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S,s, l! GINKLAI JAU YRA PRIRENGTI NAUJAM WEHRMACHTUI5.

Bendrieji troškimai.
Gamta prieš žmogų.
Menševiko logika.
Ablaves ant jaunimo.

taipgi protingas ž mygus. 
Šiomis dienomis jis kalboje 
Londone apie “mokslą ir 
žmogaus prigimtį.”

Kiekvienas mokslo laimė-
jimas, sako Dr. Adrian, ne
ša gerą ir blogą. Paimki
me atominę energiją. La
bai puikus atradimas, ge-

Betgi iš atominės energijos 
padaroma atortoinė bomba.

mo pusė.

S V" " I*’ 1 11 ! 1 ii —  __

Wifey puola Mendes-FraneeJ Washing tono vaizdelis

garbina kanclerį Adenauerį
Washingtonas. — Aukš

tas karinis pareigūnas ati
dengė, kad Amerikos kari
niuose sandėliuose jau yra 
prirengta šimtų milijonų 
dolerių vertės ginklų ir 
amunicijos, kurie specia
liai paskirti naujam Vaka
ru Vokietijos Wehrmach-
lui.

Tas pareigūnas sakė, kad 
Vakarų Vokietijos armi-

vi mas galėtų būti pradėtas 
labai greitai, — bet kuriuo

Jonna. — Amerikos se- 
pir- 
lan-

Ar žinote, jis sako, kad | naį0 užsienio reikalų 
nėra tokio mokslo atradi-1 nūninkas sen. Wiley 
mo arba išradimo, kuris ne-j pas Vakaru Vokietijos

i kanclerį Adenauerį. Jį ly-
rinimo

ve sunaikinti. Jis sako, kad 
užtektu keleto tūkstančiu

žmogaus

atominių bombų 
mui žmogaus nuo 
viršio!

Mokslas įdėjo
rankon įranki savęs su na i 
Lininiui. Ar jis susipras jt 
nevartoti?

Mes tikime, kad jis susi 
pras.

Britanijos darbiečių ge
ros valios misiia gražiai at
sisveikino su Kinijos žmo
nėmis ir vyriausybe. Kini
ja ii 
vieną
išlaikyti ir užtikrinti taika 
praplėsti ir pagilinti tarpe 
abiejų kraštu draugiškumą 
ir bendradarbiavimu, k

Britan i ia turinčios 
bendivii troškimą

Visu Atlanto pakraščiu 
audra pridarė labai daug 
žalos. Nusinešė keletą de- 
sėtkų ir žmonių.

Kas, žinoma, pikčiausia, 
tai k#d žmogus.neturi prie
monių audrai pastoti kelią.

Beveik visos audros pas 
mus atsikrausto nuo Flori
dos.

Ar kada nors žmogus pa
jėgs audrą “uždusinti” jai 
begimstant?

Kodėl Formoza neturėtų 
būti sugražinta Kinijai?

nutarė, ikad “Formoza po 
karo bus atiduota Chiang 
Kai-šeko vadovaujamai tau
tininku vyriausybei valdv- 
ti.” O kadangi dabar KD 
niios vvriausvboi nebevado- 
vauia čiang Kni-šekas. tuo 
būdu Kiniia nebeturi teisės 
į F^ymoza!

Tain mums aiškina ir fi
losofuoja Chicagos menše
viku orakulas.

Kitain tariant. Teherane 
buvo nutarta ir susitarta 
Formozą ne sugražinti Ki
nijai, bet atiduoti čiang

t

tui, nes tokiu būdu dar ga
lima sakyti, kad jis kalbėjo 
privatiniai.

Senatorius Wiley į Vo
kietija atvyko iš Austrijos, 
kur jis dalyvavo tarptauti
nėje parlamentinėje konfe
rencijoje.

Manoma, kad jis savo ap
silankymą pas Adenauerį 
padarė po ilgokų pasitari
mų telegrafiniai su valsty
bės departmentu Washing
tone.

Užsieniečiai skaitlingai 
lankos Tarybų Sąjungoj

New Yorkas. — New 
Yorko “Times” korespon
dentas Clifton Daniel, ku
ris tik ką nuvyko į Tarybų 
Sąjungą, sako, kad ten lan
kosi daug užsieniečių. Bre
ste (Brastoje), tai yra, 
Lenkijos - Tarybų Sąjun
gos pasienyje, jis stotyje 
girdėjo daug užsienio kal-

dėjo aukštasis Amerikos 
komisionierius Vokietijoje 
Dr. Conant.

Wiley ir Conant aplankė 
Adenauerį prie Baden-Ba- 
deno, Bueler Hohe kuror
te. Prieš matydamas kan
clerį, senatorius Wiley pa- bu ir matė daug keleivių iš

įvairiu kraštu.
L 4, V-

Daniel sako, kad dolerių 
ir rublių išmainymas vei
kia taip, kad amerikietis 
Sovietuose moka už dau
gelį dalykų brangiau, negu 
namie.

premjero 
parla- 
balsu c.

į Tame pareiškime jis griež
tais žodžiais puolė Fran- 

: eūzijos premjerą Mendes- 
France už E DC sulaužymą 
ir gvrė Adenauerį.

(EDC buvo nusmerkta 
j negimimui F r a n c ū zijos 
i parlamento, ne 
Mendeso, kuomet
mentas dauguma 
balsavo už tai.)

Wiley sakė, kad jis neti
ki, jog tokia yra francūzų 
tautos valia. Jis netiesio- 

įginiai. , kaltino Mendesą 
■francūzų suvedžiojime. Va
karų Vokietiją ir Adenau- 

i erį Wiley gyrė už “realiz- 
; mą ir atsakomingumą.”

Wiley išsišokimas Pary- 
į žiuje ir Londone tuojau bu- 
| vo suprastas kaip įrody- 
! mas, kad Washingtonas 
I planuoja glaudžiai susiriš
ti su Vakarų Vokietija, ją 
ginkluoti ir numoti ranka 
ant Francūzijos. Nurodo
ma, kad užduotis taip iš
sireikšti buvo palikta sena
toriui Wiley, ne diploma-

tiktai 
so.

kui. Todėl jam ir 
jam jinai ir priklau-

pačia logika einant, 
sutartys, pasirašytosvisos

mūsų prezidentų, nepaliečia 
Amerikos. Amerika už jas 
neatsako.

Amerikiečiai turi posakį: 
“How crazy can a man be!”

Prancūzija legalizavo 
Tunisijos Neo-Desturą

Paryžius. — Francūzijos 
valdžia nuėmė uždraudimą 
nuo nacionalistinės Neo - 
Desturo partijos Tunisijo- 
joje. Ji taipgi paskelbė, 
kad bus pradėta laisvinti iš 
kalėjimų politiniai kaliniai 
tunisiečiai, nacionalistai.

Neo - Desturo partija 
buvo uždrausta 1938 me
tais. Paskutiniu laiku Tu- 
nisijoje pradėjo veikti 
prieš francūzus ginkluoti 
partizanai, ir, nors jie ar
timi Neo - Desturo parti
jai, pati partija sakosi jų 
neremianti.

Francūzai padarė nuolai
das nacionalistams po to, 
kai Neo - Desturo partijos 
vadas Habib Bourguiba, 
kuris pats randasi tremty
je Francūzijoje,- pastatė 
tokias sąlygas: paleiskite 
kalinius, ir tada su jumis 
derėsimės.

Nors vienu dalyku išgar
sės ir mūsų New Yorikas. 
Ji išgarsins policija su savo 
ablavomis ant įaunamečių. 
Medžioia juos be iokio pa
sigailėjimo. Už viena kri
minalistą suima visą šimtą.

Tuoiau svietas pamanys, 
kad visas New York o jau
nimas susideda iš krimina

Washingtonas. — Praė
jusią savaitę 2,210 vaikų 
susirgo paralyžium (polio) 
visoje šalyje. Epidemija to
kiu būdu dabar žymiai su
švelnėjo, sako sveikatos de- 
partmentas.

Los Angeles. — Kalifor
nijos Nepriklausoma Pro
gresyvių Partija (IPP) pa
smerkė įstatymą, kuris at
ima legales teises nuo ko
munistų ir kairiųjų unijų.

Kongreso nariai 
nori žinoti, už 
ką jie balsavo

Washingtonas. — Jau 
kelios dienos, kai Kongre
so nariai laukė, kad būtų 
atspausdintas priimtas (ir 
prezidento pasirašytas) 
įstatymas P. L. 637, kuris 
uždraudžia Amerikos Ko
munistų Partiją kaip lega- 
lę organizaciją.

Pagaliau valdžios 
tuvė atspausdino 
kopijų, kurios buvo 
bintos į dokumentų
barius senate ir atstovų 
bute. Nors Kongresas jau 
atostogauja, daugelis 
riu 
se.

spaus- 
24,000 

nusku- 
kam-

na- 
dar dirba savo raštinė- 

Didelė dalis jų skubo- •

Attlee pasakoja apie matytą 
nepaprastą Kinijos pažangą

Hong Kongas. — Attlee 
sako, kad jis Kinijoje ma
tė nepaprastą pažangą ir, 
kad Kinija be abejo gerina 
savo masių gerbūvį ir ku
ria geresnę 'socialinę san
tvarką. Bet tuo pačiu jis 
pabrėžė, kad jis ir jo dele
gacija yra socialdemokra
tai, kurie nesutinka su ko
munistais, kad žino, jog Ki
nija yra komunistų valdo
ma šalis, ir todėl kritiškai

su 
pa- 

Mao

Taivano
, už

Paskutiniai
pranešimai

Manila. — Arti 100 as
menų žuvo geležinkelio ne
laimėje. Traukinys, kuris 
vežė medžio rąstus ir kelius 
keleivinius vagonus, nusiri
to nuo bėgių.

Manila. — Čion atskrido 
sekretorius Dulles, kad da
lyvauti Pietrytinės Azijos 
konferencijoje.

New Delhi. — Premjeras 
Nehru į Kiniją išvyks spa
lio 15 d. Ten jis viešės dvi 
savaiti.

Washingtonas. — Ame
rikos valstybės 
mentas pageidauja 
ti sekantį NATO 
posėdį New Yorke.

Washingtonas. — Sena
torius McCarthy kalbėjo 

i per radiją - televiziją ir sa
kė, kad Watkinso komisija 
nepaisydama jo protestų 
elgiasi “negirdėtai, fanati- 
niai.” McCarthy protes
tuoja, nes sako, kad vienas 
komisijos narys, Johnsonas,

atsineša į daugelį dalykų.
Attlee patvirtino, kad jo 

ilgame pasikalbėjime 
Mao buvo tartasi apie 
saulinius santykius,
ragino darbiečius aiškiau 
stoti už Amerikos laivyno 
ištraukimą 
(Formosos) sąsiaurio 
priešinimąsi V o k i e
ginklavimui ir už geresnius 
Rytų Vakarų santykius.

Attlee, iš savo pusės, iš
reiškė simpatiją Kinijos 
norui išlaisvinti Taivaną, 
sakė, kad pereinamam pe-J 
riodui Taivanas turėtų bū
ti kaip nors neutralizuotas, 
gal perduotas tarptautinei 
kontrolei.

Attlee taipgi prašęs Mao 
daryti spaudimą ant Tary-; 
bu Sąjungos vadų, kad jie ! 
švelnintų savo režimą ir 
duotų daugiau laisvės ki
toms (ne - komunistinėms) 
grupėms.

Kalbėdamas apie Kinijos 
žmonių gerbūvį, Attlee sa
kė, kad Kinijos valstiečiai 
gal pirmu kartu tos šalies I 
istorijoje jaučia, jog kas 
nors rūpinasi jų reikalais 
valdžioje. Jis taipgi sakė, 
kad matė darbininkų en
tuziazmą, nors, jam atro
dė, kad Kinijos unijos yra 
“daugiau instrumentai kel
ti darbo našumą, negu ge
rinti darbininkų sąlygas.”

Attlee dabar vyksta Aus
tralijon. Kiti delegacijos
nariai su Bevanu ir 
gan Phillipsu priešakyje
jau pasiekė Japoniją, 
jie tarsis su vietiniais 
cialistų vadais.

Tokyo aerodrome britų 
darbiečius sutiko skaitlin
gos socialistų ir unijistų 
delegacijos. Japonijoj, kaip 
Italijoje, egzistuoja dvi so
cialistinės partijos, kairių
jų ir dešiniųjų. Kairiųjų 
griežčiau ir dešiniųjų švel
niau, bet abi stoja prieš Ja
ponijos ginklavimą, už 
amerikietiškos okupacijos 
pabaigą ir už prekybą su 
Kinija.

40,000 Rytų Vokietijos 
katalikų konferencijoje

Fulda. — Čia (Vakarų 
Vokietijoje) įvyko katali- 

į sąskridys, 
i kuriame dalyvavo 120,000 
asmenų. 80,000 jų buvo 
iš pačios Vakarų Vokieti
jos, o 40,000 atvyko iš ry
tinės (tarybinės) zonos.

Kadangi Rytų Vokietija 
yra persveriamai protes
tantiška, o Vakaruose ka
talikai sudaro 
šimti, tai 
imant Rytų

tai atsiuntė savo sekreto- j kų . pasauliečių 
res 
mo, 
studijuoti už ką jie skubo
tai balsavo.

Bet kuomet dalis kopijų 
jau buvo nusinešta, ir dalis 
išsiuntinėta, surasta, kad 
įstatymas skubotai atspau
sdintas su klaidomis, ir vi
sos likusios kopijos grą
žintos spaustuvėm Nau
ja laida dabar spausdina
ma, ir Kongreso nariai pa
galiau galės žinoti, už ko
kį įstatymą jie balsavo.

gauti kopijas to įstaty- 
kad jį studijuoti, •—

NEBUS ANTRADIENIO 
LAIDOS

Darbo Dienos šventėje, 
pirmadienį, rugs. 6 d., Lais
vės personalas nedirbs, ir 
tokiu būdu antradienio lai
da neišeis.

Italijoje policija areštavo 
unijistus Bolognos srityje

Bologna. — Policija įsi
laužė į Ozzano unijų buvei
nę ir suėmė 21 unijistą. 
Areštai buvo pravesti, nes 
unijistai atsisakė išsikrau
styti iš namo, kuris buvo 
jų valdomas nuo pat karo 
pabaigos. Scelbos valdžia 
dabar bando išmesti unijas 
ir komunistines bei socialis
tines organizacijas iš bu
vusių fašistų pastatų, ku
riuos darbininkai perėmė 
po Mussolinio režimo su
griuvimo.

Kuomet buvo sužinota 
apie areštus, didelės mi
nios susirinko ir demons
travo prieš policiją, kuri 
tada suėmė dar keturius 
asmenis.

Jakarta. — čia laukia
ma pribūnant pirmo Ta
rybų Sąjungos ambasado
riaus 
ir jo

Dimitrijo Žukovo. Jis 
visas štabas išplaukė 

laivu iš Italijos. Indonezi
jos ambasadorius jau pri
buvo Maskvon.

ORAS. — Giedra, vėsu.

depart- 
sušauk-• 
tarybos

didesnį nuo- 
nuošimtiniai 
zona buvo 

atstovauta,
negu Vakarų.

Iš rytų atvykusieji 
vyko su Vokietijos Demo
kratinės Respublikos val
džios leidimais.

at-

kitur, 
darbi- 

auk- 
pačiu 
Cafe

750,000 sustreikavo 
Brazilijos miestuose

Rio de Janeiro. — čionai, 
Sao Paulo mieste ir 
streikavo 750,000 
ninku. Jie reikalavo 
štesnių algų, ir tuo 
laiku įspėjo naująją
vyriausybę, (kad lengvai ne
sileis atimti jų teises.

Streikas buvo pilniausias 
Sao Paulo mieste, Brazili
jos industriniame centre, 
tai pat Santos uoste.

Policija ir kareiviai pa
truliavo gatves, bet jokių 
susirėmimų neįvyko.

Vyskupas Sheill turėjo 
palikti dalį pareigų

Chicago. — Arkivysku
pas kardinolas Strich pra
nešė, kad vyskupas Ber
nard J. Sheil pasitraukė, 
kaip Chicagos arkivysku
pijos Katalikų Jaunimo 
Organizacijos globėjas.

Manoma, kad vyskupą 
Sheil pasitraukti privertė 
aukštoji bažnytinė vyriau
sybė, nes vyskupas Sheil 
dažnai reiškė liberalines 
mintis, smerkė senatorių 
McCarthy ir kalbėjo unijų 
suvažiavimuose.

Pekingas. — J a p o n ijos 
sumušimo 10 metų proga 
Mao Tse-tungas ir Čou En- 
lajus pasiuntė sveikinimą 
Malenkovui.

Kairas. — Egiptas eina 
su Vakarais, sako jos val
džia, bet neis į jokius ka
rinius paktus.

Jungtinės Tautos, N. Y.
— Kipro salos aukščiausias 
stačiatikiu dvasininkas ar
kivyskupas Makarios pri
siuntė Jungtinėms Tau
tomis pareiškimą. Jame jis

_,J Ji sak<X\kad Kipro sala turė- Mor-1, ..’.X___ ,. ~ -j •• •

so-

Chicago. — Numatoma, 
kad apie 390 žmonių žus 
auto nelaimėse Darbo Die
nos savaitės pabaigoje.

Čiango orlaiviai atakavo 
devynius Kinijos miestus

Tokyo. — Pekingo radi
jas sako, kad 13 Čiango 
orlaivių praeito mėnesio 24 
dienos nakti atakavo Kini
jos miestus. Bombos buvo 
numestos virš 9 miestu, 
tarp jų Lungyen, Chang- 
ting, Papien, Chekiang ir 
kitu.

Puolimas truko keturias 
valandas, nuo 8 valandos 
vakaro iki vidunakčio. Ne
sakoma, ar kokie orlaiviai 
buvo pašauti.

Ohio angliakasiai maršavo, 
reikalavo maisto alkaniem

Cadiz, O. — 100 bedarbių 
angliakasių demonstravo 
Harrison teismo salėje, 
reikalaudami, kad maistas 
iš valstybiniu sandėlių at
sargų būtų duodamas jų 
Šeimynoms. Jie taipgi rei
kalavo iš apskrities komi- 
sionieriaus, kad federalė 
pagalbos programa pa-

Demonstraciją surengė 
United Mine Workers 6-tas 
distriktas.

Jordanas apkaltino Izraeli 
naujame užpulime prieš jj

Amanas. — Jordano val
džia kaltina, kad apie 800 
Izraelio karių užpuolė kai
mą Jordano teritorijoje į 
šiaurvakarius nuo Jeruza
lės. Tas ikaimas randasi 
Beit - Sira apylinkėje, i

Jordan iečiai sako< kad 
izraeliečiai įsiveržė su kul
kosvaidžiais ir mortarais 
ir, kad jie visą kaimą dar 
apliejo galingais prožekto
riais, kad sukelti gyvento
juose didesnę paniką. Du 
arabų legiono nariai buvo 
užmušti.
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DARBO DIENA ŠIEMET
Viskas priklauso nuo to, kur žmogus sėdi ir ką jis 

veikia. Kiekvienas turi savo tikrą arba nuduotą nuo
monę. Tai labai aišku iš pareiškimų, į platųjį pasaulį

Chicagos Marijonu Draugas 
labai džiaugiasi buvusio Kon
greso darbais ir pataria savo 
vierniesiems kaustytis rudens 
rinkimams. Draugas rašo:

“Varžybos dėl Kongreso 
kontrolės, suprantama, bus la
bai įdomios. Bet mes, lietuviai, 
nepasilikime tik tų varžybų 
stebėtojais, bet aktyviai į jas 
Įsijunkime, žiūrėkime, kad vi
si lietuvių draugai ir Lietuvos 
nepriklausomybės bylos rėmė
jai po rinkimų vėl grįžtų prie 
savo senųjų pareigų sostinėj, 
Kongrese.”

Bet kaip su naminiais reika
lais? Draugas nepasako, ką 
lietuviai turėtų daryti. Daly
kas, mat, tame, kad klerika
lai Įsikibę į pačius reakcin
giausius elementus, kurie yra 
lietuvių darbo žmonių prie
šai. Jie yra sen. McCarthy 
pasekėjai. Jie remia tuos, ku
riuos jau seniai yra pasmer
kęs ir atmetęs visas Amerikos 
darbo unijų judėjimas.

Draugui “Lietuvos nepriklau
somybės byla” yra tiktai meš
kerė pagavimai lietuvių balsų 
už makartistųs ir visus kitus 
darbo žmonių priešus.

pusios moterys kepa ‘tortijas’: 
tokius blynus. Jos pirma iš
verda kukurūzų grūdus, ant 
plokščio akmens sutrina kitu 
akmeniu riti n damos kaip ko
čėlu, paskiau miltus įmaišo 
vandenyje, vėl išminko tuo 
akmens kočėlu, atgnyba ga
balą sausos tešlos, tarp del
nų spausdamos ir tapšnoda- 
mos padaro apystorį blyną ir 
sausai kepa ant tokios moli
nės keptuvės.

“Mus vaišindami dar 
blynus ryžiais apibarstė, 
kio dūmtraukio nėra,
stogą, tirštai žolėmis apdeng
tą, dūmai sunkiai prasiskver
bia. Troškina akis. Užtat 
moterys su vaikais ant žemės 
susėdę. Troboj jokio baldo, 
tik iš tų pačių kukurūzų stie
bų sudėtas paaukštinimas — 
tai
vaikams.

tuos
Jo-
Per

Akių higiena - 9
•J. J. Kaškiaučitis, M. I).

galima ir vėl lašiuku Tatai

paleistų Darbo Dieną (“Labor Day”). Kiek pareiškimų, Į 
tiek nuomonių.

Labai graži tradicija nors sykį per metus prisiminti 
darbo žmogų. Jis tos nepaprastos garbės susilaulkia rug
sėjo mėnesio pirmąjį pirmadienį. Ta diena oficiališkai 
paskirta jo prisiminimui ir pagerbimui. Beveik visas 
kraštas tą dieną švenčia. Tikrai tautinė šventė.

Ypatingai darbo turi redaktoriai ir politikieriai. Nė 
vienas jų nesijaustų gerai, jeigu ko nors neparašytų 
bei nepasakytų apie darbininkus per pirmąjį pirmadie
nį kiekvieno rugsėjo.

Pradedant prezidentu ir baigiant miestų, majorais, 
kiekvienas ir visi paskelbė savo apdūmojimus. Nė vie
nas nepasiuntė nė vieno pikto žodžio darbo žiųogaus 
adresu. Tas irgi gerai. Gerai, kad per tris šimtus še- 

‘ šiasdešimt keturias dienas visiškai nepaisę to darbo 
žmogaus, nors per vieną dieną jį atsiminė ir jam prie
lankų žodelį, kad ir nenoromis, išstenėjo. Visi jie angelai. 
Per Labor Dav nė vieno velnio niekur nerasi! Kas kita 
po Labor Day. Jų pilna visur. Darbininkas vėl jiems 

e pavirsta tiktai darbo gyvuliu.
Abelnai suėmus visus pareiškimus, pateiktus Labor 

Day išvaikarėse, juos galima padalinti į dvi kategorijas. 
Visi prezidento Eisenhowerio administracijos žmonės 
ir jų draugai savo nuomonėse išimtinai gieda apie gero
vę ir gėriaikį. Viskas buvo ir bus gerai. Apie depresiją 
ir kitokias nelaimes kalba tiktai monelninkai. Jeigu ir 
turėjome šiokio tokio pramonės atoslūgio, tai viskas jau 
pasibaigė. Mes vėl kylame. Visi pasitikėkite vyriau
sybės darbais bei politika, ypač darbo žmogus, dar ir 
smulkusis biznierius, neturės jokių bėdų: visiems bus 
darbo ir visur biznis klestės!

Kitaip šneka vyriausybės kritikai. Pradedant di
džiųjų darbo unijų vadais, kurie didelėje’daugumoje yra 
dabartinei vyriausybei opozicijoje, einant per socialistus 
ir darbiečius, ir baigiant komunistais, jie visi padėtimi 
nusivylę. Jie niekur nesuranda ir nemato tos šaunios ge- !cialias konferencijas ir turėjo 
rovės. Jie sako, kad vyriausybės žmonės, pradedant pre
zidentu, tik giriasi ir blofina. Jie mato penketą ar še
šetą milijonų bedarbiu. Jie mato algų /kapojimą, arba 
vertimą darbininkus algas nusikapoti.

Jie sako: stambiojo kapitalo žmonės susikraustė į 
prezidento kabinetą. “Šiandien Washingtone nebėra 
simpatijos ir supratimo vidutinio žmogaus ir jo šeimos 
problemų,” sako savo pareiškime CIO Politinės Veiklos 
Komitetas.

Komitetas nurodo, kad šiandien Washingtone pilna 
simpatijos ir susirūpinimo tiktai didžiosiomis korpora
cijomis, serų savininkais, žibalo (kompanijomis, banke
liais ir visų jų pelnais, įplaukomis.

Komitetas sako, kad niekados pirmiau visoje Ame
rikos istorijoje tik poros metų laikotarpyje nebuvo tiek 
plėšimo tautos turtų naudai tokios mažos saujelės in
teresų. Niekados pirmiau, be to, šios tautos gera valia 
užsieniuose nebuvo taip išeikvota.

Panašios nuomonės yra ne tik CIO vadovybė. Ly
giai taip aštriai administraciją ir jos politišką kritikuo
ja Amerikos Darbo Federacijos vadovybė.

. . Dąrbo unijų vadams pritūravoja Demokratų parti
jos vadai. Jiems irgi proga Darbo Dienoje pasigarsinti 
darbo žmonių draugais ir prieteliais. Jie būtų kvailiai, 
jeigu tokia auksine proga nesinaudotų.

Pažangioji Amerikos visuomenė sako: Žiūrėkite,

ŠIS PABĖGĖLIS PADARY
SIĄS DAUG ŽALOS

Menševikų Naujienos patei
kė savo pastabas apie Vaka
rinės Vokietijos krikščionių 
demokratų šulo Schmidt-Witt- 
macko perėjimą rytinėn pu
sėn. Jis padarysiąs net dau
giau žalos Adenaueriui už 
Dr. Otto John, buvusį žvalgy
bos direktorių.

Naujienos rašo :
“Sc h m i d t- Wi ttm a ck 

kuone svarbesnis šulas 
■ralinėje . Vokietijoje;, 
:John. Kaip įtakingas .1 
į čionių demokratų 
! parlamento narys 
vavo svarbiose 
buvo kviečiamas

buvo 
ledė
kai p

—Ką valgote ?
—Įlytą tortijos, pupos ii’ 

saldyta kava, pietų—tortijos 
ir pupos, jei turime—ir duo
nos valgome. Vakare — tor
tijos ir pupos. Kas antrą die
ną gauname kiek mėsos. Pie
no irgi retkarčiais perkame. 
Karvės) neturime—iš ko gi nu
sipirksi.

Vanduo dūšelėms
“Jie tikrai katalikai. Vie

nintelis jų trobelėje esantis 
staliukas ne sau skirtas, o ant 
jo sudėta paveikslai Nukry- 
žiavotojo, šventųjų. Prie ją 
dega žvakutė. Apačioj 
žeSmės —• molinis indelis 
rijoms. Ant jų smilkalo 
pila šventųjų garbei, 
pirkto smilkalo grūdai ir
bar stovi prie šventenybių.

—O kam ta stiklinė ant šio 
stalelio ?

—šiokiadieniais kasdien i ją 
vandens pripilame, kad būtų 
trokšta nčioms skaistyklose 
dūšelėms' atsigerti.

“Tie indėnai' geraširdžiai, 
net graudu daros. O taip ne
turtingi — nieko neturi, tik 
tai ką neklajokliai.”

Toks baisus tų vargšų skur
das suminkštino, matyt, ir la
bai kietą mūsų kunigėlio šir
dį. Jis beveik šaukte šaukia:

“Šitokių Guatemaloje 
apie 60% visų gyventojų, 
tinai reikia daryti žemės 
formą . . .

“Šalia to skurdo yra nema
žai ir turtingųjų. Kraštui rei
kia reformų.”

Betgi kai demokratinė vy
riausybė bandė reformą pra
vesti,. ar Prunskis ir .kiti kle
rikalai ją sveikino? Ne tik 
nesveikino, bet keikė ir nieki
no. Jie 
nerolus,
Luvertę, tuojau panaikino i Rinkęs "tai 'kad 
pradėtą žemes reformą ir tuos 1 
geraširdžius vargšus indėnus 
paliko lūšnose vargti ir mirti. ;

au! 
ža
li ž- 
Nu- 
<la-

Pati svarbioji akių prie
žiūros dalis — tai vengimas 
tų visokių aštrių šviesų ir 
jų atspindžių. Kur buvę, 
kur nebuvę, atsiminkite 
apie tai. Saugokitės tų 
šviesų ir visokių aštrių at
spindžių; negadinkite savo 
akių, jų tinklainių.

Saugokitės ir anglių kros
nių, k urena m o s ugnies,, 
liepsnos, laužo. Angliai, žė
rinti nuodėguliai, liepsna 
ugnis, lempa: visa tai turi 
ir ultravioletinių spindulių. 
Nežiūrėkite Į tokią šviesą 
bei ugnį,, negadinkite savo 

Bet kokio 
ultraviole-

nenori pasirodyt prieš žmo
nes su išpurtusiom, parau
dusiom akim, gal ir nuo 
girtuokliavimo.

Kai negausi pakankamai 
pamiegot, bandyk bet kada

vienintele lova tėvams ir

“Gretimai kita tokia pat 
kukurūzų stiebų trobelė. Anoj 
virtuvinėj gyvena sūnaus šei
ma, o šioj — tėvas. Prie vie
no stiebo pakabintas buteliu
kas su įtaisytu dagtimi — tai 
žibalinė ‘vilko akis’ nakčia 
apsišviesti. Ties želmeniu nuo 
stogo kabo pintinė, ranka pa
siekiama. Į ją sudeda duoną, 
kad žiurkės nesuėstų,
kito puodelio nėra, nes 

(atsargų nėra. Gyvena su 
diena.

Krikštynoms pasiskolino 
stalą

“Taip gyvena indėnai.
kaip jie nuoširdūs, mielai šyp- 

I sosi. Mes pataikėme, kai jie 
Įšventė krikštynas. Už tat šva- 
! riai visur iššluota, be ‘toitijų’ 
! bus dar ir mėsos. Ir stalą in- 
i dėnas pasiskolinęs atnešęs — 
i savo neturi. Jokio baldo per 
: abi trobeles.

—Kiek uždirbi? — klausiu
. !«• 

veikėjas ir i 
, jisai daly- j

komisijose, 
į konfiden- (

Jokio 
nei 
ta

O

50 centu per dieną.

progą susipažinti ir su tokiais 
vyriausybės planais, kurio nė
ra atskleidžiami paprastiems 
atstovams, nekalbant jau apie 
visuomenę Todėl šio asmens 
išdavystė gali pakenkti Ade
nauerio režimui daugiau net, 
kaip ano žvalgybininko.”

KĄ KUNIGAS MATĖ IR’ PA 
TYRĖ GVATEMALOJE

kokios čia milžiniškos jėgos ir kokios puikios galimybės I prulls|.
tikrai masiniam bendrajam frontui prieš vyriausybės 
anti-darbininkišką, anti-demokratišką ir anti-liberališką 
politiką, štai dirva bendram frontui prieš tą stambųjį 
kapitalą, Ikurį mes visi kritikuojame. Nuo kritikos per
eikime prie konkrečiu darbų.

Jau nebetoli kongresiniai ir kitokį rinkimai. Nebe
toli lapkričio pradžia, kada tie rinkimai įvyks. Štai pro
ga pasirodyti konkrečiais darbais. Štai proga visur iš
statyti tokius kandidatus, kurie priešingi tai politikai ir 
kurie nešoks Kongrese pagal didžiojo kapitalo muziką.

Dar ir daugiau Darbo Dienos apdūmojimų šiemet 
galima ieškoti. Kongresas priėmė ir prezidentas pa
sirašė visą eilę bilių, kurie pavirto įstatymais, nukreip
tais prieš šalies Konstituciją pačias brangiausias de
mokratines Amerikos tradicijas. Vyriausybė žada dar 
olačiau išvystyti šaltąjį karą užsienyje ir reakcinę iste
riją namie. Didelis pavojus. Prieš jį reikia visiems 
kovoti.

Prezidentas ir valstybės sekretorius sušilę ieško bū
dų prikėlimui Vokietijos militarizmo. Sekretorius iš
skrido darbuotis perskėlimui visos Azijos. Ten irgi pa
vojus taikai. Ir apie tai Darbo Dienos proga verta visai 
Amerikai rimtai pagalvoti.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštad., Rugsėjo (Sept/) 4, 1954

Kunigas Juozas Prunskis 
buvo nusidavęs į Guatemala. 
Nuskrido lėktuvu ir ton buvo 
arkivyskupo priimtas ir ska
niai pavaišintas. Jis suradęs, 
kad Guatemaloje labai trūks
ta kunigų. Mat, “anksčiau bu
vusios priešingos valdžios nu
savino seminarijas, suvaržė 
bažnyčią ir tai labai atsilie
pė.”

Kas kita dabar, prie naujo
jo režimo, prie generolo Ar
mas fašistinės diktatūros. Jo 
obalsis esąs “dievas, tėvynė ir 
laisvė.” Ypač dievas, nes net 
ir tarnybiniame autobuse kun. 
.......„kis matęs kabant tris re
liginius paveikslus: “šv. Kris- 
tofo, šv. P. Marijos Guatalu- 
pės ir Nukryžavėtojo”, 
kurių “degti raudona 
nė lemputė.”

Tai visa, žinoma, 
Įdomu. Mums įdomu, 
nigas Piunskis patyrė 
indėnų lūšnose, kurioms tos 
“priešingos valdžios” stengėsi 
padėti per žemės reformą ir 
kurių net porą kunigas aplan
kęs. Apie tai jis rašo:

• “Kalnuose matosi 
skurdžiu lūšnelių. Sustojame 
ir įeiname j porą. Daug 
vargo pasaulyje esu ma
tęs, bet niekada slegiančiai 
neatrodė, kaip čia. Lūšne
lės — be grindų. Sie
nos — vietomis iš molio krės
tos, o daugumoj — sudarytos 
iš sustatytų kukurūzų stiebų. 
Pro juos-košia vėjas. Vienoj 
trobelėj kūrenasi ‘virtuvė’: 
padėta keletas akmenų, ant 
jų puodas, o Valymais sutū-

prie 
elektri-

nelabai

vargšų

daug

esą
Bu
re

pavojingi

brangių akių, 
šviesos šaltinio 
tiniai spinduliai 
odai, bet labai 
akių tinklainėm.

Važiuodami tramvajum 
ar autobusu, geriau neskai
tykite, ypač 
menka, o tas 
kratymas į v a 
raumenėlius.

Kai junta te, kad jums 
akys pavargo, pabūkite už
simerkę keletą minučių. Pa
prastai, akys greičiau pa
vargsta, kur netikęs oras, 
kur prirūkyta, p rįkvėpuota 
ar kokių dujų bei smalkių 
prišvinkęs oras, kur kam
bariai nepravėdinti. Ten ir 
akys ir visas organizmas 
greičiau prilįsta. Būkite 
dažniau ore, langus kam
bary dažniau atidarykite. 
Grynai oras būtiniausias 
daiktas ir akim ir visam or
ganizmui. Galite kad ir il-

kai šviesa
virpėjimas.

apsivalymą

nuotru- 
tenai ir 
ir krau

nuolatinio erzinimo

ilgai. Tai akys bus švieses
nės ir visa kas.

Naudinga kiek v i c n a m, 
karts nuo karto, smarkiai 
užsimerkt ir suspaust akis 
vokais. Tai gražiai pamasa
žuoja akis. Ir šiaip koks 
m a s a ž avimas, spaudinėji
mas pirštais gerai daro 
akim. Padeda vidui akies 
obuolio greičiau prašalint 
nudėvėtų ląstelių 
peles. Paakstina 
skysčių 
j o taką.

Nuo
gali akyse pasidaryt sujun
giamųjų plėvių užde?imas- 
konjunktyvitas, čia dar ir 
bakterijos prisideda. Tuo
met reikia vengt dūmų, 
dulkių, aštrios šviesos, du
jų ir taip ko. Vilgyti akis 
borinės rakšties skiediniu. 
Pravartu ir gydytojo pasi
klaust.

Už paprastą akių parau- 
donėjimą daug blogesnis 
yra rainelės uždegimas 
(“iritis”). Tuomet aplink 
rainelę akių baltyme atsi
randa rožinis, rausvas žie
das. Tai yra ženklas, kad 
kraujagyslės giliau akių 
plėvėse yra paburkę ir užė
mę pačią rainelę. Čia jau

“valio” šaukė už ge
ls urie tą vyriausybę

Visokios Pastabos
Klerikalų “Draugas” pripa

žįsta tą faktą, kad ne tik Ki- 
I nijos žmonės, bet ir užsieny
je gyveną “kiniečiai krypsta 
į Pckingą.” Pasiskaitykite:

“Kitur gyveną kiniečiai vi- 
: sad svavoją apie sujungtą ir 
stiprią Kiniją. Jei prieš me
tus ar daugiau laiko pietry-

■ čių Azijos kiniečiai daugumo- 
i jo buvo nusistatę prieš ko

i’ munistinę santvarką, šiandie 
| pradėjo pūsti visiškai prie
šingi vėjai: mat, Mao Tse-

I tungo asmeny kiniečiai Įžiūri 
j tą. galią, kuri gali iškelti Ki-
I ni ją į visos Azijos viešpatavi- 
i mą.”

Tai blogi popieriai ir lie- 
' tėviškiems Čiang Kai-šeko ša- 
! liniukams, kurie dar vis tiki- 
i si liaudiškos vyriausybės Ki
lu i joje sužlugimo.

buvo turtinga, galinga, bet 
kartu ir supuvusi. Vergijos 
gadynė jau baigė savo die
nus. Feodalizmas pradėjo 
užkariauti tuo laiku žinomą

. Pirmieji krikščionys smerkė 
vergiją ir jos palaikytojus 
dievaičius. Dėl to Romos vieš
pačiai brutališkai krikščionis 
persekiojo, kankino, žudė. 
Pirmieji krikščionys buvo pri
versti slaptai gyventi ir veik
ti, urvuose ir olose turėti sa
vo susirinkimus ir pamaldas.

Argi no taip teko veikti ir 
s o c i a 1 i s t i n ės s a n t va r k o s 
nicriams? Dar ir dabar 
gelyje kraštų panašiose 
gose jiems tenka veikti.

pi o- 
dau- 
sąly-

Bandydama sunaikinti krikš
čionybę, Romos imperija pati 
susinaikino. Vergijos gadynė, 
savo laiką atgyvenusi, turėjo 
užleisti vietą naujai santvar
kai, feodalistinei gadynei,

Vėliau ir feodalistinė gady- 
Į ne pasimirė. Jos vietoje ka- 
I piial’stinė santvarka įsigalė
jo. Bet dabar šiai santvarkai 

Į matosi saulėleidis. Dabar jau 
Į vienas pasaulio trečdalis su 
I virš 800 milijonų gyventojų 
yra socialistinis.

Nėra tokios pasaulyje jė
gos, kuri galėtų žmonijos e»-

gai skaityt ar taip kokį 
smulku darba dirbt, kur V 4- Z
oras grynas—ir neprivarg- 

: site. Bet kur oras netikęs,
I ir be 

Į darbo, pats toks oras viską 
; privargina, ir akis, ir rau- 
i menis, ir nervus.

Rūkymas, oras prirūky- 
i tas, dūmai akis gadina. Kur 
'salėse, mitingų ar teatrų 
patalpose laikykite pravi
rus langus.

Kai jums akys paraus
ta, nuo vėjo, saulės, dulkių 
ar nemiegu, gerai esti akis 
vilgy t borinės r ū k š ti e s 
skiediniu. Stiklan karšto 
vandens įmaišykite ir ištar- 
pinkite arbatinį šaukštuką, 
su kaupu, borinės rūkšties 
miltelių (“boric acid”), at- 
aušykite—ir vartokite, kai 
reikia, akim ’vilgyt. Gali
te ir su medvilne.

Lašiukas adrenaline 
(“adrenalin solution”) į 
akis veikiai susiaurina ir 
sutraukia mažytes gyslutes 
ir prašalina akių raudonu
mą, bent kokiai 15-20 minu
čių. Jei akys vėl parausta

nedelskite. Džiova — tuber- 
kulozė, reumatizmas, sifilis 
ir bet koks įstrigęs akin 
krislas gali padaryt tokį 
rainelių uždegimą.

Anie kaikurias ^ių. ligas 
-—kita karta. *

v v

: Meany niršta prieš Attlee 
dėl jo lankymosi Kinijoje

Washingtonas. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
(AFL) galva Meany kal
bėjo Amerikos Legiono su
važiavime čia. Didelę da- 
'į savo kalbos jis pašventė 
puolimui Attlee ir kitų dar- 
biečių vadų dėl jų apsilan
kymo Kinijoje ir Tarybų 
Sąjungoje.

Suvažiavime taipgi kal
bėjo CIO prezidentas Reu-

Amerikinė spauda ir radijo 
pranešimai kasdien šaukia, 
kad Tarybų Sąjunga turinti 
daug savo šnipų Amerikoje ir 
kituose kraštuose. Bet jie 
nieko nesako apie savo šni
pus kituose kraštuose.

Maskovs radijas atidengė 
tą “paslaptį” paskelbdamas, 
kad Amerikos valdžia turinti 
virš 100,000 “aktyvių šnipų ir 
sabotažninkų,” kurie yra iš
mokslinti ir paruošti socialisti
niuose kraštuose veikti, Ame-Į gos istorijos ratą pasukti at- 
rikos vyriausybės plana 
vykinti.

Kaip praeityje, taip ii1 
bar įvairiu kraštų valdžios 
ri savo žvalgybininkus užsie
niuose. Veikiausia nėra to
kio pasaulyje krašto, kuris 
nesistengtų iš kito krašto iš
gauti kokias nors paslaptis.

m a

tu

Tėmydamas “Robe” ir “De 
inetvius and Gladiators” fil 
mirs, mąsčiau sau, kiek tai pa 
našumo pirmųjų
gyvenimo ir kovų su dabarti
nių pažangiųjų 
venimu ir kovomis.

Romos imperija tais.laikais

krikščionių

žmonių gy-

progresą sunaikinti.

Darbo sekretoriaus 
>) pagalbininkas 

kalbėdamas 
ekonomikų 

Security” 
Insurance, 

žodžio

Lerson, 
Chicagos

(minis- 
Arthur 

andai 
klube,

pavadino
Matyt, 

“social,” 
socia-

valdi- 
patj

“ In com e 
jis bijojo 
kuris Lersonui atrodo 
listiniu.

Nenuostabu, kad tūli 
ninkai ir politikieriai
“Social Security” vadina so
cialistiniu padaru ir norėtų jį 
sunaikinti. Jie kovoja kiek
vieną paprastiems žmonėms 
naudngą įstatymą. Jie kovoja

kiek vieną Kongresui pasiūlytą 1 
žmonijai naudingą bilių.

Lapkričio, mė>E jinldHwose ; Nutcįs5 2J 
piliečiai turėtų atsiminti tuos, 
kurie reakciją palaiko, ma- 
kartizmą gina, prieš visuo
menei naudingus bilius bal
suoja, prieš taikos šalininkus 
kovoja. Tokie neturėtų būti 
išrinkti i valdiškas vietas.

Vokiškame 1 a i k r a š t y j e 
“Nurn b e r g e r Nachrichten” 
tilpo karikatūra, kuri paro
do, kaip maža žuvis, pakliu
vusi į didžiulės žuvies nasrus, 
bando išsilaisvinti šauksmu: 
saugokis manęs, nes esu už
nuodyta atominiais nuodais.

Atominių - hydrogeninių 
bombų nuodai yra baisiai pa
vojingi visokiems gyvūnams, 
žinome, kad nuo amerikinių 
atominių bambu sprogdinimo , 
nukentėjo daug J a p o n i j o s Į 
žmonių, bet ir Japonijos 
denyse esančios žuvys.

Atominis karas būtų 
lizacijai pražūtis. Todėl 
bu visiems darbuotis,
pastovią taiką pasaulyje pa
laikyti. Griki*

van

civi-
svar-

Legiono suvažiavimas 
užsidaro šiądien, ketvirta
dienį. Tarp kitų revoliu
cijų priimta viena prieš 
Amerikos M ėdi kai i Susi
vienijimą (AMA) už blo
gą veteranų ligoninių trak
tavimą.

Egipto karinis tribunolas 
nuteisė nuo vienų metų iki 
amžino kalėjimo 21 asme
nį, tarp jų dvi moteris. Jie 

kaip valdžios 
suokalbininkai, 

bausmė teko 
3akr Hamdy

buvo teisti 
nuvertimo 
Sunkiausia 
valstiečių i

Užmušė Kėnyje s vadą
Nairobi. — Britai skel

bia, kad jų kariai užmušė 
vieną kenyjiečių partiza
nų vadų, Mwangi M toto.

Koma. — čionai atsidarė 
De Gasperio vardo memo
rialinis politinės studijos 
institutas. /-

Core, Airija. — čia pasi
baigė Fordo darbininkų 
streikas.
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Apie tai, ką kuria ir ką sako 
Lietuvos muzikos kompozitoriai

Lietuvoje gyvuoja Lietuvos Muzikos 
kompozitorių sąjunga, kuri jau turėjo 
du savo suvažiavimus muzikiniai kūry
biniams reikalams aptarti.

Antrasis Lietuvos muzikos kompozito
rių suvažiavimas Įvyko s. m. liepos mėn. 
pradžioje Vilniuje. Suvažiavime buvo 
aptarti ne tik pasiektieji darbai, o buvo 
pareikšta r/ savikritikos, buvo iškelti 
trūkumai, kuriuos suvažiavimo dalyviai- 
k'jKjpoz i toriai nutarė šalinti, suteikiant 
Lietuvos liaudžiai daugiau muzikos, ge
resnes muzikos, — operų, operečių, dai
nų' ir tt.

Mes čia, pasinaudodami vilniške spau
da, paduosime kai kurias pastabas, pa
darytas minėtame kompozitorių suva
žiavime.

• _

Ataskaitini pranešimą padarė Lietu
vos kompozitorių sąjungos atsakingasis 
sekretorius Klenickis.

— Suvažiavimas, — pasakė pranešė
jas, — vyksta reikšmingomis dienomis. 
Visa tarybinė liaudis vykdo nubrėžtas 
priemones, nukreiptas i tolesni smarkų 
žemės ūkio pakilimą, i liaudies materia
linės gerovės ir kultūros suklestėjimą. 
Klesti nacionalinė lietuviu tarybinė kul
tūra, i kurios lobyną reikšminga indėli 
įnešė lietuviu tarybiniai kompozitoriai.

Lietuvių literatūros ir meno dekada 
Maskvoje pademonstravo iaunos tarybi
nės lietuvių muzikos pasiekimus, kurie 
susilaukė aukšto Įvertinimo.

Lietuviu muzika per pastaruosius ke
lerius metus.—pažymėjo pranešėjas, —■ 
pratiktojo eile muzikinių-sceninių kūri
niu. Pirmoje eilėje pažymėtini J. Juze
liūno baletas “Ant mariu kranto,” A. 
Račiūno opera “Marytė.” Kuriamos 
naujos operos: B. Dvariono—“Dalia,” V. 
Klovos—“Pilėnai,” J. Juzeliūno “Tadas 
Blinda,” A. Indros baletas “Živilė” ir kt. 
Kaip nurodė pranešėjas, kuriant muzi- 
kinius-sceninius veikalus dėl silnno gy
venimo pažinimo iš kompozitorių ir li- 
.bretistų pusės, yra nemaža trūkumų ir 
klaidu.

Kalbėdamas masinės dainos klausi
mu, pranešėjas pažymi eilę populiariu, 
vykusiu masinių dainų, kurias sukūrė 
respublikos kompozitoriai ir kurios tvir
tai ėjo į meninės saviveiklos repertuarą. 
Tačiau padėtis su masine daina yra ne
patenkinama. Ypač maža dainų darbi
ninkų ir pramonės tematika. Neatsilie
piama \dainomis i aktualius gyvenimo 
Įvykius^ir reiškinius.

—Vaikai, jaunimas, — sako pranešė
jas,—beveik visiškai neturi jiems arti
mo, patrauklaus dainų repertuaro. Esan
tys kūriniai, pranešėjo nuomone, nepa
tenkina augančių poreikių.

Liaudies dainų rinkimas ir studijavi
mas, jų harmonizavimas kol kas nėra 
kompozitorių dėmesio centre. Kompo
zitoriai nevysto puikių M. Petrausko, 
St. Šimkaus, J. Gruodžio, J. Tallat-Kelp- 
šos tradicijų—rinkti, užrašinėti ir har
monizuoti liaudies dainas. Toliau pra
nešėjas apsistojo ties padėtimi, kuriant 
simfonine ir kamerinę muziką.

Palietęs muzikinės kritikos bei teori
jos klausimus, pranešėjas pabrėžė atsili
kimą šios srities darbe. Vertinant mu
zikini palikimą bei kitas kūrybines pro
blemas, atskiruose pasisakymuose pasi
reiškia paviršutiniškumas, objektyvios 
analizės stoka, nepakankamas teorinis 
lygis ir silpnas’marksistinės - lenininės 
estetikos įsisavinimas.

Kalbėdamas apie valdybos veiklą, pra
nešėjas pažymėjo kai kurį nuveiktą or
ganizacinį valdybos darba. Tačiau val
dyba nesugebėjo palaikyti reikiamus ry
šius su kitomis kūrybinėmis organizaci
jomis (pavyzdžiui, su Lietuvos Rašyto
ju sąjungą ir jos valdyba). Pranešėjas 
airiai kritikavo Valstybinę grožinės li
teratūros leidyklą už jos nepakankamą 
dėmėsi muzikos kūrinių leidimui.

Baigdamas pranešėjas išreiškė įsitiki
nimu, kad Lietuvos kompozitoriai, įkve

piami liaudies žygdarbių, pakels savo 
kūrybinį aktyvumą, sukurs naujus įvai
riu žanru muzikos kūrinius.

Suvažiavime TSRS Muzikos fondo 
Lietuvos skyriaus valdybos ataskaitinį 
pranešimą padare J. švedas, revizijos 
komisijos—Z. Kumpiene.

Diskusijos
Po to prasidėjo diskusijos.
Masinės dainos klausimu suvažiavimo 

diskusijose pasisakė eilė muzikos dar
buotojų. Kalbėjusieji nurodė, jog ma
sinė daina yra vienas iš liaudžiai arti
miausių, prieinamiausių muzikinės kū
rybos žanrų, pažymėjo atsilikimą ku
riant masinę dainą. Kompozitorius Ta- 
moliūnas pabrėžė, jog masinė daina ne
atsiliepia į aktualiausius šiandieninio 
gyvenimo klausimus. Tai yra todėl, kad 
kompozitoriai mažai pažįsta gyvenimą, 
retai lankosi įmonėse ir kolūkiuose,.silp
nai domisi liaudies dainomis.

Kuriant dainas svarbus veiksnys yra 
dainos tekstas . O jį, kaip žinomą, ku
ria poetai, rašytojai. Eile kalbėjusių 
suvažiavime pažymėjo, kad svarstant 
klausimą dėl masinės dainos nedalyvau
ja rašytojai, nors tik glaudus ryšys tarp 
poeto — dainos teksto autoriaus ir kom
pozitoriaus yra vaisingas laidas sukurti 
gerai, aukštos vertės dainai.

Respublikinių Liaudies kūrybos namų 
direktorius Jakelaitis nurodė i tai, jog 
Kompozitorių sąjungos valdyba maža 
domisi meninės saviveiklos poreikiais. 
Kalbėtojas kritikuoja “Literatūros ir 
meno” laikraščio redakciją, kuri silpnai 
nušviečia meninės saviveiklos klausi
mus.

Kompozitorius Indra nurodė, kad su
kurtos dainos aptarimuose dažnai ver
tinamos neprincipiškai, nuolaidžiaujant 
patyrusiems kompozitoriams .

Muzikologė čiurlonyte ir Lietuvių kal
bos ir literatūros instituto mokslinis 
darbuotojas Mockus palietė liaudies kū
rybos rinkimo ir studijavimo klausimus. 
Kompozitorių ryšys su liaudies kGūryba, 
su jos lobynu,—pasakė kalbėtojai,—yra 
nepakankamas. Liaudies dainų rinkimas 
ir jų harmonizavimas vyksta lėtai. Kom
pozitorių sąjunga neorganizavo ekspedi
cijų tautosakai rinkti, buvo nusišalinusi 
nuo šio darbo. Muzikai maža naudojasi 
taip pat ir surinktu didžiuliu liaudies 
dainų turtu, nestudijuoja tautosakos 
fondų ir rankraštynų. Tuo tarpu klau
simas dėl liaudies dainos, jos intonacijų 
kūrybiško įsisavinimo glaudžiai susijęs 
su muzikinės kūrybos liaudiškumo klau
simu. Kompozitoriai turėtų žymiai dau
giau domėtis tvarkant tautosakos fon
dus melodijų atžvilgiu, padėti Lietuvių 
kalbos ir literatūros institutui tuo klau
simu. Melodijų rinkimu kompozitoriai 
taip pat turėtų daugiau rūpintis.
:b *

Dėl muzikos palikimo
Muzikologas Gaudrimas savo pasi

sakyme palietė muzikinį palikimą. Mu
zikinio palikimo nagrinėjimas turi la
bai svarbią reikšmę, tačiau šioje srity
je yra rimtų spragų. Praeities lietuvių 
kompozitorių Miko Petrausko, Naujalio, 
Čiurlionio, Sadausko ir kitų kūrybinio 
palikimo įvertinimas daug padėtų vys
tant toliau lietuvių tarybinę muziką. Su 
šių kompozitorių vardais yra susijęs 
profesinės lietuvių muzikos atsiradimas. 
Tuo tarpu šitie reikalai buvo apleisti. 
Kompozitorių sąjungoje veikusi muziko
logu sekcija buvo labai negausi, vos trys 
žmonės, ir, be to, sekcija lėtai dirbo 
palikimo nagrinėjimo ir bendrai muzi
kinės kūrybos klausimu ir kryptimi. 
Tiesa, sekcija ir muzikologai yra nuvei
kę kai kurį darbą, bet jis yra nepakan
kamas. Gaudrimas nurodė, kad į sekciją 
ir bendrai muzikinių klausimų nagrinė
jimą reikia įtraukti jaunuosius muzikos 
specialistus. Vertinant muzikinį paliki
mą turėtų padėti ir kitos įstaigos bei 
spauda. Kompozitorių sąjungoje ir jos 
valdyboje nėra įpročio svarstyti muziki

nį palikimą.
—Periferijos muzikos darbuotojai,—pa

sakė kompozitorius Bielazaras,— pagei
dauja, kad Kompozitorių sąjunga palai
kytų glaudesnius ryšius su ne Vilniuje 
gyvenančiais nariais. Tuo tarpu valdy
ba dažnai pamiršdavo po ranka nesan
čius narius, nesidomėjo jų kūryba, dar
gi nesirūpindavo, kad jie dalyvautu kū
rinių aptarimuose. Nesant reikiamo ry
šio tarp kompozitorių ir rašytojų, blo
gai vyksta darbas su libretais, jų labai 
negausu ir, be to, rašytojai dar silpnai 
žino muzikinės kūrybos pagrindus.

Liaudies artistas B. Dvarionas nurodė 
Į eilės muzikinės kūrybos sričių atsiliki
mą. Siekiant pagerinti padėtį su pu
čiamaisiais orkestrais, su vargonų mu
zika, kalbėtojo nuomone, reikalinga ne 
tik kurti daugiau šio pobūdžio kūrinių, 
bet ir sutvarkyti eilę organizacinių 
klausimų. Būtina įsteigti keletą orkes
tru, daugiau susirūpinti muzikinės kū
rybos propagavimu. Palietęs muzikos 
klausimų nušvietimą, Dvarionas pažy
mėjo, jog. spauda dar neskiria pakan
kamai vietos muzikos klausimams.

Liaudies artistas J. švedas savo pasi
sakyme pažymėjo, kad Kompozitorių 
sąjungoje ne visada plakė gyvenimo 
pulsas. Valdyba visumoje dirbo labai 
silpnai, be kūrybiškumo, be plano, be 
kontrolės. Valdybos ats. sekretorius 
Klenickis neužtikrino reikiamo vadova
vimo. Ir tai, žinoma,i atsiliepė visam 
kompozitorių darbui.

Valstybinės grožinės literatūros leidy
klos vyr. redaktorius Tornau padarytus 
priekaištus suvažiavime dėl muzikos kū
rinių leidimo pripažino teisingais. Jis 
pabrėžė, kad tam tikras darbas šioje 
srityje yra atliktas, tačiau dar nepakan
kamu mastu.

—Lietuvių muzika,— pasakė Lietuvos 
Kultūros ministro pavaduotojas Banai
tis,—yra sudėtinė dalis visos tarybinės 
muzikos, kuri skleidžia kilnias meilės 
žmogui idėjas, patriotizmo, tautų drau
gystės idėjas. Priešingai vystosi kapi
talistinio pasaulio muzika, šiandien vi
siškai nusiritusi į neapykantos žmogui 
skelbimą, į dekadentizmo, į variausio for
malizmo balą. Galima pasidžiaugti gra
žiais jaunos lietuvių tarybinės muzikos 
pasiekimais. Tarybinė lietuvių muzika 
remiasi geriausiomis praeities kompozi
torių palikimo tradicijomis. J. Banai
čio nuomone, valdyba operos kūrimo at
žvilgiu užėmė neteisingą poziciją. Kom
pozitoriui Račiūnui valdyba reikiamai 
nepadėjo, atskiri valdybos nariai nerodė 
norų, dargi pasireiškė kai kurie truk
dymai.

Dėl muzikinio auklėjimo vidurinėse 
mokyklose suvažiavime kalbėjo kompo
zitorius J. Juzeliūnas. Jis nurodė j 
svarbų reikalą gerinti moksleivių muzi
kinį lavinimą.

—Ne paslaptis,—pasakė Juzeliūnas,— 
jog baigę vidurines mokyklas mokslei
viai labai silpnai orientuojasi muzikoje. 
Jeigu vidurinėse .mokyklose yra sutei
kiamas bendras literatūrinis išsilavini
mas, tai muzikinis auklėjimas yra ap
leistas.

Juzeliūnas pabrėžė, jog į šį reikalą 
turi reikiamą dėmesį atkreipti Švietimo 
ministerija, Kultūros ministerija bei 
respublikos Kompozitorių sąjunga.

Jaunasis kompozitorius Daunoras pa
lietė klausimą dėl muzikos vadovėlių lie
tuvių kalba. „

LKP CK mokslo ir kultūros skyriaus 
vedėjo pavaduotojas J. Zinkus savo kal
boje* pabrėžė, kad kompozitoriai, iš ti
krųjų sukūrę nemaža vertingų muzi
kos kūrinių, neapsvaigtų nuo laimėjimų, 
o toliau su dar didesne energija keltų 
savo kūrinių idėjinį-meninį lygį.

Zinkus užakcentavo reikalą kompozi
toriams jų tolesniame darbe daugiau 
remtis dekados metu įgytu patyrimu, 
draugiškomis ir kartu principiškomis 
maskviečių pastabomis. Jis nurodė, kad 
kompozitoriai blogai ruošiasi artėjan
čiai respublikinei Dainų šventei, kuri 
rengiama ryšium/su 15-osiomis Tarybų 
Lietuvos metinėmis: šventei dar nesu
kurtas naujas repertuaras.

Kritiką ir savikritika
Suvažiavimo diskusijose kalbėjusieji 

ypatingą dėmesį skyrė kritikos klausi
mui Kompozitorių sąjungoje. Ir tai ne
atsitiktina, nes šis klausimas yra pirma
eilės reikšmės bet kokiame darbe, bet 
kokioje kūrybos srityje. Kaip nurodė 
Juzeliūnas, Baumilals, Bašinskas, Gel- 
žauskas, Kaveckas ir kiti, Kompozitorių 
sąjungoje ir jos valdyboje kritika ir sa
vikritika yra apleista, ji dažnai yra ne
pagarboje. Silpną kūrybinį veiklumą ir 

kritiką liudija tas faktas, jog, kaip be
būtų keista, Kompozitorių sąjungoje ne
buvo aptarti dekados rezultatai. Dar 
daugiau, po dekados jaučiasi kūrybinis 
atoslūgis. Kalbėjusieji nurodė eilę fak
tų, kai pasireiškia kritika rangais. Tai 
ypač jaučiasi kūrinių aptarimų metu. 
Buvo nurodyta, jog, pavyzdžiui, neprin
cipiškai sąjungoje buvo įvertinti kompo
zitorių B .Dvariono, St. Vainiūno kūri
niai, kurie vėliau susilaukė aukšto įver
tinimo — premijų. Svarstant kompozi
toriaus Karoso dainas, jos buvo nepel
nytai teigiamai įvertintos. Panašiai įvy
ko su kompozitoriaus Račiūno simfoni
ja ir kt. šeimyniška kritika trukdo kū
rybiniam kompozitorių augimui. Jaunų
jų kompozitorių kūriniai' ir iš viso nauji 
muzikos veikalai dažnai nagrinėjami pa
viršutiniškai, be konkrečios pagalbos au
toriams. Į kūrinių aptarimus silpnai 
įtraukiami jaunieji, kartais dargi iš kai 
kurių valdybos narių pusės pasireiškė 
kritikos užgniaužimo faktų. Kalbėju
sieji kritikavo valdybos ats. sekretorių 
Klenickį, kuris nepalaikė teisingos kri
tikos, o kartais ja dargi tiesiog slopino. 
Tiesa, yra faktų, kai jaunieji neteisingai 
priima kritiką.

Su kritikos ir savikritikos vystymu 
yra susijęs ir jaunųjų muzikos darbuo
tojų .kadrų auklėjimas bei ugdymas. 
Kompozitorius Račiūnas pažymėjo, kad 
jaunosios kompozitorių jėgos auga su 
kiekvienais metais. Jaunieji muzikai J. 
Juzeliūnas, E. Balsys, V. Klova, J. In
dra ir kiti yra sukūrę arba kuria nau
jus kūrinius, turtinančius tarybine lie
tuviu muziką. Tačiau ne visi jaunieji 
muzikos specialistai įtraukiami i akty
vu darbą. Delsiamas yra jaunųjų mu
zikų priėmimas į Kompozitorių sąjun
gos narius, todėl kompozitorių gretos 
per ataskaitinį laikotarpi augo labai 
silpnai. Ne visi jaunieji dirba produkty
viai.

—Kompozitorių sąjunga ir ios valdy
ba,—pasakė Lietuvos Valstvh. konserva
torijos direktorius Karnavičius, — ne
pakankamai domėjosi jaunųjų studentu 
darbu. Konservatorija kasmet išleidžia 
vis nauius muzikinius kadrus, ju skai
čius didėja. Tačiau jeigu buvo daugiau 
rūpinamasi jau baigusiais konservatori
ją, tai nesidomėta studentais, kurio taip 
pat dirba reikalingą ir kūrybini darbą. 
Glaudžiau bendradarbiaujant konserva
torijai ir Konjmozitorių sąjungai, pa
reiškė Karnavičius. be abejojimo page
rėtu studentu auklėjimas.

Ukmergės VI. Žvirblio vardo pedago
ginės mokyklos muzikos dėstytojas An
drulis pareiškė kritines pastabas dėl or
ganizuoto saviveiklininku - kompozitorių 
seminaro. Saviveiklininkai, bandantieji 

'savo jėgas kompozicijoje, nesusilaukė 
reikiamos paramos ir pagalbos iš Kom
pozitorių sąjungos ir valdybos pusės.

Suvažiavimo diskusijose Taip nat pasi
sakė Gaiželis, D. Andrulis, Venckus, 
Mackonis, kompozitorius J. Karosas, 
muzikologė Kumpienė, Kultūros minis
terijos meno reikalu valdybos viršinin
kas Pečiūra, smuikininkas Livo’ntas ir 
kiti. ' _

Antrąjį suvažiavimą TSRS’ Kompozi
torių sąjungos valdybos vardu pasveiki
no Parcchaladze. Jis taip pat perskaitė 
sveikinimo tekstą nuo TSRS Kompozi
torių sąjungos valdybos B. Dvarionui jo 
penkiasdešimtųjų gimimo metinių proga.* * *

Suvažiavime buvo priimta rezoliucija 
dėl Sąjungos darbo, o taip pat išrinkta 
nauja valdyba ir revizijos komisiją. Val
dybos pirmininku išrinktas S. Vainiū
nas, pirmininko pavaduotoju — J. Juze
liūnas ir atsakinguoju sekretorium — 
E. Balsys.

Montevideiietė lietuvaite 
baigė muzikos konservatoriją
Uruguajiečių Darbas rašo:
“Muzikos Konservatorijos ‘Rovei’ mo

kinė Elina Žukauskaitė šiomis dienomis 
sėkmingai išlaikė piano klasės egzami
nus.

Elina yra vienturtuė Onos Žukauskie
nės dukra ir eidama savo velionio tėvelio 
pėdomis dalyvauja Uruguajaus Lietuvių 
Centre ir akompanuoja chorui. Visi 
centriškiai džiąugdamieji Elinos Žu- 
kauskaitęs atsiekimais tikisi, kad ir to
liau Elina dalyvaus mūsų organizacijoje, 
tuomi prisidėdama prie progreso ir pa
gerbdama savo velionio tėvo Prano Žu
kausko atmintį, kuris visą laiką buvo 
aktyvus mūsų orgnizacijų veikėjas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Priėmimo komisijoje

Iš įvairiausiu mūsų respub
likos vietų į Vilniaus Pedago
gini institutą atvyksta jaunuo

liai, šiais metais baigę viduri- 
’ nes mokyklas. Priėmimo ko
misija paštu ir asmeniškai 

' kasdien gauna dešimtis pa- 
j reiškimų, kin iuose darbininkų, 
, kolūkiečių, tarnautoju vaikai 
išreiškia pasiryžimą būti pa- 

' dagogais. šiais motais i insti- 
I tuto pirmąjį kursą priimama 
j 600 jaunuolių — šimtu da\i- 
i giau, negu pereitais metai\^ 
pedagogikos fakultete atida
roma nauja fizinio lavinimo 
katedra, kuri ruoš fizinio lavi
nimo mokytojus vidurinėms, 
septynmetėms ir pedagogi
nėms mokykloms.

šiuo metu jau daugiau kaip 
500 jaunuolių padavė pareiš- 

; kimus priimti juos Į institutą, 
j Jų tarpo nemaža mokslo pir- 
Į mūnų, vidurines bei pedagogi

nes mokyklas baigusių su me* 
i daliais arba su pagyrimais.

* —— 
i «Ruošiama

grafikos darbų paroda

Graži tradicija pasidalinti 
į kūrybiniais pasiekimais bei 
1 patyrimu, kuri užsimezgė tarp 
! lietuvių tarybinių dailininkų ir 
i kitų broliškųjų respublikų dai
lininkų, motai iš metų tvirtė
ja. Vien šiais metais Dailės 
muziejuje buvo suruoštos trys 
tarybinių dailininkų parodos.

šiomis dienomis Vilniaus 
Dailės muziejuje atidaryta ta
rybinės grafikos meistrų paro
da. Joje eksponuojama apie 
500 Įvairių respublikų tarybi
nių grafikų darbų. Jie atlik
ti medyje, linoleume, metale.

Nauja produkcija
Lentvaris.—“Kaitros” san

techninių įrengimų gamykla, 
pradėjo masinę maudymosi 
vonių gamybą.

Ryšium su gamybos profi
lio pakeitimu Įmonėje atlikti 
dideli rekonstrukcijos darbai. 

Mechanizuotas formavimo že- r o
mių paruošimas. Pastatytos 
naujos vonių formavimo maši
nos. Įrengiama kompresinė, 
montuojami o 1 e k t rb k ra n a i. Vo- 
nių apdailinimas ir emalijavi- 
mas atliekamas mechanizuotu 
būdu.

šiemet įmonė išleis 25 tūks
tančius maudymosi vonių.

Lietuviu tautosakos rinktine
VILNIUS. — šiomis dieno

mis respublikos sostinės kny
gynuose pasirodė Mokslų aka
demijos Lietuvių kalbos ir li
teratūros instituto leidinys 
“Lietuvių tautosakos rinkti
nė.” Ją paruošė instituto tau
tosakos sektorius. Rinktinėje 
pateikti lietuvių liaudies žo
dinės kūrybos būdingiausi pa
vyzdžiai. čia patalpinti visų 
pagrindinių lietuvių tautosa
kos rūšių ir žanrų pavyzdžiai: 
dainos, pasakos, patarlės, 
priežodžiai, žaidimai. Rinkti- . 
nėję pateikta nemaža pavyz- 
o’žių lietuvių tarybinės tauto
sakos, kurią mūsų liaudis su
kūrė ir tebekuria Tarybų val
džios metais. .

Rinkinys gausiai iliustruotas 
senųjų tautosakos leidinių, 
jos žymesniųjų rinkėjų nuo
traukomis.

Artistai svečiuose 
pas kolūkiečius

UKMERGĖ, liepos 16 d.— 
Leningrado Lensovieto vardo 
dramos teatro artistai, kurie 
gastroliuoja Vilniuje, aplanke 
kolūkį “Lenino keliu.” Dau
giau kaip 300 žmonių žiūrė
jo svečių parodytą kolūkio 
klubo scenoje Ostrovskio ir 
Solojevo komediją “Laiminga 
diena.” c

Kolūkiečiai šiltai sutinka 
scenos meistrus, kurie daž
nai aplanko rajono žemės 
ūkio artelės. Vien tik šį mė
nesi, be Leningrado artistų, 
kolūkius ir MTS aplapkė 
Klaipėdos Valstybinės filhar
monijos artistai.- Spektaklius 
žiūrėjo tūkstančiai kolūkie
čių ir mechanizatorių.

3 pusi.-Laisvė (Liberty) - šeštad., Rugsėjo (Sept.) 4, 1954



SMARKUS GINČAS
APYSAKA

Ramutis atvažiavo į kaimą 
pas dėdę. Atsiuntė jį mama 
pailsėti, sustiprėti. Tiesa, vai
kas jokiomis ligomis nesi
skundžia, tik sulysęs, išblyš
kęs. Po tėvelio mirties Ramu
čio mamai nelengva. Ji dirba 
tabako fabrike, o vaikų trys... 
Du mažuliukus kasdien veda 
į darželį. Ramutis eina moky
klon. Dabar prasidėjo vasaros 
atostogos. Kur dėsis Ramutis? 
Jam tik po dulkėtas gatves 
lakstyti! Goriau tegul važiuo
ja į kaimą.

Dėde šnirpis svečią sodybon 
įsileido nelabai noriai.

—Ir pas mane juoda duona 
ne pyragas...—kalbėjo jis Ra
mučio mamai.—Išdykę dabar
tiniai vaikai. Viena beda su 
jais... Na, kad taip prašai, ge
rai t Tegul važiuoja. Paukš
čius padabos... Kiek tokiam 
žvirbliui reik? Prasimaitins..

Teta Šnirpienė giminaitį su
tiko meiliai. Tai nedidelė, lie
sutė, žila moterėle. Ji gražiai 
nusišypsojo, paglostė Ramu
čiui galvelę, iškepo kiaušinie
nės. Paklojo jam švarų pata
lėlį. O vidullienį ir popietį, kai 
tik pamelžia karvute— tuoj 
įpila šilto, skanaus pieno puo- | 
dūką.

— atkirto dėdė, ir jo žandai 
išsipūtė ir paraudo.

Jis vėl atsisėdo ant kaladės. 
Į ranką paėmė lazda. €

— Kaip tau negėda, dėde 
šnirpi... — ėmė bartis Mari
jonas. — Vežimas ne tavo, 
(■ kolūkio. Gavai pasiskolinti. 
Bet mūsų reikalas labai svar
bus! Tu suspėsi Į turgų. AŠ 
grįšiu dar šį vakarą ir atiduo
siu.

—Neduosiu! — suriko, lyg 
kirviu nukirto, šnirpis. — Ieš
kok kitur!

— Nėra aplink kitų ratui 
O ligi fermų — pats žinai, de
šimt kilometrų. Kol suvažinė- 
sjnle — kiek laiko dings. Dar 
bo laukuose ligi kaklo. Vėluo
ti negalima, mums ir minutė 
brangi!

— Lauk iš kiemo! — įtūžo 
senis.—Tu darbadienius gau
si, o aš ką?.. Atsirado briga
dininkas! palakstyt liežuvį iš
kišęs — sužinosi, kur įlindai?

— Duona mūsų visų! — at
sakė išblyškęs Marijonas. — 
Negražiai darai, < 
žmones skriaudi!., 
vęs vieno žiūri. O 
stovės... Gėda!

Ramutis girdėjo
Ir tuoj suprato — ak ir piktas 

■ dėdė šnirpis. Jis nori, kad 
traktoriai stovėtų.

— Neduosiu! Neduosiu ve
žimo! — mosavo sugniaužtoje 
kumštyje iškėlęs gumbuotą 
lazdą šnirpis. — Nekviečiau 
aš tavęs į savo kiemą? Ko at- 
sibeldei?

Marijonas su Šnirpiu ginči
josi ilgai. Jie taip garsiai šau
kė viens ant 
čiui net baisu 
mažele nuėjo 
gy.je už durų

Šiaulių miestas pokariniame dešimtmetyjeSmarkųjį ginčą jis pralaimėjo. 
Senis piktai judino lūpas, var
tė baltas akis, raukėsi.

Drūtukas padėjo išstumti ve
žimą. Jis linksmai mirktelėjo 
netoli /stovinčiam Ramučiui. O 
paskui pasilenkė ir šnabštelč-. 
jo į ausį:

-f- Jeigu tik dėdė tav^... 
Jeigu tik sugalvos skriausti — 
netylėk! Tuoj pasiimk savo 
rūbus, ir pas mus.

Ramutis šypsodamasis žiū
rėjo į skubančius vyrus. Jie 
pakinkė arklį, į vežimft links
mai liuoktelėjo brigadininkas, 
ir nudardėjo. Drūtuko trakto
rius nesustos.

į nejudintus dirvonus. O kaip 
įdomu važiuoti traktoriumi! 
Kriokia milžino balsu moto
ras. žvanga jo ratai—vikšrai. 
Nuo žemės jie taip nusišveite, 
kad blizga it sidabriniai.Ir jo
kio kelio nereikia traktoriui.

i Jis eina tiesiai per krūmus, 
per griovius, mina po savimi 
akmenis. O kada prikabina 
penkiavagį plūgą — trakto
rius kietą, seną dirvoną raiko 
lyg trupantį sūrį. Ir Ramutis 
mato — ateina valstiečiai, 
spaudžia traktorininkui ranką 
ir dėkoja.

— Visą amžių atminsimi 
Tu, broli, į mūsų akmenuotus 
laukus laimę atvežei. Mano 
senelis, tėvas ir aš pats šiuos 
laukus prakaitu laisyte nu lais
tėme. O kas iš to? Aplink us
nys, smilgos, varnalėšos... Ne
giliai įkertas grūdas sunykda- 
vo. neišaugdavo. Badavome ir 
vargome. O traktoriaus plūgai 
rėžia dirvą ligi pat žemės šir
dies. Ir duonos-motutės bus 
dikčiai! Dėkui tau, broli trak
torininke ! Drūtukas,nedidelis, 

I apskrito veido vaikinas. Jo 
i skruostai nuo saules įdegę,lyg 
čigono. Jis juokėsi, rodo bai-; 
lūs dantis:

Ak ir judrus šis smagus vai- 
j kinas. Jo traktorius beveik ne 
sugenda, Ųžia jis ir dieną ir 

i naktį. Kol šviesu — Drūtukas 
aria ir aria, tik aidi laukuos... 

: O sutemo—-traktorius įsižiebė 
žiburius. Prie vairo sėda Drū
tu ko padėjėjas — prikabinS- 
t o j as.

O Drūtukas truputį namie
gą ir vėl bėga į lauką. Jam 
rūpi, kaip vyksta darbas. Ar 
neužkliudė plūgas akmens, 
gerai dirba motoras.

—Penkti metai aš su šiuo 
traktoriumi važinėju po lau
kus — sako Drūtukas greta 
stovinčiam ir smalsiai spok
sančiam Ramučiui. Reik my
lėti, mašiną! Apžiūrėti ją lai
ku, sužinoti, kur jai skauda. 

 

Neužmiršti paveržti išsiklibi 
nusį varžtą. Tada ■ tave my
lės. Nesustos! ši, bambliuk, 

j traktoristu ?

i — Mano jau nuspręsta! 
, Traktoristas-medžiotojas!

— Che, che, che... — juo
kiasi Drūtukas. — Kad tu

dėde!..
Tu tik

• traktorius

Tu 
sa-

pašnekesį.

JTEIKTI DIPLOMAI

Vilniaus universiteto 
salėje buvo įteikti diplomai 
jauniems specialistams, šiemet 
baigusiems aukštąją mokyklą. 
Tai dešimtoji universiteto lai
da pokariniais metais.

Iškilmingą diplomų įteiki
mo aktą atidarė universiteto 
rektorius docentas Mitronols- 
kis, universiteto komjaunimo 
organizacijos sekretoriaus pa
vaduotojas Kazbaras. Baigu
siųjų vardu kalbėjo ekonomi
kos fakulteto diplomante Lu- 
koševičiūt.ė, medicinos Pakul

ei i pi oim a tas B er d e n k o-

aktu

—Gerk, balandėli, stiprėk. 
Neturiu aš vaikelių.tai nors 
per vasarą tu man sūneliu pa
būsi.

Ramutis visai gerai jaustųsi 
kaime. Teta jį 
m ynų vaikais 
eina į ežerą maudytis, renka 
laukines avietes. Tačiau dė
dės Šnirpio Ramutis pribijo. 
Kažkoks piktas, susiraukęs... 
Vaikščioja jis nešnekus,plikai 
nuskusta galva, primerkęs vie
ną akį. šnirpis—kairiąja koja 
šlubas ir del to vaikštinėja su 
laida pasiramsčiuodamas. Pa- 
klibikšt!

Pamato Ramutis dėdę ir ne
ria savo keliu. Nenori jis su 
juo akis akin susidurti. Vaikui 
atrodo, kad dėdė tuoj jį išbars 
ir lieps grįžti atgal į miestą.

Ir kaimynai nemyli dėdės 
Šnirpio. Jis niekam nieko ne
paskolins, nepadės. Su visais 
piktuoju, su visais spėja susi
barti, išsiginčyti. Namuose pas { 
Šnirpį viskas po raktu. Net Loks drąsus — sėsk, pavažinė- 
prie kluono, prie svirno spy-Jsju; 
uos kabo. Jis pas nieką neina 
svečiuotis, ir pas jį niekas ne
silanko, o labiausiai šnirpis 
nesugyvena su kolūkio briga
dininku.

Bri ga d i n i n k as M a r i j o n as
aukštas, storas vyras, juodais 
juodais garbanotais plaukais. 
Plačiame, išraudu£ttrme veide 1 koks nors drąsuolis 
žiba dvi mažos ir linksmos a- kas — capt, ir į delną! O paš
laitės. Marijonas greito žings- | kui jį kiša Į degtukų dėžutę, 
nio žmogus. Jis visur suspėja žiogai reikalingi 
pabūti, žiūrėk, čia jis vaikšti
nėja lauke tarp kolūkiečių 
po pusvalandžio, 
žergęs,- jau dumia į miestelį. 
Tačiau neilgam. Po kiek laiko 
Marijonas vėl grįžta, lydėda
mas vežimą. Jame prikrauta 
maišų su trąšomis. Brigadi
ninkas mėgsta sakyti:

—Paskubėkime, žmoneliai... 
Duona už auksą brangesnė— 
be aukso apsieisi, be duonos 
—negyvensi...

Mėgsta kolūkiečiai darbš
tų brigadininką. Tik vienas dė
dė Šnirpis jo nekenčia. O ko
dėl ? Ramutis- jau spėjo suži
noti kodėl... Pei’nai brigadi
ninku buvo ne Marijonas o 
pats dėdė.Bet nepatiko žmo- 
žmonėjns dėdės šnirpio tvar
ka. Ir štai susirinko kolūkie
čiai, išbarė dėdę Šnirpį,o po to 
jį pravarė... O j jo vietą pas
kyrė Marijoną, 
ir pyksta buvęs 
ant dabartinio.

O taip kaime 
bai įdomu. Jis žino, kur genio 
lizdas. Kaimo berniukai Ra
mučiui parodė ir gudruolės 
lapės olą.

Nubėga Ramutis ir į laukus. 
Traktorininkas Drutukas ge
ras jo draugas. Du kartus jis 
pasisodino berniuką šalia sa
vęs ir pavežėjo. Drutukas ta
da kėlėsi iš baigto akėti arimo

myli, su kai- 
susidraugavo.

ar

Lankuose karštai dirbo. 
| žmonės džiaugėsi — didžiau- 
į sius plotus baigia apsėti. Na,ir 

skanios duonos ir 
valios!
popietę Ramutis 

po kiemą. Jis gau
st yktels iš žolės 

, o b.erniu-

‘bus rudeni
i kruopų iki 

Vieną
i vaikštinėjo
i d e žiogus.

žuvautojui, 
Drūt'uko seneliui. Jis moko 

o i vaiką žuvis gaudyti.
dviratį ap- Dėdė šnirpas triūsė pašiū- 

• > ėję. Jis taisė slastus pelėms. 
! Jos vakar naktį ant klėties 
' lašinius apkramtė.
■ kiemą brigadininkas 
! Has. Sušilęs,uždusęs. 
’ toli, labai skubėjo.
' —Dėde ! pas tave
I su vežimas?

«■

Ramutis matė — šnirpis Įei
tai pakėlė galvą, dar labiau 
primerkė akį.

— Viską sužinosi — greit 
pasensi! — piktai atkirto dė-

Įžengė į 
M ari j o- 

Matyt iš

yra mu-

Nuo to laiko 
brigadininkasRamučiui la-

— Mums reikalingas veži
mas! Kur jis — kluono? — 
Marijonas apsidairė po kiemą 
ir žengė prie lentinių durų, 
ant kurių kabėjo spyna.—At
rakinki, negaišink!

— Vežimo neduosiu... — at
sistojo supykęs dėdė šnirpis. 
— Ryt iš ryto aš važiuoju į 
turgų. Išprašiau iš pirmininko, 
dabar jis — mano!

Marijonas ėmė garsiau kal
bėti :

— Pirmininkas man ir liepė 
paimti: kitų arčiau nėra, o 
traktoriui pritrūkom degalų, 
žemė džiūsta, tuoj reikia akė-

— O kur degalų vežikas?
— Susirgo...
— Man nerūpi jūsų bėdosi.

teto
vas.

Diplomai
kaip 600 jaunųjų

įteikti daugiau

kito,kad Ramu- 
pasidarė. Jis pa- 

i troba. Priean- 
staktos pasislė

pusi stovėjo teta. Ji išsigandu
si klausėsi vyrų. Iš jos akių 
biro ašaros. Ji šluostė jas su 
skarelės kampu ir aimanavo;

— Ak, kokia akmeninė šir
dis! Suėdė jis mano jaunas 
dieneles, o dabar prieš visus 
ranką kelia!

Ramutis suprato — teta, 
nors ir labai prisibijojo dėdės 
bet bara jį už tai, 
d a vežimo. Jiedu 
dažnai Susipyksta

— Tetute... —

kad nediio- 
ir namuose

timptelėjo 
berniukas Šnirpienę už pri
juostės. — Neverk tetule...

Ir jam pačiam buvo labai 
graudu. Juk dėdė nori sustab
dyti traktorių, nuskriausti 
darbštų j į Drutuką.

— Teta!.— staiga šovė ber
niukui nauja mintis. — O mes 
atiduokim brigadininkui raktą 
nuo spynos! Tegul atsirakina 
ir išsiveža vežimą. Ne dėdės 
vežimas! Kolūkio!

— Ką tu, vaikeli! — nusi
gando . Šnirpienė. — Jis mus 
negyvai užplaks!

Bet paskui ji susimastė. Jos 
raukšlėtame veide spindėjo 
liūdnos,ašarotos akys. Brigadi
ninkas Marijonas, nieko nepe
šęs, nuleidęs galvą ėjo iš kie
mo. Šnirpis piktai juokėsi, iš
rietęs kuprą. Jis tebesėdėjo 
pašiūrėje ant kaladės ir vėl 
paėmė į ranką slastus pelėms.

Teta giliai giliai atsiduso. 
Ir staiga sugriebė Ramutį už 
rankos, tempte įtempė vaiką 
į virtuvę.

Ji pačiupo ant pajuodusios 
druskinės gulėjusį raktą.

— Še, vaikeli-. Bėk, pasivyk 
brigadininką! Atiduok! Tegul 
iyna vežimą!

Ramučiui to ir tereikėjo. Jis 
išlindo pro tvoros spragą ir 
nukūrė takeliu. Vos kvapą at
gaudamas, prisivijo brigadi
ninką Marijoną.

— Imkit! Imkit! — mosavo 
berniukas raktu. — Nebijokit 
dėdės!

Po pusvalandžio į dėdės 
Šnirpio kiemą sugrįžo Mari
jonas. Kartu su juo atėjo Drū
tukas ir dar du valstiečiai.

Mes svetimo ne imsim!—ta
rė brigadininkas Marijonas, 
drąsiai eidamas prie užrakin
to kluono.----štai liudininkai!
O kolūkio vežimas reikalingas 
žibalui atvežti. Kas mūsų, tą 
ir paimsime! ,

Pamėlynavęs iš pykčio, Šnir
pis nei iš vietos nepajudėjo.

Naujos statybos
TRAKAI. —. šiais metais 

rajono kolūkiuose žymiai pla
tesniu mastu vyksta ūkinių 
pastatų statyba Kauno Vo
kės apylinkės “Pergalės” kol- 
ū k y. j e.

Dideli .statybos darbai vyk
domi taip pat Stalino vardo, 
“Aušros,” Kosciuškos vardo, 
“Bolševiko,” “Naujo gyveni
mo” ij« kitose žemes ūkio ar
telėse. Ypač didelis dėme-
sys skiriamas gyvulininkystes 
fermų ir grūdų sandėlių sta-

Rašo
J. KAULAVIČIUS

šiemet sukako 10 metų nuo 
tos dienos, kai buvo išvaduo
tas Šiaulių miestas iš hitlerinių 
okupantų. Neužmirštama bus 
šiauliečiams 1944 metų liepos 
27-ta diena, kai su didžiausiu 
džiaugsmu jie sutiko karius, 
išgelbėjusius juos iš vergovės 
ir mirties.

šiurpiai tada atrodė Šiauliai. 
Hitlerininkai, prieš atsitrauk
dami, negailestingai naikino 
mokyklas, kultūros įstaigas 
bei pramones įmones, gyvena
muosius namus. 80 procentų 
gyvenamųjų namų bei įmonių 
buvo sugriauta. Miestas liko 
be vandens, šviesos, be trans
porto. ,

Pramonė
Vos tik išvadavus Šiaulius, 

kai gatvėse dar tebesproginė
jo bombos ir juodų dūmų de
besys tebedengė griuvėsius, 
Šiauliečiai pradėjo gydyti 
s k a u d ž i a s karo padarytas 
žaizdas1. Per trumpą laiką 
buvo atstatytas ir davė pir
mąją produkciją vienas iš 
stambiausių miesto fabrikų—< 
“Elnio” odos-avalynės kombi
natas, “Stumbro“ odos^velti- 
nių kombinatas ir daugelis ki
tų įmonių. Dabar Šiauliai ne 
tik visiškai atsistatė, bet ta
po dar gražesni. Pokariniais 
motais miesto pakraštyje pa
statyta visiškai nauja, buržu
azijos valdymo laikais nesva
jota įmonė — dviračių gamy
kla. Jos produkcija šiuo me
tu plačiai žinoma visose bro
liškose tarybinėse respubliko
se. Išaugo taip pat naujas 
krakmolo-sirupo fabrikas, “A- 
lebastro” įmonė, šaldytuvai ir 
eilė kitų mažesnių įmonių. 
Naujas didžiulis korpus stato- 

! si “Elnio” odos-avalynės kom
binatas, “Stumbro” odos-vel- 
tiniu kombinatas, “Verpsto”

trikotažo fabrikas, dviračių 
gamykla ir kiti.

Šiaulių miesto darbo žmo
nėms atstatymo darbuose į 
pagalbą atėjo broliškosios ta
rybines respublilpbs. Tik išva
davus miestą, iš visų mūsų 
šalies kampelių pradėjo 
plaukti statybinės medžiagos, 
įrengimai įmonėms, 
technika.

Darbo 
pakilo 
metais 
apim-

Prekyba

Laisvoji Sakykla
Apie Jugoslaviją

Rugpjūčio 28-tos numeryje 
“Laisvėje” tilpo A. K 
s imi n ima,i iš keliones į 
pa.” ’ “Prisiminimai,'’

Eu ro
ką i p

Bet 
ga- 
Ta-

i'r panašiais dalykais, 
j kur tik jiems buvo duota 
i li-mybe, kaip tai vėliau 
U ylių Sąjungoje, jie tapo žem- 
idirbiais arba industrijos dar-

pasirodo, ne tokie jau tolimos į bininkais, dažnai šaltkalviais, 
į žalvario apdirbėjais ir skardi
ninkais,—vis tradiciniai ama

lai čigonų tarpe, amatai, ku
liais jų dalis užsiėmė ir klajo
jimo lakais.

Jugoslavijoje čigonų prieš 
, karą buvo kiek daugiau ne- 
i gu

praeities, nes A. K. aprašo, 
ką dar šių metų gegužės mė
nesį mato Europoje, ypatingai 
Jugoslavijoje.

Jugoslavija dabar yra kraš
tas, kurtame yra daugybė da
lykų, kuriuos būtų įdomu pa
stebėti. Pagaliau, — tai kraš
tas, kurį kokie keli metai at- j nors mažiau negu Rumunijo- 

ten |je ar Vengrijoje. Be to, di
delė dalis jugoslavų, ypatin- 

ir juodkalniečiai, 
plaukų ir akių.

proporciniai Lietuvoje,

gal valdė komunistai ir 
buvo .statomas socializmas. 
Dabar ten valdo nuo pasauli
nės socialistinės stovyklos at
skilusi klika Tito vadovybėje. 
Ji dar sakosi laikantis! socia
lizmo' principų, bet matyti, 
kad labai keistu būdu, nes pa
saulinė buržuazija ją aplo- 
duoja. /

Taigi, akylus stebėtojas tu
rėtų tiek ir tiek ko pastebėti 
Jugoslavijoje. Deja, A. K. 
mums apie tai nieko nesako.

Bet bendradarbio negalima 
kaltinti kame jis nerašė. Kiekr 
vieno teisė pastebėti tik tai, 
kas jam atrodo vertinga. 
A. K. stebėjo kitus gyvenimo 
aspektus. Bet ką jis pastebė
jo, reikia kritikuoti.

Pavyzdžiui, jis sako, kad | 
Jugoslavijoje už patarnavimą 
niekas neima “tipsų,” bet, ci
tuojame: “jeigu mokėdamas 
paduodi daugiau pinigų negu 
kad valgis ii' gėrimas kai
nuoja, patarnautojai patys pa
siima, nes pas juos yra daug 
čigoniško kraujo žmonių.”

Ką tas reiškia,“daug či
goniško kraujo žmonių”? A. 
K. lyg sako, kad sukčiavimas, 
vagiliavimas yra čigoniška 
ypatybė. Tai klaidingas išsi
reiškimas. čigomtr yra tau
ta kaip visos kitos tautos, 
Tiesa, kad gyvendami išsi
sklaidyme, neturėdami tvirto 
pamato po savo kojomis, ne
būdami žemdirbiais arba ki
tais produktyviais darbinin
kais, didelė čigonų dalis Ry
tų Europoje užsiėmė mainais

■ra
Bet

serbai 
tamsių 
sutikus Jugoslavijoje ko- 
suktybes tai suversti ant

kažkokio čigoniškumo (prie
šingo “hordiškumui”?) yra 
klaida.

Beje, A. K. kiek klysta sa
kydamas, kad jugoslavų kal
ba dalinasi į kelias tarmes: 
“serbska, kroatska, harvats- 
ka.” Faktas yra, kad nėra to
kio dalyko kaip “jugoslavų 
kalba,” o kelios atskiros kal
bos (ne tarmės) : ser
bų, kroatų, slovėnų, juod- 
kalniečių. Serbų - kroatų 
kalba, kuri dalinasi į dvi 
tarmes (serbų ir kroatų), 
kartais neskaitoma vientyse 
kalba, nes serbai tą pačią kal
bą (po pravoslavijos įtaka) 
rašo kirilišku-rusišku raidynu, 
(• kroatai lotynišku (po ka
talikybės įtaka).

Tiek apie tikslumus ir ne
tikslumus. Neiškenčiu nepri
ėjęs ir savo švelnaus nusiste
bėjimo, kokių dalykų
nes pasigenda svetimame 
krašte. Vieni pasigenda šio, 
kiti to, bet A. K. pasigedo... 
gaisragesių švilpuko ir trokų 
tarškėjimo! Nežinau, kiek lai
ko jis Jugoslavijoje praleido 
laukdamas - nesulaukd amas 
gaisragesių vežimų prale
kiant,', o štai aš vargšas ir šlo- 
jė šalyje gyvendamas kartais 
per dienų dienas nei dūko ne
matau gaisrinio sunkvežimio...

R. B.

zmo-

galinga 
Jau 1953 metais 

kapitaliniai įdėjimai į pramo
nę palygint, su 1950‘metais 
padidėjo dvigubai, 
našumas per tą laiką 
10.7 procento. 1953 
bendrosios produkcijos
tis palyginti su 1950 metais 
padidėjo 53.5, procento, o kai 
kurių atskirų įmonių, pavyz
džiui, durpių įmonių — 88.3 
procento, baldų — 96.8 pro
cento, avalynės — 54.5 pro
cento ir dviračių — 72.6 pro
cento. Vien tik “Elnio” odos- 
avalynės kombinato avalynės 
gamyba pokariniame dešimt
metyje padidėjo 24 kartus, o 
kietų odų gamyba—8 kartus.

Naujieji pastatai

Ten, kur prieš 10 metų 
riogsojo didžiulės plytų, ge
ležies bei betono laužo krū
vos, trukdančios gatvių judė
jimą, dabar išaugo dideli, 
puošnūs namai, įrengtos aikš
tės, skverai. Atstatyta ir ati
duota eksploatacijai tūkstan
čiai kvadratinių merų gyve
namojo ploto, viešbutis, stadi
onas, du kino teatrai, dauge
lis individualių namų. Geras 
patalpas gavo mokyklos, li
goninės, vaikų darželiai, lop
šeliai, gimdymo namai ir ki
tos įstaigos, šiomis dienomis 
atiduotas eksploatacijai 8 bu
tų autotransporto kontoros 
namas, baigia įrengti gyvena
mus namus savo d arbin in
kams dviračių fabrikas ir mė
sos kombinatas. Vien tik 
“Elnio” odos-avalynės kombi
natas atidavė eksploatacijai 
deyynius tūkstančius kvadra
tinių metrų gyvenamojo plo
to. Eina į pabaigą kolūkinių 

i kadrų apmokymo kombina- 
I to, zooterinarijos technikumo 
statyba. Į kurią miesto pusę 
bepažvelgsi — visur iškilę ga
lingi kranai. šiais metais 
Šiaulių miesto darbo žmonės 
gaus 8 tūkstančius kvadrati
nių metrų gyvenamojo ploto, 
tai yra daugiau, negu per 
praėjusius ketverius metus.

Kultūrinis pakilimas

Didelis šuolis prmyn poka
riniame dešimtmetyje įvyko 
miesto kultūriniame gyveni
me. Jei 1944 metais mieste 
buvo tik 5 pradinės ir 3 vi
durinės mokyklos, tai dabar 
čia veikia 17 pradinių, sep
tynmečių bei vidurinių moky
klų ir statoma dar viena vidu
rinė mokykla “Elnio” kombi
nato rajone. Mieste veikia 
pedagoginė mokykla, zoovete- 
rinarijos technikumas, peda
goginis institutas, medicinos 
seserų mokykla. Mokinių skai
čius per tą laikotarpį padidė
jo dviem tūkstančiais, o.mo- 

| Rytojų — net tris kartus. Vien 
tik pedagogino instituto stu
dentų skaičius palyginti su 
1948 metais padidėjo 4 kar
tus. šiais metais' pedagogi
niame institute, kuris per 5 
metus išleido 1,100 jaunų spe
cialistų, mokysis 1,000 studen
tų, 2,000 mokytojų čia kels 
savo kvalifikaciją neakivaiz
diniu būdu. Kultūriniams dar
bo žmonių poreikiams tarnau
ja trys viešosios bibliotekos, 
dvi vaikų bibliotekos ir 3 klu- 
bai - skaityklos su 73 tūks- I 
tančiais knygų fondu. Be to, i 
mieste yra 2 kino teatrai, i 
dramos teatras, kultūros na- i 
mai. Miesto meninės savi
veiklos kolektyvams priklau
so daugiau kaip 1,800 žmonių. 
Už nuopelnus vystant meną 
dramos teatro artistams P. 
Paskąi, E. Bindokaitei, P. Pin- 
kauskaitei ir J. šeinui suteik
tas LTSR nusipelniusio artis
to vardas.

Plečiantis miesto pramonei, 
vis augant dirbančiųjų Vai
čiui didelis dėmesys skiria
mas gyventojų kultūriniams- 
buitiniams poreikiams. Ne
maži laimėjimai pasiekti ple
čiant prekybos tinklą. 1946 
metais mieste veikė apie 100 
prekybos taškų, o šiuo metu 
vien tik Vilniaus gatvėje yra 
39 parduotuvės bei viešojo 
maitinimo įstaigos. Artimiau
siu laiku naujai pastatytuose 
namuose papildomai bus ati
dalytos dar 7 pavyzdinės 
parduotuvės. Prekių apyvar
ta valstybinėje prekyboje pa
lyginti su 1946 metais išaugo 
daugiau kaip 6 kartus. Šiais 
metais bus atduota eksploa
tacijai stambi valstybinės pre
kybos bazė, bulvių-daržovių 
sandėlis ir kiti įrenginiai.

Nauji žmonės
Augant miesto pramonei, 

prekybai ir kultūriniai?,' gy
venimui kartu išaugo ir žmo
nės. Miesto Garbės lemtoje 
mes matome socialistinio dar
bo pirmūnus: TSRS Aukščiau
siosios Tarybos deputatą- 
“Elnip” odos-avalynės kombi
nato ,odų špricuotoją Averlin- 
gienę, tos pačios įmonės chro
mo mirkymo skyriaus darbi
ninką Neverdauską, “Verps
to” trikotažo fabriko mezgė
ja Mačiulskytę, dviračių ga
myklos remonto mechaninio 
cecho šaltkalvį N u t a u t ą , 
“Stumbro” odos-veltinių kom
binato darbininką Pleskūną 
ir daugelį kitų, dvigubai vir
šijančių išdirbio normas, duo
dančių tik aukštos kokybės 
produkciją. Tai žmonės, įne
šę didžiulį indėlį į miesto at
statymą, jo pramonės išvysty
mą. Jų tarpe mes matome 
buvusius karius, kurie daly
vavo Šiaulių miesto išvadavi
me : “Elnio” įmonės brigadi
ninką Blecherį, baldų fabriko 
darbuotoją Daujotą, “Aušros” 
muziejaus direktorių Vara- 
šinską ir kitus. Prieš Be|imtį 
metų jie su 
šturmavo 
šiandien
irių planų įvykdymą ir virši
jimą, už tarybinių įstaigų 
darbo pagerinimą.

Sukakties atžymėjimas
Džiaugsmingai Šiaulių mies- 
darbo žmonės sutiko miesto

išvadavimo dešimtąsias meti
nes. Jau šeštadienį gatvės ir 
aikštės pasipuošė plakatais, 
lozungais, vėliavomis. “Per
galės” aikštėje, kurioje kri- 
I visiems už Lietuvos laisvę ir 
Šiaulių miesto išvadavimą ka
riams stovi didingas Pergalės 
paminklas.

Dešimtosioms miesto išva- z 
davimo iš vokiškų grobikų \ 
metikėms pažymėti dramos 
teatre sekmadienį atidarytoje 
parodoje lankėsi tūkstantiai 
šiauliečių.

ose
Šiaulių gatves, o 

kovoja* už gamybi-

to

ŠYPSENOS
Didžioji laisve

“Vienas iš didžiausių pato
gumų gyvent demokratijoj 
yra tas, kad mos turime pil
niausią laisvę taksų mokėji
me : mes galime sumokėti Če
kiu ar pašto perlaida,” atsa
kė vienas amerikonas, atsa
kydamas į senatoriaus užklau
simą, kodėl jis toks 
mo kratas.

Senatorius taipgi 
mokratas.

uolus de-

buvo de

Pervėlu
Gyveno sena ir 

mergina, už tai niekas nenorė
jo draugautos su ja. Bet kai
mynai gerai žinojo, kad ji 
pyksta, kodėl jie niekad ne
kviečia jos į savo piknikus. 
Vieną kartą vienas iš tų kai
mynų nutarė pakviesti ją.

“Jau pervėlu”, atsakė ji j 
užkvietimą. j

“Kaip tai pervėlu?” stebė
josi kaimynas. a*

“Aš pasimeldžiau, kaj ly
tų,” paaiškino ji.

kaprizna

4 psl.—Laisvė (Liberty)- šeštad., Rugsėjo (Sept.)' 4t 1954
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Išskiriant porą šimtų amerikiečių be
veik visi kiti tose mainose buvo lietu
viai. Iš viso buvo apie 800 darbininkų.

Anglis šiose mainose buvo gryna, nuo 
šešių iki 18-kos pėdų aukščio. O kur pa
sitaikydavo akmenų, tai už jardą gerai 
mokėdavo.

Vieną dieną po visą miestelį pasklydo 
gandai, kad mainose įvyko baisus spro
gimas, kad sudegė septyni mulai ir trys 
draiveriai.

Žaibo greitumu ta žinia pasklydo po 
visą apylinkę, po visas mainicrių gryte
les. Žmonės, dideli ir maži, visi kiek 
pajėgdami leidosi link mainų. Po pen
kiolikos dvidešimties minučių visa apy
linkė jau buvo pilna žmonių. Buvo pa
šaukta policija ir būrelis policistų pra
dėjo grąžinti naujai atvykstančius žmo
nes atgal.

Superintendentas susijaudinęs klausi
nėj aior maną:

—y Kiek tuo keliu ėjo mulų?
Septyni...

s SūniiS"-Išeivis
Rašo SUSNINKŲ JURGIS 

juokinti. Anot jų: “Tu dabar dau

sys raudonesnės...”
Kiek pasilsėjęs jis parėjo namo. Bet 

‘en jis sužinojo skaudžią žinią, kad ga- 
zas sudegino tris jaunuolius ir du jo 
draugus, Stasiuką Raulinaitį ir Karo
lių Degužį. Iš skausmo Jurgis negalėjo 
ištarti nei žodžio.

Sulaukęs vakaro jis su draugais kai
mynais nuėjo į šermenis. Jų vaizdas 
karstuose buvo baisus: jų pažinti nega
lima buvo, — be plaukų, pajuodę, veidai 
iyg anglies gabalai, lūpos keistai išpūs
tos... Jurgis žiūrėjo į visuomet buvusį 
mielą, linksmą draugą Stasiuką, ir su
dribo ant kaimynų rankų... Štai gulėjo 
jo buvęs draugas, bet jau ne žmogus, o 
lavonas, kokio niekad pirmiau nebuvo 
matos. Sudribo Jurgis iš didelio susi
jaudinimo, ir gal prisidėjo ir jo paties 
pergyventos kančios sprogimo metu.

DIENRAŠČIUI AUKŲ 
REIKALAIS

iš Wor-

darvie-

Pasiskaitykite 
nuo D. G. Jusiaus, 
cester, Mass. L 

“Draugai — čia 
nas siuntinys $65.00 pinigų
prie finansinio vajaus už
baigos. Kadangi J. Skliu
tą turėjo nuvežti į ligoninę 
rugpiūčio 14 d. dėl plaučių 
uždegimo t dabar jis sėk
mingai sveiksta, bet apie 
savaitę laiko turės pabūti 
ligoninėj), tad aš turėjau 
baigti jo darbą — šį pa
siuntimą atlikti. Aukotojų 
vardus jis pats vėliau galės 
pasiųsti apart dviejų, kurie 
man ant pabaigos davė — 
J. ir E. Davidoniai $10 ir 
Ant. Miliauskas $5. Viso 
labo.”

Antanas Montvėla, 
Pittsburgh, Pa.

G. Januška,
Baltimore, M d.

J. Gabriūnas,
Dorchester, Mass.

A. K. Mugianiai,
Oakland, Cal. ... 2.00

J. Kraus, 
Hart, Mich. .

P. A., Brooklyn

2.00

2.00

— Vaje, vaje, septyni mulai sudegė?
— Ne, sudegė trys, kurie paskiausiai 

ėjo, o keturi liko sveiki!
— Eik 

kyk, kad 
jau rašo.

O kiek 
klausė.

Draiveriai buvo du lietuviai ir vienas 
vengras. Lietuvis, kuris ėjo pirmas ir 
uždegė gazą, liko gyvas dėkui tam, kad 
turėjo užsivilkęs storus vilnonius marš
kinius, o kitas, su plonesniais, sudegė, 
arba bent taip buvo spėliojama, nors ga
lėjo būti vieno nelaimė rastis prie la
biausiai karštų liepsnų.

Abu lietuviai jaunuoliai buvo geri 
Jurgio draugai 
bo. Jie kartu vaikščiojo liuosomis 
darbo valandomis į visokias pasilinksmi
nimo vietas, kartu ėjo biliardų palošti, 
kartu alaus stiklą išgerdavo. Ir»jie trys 
vienais metais buvo atvykę i Ameriką.

Jurgis ir nukentėjo tame sprogime. 
Buvo £lip: kaip tik gazas buvo uždegtas, 
jis baigęs darbą ėjo namo. Bet jam išė
jus iš darbavietės ir pasukus skerskelių 
lyg šimtas perkūnų atūžė didelis trenks
mas. Ir jis taipgi tuoj išvydo milžiniš
ką kamuolį baltų liepsnų, kurios nepa
prastu greičiu atūžė jo link.

Jurgis jau buvo patyręs kasyklų dar
bininkas, ir jis automatiškai žinojo, ką 
daryti: lyg akmuo jis žaibo greitumu 
puolė ant žemės tuo pačiu momentu nu- 
mesdamas nuo galvos kepurę su lempa, 
o nosį įterpdamas į smėlį, rankomis pri
sidengdamas galvą, ausis....

Bet tas uraganiškas liepsnų milžinas 
jį beveik pasiekęs išseko, užgeso, lyg pri
trūkęs jėgų. Užgeso ten, nes ten jau ne
sirado dujų. Bet Jurgis visvien pajuto, 
kad svila ir net spirga plaukai, ausys, 
kad jis pats baisiai dūsta, trokšta’nuo 
nesvietiško karščio.

Dujos sudegino deguonį, nebuvo kuom 
kvėpuoti. O tamsu aplink, nors pirštu 
durk. Bet, nors jis buvo prisvaigintas ir 
beveik praradęs sąmonę, Jurgis kaip tai 
atsiminė, kad parpuolė netoli vietos, kur 
baigiasi tvora,— švilpė vėjas iš kitos 
darbavietės.

Jurgis visomis keturiomis kiek pajėgė 
rėpliojo, šliaužė, čiupinėjo lentas... Štai 
jo galva pasiekė ortraukį, ir štai jis, 
kaip tas ištroškęs keleivis dykumoje 
prie vandens šaltinio oaze, pradėjo į sa
ve įgerti šviežią orą.

Šviežias oras! Šaltas šviežias oras! 
Kas gali būti geresnio, kas gali būti 
brangesnio, negu tas šaltas tyras oras 
žmogui, kurio gerklė dega sausa užkimš
ta, kurio galva sukasi nuo įkvėpuotų du
jų, kuris užtroškęs ir pusgyvis prie to 
oro šaltinio šliaužė vienišoje požeminėje 
tamsoje!

Didoka bangelė oro prablaivė jo sąmo
nę. Pritraukė Jurgis pilną krūtinę ir 
lyg suvaitojo, sudejavo, nes tik dabar 
įsisąmonino, kad reikia šauktis greitos 
draugų pagalbos.

Jį išgirdo. Už kelių minučių pora 
draugų jau darbavosi prie jo. Jis buvo 
pastatytas ant kojų, kas tai surado jo 
kepurę, nors ant kelio dar nebandyk eiti, 
nes karštis užmuš į keletą sekundžių.

Pamačius, kad Jurgis r?e rimčiausiai 
nukentėjo, draugai pradėjo jį erzinti ir

greičiau i kompaniją ir pasa- 
trys sudegė. Jie ten raportą

sudegė mainicrių, to bosas ne-

visi kartu netoliese dir- 
nuo

Buvo McmiieriiĮ ir ‘^Mahrienų”
Paprasti mainierėliai, kurie nieko ben

dro neturėjo nei su formanu nei su su
perintendentu, kurie’nedavė jokių kyšių, 
kurie nešmeravo, tai ir nevažiavo. Tų 
mainierėlių ir algeles buvo apverktinai 
mažos. Kad ir iš kailio jie nertųsi, kad 
dirbtų skubėdami, beveik užsimušdami,

Bet buvo ir atsitikimu, kad mainierys 
raudavo mažiau algos, negu jo pagelbi- 
ninkas, jo bode, jo “leberis”. Jei mai
nierys buvo padorus, teisingas žmogus, 
ir nuėjęs į raštinę savaitės pabaigoje tei
singa i perduoda klerkui, kiek jo bode iš-

tais mokėdavo už ramsčius. Ramsčiai 
buvo dvejopų rūšių ir jie už visus mokė
davo, o kai kuriose kasyklose visai ne
mokėdavo.

Dirbkime visi del 
festivalio

įgautas sekamas laiškas:
“Gerb. Laisvės Adm. — I 

Prisiunčiu jums atnaujintą | 
prenumeratą ir aukų $64, 
Suaukojo geri Laisvės rė
mėjai, trokštanti, kad Lais
vė garbingai užbaigtų savo 
nasibrėžta tikslą. Ši auka 
gal kiek ir suvėluota, vie
nok yra sakoma: geriau vė
liau negu niekad, tad ir ši 

i auka nenustos savo vertės.

; Senas Laisves draugas,
■ Johnson City, N. Y., $10.00

J. Vaičekauskas 10.00
M. Kazlauskienė 10.00
John ir- Nelė Stroliai
Oskapuk, svečias

Richmond Hillio arba mūsų Kultūri- ' 
nio Centro menininkai jau šiek-tiek dar- , 
buojasi dėl LMS nacionalio festivalio, 
kuris įvyks spalio 12, 13, 14, 15, 16, ir ■ 
17tą dienomis, Chicagoje. Ir kiek jau 
yra žinoma, tai grupelė menininkų va
žiuos į festivalį. Vieni iš jų dalyvaus 
programoje, o kiti LMS suvažiavime. į 
Jau yra pasižadėję Jonas Juška ir Jųr- I 
gis Klimas važiuot ir vaidint dialogus, j 
Klimas nusives ir judamuosius paveiks- : 
lūs arba filmas. Ir jei bus proga tai į 
festivalyje galės bent vieną filmą paro
dyti, ir paskui, po festivalio, pavažinėti 
po Chicagos apylinkę su filmų rodymu. 
Mūsų chorvedė M. Stensler ir kompozi
torius Frank Balevičius žada sutaisyt 
keletą dainininku ir dainuoti dainas iš 
operetes “Sudrumsta Širdis.” Suzana 
Kazokytė ir JonasQuska žada suvaidin
ti vieną sceną iš operetės “Pepita.” Ir į 
dar yra apsiėmę R. Baranikas ir M, 
Stensler duoti po paskaitą.

Mes, rytiečiai, rūpinamės, kad sukelti 
kiek nors kelionei pinigų. Išleidom tam 
tikras blankas rinkimui pinigų ir žiūrė
sime kiek surinksime, jeigu sukelsime 
nemažai pinigų, tai bus galima daugiau ' 
menininkų pasiųsti festivaliu.

Beje, mes šitam tikslui rengiame pa- I 
rengimą, kuris įvyks rugsėjo l;9-tą die- 1 
ną, Kultūros Centre, Richmond Hill. Ši
tame parengime bus; išstatyta visi pie- ! 
žiniai, drožiniai, siuviniai, mezginiai ir j 
visi kiti meno dalykai. Ir, žinoma, bus 
peržiūrėti, kurie bus tinkami siųsti į fes
tivali. <

• Į

Taigi, mes rytiečiai arba Kultūrinio ; 
Centro menininkai ^šiek-tiek jau dirba
me dėl festivalio. Bet. reikia, kad irki? 
tų miestų menininkai nesnaustų. Rei- ' 
kia, kad kiekviename mieste būtų ren- i 
kami pinigai sveikinimui festivalio ir ! 
kad iš kiekvieno miesto ’būtų pasiųsti 
menininkai, kurie galėtų dalyvauti pro
gramoje ir suvažiavime.

Taigi, visų miestų ir miestelių drau
gai ir draugės dirbkime' dėl nacionalio 
festivalio. Su^raskinĮ, kad čia yra ne 
vieno draugo ir ne vieno miesto darbas. 
Ir jei visi dirbsime, tai ir pasekmės bus 
geros.

Richmond Hillio menininkas

Draugas, J. C.
Lepkevičienė, viešnia
Joe Strolis ......... . .
Ig. ir E. Vėžiai
V. Kaminskienė
U. Šimoliūnienė
J. K. Navalinskienė '
Auaujneous’...........
Yarusevičius .........
J. ir N. Kaminskai, 

Johnson City ....
P. Grinius, J. C. ...
Aukų rinkėjos: J. K.

valinskienė, N. Strolienė ir 
M. Kazlaus k i e nė. Ir aš 
trokštu, kad vajus būtu pil
nai pasekmingas. Su drau
giškais linkėjimais, O. Wel- 
’us.”

5.00
5.00

2.00

2.00
2.00

1.00
1.00

1.00

Iš Aido Choro pikniko, 
įvykusio Great Necke, per 
A. Bimbą gauta sekamai:

Jonas Petkus,
New Haven, Conn.

Whiteplainietis
K. Kisielius ....
K., Maspeth ....
Mrs. Eimutienė .... 1.00

$5.00 
5.00 
2.00 
.1.00

St. Gavran,
Pittsburgh, Pa.

Nelė Švedas,
Rochester, N. Y.

A. Butrimas, 
Merrill Wis......

Anna Jackson,
Brooklyn, N. Y.

Frank Manelis, 
Rochester, N. Y.

A. Balčiūnas, Rich
mond Hill, N. Y.

Petras Baronas, 
Rochester, N. Y.

Chas. Anuškis,
Newark, N. J. ... 1.00

•Petras Bugailiškis,
Rochester, N. Y. 1.00

2.00

1.00

1.00

1.00

Vajus oficialiai užsibaigė 
liepos 15 d., bet dar buvo 
pratęstas iki rugp. 15 d. 
Šios viršminėtos aukos bu
vo prisiųstos po rugpiūčio; 
•15 d., kai vajaus sąskaita I 
buvo galutinai užbaigta ir i 
paskelbta.

Širdingai ačiū viršminė- j 
tiems rėmėjams už gausia i 
paramą dienraščiui, taipgi 

rinkėjams.
Laisves AdmiMstracija

ir

Detroit Mich.
Lokalas kovos 

numušimus
pries

600 per
v o viršininkus to 
nyje Ford Facts

j kad lokalas kovos prieš “pa- 
l lengvinimą” padėties kompa- 
i nijoms per nu.simušimus mo
kesties.

Keturiu lokalo viršininku i l

pasirašytame rašte unijos 
laikraštukas išdėsto blogas 
pasėkas Reutherio administra
cijos nusileidimų firmoms. 
Primena pirmąją, ir antrąją 

j koncesiją Henry Kaiseriui. 
i Parodo, kaip tas dvi sekė dar 
didesnis numuši m as algų Stu
debaker fabrikuose. O dabar 
jau ir American Motors Nash 

I divizija pareikalavo panašių 
“palengvinimų.”

Unijos lokalo 600 vadai nu
rodo, kad pirmosios-nuolaidos 
kompanijoms buvo padarytos 
neva pagelbėti mažesnei, jau
nesnei firmai “atlaikyti kom

pareiškia,

I peticiją” prieš didžiąsias.
I Bet pirm spėjimo apsidairyti, 
i jau didžiosios firmos pareika- 

palengvinimo” ir joms

Nuo atskirų asmenų gau 
ta sekamai:

Katrina ............... $20.00 lavo
E. Ragauskas.......  20.00 atsilaikyti prieš pirmiau
J. M., Inglewood, 

Cal. . . .........
Elzbieta Žemaitis

A. Gedrys, White 
Plains, N. Y.

J. Mikeška, 
Pittsburgh, Pa.

Rėmėjas, Canarsie
E. Tilvikas,

Easton, Pa........
Brooklyno 

Damazas ......
A. Mikalaus, 

Brooklyn, N. Y.
K. Yuknis,

Brooklyn, N. Y
Mike Švedas, 

Paterson, N. J.
Ona, Woodhaven,

lengvintas” kitas firmas.
12 00 i Yienas nusileidimas veda 

■prie kito, o tas viskas veda 
prie nu kapojimo visiems algų, 
sako 600 lokalo vadovybe. Gi 
numušimas algų ir pirkimui 
ištekliaus vėl didina nedarbą. 

Lokalas 600 yra didžiausias 
unijos lokalas pasaulyje. Jo 
nariai tikrina, kad kovojo 
prieš nusimušimus algų jie 
nebus vieni, kad ir kitų lo-

10.00

10.00

10.00
10.00

10.00

10.00

7.00

5.00

5.00

5.00
5.00Cliftonietis (N. J.)

N. B laižė, North
Billerica, Mass.

Jonas Vanagas 
(prisiminimas žmo
nos mirties),
Great Neck, N. Y. 3.00

5.00

MATTHEW A 
BUYL'S 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

MArket 2-5172

kalų nariai yra pasiruošę ko
voti prieš numušinejimą algų. 
Sako, jog tas klausimas neiš
vengiamai kilą šio lapkričio 
mėnesį įvyksiančioje konfe-

Irencijoje, kuri susirinks sufor
muluoti reikalavimus seka-

i mam kontraktui.
i penkerių metų kontraktas I \alkų atpildui už mažesnę 
baigsis 1955 metais, bet prisi-j mokesties sumą. Jeigu asmuo 
rengimas reikalavimui naujo i nedirbs sunkiau, mes turime 
jau dabar yra diskusuojamas ' unijos sutikimą tokį paliuo- 
narių sueigose.

Kitas lokalas leido 
nusimušt algas

i
Port Huron firmos Pressed 

Metals of America darbinin
kus atstovaujantis United Au
to Workers Lokalas 689, CIO, 
leido firmai nukapoti algas ir 
šalinti darbininkus iš darbo.

Firmos vice - prezidentas 
Leighton sako, jog nukapoji- 
mai siekią nuo kelių centų 
iki kelių dolerių per tūkstantį 
kavalkų darbo. Nukapojimai j darbus jūsų parengimams.

žymiai paliečia apie 40 pro
centų iš 400 firmos darbinin-

Leightonas ramino, jog na
mo parsinešama alga nebū
sianti daug 'mažesne, nes 
“mes tikimės dabar sunkiau

Dabartinis į dirbti ir padaryti daugiau ka- . 
kontraktas I \a)kų

isu oti nuo darbo.”
Leigh tonas toliau sakė, kad 

jo kompanija tikisi dar dau- 
Igiau sutaupyti atstatymu dau
gelio tų darbininkų, kurie da
bar gauna valandinę mokestį. 
Iki šiol valandiniai sudarė 

• apie 60 procentų visos darbo 
jėgos toje šapoje.

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisves spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos
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WORCESTER. MASS

Massachusetts Lietuvių Rudeninis

Rengia L. L. I). II-ta Kuopa

{vyks Sekmadienį
Rugsėjo 12 Septeml*

Gražiame Olympia Parke
68 So. Quinsigamond Ave., Shrewsbury, Mass.

Prasidės 1-mą valandą po pietų

(

B

H
H

Jenas J. Grybas ) Kazys B. Kraučiūnas 
Bus labai įdomi programa. Atvyksta iš Brooklyno

Kazys Kraučiūnas ir Jonas Grybas 
Jiedu duos gražią komiškų dainų programą. 
Taipgi bus ir vietinių talentų, kurie suteiks gražių 

dalykėlių programai.

Kviečiame visos Naujosios Anglijos lietuvius dalyvauti 
Šiame piknike, paremti apšviotos reikalą ir 

pasiliksminti.
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Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter 'A. Valiūnas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms y

THE LAWRENCE HOUSI
Cairo - Saugerties Highway 32

N. Y. Tel. Palenville 3990R. D. 1, Catskill,

M;Vynai

Alus

Likeriai

Dinners

Short Orders

Sandwiches

Puiki Restauracija, Geri Valgiai
Kainos tikrai žemos sulig valgio ir patarnavimo gerumo.

Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius: 
Week 
$30.00 
$27.50 
$22.00

Room
Room
Room

Day
- two double beds ----- $7.00
* one double bed, one single bed - $5.50
- double bed ------- $4.00

One
One
One

Rašykite ar (detonuokite dėl rezervacijų
Ežcruoso maudynės, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.
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Aidas pradės sezoną 
su daina ir draugės 
•šleistuvėmis

Aidinčiai ' susidomėjusiai 
laukia dainų sezono pradžios, 
kuri Įvyks jau šio mėnesio 
10-tos vakaro 8 valandą, Li
berty Auditorijos muzikos 
kambaryje. Sykiu laukia su
grįžtant. buvusiųjų choristų, 
kuriuos Įvairios priežastys bu
vo atitraukusios nuo dainų 
praėjusi sezoną.

Choras taipgi kviečia ir la
bai lauks visai nauju choris
tų. Buvusiųjų i]- naujų būtinai 
reikia. Dėl nesveikatą ar dar
bo sąlygų netekome kai kurių 
praėjusi sezoną dainavusių. 
O dabar vėl sužinome, kad 
dar viena gabi ir veikli dainos 
ir liaudies šokių srityje cho
ristė turėsianti pasitraukti dėl 
to, kad toliau išsikelia šei
mos darbas. Choras turi būti 
dapildytas naujais.

Apgailėdami nuostolį jos 
netekti, choristai ruošiasi vis 
\ iena ją linksmai išlydėti. 
Tam panaudos pirmosios dai
ra; praktikos vakarą, rugsėjo 
10-tą. Choristai prašo ir ne 
choristus choro prietelius atei
ti.

Choristai sueikite anksčiau, 
kad galėtume pradėti prakti
kas pirm 8. vai. ir anksti už
baigti, po praktikos turėti 
bent valandą pobūviui.

Atsidarius traukinio 
durims 6 sužeisti

BMT Jamaica traukiniui ei
nant link New Yorko apie 5 
\al. prievakarį, Crescent St. 
stotyje atsidarė paskutinio va
gono durys, šeši keleiviai iš- 

platformos, tapo ma
žiau ar daugiau sužeisti. Gru
pė kitų irgi galėjo užsigauti 
kai suvirto ant grindų trau
kinį staiga sustabdžius.

Sekamoje stotyje visi kelei
viai tapo pervesti į kitą trau
kinį, o nelaimingąjį nugabeno 
į stotį tyrinėti.

ši nelaimė turėtų būti pri
minimu nesiramstyti į duris 
traukiniuose ar busuose.

DIDŽIOJO NEW YORKO
VISUOMENES AT YDAI

Laisvės direktorių Taryba nutarė su pramoga 
pradėti vajų gavimui Laisvei naujų skaitytojų. 
Kaip visada, vajus prasidės su 1-ma diena spalio 
mėnesio. Taipgi 3-čią dieną spalio brooklyniečiai 
turės bufetinius pietus su dailia koncertine pro
grama ir tai bus pradžia vajaus.

Brooklyniečiai iš patyrimo žino tą faktą, jog 
pradžia darbo nustato pabaigą. Į laiką pradėji
mas ir organizuotas pradėjimas, su pramoga, su 
pasitarimu suteikia ūpo ir energijos darbuotis.

Šiemet apvaikščiojame Dienraščio Laisves 35 
metų sukaktį. Taja gražia proga norime gauti 
savo dienraščiui kuo daugiausia naujų skaitytojų. 
Todėl išanksto pasiruošiame vajui, išanksto pla
nuojame darbui, kad turėti geras pasekmes.

Tad prašome Brooklyno ir apylinkės visuome
nės pasižymėti ant savo kalendoriaus spalio (Oc
tober) 3-čią dieną kaipo pasivaišinimo ir pasilink
sminimo diėną ir kartu kaipo svarbią dieną pra
džios darbo gavimui Laisvei naujų skaitytojų.

Programa prasidės 3 valandą popiet. Progra
ma bus trumpa, bet grakšti. Pietūs tuojau po pro
gramos. Pietų kainos nenustatomo, mokėsite tiek 
kiek jūsų pačių supratimu bus verta. Čia ne pi
nigas svarbu, bet svarbu, kad Tamstos patys bū
tumėte tame parengime, kad pasirodytumėte, jog 
įvertinate apšvietą, branginate dienraštį Laisvę.

Bus Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y.

Laisvės Administracija.
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NewYorko^/ažzfo2inlos
1 Šimtai šeiniu neteks 
j buto Brooklyne
• į

Brooklyne ruošiamas dar 
( vienas patogus projektas 
i tiems, kurie išgali gyventi ir 
be to projekto. Jis bus teatra
linėje miesto dalyje, kuri bu
vo apgyventa biednuomenės ir 
grupės ne visai biednų žmo- 

! nių, turėjusių savus nedide- 
i liūs namelius.

Iš tos srities pašalins 164 
, Šeimas, o naujuose model niš- 
I kuose pastatuose padarys vie
los 500 šeimų. Gal žmonių 

j bus žymiai mažesnis skaičius, 
i nes pasiturinčiose šeimose re- 
į tai kurioje randasi tiek daug 
vaikų, kiek biednuomenėje.

Sritis randasi tarp Myrtle 
■ Ave., Prince, Fair ir Wil- 
I loughby Sts., Fleet ii' Ashland 
, Place.

Penkiolikos miesto blokų 
plote bus tiktai trys gyveni
mui pastatai, po 14 aukštų. 
Kitus plotus užleis bizniams, 
pasilinksminimo ir auto pasta
tymo vietoms. Apartmentai 
būsią “vidutinėmis kainomis.” 
Daugumoje vietų tos “viduti
nės” siekia apie šimtą dole
rių už 3-4 kambarių butą, ne
prieinamos buvusiems gyven
tojams sugrįžti.

Sakoma, kad apie 80 pro
centų dabartiniu tos srities 
gyventojų esą teisėtais gaut! 
butą pigių rendu projektuose. 
O likusieji galėsią pirktis pri
vatinius namus. Tie privati
niai namai, kuriuos tų išteklių 
darbininkai išgalėtų bent, pa
bandyti pirkti, dažniausia bū
na už kelių dešimtų mylių nuo 
didmiesčio kaimeliuose su vie
na šapa, nepasiekiamuose ne
turint auto.

Vieta, iš kur jie iškrausto- 
mi, randasi fabrikų rajone ir 
keliolikos minučių kelionės to
lyje nuo centrų.

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

• Macy unija smerkia 1 
priešdarbininkišką, 
nedemokratinį Įstatymą

United Department Stora 
. Workers of America Lokalu 
i laikraštukas 1-S News stipriai 
j kritikavo Kongreso paskubo- 
iinis palaimintą teisėms varžy- 
1 Ii Įstatymą. Unijos laikraštu- 
; kas tame Įstatyme įmato l>o- 
.sarns Įranki naikinimui uniją.

Suminėjęs tas Įstatymo da
lis, kurios teikia priekabę prie 
unijos, .jeigu unijos programa 
būtu panaši komunistu pro

gramai, laikraštukas rašo:
“Tose sąlygose unija t,ure- 

tu \cik neįmanomą užduoti 
įrodyti, kad .jos kovinga pro
grama yra taikoma savo jna- I * *

iriu gerovei; o nevykdyti ko
munistu partijos liniją. 'fo-'ga- 

; Sėtu atsiekti tiktai atmetimu 
kovos už tokius dalykus, kaip 
aukštesne alga, trumpesnės 
darbo valandos, daugiau mo
kyklą namu, ligoniniu, nedar
bo apdraudos ir socialiu sau
gumo, : kadangi, pagal rekor
dus, komunistai reikalauja tą 
pačiu dalyką1.”

I ~

Vėl krito kavos kaina
I Dvi kompanišką krautuvių 
pirmos New Yorke, Grisiojo 
Į Bros, ir Grand Union, skelbia 
I numažinančio^ kavos kainos 
: V’is u dešimtuku svarą, iki 9D 
.centą, tūlos rūšys iki 97c. Ta
čiau palyginus su daugmeniš- 
kai pardavimo kainomis vis 
dar. pasilieka didelis tarpas 
tarp to. ką moka vielines fir
mos ir vartotojas. \Vall gatvės 
prekyboje šiomis dienomis ka
vos kainos buvo po 61 ir puse 
cente) svaras.

Svarbus bolininky 
mitingas

Antradienio vakarą, rugsė
jo (Sept.) 7 diena, Liberty 
Auditorijos restaurane Įvyks 
bolininkų susirinkimas. Čia 

i bus suformuojamos bolininkų 
! grupės pradėjimui žieminio 
sezono rungtynių. Visi buvę 

! bolininkai, taipgi ir naujokai 
I kviečiami dalyvvauti. Pra- 
| džia 8 vai vakaro.

_____________ __

j SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

I LDS l-mos kuopos susirinkimas 
jvyks antradienį, rugsėjo 7 ei., Lie
tuviu Piliečių Klubo salėje, 280 
Union Avė. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime, ir kurių duo
klės neužmokėtos, malonėkite užsi
mokėti. Valdyba.

(172-173)
■ —... ..... ... . ■

, RICHMOND HILL, N. Y.
L.L.L). 185 kuopos susirinkimas 

jvyks t reėiadienj, rugsėjo-Sept. 8 d., 
prasidės 7:30 vai. vakare, Liberty 
Audi I arijoje, 110-06 Atlantic Avė. 
Visi' nariai malonėkite susirinkti.

Valdybei.
, (172-171)

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai {rengtą

B A R & G RIL L
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. 

Telephone: E Vergreen 4-8174

Partija ragino valdžią 
ladčti nuskriaustiems d
yendaiminkams

• New Yorko City Fusion 
Party kreipėsi į valdžią su 
paraginimu pagelbėti rendau- 
iiinkams tą namu projektą, 
kuriuose .jie tapo aplupti ne
teisėtai užkeltomis romiomis.

Partijos genoralis sekreto- 
i ius Gabriel A. Wechsler atsi- 
kreipime Į Federal Housing 
Autoriteto administratorių Ai
bini M. Cole klausė, “koki 
ra planai pagelbėti žmo

nėms, kurie tapo tiesioginėmis 
laukomis padėties, kuri dabar 
rodoma spaudos antgaliuo
se.”

Wechsler sakė, jog neuž
tenka valdinei Įstaigai parei
kalauti to, kas neteisėtai iš
gauta iš valdžios. Negalima 

j i žmiršti rendauninko, kuris 
I tapo nuskriaustas dėl valdi
ninką neapdairumo ar nepai
symo. Jis turi būti užtartas, 

i Jie to skriauda tebus tiktai 
' pusiau atitaisyta, sako Wech
sler is.

AFL pikietavo ILA
A FL unijos grupė pikietavo 

M oore-McCormack prieplau
ką 32-rą prie Canal St. ir

■ North Diver pastangose iš
braukti darbininkus i protestą 
prieš naujai pripažintąją In- 
I e r nat i o n a 1 Lo ngsh orėm e n ’s 
Association, nepriklausomą. 
Jiems nepavyko.

Piketuotojams .saugoti buvo 
pastatyti 25 policistai.

Parapijos atšaukusios 
į bingo lošimą

Policija pradėjusi kištis i 
J bažnyčią ir veteranu grupių 
: vykdomas bingo žaismes. Bin
go jau per eilę metą Įstaty
mais yra uždraustas, tačiau 
bažnyčios, politikierių klubai 
ir daug kur kitur tebevykdo 
po senovei. Policijai Įspėjus, 
bent dvi parapijos atšauku
sios savo žaismes.

Peštukę porai 
patarė išsiskirti

Vyrui su žmona apsiskun- 
dus teisėjui apie nuolatinę ne
santaiką namie, teisėjas pata
rė jiems eiti pas advokatą, 
parduoti stubą ir gyventi kož- 
nam atskirai. Įsakė vyrui ma
tyti daktarą del to, kad jis 
žmoną mušęs. Taipgi uždrau
dė jam namo pareiti. Pora ne 
jaunuoliai—jis 50, o .ji 41 m.

Rugsėjo 1-mą New Yorko 
policijos viršininkas Adams 
prisiekdino dar 389 naujus 
policistus, tarpe tų ir 5 mo
teris. -

Queens demokratai 
pešasi už vietą

Queens gyventojas Thomas 
A. Deni, patsai noris būti 
kandidatu į kongresmanus, 
kreipėsi į teismą, ragino nu- 
iinti nuo demokratų partijos 
baloto Robertą N. Rose. Sako, 
kad Rose pernai neužsiregis
travęs demokratu, o įstatymiš
kai legalus esąs tiktai- regis
truotas toje partijoje kandi 
datas.

Rose yra Haggerty vadoyy- į 
bes apskrityje šalininkas, o 
Dent laikosi Roe vadovybės, 
tad ir tas ginčas yra no vien 
tų dviejų asmenų, bet abiejų 
frakcijų.

Piliečiams j
I

Generalinė piliečiui regis-; 
t.racijos rinkimams savaitė ! 
prasidės rugsėjo 30-tą. Tačiau 
numatantieji išvykas iš mies
to ragina užsiregistruoti da
bar. Tai galima padaryti savo 
apskrities Borough, Hall iki 
rugsėjo 10-tos.

/Jamaikoje kasant rynoms 
tiesti ra va vienas kraštas 
Įgriuvo, darbininką nustūmė į 
dugną ir veik iki kaklo ap
griuvo smėliu. Kiti du dar
bininkai ji iš ten išgelbėjo, ta
čiau užgriūnantis smūgis jam 
sužeidė petį.

Eiliniai kariškiai nepaten
kinti sugrąžinimu įsako saliu
tuoti kiekvieną bile kur sutik
tą oficierių. Tūlą laiką tas 
buvo panaikinta, turėjo saliu
tuoti tiktai savo būryje, esant 
pareigose.

Statomose Bay View Hou
ses, Canarsie, t,alpinsis 1,610 
šeimų. Pirmieji butai būsią 
gatavi ateinančią vasarą. Ren- 
dos vadinamosios “vidutinė
mis.”

New Yorke policijos virši
ninkui pastačius Harleme eks
tra policijos būrį, prie vieno 
įtarto norėjus pasivogti mė- 
sos-kumpį vyruko subėgo 15 
policistų — 10 uniformuotų 
5-se radijo auto, du pėstinin
kai, du važiuoti detektyvai ir 
1 uniformuotas motorciklistas. 
Atrodė kaip dainoje apie 
blusą.

Garsinimas New Yorko kaip 
atostogoms patogaus ir įvai
rumų centro apsimokėjęs. 
Krautuvės, viešbučiai, busų 
linijos1 ir panašios įstaigos 
turėjusios daugiau biznio, ne
gu pernai tuo pat laikotarpiu.

S C II O O L

C. F. YOUNG
SECRETARIAL SCHOOL
Intensyvūs Paskubos Kursai 
SHORTHAND ir TYPING

Taipgi pilnai sekretorystės kursai, 
pakartojimai, patikrinimai, pasku
bos, legaliai, medikaliai kursai. Die
nomis—vakarais, nuolatiniai įstato
ma j darbus. Atsilankykite, šauki
te del katalogo J.

24 SIDNEY PL.
(gale Livingston St.)

BORO HALL, Brooklyn, 
MAIN 4-0793

WEBSTER APTS.
BROOKLYNO PUIKIAUSI 

KOOPERATYVIAI 
APARTMENTAI 

47th St. ir Webster Ave.
UŽIMTINI SPALIO MĖNESĮ 

4Vž h* 5% Rūmai už $100.95
Įeina Gesas ir Elektra 

Išdekoruoja Pagal Jūsų Norą 
Lengvi Cash {mokėjimai

VIENO FĖRO SRITYJE
By SUBWAY: BMT. Culver Line 
to 18th Ave. express sta. Walk 
1 blk. to property. BY AUTO:, 
Ocean Parkway to Webster Ave. 
(2*/a blks. from Ocean P'kway & 
Newkirk Ave.) bet. 47th St. & 
McDonald Ave.

Exclusive Sales Agents
Tel. GEdney 8-1200 — 9818

Demokratas kritikavo 
gubernatorių

Demokratų partijos Now 
Yorko valstijoje pirmininkas 
Balch kritikavo gubernato
riaus Dewey rekordą.

Balch sakė, jog Labor Day I 
proklemacijoje gubernatorius ■ 
Dewey turėjo “pats save gir- | 
ti,” nes “nei vienas atsakin
gas darbininkų vadas” nepa
gyrė gubernatoriaus rekordo 
darbininkų reikalų srityje.

New Yorko miesto policijos 
departmente dabar tarnauja 
20,207 asmenys, tame skai
čiuje 247 moterys.

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

L D.S. 46-tos kuopos susirinkimas 
jvyks' trečiadienį, rugsėjo 8 d., 7:30 
vai. vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Bill.

Visi nariai dalyvaukite, nes rei
kės pora svarbių reikalų apsvars
tyti, kas liečia kuopos ateitį.

Komitetas.
(173-174)

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

RANDA VOJIMAI
PASIRANDUOJA vienas, du arba 

trys fornišiuoti kambariai pavieniam 
arba vedusių porai, be vaikų. Visai 
nauji rakandai, patogiai sutvarkyti. 
Kreipkitės vakarais pas: Wm. Gu
revičius. 83 Stuyvesant Ave., Brook
lyn 21, N. Y.

(173-174)

MEDUS
Su Lemonadu— 

Tai Gėrimas Karščiuose

sveikatai naudingai atsivė
dinkite šaltu lemonadu karš
tomis dienomis.

Bitininko Končiaus Medus 
KAINA $1.25 UŽ KVORTĄ

UŽ PUSI? GALIONO $2.50

Gaunamas
Laisvės Įstaigoje

Dr. A. Petriką’
Į

DANTŲ GYDYTOJAS I

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE] 
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—ųž griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialia tai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-6258
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAM V DARBININKfc-^KIRfcJA
L. L Ranchhouse. 1 vaikas, uguolis 
vietoje. Atskiras kambarys’p^/osava 
maudyne. Visi moderniniai patogu
mai. Gera Mokestis, $40 Pradžiai. 
Reikalingi vėliausi platūs paliudiji
mai.

Tel. Roslyn 3-G089
(169-175)

NAM V DARBININKĖ—VIRRJ A 
Puikiausias Darbas Gera Mokestis. 
Naujas namas, elektriniai įrengimai, 
su geriausiais vėlesniais -paliudiji
mais. Atskiras kambarys ir maudy
nė. Yra kiti darbininkai, lengvi skal
biniai. 3 vaikai.

Great Neck 2-5207
(170-173)

N AM V DARBININKĖ
Paprastas žydiškas valgių gamini
mas, 4 suaugę, guolis vietoje, atski
ras kambarys, gražus kambarys su 
maudyne. Visi įrengimai elektriniai. 
$180 - $200 į mėnesį. Linksma na
mų atmosfera. Patyrusi, su paliudi
jimais.

Šaukite: NA. 8-4189
(172-175)

ABELNAI NAMU DARBININKĖ 
Viduramžė moteriškė dėl Girnos 3 
suaugusių. Puikiausios darbo sąly
gos. Atskiras kambarys ir unaudy- 
nė. TeiefonuokitW ■
BO. 3-5514. BileWtą tarpe 8 ir 9 v.

A (171-177)

MALE and FEMALE

PORA
Butler-IIcuseman. Šiek tiek vai

ravimo. Virėja—kambarių tvarky
toja. 3 suaugę šeimoj. Vieta, Deal, 
N. J. Darbas apskritiem metam. 
Turi mokėti angliškai. Malonėkite 
smulkmeniškai aprašyti patyrimus 
angliškai. Adresas: Box A31, Rm. 
830, 11 W. 42nd St., N. Y. C.

((171-175)

REAL ESTATE

WHITE PLAINS—GEDNEY 
MEADOWS 
Tik $26,500

1 ’į metų senumo Ranch ant ’ akro. 
Kiemas, 3 miegrūmiai, 2 maudynės,
2 karam garadžius — ekstra įren
gimai.
Savininkas: WHitc Plains 9-0956

BRONX, N. Y.
4140 Paulding Ave. Parsiduoda gra
žus moderninis 6 rūmų namas. Gali 
būti perdarytas į 2 šeimų namą. Ge
ra transportacija, arti visko, priva
tinių rezidencijų vieta. Ištaisytas 
skiepas, prašo $16,900. >Porčiai iŠ 
priekio ir iš užpakalio. Ger^biznio 
proga. Galima išrandavoti skiepą ir 
garadžių. šaukite bile laiku.

Tel. OL. 5-0011

ASTORIA
Gerai statytas, attached mūrinis, 2 
šeimų namas. 11 Rūmų, (vienas du
plex apartmentas), Garu šildomas, 
daug ekstra įrengimų. Gražus už
pakalinis kiemas. Arti mokyklų, 
krautuvių, transportacijos ir Astoria 
parko. Tikrai gražus namas — par
duoda prieinamai, šaukite savinin
ką.

Tel. AS. 8-9372
(-167-173)

NAMAS PARDAVIMUI
5 rūmai, fornišiuotas skiepas mo
derninis, 4 metų senumo, arti Kingą 
Highway, mokyklų, bažnyčių, krau
tuvių, Su nuolaida $5,700. Naujai iš- 
dekoruotas, gatavai užėmimui. 3 
miegrūmiai, porčiai 100 fronte 165 
užpakalyje. Pakankamai žemės per
darymui ant 2 šeimų. IV. 3-6137.
Geras pirkinys. Taipgi pageidauja
mas kambarys išnuomavimui, pas 
puikią moteriškę. Labai patogūs na
mai.

(16&-174)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

3—BAY
Gas Station, Complete 

Žemutiniame Westchester 
$25,000 *

Pinigais arba Išmoksimais 
Sutaisome

Tel. PElham 8-9712
(167-173)

For Salo

Parsiduoda Rakandai ir Išsinuomoja 
Apartmentas. Miegrūmio setas — 5 
kavalkų, šviesaus klevo, moderniš
kas, R.C.A.T.V. 21 col., uždaromis 
durimis su daugeliu knygom lentynų 
ir didelis rinkinys knygų ir enciklo
pedija. Geras pirkinys greitai par
duodamų rakandų 
Parsiduoda visi 
kaina. Ten taipgi 
daujamas 4 rūmų 
nuomavimui.
• šaukite bile lail

dėl 4 kambarių, 
kartu prieinama 
yra labai pagei- 
apartmentas iš-

u: C Y. 4-9626 
(172-173)

SKELBĖJAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žįinai, 
ką darai, bet niekas kitM$ to 
nežino . . . Nori apie sa»^ biz- 
nį žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje !




