. Nors Petras, kaip ir 
pirmiau, buvo vadinamas ca
ru, bet iš tikrųjų jis jokios 
valdžios neturėjo. Aplink 
Preobražensko didžkaimį au- 
gusiose ūksmingose giraitėse 
Petras ištisas dienas žaisdavo 
karą su savo vienminčiais 
draugais.'’ Jie iš žemių daryda
vo nedideles tvirtovėles ir 
mokėsi jas imti • pultimi. 
Po keleto metų iš šių “pramo
ginių” kareivių Petras sudavė 
Preobražensko ir Semionovsko 
“pramoginius” pulkus, kurie 
buvo taip pavadinti dviejų ca
ro rūrqų didžkaimių vardais.

Kartą Izmailovo didžkaimy- 
je Petras rado tarp jo senelio 
senų daiktų iš užsienio atvež
tą laivelį. Vokiečių priemi.es-
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čio gyventojas Brantas, pats 
kadaise tarnavęs laivyne, iš
mokė Petrą plaukioti šiuo bur
laiviu, pradžioje siauroje Jau- 
zos upėje (ties Maskva), o vė
liau — ir Izmailovo tvenkiny
je. Tačiau mažame tvenkiny
je nebuvo vietos manevruoti 
burlaiviu, ir Petras išprašė 
motiną leisti jam paplaukioti 
dideliame Perejaslavlio ežere.

Sofija iš pradžių džiaugėsi 
kariniais Petro žaidimais, ku
rie jį atitraukdavo nuo rūmų 
reikalų. Bet metai ėjo, Petras 
augo. Augo ir jo “pramogų” 
draugai. Petras jau ėjo septy
nioliktus metus. Du pulkai, 
sudaryti vaikui Petrui pažais
ti, tapo geriausi Maskvos pul
kai, kurie buvo išmokyti eu
ropinės karo rikiuotės. Sofija 
jautė artėjantį pavojų ir ruo
šėsi rūmų perversmui. Ji ofi
cialiai ėmė vadintis “vienval
de.” Savo rūmuose ji slaptai 
priiminėdavo ir vaišindavo šau
lius, norėdama užsitikrinti sau 
jų pagalbą. Sofijos ir Petro

santykiai . pasidarė tiek ne
draugiški, jog susikirtimas ta
po neišvengiamas.
' 1689 m. rugpjūčio mėn. Pet
ras naktį gavo žinią, kad ca- 
raitė sukvietė šaulius ir ruo
šia puolimą. Petras raitas nu
lėkė į gerai įtvirtintą Troice- 
Sergijaus vienuolyną. Netru
kus ten atvyko jo “pramogi
niai” pulk'ai ir vienas šaulių 
pulkas; atvyko kai kurie smul
kieji bajorai ir kai kas didikų. 
Sofijos bandymas sukelti šau
lius nepavyko. Tuo tarpu Pet
ro šalininkų skaičius kasdien 
didėjo.

Po mėnesio valdžia visiškai 
perėjo į Petro rankas. Visų 
apleistoji Sofija buvo uždary
ta į vienuolyną, o jos arti
miausias padėjėjas, kunigaikš
tis V. V. Golicynas, buvo iš
tremtas į šiaurę.

Iš Lietuvos
Pas busimuosius taikomojo 
meno meistrus

Kauno taikomojo meno mei
strų mokykla per ketverius 
savo egzistavimo metus išlei
do apie tūkstantį dekoratyvi
nės tapybos, meninės keramk 
kos ir tekstilės specialistų^ 
medžio piaustytojų ir tt.

Dabar moksleiviai atlieka 
gamybinę praktiką. Busimieji 
meistrai-tekstilininkai studi
juoja raštavimą “Raudonosios 
žvaigždės” ir “Kauno audi
nių”’ fabrikuose.

Mokykloje ruošiama moks
leivių geriausių darbų paroda.

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar- ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Apie savimeilę. ^-Pat
sai sau aš esu brangesnis 
negu bent kuris draugas.

Shakespeare
(Du Veronos Ponai.)

•
Tyla yra iškalbingesnė 

negu žodžiai. Carlyle

KVIEČIAME Į KONTESTį
Su Pirma Diena Spalio I ’rasideda Konteštas 

Gavimui Laisvei Naujų Skaitytojų
I

* į

, Kviečiame stoti j kontestą buvusius vajininkus ir 
laukiame naujų vajininkų. Prašome tuojau pra
nešti Laisvės administracijai, kad stojate į kon

testą, o ji aprūpins jus vajaus medžiaga.
v

Kontestas Prasidėjo Su 1-ma Diena Spalio-Oct.
Ir Tęsis Iki Gruodžio-Dec. 31-mos d., 1952

Visi ir visur apšvietą branginanti žmonės privalo rūpintis kaip nors ir kuo 
nors prisidėti prie vajaus gavimui Laisvei naujų skaitytojų, šis vajus turi 

sukelti tinkamą budžetą užtikrinimui dienraščio gyvavimo 1953 m^

---------------------------------------------------------- ... - •‘ffij.

Kontestantam Paskirtos Pinigines Dovanos: 
1-ma $50, 2-ra $40, 3-ęia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 6-ta $20, 

7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, ir 10-ta $5

Stokite i kontestą ir gaukite vieną iš tą dovaną

Laisvės prenumerata m-etams $7.00, pusei metų $3.75. \
Queens County $8.00 metams, $4.00 pusei metų
Kanadoje $8.00 metams ir $4.00 pusei metų. A.
Europoj ir kitur užsieniuose $9.00 metams ir $5.00 pusei metų. 5

Prašome įsitėmyti, kad su 1- ma diena sausio, 1953 metų, 
Laisvės prenumerata b us pakelta vienu doleriu.

Kurie užsimokėsite prieš naujus metus už prenumeratą arba 
naujai užsisakysite Laisvę prieš naujus metus, sutaupysite $1. 
Tad atsinaujinkite ar naujai užsisakykite Laisvę laike vajaus.

Labai prašome nesivėlinti stoti į kontestą. Administracijai labai 
svarbu žinoti kontestantus iš pat pradžios vajaus ,

Vajaus reikalu prašome kreiptis šiuo antrašu: L

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

4 pusl.—Laisvė (Liberty)-šeštadieų., $pąlio-October '4, 1952

kurio.se


Mano Ilgos Kelionės Ir LDS
10-to Seimo Įspūdžiai
L (Pabaiga)

matėme, todėl tokis pasimaty-1 baigti Vilniečių Piknike. Taip 
mas sui savais labai malonus man ir pavyko ten dalyvauti

f Laikas slinko labai greit, 
'^kad net nejutau, kaip prisiar- 

: I^ino LDS Seimas. Per tas ke- 
dT^jrias dienas sesijose, ir per 
Į porą vakarų draugiškose su- 
! eigose, prisiėjo su labai daug 

žmonių susipažinti, kurių ne
pažinau iki seimo, — Mockai- 
tis. Strižauskai, Neumann ir 
eilė kitų malonių įmonių.

Apie LDS Seimą buvo gana 
daug rašyta, todėl aš čia ra
šau trumpai, tik kaip kuriuos 
įspūdžius.

Mane labai suinteresavo 
LDS Seimo banketo graži mu
zikais programa, kuri susidė
jo iš detroitiečių dainininkų ir 
svečių. Programą tvarkė d. It. 
Mizara, svečiais dainininkais 
buvo St. Kuzmickas ir Jul. 
Krasnickas. Detroitiečių—cho
ras ir pavieniai solistai, due
tai Ruth Price, Lillian Gu
gas, Anna Tvaska, Antoinette 
Garelis, Walter Gugas, Frank 
Price, R. Lyben. Choro moky
toja ir akompanistė— Stella 
Smith. Visą programą atliko 
fRai gražiai, už tai verti pa
garbos visi svečiai ir vietiniai 
menininkai. Prie programos 

' buvo pridėtas d. Neumanno 
satyriškas monologas, ir d. 
žebrio eilėraštis skirtas LDS 
Seimui.

Smagu buvo išgirsti mūsų 
vyriausių vajininkų pareiški
mus. Jiems buvo įteiktos do
vanos nuo LDS Centro Valdy
bos. Pirma garbė priklausė 
Alfonsui Gasparui, losangelie- 
čiui, už įrašymą daugiausia 
narių, o Mockaitis laimėjo ant
rą dovaną. Kaip vienas, taip 
kitas yra įdėję daug energijos 
dėl labo šios organizacijos, ir 
mums yra gera pamoka, ypač 
tiems nariams, kurie gyvena 
didesnėse lietuvių kolonijose. 
Reiktų imti, pavyzdys iš Cas- 

Otro .ir Mockaičio, sparčiau 
darbuotis gavime’ naujų narių 
ateityje. ,

Užsibaigus Seimui visi dele
gatai ir svečiai buvom pa
kviesti į svetainę ant vakarie
nės, kurią prirengė detroįtie- 
tės draugės. Turėjom draugiš
kų pasikalbėjimu su visais, ir 
su tuomi nebaigėm LDS Sei
mo iškilmes.

Verta pažymėti, kad detroi- 
tiečiai, o ypač detroitietes di
džiai pasidarbavo. Ačiū vi
siems.
Apie Waterbury 
ir Hartfordą

Užbaigę LDS Seimą, drg. 
Strižauskai iš Waterbury, 
Conn., važiavo trumpai sve- 

^iuotis į Clevelandą pas savo 
gimines, tad ir man podraug 
buvo proga su jais važiuoti, 
nes aš ten turiu savo artimų ir 
eilę draugų bei draugių nuo 
seny laikų. Pabuvę pora dienų 
drg. Strižauskai važiavo į na
mus, į Waterbury, tai man 
buvo antra proga aplankyti 
pavo brolį (dipuką) ir jo šei
mą, kurie tik apie trys motai

Fašistų vadas senatorius McCarthy iŠ Wisconsino. Jis 
praneša laikraščių reporteriams, kad jis aktyviškai da
lyvaus generolo Eisenhovverio rinkiminėje kampanijo
je, Generolas džiaugiasi laimėjimu šio fašistų vado sa
vo pusėn.

atvykę iš Vokietijos ir gyvena 
Waterbury, Conn.

Nuvykus į Waterbury, daug 
pasitarnavo drg. Strižauskai, 
—supažindino su daug lietu
vių, aprodė lietuviškus du 
klubus, svetaines, piknikų vie
tą, kur lietuviai turi nuosavą 
daržą, ir lietuviškas kapines, 
pažangiųjų lietuvių užlaiko
mas.

Iš Waterburio lietuvių ko
lonijos mažai yra rašoma į 
laikraščius, bet ten pasidab
rins, radom nepaprastai daug 
lietuvių, kurie turi savų įstai
gų dėl parengimų ir suėjimų 
bei susirinkimų.

Miestas atrodo netaip puoš
nus kaip St. Louiš, ar Detroi
tas, bet, matosi, yra įvairios 
pramonės ir industrijos.

Dieną vėliau buvom nuvykę 
i Hartford, Conn.' ir pakelyje 

! aplankėm keletą lietuvių, ku
rie gyvena krašte miesto.

1 Hartford mieste randasi skait- 
1 linga lietuvių kolonija, turi 
į savo skaitlingą chorą, ir cho- 
. ras užlaiko savo svetainę. Man 
.kaip tik pavyko nuvykti į cho
ro pamokas jų svetainėj. Cho
ras puikiai dainuoja ir atrodo 
skaitlingas nariais, turi gerą 
skaičių jaunimo. Choro moky
toja Wilma Hollis svetimtau
tė, bet labai gražiai mokina
lietuviškai, ii’ aiškiai ištaria 
žodžius. Kadangi aš turiu sa
vo pusseserę (dipuke) Hart
forde, tad aplankiau ir juos. 
Ji dabar vedus su pasiturinčiu 
vyru, Mi\ Buikus, ir gražiai 
gyvena. Zuzana mano pussese
rė, bet aš jos nebuvau mačius 
savo gyvenime; tad nors mes 
skirtingų pažiūrų, bet pažin
tis buvo labai maloni, ir jie 
mane labai širdingai priėmė 
už garbingą viešnią.

Draugai Strižauskai lankėsi 
pas savo draugus žemaičius 
Hartforde, tad man buvo nau
ja pažintis su maloniais drau
gais, ir likom gerai priimti. 
Pakelyje buvom sustoję pas 
Dr. Stanislovaičius, Kristina 
Stanislovaitienč aprodė savo 
puikų sodelį, darželį, ir daly
kėlius, kurie puošniai tinka 
prie gyvenimo. Kadangi d. 
Stanislovaitienū yra gera pie
šėja, tai buvo įdomu pamatyti 

(jos piešinius, kurių ji turi la- 
bai daug. Apsilankymas buvo
labai smagus, nes Stanislovai- 
čiai labai draugiški žmonės.

Pas savo brolio šeimą sve-į 
čiavausi tris dienas, žmonėš 
labai stengėsi įsigyti geresnį 
gyvenimą, todėl abu brolis ir 
brolienė dirba dirbtuvėj, o 
sena motina prižiūri stubą ir 
jų augančią Šeimynėlę. Nors 
mūsų mintis nesutinka, bet jie 
savo kalboj vengia diskusijų 
apie skirtingas pažiūras, todėl 
visi dalykai praėjo broliškai, 
ir jie mane gerbia ir laiko už 
sesutę. Aš išvykau į Ameriką 
jauna būdama, o jis, brolis 
Juozas, apie 8 metus jaunes
nis, todėl mes vienas kito ne
pažinom, nes jau praslinko 
virš 40 metų, kaip viens kitą 

vieniems ir kitiems. Todėl šie 
visi įvykiai mano . kelionėje 
sudarė labai smagius įspū
džius.

Tai didelė dėka drg. Stri- 
žauskam, per jų pasitarnavi- 
mą gavau plačiai Waterbury 
ir Hartforde lietuvius aplan
kyti, ir daug įdomių vietų pa
matyti.
Apie New Yorką

Važiuojant iš Waterburio 
prisiėjo važiuoti pro New Yor
ką ir ten laukti keletą valan
dų traukinio į Clevelandą, tad 
aš išnaudojau progą, aplanky
dama Lietuvių Kultūrinį Na
mą ir Laisvės įstaigą.

Laukdama traukinio, išėjau 
į miestą, ir tuojau kreipj-ausi 
prie Laisvės gaspadoriaus in
formacijų, ir kad gauti pro
gą aplankyti Lietuvių Namą. 
Nuo jo gavau atsakymą, kad 
šeštadienį nieko nėra Lietuvių 
Name, ir nieko negali matyti. I 
Tad aš netekus vilties, kad , 
nežinau kaip reikės sunaudoti 
tos šešios valandos mano lau
kiamo laiko, nuėjau į miesto 
viešąjį parką, ir dairaus į vi
sas puses. Tik praėjus trumpai 
valandėlei laiko, pamačiau 
d. J. Gasiuną. Aš skubiai jį su
laikiau, ir klausiu ar galima 
nuvykti į Laisvės įstaigą. Drg. 
Gasiunas su mielu noru sutiko 
ten nuvažiuoti. Ten radom 
žmonių, dirbančių visą dieną. 
Tad gavau gerą progą viską 
pamatyti ir su draugais pasi
kalbėti. Tikrai . buvo įdomu 
viską matyti. Lietuviai tikrai 
gali pasidžiaugti, turėdami 
tokią puikią įstaigą,' su dide
lėmis svetainėmis, LDS ir ki
tokiomis raštinėmis. Taipgi 
Laisvės įstaiga dabar turi ge
rą ir erdvingą vietą ir visus 
patogumus. Vėliau d. Kuodis 
nuvežė pas d. Valentį, ten 
radau sergančią jo mamytę, 
tai ta proga aš ir ją aplan
kiau, pasikalbėjom valandą 
laiko. Likaus draugiškai °pri-i 
imta per d. Valenčio pastan
gas. Ačiū jam.

, ,Prisiėjus laikui, išvažiuoti, 
d. Kuodis mane nuvežė į gele
žinkelio stotį, tad man nerei
kėjo klaidžioti, ir sutaupino.I 
laiko' važiuojant.
Apie Clevelandą

Sugrįžus į Clevelandą, teko 
pabūti keletą dienų. I tą lai
kotarpį stengiaus ^aplankyti 
savo senovės drauges, bet 
laikas taip greit bėgo, kad'nė 
nejutau, kaip penkios die
nos praslinko. įvyko Amer. 
Lietuvių Moterų Klubo susirin
kimas. Aš ten buvau pakviesta 
dalyvauti, ir gavau progą ne
tik su draugėmis pasimatyti ir 
pasikalbėti, bet užsibaigus su
sirinkimui, galėjau visas vie
nu žodžiu pasveikinti ir tarti 
keletą žodžių. Galima pasigė
rėti, kad draugės moterys 
rimtai kalbėjo apie visuome
ninius reikalus, ir rūpinasi su
kelti aukų dėl įvairių dalykų.

Liūdna buvo prisiminti, kąd 
nuvykus jau neradau savo 
geriausios draugės Romandie- 
nės, kuri jau mirus pora metų 
atgal, o d. Stripeikienė neteko 
regėjimo. Užsibaigus susirin
kimui, d. Kleventienė, dabar 
ištekėjus už Kazilionio, iškėlė 
draugišką puptą,’ir visas gra
žiai pavaišino.

Pasidairiau po clęvelandie- 
čių LDS Klubą. Viskas’ gra
žiai išdekoruota, ir turi kele
tą kambarių dėl savų susirin
kimų, bei parengimėlių. Atro
do, vieta nedidelė, bet drau
gės džiaugėsi, kad nereikia 
svetimas svetaines renduoti, ir 
vieta visiems žinomd.

Mano sūnaus šeimyna gra
žiai gyvena, ir augina tris vai
kučius, gerai prižiūri savo na
melį ir darželį. Sykiu su jais 
gyvena senas Juozas Valentą- 
Valentakonis. Matosi, jo svei
kata jau menka ir mažai ga
li kur nueiti ir ką veikti. Taip

ir pasimatyti su eile drąugų 
ir draugių, ii\ matyti milžiniš
ką vilniečių' parengimą.. Nors 
daug įspūdžių ten patyriau, 
bet’ vilniečiai plačiai apie tai 
aprašė, todėl nenoriu apie tai 
kartoti.

Verta pažymėti, kad netikė
tai teko pasitikti drg. Vaišno
rus iš Hammond, Indiana, ir 
Margaret Kunskienę (losan- 
geliečių Kunskių giminaitę). 
Tai labai draugiška ir linksma 
draugė. Taipgi sutikau keletą 
žmonių iš kitų kolonijų.

Piknikaujant laikas labai 
greit prabėgo, kad, rodos, tik 
į porą valandų viskas užsibai
gė. Turėjom keliauti kožnas 
savais keliais, iš kur atvykę. 
Teko prisižiūrėti į draugus ir 
drauges, kurie dirbo prie vie
nokio tai kitokio darbo pikni
ke. Tai tikrai verti užuojau
tos ir pagarbos draugai ir 
draugės. Tokią minią žmonių 
aprūpinti viskuom, tai yra 
milžiniškas darbas, O drau
gam vilniečiam tenka dau
giausia viską pernešti ir vis
kuom rūpintis. *

Pirmadienį po vilniečių pi
kniko teko lankytis Vilnies,į- 
staigoje, ir su d. Ziksiene bu
vom nuvykę ant Tautiškų Ka
pinių. Kalbantis su vilnie
čiais, skundžiasi, kad yra trū
kumą technikos darbininkų, 
be to, draugai užimti su įvai
riomis komisijomis ir kito
kiais darbais, todėl prisieina 
ilgas valandas dirbti, ir iš to 
įvyksta klaidų kaip kada, ži
noma, kad visi jau gerokai e- 
same nusenę, dažnai prisiei
na susirgti, ir šiaip poilsio tu
rėti, o darbas tur but atliktas 
laiku.

Nuvykus į Tautiškas Kapi
nes, teko aplankyti daugelio 
mūsų idėjos draugų antka
pius, ir labai gerai prisimenu 
kai kuriuos draugus: Jukelį, 
Sakalą, Abeką, ir eilę kitų į- 
žymių draugų. Man buvo labai 
gražus dalykas, kad yra įtai
syta plačiai po kapines gar
siakalbiai, ir radijo pagalba 
galima užstatyti sau tinkamą 
plokštelę (rekordą), ir skam- 
bėsis eina į visas kapines. Ju
lia Gaškienė užpirko pora re
kordų Agotėlės ir Connies ir 
kitų dainininkų. Labai buvo 
malonu ir jaudinantis daly
kas jų dainas girdėti.

Nuo kapinių parvykom pas 
d. Ziksius, ten gerai likom 
priimtos, aprodė savo puikią 
buveinę, ir draugiškai pralei
dom vakarą.' Taipgi svečiavo- 
mės pas d. Blaskienę ir Ago
tėlę. Puikiai mus vaišino.

Kadangi aš buvau apsisto
jus pas drg. Caską ir drg. Ve
selys ant poros dienų, todėl iš 
ten teko užbaigti pasisvečiavi
mas Chicagoj. Pas Caską bu
vau draugiškai priimta. Tenka 
tarti didelė padėka už jų 
draugiškumą ir pasitarnavimą 
dėl manęs, taipgi sykiu dėko
ju drg. Vesely už viską ir 
draugiškumą. Girdėjau, kad 
Vesely mano sugrįžti į Kali
forniją kada nors. Labai būtų 
mums smagu turėti vėl savo 
kaimynystėje malonius drau
gus.

Antradienio ryte išvykom 
su drg. Markevičiais iš Chica- 
gos, ir veik diepą svečiavomės 
pas drg. Gabrėnus, Daven
port, Iowa. Nors aš buvau 
jiems syetima, bet likau laba; 
maloniai priimta, • ir linksmai 
praleidom pusdienį; suteikė ge-r 
rą nakvynę dėl mūs visų. Pa
žymėtinai malonūs jaflni drau
gai. Ant rytojaus išvykstant, 
netik gerai pavaišino, bet ir 
dėl kelionės įdėjo maisto.

Sųgrįšti į namus mums ėmė 
keturias dienas, bet pasitaikė 
labai karštas oraę per centra- 
lines valstijas važiuojant, dėl 
to. gerokai pavargom, ir 'ke
lionė pradėjo pabosti. Bet 
džiaugėmės, kad laimingai 
parvykom į savo namus.

gi teko aplankyti kelis savo 
artimus gimines, brolį Vincą 
Karmų bet nė pusės negalėjau 
aplankyti, kuriuos ,turėjau 
mintyje aplankyti. . .
Apie Chicagą

Mano vakacijų kelio galas 
buvo didžiulėje Chicagojė, nes 
aš iš anksto maniau vakacijas

Širdinga Padėka
Kadangi stengiaus rašyti 

trumpiausiai, kaip galėjau, tai 
prisiėjo daug dalykų praleisti 
■apie savo draugų malonumą 
ir draugišką priėmimą pas 
save. Todėl ant užbaigos no
riu tearti. visiems, vienu r žodžiu 
širdingą padėką: Detroite

■ LMS News and Views
(Continued from page 3)
NEW RECORDINGS ' ‘

While in Massachusetts this summer, 
Frank Balwood recorded some of his 
own compositions on regular 78 RPM 
records. The numbers are superbly 
played by Frank and very well recorded. 
The set of 2 records includes “Vasaroj” 
(Summertime), The Charm Waltz, Lith-’ 
uanian Rhapsody and the Overture to 
the operetta “Sudrumsta Širdis.”

These records are available at the Ace 
Recording Studio, 120 Boylston St., Bos
ton, Mass. Priced at $5.50 for the set. 
Write direct to the Boston address, if 
you would like to own these fine records.

* * *

. AIDO CHORUS JUBILEE
, CONTINUES

The Aido Chorus of Brooklyn, has a 
few more months of its 40th anniversa
ry year left. And from the looks of 
things, they are going to keep right 
on celebrating the remarkable occasion 
right to the very end of the year.

This Sunday, October 5, the chorus 
will unveil their own Bithday cake. All 
former Aido Chorus members, Aido 
Chorus Boosters and friends are invited 
to this Birthday Party. By the glow, of 
40 white candles, we will pay homage to 
those who have made this anniversary 
possible. A buffet supper and other 
fluid refreshments, singing and dancing 
are to be part of the celebration events. 
The time is 4 P. M.

* * s|:

SHORT NOTES: SIETYNO CHO
RUS is reading operetta scripts. Look 
for an announcement real soon.

Hartford’s LAISVES CHORUS has 
been hitting . many Conn, cities this 
year .fulfilling musical programs for 
picnics and banquets. We’re anxious to

BINGHAMTON, N. Y.
Graži “pare”

Rugsėjo 27 d. buvo sureng- 
1 ta “shower party” pas Pauli
ną Jesilionienę. Ji parę suren
gė dėl savo artimos 'giminai
tės, buvusios Čeponytės, da
bartinės Mrs. Harry Jump. 
Dalyvavo abudu jaunavedžiai 
ii- apie 40 viešnių ir keli sve
čiai. Vakarienė buvo pagamin
ta kuogardžiausia. Paulina 
yra ekspertas valgių gamini
me, taipgi jos pagelbininkės 
Helen Pagegalienė, Julia Ka
minskienė, Anna Uogentienė, 
Anna Kireilienė ir Helen žu- 
kienė. Prie stalų ir gėrimų pa
tarnavo J. Kireilis, Kireilienė, 
Bučinskienė, Voskienė, Stro- 
lienė, Mr. ir Mrs. Kuzmai. Fo
tografas Klimas traukė pa
veikslus.
Jaunavedžiai gavo daug gra

žių ir vertingų dovanų, taipgi

Smalsčiams, Aranukams, Gi- 
naičiams, Waterburio Strižau- 
skams, New Yorko Gasiunui 
ir Kuodžiui, Chicagoj ' Cas- 
kams, iZiksiams, Blaškienei, 
Agotėlei Sebelskienei ir Dc- 
mentčiams. šie; draugai ir 
draugės daug man pagelbėjo, 
t daug dėl manęs pasitarna
vo. Aš esu jiems labai dėkin
ga. Jūsų draugiškumas pasi- 
iks amžina atmintimi.
Prierašas

Rašydama nejučiomis pra
leidau kaip kuriuos dalykėlius.

Waterbury, lankant Lietu
vių Tautiškas Kapines, Stri
žauskai parodė kapą savo sū
naus, kuris žuvo Antram pa
sauliniam kare. Jų sūnaus Al
berto kūnas buvo pargabentas 
į Ameriką, ir palaidotas Wa
terburio Lietuvių kapinėse.
New Yorke, lankydama Kul

tūrinį Centrą, mačiau kaip d. 
Kuodis puikiai užlaiko ir pri
žiūri gėlyną pagal namą.

Clevelande, aplankiau drg. 
J. Stripeikus. Stripeikienė sir
go kurį laiką, dabar nuo tos 
ligos neteko regėjimo. Taipgi 
jau senai serga d. Račkaitienė. 
Ir ją labai norėjau aplankyti, 
bet niekaip nespėjau dėl sto
kos laiko. Man labai gaila šių 
.<irajug-įV,.

M. Alvinienė 

į ir pinigų, už ką jie dėkavoja 
visiems. Taigi, mes neteksime 
Genės Čeponytės, nes ji su sa
vo draugu išvažiuos į Baltimo
re, Md. apsigyventi.

Mes su Kupčiauskiene ir 
jos dukra Adele praleidome 
laiką linksmai tarp gražios ir 
draugiškos kompanijos, kurio
je dalyvavo visokių pažiūrų 
merginų ir moterų, lietuvių ir 
kitataučių. Vėlinu viso geriau-' 
šio jaunavedžiams jų šeimy- 
niškamė gyvenime, o Paulinai 
Jesilionienei ačiū už pakvieti
mą. - Josephine.

Rugsėjo 28 d. mus aplankė 
svečiai iš Scranton, Pa. Tai 
L Klevinskas ir K. Genis. 
Džiugu buvo juos matyti ir su 
jais pasikalbėti apie įvairius 
ii’ svarbius dalykus, būtent, 
apie išleidimą poeto A. Dagi
lio eilėraščių knygoje. Dėlko 
viskas aptilo ? Būtų gerai, kad 
laisviečiai prisiųstų blankas į 
LLD kp. ir moterų klubus 

! parinkimui prenumeratų dėl 
■ knygos. O jeigu nėra tokių

Philadelphia. Extra susirinkimas
A.L.D.L.D. 10-tos kuopos narių susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 5 d.. Spalio (October), Rusų Name, 1150 N. 
4th St. Turime labai .svarbių reikalų, malonėkite atsilan
kyti visi nariai, kaip 10-tos kuopos, taip ir 141-mos kp. 
Pradžia 3. vai. popiet.

žinote, kad šiais metais bus svarbūs rinkimai valdi- 
ninku. Apie tai visur kalbama ir rašoma, o ką lietuviai dėl 
to dirba? Būkime laiku. Komitetas.

(193-195)

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DJREKTORIUS

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

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

(r u-i . s>4’ i/4 #***L»M ' ’’'1 1 '* .t “'2*
.—Laisve (Liberty)r-Šeštadien., Spalio-October 4, 1952

Y 
hear of the chorus’s plans for the win
ter season.

Just about this time every year, Phil-
* ly’s LYROS CHORUS starts rehearsals 

for their fall activities: There’s no 
time to loose, Lyras, because an invita
tion up to the N. Y. metropolis is await- ’ 
ing you.'

CONGRATULATIONS to Chicago’s • 
AIDO CHORUS and their new teacher 
Mildred Keller. We always look forward 
to big doings from this fine singing 
group, and I am sure our hopes will be 
more than effectively met.

Also a happy season ahead for Chica
go’s EX-MAINIERIU CHORUS and 
their new teacher, Anna Tilvikienė.

* * *

CRUSADERS FOR PEACE \
This week’s eRtrv in answer to our 

call for a translation of our new Peace 
Song was sent in by Dr. A. K. Rutkau
skas of Chicago. We print it as written, 
although if selected a few changes will 
have to be made to fit to the original 
meter of the song.

rę
TAIKOS ŠALININKAI

■ 4.
Sapne, aplink žemę skrendu keliu $ 

Laisvas Pasaulis visur.
Man kelią nukloja žiedais gėlių,

Nieks’ nesuniurna niur-niur. ■ uEr
Dr

Tarybinį planą patiekt’ džiugu, Ac
' Laisvės nestelbs praeitis. ' A į
Saulėtekis davė tiek daug progų,

Sapnas —Taikos padėtis.

Sapnorius pabudo, bet sapnas gajus.
“šaukit, kas gyvas: — Taikos!” -

Taika tur įvykti, klasta pasius.
Karas, tautų nedaigos.

Paruoškime planą laikų-laikam, 
Pabaisas trenkę šalin.

Sukursim’ palaimą vaikų-vaikam, 
Taiką per taiką gamin.

0

blankų, tai reikėtų jas parū
pinti ir plačiai išsiuntinėti. 
Manau, kad ir mes bingham- 
tonietės pasidarbuotumėme.

Tą pačią dieną mus aplankė
! ir P. A. Marciukai iš Johnson 
City, N. Y. Ir jie turėjo progą 
susipažinti su svečiais iš Scran- 
tono. Taipgi sustojo Peter Jo- 
zapatis, mūsų geras kaimy
nas, važiuodamas su sūnumi1 
Alfonsu ir mar.čia Vanda. Visi 
sykiu gražiai pasikalbėjome 

I ir praleidome linksmai šven
tadienį.

A. J. K. Navalinskai

Waterbury, Conn.
Prašome visų įsitėmyti, 

kad
Sekmadienį

Spalio 12 October x
i Waterburyje yra rengiami pie-« 
tū.s. Pelnas skiriamas paramai . 
dienraščio Laisvės. Iš anksto 
kviečiame visus papietauti ir 

išgirsti įdomių prakalbų.



Aido Choras Kviečia
Visi jau žinote, kad rytoj— 

sekmadienį, Aido Choras ren
gia draugišką pobūvį, kuria
me nori dar kartą paminėti sa
vo 40 metų sukaktį. Tai bus 
aidiečių ir visų dainos,mylė- 

•» tojų jaukus ir malonus 
linksminimas.

pasi-

visus
prita-
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Kitas Autorius 
Kandidatas

Tūkstančiai publikos lanko 
Ilallinan mitingus

Geriausia Pagarba Ir 
Pagalba Vadams

BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. l-mos Kp. Susirinkimas
Antradienį, spalio 7 d., įvyks L. 

D.S. 1 kuopos susirinkimas A.L.P. 
Klubo svetainėje, 280 Union Avė., 
Broooklyn. Pradžia 7:3Q v. v.

Visi nariai pasistengkite atsilan
kyt. Kas svarbiausia, tai pasižiūrė
kite į mokesčių knygutes, nes jei 
clu .mėnesiai nemokėta, t,ai būtinai 
pasimokėkite, jei nenorite susispen- 
duot.

nes jame turėsime išrinkti delegatą 
į metinę LLD 3-čio apskričio kon
ferenciją. kuri įvyks spalio 19 d., 
Lietuvių svetainėje, 243 Front St., 
New Haven, Conn. Taipgi pageidau
jama naujų narių atsivesti. Kvie
čiame atsilankyti ir įstoti į LLD.

LLD 28 kp. sekr. 
(195-196)

Aido Choras /kviečia 
aidiečių artimuosius bei 
rėjus atsilankyti. Malonu, būtų 
matyti ir buvusius aidiečius, 
kurie dabar del vienokių ar 
kitokių priežasčių negali cho
re dalyvauti.

šis parengimas įvyks Kultū
rinio Centro naujoje salėje, 4 
vaL po piet. Prašome nesi vė
luoti. Įžanga veltui. H. F.

Liberty Auditorijoje

Laisvėje jau buvo minėta, 
jog darbiečiai Bronxe 23-me 
kongresiniame distrikte stato 
novelistą Hioward Fast. Ta
čiau Fastas nebus tik vienas.

New Yorko darbiečiai iš 
1 Manhattan 20-jo kongresiiųo 
distrikto stato iš savo srities į 
kongresmanus žymų autorių 
Arthur D. Kahn, American 
Labor Party gauna daug pagy
ru iš darbo visuomenės'’ už tų 
žymiųjų autorių pastatymą 
kandidatais.

Kahn, praėjusio karo vete
ranas, savo mitinguose atvi-

Vincent Ilallinan, darbi- Marcantonio, 
ninku ir progresyvių kandįda- kas. Jis pareiškė, 
tas į Jungtinių Valstijų prezi-. “padorus,

RICHMOND HILL, N. Y.

- Al.DLD 185 kuopos susirinkimas^ 
įvyks sekantį trečiadienį. Spalio’■ 
Oct. 8 d., pradžia 7:30 v. vakare,4# 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill.
Visi nariai
sirinkimą, 
užsimokėti

Prot. sekr. M. Stakovas.
(195-196)ALP pirm in in- 

s 
teisingas asmuo” 

negali užgirti demokratų ir 
republikonų politikos, kuri 
yra karo ir liaudies teisių atė
mimo politika. “Karo nesu- 
stabdysite balsavimu už 'bile 
katrą karo kandidatą,” sakė 
jis. Ir. šaipiai kritikavo tuos, 
kurie bando padaryti Truma
nn' parinktinį, pritariantį už
kariavimui pasaulio Stevęnso- 
ną antruoju Linkolnu. Jis sa
kė, jog to nepadarys nei Pos
tas, nei Cbmpassas, nei Tri
bune ar kuris kitas laikraštis. 
Stevensonas buvo, yra ir pasi
lieka karo kandidatas.

Dar kalbėjo autorius Ho
ward Fast, darbiečių kandida
tas į Kongresą;
mont, 
taipgi Charles Collins, unijos 
vadas. Ir trumpai
publikai vietiniai ALP kandi
datai įvairioms valdvietęms.

Kor.

L'.IO

malonėkite pribūti J su
kai kuriems jau laikas 
duokles už 1952 metus.

Valdyba.
■ (195-196)

RIDGEWOOD. N. Y.
L.D.S. 103 kp. ir L.L.D, 55 kp. 

svarbus susirinkimas įvyks antradie- 
■ dienį, Spalio-Oct. 7 d., pradžia 8-1ą 
į vai. vakare, šapolo-Vaiginio salėje, 
147 Thames St., Brooklyn; N. Y. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti 
Šiame susirinkime, nes yra svarbių 
dalykų aptarimui. Užvis svarbiausia 
tai mūsų rengiama vakarienė, ku
ri įvyks spalio 25 d. Turime gerai 
pasiruošti, surengimui puikios va- 

j karionės. Taipgi nepamirškite savo 
duoklių užsimokėti.

Komitetas.
(194-195)

WATERBURY, CONN.
L.L.D. 28 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks trečiadienį, Spalio-Oct. 
8 d., svetainėje 103 
džia 8 vai. vak.

Visi LLD 28-tos 
būtinai ateikite j

dentą — nuostabios ištvermės 
žmogus.

Pirmadienį jis atbuvo dau
giau dešimties 
dėjo kalbėti 7 
kroviams ties 
Kalbėjo prie 
prie kelių gatvių 
V ak arą 
baigė —

Visur 
rinkosi, 
si ir rodė priejautą jo kalbai.

Antradienį .jis keliavo po 
Bronx. Per dieną prie šapų 'ir 
gatvių sankryžose,, pasakė ke
liolika kalbų. Gi užbaigoje 
gastrolės i mitingą Hunts 
Point Palace auditori j on va
karą susirinko 3,000 publikos, 
perpildė auditoriją.

Minia audringai sveikino 
kandidato kalbą, reikalaujan
čią taikos tuojau, dabar.

Ten taipgi kalbėjo Vito

origi- 
vadų,

Green St., pra-

kuopos nariai 
šį susirinkimą,

Apie penki šimtai brookly- 
niečių susirinko pasveikinti iš
teisintą Simon W. Gerson, 
kandidatą į Kongresą iš 
kongresinio distrikto.

Gerson \yra vienas tų 
nalių ,15-kos darbininkų 
kurių du (jisai vienas
dviejų) tapo išteisinti, o kiti 
13 dar tebesiranda teisme.

Publika šiltai sveikino kal
bėtojų pareiškimus, kad ge
riausiu pasveikinimu išlaisvin
tiems ir užtikrinti, kad jų lais
vė pastovi, yra gavimas daug 
balsų už darbininkų ir progre
syvių kandidatus šiuose rinki
muose. '

Balsai už darbiečius ir pro
gresyvius greičiau atidarys ka
lėjimų duris įkalintiems, ištei
sins persekiojamus ir sustab
dys puolimus ant kitų darbi
ninkų vadų ateityje.

Mitinge, įvykusiame rugsė
jo 30-tos vakarą, Aperion Ma
nors, kalbėjo Pettis Perry
patsai Gersonas. Taipgi trum
pai kalbėjo, ar buvo tik pris
tatyti : Edna Glasgow, Mrs. 
Dorothy Cacchione, Mrs. Con
nie Eisenberg.

Nudžiugę laimėjimu, sugrį
žimu susiedijon vado, draugai 
kaimynai, sunešė Gersonui ir 1 
jo šeimai dovanų. Taipgi su- j 
aukojo paramos likusiems tei
siamais apginti. Ir pasižadėjo 
eiti po namus, skleisti litera- į 
turą už Gersono išrinkimą į 
Kongresą. Rep.

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

Sewer Laborers. Experienced. 
Steady work. Good working condi- 

person. 
Rd. &

mitingų. Pra- 
val. ryto laiva- 
prieplaukomis. 
kelių šapų ir 

sankryžų.
— iki pusiaunakčio—
- mitingais salėse.

žmonės skaitlingai 
visur atydžiai klausė-

t ions. Good pay. Apply in 
Morrow’s Quarry, Chester 
Crum Creek, Swarthmore.

(£95-198)direktoriai pe-’rame ore, prie gatvių sankry
žų, kalba angliškai ir ispaniš
kai. Tas pagelbsti jam pa
skelbti savo programą, darbo 
partijos programą, kuri yra 

Susiedijojo 
daug portorikiečių, 

kurių daugumos kalba yra is
paniška. Jo susirinkimai skait
lingai lankomi.

Kandidatas Kahn savo kal
bose pareiškia, kad darbo 
žmonėms ir taikos mylėtojams 
neduoda naudos jaunojo Roo- 
sevelto buvimas mūsų šalies 
Kongrese. Jis nedalyvauja 
posėdžiuose, kada būna svars
tomi svarbūs klausimai, ypa
čiai taikos ar karo klausimai. 
Taip lygiai nebūtų naudos iš 
republikono, nes jie visuomet 
būna posėdžiuose balsuoti už 
karą.

Taikos galima atsiekti, sako 
kandidatas Kahn. Bet jos su
silauksime tiktai balsuodami 
ir išrinkdami taikos kandida
tus. O tokiais yra tiktai prog
resyvių ir darbiečių kandida
tai.

Auditorijos
reitame susirinkime plačiai 
kalbėjo apie šaukimą metinio 
šėrininkų suvažiavimo.
Suvažiavimas įvyks šeštadie

nį, lapkričio 29. Prasidės 1 Į taikos programa, 
vai. po pietų. Visi šėrininkai gyvena daug 
turėtų tą dieną pasižymėti ir 
suvažiavime dalyvauti.

Po suvažiavimo įvyks ban
ketas. čia jau galės dalyvau
ti ne vien šėrininkai, bet ir 
pašaliniai. Būtų gerai, kad tą 
dieną nebūtų kitokių parengi
mų.

—o---
LDS raštinės darbininkes 

Amilijos Burbaitės vestuves, 
- įvykusios Auditorijoje rugsėjo 

27 d., buvo skaitlingos ir links
mos. Prasidėjo apie 5 vai. po 
pietų ir tęsėsi iki po dvylikos 
naktį.

Plačiau apie šias vestuves 
parašė dienraščio Laisvės spe
cials korespondentas, kuris 
atydžiai visą sąskridį tėmijo.

—o—-
Auditorijoje turėsime net 

per tris dienas įvairias fil
mas -— šio penktadienio ir šeš
tadienio vakare, ir sekmadie
nio popietį.

Visiems gera 
festivaliu

proga filmų 
pasinaudoti.

Jau Atvirai Pasiūlė 
Kelti Subway Fėrą

bus pasimatyti Au- 
su aidiečiais sekma-

Smagu 
ditorijoje 
dienį, kaip 4 vai. po pietų. Tai 
bus Aido Choro ‘ parengimas 
ir kartu 40 metų gyvavimo 
sukakties minėjimas.

Noriu dar .kartą priminti 
bowlihinkams. LDS bowlinin- 
kų vyrų lyga bowlina antra
dienių vakarais, moterų —r 
ketvirtadienių vakarais.

Gera proga ir kitiems prisi
dėti ir kartu, gražioje 
panijoje ir draugiškoje 
fėroje pažaisti.

—o—
'Auditorija jau 

£ai užregistruotų 
Bet dar galima 
turėti.

Puiki vieta vestuvėms, krik
štynoms, vedybinėms sukaktu
vėms, varduvėms ir kitokioms 
įvairioms pramogoms. Norėda
mi daugiau informacijų, .pa
šaukite VI., 9-4678. Rep.

Majoro Impellitteri paskir
ta komisija (Mayor’s Commit
tee on Management Survey) 
pasistengė parodyt^ kad ji ne 
už dyką taksų mokėtojų duo
nelę (gerai pateptą) valgo. 
Jie pasiūlė auksinį planą. Tik
rą auksinį—iš keleivių į mies
to valdžios ir bankų kišenę.

Pasiūlė važiavimo į darbą ir 
iš darbo valandomis—rush 
hours—imti po 25 centus fo
rą. Tai reikštų, • kad apie 4 
milijonai asmenų, kurie va-kom-

atmos-■ žiuoja tarp 7:30 ir 9 ryto if

ncma-turi 
parengimų.
jų daugiau

Pilieti, Užsiregistruok!

tarp 4 iki 7 vakaro, mokėtų 
15 centų daugiau, negu dabar 
moka.

Paakstinimui važinėti tuos, 
kuriems ne taip jau būtina 
važiuoti, liuosomis valando
mis, tą pati komisija pasiūlė 
fėrą nuleisti iki 5 centų. Taip 
būtų kalbose. Bet retai kas te
galėtų 5 centų fėru pasinau
doti praktikoje, nes mokestis 
tomis valandomis būtų kelia
ma pagal keliavimo tolį, apri
botą zonomis.

Krautuvėse pardavimams 
mažėjant, jose jau prasidėjo 
Kalėdos. Veik viskas įrengta

Atsimink spalių 6-tos savai
tę užsiregistruoti! Kas nebus 
dabar užsiregistravęs, negales ’ kalėdiškai, tuomi bandant į- 
balsuoti rinkimų dieną, lap- pilti bizniško eleksiro neran- 
kričio 4-tą. 1 gion publikom

LAISVĖS KONCERTAS
įvyks sekmadienį

Lapkričio 9 November
Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre:

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

Pradžia 3:30 vai. popiet.

PUIKI PROGRAMA; ŠOKIAI PO PROGRAMOS

Corliss La
kami i d a t as į Senatą;

Iš Teismo Rūmu

pristatyti

Foley Square, N. Y. — Visą mokslą mūsų šalies mokykld- 
šią savaitę teismabutyje 13- 
kos likusių teisiamais apgynė
jai advokatai vykdė parody
mus, kad visi tie teisiamieji 
yra nekalti ir turėtų būti iš
teisinti. • •

Jau buvo minėta, .jog -paro
dymus pirmasis pradėjo žy
mus Washingtono advokatas 
James Wright, negras. Jis ar
gumentavo už Arnold S. 
Johnson ir George Blake 
Charney.

Antruoju stojo newyorkiete 
advokatė Mary Kaufman, Nu- 
renbergo nacių teisme dirbusi 
prokuratūros štabe, parodinė- 
jusi nacių prasikaltimus, šioje 
byloje ji kalbėjo 
Betty Gafinott ir 
stock, darbininkų

■ munistus.
Mrs. Kaufman 

džiūrei, kad jos 
visų pirmiausiai 
mybę išpažįsta
šios šalies žmonėms.

“Iš neapykantos skurdui 
nedatekliuii, iš gilaus 
mo žmonėmis jie ’ 
dirbti už Ameriką, 
vienas žmogus būtų 
gerbtas'. Jie tikėjo,
per socializmą to galima at
siekti.”

Toliau Mrs. Kaufman pasa
kojo, kaip Gannett atvyko 
Europos su tėvais būdama dar 
maža mergaite

še. Ir vos suėjusi 16 metų išė
jo uždarbiauti duoną šeimai:

“Ji dirbo prakaitaunių są
lygose, kokiose jos šeimai te
ko dirbti.-Ji matė liaudyje di
dį talentą, galintį sukurti ge
resnį gyvenimą. Ji pradėjo 
skaityti knygas apie visuome
nes santvarką. . Studijavimas 
ja atvedė į komunistu parti
ja.”

Almos-Teatrai

apgin dama
Louis Wein-

vadus ko-

Toliau advokatė pasakojo, 
kuo Betty Gannett užsiėmė ta
pusi komuniste. Kad ji, 20 
metų amžiaus mergina, išvy
ko į Ohio ir West Virginijos 
kasyklų sritis pagelbėti mai- 
nioriams ir jų šeimoms organi
zuotis

Automobile Mechanic. Experien
ced in General Motors lines. Give 
references and former experience. 
Excellent working condition?. Stea
dy employment.’ Top pay. Apply in 
person. R. H. Hager, 16-18 S. Main 
St., Quakertown. Phone 1025. 

(195-198)

MACHINISTS
Set-up men with impressive back

ground on Brown & Sharpe Auto- 
jp' mafic Screw Machines & Warners 

& Swasey Turret Lathes. Steady 
work. 1st or 
nefits paid.

COMLY
3-6262 —

2nd shift. Usual be

J E.
MACHINE CO.
2212 Haworth 

(195-197)
st reet

MAN 
Steady

AUTO BODY & FENDER 
Experienced in wreck work.

’ work. Good wages. Good working 
conditions. Apply in person or phone.

A. P. LINDSEY & CO.
4651 Cloud St., JE. 5-9835

(194-200)

General Kitchen Help & Bus Boys. 
Good working conditions, plus good 
pay to reliable men. Inquire in per
son. Track Kitchęn, Garden State 
Park. Merchantville 8-3540. Ext. 47.

. (189-195)

PARDAVIMAI
Parsiduoda gražus iš 9 kavalRų 

Dining Room Set. Kaina prieinama. 
Dėl daugiau informacijų, prašome 
kambinti: VI. 3-6551.

(194-196)

REIKALAVIMAI#
FEMALE

Namų darbininkė, prižiūrėti du 
vaikučius. Paprastas virimas. Nuo- X 
savas kambarys ir vonia. Gražus 
naujas namas su vėliausiais laiko 
laupinimo įtaisymais. Gera alga. 
Roslyn, L. I. Skambinkit: LE. 2-1057 

(194-196)

VYRAI
PAPRASTI DARBININKAI. Vy

rai fabriko darbe ir prie kitokių 
darbų. Nuolatiniai darbai. EDSON 
TOOL & MFG. CO.? 457 Oortlandt 
St., Belleville, N. J.

(193-199)

Matthew A
CADILLAC MECHANIC 

If you have had experience 
Cadillac mechanic or if you 
that your experience qualifies 

Žavios B° worh on Cadillac cars, come in 
see us. Opening for one man.

BUDD MOTOR CO.,
N. Broad St., Woodbury, N. J. 

(194-196)
HELP WANTED—FEMALE

BUYUS
(BUYAUSKĄ8)

as a 
feel 
youUžėjo gerų filmų banga

Vienos jų įdomios, :-----
meno atžvilgiu, kitos pagirti
nos nors tuo, kad nekelia ne
apykantos, nepuola, nekanda 
žmonių. Tarpe gerųjų ar apy- 
gėrių priskaitomos sekamos, 
dabar rodomos New Yorko di
džiuosiuose teatruose, 
Square •apylinkėje.

Rivoli Teatre, rodoma “The 
Snows of Kilimanjaro.” Pirmi
nėse rolėse Gregory Peck, Su
san Hayward, Ava Gardner. 
Filma daugiaspalvė.

—o—

740 LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 1

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

HAND SEWERS
Experienced to make silk lamp 

Times Ishades. Steady work, good working 
conditions, good pay. Apply in per
son.

DE HAAN & CO. Inc.
10th & Morton Ave., Chester, 

(194-200) . a

“Mes parodysime,” sak^ ad
vokatė, “kad Miss Qannett 
pagelbėjo įkurti tokias galin
gas unijas, kaip auto, gurno, 
plieno. Kuomet ištiko didžioji 
depresija, Miss Gannett ir ki
ti toki pradėjo organizuoti 

' bedarbius. Su ta organizacija, 
per dideles kovas, kuriose bu
vo sumušimų, įkalinimų, evik- 
cijos tapo sustabdytos, pašal
pa ir nedarbo apdrauda lai
mėta.”

Betty Gannett tose kovose 
išsiauklėjo. į. vadovę ir mark- 
sistę liaudies mokytoją. Ji ir 

iš j kaltinama už rąstą, kuriame 
agitavo už vieningumą, tai- 

išėjo pradinį ką ir saugumą.” Rep.

parodinėje 
apginamieji 
savo' “ištiki- 

savo šalies, 
Ji sakė : 

ii*
tike j i- 

nuspren.de 
kur kiek- 
pilnai pa
kari tiktai

Roxy Teatre — “Somebody 
Loves Me,” technispalyė, mu- 
zikajiška. žvaigždines^ roles 
vaidina Betty Hutton ir Ralph 
Meeker. Scenoje veiksmuose 
žvąigždžiuoja Mary Small, Al 
B'ernie ir kiti.

—o—

TONY’S

Pa.

UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. T. 

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniai* atdaryta

Liaudiškam novelistui Tūkstančiai atvyko 
tikisi daug balsy pagerbti Davisy

Tarpe daugelio American 
LaborčParty kandidatų iš liau
dies eilių statomų į Jungtinių 
Valstijų 'kongresmanus. yra 
novelistas . Howard Fast. Jį 
stato Bronx darbiečiai 23-me 
kongresiniame distrikte.

Bronxieciai turi didelių vil
čių. Kartą ten buvo išrinktas 
darbietis Isacsonas. Jis 1948 
metai^ buvo išrinktas į Kong
resą prieš susivienijusių prieš 
jį demokratų, re pu bl ikonų ir 
liberalų partijų* viršūnių va
lią..

Autorius Fast, tiesa, mažiau 
yra žinomas kaipo politikie
rius, tačiau daugumai apsi- 
švietusios visuomenės žinomas 
kaipo rašytojas gerų raštų. Ir 
sykiu yra žinomas kaipo pa
žangus visuomenininkas. Vis
ką sudėjus kartu, bronxieciai 
tikisi gauti uiž jį dau£ balsų.

Paminėti įkalintojo darbi
ninku vado komunisto Benja- - 
min J\ Davis 49-jį gimtadienį 
į Pockland Palace New Yorke 
susirinko 3,000 publikos. Su-, 
sirinko jį pasveikinti, nors ir 
nesitikėdami' šioje sueigoje su 
juomi pasimatymo.

Palyviai pasižadėjo pasmar
kinti veiklą už jo išlaisvinimą, 
kad jo 50-j į gimtad. jau .galė
tų minėti su juomi sykiu, jam 
jau esant laisvėje. Aišku, kad 
toks skaitlingas susirinkimas jo 
gimtadienį minėti juos pastip
rino darbui ir palengvino su
sikalbėjimą su tais, kurių ga
lioje yra Daviso išlaisvinimas.

Rugsėjo 30-tą miesto cent
re ir kai kuriose kitose srityse 
civilinių savisaugos- komanda, 
vykdė pratimus būk tai apsau
gai nuo atominių bombų. 5

Viena bėda, nebčda

Queens gyventojas Raymond 
Carter su auto įvažiavo į pas
tolio ramsčius prie statybos 
darbų Bronxe. Tarsi to neuž
tektų, visas pastolis užgriuvo 
ant jo masinos. Apžalojo^ma- 
šiną ir jam galvą. O buvęs 
greta jo 20 mėnesių kūdikis, 
jo anūkas, išliko nesužeistas.

Loew’s State Teatre rodo 
operetinę ‘The Merry Widow’ 
su Lana Turner ir Fernando 
Lamas. Kaipo scenos veikalas, 
“Smagioji Našlė” yra vaidin
tas ir dažnai pakartojamas vi
sose pasaulio operose.

—o—
Radio City Music 'Hall pra

dėjo rodyti “Because You’re 
Mine,” romantišką, kurioje 
pritaikytose scenose pavarto
jamos daugelio jau žinomųjų 
operų, melodijos ir tūlos nau
jos. Dainuoja paskilbęs solis
tas Mario Lanza ir pirmu kar
tu tos rūšies rolėje žvaigž- 
djziuoja Doretta Morrow.

Didžiojoje scenoje Leoni- 
doff’o spalvingas spektaklis 
“F^all Fancies.” 1

• — O'

Stanley Teatre ilgai ir- sėk? 
mingai rodoma gražuolė dau
giaspalvė “The Grand Con
cert,” kurioje dalyvauja daug 
žymiųjų tarybinių artistų.

Ne už ilgo dviejuose žy
miuose vidurmiesčio teatruose 
vienu kartu pradės rodyti nau
jausią Charles Chaplino filmą 
“Limelight,” apie teatrininkų 
gyvenimą. Nuostabiai graži. 
Atrodo, kad teatrai bus apsto
ti plačiomis gretomis norin
čių ją pamatyti. Apie filmą 
plačiaųi bus sekamose laidose.

' ReP.,

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kalnas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G. 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

6 pusi.—Laisve (Liberty)--šeštadien.,

nuspren.de



