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KRISLAI
Mūsų diena.
Gal nebebus pastotas ke
ke del neįsileido? [lias. 
Ieško dumiu.

žmogaus perauklėjimą s.
Rašo A. BIMBA

toj lA.isviečių diena. Rytoj 
Laisvės metinis koncertas. 
Susitiksime ir pasimatysi
me. Smagu bus dar sykį 
paspausti dešinę. Pasiža- 
vėsime labai šaunia me
nine programa, išpildyta 
puikiausių liet u v i š k ų ta
lentų, ir, kiek proga leis, 
žodžiu kitu pasidalinsime 
lietuviškais ir visasvietiš-

Beveik visi ženklai rodo.

AR MCCARTHY GAUS PROGĄ IŠSISUKT! IS PASMERKIMO?
Senatorius Case pasiūlė, kad 
jis atsiprašytų, pasiaiškintu, 
ir jam viskas būsią atleista

Washingtonas. — Senato-: reikšmę ir būtų 
rius Francis Case iš N. Da- 
kotos, kuris pats buvo na-1 
riu McCarthy’! pasmerkti-' 
šio specialaus komiteto, da-1 
bar, kaip atrodo, pradeda ' 
iį ginti. Jis išėjo su pasiū-, 
lymu, kuris nustebimo sen.; 
Watkinsa ir likusius komi-1 
teto narius bei senatą ben- i

nemenku 
makartistų laimėjimu.

Nedidelis susidomėjimas
McCarthy rodė nemenką 

pasipiktinimą, nes 
senatorių 
džiuose. 
ną beveik 
dosi savo

&

Naujas Kongresas atmes Dixon-Yates kontraktą
Washingtonas. — Atomi-1 švelninti tą kontraktą. Pri

nes Energijos Komisija dėtas1 punktas, kad per pir- 
(AEC) pasirašė kontraktą mus trejus 
su privatine Dixon - Yates turi teisę t 
firma.

metus valdžia

mą iš naujo užgirs ir Fran
cūzijos parlamentas. Fran
cūzijos socialistai griežtai 
ir aiškiai nusviro Mendes- 
France pusėn.

Socialistai, matyt, susi
žavėjo Mendes-France užti
krinimu, kad bus lengva1* 
galima atgimusi vokiečiu ; thy’o."tai’ via, liaskelbsi kad. ’ 
- •---- Rojų ik1;

m a ž a i 
dalyvauja posė- 

Nors pirmą die- 
visas senatas ra- 
vietose, ketvirta- 

drai: kad McCarthy gau-Į dieni, kaip atrodė, vienu 
tų progą atsiprašyti kelių; metu nebuvo kvorumo. Mc- 
senatorių, kuriuos jis įžei-' Carthy atkreipė dėmesį, 
dė, kad jis pasiaiškintų, i kad demokratų pusėje ran- 
kodėl praeityje neatėjo liu-' dasi tik 6 senatoriai. Pa-
dyti senatiniam komitetui. ■ sirodė, kad dar trys demo-

1 Jei jis tai padarys, sakė se- ' kratai kalbėjosi su savo ko- 
natorius Case, nebus reika- C
lo McCarthy’! smerkti.

; Kaslink McCarthy’o užsi- s
puolimo ant gen. Zwickerio,, i 
Case ir rado išeitį: senatas i 
“atsiribos” nuo McCar-i

militarizing, nuo 
galvas'ginkluota moderniš- 
kiaitsiais pabūklais, išlaiky
ti sutarčių ribose, nepri
leisti prie tokių baisiai kru
vinų prajovų, kokius tas 
militarizmas visam pasau
liui iškirto 1914 ir 1910 me
tais.

Nieko nereiškė žmonių 
balsas Aukščiausiame Teis
me matyti nors viena juo
dosios odos žmogų. Prezi
dentas paskyrė newvorkie- 
tį Harlaną. Jo kvalifikaci
ja tai vietai daugiausia 
sideda iš to, kad jis yra 
klusnu s k o n se rva ty v u s 
publikonas.

Keturiolika milijonų
grų ir vėl tapo suvilti ir 
nuskriausti. Jų rasės žmo
gus nėra sėdėjęs šalies 
Aukščiausiame Teisme per 
visą jau gana ilga to teis
mo ir šios respublikos isto
riją.

su- 
pa- 
re-

ne-

IBemagogas sen. McCar-

save durnesniu. Jis nori, 
kad 95 senatoriai jam pa
tikėtų, jog jis yra visos 
Amerikos išganytojas nuo 
komunizmo.’

. Bet gal šį sykį jam ne
pavyks su tokia demagogi
ja praeiti. Gerai laikosi se
natvės komisijos pirminin
kas Watkins.

CIO Politinės Veiklos Ko
mitetas esąs pilnai pasiten
kinęs praėjusiais rinkimais. 
Juose darbo žmonės laimė
ję nemažai draugu. Iš šio 
komiteto 282 užgirtų kan
didatu rinkimus laimėję 
153. Esąs labai puikus po
litinis rekordas.

ys rinkimai ne- 
iko. ' Iš patyri-da>

mo žinome, kad kandidatu 
pasisakymai ir p a ž a d a i 
rinkimų kampanijoje daž- 

(Tąsa G-tam pusi.)

traukti. Manoma, kad nau- 
l jas Kongresas, kurį demo- 

dominuos, kontrakta ' X.

nors tam nėra 
daugelis de- 

Tokiu būdu i mokratų su tuo Eisenhowe-

tys valdžiai elektrinę jėgą, kratai 
kurią ji gaus iš Tennessee nutrauks, 
Valley Authority (TVA) j užtikrinimo: 
generatorių. T 
privatinė firma pelnysis iš 
valstybinių šaltinių. Kon
traktas padarytas 25-riems 
metams.

Bet visuomenės protestai 
privertė Eisenhowerio ad
ministraciją bent kiek su-

rio admin is 
niu sutinka.

Prieš kontrakto 
Dixon-Yates firmai 
tavo 
daugybė kitų organizacijų.

davimą 
protes- 

CIO, AFL, ADA ir

Britų darhiečiaL Francūzijos 
socialistai, susiskaldę, betgi 
rems V„ Vokieti jos ginklavimą

Londonas. — Britanijos 
Darbo Partijos parlamen
tinė frakcija nubalsavo 
remti Vakarų Vokietijos 
ginklavimą. Darbiečiai de
putatai dauguma balsų nu
tarė remti Paryžiaus sutar-

bus įtraukta i Atlanto Pak-

nutarimas nepadarytas 
vienbalsiai: didele dalis de-

Už derybas su Sovietais
Bevaniečiai taipgi pasiū

lė, kad prieš pasirašant Pa
ryžiaus sutartį derybos bū
tu vestos su Sovietais. Be- 
vanas sakė, kad būtinai pir
ma reikia žinoti, kokius pa
siūlymus turi TSRS, o ne 
aklai mestis į nacių ginkla
vimo avantiūrą. Balsuota 
ir šiuo klausimu. Už dery
bas su Sovietais balsavo 82

nepritaria McCarthy’o užsi-, 
puolimui ant Zwickerio, bet: 
jo nesmerks.

Nors Case padarė tuos 
kompromisinius siūlymus, 
nats McCarthy bent iš pra
džios jiems oerodė dėmesio. 
Vietoje to jis vėl puldinėjo ( 
senatorių Watkinsa ir ki
tus, kurie jį griežčiau smer-

Nixonas užkulisiuose?
Daugelis mano, kad vice

prezidentas Nixonas yra 
tas asmuo, kuris smarkiau
siai darbuojasi, kad Mc
Carthy nebūtų pilnai ir tie
sioginiai pasmerktas. Nix
onas norėtų, sako stebėto
jai, kad senatas išneštų 
prieš McCarthy švelnų pa
peikimą (reprimand) vieto
je tiesioginio pasmerkimo- 
e.enzu ravimo.

McCarthy iš savo pusės 
prie kiekvienos progos daro 
komplimentus Nixonui, tuo 
tarpu, kai Eisenhoweri jis 
dažnai smerkia.

Bus daug pataisymų
Vienas makartistų frak

cijos vadų, senatorius Dirk- 
senas iš Illinois (republiko- 
nas) sakė, kad “mes turime 
tiek ir tiek pataisymų.” Tai 
būtų pataisymai prie origi- 
nalės Watkinso patiektos 
rezoliucijos McCarthy’: pa
smerkti be jokių ceremoni
jų.

Tarp pataisymų, kuriuos 
planuoja patiekti McCar- 
thy’o draugai, randasi to
kie:

Pasmerkti jį, bet taipgi 
pagirti kaip užsitarnavusi 
kovotoją prieš komunizmą;

Pasmerkti kelius senato
rius, kurie jį, MCarthy’į 
įžeidinėjo;

Viešai jam padėkoti 
darbavimosi senatinėje 
amerikinėje komisijoje.

Kiekvienas tų pataisymų,, 
sako stebėtojai, žymiai su
švelnintų pasmerkimo

legomis republikonais jų 
pusėje. Republikonų iš. vi
so buvo 13. Nebuvo nei jų 
vado Knowlando, kuris vė
liau atsiskubino.
“Maršas ant Washingtono”

Ketvirtadienis buvo ta 
i diena, kuomet turėjo įvykti 
ilgai garsintas “maršas ant 

i Washingtono.” Tai makar- 
tistai iš visos šalies turėjo 
masiniai suvykti į sostinę, 
kad demonstruoti už savo 
vada.

Bet mažai žmonių atvyko 
iš kitur. Anie 3,000 wash- 
i n g t o n i e č i ų susirinko į. 
Constitution Hall salę, kur 
laikė mitingą. Mitinguoto
jai laikė iškėlė tokius pa
rašus kaip “McCarthy „už
sitarnavo mūsų padėkos, ne 
pasmerkimo.” Kalbėjo ir 
keli makartistai senatoriai: 
Mundt, Welker ir kiti, taip
gi keli atstovu buto nariai, 
tarp jų Fred Busbey iš Illi
nois, kurio jau nebus atei
nančiame Kongrese, nes jis 
rinkimus pralaimėjo.

UNESCO taryba pasisakė už 
taikingą šalių sugyvenimą

Montevideo. — Čia posė
džiavo Jungtinių Tautų Ap- 
švietos, Mokslo ir Kultūros 
Organizacijos pildomoji ta
ryba. Indijos delegatas pa
tiekė rezoliuciją, kuri vie
ningai priimta. Joje visos 
šalys, kurios priklauso prie 
UNESCO, raginamos dar
buotis už taikingą sugyve
nimą.

Rezoliucija išreiškia nuo
monę, kad taikingas sugy- 
nims tarp įvairių socialinių 
sistemų šalių .reikalingas. 
Taipgi pasisakyta prieš ra
sinę diskriminaciją kaip 
prieš vieną pavojingiausių 
pasireiškimų pasaulyje. Ta
ryba įgalinta UNESCO var
du vesti smarkia kampaniją 
visame pasaulyje prieš ra
sinę diskriminaciją.

uz 
ne-

Londonas. — Premjeras 
Churchillas sako, kad jis 
pats pradės skaityti vaikų 
“komikus,” kad nuspręsti, 
ar reikėtų įleisti juos iš 
Amerikos į Britaniją.

CIO žada paramą Bridgeport streikieriams
(Mūsų koKOsponrlento)

Bridgeport, .Conn..—šian
dien ryte, lapkričio 10, per 
vietinį radiją pranešė, kad 
jau pora sunkvežimių po
licijos pasiųsta prie Under- 
woodo dirbtuvės ir tikima
si kokio nors incidento. Šis 
rytas buvo šalčiausias šio 
rudens. Pikietas ir vėl su
sidarė iš arti tūkstantinės 
minios ir suglaustai pikie- 
tavo arti dvi valandas, šiuo 
tarpu policija ir vėl mane, 
kad per jėgą pavyks 
įleisti kompanijos vadovybę 
į dirbtuvę. Vienok pats 
manadžeris Dundore nepa
sirodė visiškai, tik neseniai 
atsiustas Jones atvažiavo 
su apsilupusiu automobiliu, 
kad darbininkai jo nepažin
tų. Bet darbininkai tuojau 
pastebėjo ir pasigirdo gar
sus baubimas ...

Jones yra atsiųstas iš 
Hartfordo Underwoodo 
kompanijos. Jones ten tiek 
darbininkams įkyrėjo, kad 
buvo priverstas iš ten išsi
nešti. Taigi, atrodo, kad ir 
čia to paties susilauks.

Unijos vadovybė pareiš
kė, kad kas bus reikalinga, 
mes su darbininkų pritari
mu duosime leidimą ir bus 
įleidžiama į dirbtuvę. Bet 
Jones prašė policiįos virši
ninko, kad su policiįos pa
galba būtų įleidžiamas i 
dirbtuvę, o ne su unijos ar

Prancūzai kaltina Sovietus 
už visas bėdas Š Afrikoje

Alžyras. — Aukšti fran- 
cūzų valdininkai čia laiko
si nuomonės, kad už visas 
jų bėdas kalti Sovietai. Jie 
sako, kad kaip Vietname, 
taip Šiaurės Afrikoje ko
munistų agentai darbuoja
si tarp nacionalistų, kirši
na juos ir priveda prie iš
stojimų prieš francūzus.

Prancūzai sako, kad ypa
tingai Tunisijoje jaunų na
cionalistų tarpe komunisti
nės įtakos tokios stiprios, 
kad sunku atskirti, kur bai
giasi paprastas nacionaliz
mas, kur prasideda komu-

I nizmas.

darbininkų vadais.

ja susirėmimo ir nepavykus

kus jėga — šiandien apsiei
ta be stumdymosi. Tik be- 
pikietuojant dirbtuve ir be
stovint policininkui prie du
rų kaž kas uždėjo ant du
rų grandinę ir užrakino. 
Policininkai, pastebėję, tą 
grandine atlupo.

Vakar per susirėmimą su 
policija viena mergina tapo 
sužeista ir nugabenta i li
goninę. šeši asmenys tano 
areštuoti ir vėliau po $50 
užstatu tapo paleisti.

Vakarykšti da r b 1 n i n kų
susirėmimą su policija fil- 
mininkai iš gretimo naujo 
apartmento
vakare buvo rodoma per te
leviziją t— per 45 stotį.

Per ištisą dieną ir naktį 
visos trys dirbtuvės pikie- 
tuojamos, Kitais laikotar
piais mažesnis pikietas.

Šiuos įžodžius berašant, 
pranešama, kad CIO vadai 
iš Washingtono prisiuntė 
telegramą mūsų lokalui, 
kad jie pasižada duoti vi
sokeriopą pagalbą, jeigu 
streikas tęstųsi ir toliau. 
Taipgi vietiniu dirbtuvių 
unijiniai darbininkai pasi
žadėjo duoti visokeriopą 
pagalbą streikuojan tiems 
darbininkams.

nufilmavo ir

Aukštas suomiu valdininkas 
nušovė vieną policininką

Helsinkis.—Dr. Keijo Al- 
ho. aukštas finansinis val
džios pareigūnas, prarado 
pusiausvyrą ir pamišęs stai
ga pradėjo šaudyti. Jis 
mirtinai nušovė vieną po
licininką, sužeidė kita. V 7 V

Prieš tai dr. Alho pareiš
kė vidaus 
trui, 
“ant 
ei jos 
daus
tai klausėsi jo pareiškimo 
ir telefonavo prezidentui, 
perduodamas eksperto Alho 
nuomonę...

minis- 
kad Suomija randasi 
komunistinės revoliu- 
prarajos krašto.” Vi- 
reikalų ministras rim-

dalis, balsavo prieš Vokie
tijos ginklavimą .

72 halsai prieš 134
Už Vokietijos ginklavime 

rėmimą smarkiai stojo At
tlee, Morrisonas ir kiti de
šinieji vadai. Per .dvi die
ni darbiečių parlamentari
nė frakcija posėdžiavo ir 
tarėsi. Dešinieji vadai aiš
kino, kad jeigu bus nubal
suota priešintis ginklavi
muisi, darbiečių partija bus 
□eviltingai suskaldyta.

Bevanas ir jo pasekėjai 
sakė, kad Vakaru- Vokieti- / c.
jos ginklavimas yra pirmas

naujo pasaulinio karo.
Kuomet prieita prie bal

savimo, už ginklavimą (At
tlee poziciją) balsavo 124 
deputatai, prieš ginklavimą 
(Bevano poziciją) 72.

72 yra daugiau, negu pa
prastai priskaitoma prie 
Bevano frakcijos. “Kietų 
bevaniečių” par 1 a mente, 
kaip manoma, yra tik anie 
30, o jiems artimų gal dar 
20. Jei 72 balsavo už Be
vano poziciją, tai į tą skai
čių ieina ir tam tikras skai
čius centristu, v

Darbietiškos frakcijos 
nutarimas remti V. Vokie
tijos ginklavimą reiškia, 
kad parlamentas bendrai jį 
rems, nes konservatoriai 
beveik vieningai tą ginkla
vimą remia, v

Juos išmes iš partijos?
Britų darbiečiai laikosi 

tokios parlamentinės disci
plinos: po frakcijos nutari
mo svarbiais klausimais vi- 

i si deputatai balsuoja vie
ningai. Tokiu būdu parti
nė disciplina reikalauja, 
kad ir Bevano šalininkai 
balsuotų už Vakarų Vokie
tijos ginklavimą, kuomet 
tas klausimas 
mente.

New Yorko 
responde n t a s
Drew Middleton mano, kad 
bevanistai gali šiuo kartu 
nesilaikyti partinės disci
plinos, kas juos gali pasta
tyti i išmetimo iš partijos 
pavojų.

Francūzijos socialistai
Paryžius. — Francūzijos 

socialistų partija laikė spe- 
eialu suvažiavima, kuriame < * '

per kelias dienas buvo karš
tai diskusuotas V. Vokieti
jos ginklavimo klausimas.

iškils pa pla

Pimes” ko- 
Londone

2,000 streikuoja užsidarę
Paimkim laivu ctafvklnio iKuoinet Paeita prie balsa-lamaeno laivu staiyKioje . imo> 2817 balsiJ paduota

Camden, N. J. — Apie 2,-1 už ginklavimą, 454 prieš, o 
000 New York Shipbuild
ing Corp, darbininku veda 
sėdėjimo streiką. Tūkstan
tis rytmetinės pamainos 
darbininku įėjo į vidų ir už
sidarė, 
karinė 
įleista.
čiai darbininkų užsidarę vi-

Kuomet atėjo va- 
pamaina, ji buvo 
Dabar du tūkstan-

Kompanija pranešė poli
cijai apie “įsiveržėlius,” tai 
yra, viduje esančius strei- 
kierius. Kompanija antra
dieni atleido 500 darbinin
kų iš darbo. Taipgi atleisti 
iš darbo du svarbūs unijos 
pareigūnai. Streikieriai rei
kalauja, kad tie unijistai 
Luitų grąžinti darban.

Streikuojantieji darbinin
kai priklauso prie AFL.

NEW YORKO ORAS
Giedra ir šalta

72 delegatai susilaikė nuo 
balsavimo.

Nors dauguma nutarė 
remti ginklavimą ir Pary
žiaus sutarties ratifikavi
mą, diskusijos parodė, kad 
tas padaryta su visokiomis 
rezervacijomis, šaltai, ne
noriai. Ir už ginklavimą 
kalbėjusieji reiškė visokias 
abejones, tik 
“mums nieko 
daryti.”

Įėjimas į
Socialistai taipgi priėmė 

rezoliuciją įėjimo i valdžią 
klausimu. Jie principiniai 
nutarė įeiti (Mendes- 
France jiems siūlo 6 vietas 
kabinete). Bet jie pastatė 
visą eilę sąlygų, kurių Men- 
des-France, kaip manomą, 
negalės priimti. Tokiu bū
du beveik aišku, kad socia
listai į valdžią kol kas ne
įeis.

pridėjo', kad 
kito nelieka

kabinetą
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LAISVIEČIAMS
SEKMADIENĮ, lapkričio 12 dieną, Didžiojo New 

Yorko ir apylinkės laisviečiai susirinks į metinę mūsų 
dienraščio šventę-koncertą, kuris bus Liberty Auditori
joje Richmond Hill, N. Y.

Jie minės mūsų dienraščio 35-rių metų sukaktį. Tie 
tūkstančiai laisviečių, išsibarsčiusių po visą plačiąją 
mūsų šalį, kurie negalės šitoje šventėje dalyvauti, savo 
.mintimi bus su mumis.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KARDELIS TURĖTŲ 

į SUSIČIAUPĘS TYLeTI
Kanadiškis Liaudies Bal

das rašo:
“J. Kardelis, nuo pat tos 

dienos, kada jis tapo Ne
priklausomos Lietuvos re
daktorium, visaip puola pa
žangiečius. Montrealiečiai 
dar atsimena, kas atsitiko 
Liaudies Balso piknike. J. 
Kardelio draugai begėdiš
kai kibo prie pikniko da
lyvių, visaip kiaurojo juos, 
o J. Kardelis agitavo per 
garsiakalbį. Ant galo vie
nas piknikautojų taip buvo 
sumuštas, kad baisu buvo 
pasižiūrėti. Vėliausiu j o 
užsipuolimu buvo visokį 
biaurojimai prieš pažangie
čius ryšium su kratomis. Ir 
aplamai, visas jo laikraštis 

I persunktas šmeižtais prieš
Didžiojo New Yorko progresyvei lietuvių visuome- I pažangiečius, prieš tarybi

nei šie metai svarbūs ne tik tuo, kad čia, pijęs 35-rius nę Lietuvos valdžią, prieš 
metus, pradėjo eiti Laisvė dienraščiu, o dar ir kuo kitu, judėjimą už taiką .

šiem e* gi nukako 40 metu, kai Laisvė atsikėlė iš 
Bostoną į Brooklyną.

šiemet sukanka 40 metų, kai Laisvės leidimas per
ėjo iš keleto žmonių ranku į kooperatyvo rankas, kai 
Laisvė zpatapo pilna to žodžio prasme visuomeniniu 
laikraščiu.

Neginčysime to fakto, kad Didžiojo New Yorko 
progresyviai lietuviai ščyriausiai ir daugiausiai Lais
vės išleidimu rūpinasi, sielojasi.

Bet nekas neužginčys ir to, kad Laisvė, išvidine- 
dama šitame didmiestyje, vietos lietuvių kolonijai dau
giausiai pasitarnauja!

Dėl to Didžiojo New Yorko lietuvių visuomenė vi- 
oas pramogas, ruošiamas dienraščio palaikymo naudai, 
gausiai lanko, nes įvertina savo laikraščio vaidipenį.

Pasitikime, kad mūsų visuomenė skaitlingai daly
vaus ir šitame koncerte.

“Bet kada Liaudies Bai
le pasirodo bent koks at
sakymas į tuos šmeižtus, 
tai J. Kardelis rėkia visa 
aerkle. Girdi, jis puolamas, 
O spalio 27 dienos laidoje 
jis net laiško foto įsidėjo. 
Kas tą laišką parašė, sunku 
pasakyti. Galėjo parašyti 
ir koks paties Kardelio 
draugas, norėdamas suteik
ti truputį vandens jo malū
nui. Kas įdomiausia, tai jo 
prierašas. Girdi, tas paro
do komunistus tokius, ko
kie ištikrųjų yra.

“Jei tas parodo, kokie ko-

Apie tai, kas pagimdė religiją
Lietuvos papročių, ėjusių iš 
kartos į kartą ir patapusių 
nerašytais įstatymais. Dėl 
to didelė dalis ‘Lietuvos 
Statuto’ įstatymų lietu-
viams buvo žinomi ir be 
knygų.

“Štai vėl kita priežastis. 
Anuomet Lietuva valdė vi
sas gudų žemes ir didelius 
plotus rusų ir ukrainiečių 
kraštų. Tiems kraštams 
Lietuvos įstatymai buvo 
kaip tik reikalingiausi, c 
gudų kalba jiems paran-

“Anais laikais visoje Eu
ropoje raštuose buvo labai 
įsigalėjusi lotynų kalba. Di
dieji Lietuvos kunigaikščiai 
su kitų šalių valdovais su
sirašinėdavo lotyniškai. Ne
maža ir pačioje Lietuvoje 
buvo rašoma lotynų kalba. 
Dėl to tada ir ^‘Lietuvos 
Statutas’ lotyniškai Lietu
voje buvo naudintks, o ži
notinas ir kitiems'krantams 
Europoje.”

Tokis aiškinimas nėra 
aiškinimas, o tik dalyko 
numozojimas.

Jeigu “Lietuvos Statutas” 
buvo išleistas baltarusių 
kalboje, tai tam buvo dvi 
priežastys: (1) Lietuviško* 
rašybinės kalbos tuomet ne
buvo, (2) Lietuvos valsty
bėje tuomet slavai, kalbėję 
ne lietuviškai, sudarė mil
žinišką daugumą gyvento-

Religiją pagimdė, kaip 
žinome, laukinio žmogaus 
bejėgiškumas kovoje su 
gamta. Gamtos jėgos pir
mykščiam žmogui atrodė

Antiliaudinis vaidmuo
Visa žmonijos istorija 

akivaizdžiai patvirtina an
tiliaudinį reakcinį religijos 
vaidmenį, jos priešiškumą

padaryti be dievo valios ar 
apvaizdos, kad gyvenimas 
žemėje — toje, biblijos go
džiais tariant, “ašarų pa
kalnėje” — yra nereikšmin-

' 35-RI METAI-NETRUMPAS LAIKAS, matuojant 
lietuviškosios spaudos, ypatingai josios dienraščių gyva
vimo mastu.

Atsiminkime, kad šiemet sukako tik 50 metų, kai 
Vilniuje išėjo pirmas lietuvių kalboj dienraštis Vilniaus 
Žinios.

< Dienraštis Laisvė eina ne Lietuvoje, o Amerikoje, 
kur, bendrai, dirva neangliškai spaudai yra aprėžta, 
kur ii pastaruoju laiku vis siaurėia ir siaurėia, kadangi 
senoji mūsų karta greit miršta, o jaunosios kartos, čia- 
gimusių žmonių mes nepajėgėme daug įtraukti į lietu
višką judėjimą, nepajėgėme “sulietuvinti” tiek, kad jie 
pamėgtų savo tėvu kalboje leidžiamą spaudą.

Taip yra ne tik su lietuviška spauda Amerikoje, o 
ir su kitų tautinių grupių spauda.

Dėl to mūsų spaudai sritis vis mažėja, ateitis pa
laipsniui darosi tamsesnė.

Bet tai nereiškia, kad mes negalime dienraščio iš
leisti.

Mes galime, dar turime žmonių, turime pajėgų, tik 
reikia, noro ir ryžto.

Ir mes, į kuriu rankas pavestas dienraščio vairavi
mas, esame pasiryžę Laisvę dienraščiu leisti dar per me
tų eilę, nežiūrint to, jei sąlygos net dar labiau pasun
kėtų.

Tačiau, be tūkstančių mūsų skaitytojų talkos mes 
negalėtume Laisvę ilgai dienraščiu leisti.

, Tos talkos mes gauname ir prašome kiekvieną lais- 
vietį sielotis savo dienraščio išlaikymu ateityje.

Jei tik kiekvienos lietuvių kolonijos progresyvi lie
tuviu visuomenė sutelktų savo jėgas, jei kiekvienas lais- 
vietis (arba vilnietis), nežiūrint kur jis gyvena, visuo
met turėtų omenyie tą supratimą, jog mūsų spauda pri
valo būti palaikyta ir sutvirtinta, bėdos nebūtų.

Prie to mes kviečiame visus!

' MŪSŲ DIENRAŠČIO paskirtis nesiriboja tik tuo, 
kad jis yra lietuviškas laikraštis.

Laisvė turi principą, kurio visuomet laikėsi ir te
besilaiko. Tas principas glūdi tame, kad Laisvė per visą 
savo gyvavimą liaudies, darbo žmonių interesus statė 
iH.tebestato pirmon vieton.

Išeidamas iš to, mūsų dienraštis kovojo ir tebeko
voja už taiką pasaulyje, už visų rasių ir tautų lygybę, už 
negrų teises Amerikoje, už civilines žmonių laisves; 
nrieš keliantį galvą , fašizmą, kuris pasireiškia makar- 
tizme.

Pasisakyti už visa tai šiandien mūsų šalyje nėra 
lengva, nes makartistai tuojau tave bando apskelbti 
“subversyviu.” Jie puola mus. Jiems talkon stoja lie- 

'*Hiviškieji kryžiokai, kurie pučia vienon dūdon su Mc- 
'Carthy.

‘ Nežiūrint visko, mūsų balsas nebuvo ir nebėra bal
su tyruose. Aiškiai matome, kaip net ir mūsų šalyje 
karo treškėjai praranda savo pozicijas, kaip laimi tie, 
kurie stoja už taiką.

Lapkričio 2 dieną Amerikos visuomenė kirto smūgį 
makartizmui.

“ 'L' Vadinasi, laimi tie šūkiai, tie principai, kurių laikė
si ir tebesilaiko mūsų dienraštis.

Mes tuo džiaugiamės. Mes ryšimės ir ateityje tuos 
savo įsitikinimus, tuos milijonų žmonių troškimus 
skleisti ir ginti. • J

<Ą„.. . Kviečiame talkon kiekvieną darbo žmogų!

munistai ištikrųjų yra, tai, 
j Kio patim, mastu matuo
jant, koks v ra tikrasis kar
velininkų veidas? Liaudies 
Balsas yra gavęs šlykščiau- 

. šių laiškų, su biauriausiais 
Į grūmojimais, parašytų 4a- 
i vintą rašysena, be klaidų.
Kiti darbeliais įrodė sumuš- 
dami nekaltą, žmogų pikni
ke Montreale. Toronte ne- 
sigėdyjo mėtyti plytas į 
svetainę pro langus.

“Kam kam, bet J. Kar
deliui reiktų tylėti.”

APIE SENOVĖS 
LIETUVA IR JOS 
VALSTYBINĘ KALBA

Visiems jau žinoma, kad 
tuomet, kai Lietuva buvo 
didele valstybė, kai ją val
de didieji kunigaikščiai, 
valstybinė Lietuvos kalba 
buvo baltarusių (gudų) 
kalba. Lietuvos ž m o n ė s 
tuomet, aišku,, kalbėjo lie
tuviškai, bet savo rašybi- 
iiūs kalbos neturėjo. Pir
moji lietuviškai rašyta kny
ga pasirodė tik 1547 metais.

Nei didieji Lietuvos kuni
gaikščiai, nei Lietuvos ba- 

' jorija lietuviška kalba ir li- 
! teratūra nesirūpino, nes jie 
kalbėjo arba baltarusiškai 
arba (vėliau) lenkiškai.

Bet žiūrėkime, kaip visa 
tai aiškina tie, kurie save 
skaito dideliais Lietuvos pa
triotais.

Štai dipukiška Elta pra
neša :

“Šiemet sueina 425 me
tai, kai buvo išleistas “Lie
tuvos Statutas,” t. y. kny
ga, kurioje surašyti visi tų 
laikų Lietuvos įstatymai, 
pagal kuriuos buvo tvar
komas anuometinis Lietu
vos valstybės gyvenimas. 
To Statuto iš viso buvo net 
try s leidimai: pirmasis 
1.529 metais, antrasis 156C 
ir trečiasis 1588 metais.
“‘Lietuvos Statutas’ buvo 

parašytas gudų kalba, o 
paskui išverstas į lotynų 
ir lenkų kalbas. Kodėl jis 
parašytas ne lietuvių kal
ba?

“Į ‘Lietuvos Statutą’ bu
vo sudėta daug nerašytų

Tai kas, kad Lietuva bu- 
| vo didelė valstybę! Ji bu- 
I vo didelė, bet' ne lietuviška 
Lietuviai gyveno daug maž 
dabartinės Lietuvos ribose, 
o likusieji plotai buvo ap
gyventi baltarusių, ukrai- 

' niečių, rusu, lenku. Dėl to 
| ir įstatymai buvo leidžiami, 
atsižiūrint į gyventojų dau-

darbo žmonėms.
Visuose kapitalistiniuose 

kraštuose bažnyčia yra su
dėtinė dalis buržuazinės 
valstybinės mašinos, kuri 
visuomet padeda išnaudoto
jams, bet niekuomet nepa
deda išnaudojami e s i e m s. 
Už šią pagalbą buržuazinės 
vyriausybės moka šventi
kams algas, padeda statyti 
bažnyčias, paveda dėstyti 
religiją mokyklose ir tt. 
Bažnyčia bei jos religinės 
organizacijos yra labai 
glaudžiai susijusios, tiesiog 
suaugusios su finansiniu 
kapitalu. Visuose kapitalis
tiniuose kraštuose bažnyčia 
pati valdo stambius kapita
lus, didelius žemės plotus 
ir, išnaudodama darbinin- 

* kus ir valstiečius, gauna 
pasakiškus pelnus. Kiekvie
nu atveju negalima atskir
ti bažnyčios interesų nuo 
monopolistinio kapitalo in
teresų.

Bažnyčios kunigaikščių 
turtai

Visuose kapitalistiniuose 
kraštuose aukštieji dvasi
ninkai, vadinamieji “bažny
čios kunigaikščiai” (kardi
nolai, vyskupai ir kt.) yra 
glaudžiai susiję su finansi
nio kapitalo magnatais. Is
panijoje dvasininkams, baž
nyčioms ir vienuo lynams 
nuo amžių-priklauso didžiu
liai žemės plotai. Prancū
zijoje bažnyčios kunigaikš
čiai yra susiję su valdan
čiąja viršūne — 200 dvari
ninkų ir kapitalistų šeimų

kaip kažkas svetima, pa
slaptinga, didinga ir baisu. 
Tam tikroje pakopoje žmo
gus supanašina gamtos jė
gas su savimi įasmeninime 
būdu. Kaip tik šis stengi
masis įasmeninti visur su
kūrė dievus.

Religija visada buvo ir 
yra iškreiptas, fantastinis 
tikrojo pasaulio pavaizda
vimas. Kiekvienoje religi
joje randame tikėjimą į 
antgamtinį pasaulį, kurio 
iš tikrųjų nėra. Pirmykštis 
žmogus susikūrė antgamti
nį pasaulį savo fantazijoje, 
nepažindamas jį supančių 
gamtos jėgų. Tačiau tarp 

i pirmykščio ir mūsų laikų 
žmogaus yra didžiulis skir
tumas. Daugelį gamtos reiš
kinių, kurie anksčiau gąsdi
no ir atrodė visiškai nesu
prantami, žmogus pažino ir 
pajungė sau tarnauti. Kuo 
gi paaiškinti tai, ką mūsų 
laikais, sudėtingiausių ma
šinų, elektros ir atominės 
energijos amžiuje, religija 
nėra išnykusi ir tebeturi 
įtaką daugelio žmonių są
monei?

Religijos šaknys yra 
socialinės

Šiuolaikinėje klasiniu an
tagonizmu pagrįstoje visuo
menėje religijos šaknys yra 
socialinės. Jei pirmykščic 
žmogaus dvasios ir dievai 
buvo fantastinis žmonėms 
viešpataujančių gamtos jė
gų atspindys, tai šiuolaiki
nėje dievai, iv dvasios tapo 
žmonėms viešpatauj ančių 
visuomeninių jėgų fantasti- Į Panašų vaizdą matome ir 
niu atspindėjimu sąmonėje, i Anglijoje. Visose kapita-

Mūsų laikais nepaprastai Į Cistinėse valstybėse reakcin- 
’’ dvasininkija eina iš

vien su savo kraštų kapita
listais ir rodo liokajišką iš
tikimybę amerikiniams ka
ro kurstytojams.

Ryškiausius katalikų baž
nyčios suaugimo su finan
siniu kapitalu pavyzdžius 
matome Amerikoje, kur 
bažnytinės organizacijos, re
miamos kapitalistų, daro 
biznius, siekiančius milijar
dus dolerių. Vatikanas yra 
glaudžiai susijęs su Wall 
Strytu, su Amerikos ban
kais, ypač Morgano banko 
namais bei įvairiausiomis 
spekuliacinėmis įmonėmis, 
per kurias vykdo savo spe
kuliacines operacijas.. Po
karinė Vatikano politika 
yra-nukreipta padėti impe
rialistams, siekiantiems pa
saulinio viešpatavimo.

Plintant taikos šalininkų 
sąjūdžiui visame pasaulyje, 
popiežius Pijus XII ir vys
kupai buvo 
reikšti, esą, ir jie “mel
džiasi už taiką,” todėl, jų 
nuomone, nereikią remti 
kovotojų už taiką, nereikią 
kovoti prieš naujo pasauli
nio karo pavojų. Bet “mal
dos už taika” nekliudė tam 
pačiam popiežiui remti hit
lerininkus ir Italijos fašis
tus prieš taikingąsias pa
saulio tautas.

Tarnaudama kapitalo in
teresams, bažnyčia skelbia, 
kad kiekviena valdžia esan
ti nuo dievo, kad kapitaliz
mo pagrindas—privati nuo
savybė — esanti šventa ir 
neliečiama, kad išnaudoja
mieji turį kantriai vilkti 
jungą vardan dangaus ka
ralystės. Dvasininkai sten
giasi įkalti per pamokslus 
liaudies masėms žalingą 
mintį, kad žmogus — tai 
mažas krislelis, dulkelė že
mėje, nieko nepajėgianti

gumos kalbą, i slavų kalbą. I išaugo žmonių galia gam-įgoji 
Sakyti, kad lietuviai įsta-' tai, tačiau kartu su tuo iš-1 vien

tymus žinojo be 
“ant atminties,” yra nerim
ta ir kvaila. Kaip jie tuos 
'statymus žinojo, iei jie ne
buvo rašyti, o jei ir hutų 
buvę rašyti,—Lietuvos liau
dis buvo tamsi, nemokėjo 
skaityti? Tai kaip ji juos 
galėjo išmokti!

Nemaža yra pas mus to
kių “patrijotų,” kurie sa
ve stato aukščiau už balta
rusius (gudus). Betgi jie 
pamiršta, kad senojoje Lie
tuvoje gudų kalba buvo vals
tybinė kalba. Jie pamiršta, 
kad gudai tuomet stovėjo 
daug aukščiau kultūroje už 
lietuvius, nes jie jau turėjo 
savo literatūrą, o lietuviai 
jos dar neturėjo.

Netrūksta, žinoma, buka
pročių ir pas gudiškus di
pukus. Pabėgę į Vakarų 
Vokietiją, jie leidžia savo 
laikraštį “Beloruskae Šlo
ve” (Baltaitįsių žodis). Ne
seniai, kaip praneša ta pa
ti lietuviškų dipukų Elta, 
tame 1 a i k r a š t y j e tilpo 
straipsnis, kuriame aiški
nama, jog “nuo 13 ligi 19 
amžiaus Gudija būvu vadi
nama Lietuva.”

Kaip matome, baltarusiš
ki dipukai nėra nė kiek 
protingesni už lietuviškuo
sius

knygų, i ingo ir kapitalistinis iŠnau-

— tuos, kurie plepa, 
“Lietuvos Statutas” 

buvo atspausdintas gudų 
kalba dėl to, kad lietuviai 
savo, įstatymus mokėjo “ant 
pomieties” !

Viena. — Austrų policija 
sako, kad Sovietų anti-or- 
laivinės patrankos apšaudo 
balionus, kurie neša prieš- 
sovietinius lapelius* link 
Vengrijos ir kitų Balkanų 
kraštų. Tuos balionus pa
leidžia amerikiečiai.

dojimas, priespauda, masių 
skurdas ir nusigyvenimas. 
Veikiant pagrindiniam eko
nominiam kapitalizmo dės
niui, plačiąsias darbo žmo
nių mases saujelė visagalių 
kapitalistų žiauriausiai iš
naudoja ir apiplėšia, nu 
skurdina ir pavergia. Iš
naudojimo sustiprėjimas, 
netikrumas rytdiena, ne
darbo baisumai ir karai, 
kurie, atrodo, užgriūva dar
bo žmonių mases netikėtai, 
stichiškai, gimdo tikėjimą į 
antgamtines jėgas.

V. I. Leninas nurodė, kad 
religijos šaknys “Šiuolaiki
nėse kapitalistinėse šaly
se tai yra daugiausia socia
linės šaknys. Socialinis dar
bo masių prislėgimas, ta
riamasis visiškas jų bejė
giškumas prieš akląsias jė
gas kapitalizmo, kuris kas 
diena ir kas valanda eili
niams darbininkams suke
lia tūkstantį kartų daugiau 
baisiausių kančių, didžiau
sių kankynių, negu visokį 
nepaprasti Įvykiai, kaip kad 
karai, žemės drebėjimai ir 
tt.,—štai kur yra giliausia 
šiuolaikinės religijos šak
nis. “Baimė sukūrė die
vus.” Baimė aklosios kapi
talizmo jėgos, kuri yra ak
la, nes negali būti liaudies 
masių numatyta, kuri kiek
viename darbininko ir 
smulkiojo savininkėlio gy
venimo žingsnyje gali at
nešti jam “staigų,” “neti
kėtą,” “atsitiktinį” nuskur
dimą, žuvimą, pavirtimą el
geta, pauperiu, ’ prostitute,, 
bado mirtį, — štai tą šiuo
laikinės religijos šaknis, 
kurią visų pirma ir visų 
daugiausia turi turėti gal
voje materialistas, jei jis 
nenori likti parengiamosios 
klasės materialistas.”

gas, lyginant su dangiškuo
ju gyvenimu po mirties. 
Aišku, kad toks dvasiškai 
užguitas darbo žmogus, pa
klusnus dvasininkui, bijąs 
“dievo rūstybės” ir pono 
valios, yra lengviausiai iš
naudojamas. apgaudinėja
mas ir mulkinamas išnau
dotojų ir jų tarnų. Todėl 
nereikia nė kiek stebėtis, 
jei nuo seniausių laikų iš
naudotojų klasės religiją 
laikė visiems privaloma ide
ologija, kurią apsaugodavo 
įstatymais ir gri e ž t o m i s 
b a u s m ėmis, nukreiptomis 
prieš bet kokią pažangesnę

tu
šavo 

jai pavesta kon- 
c

Bažnyčia yra stambiausia 
kapitalistinė organiza<z<įa, 
turinti didžiuli aparatą: 
katalikų bei krikščionių-de
mokratų partijos, darbinin
kų, moterų, jaunimo ir net 
vaikų organiz a c i j a s, per 
kurias dvasininkai stengia
si išlaikyti savo įtakoje 
liaudies mases. Be to, ji 
ri savo mokyklas, 
spaudą;
troliuoti mokyklas, kinu 
ir teatrus. Vis tai kanalai, 
kuriais skleidžiami prieta
rai ir reakemgiausios idė
jos. Kai senomis priemo
nėmis nebesiseka išlaikyti 
savo įtakoje liaudies ma
sių, griebiamasi naujų prie
monių.

Ten, kur liaudžiai pavyks
ta nusikratyti prispaudėjų 
ir išnaudotojų jungo, neiš
vengiamai ateina galas re
liginiams prietarams, kurie 
užleidžia savo vietą moks
linei pasaulėžiūrai, nepri
pažįstančiai jokių primatų. 
Dievai, sukurti klasin'd^vi- 
suomenės, neišven g i a m a i 
turi dingti, žlugus tai vi
suomenei. Į dideles kapines, 
kurias vadiname praeitimi, 
krito daugumas žmogaus 
sukurtų religijų, ir ten taip 
pat guli ir beveik visi jų 
dievai, palikę dangaus sos
tus aptuštėjusius. Kas iš
galvota, kas antgamtiška— 
neišvengiamai išnyksta, o 
kas gamtiška—išlieka.

Doc. St Tarvydas

ŠYPSENOS
Gudri senute

100 metų senutė paliko 
duru rakta kabanti lauko 
pusėje. Tai patėmijęs kai
mynas klausia:
—Kodėl jūs palikote lauko 

pusėje savo durų raktą? 
Gali lengvai plėšikai isi-

priversti pa- briauti į stubą.
—Pabandykite su tuo 

raktu atrakinti duris,—sa
ko senutė.

Pasirodo, kad tas raktas 
nerakina duru.

—Kol plėšikas bandys at
rakinti duris su tuo raktu, 
tai aš pirma jį šautuvu nu* 
dėsiu,—paaiškino senutė.

Tvora nereikalinga
Kapinių komitetas užeina 

su rinkliava pas vieną šykš
tuolį iv prašo paaukoti ka
pinių tvorai aptverti.

šykštuolis: N esuprantu, 
kam reikalinga kapinėms 
tvora? Juk palaidoti išAįen 
nepabėgs, o kas dar neka
la i do tas, tai ir nesiveržė į 
tą vietą.

2 pusl.-Laisvė (Liberty)-šeštad., Lapkričio (Nov.) 13, 1954



ir IYIcR'Rs

•Gyvenimiška Amerikos istorija
fjvpie Jeffersoną....
Įsivaizduokime: jaunas, jautrus studentė

lis, sūnus pionierių iš Virginijos miškų, su 
knygų glebiu, ateina i Virginijos Seimelį. Ten 
eina karštos diskusijos. Ten jau atvirai kal
bama apie kolonijų teises, apie svetimosios 
tironijos neteisėtumą ir nedorybes, štai kal
ba, tiesiog ugninėmis frazėmis šaudo, sušilęs, 
paraudęs, iškeltomis rankomis Patrick Hen
ry: “Duokite man laisvę, arba mirtį!”

Apie Jacksoną....
Jacksonui iškilti ir pagarsėti, žinoma, pa

dėjo ir tų laikų sąlygos. Tai buvo nepapras
to Amerikos augimo laikai. Tūkstančiai ir 
tūkstančiai drąsių, veiklių, ambicingų ir a- 
vantiuringų žmonių veržėsi į Vakarus, siek
dami žemės ir nepriklausomo gyvenimo. O 
žemės buvo daug, — neišdirbtos, laukinės že
mės. Tik kur ne kur ją apgyvenę indėnai su 
savo atsilikusia agrikultūra ir medžiokle.

Apie Lincolną....
New Orleans mieste Abe pamatė naują pa

saulį, — stebėtiną, žavų, baisų pasaulį. Apart 
gražių, puošnių palocių, bažnyčių aukštais 
bokštais, sandėlių ir krautuvių, lūžtančių ge- 
ru^ėmis, jis pamatė ir turgvietę (mūgę), kur 
žmonės — negrai — buvo perkami ir parduo
dami. Tas liūdnas ir baisus vaizdas neišdil
domai Įsmigo į to jaunuolio iš tolimos India
nos galvą ir širdį.

Apie Wilsona.
Profesorius, rašytojas, istorikas — paims 

didžiulio krašto vairą j savo rankas! Dauge
liui atrodė negalimu dalyku, o dar didesniam 
skaičiui — juokingu dalyku..

Apie Rooseveltą...
Kai mūs busimasis prezidentas tebuvo po

ros metų amžiaus, jo tėvai plačiai važinėjo 
po Europą ir jį vežiojosi. Grįžtant iš Euro
pos Atlantiko audros kone nuskandino laivą. 
Jeigu laivas būtų nuskendęs ir dvejų metų 
Franklin būtų kartu žuvęs, labai galimas 
daiktas, kad ne tiktai Amerikos, bet ir visos 
žmonijos paskutinio šimtmečio istorija būtų 
buvusi kitokia. Nes tai nenuginčijamas fak
tas, kad mūsų 32-ras prezidentas toje istori- 
rijoje suvaidino didžiausią vaidmenį.

Šios ištraukos yra iš knygos, kurioje 
vaizdžiai ir gyviai, lyg kokiame istori
niame kaleidoskope perduodamas Ame
rikos prezidentų gyvenimas nuo respub
likos įkūrėjo Washington© iki dabarti- 
ifio Baltajame Name sėdinčio generolo.

Ta knyga yra “AMERIKOS PREZI
DENTAI”, 60-tas Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugijos leidi
nys. Jos autorius yra Antanas Bimba.

ISTORIJA PER GYVENIMĄ
Pratarmėje autorius sako:
“Nenoriu, kad skaitytojas nusiviltų 

šiuomi mano kūriniu, nesuradęs jame nė 
vienos kiek išsamesnės Jungtinių Ame
rikos Valstybių prezidentų biografijos, 
bei kiek platesnio apibūdinimo tų laikų, 
kuriais šitie trisdešimt trys vyrai mūsų 
kraštui vadovavo* Kiek gilesniam ir 
platesrtiam nušvietimui jų gyvenimo ir 
veiklos, aišku, reikėtų ne vienos tik vi
dutinio dydžio, bet keleto labai didelių 
knygų.”

Tiesa, kad 268 nedidelio formato ir 
didokomis raidėmis sustatytoje knygoje 
duoti išsamias visų Amerikos preziden
tų — nuo George Washingtono iki 
i)wight D. Eisenhowerio — biografijas, 
^nelengvas dalykas, gal neįmanoma. Ir 
•dar labiau tiesa, kad sunku būtų tokiuo
se rėmuose duoti tų laikų platesnį apibū
dinimą. Tas tiesa. Bet nežiūrint auto
riaus kuklaus pareiškimo mes randame, 

kad jam pasisekė šioje suglaustoje for
moje duoti ne tik gyvus, įdomius, ana- 
lytinius biografinius trisdešimt keturių 
prezidentų bruožus, bet per juos ir ben
drą Amerikos Jungtinių Valstybių isto
rija.

Knyga prasideda su trumpu skyreliu 
pavadintu “Prezidentas ir jo galios.” Jis 
tarnauja <kaip ir įvadu, kaip ir prologu 
iki nepriklausomybės revoliucinio karo 
ir Washingtono laikų, šis įvadas nepa
vaduojamas ir gal galėtų būti ilgesnis. 
Reikia atsiminti, kad ši knyga apie JAV 
prezidentus daugeliui skaitytojų bus pir
ma sistematinė Amerikos istorija. Nuo
trupomis, fazėmis, dalimis, ta istorija 
žinoma daugeliui, bet mes esame tikri, 
kad didelei daliai skaitytojų tai bus kaip 
ir pirmas Amerikos istorijos vadovėlis.

Tokiu būdu šioks toks susipažinimas 
su kolonialiu periodu prieš 1776 m. re
voliuciją reikalingas, kad su didesniu ži
nojimu skaityti apie Washingtona ir jį 
sekusius preidentus.

Kas geriausia šioje A. Bimbos knygo
je, kad autorius įstengė pašalinti sausu
mą ir sunkumą, kuris paprastai rišamas 
su istorija. Mes prezidentų biografijo
se randame ir datų ir faktų, bet jų ne
prikrauta perdaug. Ko mes randame, 
tai gyvą aprašvmą jų laiku, jų aplinku
mos, jų tuojautinės artimųjų grupės, jų 
charakterio, ju asmeniškų ambicijų, jų 
gabumų, palinkimų, pakraipų ir iškrai- 
pu, pavydėtinų ir nepavydėtinų bruožų. 
Kitais žodžiais — “Amerikos Preziden
tai” yra knyga, kuri akcentą stato ant 
kas anglu kalboje vadinama “human in
terest” taško.

Bet tas nereiškia, kad knygoje trūks
ta analyzes, išvadų. Autorius nebūtų 
buvęs pažangietis ir teoretikas, jeigu ne
būtų matęs mūsų prezidentų retežių is
torijos socialių ir klasinių pakaitų švie
soje. Gerai analyzuota, kaip aristokra- 
tas-turčius Washingtonas stojo vadovau
ti revoliucijai ir jo santykiai su tokiais 
kairesniais revoliucionieriais, liaudies 
reikalų gynėjais kaip Henry, Tom Paine, 
Jeffersonas.

Galima būtų su autorium diskusuoti 
teigimą, kad revoliucijai pasibaigus ir 
Washingtonui tapus prezidentu jis tęsė 
savo anksčiau laikytą liniją, tai yra, sa
vo labiau konservatyvę liniją, tuo tarpu, 
kai Jeffersonas, Paine ir jų draugai ti
kėjosi daugiau, norėjo eiti tolyn. Gali
ma diskusuoti, nes jei nepaneigiama, 
kad Jeffersonas ir Paine tikėjosi dides
nių vaisių iš revoliucijos, pats Washing
tonas pačios revoliucijos įkarštyje ir 
daugiau žadėjo. Jis buvo “respektingu- 
mo” veiksnys revoliucijoje, moderacijos, 
— taip, bet kaip kiekvienoje revoliucijo
je, kur laikina santarvė turtingesnių ir 
biednesnių klasių kaujasi prieš bendrą 
priešą, turtingesnių klasių vadai per 
pačią revoliucijos eigą bent fraziniai sto
ja už daugiau reformų, negu jie palinkę 
po laimėjimo pravesti.

KIEKVIENAM SAVO DALIS...
Vienoje savo knygos vietoje A. Bim

ba primena mums, kad knygynai yra 
pilni knygų apie Lincolną, kad nepraei
na metų, kuriais neišeitų bent kelios 
naujos knygos apie jį. Kiek mažiau, 
bet irgi daug, parašyta apie Washingto- 
ną, nemažai apie Jeffersųną, daug jau 
rašoma apie Rooseveltą.

Tiems keturiems žymiausiems prezi

dentams (Washingtonui, Joffersonui, 
Lincolnui, Rooseveltui) autorius pašven
čia ilgiausius skyrius, kas visai natūra
lų. Bet jis neignoruoja. ir pačių men
kiausių, tokių kaip James K. Polk, Za
chary Taylor, Chester Alan Arthur.

Ir tic bei kiti mažesnes roles Ameri
kos istorijoje sulošę prezidentai svarbūs, 
nes kartais jų prezidentavimo laikais 
įvyko posūkiai,, kurie paskui turėjo le
miamą reikšmę. Taipgi jie svarbūs, nes 
kuo geriau susipažįstame su ta medžia
ga, su tuo “mulių”, iš kurio Amerika 
darė prezidentus, tuo lengviau mums su
prasti bendrą šalies istoriją, suprasti ir 
jausti, o ne tik žinoti pagal datas ir 
skaičius.

Kaip anksčiau sakyta, tame pati, ge
roji “Amerikos Prezidentų” ypatybė, 
kad skaitytojas perskaitęs tą knygą jau
sis įgėręs į save daug to gero švaraus 
patriotinio amerikonizmo (kontraste su 
hura-patriotizmu), o ne tik padidinęs 
savo formali žinojimą.

Vykusiai ir gyvai autorius analyzuo- 
ja kiekvieno prezidento charakterį. Jis 
juos analyzuoja visų pirma kai}) savo 
laikų žmones, kaip savo klasių atstovus, 
kaip savo aplinkumos gaminius. Jis 
juos analyzuoja taipgi pagal asmeninius 
bruožus, ant kiek tai žinoma iš istorijos.

Plačiai sustojama prie asmeniškų am
bicijų klausimo. Plačiai — pasakyčiau, 
kad kartais palyginamai perplačiai. Dis- 
kusuotina, ar asmeniškos ambicijos vai
dina tokią dominuojamą rolę. Jos eg
zistuoja, jos yra tas varyklis, per kurį, 
kaip per kokius kanalus srovė, eina ir 
idealistiniai siekiai. Bet klausimas, ar 
ant tiek tokia didelė dalis mūsų prezi
dentų turėjo tiek ambicijų.

Netikėtai mirė prezidentas Tayloris 
ir vice-prezidentas Fillmore tampa pre
zidentu. Vieno žmogaus nelaime — ki
to laimė! Ar būtinai? Gali būti, kad 
Fillmore buvo toks kraštutiniu asmeniš
kų ambicijų laikytojas. Mes neesame 
susipažinę su detalėmis. Bet užtinkant 
tokį akcentavimą lyg siūlą per visą kū
rinį, mes pradedame abejoti, ar tik vie
nas aspektas nekeltas perdaug kitų po
veikių sąskaitom

Puikiai analyzuota Roosevelto era, 
privedant tą analyzą prie Naujosios Da
lybos laipsniško pasmaugimo po Truma- 
nu ir jos galutinu užgniaužimu po eisen- 
hovveriška reakcija.

Autorius A. Bimba knygos pabaigoje 
skaitytoją palieka lyg su nedasakytu, 
bet aiškiu, savaime aiškiu, apibendrini
mu: Amerika vėl stovi slenkstyje į di
deles pamainas. Ir tai A. Bimbos užsi- 
tarnavimas, kad jis kaip Hk šiuo laiku 
lietuviškai skaitančiai Amerikos visuo
menei patiekė tą istoriją, kuri faktinai 
yra šviežia kaip ši diena.

Kode! reikalingi 
meninink am f esti v a lia i

Ant šito aukščiau paduoto klausimo 
prisieina atsakyti šitaip: Todėl, kad fes
tivaliuose visokių skyrių bei rūšių meni
ninkai ’turi vietą parodyti savo darbus, 
savo veiksmus bei talentus. Pavyzdžiui, 
piešėjai piešinius, aktoriai vaidinimus, 
dainininkai dainavimus, dramaturgai 
veikalus, rašytojai knygas ir taip toliau. 
Ir dar reikia žinot, kad jie suvažiuoja iš 
daugelio skirtingų miestų bei kolonijų 
ir perstato tų savo miestų tam tikras da
lis meno veiklos, parodydami savo talen
tus. Ir kaip būna gražu, kada ant vie
nos estrados būna įvairių talentų iš 
skirtingų miestų. Ir dar geras dalykas, 
tai kad menininkai, rengdamiesi važiuot 
į festivalį, daugiau mokinasi savo mies
tuose, kad ką nors gražaus nuvežti į fes
tivalį. Ir žinoma tas padaro daugiau 
meniškos veiklos jų miestuose. Ir dar, 
ot, kas yra gerai, tai kad menininkai, 
suvažiavę susipažįsta, susiartina vieni 
su kitais, pasidalina mintimis arba ži
nojimu ir sykiu šio to pasimokina. Ir ga
lima sakyt, kad jie vieni kitus paskati
na prie geresnio, didesnio veikimo.

Beje, pereitas L.M.S. festivalis, kuris 
įvyko Chicagoje keletas savaičių atgal, 
tai yra spalių mėnesyje, mums aiškiai 
parodė, kad mes dar turime daugiau 
meno spėkų, negu kad mes manėme. Juk 
ten buvo programos per šešias dienas ir 
toms programoms dalyvių buvo dar net 
perdaug. Publikos taipgi buvo gana 
daug. Taigi, festivalis, imant jį abel- 
nai, išėjo visais atžvilgiais labai gerai. 
It žinoma chicagiečiams lieka didelė gar
bė už jo surengimą.

Baigdamas rašyti, noriu duot sugesti-

Komedi j a 44 P ra šv i I p ta 
Laime” mūšy scenoje
Andrius Skripka parašė dviejų veiks

mų komediją “Prašvilpta Laime.” Vei
kalas liečia išimtinai Amerikos lietuvių 
gyvenimą.

Brooklyn© Lietuvių Liaudies Teatras 
pasiryžo “Prašvilptą Laimę” pastatyti 
scenoje.

Pr aė j u s į antradienį a k to r i a i - m ėge j a i 
nusitarė: >uv;udiL -ią mmeu.i 
metų sausio 9 dieną Lil e. : • Ai (merijo
je, Richmond Hill, N. Y.

Laiko liko neperdaug, tik du mėne
siai, tačiau aktoriai žada parodyti “ką 
gali” ir, reikia manyti, kad savo pasiry
žimą jie gražiai ištesės.

Vadinasi, Lietuvių Liaudies Teatras 
1955-tuosius metus pradės iškilmingai.

Geriausių jam sėkmių ! N.

Dėkavones Diena

44Jurgio atostogos”
Skaitau “Vilnyje” (No. 200) tilpusi 

draugo E. Jokubkos aprašymą “Jurgio 
atostogos Meksikoje” ir krinta į akis 
nekurie rašytojo išsireiškimai, apie ku
inuos ir aš norėčiau kai ką prasitarti.

“Jurgis”, bardamas savo draugus, vel
tui mėtančius dolerius, sako: “Kiti ma
no draugai išmėto pinigus smuklėse ir 
kitur. O aš, žiūrėk, savaitė praeina ir 
šmukšt, trisdešimtinę į banką. Po sep
tynių dienų ir vėl šmukšt! Kodėl kiti 
taip nedaro? Nemoka gyventi.”— Bara 
“Jurgis”, savo amžiaus draugus, pinigų 
mėtytojus.

Kada “Jurgis” bara pinigus mėtan
čius smuklėse ar “nuogų mergų šokiuo
se”, mes tik galime jam pritarti; bet 
kada jis priskaito prie to paties nusikal
timo ir teatrų bei kinų lankytojus, čia 
jau kiti reikalai. Nors, tiesa, pinigai 
išsimėto, kaip sako mūsų “Jurgis”, bet 
tik jau ne veltui. Geras kinas ar teat
ras, tai nėra tuščias pinigų mėtymas. 
Kinuose ar teatruose mes susipažįstame 
su istorija, su drama, su kultūra? daug 
greičiau negu kad apie tą patį dalyką 
knygą skaitydami. Geras teatras ar ki
nas, tai toks pat dvasios penas kaip kad 
ir literatūra. O ar literatūra yra tuš
čias pinigų mėtymas?
' Negalime sutikti ir su tais “Jurgio” 
sampil)tavimais, kur sakoma:' “Ameri
koj gyvenant reikia turėti smegenis, tai 
ir pinigų turėsi”. Mes norėtumėm štai 
ką apie smegenis pasakyti: Smegenis 
visi turi, tik ne visų vienodai jos yra 
ištobulintos. Nenorime su tuo pasaky
ki, kad “Jurgio” smegenys nėra tobulos: 
mes norime atkreipti “Jurgį”, kad kitą 
kartą rašydamas apie kelionių įspū
džius, kurie jam neblogai sekasi, vengtų 
tokiu išsišokimu, tokiu frazių, kurios su- 
gadina visą kūrinį.

Nors mes negyvename Amerikoje, bet 
esame tikri, kad ir ten yra daug “be
smegenių”, kuriems pinigas labai sli
dus daiktas. Apie faktorius, pinigus su- 
eikvojančius, mes nesigilinsim: jų yra 
begalės, nuo kurių darbininkui žmogui 
(dargi turinčiam ir pačią ir marčią, ku
rių Amerikoje “Jurgis” turbūt neturi), 
labai sunku apsiginti, nežiūrint kur 
jis begyventų: Amerikoj, Brazilijoj ar 
kitame, kapitalistiniame, krašte. Juk 
pats “Jurgis”, abejodamas Lolitos posa
kiu apie liaudies skurdą ir kančias, su
mini keletą Chicagos miesto dalių, ku
riose, sulyg “Jurgiu”, “slepiasi liaudies 
ašaros”. Tad, kaip gali “Jurgis” pasi
teisinti prieš tą biednuomenę, sakyda
mas, kad: “Amerikoje gyvenant reikia 
smegenis turėti’.

Argi galima vadinti “besmegeniais” 
tuos, kurie varge ir ašarose gyvena? Tai 
pasityčiojimas iš tų, kurie, kaip kad 
“Jurgis”, negali kas savaitė po trisde
šimtinę į banką padėti. O visgi -mes 
esame tikri, kad tokių, net ir Amerikoj, 
yra nemažai.

Leonas A udickas
Brazilija.

Dėkavones Diena, ketvir
tas lapkričio mėnesio ket
virtadienis, švenčiamas kas 
met visu amerikiečiu, kad 
pareiškus padėką Dievui už 
praeitų metų malones. Die
na specialiai apvaikščioja
ma mažame miestelyje Ply
mouth©, Mass, valstijoje.-

r". žmo-
' rūbus

r > i ima “Pil-
' yrL - ė . V irį pir-

. .iTsiuie 1621 Dė- 
j , m*m • i •. t Yural 10- 
ecm;; ' m:. P./h k.avonės 

; diena buvo pažymėta rimta 
procesija į susirinkimo vise
tą,’ procesiją vedė Ply- 
mouth’o kolonijos aukščiau
si bažnyčios pareigūnai; 
juos sekė parapijonai su 
gubernatorium Bradfordu.

Plymouth’© žmonės, kur 
Dėkavones diena buvo cele- 
bruota, vėl atgaivino gra
žią “Pilgrim’s Progress” 
ceremoniją 1921 m. pažy
mėti 300 metinę sukaktį 
Dėkavones Dienos.

Dalyvių kostiumai yra 
autentiški, ir šeimų sugru- 
piavimas seka aprašymus 
apie pirmuosius apvaikščio- 
jimus. Kiekvienas dalyvis 
vaizduoja ypatingą praei
ties pilgrimą. Šie moderni
niai pilgrimai yra ainiai 
pirmųjų gyventojų.

Bandoma prisilaikyti tra
dicijų Dėkavones Dienos 
Plymouth©, kada pirmieji 
anglų kolonistai pergyveno 
biaurią ir sunkią žiemą, 
nustatė pavyzdį maldoms, 
pasilinksminimams ir sve
tingumui. Gubernatorius 
Bradford 1621 m. vaišingai 
priėmė indėnų vadą Masša- 

jsoit, kuris m vyko į' iškil
mes alsivesdamas su savim 
90 savo vyrų. Indėnų skai
čius nestebino pilgrimus, 
bet-jie tuoj pristatė dau
giau laukinių kalakutų. Ko
lonijos penkios moterys pa
ruošė puotą.

Iš Plymouth©, Dėkavones 
Dienos idėja apėmė visą 
kraštą.

1863 m. Dėkavones Die- 
l,r; Afrikos
•' <• •• įmurs ener-
gi.Į .. .. r.m J. Hale, iš
Ma- -. ©.'i,,- -tis, privertė

z. .< n:; lancoluu } mskelb- 
u t. km dėknvoiiės šveh- 

u‘. ■ i>i©as paskyrė lap-
; krivio mėnesio ketvirta ket
virtadienį.

Nuo tada Dėkavones Die
na prezidento paskelbiama 
kiekvienais metais.

Common, Council

ją, kad festivaliai būtų rengiami kas 
antras ar nors kas trečias metas, o ne 
taip kaip kad dabar vienas į 8-nis me
tus. ‘ Ir kodėl juos nerengti dažniau, jei
gu programos pildyti yra spėkų ir jei 
publika į juos lankosi.

Manau, kad L.M.S. viršininkai pagal
vos apie tai ir leis mūsų menininkams 
dažniau veikti platesnėse meno dirvose, 
tai yra festivaliuose.

Jonas Juška

KOLŪKIO STATYBOS
MAŽEIKIAI. — “Jaunosios 

gvardijos” kolūkyje veikia lau
ko plytinė, kuri pilnai aprūpi
na plytomis kolūkio statybąs. 
Pernai kolūkyje buvo pastaty
ta ir mechanizuota bei elektri
fikuota tipinė 132 vietų karvi
dė. Pastatyta taip pat 57 vie
tų kiaulidė, šiemet kolūkio sta
tybininkai, vadovaujami briga
dininko Pociaus, perdavė eks
ploatacijai grūdų-linų džiovyk
lą. Sparčiais tempais statoma 
ketureile tipinė 350 vietų kiau
lidė, kurią statybininkai Įsipa
reigojo užbaigt iki lapkričio 1 
d. Be to, pradėtas statyt 600 
tonų talpos dviejų aukštų grū
dų sandėlis ir kalvė. Eilė ko
lūkiečių savo gyvenamuosius 
namus statosi kolūkinėje , gy
venvietėje. šiemet Į kolūkinę 
gyvenvietę persikels 21 kolū
kiečių šeima. S. Molis

Washingtcnas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pilfiai 
rems Dixon Yales paktą.

Washingtonas.— Visa ša
lis šį ketvirtadienį minėjo 
buvusią Paliaubų (Armis
tice) dieną, kuri dabar ya- 

i dinama Veteranu diena., v
3 puai.-Laisvė (Liberty) -šeštad., Lapkričio (Nov.) 13, 1954
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Edited- by
PUMPURĖLIS

“PUMPURĖLIS” is the title of the 
latest song published by the LMS Cen
ter.

Such a comic sounding name! Yet, 
with great musical qualities!

That’s what a musician must have 
thought when he read the poem “Pum
purėlis” by Stasys Jasilionis. And com
poser, Frank Balwood, must have been 
thinking along those' same' lines when 
he set the> words to music.

Before going any further, we' must 
explain to the* English-speaking readers 
that “pumpurėlis” is the* Lithuanian 
word for “bud”...

Not at all comic in itself, but look at 
the onamatopoetie* qualities of that one* 
word.

Just say “pum”, with a long “u” 
please.. Do you feel that syllable ex
plode' from your mouth? Burst forth? 
Why that’s exactly what a bud dues 
when it unfurls into a flower! Perhaps 
not with the* fore? of a mechanical ex
plosion, but in the* world of hardly per
ceptible* movement, a bud figurately 
bursts open.

When a bud bursts forth into a .flow
er, it is a happy occasion. It is Spring, 
the beginning of new life. Impressed 
with joy and ih*? wonderment of the 
ways of Mother Nature, poet Jasilionis 
wrote the following:

Šildo saulė pumpurėlį, 
šildo ii’ augina.
Debesėliai siunčia lietų, 
Prausia jį, dabina.
Augęs, augęs pumpurėlis, 
Štai, jau atsivožia, 
Šypsos, žiūri i pasauli, 
I io didžia grože.
Žiūri, šypsos ir kvatoja, 
Saulės bučkio siekia, 
Bučkiai širdį jam kutena, 
Meile* nusidriekia.
Žvalgos žiedas į pasaulį, 
Grožės jam priduoda,
Sklaisto mintį, tą nuobodžią, 
Mintį tamsią juodą.
Iš mažučio pumpurėlio 
Žiedas atsidaro,
Linksmą mintį atgabena, 
Liūdną gi nuvaro.
Ah, pumpurėlis.
Štai mūs pumpurėlis.

Musician, Frank Balwood, caught up 
by the spirit of the poem, further sang, 
in melody, of the glory of a new life. 
He set the? poem to the rhythm of a gay, 
airy polka.

However, in the* Coda (the last two 
lines of the* song), he rises te) greater 
heights. In the first line he stands in 
complete* wonderment and glorification 
of this life-giving miracle. In the final 
phrase, he* laughs from sheer unadulte
rated joy.

“Behold—the* bud!” 
Of such human things a song is made. 
We think “Pumpurėlis” is a very fine 

song our LMS Choruses to sing. It is 
not too difficult for our amateur sing
ers. Yet, it does require a certain a- 
mount of serious work to gain that 
light, airy quality of the* work, and is 
therefore* a challenge to the teacher and 
singers. The song is written for a 
four-voice* chorus and includes an op-
tional solo part.

Mildred Stensler
Not only would we like to see this 

song included in the repetoire of our 
choruses, but we would like to hear 
comments on any problems the song 
might have set for the teacher and the 
singers, and any other reactions to the 
song that would benefit our music writ
ers and future performers.

From such discussions we all learn. 
In learning we automatically raise the 
existing level of all our artistic endea
vors.

This column and the pages of this 
Lithuanian paper are open for your 
comments. Write in whichever lang
uage you can best express yourself. But, 
please write. * * *

FOLK SONGS ON TV
The intimate style of folk songs 

should make them excellent material for 
the television screen. Yet too few pro
grams lean to that medium. And then 
most often they are keyed for the child
ren.

There is one children’s program, or
iginating from WRCA-TV (New York) 
that though aimed at the children is a 
delight to the adult viewers. The pro
gram is on at 9:30 (Sunday morning, 
New York time) and is called SING A 
SONG.

Led by a well qualified Negro singer, 
Charity Bailey, a group of youngsters 
learn the folk songs of the people of the 
world. As Miss Bailey teaches these 
children at the studio, she asks the tele
viewers to join in.

Before each song Miss Bailey explains 
the origin of the song and gets the child
ren acquainted with the meaning of the 
texte and its purpose. The program 
might consist of songs from as many as 
six nations. Very often the song is sung 
in the original language. Miss Bailey 
picks songs with chorus repeats that 
aren’t too difficult to memorize after 
hearing it a few times. She herself 
sings the v-erses.

At the end of each program she pas
ses around some simple old instruments, 
tambourines, blocks of wood, bells, 
triangles, small drum heads etc., and 
the children beat out the rhythms of a 
song.

Miss Bailey is a learned artist. She 
has traveled and studied the folk music 
of many people. She has several de
grees in music and is at present (I be
lieve) head of th-e music department of 
the New York Public Schools.

A true artist, Charity Bailey, is a 
pleasure to hear as an interpetive sing
er as well as a teacher.

♦ * *
SPECIAL LMS MEETING, NOV. .14
A second LMS reorganization meeting 

has been called for Nov. 14, at 1:30 
sharp. This date was picked in hopes 
that out-of-towners coming in for the 
Laisve’s Concert could join in th-e dis
cussions.

As was stated last week, we hope to 
draw people interested in all forms of 
the arts into a working committee so that 
the new LMS Center, here now in New 
York, can proceed with its outlined pro
gram. If you would like to work on the 
Committee, or if you have some ideas 
or suggestions for this work, please come 
to the Music Room, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. 
Y., this Sunday, Nov. 14.

RENGIA LAISVES BEND ROVES DIREKTORIATAS

Suzana Kazokytė
Mezzo sopranas

Balevičius 
akompanistas

Frank
koncerto

Leon Yonikas 
baritonas iš New Yorko

Aldona Wallen 
sopranas iš Brockton, Mass.

Mildred Stensler
Aido Choro mokytoja

Shatusky dvinukai 
iš Tamaqua, Pa.LAPKRIČIO 14 NOVEMBER

Prasidės 3:30 vai. popiet Įžanga $1.50, taksai įskaityti

ŽYMIAUSI LIETUVIŲ TALENTAI DALYVAUJA PROGRAMOJE:

Aldona Wallen, Sopranas
Nauja lakštingala iš Brockton, Mass., teiks publikai 

malonumo savo gražiu balsu ir išsilavinimu.

Leonas Yonikas, Baritonas 
Paikiaus talento dainininkaš-solistas, iš New Yorko 

daly vau j a programoje.

Ona Dirvelienė, Sopranas 
iš Worcester, Mass. Vėl savo puikiu talentu 

teiks mums malonumo šiame koncerte.

Jonas Sabaliauskas, Tenoras
Worcester, Mass., pasiryžęs dar kartą šauniai 

išstoti Laisves koncerte.

Kai

Suzana Kazokytė, Mezzo - sopranas
Pasižymėjusi dainininkė-solistė taipgi dalyvaus 

šioje programoje.

Shatusky Dvynukai
iš Tamaqua, Pa., duos akordion ir 'smuiko duetų. 

Puikūs grojikai.

Lietuvaitės Nancy ir Tessie
iš Philadelphia, Pa., šokis ir flute soloS.

Aido Choras 
vadovaujamas Mildred Stensler duos gražių liaudies 

dainų šiąja proga.

Koncerto Akompanistas Frank Balevičius, iš New York City

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams

AUGA TRIKOTAŽO ĮMONĖ

ŠIAULIAI.— “Verpsto” tri
kotažo fabriko kolektyvas, vys
tydamas socialistinį lenktynia
vimą už metinio gamybos pla
no įvykdymą pirma laiko, pa
siekia vis naujus laimėjimus. 
Rugpjūčio mėnesio programą 
trikotažo gamintojai įvykdė 
trimis dienomis anksčiau. Jie 
išleido viršum plano 1,900 vie- | 
netų įvairią trikotažo gaminių. 
Gerai dirba Jarovajos vado

vaujama puikios kokybės mez- 
i gėjų brigada, dvigubai virši- 
panti užduotis. Šios brigados 
darbininkių Stulgytės, Jančen- 
kaitės ir kitų numegzti megz
tukai yra tik pirmos rūšies.

Fabriko mezgėjų kolektyvas 
dabar išleidžia pusantro karto 
daugiau produkcijos, negu 1952 
metais.

Šiuo metu, greta pagrindinio 
fabriko korpo baigiamas staty
ti naujas — šilkinio trikotažo

gaminių cechas, kuriam pradė
jus dirbti, fabriko gamybos ap
imtis padidės apie keturis kar
tus. Naujasis cechas bus ati
duotas eksploatacijai dar šiais 
metais, šalies gamyklos aprū
pins fabriką greitaeigėmis mez
gimo mašinomis. 1955 metų 
pirmajame ketvirtyje trikota
žo gamintojai pradės duoti dar
bo žmonėms naują produkciją 
— trikotažą iš šilko.

VI. Kalkevičiuti

matote, programa bus nepaprastai turininga. Kiekvienas kultūriškas žmogus turi rūpintis pama
li* išgirsti šią gražią programą, Lauksime svečių ir iš tolimesnių kolonijų atvykstant į koncertą.LIBERTY AUDITORIUM

1.10-06 Atlantic Ave., Richmond I lill, N. Y
Liberty Auditorijos restaurantas veiks nuo pat ankstyvo ryto per visą dieną ir vakarą. Čia gausite 

puikiausius pietus. Nevalgykite namie čia su svečiais bus maloniau pietauti
f
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Luther, Michigan
f MIRĖ JOHN PO D JONAS

r apylinkėje lietuviai ūki
ninku pradėjo apsigyventi 
apie 40 metų atgal. Pirmuti
nis lietuvis, rodos, buvo John 
Podjun, vėliau ju buvo per 20

miestukas gerai gyvavo, 
geležinkelis pro jį ėjo.

kaip su

pa-

g.V-

bizniu, taip ir gyventojų s 
čium, nes susisiekimas su 
dėsniais apylinkės miestais 
sidarė prastas.

Pirma buvo du daktarai,
dymo įstaiga, o dabar jos nėra 
ir jeigu reikia kreiptis prie 
gydytojo, tai turi šauktis iš 
Red City, Cadillac ar Baldwin 

per 20 mylių at- 
neturi karo, tai 

kur tau kainuos 
nuvažiavimas.

kur visi yra 
stūmė. Jeigu 
turi samdyt, 
mažiausia $3

Iš lietuvių ūkininkų buvusių 
apsigyvenusių per 20, tai da-

ir likusieji nekurie 
na savo ūkiuose, bet
1: ............

mechanizuotos gadynės. nes 
perseni mašinas valdyti.

Katrie tebesinaudoja ūkiais, 
tiems ir ne koki pyragai šiame 
laike. Kaip jau žinoma per 
paskutinius kelis metus ūkinin
kų gyvulių ir visų produktų 
kainos nupuolė beveik per pu- 
c-r. zs r.U k nI i n <rn nirkii kini

t

visą laiką blogai dirbo, buvo 
pakeistos šį darbą mėgstan
čiais žmonėmis.

800,0 tarės numirt 
automobiliij nelaimėse

Tai]) tvirtina Mr. Johnson, 
American Mutual Liability In
surance kompanijos vice-pre
zidentas. Jis sako, kad visoje 
Amerikoje per ateinančius 
dvidešimt metų bus užmušta 
aiiitomobilių nelaimėse 800,- 
000 žmonių. Reikia, žinoma, 
lėčiau ir atsargiau važinėti, 
kad tas nelainpų aukų skai
čius sumažėtų, čia jau reika- 
1 a s k iekvieno vairuotojo.

WORCESTER, MASS.
buvo 

ruduo

ūk i-
Spalio

Dar žodis apie pirmą 
ninką John Podjuną.
2 d. Podjunai apvaikščiojo sa
vo 5() metų ženybinio gyveni

kviečia

Rengėjai
(220-222)

Pitt
Apskritis rengia gražią vakarienę, 
si kinadienj. lapkričio (Nov.) 21 d., 
3:30 vai. vakare, Lietuviu saloje, 
1021 Beaver Ave., North Side. Geros 
gaspadinės pagamins puikiausius 
valgius, kurie dalyvausite, visi bū
site pasitenkinę.

Bilietas $1.50. 
visus atsilankyti.

mašinerija ir kiti dalykai pa
brango, tai ir verskis žmogus, 
kad nori.

šiemet metai ūkininkams bu
vo ne toki. Pavasaris 
šaltas, vasara sausa, o

mo 
ga Podjunas nuo širdies smū- 

mire ir spalio 24 d. palai
dotas Luther kapinėse.

Velionis paėjo iš Lietuvos 
nuo Biržų iš Griauzelių desin- 
cininkų. į šią šalį atkeliavo 
1900 m.

Liko dideliame nuliūdime 
žmona Katrina, po tėvais Tun- 
kūmikė, sūnus, duktė; vaikų 

ai ir vaikų vaikai. Velio- 
buvo “Vilnies” skaitytojas 
laikraščio įsikūrimo.

Chris/ Klebi t s

Statyba

Kolūkyje susirūpinta visuo
meninių pastatų statyba, su
stiprinta statybininkų brigada, 
šiuo metu baigiama statyti ti
pinė karvidė, įrengiamos au
tomatinės girdyklos, kabantie
ji keliai, padarytos siloso duo
bės. šiemet taip pat pastaty-

Paryžius. — Francūzijos’ 
valdžia paskelbė kovą prieš 
alkoholizmą. Pre m j e r a s 
Mendes - France ragina 
francūzų tautą gerti kuo 
daugiau pieno. Francūzijo- 
je yra milijonai žmonių, ku
rie iš pat jaunatvės geria 
tik vyną ir niekad pieno ne
ragauja.

uis
nuo

Jei Tamsta negali gauti
i Laisvei naujo skaitytojo, tai 
( nors stambesne auka paremk 
I biudžeto sukėlimą.

Staigiai, netikėtai mirus

Josefinai Korsakienei
— dainos, meno mylėtojai, buvusiai Aido 

Choro mokytojai, reiškiame gilią, širdingą už
uojautą jos dukrelei Janie, sūneliui Sonny ir gi
minėms. Mes liūdime jos netekę.

AIDO CHORAS

Dzūkai riipinasi gyvuliais
DRUSKININKAI__ Druski

ninkų rajono “Taikos” kolū
kyje visuomeninė gyvulinkys- 
‘.ė- anksčiau buvo silpnai vys-

žemės 
paga- 
iš gy- 
pajo

ti krų-

—Rašo SUSNINKŲ JURGIS=

,9

Mielas skaitytojau, kaip jus galvoja
te, ką manote apie tuos ponus “ameriko-

kraujo amerikonais? Aš gal neklysiu 
pasakęs, kad iš jų nei vienas nėra tokiu. 
Tifcjms amerikonais tebėra vien tik in- 
dijonai. O visi kiti atvykėliai iš svetur, 
taip lygiai kaip m-es atvykome iš Lietu-
VOS.

tai j ii tėvai ar prose-

padirbtų žėrinčių automobilių. Mes, at
eiviai, pastatėme milžinus laivus-gar- 
laivius, kurie jau tūkstančius kartų yra 
išra ižę visus septyni lis žemelės rutulio 
plačiuosius vandenynus.

Nagi, ir tiems patiems ponams “ame
rikonams” išbudaVojome puikius palo- 
cius, įtaisėme didelius dvarus, o aplink 
palocius išvertėme, sudaužėme didžiau
sius akmenis, išlyginome giliausias dau
bas, apsėjome gražiai žolele, apsodinome 
gražiausiai medžiais, medeliais 
čiais krūmokšniais, gėlelėmis, 
na i save vadina “amerikonais” 
rujų jie visi yra ateiviai, kai]
Jų sūnūs ir dukros šiandieną kaip koki 
inkstai taukuose linksmai tebegyvena, 
tebeleidžia prabangiškas savo saldaus 
gyvenimo dieneles... Patys prie to vis
ko jie nėra pridėję nei vieno savo rankos 
mažyčio pirštelio. Bet... dabar, jei ne 
jie patys, tai jų sūneliai, dukriutės su
sigrobę visus šios šalies turtus, kurie iš- 
tikro turėtų priklausyti visos Amerikos 
liaudžiai, visuomenei, tai visuomenei, 
kuri tą viską padirbo, Ameriką išpuošė 
i gražiausią, galingiausią pasaulyje ša-

tomą. Kai kurie kolūkiečiai 
n e p a k a n 1< a m a i į v e rt i n o 
lių ūkį. Atseit, mūsų 
mažai derlingos, pašarų 
miname nedaug ir gauti 
vulių ūkio stambesnes 
mas neįmanoma. Ir iš
jų, gyvulinkystė kolūkiui duo
davo maža pajamų. Tik ne to
dėl, kad nebūtų buvę sąlygų 
gyvulinkystei vystyti, bet dėl 
i.esusirūpinimo gyvuliais. Ilgą 
laiką kolūkyje buvo stengia
masi tik įvykdyti valstybinį

žvdin- 
Tie po- 
o ištik-

į naują, tik ką neseniai susikūrusią, per 
didelius kruvinus mūšius, per nuolati
nes kovas, — sau išsikovojusią nepri
klausomybę nuo tirono Anglijos kara
liaus, — laisvą republika. Kaip ir dau
gumas mūsų išeivių vykome i šią naują 
tėvynę, taip pat persekiojami, kaltinami, 
kalinami tų pačių — senojo pasaulio ti
ronų,— carų, karalių ir jų ištikimų tar
nu.

Dar kiti mus—broleliai ir sesutės iš
trūko tiesiog iš budelių nagų, kalėjimų, 
Sibiro katorgos. Mes čia atvykome su 
viltimi, entuziamu, linksmi, pasitenkinę. 
Mes džiaugėmės nors tuo, kad žinojome: 
čia mūs niekas nepersekios,—kojų, ran
kų nerakins geležiniais retežiais, neareš
tuos, nekalins. Buvome laisvi, kad ir ga
lėjome mirti iš bado, bet buvome laisvi.

\ ės vidutiniškai tebuvo gauna
ma per metus po 800—900 kg 
pieno, iš vienos motininės 
kiaules— iki 3 paršelių, o 
kiaulių nu penėjimas iš viso 
beveik nebuvo praktikuoja
mas.

Siekdami likviduoti gyvu’tin- 
1 ystės apleistumą, visų pirma 
ėmėmės gerinti veislinę liau
dės sudėtį. Atlikome gyvulių 
atranką. Visos melžiamos kar
vės ir motininės kiaulės buvo 
paskirtos į grupes: produkty
vias perspektyvines ip mažai 
produktyvias. Tai]) atrinkome 
visuomeninės bandos veislinį 
branduolį tolesniam produkty
vių gyvulių skaičiui kolūkyje 
didinti. Kolūkis įsigijo veislinį 
bulių. Per “Veislininko” kon
torą buvo nupirkta 18 įvai
raus amžiaus telyčių.

kratija, laisva ir demokratiškiausia vi- 
.W pasaulyje respublika. Tuomet joje 
dar nebuvo kapitalizmas, kokiu jis dabar 
yra, kada pasiekė pačias plėtimosi ribas 
ir išsigimė beveik į fašizmą.

Kada mes čia atvykome nemokėdami 
kalbos, neturėjome tėvų, kiti nei jokių 
giminių. Jau iš pirmų dienų pamatė-

Na, o kada mes, ateiviai, nors ištikrų- 
įų jau neateiviai, bet tikri amerikonai, 
šios šalies piliečiai, bedirbdami sunkiau
sius darbus, bopuošdami šitą šalelę, be
kraudami jiems tuos aukso kalnus, pa
tys išsieikvojome, nusenome, sustingo
me, kada mūsų kadaise buvęs it plienas 
tvirtas jaunas kūnas nuseno, nebeteko 
-pčkų, energijos, reikalauja poilsio, 
mybės, kad niekeno nepersekiojami, 
terorizuojami, ramiai galėtume 
savo saulėlydžio dieneles, tai mus 
kioja.

ne
baigti 
perse-

Pašarų paruošimui ėmėme 
rengtis pavasario metu. Jeigu 
anksčiau gyvuliai beveik ne
gaudavo sultingų pašarų, tai 
šiemet reikalai atrodo visai ki
tokie. Pavasarį pasėta 5 hek
tarai sorų, .16 hektarų vikių- 
avižų mišinio, 14 ha saldaus 
lubino ir apie 8 ha seradėlės. 
Dalis pasėlių buvo nušienauta 
žaliam pašarui. Tačiau dau
gumą šių kultūrų derliaus pa
naudojome siliso gamybai. 
Kiekvienai melžiamai karvei 
jau1 pagaminta, po 5 tonus sili
so. Turime 20 ha pašarinių 
šakniavaisių. Kiaulėms šerti 
kolūkyje gaminamas vitamini
nis šienas. Be to, tiek 
lems, tiek vištoms bu: 
minta siloso iš 
nia vaisių lapų. pašaro 

sekan
tiems metams pasėta 3 na žie
miniu vikių-rugių mišinio.

Stambiųjų pašarų kiek vie

karnai.
perduoti 
karvėms

dabar ruošia- 
p askanii'innii.

pašarų

mėšlo

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

❖
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Pašarai apmatuoti, 
saugojimui. Tiesa, 

šieno ir dobilų Bis 
Jau

mes pašarų 
K a r vi d ėse įren g i a m a 
virtuvė. Šiaudai bus smulkina 
mi, šutinami ir tik tuomet še 
riami gyvuliams.

Kiaules šiemet teks 
giliuose tvartuose, ant
Tai pareikalaus didesnio kie
kio kraiko, šiaudų kolūkyje 

i yra ne tai]) daug. Vadinasi, 
Į kraiko atsargas teks papildysi 
i durpėmis. Durpių yra uim pa- 
i ruošta.

V' a 1 st y b i n i s gy v u I i n i n k y sf ū s 
i išvystymo planas kolūkyje šie-

nai sukomplektuota tik galvi
jų ferma, čia trūksta 20 gal
vijų, tame tarpe 4 karvių. 
Trūkstamą kiekį artimiausiu 

’metu įsigysime.
Dabai- jau visi kolūkiečiai 

įsitikino, kad gyvulininkystę

ninga. štai, šiemet pajamos 
iš gyvulių ūkio jait: 3 kartus 
didesnės, negu pernai. Reali-
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visus gyvenimo žiaurumus. Anie save 
jau vadino amerikonais. O mes turėjo
me jų klausyti, eiti ten, kur jie mus 
siuntė. Turėjome dirbti tokius darbus, 
kokius jie mums pasiūlydavo, j kuriuos 
patys nenorėjo nei žiūrėti. Juk, niekas 
kitas kaip tik mos, ateiviai, pastatėme 
tuos gigantiškus fabrikus su debesius 
skiriančius aukštais kaminais. Skersai 
išilgai po visą plačią šalį padirbome, iš
vedžiojome puikiausius vieškelius, plen
tus. Bar tūkstančius mylių nutiesime 
geležinkelius, per pačius aukščiausius 
kalnus išrausėme gilius griovius, suskal
dome, sudaužėme didžiuliais kūjais kie

čiausias uolas, išgręžėme ilgiausius tu- 
•Jįelius. O per plačiausias upes arba jū
rų sąsiaurius pastatėme milžiniškus til
tus, kuriais nuolatos ten ir atgal nars
to taip pat mūsų padirbti puikiausi 
traukiniai ir tūkstančiai taip pat mūsų

Tie, “unaravi ponai” nei ne pagal
voja, kas šiandieną būtų iš Amerikos, 
jei ne ateiviai? Jie nenori prisileisti 
minties, kad jei ne ateiviai iš svetur, tai 
kur dabar stovi didžiausi, gražiausi mie
stai su milijonais gyventojų, su puikiau
siais bulvarais, alėjomis, vis tų pačių 
ateivių,— išpuošta, išdabyta jų pūslėto
mis rankomis, kur stovi jų tie puikiausi 
palociai, kuriuose jie, sau linksmai gy
vena — būtų buvę neišbrendami miškai, 
žmogui nepereinami grioviai,—aštriau
si spigliai ir tuose miškuose tebestaugtų 
baisių žvėrių gaujos,— šernai teberody- 
tų savo iltis... ii1 tų pačių ponų “ameri
konų” gyvybei gręstų kiekvieną dieną.

produktyvių gyvulių atranką, 
šiemet, veislei palikta 28 te
lyčaitės. 8 telyčaitės paliktos 
veislei iš produktyviausių Vi
suomeninės bandos karvių, o 
29 k o atrakt a ei jos keliu įsigy
ta pas kolūkiečius, kurių kar
vės per metus davė didžiau
sią pieno kiekį.

Rezultatai pagerėjo

Ir rezijltatai žymiai pagerė
jo. Autai, atrankos keliu išau
gintos karvės jau pirmaisiais 
laktacijos metais davė kiek- 

1100 kg

tus viršum plano, kolūkis jau 
įsigijo sunkvežimį, variklį ir 
eilę, kitų padargų. Artimiau
siu laiku bus gautas da vie
nas .sunkvežimis. Pajamoms 
padidinti daug padėjo kiaulių 
nu penėjimo plano viršijimas. 
Vietoj 80 pagal planą nupenė
ta—120. Pieno šiemet gauta 
30 tonų daugiau, negu pernai.

Tačiau dar daug tenka nu
veikti keliant gyvulių produk
tyvumą. Karvių bandoje yra 
nemažai neproduktyvių kar
vių. Dar nepakeitėm aukštai 
produktyviomis visų motininių 
kiaulių. Didelė dalis avių yra
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Ona Stelmokaitė

A.

Rengia
MOTERŲ KLIUBAS SU ALDIECTŲ I’AGEI.BA

Koncertas Prasidės 7:30 Vai. Vakare

PO PROGRAMOS BUS BALIUS

ĮŽANGA $1.00

HALL
Philadelphia, Pa.

Programoje Dalyvaus Dainininkai: 
t f

Ona Stelmokaitė ir Tadas Kaškiaučius
Iš Newark, N. J.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsilankyti į šį 
gražų parengimą.

Visus kviečia Rengėjai

as J. Grybas

tenoras

Jiedu dalyvaus kvartetuose ir duetuose

BUBA
414 Green Street
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Jonas Grybas iš Brooklyn, N. Y. 
Mildred Stensler iš Livingston, N. J.

Jie dainuos solus, duetus ir kvartetus.

Jonas Juška iš Brooklyn, N. Y.
Duos komišku vaidinimu v •»

Frank Balevičius iš New York City
Pianistas

TAIPGI RUS IR VIETINIŲ ŠOKIKŲ IR 
MUZIKALIŲ KAVALKŲ.

viena vidutiniškai po 
pieno. Iš kiekvienos 
mos karvės per 11 
gauta Vidutiniškai po 
pieno. Atskiros kam 
“Rūta”, “Gylė” ir k.

Apie turčius didžponius, 
Kuriem mes prakaitu savo 
Sukrovėm aukso kalnus?
Ir delnais rankų pūslėtais 
ftajsėm puošnius dvarus, 
0 nedorėliai, fašistai, 
Išdeportuoti tiori mus?!...

menesių 
1600 kg 
šs, kaip 
i kurios

kitos, jau davė po 3000—3200 
kg pieno, žymiai ppakilo pie
no riebumas: nuo 3,2 iki 1,2.

Aišku, visa tai pasiekta ne 
vien gerinant bandos veislinę 
sudėtį. Iš pagrindų pakeistas 
ii darbo organizavimas gyvu
lininkystės fermose. Anksčiau 
karvės buvo melžiamos nevie
nodu laiku, kai kada tik vie
ną-d u kartus per dieną. Mol- 
žėjų darbas buvo apmokamas 
už priskirtų karvių skaičių, o 
ne už gautą produkciją. Ne
buvo taikomas materialinio 
suinteresuotumo principas, 
įvedus reikiamą tvarką, page
rinus gyvulių priežiūrą, reika
lai pagerėjo. Paskiros melžė
jos, kaip Bretulionytė, kurios

na gyvulių fermų pajamingu- 
15ną.
i Kolūkyje dar sparčiau turė
tų vykti visuomeninių gyvuli- 
uin.kylstės pastatų statyba. 
Kiaulės laikomos ne tipiniuose 
pastatuose, sunkiau jas pri
žiūrėti, silpnai kyla jų pro
duktyvumas.

Kolūkio valdyba neryžtin
gai sprendžia kraiko paruoši
mo klausimą. Durpių gamy
ba vyksta su pertrūkiais, ne
labai organizuotai. Pasitaiko, 
jog paskiruose tvartuose esti 
Šla])ia, tai mažina gyvulių 
produktyvumą.

Kolūkio valdyba ir jos pir
mininkas Daugelavičius taip 
pat per mažai rodo rūpestin
gumo gyvulininkystės darbuo
tojų parinkimui.

Visus šiuos trūkumus mes 
ryžtingai šalinsime. Jau 1955 
metais pereisime prie veisli
nės galvijų bandos, pagerin
sime kiaulių ir avių veislę. Vi
si kolūkio gyvuliai turi būti 
aukštai produktyvūs, ir mes 
tai pasieksime. A. Šlapikas

'4*4*4*4*4*4*4e4*4*4t4*4*4*4*4t4t4e4e4*>It4*4Mit4e4*4t4t4t4,4e4t4t4*4*4t4MF4>4e4*4*4t4*4*4^4^4^t*4l*

4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 41 4* 4* 4* 4* * J* 4* 4* 4* 4* •t**!* 4* 4* 4*4* 4*4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*4*4* 4*4*4* 4*4* 4*4mM<

Antano Meteiionio Knyga
❖

❖

❖

“Apie Dievus ir Žmones”
Jau renkama ir greit bus spausdinama

V -b

Be atidėliojimo užsisakykite tą gražų veikalą, turėsite 
įdomaus pasiskaitymo.
rie išanksto
spausdinti.
ministracijai

Kaina tik vienas doleris. Ku- 
užsisakysite, tų vardai bus knygoje iš- 
Užsisakymus galite prisiųsti Laisvės ad- 
arba pačiam autoriui.

Worcestervje šią knygą galite užsisakyti pas D. G. 
Jusiu, AJon teitoje pas Geo. Shimaitį.

Bųtų svarbu paskelbti ir kitas vietas, kur yra ren
kami užsakymai. Prašome pranešti, kurie darbuoja
tės tam reikalui.
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policijos raketas
NEW YORK

HELP WANTED-FEMALE

Dąrbiečiai tikisi lai
mėti daugiau balsų

Taigi, visi pasimatysime
jau rytoj koncerte

Ruošia Įstatymą pra 
šalinimui pavojaus

Jau gana seniai New Yor-

skandalą, koks eksple 
jau ir taip gana gerai

daug vilčių
ma ‘ ai \
mu.o. K<(t

! ni;i
nė švente.' Metiniai

vo p,skelbta. (Ji pa-kelbla bu
žymi aukštu meniniu lygiu ii. 
-u k \ietinu; skaitlį 
kos Kebus išimtis nė šiemet.

gav». lai 
tūkstančiu?
kalingi i

įau. negu

Darbicčiai tikisi, i.ad baisų 
perskaitymas di os ji<ms tuos 
rekalingus p<ui is tuksiančius.

Reikalauja miesto 
oolicistams atlyginimo

lienio grąžus koncertas bus 
s ienas iš skaitlingiausių visoje 
Laisvės istorijoj’e. Gauti pra

mosimai kalba apie atvykimą 
koncertai! skaitlingų grupių 

' iaisviečių ir šiaip muzika ir 
dainą mylinčių lietinių iš 
Pennsylvanijos, New Jersey,

■na vi.joms i epąpra.-lą progą 
■'.inaujin1 i senąsias pažinus ir 
užmegsti naujas, jau nekal
bant apie tai, kad mūsą kon
certuose visuomet 
ir pamatome pačius 
dainos ir muzikos 
Kiekvienas talent as
ruošęs sekmadienį atiduoti vi

Miesto taryboje domoki alų 
frakcijos lyderis Sharkey sa- 

, ko, kad jis gamina naują įsta- 
Įtymą prieš gazinio apsišildy- 
: mo pavojų. Įstatymas' reika
lai:-', kad nuo kiekvieno tokio 

; aparato turės būti išvestas ka- 
Į minas tiesiai i lauka.

'. ų 
\ o 
garsėjušiame su visokiomis ko
rupcijomis Brook lyne. Ir kas, 
žinoma, Įdomiausia, kad tas 
bjaurus skandalas iškilo poli
cijos departments, kurio juk

davinėjo “magiškas koil.-*.’ 
automobilių savininkams. Jei
gu turėsi tą kortą, nebijosi j.>~

me už sulaužymą važiuotos 
taisyklių—gal raudoną sv'e.są 
buvai pralėkęs, gal automobi-

Vi<n tik T’.dymsi 
40 valandų Savaitė 

J tai jsirokuoįa 2 vakarai 
Alga pagal sutari) 

Ofisas Brookljno.
T< l. TA. 7-2311

ą ir mokyti žmones ištikimai

išgirstame 
geriausius

pa.si

ilgai ir atsidavu
siam koncertui.

L’pstate New York, Coiinecti- 
■ cut ir Massachusetts. O ką 

jau bekalbėti apie vietinius 
i’etuvius, Didžiojo New Yor-

siai ruošėsi
Daugiau 

me. T i k ta i 
dienio ir svečiu. Visi e.|at(
kviečiami ir visi būsite (Irau 
giškai priimti.

Re'lda 150,000 savana 
j riy kovai su polio 
l

Tokį atsišaukimą paskelbi

tym us.
Net penki policistai jau pa

kliuvo bėdon. Kiek daugiau jų 
dar nesučiupti, niekas nežino 
ir vargiai kada sužinos. Tik

pasistatęs, gal per daug grei
tai kur nors skubinais). 'Tokių 
“nelaimių’’ juk visiems pasi
taiko. Ir turėti su savimi tą 
“magišką kortą”, kuri tave 
apsaugo nuo bausmės i)- atsa
komybės tokiame atsitikime, 
kiekvienam automobilistui pil-

Todėl “magiškų kortu“

lauksime sekmą-

Kelrodis Į Liberty 
Auditoriją

New Yorko miesto Policis
tų Susivienijimas pareikalavo, 
kad valdžia apmokėtų visiems i 
polici-tams, dirbusiems viršva- j 
landžius laike balsavimų lap- Į

2 d. Jeigu miestas su- 
apmokėti. tai jam kaš- 
apie pusė milijono dc- 
Susivienijimas sako, kad

tie policistai pilnai užsitarnau
ja apmokėjimo už įdėtą dar
bą.

Kur dėsis tfikstaneiai
tiktų 
tu otų

išmestų. šeimų?

March of Dimes kampanijos 
direktorius. Jis sako, kad va
jus įvyks 1955 metų sausio 

I 26 d. Tai bus specialu motinų 
; . ajaus diena. lr jau dabai’tam 
vajui motinos yra mobilizuo
jamos? Bus bandoma sukelti 
milijonus dolerių kovai su'tuo 
baisiuoju kūdikiškuoju para
lyžiumi. Ir lietuvės moterys 
'..urėtu skaitlingai atsiliepti į ši

tame rakete yra Įvelta nema
žiau kaip šimtas policistų.

Raketas buvo toks: policis- 
tai, už kyšius, žinoma, globo
jo grupę raketierių, kurie par-

kas nors darėsi dideli bizni. 
Policiniams gi pasidarė naujas 
ir nepaprastas Įplaukų šalti
nis.

Motery apgaudinėtojai 
pažadėjo ir neištesėjo

Tokia šiandien problema 
New Yorke, pradėjus vajų 
prieš gazinius apšildymo pe
čius. Jų yra daug, jų pilna 
miesto laužynuose. Sveikatos 
Depart.mentas išleido patvar
kymą, kad viename kambary
je, taip apšildomame, negali

renti tiktai vienas ar du žmo

tuose” ? Lengva Įsakyti, 
jos turi išsikraustyti, betgi per 

g.y-

Paskyrė $500,000 
kovai su šalčiais

Svečiai iš visur 
Laisvės koncerte

.ais užtrokš, nebus taip baisu, 
<aip kad būna, kada uztiokš-

įgas:

Pabėgėlis iš čcchoslovaki- 
jos Mirosolov llolub pakliuvo 
bėdon. Iš karto jam labai se
kėsi: rankiojo iš moterų kai
linius išvalymui ir juos užsta- 
dinėjo “pawnšapiuose.” Sako
ma, kad jis taip susidėjo į ki
šenę $50,06(1.
perdaug toli nuvažiavo ir pa- 
kliutvo džėlon. Pastatytas po 
$10,000 kaucijos. Kalėjime 
per ašaras jis prašėsi, kad ii 
išteistų, nes jis turįs progą 
pasiskolinti $1,700 ir atimti iš 
“pawnšapių” moterų kailiniirs 
ir juos joms sugražinti. Deja, 
jis su tais pinigais nepasirodė, 
nes, girdi, neradau tokių go
rų durnių, kurie juos man 
skolintu, žmogus vėl apsitūpė 
į kalėjimą.

104 meti: amžiaus
Isaac Harris gimė 1850 me

tais, lapkričio menesį. Tuo bū
du jis dabar jau yra 104 
amžiaus. Gražus amžius.

m <>tų 
Kaip

venti ? Visai lengvai, 
Harris. Jis niekados savo 
venime nėra persivalgęs!

sako
gy-

po

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

nai gražiai išgaruoja 
rinkimų.

Palauksime, ką 84-sif 
Kongresas p a r o d y s savo 
darbais. Tuojau paaiškės. 
Jam prisieis praktikoje at
siskaityti su žmonėmis, ku
rie juos pasiuntė Washing- 
tonan.

Turime ir tokiu žmogių 
kurie stebisi, kad social’s- 
tiniuose krabuose dar pa
sitaiko kriminolisku orasi-; 
žengimu. Givdi. nėr 37 me-' 
tus žmonės tebėra neper- ■ 
auklėti ?! |

Ju supratimas keistas ir 
vaikiškas. Pilnam žmogaus 
perauklėjimui ir padarymui i 
jo visapusiškai ansišvietu- ! 
siu ir laisvu nuo visokiu se
nojo pasaulio prasėtų piktų
jų pabundu neužteks nė vi-' 
sos gentkartės.

Svarbu, kad socialist!- ' 
niuose kraštuose žmogaus j 
rierauklėiimtii randasi visos' 
sąlygos, ir kad dedamos di
džiausios j>astan<ros apva
lyti žmogų nuo bl gų pu-' 
linkimų. Tai užtikrina lai
mėjimų.

IBet, kur ’pasidės tos skali-Y 
iingos šeimos, tūkstančiai ir ; ‘ 
tūkstahčiai jų, kurios šiandien L 
gyvena gazu apšildomuose 
vieno kambario

venti. f
Taigi, kovoti su mirties 

vojumi nėra taip lengva. Dar 
veikiausia šimtai New Yorko 
biednų žmonių turės užtr'okšti 

j nuo gazo, kol kas nors' bus 
į bandoma rimtai padaryti su 
prašalinimu to mirties pavo

jaus. Juk bilijonus dolerių mū- 
j .-ų federal i ne valdžia išleidžia 
j g a m i n i m u i m asinio ž u d y n i o
ginklu, o nebelieka pinigų pa
keitimui apšildymo sistemos 

j mūsų miestuose, nebelieka pi- 
■:iigų prašalinimui laužynų, kli- 
j J ie turi “priglaudę” šimtus 
tūkstančių šeimų.

pa-

Savanore galima užsiregis
truoti March of Dimes raštinė
je, 65 1 Madison Ave., arba 
pašaukti telefonu: Templeton, 
8-8700.

Trys drąsūs plėšikai
Trys smarkūs plėšikai, veik

dami atskirai trijose miesto 
dalyse (Manhattan, Brooklyn, 
ir Queens) ir tuo pačiu susi
tartu laiku, pasileido darban, 

visi 
paskartu1 laimėjo $23,000 ir 

pruko nesugauti.

Sako' džiovos liga bik 
kur galima pasigauti

L Ar tari bėdos su darbu 
bei jo gavimu?

Brooklyn kolegija atšventė 
savo 25' metų sukakti. Cere
monijos Įvyko naujame meno 
ir mokslo Walt Whitman pa
state. Dalyvavo pustrečio 
tūkstančio žmonių.

inento Džiovos Biuro, Dr. Ro-

žinoma, yra imr

iiiio tarnaičių,ui a pasigaut 
kurios serga 
galima pasigauti nuo barzda- į 
skilčių, kurie džiova serga gal 
ir patys nežinodami; taip pat! 
džiova galima užsikrėsti ypač 
moterims pasigražinimo salo
nuose, kuriuose grožio ir pa-

i\ew J orko Labor uepart- 
mentas žada tau padėti, gal 

imt darbą surasti. Kaip ten 
■ nebūtų, dopartmentas įvedė 
i naują telefonu patacna\ imą.. 
, Telefonuoti niekas nokaštuos. 
\ricta: Grand Central Termi
nai šiauriniame balkone. Bet 

įgalėsi per telefoną skųstis bei 
išdėstyti tik. 28

Pabėgėlis iš Vokietijos Paul

va ir nusižudė. Gyveno po 
num. 606 East 14th St., New 
Yorke. Buvo 74 metų amžiaus.

La pavojinga liga.
Kokia išeitis? Beveik nėra, 

sako Dr. Robins. Sunku įsta
tymu priversti, kad visi tie 
darbininkai tuojau patikrintų 
savo krūtinę, nusiimdami X- 
ray.

Island City busas susikirto su 
taksi k u. Nelaimėje 14 žmo
nių sužeista. Tik taksiko vai
ruotojas smarkiai sužeistas.

Dar vis nevalia savo 
žmoną mušti

Peter Doens, tik 24 metų 
amžiaus, pamiršo, jog žmoną 
mušti nevalia. Jo Auna, irgi 
24 metų pasiskundė, ir Peter 
atsidūrė u?. grotų. Jis esąs ne
kaltas, nes ją apdaužęs bū
damas girtutėlis, ir apmiręs 
lik tada, kada jinai pradėjusį 
ji “ėsti” už girtavimą.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

RAR & DRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y

Telephone: EVergreen 1-8174

N e w 
Yorke susirinko pramonės va
dai ir priėmė mokslininkų iš
dirbtą planą patyrinėti šalti
nius ir gydymo būdus papras
tų šalčių arba slogų. Tam tiks
lui jie nutarė išleisti $59'),- 
()()() ateinančiais penkeriais

Pra ė j usį trečiadieni

ėiai labai kenkia pramonei 
nes susirgę darbininkai nesu 
sirenka i d arba. Nuo to Ame 
rikos pramonė kasmet turinti 
$2,000,000,000 nuostolių !

Prašome pVasiskaityti : 
“Drauge Bukni !

Pirmiau rašiau, kad 
paliktumėte mums tris kon
certo tikietus. Dabar paaiškė
jo, kad paliktix reikia penkis 
likietus, nes tiek atvažiuosime 
i koncertą sekmadieni.

Pasilieku,
J. Bekampis.”

“LAISVEI!

Draugai: Mes Pittstono kū

Dvieju žvejų lavonai
ra sugrąžino gyviesiems žvejų 
Dr. Beckwith, 45 metų, ir 
Thaddeus Sweet, 33 metų.la-

J. S. Morgan privatišką “by- 
čių”, Glen Cove, L. I. Sakoma, 
kad užėjus smarki vilnis jų 
laiveli apvertė, Jie žuvavo 
naktį. Išvyko ir nebesugrįžo.

Egene McGowan, 39 metų 
amžiaus, tapo užmuštas jam 
taisant. automobilį. Nelaime 
buvo keista. Motoras ėjo, b 
i is pasilenkė pasižiūrėti. “Fan

I blade” užkliudė ir

LAISVES SPAUSTUVE DARO
BIZNIERIAM KALENDORIUS

BIZNIERIAI — duokite savo kostumeriams ap
skritų metų atmintiną dovaną — GRAŽŲ KA
LENDORIŲ. Tai naudingiausias daiktas kos- 
tumeriui ir biznieriui

Kalendorius bizniui yra puikiausias pasiskelbi- 
mas, nes jis kasdiena kabo ant sienos šeimai 
prieš akis, kasdiena skaitomas jūsų vardas, ant
rašas ir telefonas. Ne tik jūsų kostumeriai, bet 
ir jų svečiai per kalendorių susipažįsta su jū
sų bizniu

Iš anksto užsisakykite kalendorius sekantiems 
metams. Dabar laikas užsisakyti dabar gausite 
geriausią pasirinkimą paveikslų ir į laiką — 
PRIEŠ KALĖDAS — bus išpildytas jūsų užsa
kymas

Laisvės spaustuvė tinkamai patarnaus jums ka
lendorių reikalu, nes Laisvės spaustuvė turi di
delį pasirinkimą gražių paveikslų kalendoriams. 
Jūs turite pamatyti tuos paveikslus, kad įvertin
ti jų gražumą

Parašykite ar patelefonuokite Laisvei, o Laisvės 
atstovas greit pribus pas jumis su sampalais. 
Jus stebins turiningas pasirinkimas iš Laisvės 
sampalų paveikslų bei vaizdų kalendoriams

Prašome be atidėliojimo kreiptis:
LAISVE

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
Telefonas Virginia 9-1827

koncertą lapkričio 14 d. Pri
busime pilna mašina. Mano
me susieiti daug draugų, ku
rių esame pasiilgę. Taig 
tik viskas eis gerai, tai
būsime. Būtų gerai, jog ir mū
sų draugai bei pažįstami pri
būtų į koncertą. Tad iki pasi
matymo.

A. Valinčius ir S. Rauduvė.”

jei
mes

Taipgi pranešė Jurgis ir 
Ona šilkai iš Wethersfield, 
Conn., kad jie atvyksta kon-

Menininkų susirinkimas 
prie laisvės’ koncerte

Rytoj, sekmadienį, j “Lais
vės” koncertą suvyks daug 
žmonių iš toli ir arti. Tarp ki
tų atvyks ir geras skaičius me
no darbuotojų. Ta proga LMS 
IJI-ios ir II-os apskrities dar
buotojai laikys savo pasitari
mą 2 valanda po pietų, tai 
yra valanda su puse prieš 
koncertą.

j susirinkimą - pasitarimą 
prašomi visi, kuriems rūpi 
LMS veikimas ir lietuviškas 
menas bendrai. Bus plačiau 
kalbamasi apie naujas susidė
jusias sąlygas čia persikėlus 
LMS centrui, bus darinkti nau
ji centro nariai ir 1.1. Susirin- 

j kimas Įvyks Muzikos kamba
ryje.

KAILIAI IR KAILINIAI
Už wholesale kainas. Didelis pa
sirinkimas visokių vėliausių ma
dų. Darome pataisymus savo pa
čių dirbtuvėje.

Alex Dimant Fur *Ca.
Išdirbėjas Dailių Futrų

Iš Rigos
150 West 28 St., kamp. 7th Avė.

New York* 1, N. Y. CHelsea 2-1079

PLUMBING
HEATING
Pataisymai

ir Lt. t)
Aprokaviniai Nemokamai
BROOKLYN-QUEENS

PLUMBING
484 Logan Street 

Brooklyn, N? Y. 
Tel. Midway 7-4525

Brooklyno ir dideles dalies 
Queens patogiausia važiuoti 
BMT Jamaica traukiniu. Iš
kėsti 411th St. stotyje. Eiti 
du blokai. New Yorke Jamai
ca traukinys gaunamas Canal 
St. stotyje, o Brooklyn* ant 
Broadway, ir Queens ant Ja
maica Ave.

! Busais: Iš daugelio vietų 
I Brooklyno ir Queens galima 
privažiuoti busti B-22 Atlan
tic Avė., kuris eina pro *Xlę. 
Jis eina nuo Ralph Ave. iki 
Wan Wyck Blvd., nuo čAa ei
na Jamaica Ave iki Jamaica 
miesto centro. Grįžta tuo pat 

į keliu.
Į busą B-22 galima per

sėsti su nemokamais transfe
rals iš 2-20 Decatur St. ir 
Penu Avė. Persėsti reikia prie 
Penn ir Fulton Sts.

Iš Wils.on Ave. buso persė
dimas prie Rockaway ir 
Broadway.

Iš Ralph Rockaway —prie 
Ralph Avė. ir Broadway.

Dar yra 3 linijos, kurioms 
B-22 transfėrai tinka tik par
važiuojant. Ir susiduria su 
daugeliu kitų busų linijų, bet 
toms kitoms jau reikia ekstra 
fėro, B-22 transfėrai netinka.

ruošęs vietinį įstatymą prieš 
“graftą” formoje dovanų vi
sokių švenčių proga. įstaty
mas uždraustų miesto tarnau
tojams imti dovanas. k

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

PARDAVIMAI
Middle Village, L. I. Parduodamo 

mūrinj, atskirą su shingles namą. 
6 kambariai, garadžius, aliejum šil
doma. Finished basement, 
dai. Labai gerame stovyje, 
prieinama, puiki kaimynyste,
ma pamatyti šeštadieniais ir sekma
dieniais. 71-28 66th Dr., Middle
Village, L. I.

veran- 
Kaina
Gali-

(221-222)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

V AL ANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

TONY’S*
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A. <
: BUYUS :

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St4 J
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172 !

6 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštad., Lapkričio (Nov.) 13, 1954




