
t)

LAISVE-LIBERTY
Vienintelis lietuviu kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
prenumerata:

Jiiagtinese Valstijose .....................— $8.00
Dalis Queens apskrityje (N. Y.) .... 9.00
Kanadoje ...............      0.00
Kitur užsienyje .................................- 10.(M)

Pavienio ęgzempl. kaina 5 centai

<1

o

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States

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

Telephone Virginia 9-1827—1828
PRICE 5c A COPY

THE LITHUANIAN DAILY

Richmond Hill 19, N. Y., šeštadienis, Rugsėjo (Sept.) 11, 1954 Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tiejL

99 Paskutiniai
Paskutinė smagi proga.
Antrasis smūgis.
Jaunimas ir majoras.
Moderniško pilvo bėdos.
Moterų klaida.

Rašo A. RJMB/X

I Darbo Dienos švente Detroite:

čia i turi 
smakai la 
remti savo 
ii u mintyj)

tu-

skaitlingas. Noabejo j 
visi turės “gr»od tim« .

i Sveikino Šukius už taiką, 
nušvilpė raitąją policiją

CIO daugelį sunkiai sumušė.
Šią savaitę CIO auto- 

solidarizavosi 
su streikieriais. Didelė 

narių 
ir veikėjų, vadovaujami 
600-to lokalo viršininko C. 
Stellato, atėjo prie Square

Dctroit. — 100,000 
ir AFL narių dalyvavo di
deliame vieningame Darbo darbininkai 
Dienos (Labor Day) šven
tės parade. Paradas ėjo grupė UWA - CIO 
per miesto centre esančią 
didžiule gatve, Woodward

ne- 
pa- 

šeš-

nocticut mi'-stii.

atšaukė 'l(*vynių ar 
valstybių kpn b-rmu

ferencija turėjo
Vokietijai vėl

iki galvos.
konferenrijos ir

N. Y. Times skaito antruoju 
skaudžiu smūgiu A mm 
politikai. i

Jis pamatė, kad tam žygiui 
jis neturi savo žmonių prita
rimo. Jis nutarė palaukti; 
Gal dar pasitaikys ger.csnė
proga.

kietijos premjeras Adenauer. 
Jis neriasi iš kail'O. Jis buvo
užtikrintas, kad Londono kon
ferencija paleis vokiečių mili- 
tarizma nuo lenciūgo. Viltis 
neišsipildė.

Mūsų
Wagne
už ragų. Jis, matyt, smar
kiai supykęs. Kaipo žmogui 
aukšto moralinio pašaukimo, 
jam neduoda ramybės jauna- 

' močių sugedimas.
^Tajoras kaltina nemorališ- 

kus, lytinius pojūčius kurs
tančius ir kriminalizmą gar
binančius leidinius. Jų pilnos 
New Yorko gatves. Jauno 
žmogaus jaunas protas nega
li atsilaikyti prieš toki pa-

ma Įorasi

glindų tvaną.
Majoras- pis i teismus. Ma

joras reikalaus tuos leidinius 
uždaryti.

Kodėl mūsų majoras-mojas! 
tai pliekti tiktai viena ranka? 
Kodėl jis nieko nesako prieš 
nė kie>k nemažesni jaunimo 
gadinimo šaltinį — radiją ir 
televizi ją ?

mus visus.
skuba ir nor
mas j kapu.1) 
to dar prisi- 
ir svaigalai.

Visi žino, kad mūsų moder
niškas gyvenimas mūsų piko 
didžiausia bėda. Kartais at
rodo, kad visokios pilvo opos, 
dažnai pavirstančios piktuoju 
vėžiu, sunaikins

Visi žino, kad 
vinimasis varo 
be laiko. Prie 
deda rūkymas
Atsirado toks sutvėrimas, kaip 
plaučių vėžys. Berods pir
miau apie j j niekas nekalbė
davę — o gal tik jo nesu
prasdavo ir nepažindavo.

Dr. Rigler, profesorius iš 
Minnesotos universiteto, užti
krina mus, kad plaučiu vė- 

(Tąsa G-ta m pusi.)

su už unijų

sociali gerbūvį. 100,000 
dalyvavo pačiame parade.

pikietų. Solidarumą su 
streikieriais taipgi išreiš
kė Dodge ir Chevrolet lo-

šaligatviuose ir aplodavo 
, pražygiuojančius ir jų šū-

Garsiausi aplodismentai 
teko šūkiams už taiką. Au
to - darbininkų 51-mo loka
lu šūkis “Taika ir pasauli
nė prekyba!” buvo sutiktas 
audringai.

su
pū
ki- 'radą, jie baubimais ir 

tais nedraugiškumo išsirei
škimais sutiko raitąją poli
cija, kuri Ivdeio ir tvarkė
paradą. Raitoji policija 
v ra pa rodžiusi daug bruta-

CIO solidarizuojasi
Streikas Square D^fabri-

fabriko 1,200 darbinin- 
priklauso prie UE uni- 
(United Electrical, Ra- 
and Machine Workers 

nepriklausomos 
kuriai vadovauja

]OS 
dio
Union), 
unijos, 
pažangiečiai.

Policija yra keletą kar
tų puolusi streikierius ir

F. D. Roose velto
Albany, N. Y. — New 

Yorko valstijos CIO suva
žiavime vieningai pasisa
koma už F. D. Roosevelto 
(Jr.) kandidatūrą į New 
Yorko gubernatorius vie
toje demokratų partijos 
siūlomo A. Harrimano. Už 
Harrimaną stoja New Yor
ko burmistras Wagneris, 
senatorius Lehmanas ir 
demokratų politinė maši
na New Yorke.

CIO praeityje pareiškė, 
kad Rooseveltas jai la
biausiai priimtinas kandi-

Guatemalos kairiu grupių 
vadai išvyko į Argentiną, 
keli vyks čekoslovakijon

Guatemalos Miestas. — 
Argentinos valdžia atsiun
tė penkius orlaivius, kad 
išskraidinti iš Guatemalos 
tuos, kurie po perversmo 
rado prieglaudą Argenti
nos ambasadoje. Iš viso 
buvo išskraidinta 118 as
menų, tarp jų du svarbūs 
komunistu vadai, Victor 
Manuel Gutierrez ir Carlos 
Manuel Pėllecer.

(Guatemalos valdžia sa
ko, kad šie du iš Argenti
nos vyks į Čekoslovakiją, 
bet šis pranešimas dar ne
patvirtintas.)

Brazilijos ambasadorius 
pranešė, kad jo šalis taip
gi atsiųs orlaivį, kad išvež
ti keliolika asmenų, kurie 
rado prieglaudą Brazilijos 
ambasadoje.

Grupė, kuri per 60 dienų 
radosi susikimšusioje Mek
sikos ambasadoje, jau iš
vyko, jos tarpe buvęs už
sienio reikalų ministras 
Torrielo, kuris Meksikoje 
jau davė interviu spaudos 
atstovams.
/Penktadienio rytą buvo 

pranešta, kad ir buvęs pre
zidentas Arbenzas - Guz- 
manas, kurio valdžią nu
vertė fašistiniai sukilėliai, 
jau išvyko Meksikon.

šį šeštadienį
New Yorkas. — Oro biu

ras penktadienio rytą pra
nešė, kad viesulas “Edna” 
tuo laiku radosi Hatteras 
Cape srityje, ir jei jis 
pakeis savo kurso, tai 
sieks New Yorko sritį 
tadienį auštant.

(Šis viesulas vadinamas 
“Edna” pagal penktą rai
dę alfabete, “E”, nes tai 5- 
ktas viesulas šiais metais. 
Trečiasis, “Carol”, persiri
to per New Yorko sritį ir 
Naująją Angliją padaryda
mas daug žalos ir užmušda
mas apie 60 žmonių prieš 
dvi savaiti.)

Oro biuras pabrėžia, kad 
viesulo - uragano linkmė 
bile kuriuo laiku gali pasi
keisti, bet jeigu nepasikeis, 
tai ši audra palies New 
Yorko miestą ir Long Is
land sritį sunkiai, nes šio 
viesulo greitis yra didelis.

Bijomasi, kad
Alžyre žuvo
1.000 žmonių

Iš karto bu
žu vo 
kiek 
kuo- 
griu- 

dabar

p4Azija neprašo ne-azijinių 
jėgų apsaugos,” sako Nehru

New Delhi. — Indijos mi
nistrų pirmininkas Jawa
harlal Nehru griežtais žo
džiais pasmerkė taip vadi
namą Pietrytinės Azijos 
Paktą (SEATO), kuris po 
Amerikos globa buvo pasi- 

sa- 
kad 

ne
saugumą, bet di- 

neri-

rašytas Maniloje šią 
vaitę. Nehru sakė, 
šis paktas Azijai neša 
taika ir 
dėsnį susiskaldymą,
mastį ir pavojų.

“Azijos problemos, 
jos saugumas, yra ne tik

Šiūb reikalu suvažiavime
NMU (jūrininkų) 

vadas Joseph Cur- 
Jo žodžiai už Roo- 

buvo konvencijos 
vieningais, audriu-

unijos
ranas.
se veltą
sutikti
gaiš plojimais.

Viena. — Austrijos kanc
leris Julius Raabas aplan
kys Kanadą.

Izraelis teisinasi: arabai 
ji provokuoja užpuolimais

Jeruzalė. — Amerikos 
Jungt. Valstybių užsienio 
reikalų departmentas kri
tikavo Izraelį už ginkluo
tus užpuolimus ant arabų 
teritorijos, vyriausiai ant 
Jordano.

Izraelio valdžia atsakė, 
kad arabai Izraelį provo
kuoja ir izraeliečių kari
niai žygiai yra tik to išda
vas. Izraelio užsienio rei
kalų ministerijos atstovas 
sakė, kad jeigu tik arabų 
valstybės sustabdytų sa
vo nuolatinius užpuolimus 
per rūbežių, Izraeliui ne
reikėtų atsakyti ginklu ir 
ramybė viešpatautų Arti
muosiuose Rytuose*

Orleanisville, Alžyras.— 
Didelis žemės drebėjimas, 
kuris beveik sunaikino šį 
35,000 gyventojų miestą, 
gal pražudė daugiau negi’ 
1,000 žmonių,
vo apskaičiuota, kad 
apie 800. Galutinai 
žuvo bus nustatyta, 
met bus apvalyti visi 
vėsiai, po kuriais 
slepiasi lavonai.

Orleansville, francūzų 
ir arabų apgyventas mies
telis, dabar atrodo panašiai 
kaip karo laiku bombar
duotas. 396 lavonai buvo iš
traukti iš po griuvėsiu pir
mą po drebėjimo dieną. 
Daugelis žmonių taipgi 
žuvo, kai suskilo Qued 
Fodda upės užtvankos ir 
vanduo užliejo miesto dalį. 

Daugelio lavonai nebus 
surasti, nes jie pranyko 
didžiuliuose plyšiuose, ku
rie atsidarė gatvėse ir pa
skui vėl užsidarė.

Amerika jau turi aviacijos 
bazes ir Libijoje; sutartis 
dabar tai tiktai patvirtino

Bengazi (Libija.). — 
Amerika oficialiai pasira
šė sutartį su Libija, pagal 
kurią Amerikai oficialiai 
leidžiama toje šalyje turėti 
karines aviacijos 
Sutartį pasirašė 
premjeras Mustafa 
mas ir Amerikos atstovas 
Lionel Summers.

Nors sutartis tik dabar 
pasirašyta, ji tik patvirti
na jau egzistuojančią pa
dėtį, nes didžioji aviacijos 
bazė Wheelus prie Tripo
lio jau senokai amerikiečių 
valdoma.

Atsimokant už bazes 
Amerika pasižada duoti Li
bijai kas metai 24,000 tonų 
kviečių. Be to amerikie
čiai pasižada ginkluoti ir 
aprengti Libijos armiją.

(Libija tapo oficialiai ne
priklausoma šalimi 
metų pabaigoje.)

bazes.

1951

Kalkuta. — Doom Doo- 
ma mieste Assamo valsty
bėje kelių sekundžių že
mės drebėjimas padarė 
anie 500,000 rupių ($112,- 
000) nuostolio.

Mirė Ona Depsienė
Penktadienį gavome žinią 

per telefoną, kad mirė Ona 
Depsienė, gyvenusi Maistic 
Beach, N. Y. Ji mirė rugsė
jo 10 d., 10 vai. ryto. Duktė 
Albina pranešė, kad susieks 
su Shallins Funeral Home 
(šalinskas) Woodhaven.

Kadangi laikraštis buvo 
ruošiamas į Presą, tad 
daug žinių negavome apie 
jos mirtį. Kitoj laidoj bus 
plačiau aprašyta.

Ir “Angelas” palaidotas 
Lietuviu Taut. Kapinėse

Chicago. — Trečiadienį 
Lietuvių Tautinėse kapi
nėse buvo palaidotas ’gar
susis lietuvis ristikas Ka
rolis Požėla. Kartu su 
juo tose pačiose kapinėse 
buvo palaidotas pasauliniai 
garsus ristikas Maurice 
Tillet, žinomas kaip “An
gelas.”

“Angelas” buvo francūzų 
kilmės, nors Maskvoje gi
męs. Jis pasaulyje buvo 
išgarsėjęs ne vien kaip ris
tikas, bet ir dėl jo labai 
skirtingos išvaizdos, — ne
paprastai didelės plačios 
galvos ir drambliško kūno 
sudėjimo.

Nors “Angelas” ne lietu
vis, jis buvo pašarvotas 
kartu su Požėla lietuviško
je Ridiko koplyčioje ir pa
laidotas Požėlos šeimos lo- 
te lietuvių kapinėse.

“Angelas” neteko sąmo
nės, kuomet jam buvo pra
nešta, kad Požėla mirė, 
jis pats mirė keliomis 
landomis vėliau.

svarstomi, bet sutartys yra 
pasirašomos apie juos vy
riausiai ne - azijinių 
gų«”

Nehru tuomi turėjo ome
nyje, kad paktą pasirašė 
Amerika, Britanija, Fran
cūzija, N. Zelandija ir Au
stralija, ir tik trys Azijos 
valstybės: Filipinai, Thai- 
landas ir Pakistanas.

“Pietrytinės Azijos Pak- 
I tas yra nepageidaujamas, 
I nes jis sulaikys nusirami- 
I nimą Azijoje, kuris pra- 
! sidėjo su paliaubomis In- 
I dokinijoje,” sakė Nehru, 
i Indijos ministrų pirminin- 
; kas dar pažymėjo, kad šis 
paktas yra Azijai užmes
tas: pašaliečiai (kolonialės 

rika ir Francūzija ir su 
Azija bendro neturinčios 
Australija ir N. Zelandija) 
lyg sako Azijai: “Mes jus 
ginsime, nežiūrint, ar 
to pageidaujate ar ne.
Prieštaravimai iškelti

Amerikos spaudoje 
daug komentaru 
SEATO. Kai kurie 
raščiai, ypatingai Hearsto 
leidiniai, nurodo, kad Bri
tanijos ir Francūzijos da- 
b/vaviųias Manilos konfe
rencijų je ir pasirašytame 
pakte yra priešingas jų 
dalyvavimui Ženevos kon
ferencijoje. Ženevos kon
ferencijos pagrindinis dės- 
nys buvo taikingas sugy
venimas tarp komunisti
nių ir ne - komunistinių 
kraštu, o Manilos koneren- 
cijos pagrindinis dėsnya 
yra, kad konfliktas tarp 
komunistinių ir ne - komu
nistinių kraštų Azijoje rei
kalauja apsaugos priemo
nių iš vienos pusės.

J e

pranešimai
Londonas. — Edenas ap

lankys Paryžių, Briuselį, 
Romą ir kelias kitas Vaka
rų Europos sostines, kad 
tartis apie kelius Vakarų 
Vokietijos ginklavimui {)0 
to, kai subliūško E DC.

Washingtonas. — šian
dien (penktadienį) turėjo 
baigtis McCarthy gyni
mas senatinėje komisijoje, 
kuri jį tyrinėja. _ Dieną 
prieš tai McCarthy turėjo 
nusileisti keliais punktais. 
Pranešama, kad komisija į 
slaptą posėdį kvies buvu
sį McCarthy padėjėją Coh- 
ną ir jis bus klausinėtas 
apie FBI dokumentą, ku
ris pateko į McCarthy’io 
rankas.

Meksikos Miestas. —Pa
tvirtinta, kad Guatemalos 
prezidentas Arbenzas Guz- 
manas, kurį sukilėliai paša-

jėgos kaip Britanija, Ame- pno į£ pareigų du mėnesiai 
atgal, jau Meksikoje. Jis 
atlėkė orlaiviu iš Guatema
los.

Jungtinės Tautos, N. Y. 
— Penktadienio rytą susi
rinko, pagal Amerikos 
reikalavimą, Saugumo Ta
ryba, kad svarstyti Ame
rikos skundą, jog Sovietai 
pašovė jos orlaivį prie Si
biro krantų. Tarybų Są
junga, kuri pirma protes
tavo, kad tas orlaivis skri
do TSRS teritorijoje ir ap
šaudė jos lėktuvus, skundą 
atmeta.

Denver. — čia laukiama 
Dulleso, kuris jau apleido 
Taipei Formozoje, kur ta
rėsi su Čiangu. Čia jis tar
sis su prezidentu Eisenho- 
weriu ir jam duos pilną ra
portą apie Manilos konfe
renciją.

Tokyo. — Čiango radijas 
sako, kad jau penktą dieną 
kaip jo orlaiviai bombar
duoja Kinijos krantą prie

jus

apie

Tarybą Sąjungos gyventoją 
skaičius virš 200,000,000

Roma. — Čia dabar yra' ..
laikoma pasaulinė konfe- į valstijos dalies, Darbo Die-

• • • i • « n n bl o n onei rlniYin kvu fu 53 -

Benld, 111. — 10,000 Illi
nois angliakasių, kurie su
plaukė iš visos pietinės šios

apie gyventojųrencija 
skaičių ir prieaugli pasau
lyje. Amerikos moksli
ninkas Warren W. Eason 
sakė, kad Tarybų Sąjungo
je gyventojų skaičius auga 
žymiai greičiau negu vaka
ruose. Anot jo, Tarybų

ORAS. — šalčiau ir 
tus, galima audra.

ir
va-

lie-

na klausėsi demokratų Na- 
cionalio Komiteto pirmi
ninko Mitchello kalbos, nu
kreiptos prieš Eisenhowe- 
rio administraciją.

Paryžius. — Francūzija 
nesidės į jokius naujus pak
tus su Vokietija ir kitomis

> valstybė
mis, jei prie to neprisira
šys ir Britanija.

Maskva. — Sovietų Są
jungos užsienio reikalų mi
nisterija dar kartą padarė 
pareiškimą, kad vienintelis 
kelias taikai palaikyti Eu
ropoje yra sudaryti visos 
Europos, o ne vien jos da
lies saugumo paktą. *

Belgradas. — Pabaigęs 
savo 8 dienų vizitą Jugo
slavijoje, namo išplaukė 
Turkijos prezidentas Celal 
Bajar. Pats Tito jį išlydėjo 
uoste.

ąjunga dabar turi žymiai: Vakaru EiirSpos 
1 y’"‘J i mi

nėt
daugiau negu du šimtu 
Ii jonų gyventojų, o gal 
arti 250 milijonų.

Mirtingumas Tarybų 
jungoje dabar žemesnis 
negu Amerikoje, nors jis 
dar žemesnis Skandinavi
jos kraštuose.

nėra 
Ted 

vienas 
perplaukti 

Fran-

Londonas. — Jau 
t 

vilties, kad plaukikas 
May, kuris bandė 
be palydovų
Lamanšo kanala iš 
cūzijos Į Angliją, būtų ras
tas gyvas. Manoma, kad 
jis nuskendo kur nors pu
siau kelyj e.
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Pastabos apie New Yorką

KAS KĄ RAŠO IR SAKO LIGŪSTOS AKYS - 10
J. J. Karkiančius, M. D.

GAL ŠĖTONAS 
PRANCŪZAMS 
GALVAS SUSUKO

Kas kitas galėjo taip 
baisiai sugadinti franėūzus, 
jeigu ne pats šėtonas?

Tain jis padarė, žinoma, 
netiesioginiai. Prie jų jis 
priėjo per komunistus.

Taip griežtai tvirtina 
Chicagos marijonų Drau
gas. Nesijuokite, bet taip 
tikrai turėjo atsitikti.

Draugaš rašo ir skun-
soje Amerikoje. Jos gubernatoriaus sostas skaitomas 
tiktai antruoju po šalies prezidento sosto. Todėl New 
Yorko valstijoje visi politiniai reiškiniai bei veiksmai • kad Kremlius labai džiau- 
atkreipia dėmesį visos šalies.

Dabar vėl visi stebi New Yorko politinių kovų ei
gą. Per paskutinius dvyliką metų šios šalies valstijos 
gubernatoriumi buvo republikonas Thomas Dewey. Jam 
ta vieta atsibodusi. Jis iš jos pasitrauks ir jos nebe
sieks ateinančiuose rinkimuose. Jis 'galėsiąs kelis sy
kius daugiau užsidirbti privatiškoje teisininkystės prak
tikoje. Jo vardas garsus, kostumierių jam netruks. Vi
sos stambiosios korporacijos ieškos jo patarnavimo. 
Prieš tai, ką jis iš jų gaus, gubernatoriaus 25 arba net 
50 tūkstančių algute bus tiktai “chicken fee.”

Kaip ten nebūtų, republikonams susidaro proble
ma. Mažesnių įtakų kandidatu jie gali prakišti rinki
mus. Jie tai žino. Todėl jie nominuosią senatorių 
Irving M. įves. įves yra pusiau “liberališkas,” pusiau 
konservatyviškas. Jo negalima, bent iki šiol, priskaity- 
ti. prie makartistų kategorijos. Jis turi gerą vardą 
visoje eilėje konservatyvišku unijų. Tuo būdu jis bū
tų republikonams tvirtu kandidatu.

Bet dar įdomesnė situacija demokratu eilėse. Prieš 
kiek laiko nebuvo jokios abejonės, jog ių kandidatu į gu
bernatorius bus kongresmanas Franklin Delano Roose
velt Jr. Jeigu netiek savo darbais, tai savo'tėvo gar
siu vardu jis yra laimėjęs daug pasekėjų, ypač darbo 
unijose. Visas CIO sąjūdis palaiko jo kandidatūrą. 
Bet, matyt, Roosevelto “liberalizmas” prastai paveikė 
demokratų partijos lyderius. Jie paskutinėmis dieno
mis nutarė partijos konvencijai pasiūlyti Averell Har
rimaną, daug dirbusį Roosevelto ir Trumano adminis
tracijose, sūnų garsiosios kapitalistinės Harrimaną šei
mos. Už Harrimaną pasisakęs ir senatorius Lehman.

Todėl, tokiai situacijai esant, Roosevelt Jr. vargiai 
laimės nominacijas. Sakoma, kad ir Liberalų Partija, 
kuri jau turi sudariusi bendrą frontą su demokratais, 
Harrimaną laikanti priimtinu žmogumi.

Visiems aišku, kad, Dewey nebekandidatuojant, de- 
' mokratams yra auksinė proga laimėti rinkimus. Roo

se vėl tas galėjo būti išrinktu. Demokratų lyderiai, sukil- i 
darni prieš jį ir išstatvdami Harrimaną, gali viską pra
kišti. Harrimanas negaus tokio entuziastiško darbo
unijose pritarimo, kokį turi Rooseveltas.

<ėra jokios abejonės,

Britanijos darbo unijų kongresas
Mieste Brighton baigė posėdžius Britanijos Darbo 

Unijų Kongresas. Dabar paaiški, kad paskutinėse sesi
jose būta smarkių diskusijų ir ginčų. Ypatingai karštų 
susirėmimų susilaukė tarptautinės politikos klausimai. 
Pasidalinimas buvo aštrus.

Pirmoje vietoje stovėjo Vokietijos ginklavimo pro
blema. Daugybė rezoliucijų iš vietinių darbo unijų kal
bėjo prieš atgaivinimą Vokietijos militarizmo. Bet di
delė dauguma unijų vadovybės palaikė valdžios politi
ką. Reikia atsiminti, kad Britanijos unijų kongresuose 
balsuojama blokais. Kiekviena unija turi nustatytą bal
sų skaičių. Vadams lengva balsus sukontroliuoti. Ne
žiūrint to, šiame kongrese Vokietijos militarizmui opo
zicija susidarė labai galinga. Vadai tikėjosi, kad jie 
laimės visu milijonu balsų. Bet laimėjo tiktai 455,000 
balsų. Nusivylimas nesvietiškas. Tik tokis laimėjimas 
pritrenkė ir Churchillą, kuris, matyt, labai laukė balsa
vimo rezultatų. Kai išgirdo rezultatus, tuojau atšaukė 
devynių valstybių konferenciją, kurią jis šaukė Londone 
suteikimui Vokietijai teisės tuojau ginkluotis.

Darbo Unijų Kongreso veiksmai labai artimai su
sieti su Darbo Partijos politika. Kitą mėnesį įvyks Dar
bo Partijos konvencija. Ten kils tas pats klausimas. 
Ten irgi bus balsuojama.

Britanijos Darbo Partija susideda iš dviejų kate
gorijų. Vieną sudaro darbo unijos. Kita susideda iš 
partijos kuopų bei lokalu, kurie susideda iš įvairiausių 
žmonių. Bent jau Vokietijos klausimais partijos lokalai 
milžiniškoje daugumoje laikosi kairiosios politikos. Jie 
griežtai nusistatę prieš Vokietijos apginklavimą. Tegu 
partijos konvencijoje unijos tokia pat dauguma balsuos 
už Vokietijos apginklavimą. Bet partijos lokalai pasi
sakys prieš apginklavimą. Darbo partijos vadų ir 
Church illo politika bus atmesta. Kaip tada Churchill 
pasirodys?

Štai ko jis bijosi, štai kodėl Londono konferencija 
tapo atidėta neribotam laikui.

Britanijos konservatoriai puikiai mato, kaip nepo
puliarus Vokietijos apginklavimas krašto žmonose. Jie 
gali prakišti rinkimus.

Padėtis tikrai įdomi.. Taikingos koegzistencijos idė
ja laimi eilinius britus. Koegzistencija gi nesuderinama 
su atgaivinimu vokiečių militarizmo.

• giasi Prancūzijos parla
mento žygiu, atmetant EDC 
(Europos Gynybos Ben
druomenę). To komunistai 
siekė nuo pat tos idėjos su
manymo pradžios. O ją 
buvo sumanę patys pran
cūzai, turėdami ypatingą 
tikslą. Ta karine bendruo
mene jie siekė užkirsti ke
lią atskirai organizuotis 
Vakarų Vokietijos kariuo
menei. Mat, bendroji šešių 
Europos valstybių kariuo
menė būtų buvusi kontro
liuojama ją sudarančių vals
tybių. Bet šėtoniškai gudri 
komunistų propaganda šitą 
prancūzų nuomonę pakeitė. 
Parlamento atstovų daugu
mą įtikino, kad Prancūzija 
turi labiau bijoti Vokietijos 
negu Sovietų Rusijos. Pa
galiau komunistai, turėda
mi parlamente visų atstovų 
šeštadalį, yra gana galingi. 
Šį jū žygį parėmė gen. De 
Gaulle partijos nariai, ku
rių siekimų pasaulis šian
dien dar nevisai gali su
prasti. Atrodo, kad ir jiems 
Vokietija yra labiau pavo
jinga negu bolševikiškoji 
Rusija ir jos satelitai.”

Matote, kiek baisios ko
šės čia to šėtono privirta.

Mes, žinoma, nesutinka
me, kad čia bus jojo dar
bas, arba darbas komunis
tų.

Prancūzai yra protingi ir 
logiški žmonės. Jie sako: 
Kodėl rusai galėtų arba tu
rėtų būti mums pavojin
gesni už vokiečius? Ar tik 
todėl, kad kunigų Draugas 
ar kas kitas nori juos to
kiais perstatyti?

Štai ką byloja mūsų kar
čiausi patyrimai. Per la
bai, labai daugelį metų nė 
vienas rusas karys nebuvo 
įkėlęs kojos į mūsų žemę, 
sako francūzai. Nė viena 
rusiška bomba nesugriovė 
nė vieno mūsų žemėje pa
stato.

Tuo tarpu, kaip mes žino
me ir kaip visas pasaulis 
žino ir matė, kad tiktai bė
gyje paskutinių ketverto

vyks j Maskvą.
Tai geras reiškinys, nes tai 

iodo santykių gerėjimą tarp 
tų šalių, ar bent pastangas 
gerinti santykius, o tas labai 
svarbu taikai.

Kinijon taip jaut vyksta bri
tų delegacijos ir pavieniai. 
Tas rodo susidomėjimą nauja 
liaudies respublika.

Tatai negalės nepaveikti į 
Britanijos užsienio politiką. 
Jau ir dabar paveikia. Britai 
buvo priešingi tęsti karą In
dokinijoj. Jie priešinasi gel
bėjimui Čiang Kai-šeko reži
mo Formozoj. Jie fakte pri
pažįsta Formozą Kinijos dali
mi.

Britanijos ekonominė padė
tis verčia ją vesti prekybą su 
TSRS ir Kinija. Jos žmonės 
griežtai priešingi karui. Bri
tanijos vyriausybė dėl to stu
miama į tokią poziciją, kuri 
priešinga Dulleso užsienio po
litikai.

Verta pastebėti, jog šiemet 
daug kitų šalių delegacijų, 
Įvairiais, tikslais, lankosi Ta- 
jybų Sąjungoj.”

PASMERKIA antikomu
nistini ĮSTATYMĄ

“The Catholic Worker” ne- 
sirenka žodžių pasmerkimui 
ir atmetimui Kongreso priim
to ir prezidento Eisenhowerio 
pasirašyto į s t a t y m o “Com
munist Control Act of 1954.” 
Ypatingai aštriai pasisako 
Eileen Fantino, to laikraščio 
bendradarbe. Ji sako, kad 
šis aktas “nulegalizuoja Ko
munistų partiją ir talpina sa
vyje pataisymus prie Subvers
ive Activities Control Act, 

gali pasmaugti darbi- 
judėjima, atimant iš 
unijų teises, pasire- 

tuo, jog jos yra ‘komu- 
kontroliuojamos’.”

Ypatingai demokratų Kon
grese pasielgimas buvo ne
garbingas. Jie nepaisė jokio 
teisingumo. Jų žygiai pa
remti politiniais išrokavimais. 
Mat., ateina kongresiniai rin
kimai, tai 
pasirodyti 
munistais 
nūs.

Eileen Fantino kreipia dė
mesį Amerikos Darbo Fede
racijos ir CIO vadovybės. Be 
reikalo unijų lyderiai gal 
džiaugiasi, kad šitas aktas 

Jie apsigauna,
mano, kad šitas

kurie 
ninku 
darbo 
miant

demokratai norėjo 
geresniais anti-ko- 
net už rėpubliko-
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Kongreso pasielgimo. “Praė
jusį mėnesį,” sako Harring
ton, “Jungtinių Valstijų Kon
gresas išleido toliausia sie
kiantį ir aštriausią politinės 
laisvės apribavimą šios šalies 

pirmu sykiu poli- 
tapo nulegalizuo-

sako: “Mes da- 
be galo nedemo-

istorijoje : 
tinę partija 
ta.”

Toliau jis 
bar turimo
kratišką įstatymą, — įstaty
mą, kuris gali būti pagrindu 
kirtimui smūgio visos tautos 
pamatinėms laisvėms.”

Smarkiai iškritikavęs taip 
vadinamus liberalus iš demo
kratų ■ partijos ir suminėjęs 
anti - demokratinius aktus, 
kaip Smith Act, Internal Se
curity Act of 1950, McCar- 
ran Immigration Act ir paga
liau šį Communist Control 
Act of 1954, Tlarringtonas 
sako:

“Jungtinės Valstijos nėra 
policinė valstybė — dar ne. 
žmogus vis 
reikšti savo 

j ha i a u k š t 
; daug mažiau

desėtkų metų net dviemis1 ruora-
atve jais vokiečiai m ū s ų 
kraštą kraujuose paskandi
no, išžudė milijonus mūsų 
žmonių, nuniokojo mūsų

Bet dabar, staiga, jie per
statomi mums mūsų drau
gais, kuriems vėl turime 
įduoti į rankas’ginklą, o ru
sai, kurie abiejuose karuo
se buvo mūsų draugai ir 
talkininkai, padaromi mūsų 
mirtinais priešais!

Kur logika, kur protas?!

BRITŲ VYRIAUSYBĖ 
IR ŽMONĖS

Dienraštis Vilnis teisingai 
įrodinėja, kad Britanijos žmo
nės labai smarkiai veikia sa
vo vyriausybę ir verčia ją 
!;eisti savo politiką. Vilnis 
rašo:

“Dar bent keturios Brita
nijos delegacijos ruošiasi vyk
ti į Tarybų Sąjungą pr Len
kiją. Rudeniop apie 80 britų

nepaliečia jų. 
jejgu jie 
įstatymas pagelbės jiems su
naikinti “komunistu infiltruo
tas” unijas.

Ir štai kaip, pagal “Com
munist Control Act of 1954,” 
gali pasmaugti bile darbu 
uniją. Sako Eileen Fantino : 
Politinė agentūra, “taip vadi
namas Subversive Control 
Board, pasiima vieną kurį ar 
keletą bile kurios darbo uni
jos vadų, paskelbia juos ko
munistais ir praneša National 
Labor Relations Boardui, kad 
ta unija yra komunistų infil- 

Boardas atima iš to
kios unijos teises atstovauti 
darbininkus, ir taip sutriuški
na tą uniją.”

šita gabi ir protinga kata
likė žurnalistė savo pastabas 
baigia šiais žodžiais:

“šitas įstatymas, susietas 
su daugelyje valstijų gyvuo
jančiais Right-to-Work biliais, 
su Taft-Hartley Act, pride
dant dar republikonų kontro
liuojamą National Labor Re
lations Board, kurio anti-dar- 
bininkiškas rekordas kas mė
nuo darosi vis blogesniu, ma
žai vilties tepalieka darbi
ninkų judėjimui, nebent dar
bininkai pasistengs apvienyto- 
mis pastangomis iššluoti iš 
Washingtono pinigagrobius ir 
jų politinius suokalbininkus.”

Komunistų partijos nulega- 
lizavimu išsireiškia ir kitas 
“Catholic Worker” bendra
darbis. Michael Harrington, 
kuris niekuomet neslepia sa
vo anti-komunistinio nusista
tymo, taipgi negali užgirti

dar gal 
nuomonę, 

kaina.
žmonių

la- 
J a u 

išdrįs
ta reikšti savo nuomonę. Vi
si šitie įstatymai yra dalimi 
masyvio, gilaus, pirmiau ne
praktikuoto judėjimo linkui 
policinės valstybės. Jųjų šal
tinis beveik visuomet tas 
pats — politinis Amerikos ka
pitalizmo bankrūtas priešiš
kame pasaulyje.”

Bendra akių išvaizda 
daug ką pasako apie žmo
gaus organizmo sveikumą. 
Kai tau akys švarios, gra
žios, kai jų rainelių spalvos 
aiškios ir skaidrios, ir jų 
raštelių susirangymai ryš
kūs, tai geras ženklas.

Jei akys atrodo kiek 
drumzlinos^ paburkę, pa
brinkę, aptraškanoję, gal ir 
paraudę, kiek ašaroja, tai 
gali būt koks pačių akių 
trūkumas bei ligūstumas. 
Arba gali tai rodyt, kad 
taip ko trūksta visam or
ganizmui.

Vitaminų stoka ilgainiui 
blogai atsiliepia Į akis. Tuo
met netik tos žmogaus svei
kumo rodyklės — akys pa
sidaro pažliurę, pasausę, 
pabrinkę, bet ir daug kas 
visame organizme 
normaliųjų vėžių.

• Vigų vitaminų
reikia gerai akių ir kūno 
sveikatai palaikyt. Kai per- 
mažai gauni vitamino A, 
tau akys junta lyg sausos, 
lyg smėlio ar pelenų pri
bertos (“xerophhalmia”) 
Sulimpa ir atmerkt nesi
duoda, šviesos pernelyg bi
jo ir patamsy nemato 
(“nyktalopia”).

Jei tau trūksta vitamino 
| B mišinio, tai dar blogiau

tariant, žmogui 
naudingiau esti, 
kokią uaskyrium

Permažai gaunant ku
rios vitamino B daX<e^r — 
tiamino, riboflavino, niaci
no bei nikotines rūkšties, 
pantoteminės rūk.šties, piri
doksino ar kitų dėsnių, ne
bus tau sveikos nei akys nei 
kas kita. Dėl riboflavino 
stokos akys esti vienodai 
paraudę, rožinės. Tiamino , 
stoka ypač gadina tinklai
nę ir optinius akių nervus. 
Genda ir- kiti audiniai ir 
plėvės.

Bendrai 
reikia, ir 
vartot ne
vieną vitamino rusi, bet vi
sų vitaminų mišinį: “mult
iple vitamins,” piliulių, kap
sulių, miltelių ar skysčių 
pavidale. Vitaminų nema
žos piliulės atsieina- pigiai, 
nors, bendrai tariant. *yita- 
minai nėra pigūs.

Jei žmogus turi įtokią 
alergiją (“allergy”), tam 
tikrą ligūstą jautrumą link 
tūlų augmeninių, gyvulinių 
ar ir neorganinių daiktų, 
tai nukenčia visas organiz
mas, taipgi ir akys. Kai 
prasideda kam šienlige 
(“žolinė sloga,” “hay fe
ver”), tai akys ašaroja, pa
rausta, paburksta, šviesos 
bijo. O alergenų (“aller
gens”) — alerginių jaudi- 
klių yra daugybė visokių.

i Vienam kenkia tūlų žolių 
i bei gėlių dulkės, kitam — 
į gyvulinės dulkės, plaukų, 
vilnų, plunksnų dulkės, dar 
kitam tūli valgiai, o ten 
odos uždegimą padaro ir 
tūli rūbai, vilnoniai, šiurkš
tūs, dažyti megztiniai, na
minės

Kai 
voke 

; Užsikemša rįeb a 1 l b tų j ų 
j Jaukučių takeliai, sus'maro 
l daug riebaluotos sutirštin- 
j tos medžiagos, dar ir bak- 
i terijų kartais įsiveisia, — 
ir pasidaro gūželis, miežis. 
Miežis tai ne koks menkas 
pučkelis paviršutinis: tu jo 
neišspaudysi, tai geriau nė 

t nepradėk. Eik pas gydyto
ją, tai gydytojas iš vidaus 
vako truputį prapiaus, iš- 
gramdys nereikalingą kam- 
šalą, duos mostelės akin 
įspaust — ir bus gerai.

Labai rimtas daiktas, kai 
aky pasidaro “glaucoma” 
(“pelėdos akys”). Akis lie
ka kieta, galvą skauda, vi- 
?Ym negera. Mat, akies vi- 
dbj užsikemša tūli kanaliu
kai, ir nudėvėtos medžią- 
gos bei skysčių dalelės ’ne
begali normaliai prasiša
lint. Akis tau pasidaro per- 
pilna, snaudžia ir gadina 
tinklainę, ir tu gali visiškai 

j apakti. Čia reikia kua grei- 
j čiausia gydytojo, kačr jis 

pašalinti antagonizmą pa- i išleistu iš akies obuolio bent

išeina iš

būtinai

Kinijos sveikinimas Britanijos 
darbiečiams

Kai Kinijos sostinę Pekingą . tarptautinius ginčus išspręstų 
pasiekė Britanijos Darbo par
tijos delegacija, 
ii pasveikino 
f e-prezidentas 
dies Politinės 
Konferencijos
m i te to. Jo sveikinimo prakal- 

buvo draugiška ir įdomi.
ją paduodame sutrauko-

ją pasitiko 
Kuo Mo-jo, vi- 

Kinijos Liau- 
Konsultatyvės ' 

Nacionalio Ko-

b a 
f'i a 
i e.

“Vardu Kinijos Liaudies 
Politinės Konsultatyvės Kon
ferencijos Nacionalio Komite
to.” pasakė Kuo Mo-jo, “aš 
širdingai jus sveikinu su pri-

i buvimu Kinijon.
“Pirmiausia leiskite man 

! trumpai jus supažindinti su 
Kinijos Liaudies Politine Kon- 
sultatyve Konferencija. Tai 
jra bendro fronto organizaci
ja, bendrai sudaryta atstovų 
įvairių demokratinių partijų, 
liaudiškųjų organizacijų, bro
liškų tautybių, mokslininkų, 
komercinių bei pramoninių 
užvedimų, mokytojų, artistų ir 
religinių ratelių. Tai yra kom 
kretus Kinijos žmonių vienin
gumo pavadinimas. Iki Na- i 
cionalio Liaudies Kongreso 
susirinkimo jinai veikia kaipo 
organizacija, išreiškianti žmo
nių nuomonę.”

Čita Kuo Mo-jo atstovauja- 
; ma organizacija išdirbo pro
gramą naujajai Kinijai. Kai 
susirinks Kinijos parlamen
tas, Konsultatyve Konferenci
ja pasiliks tiktai pasitarimo ir 
i nuomonių apsikeitimo tarpe 
Įvairių grupių įstaiga.

Kas kaltas už pasaulio 
pasidalinimą ?

“Mūsų gerbiamieji svečiai,” 
sake Mo-jo, “puikiai žinote, 
kad nuo užbaigos antrojo pa
saulinio karo, kaipo rezulta
tas,‘stiprybės politikos' prak
tikos, ginklavimosi ir prisi
rengimo karui, pasaulis tapo 
griežtai padalintas į dvi gru
pes — į Rytus ir Vakarus. 
Joms susisiekti artificiališkai 
neprileidžiama, kultūrinis ir 
komercinis bendradarb i a v i - 
mks trukdomas. To pasėko
je pasaulinė padėtis kasdien 
darosi labiau įtempta ir suda
ro taikai pavojų.”

Žmonių balsas
“Susidūrus su šiųomi pavo

jumi, vis didesnis žmonių 
skaičius paskutiniais keleriais 
metais pradėjo išreikšti ben
drą troškimą. Jie reikalauja, 
kad įvairios pasaulio šalys

derybomis, kad tuomi tarp
tautinis įtempimas palaipsniui 
sumažėtų.

“Šis pasaulinis troškimas 
surado pradinę išraišką ne
seniai įvykusioje Ženevos kon
ferencijoje. Ženevos konfe- 
lencijos pasiekimai liudija, 
jog pagalba derybų galima iš
spręsti protingai ir teisingai 
bile kokius tarptautinius gin
čus.”

Delegacijos misijos svarba
“Gerbiamieji svečiai, jūsų 

apsilankymas mūsų šalyje, po 
turi 

J ūsų 
visais

dulkes ir tt.
kam atsiranda akies 
miežis (“chalasion”).

ž ene vos konf e ren c i j os, 
tarptautinės reikšmės, 
platūs kontaktai su 
žmonių rateliais mūsų 
neabejotinai pakels bendrąjį 
susipratimą tarpe Kinijos ir 
Britanijos žmonių, ir tuo bū
du pašalins dirbtinuosius už
tvarus i)- sušvelnins tarptauti
nį įtempimą. Kaip tiktai tuo 
sumetimu mes sveikiname jus 
už tokią ilgą kelionę tokiuo
se karščiuose į mūsų šalį.”

i Kinijos žmonių pasimojimai
“Mes, Kinijos žmonės, nori

me pakelti mūsų kultūrinį ir 
medžiaginį gyvenimo lygį. Ir 
taipgi meš norime matyt, kad 
ir kitų šalių žmonių kultūri
nis ir medžiaginis gyvenimo 
lygis nuolatos kiltų aukštyn.

“Mūsų troškimas yra paša
linti tuos artificialius užtvan 
rus pagalba abipusių kontak- Į į- 
tų, . ~
galba derybų ir ugdyti abi- ; truputį skysčių. Gerai kiek- 
pusį pasitikėjimą lygybės ir j vienam paspaudyt užmerk- 
abipusės naudos pagrindu, ša- į tas akis: jos truputį minkš- 
lys su skirtingomis socialinė
mis ir politinėmis sistemomis 
tikrai gali gyventi taikoje.”

Kinijos žmonės myli taiką
“Mes, Kinijos žmonės, myli

me taiką ir norime turėti sve
čių. Mes širdingai pasitinka
me visus mūsų svečius, kurie 
siekia taikos. Mūsų šalis se
na ir tuo pačiu kartu labai 
jauna. Paskutiniais penke- 
riais metais mes pasiekėme 
laimėjimų daugelyje svarbių 
sričių 
mūsų istorijoje, 
laiku mos f žinome 
nesame pasiekę , 
ir kad mūsų darbas turi daug 
trūkumų, kuriuos reikia pa
šalinti. Senoji santvarka pa
liko ant mūsų nemažai dėmių. 
Bet mes progresuojame. Mes 
esame tikri, kad laipsniškai 
mes nugalėsime sunkumus, 1 ka!”

■ tos, nelyginant slyva.
Negadinkite antakių. Ant

akiai pabrėžia akių gražu- 
I mą ir p a r y skina veidą. 
Į ‘‘Perkelt” aukštyn antakius 
į atrodo kvaila ir negražu, 
i Lai jie būna, kur juos gam- 
! ta įsodino.

Įsu kuriais mos susidursime 
’ progresuodami. Mes širdin- 

neturinčių lygiu visoje gai tikimės, kad mūsų svečiai 
suteiks mums savo patarimus. 

“Pagaliau, vardu Kinijos 
žmonių Politinės Konsultaty
vės Konferencijos, aš įtikiu 
mūsų gerbiamiems svečiams 
geriausios sveikatos ir ^kles
tėjimo draugiškumo tarpe Ki
nijos ir Britanijos žmonių.

“Lai gyvuoja pasaulinė tai-

Tuo pačiu 
kad mos 

pakankamai
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Apie Stasį E. Vitaitį
i.

Š. m. rugsėjo 4 dieną New Yorke mirė 
Stasys E. Vitaitis, sulaukęs 70 metų am
žiaus. u **1

Jis atvyko Amerikon gerokai anksčiau 
prieš I-mąiĮ pasaulinį karą ir apsigyve
no Pennsylvanijoje. Vadinasi, buvo il
gametis amerikonas. Iš karto dirbo an- 
gliakasyklose, bet vėliau mokėsi spaus
tuvininko profesijos, — mokėsi, rodosi, 
prie savaitraščio “Darbininkų Vilties,” 
ėjusios šenandoryi, kuria redagavo šle-

1914 metais Vitaitis atvyko į Bosto
nu, kur buvo savaitraščio “Ateities” 
(dabar “Sandara”) administratorium ir 
dirbo spaustuvėje.

Čia prasidėjo jo veiklesnis ir plates
nės apimties darbas kultūros srityje. Jis 
priklausė M. Petrausko vadovaujamam 
Gabijos Chorui ir vaidino eilėje M. Pe
trausko operečių. Šitų žodžiu rašytojui 
teko su velioniu atlikti partijas keliose 
operetėse. Vitaitis turėjo neblogą te
norą, nors mažai nralavintą; turėjo ga- 
bumij ir noro vaidinti.*

Tuojau po I-mojo pasaulinio karo jis 
gavo darbą “Tėvynėje,” — dirbo pres- 
manu ir atlikdinėjo kitus techninius 
darbus . O kai V. K. Račkauskas-Vairas 
pasitraukė iš “Tėvynės” redaktoriaus 
vietos, išvykdamas Lietuvon, tuomet 
“Tėvynės” redaktoriaus pareigas pradė
jo eiti S. E. Vitaitis. “Tėvynę” jis reda
gavo per metų eilę.

Jis bandė kurti ir grožinę literatūrą, 
—parašė 364 puslapių iš Amerikos lietu
vių gyvenimo apysaką, — “Gyvenimo 
Dumble,” — kurią išleido su prenume- 
^t?rių talka. Apysaka parašyta leng
vai, tik perdaug ištęsta, pernuobodi.

Kai buvo paleistas iš “Tėvynės” re
dagavimo pareigų, per tūlą laika Vitai
tis redagavo “Vienybe.” kuri tačiau ne
ilgai buvo leidžiama dienraščiu.

“Vienybės” dienraštis bankrutavo; ji 
buvo pradėta leisti tris kartus per sa
vaitę, tačiau ir tai leidėjams nepadėjo,— 
nebepajėgė ją išleisti ir gana!

Ilgainiui Š. E. Vitaitis buvo priimtas 
atgal i SLA centrą ir ten jis buvo, kaip 
tūli SLA nariai sako, “ant loskavos duo
nos.” Prieš mirtį, sakoma, jam buvo 
patarta eiti “ant valdiškos pensijos” 
(pagal Social Security įstatymą), nes 
jau amžiuje, nes SLA centras reikalin
gas jaunesnių jėgų, tačiau velionis ne
labai norėjo tai darvti.

II.
Vitaitis turėjo noro būti žurnalistu; 

žinių jis turėjo, bet neturėjo tam ga
rbumų. Be to, vyriausia kliūtis, truk
džiusi jam redaguoti “Tėvynę,” buvo ta, 
kad jis buvo labai siauras, negalėjo tole
ruoti kitokių pažiūrų žmonių. Nesigai
lėjo jis laikraštyje vietos pulti sau ne
patinkamus, kairiojo nusistatymo žmo
nas ir darė visa, kad tik išsilaikyti re
daktoriaus vietoje.

Kadaise, kuomet SLA kairesniųjų pa
žiūriu nariai pradėjo kovoti prieš ge
gužinę diktatūrą Susivienijime, Vitaitis, 
bijodamas, kad nebūtu išmestas iš re
daktoriaus vietos, griebėsi net nešvarių 
provokacijų.

1924 metais, prieš Wilkes-Barrio Sei
mą. iis išspausdino “Tėvynėje” provo
kacini laišką, kuri būk kažin kas jam 
prisiuntęs. “Laiške” sakyta daug maž 
taip: jei Vitaitis nepasitrauks iš “Tė
vynės” redaktoriaus vietos ir jos neuž
leis R. Mizarai, tai jam bus padarytas 
galas!

Visa rodė (o vėliau man tai užtvirti
no natvs SLA centro-tarnautojai), kad 
Vitaitis nats sufabrikavo ta neva laiško 
ir paskelbė, besirvždamas užduoti smūgi 
pažangiesiems SLA nariams, kurie ne

pasitenkino “Tėvynės” turiniu.
Aš jam tuomet rašiau laiška. saky

damas. kad, ieicu jis gavo toki grasi
nanti laiška. koki paskelbė “Tėvynėje.” 
tai aš norėčiau ii matvti: iš kur, kada 
jis buvo išsiųstas, kaip atrodo raštas, 

. etc., etc. Sakiau, kad reikėtų visa tai 

ištirti, juodrankiško laiško rašytoją su
sekti ir nubausti. Rašiau tuo klausimu 
ir tuometinei SLA centro sekretorei, bet 
jokio atsakymo negavau iš niekur.

O “Naujienos,” gerai žinodamos, jog 
tai provokacija, daroma prieš pažan
giuosius SLA narius ir mane, tąjį “laiš
ką” išsispausdino savo apžvalgų skyriu
je kaip tikrą!

Tokia buvo jų taktika ir dora!
Bet ši Vitaičio provokacija pakirto 

juo pasitikėjimą visuose SLA centro tar
nautojuose.

Gaila man buvo Vitaičio, kad jis, gel
bėdamas savo duonos riekelę, turėjo im
tis tokių grubių, tokių nešvarių prie
monių !

Labiausiai velionis įsipyko pažangie
siems SLA nariams, kai jis buvo pildo
mosios tarybos pasiųstas “apvalyti” 
SLA kuopas. Važinėjo jis po miestus, 
puolė kairesniųjų pažiūru žmones, SLA 
narius, mėtė juos iš Susivienijimo. Na. 
o grįždamas iš ilgo maršruto, parsivežė 
žmogus amžinų bėdų...

Jis skelbėsi esąs sandarietiškų pažiūrų 
liberalas, tačiau visur talkavo dešinie
siems, reakcingiausiems elementams.

Jis sakėsi esąs smetoninio režimo prie
šas, bet 1935 metais, “Pasaulio Lietuvių 
Kongreso” metu Kaune, buvo Smetonos 
vaišintas, kaip garbingas svečias!...

Na, ir taip Vitaitis įsikurto SLA na- 
riangkkad pagaliau jis buvo pašalintas' 
iš “Tėv^iės” redaktoriaus vietos ir jos 
jau nebeatgavo!

I

“Malūnininkas ir ka- 
minkretis” Urugu a Į n į e 
Uruguajaus lietuvių laikraštyj Darbe

skaitome:
Jau seniai jautėsi reikalas, kad mūsų 

scenos meno mėgėjai imtųsi už tikrai 
sunkaus darbo, kur būtų progd pasi
rodyti: ką sugeba, ko išmoko, per tiek 
daug metų veikdami šitoje šakoje.

Ta proga atėjo, ir mūsų scenos vai
dintojai ir spektaklio organizatoriai iš
ėjo laimėtojais, nes rugpiūčio 21 d. su
sirinkusi publika į ULC salę pamtyti 
“Malūnininką ir kaminkrėtį,” buvo pil
nai patenkinta mūsų artistų vaidyba.

Kompozitoriaus Miko Petrausko ope
retės “Malūnininkas ir kaminkretis” 
pastatymo sunkus darbas buvo pasiim
tas gerb. V. Svilainio iniciatyva. Ope
retei sumaniai režisavo drg. St. Rasi- 
kas, suflioriavo Ant. Sausys. Solo dai
noms pianu akompanavo chorvedys V. 
Svilainis, o duetams ir chorui akompa
navo orkestras, susidedantis iš N. Bu- 
dreikos, K. Andrulio ir O. Anilionio, 
prie piano pats V. Svilainis. Chorą ir 
visą muzikinę dalį dirigavo chorvedys V. 
Svilainis.

Ši operetė reikalauja ryškiu tipu, ge
ros vaidybos ir aukštai išsilavinusių dai
nininkų, bei muzikų, o svarbiausia—visų 
tų skirtingų meno šakų geros harmoni
zacijos.

Geros vaidybos pamatyti susirinko 
daug svietelio, ULC salė buvo pilnutė
lė publikos. Apart nuolatinių lankyto
jų, šen ten matėsi asmenų, kurie rečiau 
lankosi mūsų Centre. Visi troško pa
matyti ir patirti, ar mūsų vaidintojai 
bus aukštumoje išpildyti tą, ką paskel
bė programoje.

Pagaliau, atėio ir lauktoji minutė! Iš 
lėto skiriasi uždanga, atskleisdama 
prieš žiūrovus •scenoje gražų, gražų 
vaizdelį mūsiškės Lietuvos, — prie miš
kelio malūnininko namelis, fono gilumo
je mėlynuoja ežeras. Visas vaizdas taip 
gražiai nuspalvintas, kad tik grožėkis 
ir grožėkis.

Štai ir pirmasis aktorius, kaminkrė
čio sūnus. Pranas. įsimylėjęs jaunuolis 
(vaidina R. Šiugžda). Jo švelnaus te
noro serenada, prie mylimosios lango, 
susiliejus su muzikos garsais, iškart už- 
imnonuoia mūsų publiką.

Netrukus scenoje pasirodo kaminkrė
čio gizelis Sabukas (vaidina kitas žy

mus mūsų dainininkas L. Abračinskas), 
tai puikiausiai suvaidinęs savo rolę, čia

Darbai ten, kur pirmiau 
buvo pelkes

Rašo G. Metei skis
Lietuvos pietvakariai — 

miškų, peik i ii ir laukų, pa
dengtų didžiuliais riedu
liais, kraštas. Abipus siau
ro vi'OŠekel io auga pušys. 
Kolūkiniai su n k v už i m i a i
sniplyje paliko gilias vėžes. 
Virpa saldes sušildytas 
oras. Sausinę.

— Be t p a ba n (lykite į s j g i - 
j Ii riti į mišką, ir. jūs greitai 
įklimpsite pelkėje. Netiki- 

j te? Galima nueiti,— sako 
j mano bendrakeleivis—Kau- 
| no melioracijos mašinų sto
ties direktorius Pranas 
Ožalas, aukštas, truputį su
sikūprinęs žmogus, su bron-

I žiniai nudegusiu vaidu, i *
— Tai kastuvas mane su- 

kuprino: apie penkiolika 
metu buvau žemkasiu.

Ožalas žengia lengvai, vis 
prisiklausydamas ar nesi
girdėti pažįstamas ekska
vatoriaus dundesys. Bet kol 
kas ramu. Oras tampa vė
sesnis, jaučiama drėgme, o 
kojos palieka, netankioje žo-i 
Įėję šlapius .pėdsakus. At
sklinda rūkas, dirva darosi 
klampesnė. Prieiname, prie 
pamiškės, už kurios tęsiasi 
pelke. Iš tolo matomi eks-i 
kavatoriaus darbo vaisiai
— neplatus perkasas, pil
nas surūdi jusio vandens, ir 
išilgai jo jau išdžiūvę ru
dos žemės gabalai.

— Apie dvidešimt rajonų 
aptarnauja mūsų stotis, o 
kiekviename — kelis objek
tus, — sako Ožalas.

Neman ir dabar
—Seniau čia žmones var

gingai gyveno, — pasakoja 
'direktorius.— Iš kurgi čia 
galėjo dėl pelkių ir mišku 

;atširasti turtai. Rinkdavo 
1 grybus ir uogas, 'tuo. ir b-o- 
I siversdavo. O juk žeme čia, 

jei ją sutvarkyti, gali pui
kius derlius duoti. Važiuo
sim atgal per Kauną, apsi
lankysime kolūkiuose, ku
riuose mos Įsisavinome šim
tus hektaru žemes. Tiesiog 
iš klampynės i št ra ūkė m.

Ekskavatoriųinkas Anta
nas Glinskis dirba kelio 
nuošalyje, pelkėtoje pievo
je. Kadaise čia tekėjo No- 
reinupis, bet ilgainiui upe 
nuseko ir apaugo žolėmis. 
Susidarė pelkė. Ir ton, kur 
praėjo ekskavatorius, upė 
vėl atsirado, atgijo.

Durpės, drėgmė, didelis 
kiekis organiniu medžiagų,
— kokius puikius derlius
čia gali duoti žemė! Bet 
esant vienai sąlygai — ją 
nusausinti, reikia atverti 
kelią' orui, kuris atgaivina 
bakter i j as, sudaranč i as
maisto medžiagas augalam.

Vės-/ darbuose
Antanas Glinskis, gra

žaus. sudėjimo žmogus, nc- 
į skubėdamas išlipo iš kabi- 
I nos.

— Mūsų geriausias eks
kavatoriaus mašinistas, — 

I supažindina, su juo stoties 
I direktorius. — Perkasas, 
i kurį jūs matėte. — irgi jo 
; darbas. Jis jau iškasė šim- 
įtus kilometrų tokių upelių. 
■O juk kiekvienas perkaso 
kilometras nusausina ne 

'mažiau kaip dešimt hekta
rų žemės!

Nusausinimo darbai at- 
iliekami tik valstybės sąs- 
i kaita. Žemės nuvalymas ir 
nusausinimas gražins Ča- 
pajevo vardo kolūkiui de- 

išimtis hektarų žemės, nu
sausins dešimtis hektarų 
miško.

■ Čapajovo vardo kolūkio 
valdyboje, kur mos nuvyko
me, atsisveikinę su Glins
kiu, radome vietoje vieną 
tik sąskaitininką Vita šeš
toką. Visi likusieji išvyko 
i lankus, į sėją. Sąskaiti
ninkas papasakojo, kad 
praeitais metais Kazlų Rū
dos MTS atliko dideli dar
bą nusausinant pelkėtas 
žemos. Kolūkis labai reika-

įlingas melioratorių pagal
bos. Artelėjo daugiau kaip 
1,000 hektarų taip vadina- 

|mų nepatogių žemių.
— Jei mes jas įsisavinsi

mi', metinės pajamos padi
dės dvigubai, o gal net ir 
trigubai.

Pirmieji žiupsniai
Pradžia . jau padaryta. 

Vienoj iš kanalu pusėje gu
li didžiuliai, plūgo pakelti 
žemes klodai. Šį lauka su
arė pirmą kartą, rudenį jį 

lapsės rugiais. Bet anks
čiau, negu pakelti dirvo
nus, reikėjo ne vien tik nu
sausinti pelkes, o ir išrauti 
krūmus. Galingos rovimo 
mašinos letenos užkabina 
krūmu šaknis ir išrauna 
juos, štai ir paloštas lau
kas. Ožalas sustabdo maši
ną.

—Jūs žinote1, apie ką. aš 
galvoju? Apie praeitį... ir 
ateitį, štai greit sukaks 
dvidešimt metu kaip aš ka
su perkasus. Pradėjau tu
rėdamas dvidešimt septyne
rius midus. Davė man kas
tuvą j rankas ir pasakė: 
kask. Taip aš su tuo kas
tuvu nesiskyriau iki 1940 
metų. Kitos technikos ne
buvo. Iki kelių, iki juos
mens vandenyje, šaltame 
pelkės purve, ar lyja, ai' 
kaitra, ar šaltis... Atsime
nu viename objekte netoli 
Panevėžio tokių kai]) aš bu

pokštais, dialogais ir dainomis atsklei
džia žiūrovams operetės intrigos pra
džią. Pasirodo, kai kaminkrėčio sūnus 
yra įsimylėjęs malūnininko Pikliaus duk
terį, kaminkrėčio gizelis Įsimylėjo jų 
tarnaitę.

Abu seniai, Piklius — malūnininkas ir 
G ratas — kaminkretis, tuom ta rpu turi 
senų vaidų; o be to, vienas nori išsisuo- 
dinti, o kitas susimiltuoti. Ir taip tarp 
savęs niaudamiesi kenkia jaunuoliu mei
lei. Tačiau viename klausime jiedu vi
sai sutinka ir susitaiko, — savo arijose 
jie pasmerkė ir prakeikė visą apšvietą; 
nes, anot jų. apšvieta privedanti prie 
nupuolimo. Pikliaus rolę lošia St. Zalba, 
o Grato—V. Leviška, abu seni scenos ve
teranai. Petronėlės, tarnaitės, rolę vai
dino A. Valionienė, o Barboros, kurčios 
senmergės — M. Lekavičienė. Jos abi 
siekė gizelio Sabuvo meilėj ir tuomi pri
juokino publika . Įsimylėjusios malūni
ninko dukters Teklvtės rolę su pasiseki
mu suvaidino R. Diktaraitė. Ji savo 
skambiu soprano balseliu, duete su ka- * 
minkrečio sūnum, gražiai užsirekomen-
davo. Bendrai paėmus, visi vaidintojai

vo tūkstančiai. Dirbome 
septynerius metus. Ten ir 
sveikatą praradau. O ką 
nuveikėme? Labai maža. O 
dabar tokią darbų apimtį 
mes atliktumem per pusan
tro—du metus ir žmonių 
prireiktu aštuonis kartus 

■ mažiau.— Direktorius ku
rį laiką tylėjo, galvodamas 
sau.— Technika ne tokia. 
O ir žmonos ne tokie. Jie 
aiškiai mato savo rytojaus 
dieną.

T ech u įski i rauktai
T ech n ika mel ioraci jos 

I mašinų stotyje iš tikrųjų 
gausi. O atėjo ji iš kur tik 
norite! Ekskavatoriai iš 
Maskvos ii* Kovrovo, trak
toriai iš čeliabinsko ir Sta
lingrado, sunkvežimiai iš 
Jaroslavlio ir Miaso, buldo
zeriai iš Osipenkos, sunkios 

i akėčios iš Novosibirsko, 
į karminiai drenavimo plū- 
gai iš Barnaulo... Ir visi šie 
plieniniai žirgai pradėjo 

.kovą su krūmais, vandens 
| apsemtais laukais, su pelke- 
I mis.

Keliu kilometru nuotoly- i « < v
I ie nuo ekskavatoriaus dir- 
i bo buldozeriu Jonas Grei- 
| šiūnas. Jis lygino perkaso 
krantuose Glinskio suvers
tą žemę.

O dar toliau tame perka
se vyko užbaigiamieji dar- I na i.

— Vienintelis darbas, ku
ris kol. kas atliekamas ran- 

j komis,— sako Ožalas.
Žalios velėnų plytos, tvar- 

| k ingai sudėtos viena prie 
i kitos, jau apdengė perkaso 
sieneles’. Dugne . linksmai 
čiurleno vanduo.

Tam, kad nustatyti vyk
domų melioravimo darbų 
mastą, nebūtina stebėti pel
kėse ekskavatorių strėles, 

1 klausyti buldozeriu ir trak- I
torių dūzgėjimą. Užtenka 
pravažiuoti vieškeliais, per 
naujus tiltus, nutiestus per 
perkasus... Kiek jų! Apie 
koki puikųjį darbo žygį jie 
liudija!

Ko l ū k i e c i ų pa dėka
Iš milžiniškos pelkių kem

pinės melioratoriai išspau
dė tiek vandens, kiek reika
linga tam, kad nusausinto
je žemėje išaugtu žolės, var
pinės kultūros. Bet jie ne
atėmė vandens iŠ dirvos. 
Jie pastatė sistemą kanalų, 
kurių ])3galba galima leng
vai sulaikyti vandenį saus
ros metu. Tokius šliuzus 
mes matėme šakių rajono 
laukuose. Mažos užtvankos 
pagalba vanduo perl ie ja
mas.

Čia melioratoriai no tik 
atkariavo iš pelkių didelius 
plotus, bet ir suteikė puikią 
dovaną miesto darbo žmo
nėms. Šakiuose nėra upės.

kraštyje.
Kiek padėkos, nuoširdžių 

laiškų gavo iš kolūkiečių 
melioracijos mašinų stoties 
kolektyvas, kiek kartų arte
lių pirmininkai ir brigadi
ninkai, asmeniškai susitk- 
dami, draugiškai spaude 
ranka Ožalui.i *-

Tą dieną mes dar ilgai 
įvažiuojame po objektus, 
i Pabuvojome Griškabūdyje,, 
šakiuose, Naumiestyje, 

i daugelyje kolūkių, ir visur 
• sparčiai vykdomas puoli- 
m as į pelkes.

... Namo, į Garliavą,-grį- 
I žome vakare. Saulė lėtai lei
dosi už miško, kuris, jos 
spinduliuose atrodė kaip le- 

I Ii j in is. Tylėjome. Staiga 0- 
, žalas palietė šoferio .petį: 
! “Minutei sustok.” Motoras 
į nurimo. Stoties direktorius 
prisiklausė.

— ATusjskiai dirba.
— O gal tai MTS trakto- 

Iriai? ....
— Ką gi jūs, aš savo ek

skavatorius pagal garsą pa
žįstu.

Užvažiavome i kalneli. Iš 
ten, gelsvo gęstančio dan
gaus šviesoje aiškiai buvo 
matomas ekskavatorius, pa
našus į milžinišką paukštį. 
Jis lenkėsi žemei.

Los Angeles, Cal.
' Laukia biznio su Tolimaisiais 

Rytais

šiomis dienomis Čionai įvy
ko Pači Piko pakraščio uostą 
vyriausybių konvencija. Joje 
dalyvavo 150 delegatų. Tai 
buvo bizniška konferencija. 
Kalbėta ir diskusuota klausi
mas prekybos su Tolimaisiais 
Rytais.

Konvencijoje kalbėjo laivų 
kompanijos American Presi
dent Lines vice-prezidentas 

i Flaherty, šio miesto gyvento
jas.

Kodėl taip susitraukė Ame
rikos prekyba su Tolimaisiais 
Rytais, ypač su Kinija? Mr. 
Flaherty kaltino komunistus. 
Jis sakė, kad būk komunistai 
uždarė Amerikos produktams 
Kinijos ir kitų Azijos kraštų 
rinkas. Mr. Flaherty už tai 
iK'kaltino Amerikos politikos. 
Tuo tarpu visiems žinoma, 
kad Kinija norėtų vesti pla- 

| čiausią prekybą su Amerika, 
bet mūsų šalies vyriausybė nu
traukė su Kinija visokius ry
šius.

Kaip ton nebuvę. Mr. Fla
herty padarė tokią išvadą:

“Kada nors šita Azijos da
lis bus atidaryta. Istorija mo
ko mus, kad niekados jokia 
didelė pasaulio dalis nebuvo 
ant visados laisvai prekybai 
uždaryta.’’

American President Lines 
laivų kompanija esanti įsitiki
nus, kad greitoje ateityje pre
kyba su Kinija sugrįš. Tuo bū-

(Ją jiakeitė didelis nuteka- du kompanija statanti 34 lai
musis baseinas miesto pa-D'us tokios prekybos vedimui.

 i Ar šito kapitalisto prana-

savo roles atliko labai gerai.
Tėmijant artistų sąstatą, mūsų publi

ka jau bus pastebėjusi, kad apie pusė 
jų, priskaitant ir sufliorių, yra čia augę 
jaunuoliai. Nežiūrint to, lietuviškai jie 
išsireiškia taip laisvai, kaip Lietuvoje 
augusi karta. Tai džiuginantis reiški
nys.

Kuom atsimezga šios puikios operetės 
intriga—apie tai nerašysiu. Mačiusieji 
šitai žino, o nemačiusieji, lai reikalauja, 
kad “Malūnininkas ir kaminkretis” bū
tų pakartoti.

Po vaidinimo, ULC valdyba artistus 
pa kvietė prie vaišių stalo. O publika 
juos sveikino ir žingeidavosi, ar panašių 
veikalų bus statoma daugiau? Į šį klau
simą “Darbo” korespondentui pavyko 
gauti iš operetės gerb. režisieriaus, St. 
Rasiko, sekantį atsakymą: “per ‘Darbo’ 
1i9-jiį metinių sukaktį operetę vėl pa
matysime ULC Cerro skyriaus salėje, 
o vėliau, galimas dalykas, kad suvaidin
sime ir ‘Zaldoko dvaras’ drama.”

Geglys

I šystė išsipildys, tik ateitis ga- 
i lės pasakyti.

Rep.

Portland, Ore.
čionai šiomis dienomis įvy

ko CIO United Steelworkers 
j unijos konvencija. Ji atstova- 
\o 126 unijos lokalus iš vie
nuolikos vakarinių valstijų. 
Konvencijoje iškilo klausimas 
vienybės tarpe CIO ir Ameri
kos Darbo Federacijos. Visi 

i delegatai be jokios išimties 
| balsavo prieš prisidėjimą • prie 
' Federacijos. O buvo manyta, 
I kad gera grupė delegatų stos 
j už vienybę.

Rep.

New Yorkas. — Viesulas 
“Edna” dabar dar toli At
lante, galėtų pasiekti New 
Yorką, jeigu nepakeistų sa
vo dabartinės linkmės.
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Kaimas po dešimt mėty
Lietuvos sostinė buvo iš-Ina Kauno sportininkai, kurių 

vaduota iš hitlerinių oku- skaičius ir meistriškumas kas-
pantų 1944 metų liepos 13 
d., o Kaunas, buvusioji lai
kinoji Lietuvos sostinė, iš
vaduotas 1944 metų rugpjū
čio 1 d.

Dėl to kauniečiai šiemet 
minėjo dešimtmečio -ukak- 
tį nuo to laiko, kai Kau
nas išlaisvintas.

Ta proga Lietuvos spau
doje tilpo nemaža straips
niu. Antai k a u n i š k ė E. 
Kasn aus kaitė rašo, tarp 
kitko, apie fabrikus, atsta
tytus ir naujai pastatytus 
nėr ta metu dešimtmeti. A *■ * ‘

E. Kasn a u s k u i t ė s žo
džiais:.

“Šią dešimti metų prikel
ta iš griuvėsių miesto prtff 
mono. Vilnonių audinių fa
brikas ‘Drobė’ pastaruoju 
metu žymiai pajėgesnis už 

'prieškarini, nežiūrint Į tai, 
kad hitleriniai grobikai ji 
buvo sunaikinę. Atstatyta 
miesto elektros stotis. Sto
jo rikiuotėm J. Janonio var
do popieriaus fabrikas, J., ma) 
Greifenbergerio vardo 
talo dirbinių fabrikas, ava-i i)Cj 
lynės kombinatas ‘Inkaras,’' me|
daug kitų įmonių.

“Kartu su tuo vyko nau
jų įmonių ii1 gamyklų sta
tyba. Pastaruoju metu vis 
daugiau produkcijos patei
kia liaudies ūkiui sunkio
sios pramonės naujagimis- 
‘Pergalės’ turbinų gamy
kla. Mes didžiuojamės ‘Ne
muno’ gamyklos, ‘Atramos’ 
fabriko, ‘Kauno audiniu fa-, Įstaigoms išlaikyti, šiuo me-
briko filialo ir visos eiles ; tu Kaune veikia 3 muziejai, 
kitų naujų įmonių gami-‘ 14 bibliotekų, pionierių rūmai,
niais.

“Žymūs Kauno laimėji
mai atkuriant pramonę.”

Lygiagrečiai su pramo
nes plėtojimusi Kaune, ple
čiasi ir kultūra, mokslas.

Vilnius visuomet buvo ir 
tebėra, Paleckio žodžiais, 
“daugiatautis miestas,” kur 
gyvena nemaža lenkų, bal
tarusių, rusu, žydų ir ki
tokių tautų (sakoma, Vil
niuje lietuvių tegyvena apie 
50 procentų visų gyvento
jų)'. Gi Kaunas skaitomas 
lietuviškojo jaunimo cen
tru Lietuvoje. Apie ‘kultū
ros plėtojimąsi Kaune toji 
pati E. Kasnauskaitė rašo:

‘‘Tarybų valdžios metais 
sparčiai augo ir vystėsi kul
tūros įstaigos, štai, 1953-1954 
mokslo metais Kaune veikė 5 
aukštosios mokyklos. Studen
tų skaičius Kauno aukštosiose 
mokyklose palyginti su 1910 
m. išaugo 4 kartus, o 'viduri
nėse ir septynmetėse moky
klose — 6.5 k alfo. Darbo 
jaunimui mieste Įsteigtos 9 va
karinės mokyklos, kuriose 
mokosi 2,600 mokinių. 1954 
metais mokykloms (neskai
tant aukštųjų) išskirta 34% 
visų biudžetinių lėšų. Ar ga
lima lyginti tą padėtį, saky-
simo, su 1938 metais, kai mo
kykloms tebuvo skirti 9 pro
centai miesto biudžeto?

“Kauno mieste pastaruoju 
metu veikia 3 kartus daugiau 
bibliotekų, negu jų buvo bur
žuaziniame Kauno. Apie klu
bus ir klubus-skaityklas tada 
niekas nesvajojo; o dabar jų 
veikia net 18. Mieste veikia 
du teatrai, 7 kino teatrai. 
Plečia savo veiklą Kultūros 
namai, kultūros ir poilsio par
kas.

“Ak ty v i a i K a u m > m i esto 
darbo žmonės dalyvauja me
ninėje saviveikloje. Apie še
šis tūkstančius saviveiklinin
kų jungia 250 įvairaus žan
ro meno saviveiklos kolekty
vų. V isoj e Tarybų . Sąj u ligo
je garsėja Politechnikos ir 
Medicinos institutų, medicinos 
darbuotojų profesinės sąjun

gos ir “Kauno audinių” fa
briko klubų saviveiklininkai, 
menininkai.

“žymius Tarybų Lietuvos 
sportininkų laimėjimus gausi

met auga.”
Toliau :
“Mieste pradėta statyti eilė 

naują Įmonių. Įveda papildo
mą gamybinį plotą ‘Perga
les,’ ‘Kauno audinių,’ ‘Ne
ries’ ir kitos gamyklos bei fa
brikai. Tuo būdu artimiau
siu laiku kelis kartus padi
dės .iii gamybos apimtis. Ne
trukus prasidės galingos hi
droelektrinės statyba. Miesto 
cmitras ir Panemune bus su
jungti nauju tiltu. Didelius 
darbus numatoma atlikti vys
tant švietimo ir kultūros įstai
gų. gyvenamųjų namų staty
bą. Jau šiemet bus pradėti 
statyti žemes ūkio akademi
jos rūmai ir bendrabutis stu- 

plentams. Bendrabučius taip 
pat Į gaus Politechnikos ir 

| Medicinos institutų studen- 
i\

Kauniškis J. Macevičius ra
šo : ,

“šianųien sunku bepažinti 
senąjį Kauną. Miestas auga 
ir plečiasi su kiekviena diena. 
Kyla nauji ‘Pergalės’ turbi- 

i nu gamyklos darbininkų na- 
. stato ^naujus šviesius na- 
; visa eilė kitų gamyklų 
organizacijų. Kiekv ienais 

:ais darbininkų šeimos
rauna vis daugiau naujų ir 

i šviesių butų, naujų vaikų dar
belių ir kitų kultūrinių ir bui- 
Itiniu pastatų. Vien tik šiais 
motais komunaliniam ir butų 
ūkiui išskirta 16,379.5 t ūks
iančio rublių. šiais metais 

■ Kaune veiks 57 septynmetės 
ir vidurines mokyklos su 30,- 
000 mokinių, žymios lėšos 
skiriamos kitoms kultūrinėms

2 sporto mokyklos, jaunųjų 
gamtininkų stotis ii' kitos.

“Sėkmingai veikia Kauno 
Muzikinis dramos teatras, ku
rio branduolį sudaro dramos 
trupė, baigusi Maskvos Luna- 
Čarskio vardo teatrinio meno 

! institutą.”
; Profesorius K. Baršauskas, 
j Kauno Politechnikos instituto 
j direktorius, rašo:

“Per dešimtmetį, praėjusį 
Ihuo išvadavimo dienos, Kau- 
■ nas sėkmingai užgydo fašisti- 
i nių barbarų padarytas žaiz- 
! das ir žymiai pralenkė .savo 
Į išsivystyme prieškarinį lygį.

“Ypač smarkiai’ pokario 
Į metais vystėsi ir toliau vys- 
' losi liaudies švietimas. Per 
I ši laikotarpį kelis kartus pa
didėjo mokinių ir 3 kartus—

• mokytojų skaičius bendrojo
• lavinimosi mokyklose. Paly- 
I ginti su buržuazinės valdžios
metais Kaune šiuo metu yra 

lapie dešimt kartų daugiau vi- 
' dūriniu mokyklų.i

“Kartu su tuo, Kaunas ta- 
i po aukštųjų mokslo įstaigų 
miestu. Tarybų valdžios me- 

j tais čia atidaryti nauji Me
dicinos ir Politechnikos insti- 

! tūtai, žymiai praplėstos bu- 
I vusios aukštosios mokyklos. 
' Nepaprastai išaugo studentų 
! skaičius jose.

ntai, Medicinos institutas 
kasmet išleidžia daugiau kaip 
200 gydytojų, žemės ūkio 
akademija kasmet paruošia 
apie 300 jaunų specialistų. 
Po 100 aukštai kvalifikuotų 
specialistų duoda respublikos 
liaudies ūkiui ir mokykloms 
Veterinarijos akademija bei 
Kūno kultūros institutas.

“Viena iš stambiausių res
publikos aukštųjų mokyklų 
yra Kauno Politechnikos in
stitutas, įkurtas tarybinės val
džios metais, šeši instituto 
fakultetai ruošia 19 specialy
bių inžinierius. Institute mo
kosi apie 3,000 studentų, o 
naujų priimama kasmet vis 
daugiau. Pavyzdžiui, šiemet į 
institutą priimsime 925 žmo
nes, iš kurių 75 siusime į 
Maskvos ir Leningrado aukš
tąsias mokyklas. Institutas 
kas metai paruošia apie 350 
inžinierių. Reikia prisiminti, 
kad buržuazijai valdant Lie
tuvoje per 20 metų tebuvo iš
leista apie 300 inžinierių, t. 

y. mažiau, negu dabar per 
metus išleidžia vienas mūsų 
institutas.

“Kiekvienas mūsų aukšto
sios mokyklos auklėtinis da
bar įsigyja ne vien teorines 
žinias, bet ir praktinius įgū
džius. Gausiai aprūpintos 
naujausia technika institu
to laboratorijos ir dirbtuves. 
Mūsų studentai praktikuojasi 
geriausiose Tarybų šalies ga
myklose. Kartu su tuo insti
tutas teikia sistemingą moks- 
linę-techninę pagalbą pramo
nei ir žemės ūkiui. Antai, 
instituto studentai, mokslinio 
personalo vadovaujami, pa
statė “Šešupės” kolūkiui 100 
kilovatų galingumo hidroelek
trinę, suprojektavo gyvenvie
tes apie 400 sustambintų res
publikos kolūkių. Šiuo metu 
jie padeda kolūkiečiams sta
tyti Bublių hidroelektrinę, 
talkininkauja Vilkijos rajono 
kolūkiečiams, Čekiškės M T S 
mechanizatoriams. Instituto 
kolektyvas ruošia projektus 
eiles rajonų kolūkiams elek
trifikuoti.

“Apie 40 procentų institute 
atliekamų mokslinių darbų su
siję su tolesniu žemės ūkio 
ir pramonės išvystymu. Kai 
kurie instituto bendradarbiai 
juos jaui sukūrė.”

Pataisa. Rugsėjo 9 d. lai- 
Į doje“pastabose” buvo rašyta, 
■ kad “kalėjimuose randasi 20,- 
1049 kaliniai.“ Turėjo būt pa
sakyta: “federaliuosc kalėj i- 
1 muose”...

“Aš netikiu į gegužio ir 
gruodžio vedybas,” peikė jau- 

, nesnysis senesnįjį. “Galų gale, 
; gruodis suras gegužyje pava
sario grožį ir šviežumą, bet ką 

j gegu ž is ras gru o d y j e ? ”
“Kalėdas”, atšovė senis.

Varšuvos didingas atstatymas
į Varšuva, VII. 21 d. — 
I Lenkijos Liaudies Respu
blikos sostinė Varšuva 
buvo viena iš labiausiai su
griautų antrojo pasaulinio 
karo metu sostiniu Euro
poje. Fašistiniai barbarai

I nušlavė nuo žemės pavir- 
Į šiauš ištisus kvartalus, tris 
' ketvirtadalius miesto pa- 
I statų payertė griuvėsiais.

Visa lenkų tauta sostinės 
atstatymą laiko savo gyvy
biniu reikalu. Papildyti 
lėšoms, kurias asignuoja 
valstybė, Lenkijos darbo 
žmonės laisvanoriškai su
rinko šimtus milijonų zlo
tų į Varšuvos atstatymo 
fondą. Miesto gyventojai 
tiesiog savo darbu dalyvau
ja atstatymo darbuose. Į 
sostinę siunčia savo sta
tybininkus visos-šalies mie
stai ir kaimai. Varšuva 
pavirto visajiaudine staty
ba.

Iki dešimtųjų išvadavimo 
metinių — Lenkijos atgi
mimo šventės, neatpažįsta
mai pasikeitė jos sostinės 
veidas. Nutiestos plačios 
magistralės, kaip, pavyz
džiui, Rytų — Vakarų ma
gistralė, sukurti nauji, gra
žiai išplanuoti rajonai, ku
rie niekuo n e p r i m e n a 
prieškarinių užkampių, to
kių kaip Muranuvas, Žoko- 
tuvas, Stare Miasto, Mily- 
nuvas ir kiti. Išplėsta 
gatvė Maršalkovska, už
statyta monumentaliais pa
statais. Mieste atstatyta 
ir pastatyta tūkstančiai gy
venamųjų namų. Pilnuti
nai atstatytas vandentie
kis, kanalizacija, dujote- 
kis, transportas. Atstaty
ti Žeromskio vardo parkas, 
Saskio parkas Lazenkose. 
Įsteigtas centrinis kultū
ros ir poilsio parkas, ap
želdinamos nuo griuvėsių 
išvalytos gatvės. Jau da
bar Varšuvoje yra 965 
tūkstančiai gyventojų.

Varšuva darosi stam

Įdomūs daviniai apie 
žuvies pramonę

žuvis yra svarbus žmonių 
maistas. Prie žuvies gaudy
mo ir paruošimo darbuojasi 
Amerikoje tūkstančiai darbi
ninkų.

Bet gal dar daugiau dėme
sio kreipiama ir daug pa
stangų dedama žuvies pra
monei išvystyti ir pakelti Ta
rybų Sąjungoje. Apie tai ne
mažai davinių patiekia jūrų 
žuvų ūkio ir okeanografijos 
instituto direktoriaus pava
duotojas L. B e r d i č e v skis. 
Tarp kitko, jis rašo:

Tarybų Sąjungos žuvies 
pramonė vystosi sparčiai ir 
turi nepaprastai palankias 
perspektyvas toliau augti, 
šias perspektyvas nulemia, 
visų pirma, tai, kad jos van
dens telkiniuose yra didžiu
lės atsargos žvejojamų žuvų, 
jūros gyvulių, bestuburių ir 
kitų žvejojimo objektų.

Jūros ir upes
Keturiolika jūrų skalauja 

Tarybų Sąj u n gos k r a n t u s . 
Kranto linijos ilgis sudaro 42- 
43 tūkstančius kilometrų. T. 
Sąjungoje yra nepaprastai 
daug ežerų, tvenkinių, daug 
upių, kurių bendras ilgis su
daro daugiau kaip 300 tūks
tančių kilometrų. Veikian
čiųjų vandens talpyklų plo
tas sudaro 800 tūkstančių 
hektarų, o artimiausiais me
tais jis keleriopai padidės.

Savo žuvų atsargomis tur
tingiausios yra Barenco, Kas
pijos, Azovo jūros, o taip pat 
Tolimųjų Rytų jūros. Jos duo
da pagrindinę masę Tarybų 
Sąj u n gos j ū rose s u ž ve j o j am ų 
žuvų, žvejojamų žuvų atžvil
giu didelę vertę liaudies ūkiui 

biausiu šalies pramonės 
centru. Žeranyje (Varšu
vos rajonas) pastatyta 
lengvųjų automobilių ga
mykla, statoma kokybinio 
plieno gamykla, staklių ga
mykla ir stambi, pirmoji 
Lenkijoje šiluminė elek
tros centrinė. Atstatytos 
maisto, elektrotechnikos, 
metalo apdirbimo pramo
nės įmonės. Sostinėje da
bartiniu metu statoma apie 
40 pramoninių objektų.

Didžiausias Lenkijos mie
stas tapo ir stambiausiu 
šalies kultūros centru. Ja
me yra apie 400 mokyklų. 
Sostinėje — 16 aukštųjų 
mokyklų, tuo metu, kai iki 
karo jų buvo iš viso 5. Jo
se mokosi 30 tūkstančių 
studentų. 50 mokslinių ty
rimo institutų vykdo dide
lį mokslinį darbą. Po karo 
įsteigta Lenkijos Mokslų 
akademija. Varšuvoje ati
darytos kelios mokslinės 
bibliotekos ir daugiau kaip 
70 masinių bibliotekų.

Varšuvoje yra 16 teatrų, 
kurių tarpe valstybinis len
kų teatras, nacionalinis te
atras, valstybinis liaudies 
muzikinis teatras. Įsteig
tas puikus dainų ir šokių 
ansamblis “Mazovše.”

Varšuvos puošmena ir 
jos pasididžiavimas yra 
statomi kultūros ir mokslo 
rūmai — tarybinės liaudies 
dovana Lenkijos sostinei. 
Tai bus didingas pastatas, 
kurio aukštis 227 metrai. 
Rūmai taps šalies moksli
nio ir kultūrinio gyvenimo 
centru. Juose įsikurs Len
kijos Mokslų akademija, 
dramos teatras, du kino te
atrai, kongresų salė, tech
nikos ir pramonės muzie
jus. Viename iš pastato 
sparnų bus jaunimo rūmai, 
Aplink rūmus įrengiama 
puikiai apipavidalinta aik
štė, sodinami skverai.

Elta.

turi vidaus vandens telkiniai 
—ežerai, tvenkiniai, vandens 
talpyklos ir upės, nes čia yra 
vertingiausių rūšių žvejojamų 
žuvu. €

ŽuVų rūšys
Tarybų Sąjungoje daugiau 

kaip trečdalį sužvejojamų žu- 
I vų sudaro stambiosios, tan
kiais tinklais gaudomos žuvys, 
(sterkas, karšis, karpis ir kt.) 

I bei lašišos, kurios savo mais
tingumo ir skanumo savybė
mis stovi žymiai aukščiau, 
negu menkės ir net silkės. 
Eilės vertingiausių žvejoja
mų žuvų atžvilgiu Tarybų 

! Sąjunga užima monopolinę 
i padėti pasaulyje. Antai, TS 
vandens telkiniuose sugauna
ma 95 procentai visame pa
saulyje sužvejojamų sturių ir 
daugiau kaip 60-70 procentų 
sykų bei mažiau vertingų žu
vų. T. Sąjunga nuo 1949 
metų užima taip pat pirmą 
vietą pasaulyje lašišų suga
vimo atžvilgiu.

Žuvivaisos ūkiai
Ryšium su tuo, kad prie 

stambiausių šalies upių sta
tomos galingos hidroelektri
nės, Tarybų Sąjungoje vykdo
mos plačios žuvivaisos ir me
lioracijos priemonės, skir
tos vertingiausių žvejojamų 
žuvų atsargoms palaikyti bei 

’padidinti, o taip pat jų su
gavimui padidinti, šiuo metu 
statoma dešimtys žuvininkys
tes gamyklų, žuviavaisos ūkių 
ir melioracijos sistemų, kurie 
Įgalins veisti tokį kiekį di
džiųjų eršketrų, sturių, laši
šų, karpių, karšių, sterkų ir 
kitų žuvų, kad galima būtų 
maksimaliai patenkinti vis
didėjančius gyventojų porei
kius.

Pramones augimas
Pokariniais metais TS žu

vies pramonė, palyginti spar
čiai atkūrusi savo ūkį, kuris 
eilėje rajonų karo metais 
buvo beveik visiškai sugriau
tas, pasiekė žymius laimė j i- 

j mus. 1953 metais Tarybų 
Sąjunga dvigubai padidino 
žuvies sugavimą palyginti su 
1946 metais. Per artimiau
sius dvejus-trejus metus tem
pai didinant žuvies sugavi
mą ir aukštos kokybės žu
vies produktų gamybą dar la
biau padidės. 1954 metais 
žuvies sugavimas palyginti su 
1953 metais padidės 22 pro
centais, 1955 metais—53, o 
1956 metais —72 procentais.

Kas metai vis labiau susti
prėja materialinė - techninė 
žuvies pramonės bazė — pa
daugėja konservų gamyklų, 
šaldytuvų ir kitų žuvies ap
dirbimo įmonių, pakyla žuvies 
apdorojimo mechanizacija. 
Tatai įgalina žymiai padidin
ti šaldytos ir vėsintos žuvies, 
konservų, marinadų, rūkytų 
ir kitų vertingų žuvies pro
duktų gamybą. 1953 metais 
palyginti su 1940 .metais žu
vies konservų gamyba padidė- 

Į jo daugiau kaip tris kartus, 
1 šaldytos ir rūkytos žuvies 
produkcijos — pusantro kar
to, sūdytos žuvies nugarinės 
gaminių — beveik du kartus. 
Šiais metais žuvies produktų 
(ypač aukštos kokybės)gamy
ba žymiai padidės.

Pramonės mechanizacija
žvejyba, kaip yra žinoma, 

priklauso prie daug, darbo 
reikalaujančių ūkio šakų. Ca
rinėje Rusijoje ši šaka buvo 
visai nemechanizuota. Visos 
žvejojimo ir žuvies apdoroji
mo operacijos buvo atlieka
mos rankomis. TSR Sąjungos 
žuvies pramonėje plačiai, tai
koma darbo procesų mecha
nizacija. Antai, mechanizuo
to žvejojimo lyginamasis svor- 
ris valstybinės žvejybos siste
moje šiuo metu sudaro dau
giam kaip 80 procentų. Sun
kus žvejo darbas virto indus
trinio darbo rūšimi.

šimtai pirmarūšių tarybinių 
laivų, aprūpintų šiuolaikine 
navigacijos, ieškojimo ir žve
jybos technika, žvejoja toli 

nuo Tarybų Sąjungos kran
tų, kasmet Įsisavindami nau
jus žvejybos rajonus. Jeigu 
1947 metais Tarybų Sąjungos 
žvejai šiaurės Atlante suga
vo devynis tūkstančius cent
nerių silkių, tai 1953 metais 
silkių sugauta daugiau kaip 
milijonas cientenerių, o 1954 
metais bus sužvejota du mili
jonai centnerių.

Jūros gyvuliai
T. Sąjungoje plačiai išvys

tytas jūros gyvulių — delfi
nų, ruonių, banginių — gau
dymas. Banginiai medžioja
mi Tolimųjų Rytų jūrų ir 
Antarktikos vandenyse. Bęn- 
dras banginių sumedžiojimas 
ir taukų išdirbimas^ kas metai 
didėja. Gana pasakyti, kad 
pokariniais metais sumedžio
jamų banginių kiekis padidė
jo septynis su puse karto. 
Atitinkamai didėja ir gauna
mų banginio taukų kiekis.

Žuvų ūkio mokslas
T. Sąjungos žuvies pramo

nei sėkmingai vystytis didelę 
reikšmę turi žuvų ūkio moks
las, kuris tiria žuvų, jūros 
gyvulių ir kitų žvejojimo ob
jektų gyvenimą bei elgimąsi. 
Daugiaui kaip trisdešimt spe
cializuotų mokslinių įstaigų 
visose šalies jūrose ir gėlo 
vandens telkiniuose vykdo 
kompleksinius biolo g i n i u s , 
technologinius ir techninius 
tyrimus. Šiuo metu vien žu
vų ūkio šakų mokslinio ty
rimo institutuose ir jų filia
luose dirba 1,500 žmonių, 
tame tarpe mokslinių ben
dradarbių—1,200. žuvų ūkio 
institutai turi daugiau kaip 
50 laivų, kurie yra specialiai 
įrengti \ ir pritaikyti jūrų 
mokslinio tyrimo darbams to
li nuo krantų vykdyti.

Pastabos
“N. Y. Times” apskaičiuo

ja, jog įvairių prekių gele
žinkeliais pervežimas šiais 
metais būsiąs mažiausias nuo 
1939 metų. Pirmas šių me
tų pusmetis tai parodo, kad 
prekybinių geležinkelių biz
nis smarkiai puola žemyn.

Kadangi geležinkeliai skai
tosi ekonominiu barometru, 
tai iš to galima padaryti tik 
vieną išvadą: ekonominė pa
dėtis eina blogyn. Tačiau 
negalima pasakyti, ar ji pa
sieks šių metų pabaigoje 1939 
metų padėtį, kuomet mes tu
rėjome apie 10 milijonų be
darbių.

Bet Eisenhowerio adminis
tracija dar vis nemato artė
jančios ekonominės krizės 
ženklų.

Naujas pavojus automobi
lių industrijai iškilo, kuomet 
taupūs ir nebrangūs iš Vo
kietijos importuoti “Volkswa
gen” tipo automobiliai pasiro
dė Kanados gatvėse. Jie su
daro rimtą Anglijos ir Ame
rikos automobilių industrijai 
kompeticiją.

Nepraeis daug laiko, kai 
ir kiti vokiečių produktai gau
singai pasirodys įvairiose ša
lyse ir tuomi sudarys dar di
desnį Anglijos ir Amerikos 
industrijai pavojų. Su piges
nėmis prekėmis vokiečiai gali 
nemažai rinkų paveržti.

W. M. Paxton antai pa
sakė: “Idėjos eina per svie
tą griausmingiau., kaip kanuo- 
lės. Mintys yra galingesnės 
už armijas. Principai atsiekė 
daugiau pergalių, negu raite
liai ir kariniai pabūklai.“

Naujos, progresyvės idėjos 
smarkiai plečiasi po visą pa
saulį. Jokia jėga jų negali 
sulaikyti. Jos persiveržia per 
visokias užtvaras. Jos daužo 
imperialistinio kolonial i zmo 
tvirtoves. Geriausiai tai ilius
truoja Azijos ir Afrikos žmo
nių kovos.

Lenkų pabėgėlių generolas 
W. Anders andai išdrožė 
smarkią prakalbą. Jis pa
reiškė, kad lenkai turėtų iš-

4 psl.—Laisvė (Liberty)- šeštad., Rugsėjo (Sept.)Į 11, 1954

Milwaukee, Wi$.
Komunistų partijos kandida
tas Lt. gubernatoriaus vietai
Wisconsino valstijos Kpaiu- 

nistų partija turės kand^W^ 
ieitenanto gubernatoriaus urė
dui, pranešė valstijos partijos 
pildomasis komitetas Čionai. 
Komitetas parinko kandidatu 
buvusį Milwaukee apskrities 
partijos pirmininką, Sigmund 
G. Eisenscher. Jis lapkričio 
rinkimuose bus kaipo “write- 
in” kandidatas.

Eisenscher išleido sekamą 
pareiškimą:

—Wisconsinas sutiks šių 
motų rinkimus su 66,000 be
darbių. Negrai visur stumia
mi iš darbų ir farmeriams 
gręsia bankrotas iš sukietėju- 
sios politikos korporacijų kon
troliuojamos valdžios. [Mc
Carthy šalininkai į tuosh di
delės svarbos klausimus Hat- 
sako su isterišku riksmu

i kad komunizmas vyriausias 
Mausimas.

—Toks su pratimas—niekas 
daugiau, kaip absurdas, ku
ris negali išrišti tikrųjų U10* 
blemų. šiandien nėra komu
nizmo klausimas, bet ką ko
munistai remia, tai tampa die
nos klausimu. Esame liudinin
kais fakto, kad net “Giri 
Scouts” yra kaltinamos “ko
munizmo” tend.encijosc. Tai 
pavyzdys, prie kokio idiotiš
kumo makartizmas galimas 
r.etvarkiam žmonių mąstyme 
ir į ką komunistai tiki ir už 
ką jie stoja.

—Tai bus mano ypatinga 
kontribucija kaipo komunisto 
ateinančiuose rinkimuose nu
šviesti mūsų poziciją visais 
klausimais, taip kad melagin
gi šauksmai ant komunistų iŠ 
McCarthy ir jo pamėgdžioto
jų nebūtų naudojami aptem- 
dymui balsuotojų sąvokos.

—Nežiūrint į pažiūrų skir
tumus, kai kuriais klausimais, 
mes manome, kad yra galima 
ii- reikalinga sudaryti ant tieki 
plati liaudiška koalicija pa
siekimui tikslų, kuriuos di- 

1 džiuma žmonių užgina ^jla- 
, bar — tai kad žmonės galė
tų nušluoti nuo kelio makar- 
tizmą šalin ir žygiuoti pir
myn išrišimui skubių proble
mų, kurios šiandien kvaršina 
didžiumą darbininkų, farme- 
rių ir negrų žmonių.

Toliau Eisenscher nurodo, 
kad Wisconsino žmonės yra 
parodę aiškiai, jog jie atme
ta McCarthy ir Hitlerio idė
jas. McCarthy ir jo inkvi
zicijos nesukūrė isterijos Wis
consino žmonėse, jo fašisti
niame laipsnyje, sako Eisen
ach er.

Savo pareiškimą Eisenscher 
baigia:

—Kaip ilgai komunistų va
dai, kaip Gene Dennis ir 
Claude Lightfoot yra kalėji
me už savo įsitikinimus, be 
kaltinimo už kriminališk^s 
aktus, tai joks asmuo nėra 
saugus laisvai pasirinkti po
litinį kelią.

—Dabar yrą laikas, kad 
amnestija būtų suteikta visom 
Smith Akto aukom, kad -Pat
sai Smith Aktas, kaip ir Taft- 
Hartley Aktas, būtų panai
kinti, kurie varžo Amerikos 
darbininkų laisvas pažiūras.

Milwaukietis

t

laikyti tas žemes, kurias jie 
gavo iš Vokietijos Hitlerį su
mušus. Dabartinė nustatyta 
siena su Vokietija turėtų pas- 

; loviai pasilikti.
Tačiau jis negalįs priimti 

dabartinių rubežių su Sovietų 
Sąjunga. Vilnius ir visa apy
linkė, taipgi -Lvovas su gera 
Ukrainos teritorija turėtų bū* 

I ti prijungta prie Lenkijos.
Vadinasi, jis kalba už nau

juosius rubežius vakaruose ir 
senuosius rytuose. O kad tai 
realizuoti, tai jis esąs pasiruo
šęs kariauti, žinoma, su Tary
bų Sąjunga. Visa bėda 
tik tame, kad jis yra “gene
rolas be armijos.” ?

Griki*



SO. BOSTON, MASS.
URAGANAS

Tp\ rašytojas galėtų žo
džius paveikslą nupiešti-at
vaizduoti Laisvės skaityto
jams neseniai praėjusį gam
tos šposą uraganą ir jo pa
sekmes.

Naktį lyja, vėjuota. Ryte 
taip pat lyja, smarkus vėjas. 
Apie 10 valandą radijas pra
nešinėja, kad ši vėtra susida
riusi kur ten Atlantiko van
denyne, pradžioje slinkusi tik 
po apie 5 mylias į valandą, 
aplenkusi pietines Amerikos 
valstijas, o dabar jau bėganti 
apie 50 mylių i valandą. Aiš
kina jos susidarymo priežas
tis.

Vėtra užklumpa Naująją 
Angliją ir Bostoną visu smar
kumu. Vėjo sūkurys eisiąs 
apie 10,0 mylių i valandą.

Kas čia tokio, manau sau. 
Čia jau du kartu panašiai bu
vo. Man gi nieko blogo ne- 
pad.’^ė, Tik medi darže išro
vė, bet už tai man malkų bu
vo. ę

Visgi neramu. . žvilgteriu 
pro langą gatvėn. Medžiai 
grėsmingai siūbuoja - ūžia. 
Žiūriu pro virtuvės langą į 
jūros įlanką “Dorchester 
Bay.” Baltos bangos per už
tvara persirita, vanduo Co
lumbia kelią užpila. Kaimy
no darže medis, didingai au- 
gęs-bujojęs, jau pakrypęs 
švaistosi ir ant telefono vielų 
užvirto.

Klausau radijo Vis per
spėja: Niekui- neik, niekur 
nevažiuok' Būk ten. kur esi!

'Klausyk tolesnių pranešimų.
Kaip 12 ir 15 minučių mano 

radijo priimtuvas nutilo. Kas 
ir vyksta jau nesigirdi. Stri
bą karts nuo karto vis su
dreba. Lietus pilte pila.

žiūrėsiu, ar dar viskas gerai. 
Atidarau antro aukšto duris, 
ir vėjas duris iš rankų išpiešė. 
Tai jau visai negerai. Gal 
langų jau nebėra, ar ko? Ne, 
langai visi čieli. Tik vienas 
iš apačios apie du coliu pra

daras. Pasekmė: lubos, sie- 
. uos, lova, viskas supilta van
deniu! Ir iki langą užda- 

! riau, pusėtinai pats sušlapau.
Atsargiai kiūtinu žemyn, 

, žvalgausi. Priemenės duris 
| pravėręs dairausi, — lyg su- 
; žaibavo, pokšti-traška kas ten. 
Atgal stubon! Pro langą žiū
rit; ir matau, kad elektros lai
das nutrūkęs tabaluoja, be
veik žemę siekia, ir kai tik 
kitą vielą pasiekia — pokšti- 
traška, iki perdegęs nukrito.

Pagaliau vėtra lyg aptilo 
ir lietus netaip smalkiai pila. 
St ūbos' nesugriovė. Ramiau’.

Be elektros radijas ir šaldy
tuvas neveikia. Kaip bus su 

'maistu? Nors nedaug, bet 
. visgi vra. Ii’ kas liko nuo 
.tos dienos — i dėžę sukrovęs 
rūsiu, kur vėsiau, padėjau. 

' Nuostoliai menki. Vėliau pir- 
i l.om tik tai dienai. Taip pra- 
' gyvenom šešias dienas. Ne
patogu, bet nieko nepadarysi.

1 Prasčiau su šviesa. Temsta-7- 
gulk ir gulėk iki prašvis. Bū-

1 linam reikalui vartojam žva
kutę.

2-rą valandą popiet prašvi

to, lietus sustojo ir saulės 
spindulys pro debesis jau 
švysteri. Užsimovęs ant gal
vos kepuraitę dui pa.jūrin. 
Per Columbia Road einant vė
jas nutraukė nuo mano gal
vos kepuraitę. Mačiau, kaip 
ii lekia vis aukštyn ir aukš
tyn. Ap grižo * ji kur žemėn, 
nežinau. . . Be kepurės grum
damasis su vėju einir tolyn 
Šaligatviu link City Point. 
Reginys nejaukus. Medžiai- 
medeliai išrauti bei išlaužti. 
Visai sveikų, rodos, nedaug 
liko. Mažesnių ir didesnių 
laivukų sudaužytų daugybė. 
Vienas didingai stovi, kaip 
laivui reikia perkeltas per 12 
pėdų mūro sieną ant žemės. 
Kitas, mažesnis, gal apie 300 
pėdų nuo jūros viduryje ke
lio guli. Daugelis išliko pri
rištų plūduriuojant ant van
dens.

šiaip taip nusiskerečiojau 
net iki Marine Parko; kur 
vandens klanai gilūs—aplen
kiau. Gatvėse šen ten pribars
tyta plytų, — mat, ne visu 
st u b ų k a m i n a i a t s i 1 a i k ė. Lem
pų ir langų stiklų daugybė vi
sur pribyrėjusių. Seni, dide

li) medžiai su papuvusiais vi
duriais bei šaknimis išvirtę. 
Stebėtis reikia, kad jie griu
vo daugiau gatvėn, kur tuščia. 
Ne visi tokie geri, čia ir ten 
matėsi atsirėmusių ant šlubų.

Iki namo pargrįžau, saule 
švietė, vėjas dingo, ramu. Tik 
pro langus menkai matėsi— 
gal sūrus jūros vanduo ar 

! kas kitas storokai stiklus ap
lipdo. Turėjau valyt.

SERGA. Veiklus, geras 
draugas Juozas Masteika, gy-
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venęs Dorchesteryj, pirko 
gtubą Cantone ir į ten išsi
kraustė. Tur būt jų stubos 
stogą vėtra apdraskė, reika
lavo taisymo, bet dabar sun
ku darbininkų gauti, kadangi 
visi extra darbų turi. Todėl 
pats bandė pataisyti. Nukri
to ir sunkiai susižeidė. Dabar 
randasi Brocktono ligoninėje. 
Yra vilties, kad greit pa
sveiks.

ĮVYKIS. Verta, manau, 
priminti, kaip visai nelauktai 
ir netikėtinų nelaimių įvyksta. 
Gal dvi savaitės atgal šiauri
niuose Bostono priemiesčiuose 
Everett. Malden ir Medford 
įvyko trenksmas (blast) toks 
smarkus, kad buvo išbyrėju
sių langų ir net stubose tinku, 
žmonės išsigando. Bostono 
laikraščiuose labai menkai 
apie tą įvykį rašė. Rodos, 
kad kas nors įsakė nerašyt, 
nekalbėt.

Pasitaikė proga sutikti žmo
gų, kuris turi apie tai autori
tetingą supratimą. Todėl jį ir 
klausiau. Štai jo atsakymas: 

Jot orlaivis lėkė virš balso 
greičio. Oro virpėjimas buvo 
baisiai smarkus, todėl taip 
įvyko. Nors įsakyta virš mies
tų taip greitai neskraidyt, bet 
to neprisilaikyta.

Po visko manau, kad stu
bų savininkai turi apsidraus
ti ne tik nuo gaisro, bot ir 
nuo visokių nuotikių.

IŠLEISTUVĖS. Aldona v.vks- 
j ta į Chicagos festivalį. Aldona 
Wallen yra geriausia mūsų 
dainininkė Naujojoje Anglijo
je. Pokylis įvyks rugsėjo 18, 
7 vai. vakare, Liet. Tautiška
me Parke, Montello, Mass. Iš 
Bostono apylinkės daugelis 
ruošiasi dalyvauti.

Aist

daugelį 
pažan-

Dlizabethe, abu su 
priklausė prie šė

New Jersey Naujienos
Šią praėjusią vasarą mirė 

trys Laisvės skaitytojai. Jie 
buvo ne tik Laisvės skaity
tojai, bet ir pažangių organi
zaciją nariai. Netekimas jų 
yra nuostolis mūsų valstijos 
pažangiam judėjimui. Jų at- 
pildymas nėra lengvas darbas. 
Mirė Krutienė, Trakimas ir 
Savičius. Du-elizabethiečiai ir 
vienas bayonietis.

Su Savičių teko nekurį lai
ką dirbti organizacijose, - ne 
Elizabeth, bet kuomet gyveno 
kitame mieste ir kitoje valsti
joje. Jį pažinau per 

'metų ir tai buvo gana 
gus judėjime žmogus, 
ve n darni 
moterimi
niau gyvavusio Bangos Choro.

Kuomet Bangos Choras nu
stojo gyvavęs, tai jo moteris 
priklausė prie Sietyno Choro, 
Newark, N. J. Newarkas nė
ra jau taip toli nuo Elizabe- 
tho, bet visgi ne arti. Ir kuo
met vietiniai kartais įsikalba 
neturinčiais laiko, tai velionis 
Savičius surasdavo liuoso lai
ko savo moterį nuvežti į pa
mokas, nepaisant kelio tolu
mo. Rodosi ir jisai pats tūlą 
laiką priklausė Sietyno Chore. 
Jo likusi našlė turi neblogą 
soprano balsą.

Jisai, turėdamas auto ina- 
| šiną, nekartą yra patarnavęs 
laike Laisves vajaus vežioda
mas vajininkus išlinkimui se
nų ir gavimui naujų skaityto
jų. Gaila, kad vietiniai neap
rašė j’o staigios mirties. Tik 
žinoma, jog mirė ligoninėje, 
po sunkios operacijos. (Užuo
jauta velionio moteriai ir su
narni

maistas kitokis, oras ir visi ki- Gijoje nesigirdi, kad bent ku-
ti dalykai jau užmiršti ir rei
kia prie jų priprasti.

Su pradžia sekamo menesio 
' prasideda dienraščio Laisvės

I per kelis metus laimėdavo pir- 
Įmą prizą, bet per paskutinius 
! porą metų to neatsiekdavo,

“Yes,” šis sunkus ir atsako- 
mingas darbas gula ant cliza- 
bethiečių. Mes gi ne visi jiem 

į padedame: vieni savus punk
tus priskaitome sau, kiti ati
duodame, tai vienam, tai ki
tam ir taip darome, kaip kam 
atrodo geriau. Bet reikia sek
ti pavyzdį kitų kolonijų, bet 
valstijų, kuomet jie dirba su

tartinai ir vieningai. Pabandy
kime šiais metais ir mes taip 
dirbti. Pasekmės gali būt ge
ros. Pirmas prizas New Jersey 
valstijai!

žiema nebetoli. Mūsų vals- ;
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liojo kolonijoje būtų ruošia
mas parengimas. Metai bėga.

I mos šiltą pečių. Organizacijų 
i narių skaičius mažėja, mažes- 
j nėse kolonijose apie bent kokį 
j parengimą nėra svajonių ir ' 
tik visa, mano manymu, viltis,

i tai Newark ir Elizabeth.

Taip Harrisono ir Kearny 
draugai juda, bet jie savo 'Ti
kimo negarsina—dirba tykiai,

Pilietis

Hartford, Conn
A.L.D.L.D. 68 kuopos mėnesinis 

Kusirinkinias įvyks pirmadienį, rug- 
jsėjo-Sept. 13 d., prasidės 7:30 vai. 

vakare, Laisvės Choro svetainėje, 
157 Hungerford St. Visi nariai ir 
narės malonėkite dalyvauti. Vasara 
jau baigiasi, gal nutarsime surengti 
koki parengimą rudeniui artinantis. 
Nepam i ršk i t e a t silanky t i.

WORCESTER. MASS
Massachusetts Lietuvių Rudeninis

Rengia L. L. I). II-(a Kuopa

Rugsėjo 12 September 
Gražiame Olympia Parke 
68

E

(Tąsa)
— Drauge, vis mane klausinėj! apie 

darbo sąlygas, bet neprisimeni apie uni
jas. Ar žinai, kad be darbininkų vieny
bės, be unijos, negali būti darbo žmo
nėms geresnių darbo sąlygų?

Jurgis instinktyviai jautė didelį pa
tenkinimą girdėdamas tuos žodžius ir 
lyg pasiteisindamas atsakė:

—Šiame mieste esu naujokas, tai apie 
unijas dar daug nežinau. Atvykau iš 
Pennsylvanijos mainų, ten priklausiau 
prie mainerių unijos. Kai šiame mies
te gausiu darbo, tai ir prie unijos pri
sirašysiu, jei čia tokia yra. Yra tokia, 
ar ne?

—Taip, drauguti, čia yra tvirta uni
ja, nors ji buvo suorganizuota tik keli 
metai atgal, ir ją sukūrė organizatoriai, 
kurie atvyko iš toliau. Ir ji jau turi sa
vo eilėse daugiau negu pusę visų fabri
ku darbininku, v

Jurgis užsakė dar po stikliuką alaus 
ir taip su draugu kalbėjosi apie kokią 
valandą. Dar daug, daug jis ten nuo sa
vo draugo sužinojo. Ant galo Jurgis jo 
paprašė dar kartą suminėti keleto ma
sinių vardus, kad jas galėtų geriau at
minti, bet anas nieko nelaukdamas var
dus aiškiai surašė ant popieriaus ir pa
davęs Jurgiui sakė:

—Samdytojui pasakyki tuos visus 
vardus, tai tuojau darbo gausi...

Jurgis jo dar paprašė, jei nei vienas 
negaus darbo, sekančią dieną susitikti 
toje pačioje vietoje, ir jie atsisveikino. 
Sugrįžo Jurgis į namus jau vėlyvą nak
tį, pirmą valandą, bet vis vien griebėsi 
mašinų vardus studijuoti, kad galėtų 
juos geriau ant rytojaus atminti.

Ir nors taip vėlai jis ėjo miegoti tą 
vakarą, naktis _yis vien jam atrodė la
bai ilgai, nes nekantriai laukė auštant, 
laukė dienos, kuomet jis vėl eis į fabri
kus, bet šiuo kartu apsiginklavęs žinoji
mu, apsiginklavęs kelių mašinų var
dais...

Rytas pagaliau išaušo ir Jurgis kėlė
si su viltimi, nors visai pavargęs dėl 
trumpo miego. Puodelis kavos, ir jis pa
sileidžia link tos pusės, kur jau staugia 
fabrikų kaminai. Kur eiti? Į didžiausią! 
Jurgis jautė, kad jis eina kaip nugalė
tojas, kad prieš jį atsivers visos durys...

nštai jis jau samdymo raštinėje.
*—Kokių darbų moki?
^-Ant mašinų.
—Ant kokių mašinų?
Samdytojo balse girdėjosi lyg panie

ka. Bet Jurgis drąsiai įvardino keletą 
mašinų.

—Ant kokiu?
Samdytojas lyg negirdėjęs atsakymo 

pakartojo klausimą. Bet Jurgis dabar 
jau, kaip riešutą iškrimtęs, pasakė var
čius, veik visus, kuriuos atsiminė.

Darbdavys atsargiai pažiūrėjo į jau
ną Jurgį, nusišypsojo, pakraipė galvą 
ir pasakė, kad turi darbo prie tokios 
i)’ tokios mašinos.

—Ar nori ten dirbti? klausė jis.
Ir ten pat viską Jurgio išklausinėjo, 

surašė viską ir liepė rytojaus diena atei
ti dirbti. Ir vėl nabagučiui atėjo ilga 
naktis. Jis beveik nemiegojo, galvoda
mas tą patį: kaip bus? Ar jis galės dirb
ti prie pastatyto darbo?

Ir sekantį rytą jis skubėjo prie fabri
ko, kad pamatyti tą baisią mašiną, vis 
dar galvodamas:

—Ką aš darysiu, juk nieko apie ją 
nežinau....

Kai Jurgis atėjo departmentą, kur 
buvo paskirtas, formalias pašaukė ma
šinistą ekspertą, kad parodyti žaliukui, 
kaip dirbti. Jurgis nusistebėjo. Jis pa
stovėjo keletą minučių, pasižiūrėjo aty- 
džiai, kaip jo mokytojas dirba taip len
gvai, sklandžiai, ir suprato, kad čia 
jau nereikia baisaus mokslo, kad jis ir 
mokės...

Paskui mašinistas perdavė jam, ir jis 
pradėjo dirbti anam dar vis prižiūrint, 
darant pastabas, aiškinant mašinos de
tales, ir štai Jurgis jau dirba pats taip 
gražiai, kaip mokytojas. O dar padirbus 
viršlaikį iki devintos vakaro, jam jau 
buvo žinomas visas baisios mašinos me
chanizmas.

Mašinukė buvo nedidelė (“leitukas”). 
Sukasi du volukai ir į vidų reikia įdėti 
apskritą geležies šmotelį. Paspaudus 
rankeną tai volukai prasižioja ir pagrie
bia darbą, o kitą rankenėlę paspaudi ir 
priveržia. 0 labai aštrus peiliukas lygiai 
gražiai apeina ir apipjauna.

Pirma vieną galą, paskui kitą, o pas
kui, po tos operacijos, darbas jau eina į 
kitą departmentą, kur ant kitų mašinų 
išplauna gvintus—ir jau gatavas sriu
bas. O šriubus tame fabrike darė viso
kiausio didžio, nuo tokio mažumo kaip 
mažyčio rankinio laikroduko, iki milžinų 
didžių, kuriais sušriubuojami dideli til
tai.

Algos išmokėjimo dieną Jurgis nuste
bo, kad moka labai mažai, tik po dolerį 
ir 35 centus į 10 valandų darbo dieną, o 
moterys, kaip jis sužinojo, dirbo už dar 
mažiau, tik dolerį dienai. Tik mechani
kai gavo po dolerį 75 centus.

(Bus daugiau)

Sam Francisco, Cal.
Kur organizuoti darbininkai? I

Juo arčiau einame prie 
rudeninių rinkimų, tuo didėja 
pasidalinimas orga n i z u o t ų 
darbininkų eilėse. Ypatingai 

i aštrus pasidalinimas Amori- 
• kos Darbo Federacijos unijo- 
i se, kurios šioje valstijoje tu- 
■ ri apie 1,270,000 narių. Tai 
i išryškėjo prieš keletą dienų 
| įvykusioje Idderacijos suorga
nizuotoje Labor’s League for 
Political Education konferen
cijoje.

Konferencijoje dalyvavo 
keturi šimtai žmonių. Orga

nizacijos lyderiai užsispyrė 
pravesti užgyrjmą Repūbli- 
konų partijos: kandidatus į 
valstijos gubernatorių ir jo 
pagelbininką. Jie paskelbė, 
kad konferencija rankų pakė
limu užgyrė gubernatoriaus 
Knight ir Harold P o w e r s 
kandidatūrą. Tuojau didelė 
dalis delegatų paskelbė_pro- 

I tęstą ir atlaikė kitą konfe
renciją. Toje konferencijoje 
dalyvavo trys šimtai delega
tų.

Šita “sukilėlių” konferenci
ja užgyrė demokratų Graves 
ir Roybal kandidatūrą.

Vadinasi, Federacijos unijos 
pasidalino į dvi kempes. Da
lis jų vadų remia republiko
nų kandidatus, o kita dalis 
demokratų/

Tiesa, CIO unijos beveik be 
išimties stoja ūž Demokratų 
partijos kandidatus, bet šioje 
valstijoje Federacija daug 
įkaiti i ngesnė nariais už CIO. 
Ją sudaro seniausios unijos. 
Rudens rinkimuose jų nusi
statymas gali nusverti rezul
tatus. Rep’ublikonai paten
kinti, kad jiems pavyko unijų 

i judėjimą politiniu klausimu 
suskaldyti. Rep.

Quinsigamond Ave., Shrewsbury, Mass.So. r

Mūsų dienraščio rudeninis 
sąskridis jau artinasi. Įvyks 
lapkričio (November) 11 d., 
Liberty Auditorijoje, 1.10-06 
Atlantic Avenue, Richmond

p
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(BUKAUSKAS)

two double bedsRoom

- double bedRoom>
Rašykite ar telefonuokite del rezervacijų

4

1
» 
»

» 
»

. $7.00
- $5.50

- .$4.00

Ežeruose maudynes, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.

5 pusi.—Laisvė (Liberty)- šeštad., Rugsėjo (Sept.) 11, 1954^.

()ne
One Room - one double bed, one single bed
One

1 Mano geras pažįstamas iš 
Jugoslavijos rugpjūčio mėnesį 
aplankė savo seną tėvynę. Ga
vimas leidimą vykti į Jugosla
viją buvo jam lengvas ir grei
tas. Vykdamas orlaiviu, į 24-

1 rias valandas buvo Jugoslavi-
1 . . , ___joje. Paviešėjęs porą savaičių,

Jį sutikęs norėjau išgirsti, 
kaip to krašto žmonės gyvena 
ir kaip jam ]>atinka Tito “ko
munizmas.” Atsakymą gavau 
sekamą: žmonės Jugoslavijo
je gyvena skurdžiai. Tito reži
mu nesą pasitenkinę. Išgirdus 
rusiškai kalbant, ai- diskusuo- 
jant apie Rusiją ir jos tvarką, 
juos sugavus valdžia sunkiai

j e neleistina nei prisiminti 
apie Rusiją ir jos tvarką.

Kitas dalykas: jisai, išbuvęs 
porą savaičių senoje tėvynėje 
sako dienas sirgau

KONCERTAS

Koncerto komisija darbuo
jasi programos sudarymu. 
Numatoma žymių tai 
p 1 ’ogram a i, ste n g 1 a m as i 
daryti gerą programą.

V

MATTHEW A
BUYUS

Jonas J. Grybas

HARTFORDO LAISVĖS CHORAS 
Dainuos gražiausias lie tuvių liaudies dainas 
Bus labai įdomi programa. Atvyksta iš Brooklyn*) 

Kazys Kraučiūnas ir Jonas Grybas 
Jiedu duos gražią komiškų dainų programą, 

ietinių talentų, kurie suteiks gražių 
dal.\ kėlių programai.

Kviečiame visos Naujosios Anglijos lietuvius dalyvauti 
šiame piknike, paremti apšvietus reikalą ir 

pasiliksminti.

:ih jnirfuini; ’.rhnnuoi

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiūnas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

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

Sandwiches

Dinners

Orders

Montello, Mass.
Lietuviu Tautiško Namo knygy

no piknikas įvyks rugsėjo 19 d., 1 
vai. dieną.

Išleistuvių parė, į Liet. Meno Są
jungos Suvažiavimą, delegatės Al
donos Walląn, įvyks rugsėjo 18 d., 
Liet. Taut. Namo PaVke, 5 v. v.
Trijų miestų paskutinis dienos pik

nikas įvyks October 10 d., minėta
me parke.

Pranešėjas—Geo. Shimaitis.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius: 
Week 
$30.00 
$27.50 
S22.00

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172



Bažnyčiose, klubuose 
vis dar žaidė bingo

Jau praėjusį mėnesį buvo 
pradėta lyg ir ablava prieš 
žaidimus bingo iš pinigu. Pas
kui ablava buvo- sustabdyta. 
Po to vėl nutylėta apie jau 
turinčius Lingavimui planus. 
Pasirodė, kad pasinaudojant 
atlaida vieniems, rengė Linga
vimus ir neturintieji tą atlai
dų. Policijon atėjo skundai.

šunybė rugsėjo 8-tą vėl leidosi 
banguojančius įspėti, kad .dau
giau bingavimų nerengti, nes 
būsią nelegalu. Tačiau jau su
ėjusių Linguoti netrukdė.

Skelbiama, kad vienas tik
tai Columbus Klubas. 1 Pros
pect Park West. valdomas 
Kolumbo Vyčių, pernai iš bin- 
gavimo turėjęs 12 tūkstančių 
doleriu pelno, nežiūrint to.

po $2,500 iškaščiams.
Bingavinią tebevykdo ir 

šimtai kitų įstaigų po tikrais 
ir prasimanytais šventais titu
lais, nors bingavimas jau daug 
metų kai skaitėsi nelegalus, 
įstatais uždraustas. Juo nega
lėjo naudotis tiktai kieno nors 
nemalonę užsitraukusios orga
nizacijos ir įstaigos.

Šioje 
draustoje 
klube 
1,00(1 
centai 
bimu
kad ta žaismė turės būti pas
kutinė

jau buvusioje už- 
žaismėje minėtame 

detektyvai rado apie 
žaidėjų, kurių 98 pro- 
buvo moterys. Jos kau

pa 1 y 11 ė j o p ra nešim ą,

Kadangi žaismė nėra reika
linga jokio išsilavinimo, o tik
tai “laimės.” tad joje dalyva
vo tūkstančiai moterų. Pasitai
kius važiuoti bile kuria mies
to linija apie 1 vai. po pietų 
ar 10 vakaro visur susitinki 
būrius klegančių moterų, be
siginančių apie savo “laimėji
mus” kokio mažmožio ar ke
lių dolerių. Jos maloniai už
miršdavo, kiek įos ten paliko 
praloštų pinigų ir sueikvojo 
savo gyvenimo. Kaip iki šiol 
buvo vykdomas bingo, jis bu
vo ne žaismė, o sukta gemble- 
rystė.

Panaujino hivakrovin 
streiko-pikieto bylą

Didžiojo New Yorko uosto 
laivakroviai šiomis dienomis 
pasiruošė statyti kompanijoms 
reikalavimus naujo kontrakto 
ir algą priedo. Tuo pat laiku 
valdinė Waterfront Komisija 
panaujino, iš pavasario buvu
sią atidėtą bylą prieš tuos, ku
rie buvo kuo nors įtarti laike 
streiko ir pi kieto praėjusį ko
vo mėnesį.

Rugsėjo 8-tą į teismabutj 
buvo pašaukti du švogeriai. 
Vienas jų, Michael Cuborni, 
buvo kaltinamas kaip grąsin- 
tojas sumušti švogerį, jei tas 
eitų dirbti užstreikuotoje prie
plaukoje. Antrasis, Joseph La- 
naia, buvo pašauktas kaip Cu- 
bornio kaltintojas.

Tardytojo klausinėjami, švo
geriai prisipažino, kad jie vie
nas su kitu pasiginčijo, nes 
vienas buvo rėmėju nepriklau
somosios IIzA, o kitas AFL. 
Dėl to vienas ir kitas bandė 
antrąjį prikalbinti savo pusėn. 
Bet abu nuginčijo, kad grasi
nimo vienas kitam nebuvo. 
Greta to, jie buvę susipykę 
dėl šeimyninių problemų, dėl 
to galėjęs vienas kitas žodis 
atrodyti aštresniu.

Po tokio Švogeriy liūdymo, 
kaltinamojo apgynėjas advo
katas Thomas Casey tuojau 
pasiūlė bylą panaikinti. Ta
čiau valdinės komisijos pa- 
skirtinis> sprendėju Grumet at
sisakė tai padaryti. Jis tik ati
dėjo bylą j rugsėjo 15-tą.

(Reynolds Channel srityje 
netoli Long Beach, L. I., pa
sirodžiusi didelė žuvis, man- 

. ta ray arba devilfish (velnia- 
žuvė), priklausanti 

/ niems kraštams.
šiltos

New Wko^/a0^2i nioi
Masinis mitingas prieš Į Šnipelis įsipainiojo 
teisiu varžymo aktą

Masinis protesto r 
prieš naujai išleistą.iį 
ninku politinei partijai ir uni

tą i vyks rugsė-
jo 16-tos vakarą. Chateau 
Gardens, 105 E. Houston St., 
New Yorke. Pradžia 7:30.

Teisią Kongresas. Įžanga 50c.
Mitinge bus aiškinama* ką 

reiškia tas “komunistą kon- 
* rolės aktas” kiekvienam dar
bo žmogui: ai* unijos patenka 
valdžios kontrolei! einant tuo 
aktu; kas galima daryti išven
gimui policijos kontrolės ant 
darbo žmonių ir visos liau
dies: a»* galima ir kaip galima

Tuos ir panašins darbo 
žmonėms svarbius klausimus

teisių gynėjai kalbėtojai, jų

is William Howard Meli

Amerikos Pshychologų Są 
junga savo suvažiavime mitą 
re ieškoti ir iš vietų išravėt

menės milijonus doleriu 
dina tikryjui kreditą.

visuo-

KRISLAI

laktį.

guldyti 
metus!

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
neatsiranda per vieną

Jam mūsų plaučiuose 
ir mus į karstą pa

pa ima ištisus devynis

K itas dalykas. Mūsų

nervinasi.
jarasi. Jos

mo

Jos

na
galiam irgi smarkiai rūko ii* 
smarkiai išsigeria.

Visa tai veikia ir moters 
pilvą. Niekados pirmiau, sa
ko profesorius, mūsų moters 
neturėjo liek visokių uleerių, 
kiek jų turi dabar.

Ką daryti Kur išeitis?

Bet jų 
vyriau- 
aštuo- 

niasdešimt bilijonų dolerių iš
leidžia militarizmui, o kovai

lėtas bilijonų dolerių, 
m e « n o t u r i m e. M ū s ų
sybė per metus apie

savo meluose
New Yorke imigracijos, val

dininkai vykdė p<*rl<2*111x1 nė.ji- 
mą anglo amerikono redakto
riaus Cedric Belfrage. Prieš Jį

painiojo tarp pirmesnių ir vė
lesniu savo liūdymu. kai]) niu- 
<• i vortinklius, šiai tūli tie Jo 
Painiavos punktai (dar ne vi-

'l.v pirmiau
ioijęs, būk jis pats buvęs ko- 
'muniNtą partijos nariu tarp 
i 1937 ir 19 11 metą. Sake, būk 
; Belfrage 1937 motais buvęs

i tais rašęs spausdiniui “Black 
i: nd White” po savo “partiniu

a pgynėjai

Didvyriškas broliukas 
sugrįžo iš ligoninės

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

i Ne visi demokratai 
vykdo Taramanės valią

New Yorko Tammany Hali

, no) lyderiai nori, kad Roose
velt u čia daugiau nebūtu nė 
“dūko” nei vardo. Svarbiau

sias ją noras, kad svietas vi
siškai užmirštą apie buvusią

ing Tanimn-l.vbą.- Kalbama, 
nes ir nacionaliai demokratu 
šulai deda pastangas, kad 
jaunasis Rooseveltas nebūtą 
pastatytas kandidatu į New 
Yorko Valstijos gubernatorią.

rie velioniui prezidentui truk
inę. dabar prakaituoja pasta- 
jlyti kandidatu į gubernatorių 
! bile ką. kad tik ne buvusio 
i prezidento sūnų, nors jis dar 
i neturėjo progos nei pasirody-

iAgrin ir Blanche Freedman i 
įstojo dėl to perklausinėti Bei'- I I , ... *| kely. Perklausinčjime_ buvo
i nustatyta. kad po tokiu1 Geor- 1
i go Oakden vardu 1937 me-

eid in v jo.
šnipelis Perkely savo liūdy

buvęs Martin

/ urn a la

!< ieno
•ar bent 

buvo
kuo,

Perklausinė iimas parode

iftt

w Masses po tikra savo 
rd'*. tuo pat laiku kas 
rašė į tą žurnalą po Len
du bei ta vii parašu—Geor

ge Oakden ir Martin Porter.
I ’e rk 1 a u s i n ė. j i m e B e r k e 1 v

jis nuginčijo,
jog

tuo
ir
ios
netekti $1,000 per savaitę mo
kamo darbo kaip filmams see

nebūvi 
na ri u. i’ačiau pagrasini as

merių.

Pažiūrėjo, pasivažinėjo
Eugeno Hari.’ brooklyniet’s

metą “vyrukas.” atrastas

ve pinigu. Teisinosi, kad norė
jęs tik apžiūrėti laivą ir liepa-

Vienu vyrų džiūre 
jaunukams teisti

Brooklyne pabaigė išrinkti

mėtį vyrukus, kaltinamus 
mirtinai sumušus praeivį, ma
žamečių vaikų tėvą. Išrinkti 
tik vyrai.

Bronxieciu Mullerių šeimo
je buvo didelė šventė, nes su
grįžo iš ligoninės jų sūnelis 
Gerard, 11 metų. Berniukas 
buvo ligoninėje nuo sausio 30- 
tos, kada anksti rytą jų bute 
ištiko gaisras. Negalėdamas 

vaikas sa- 
apdengęs, 
Jo sesutė

mažą sesutę išnešti, 
v o kūnu laikė ją 
kad jinai nedegtu, 
dabar yra 2 metu.

išgelbėjo

2

N AM U D ARBI N1N K Ė— KIRĖJ A

Suaugę, 2 Mokyklos Va\y» At

skiras kambarys. Gera alga.

Randasi ekstra darbininkų.
Telefonuokile: TR. 4-6519

Tačiau di.striktuose ne vis
kas Tammanei rožėmis klota. 
Keliose vietose yra pasiprieši
nimu prieš Tammanės kandi
datus. Statomi priešiški kandi
datai. Eina varžybos už vietą 

i ant demokratą partijos baloto.
Viena tokią vietą yra New 

Yorko 18-mę kongresiniame 
Idistrikte, kuriame gyveno ir 
Į veikė Markantoni jus. Ten la- 

demo-
ne-

į bai stipriai pasirodo
I kratas Caspar 11. Citron, 
'Sutinkantis su Tammanės ly
deriais. Yra spėjimų, kad Ci- 

įtron. galis laimėti nominaciją 
• pirminiuose balsavimuose (pri-

Primaries (kandidatams pa
dalyti ii* parti.iii komitetams

ši antradieni, rugsėjo 14-tą, 
Juose balsuoja tiktai užsirašę 
partiniais balsuotojais (enrol-

kurios balsuotoju yra užsira-

Užsirašymai būna vykdomi 
r < * g is t r u o J a n t i s b a 1 s a v i m a.m s
apie mėnesiu pirm rinkimą. 

| Taigi, rugsėjo 14-tą balsuos 
tiktai tie, kurie registravosi ir 

prn-užsirašė partiniais pirm 
ėjusią rinkimu.

Jei jūs norite parduoti 
mą ar bizni, paskelbkite

skelbime kaina žema.

na-
Lais

kuomet apsižiūrėjo, nežinojęs
su vėžiu ir pilvo uleeriais no- kam pasisakyti ir bijojęs pa-
skiria nė vieno šimtelio mi- sisakyti.
Ii jonų. -----------------------------

Km* čia sveikas protas? Ne Ar jau rengiate ką Laisvės
rtl žiburiu jo nesurasi. paramai ?

PIETŪS-DAINOS-JUOKAI
Rengia Laisves Bendrovės Direktorių Taryba

------------» o-------------

Įvyks Sekmadienio Popietį

Spalio S October
Programa prasidės 3-čią vai. popiet. Valgiai bus 

duodami tuojau po programos.

Li I »er ty Au d i tori joj e
110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y.

Neklauskite pietą kainos, ateikite ir pietaukite, o mo
kėsite tiek kiek jūs patys matysite1 verta.

ši sueiga yra rengiama pradėjimui vajaus, gavimui 
Laisvei nauju skaitytoju proga. Taipgi kartu ir ap- 
vaikščiojimas dienraščio Laisvės 35 metu sukakties.,

BUS PUIKI DAINŲ PROGRAMA

l

ši pramoga įvyksta gr,Vbavimo sezonu, todėl rengiame 
sekmadienį, duodame progos grybininkam pagrybauti 

šeštadienį, o sekmadienį pasirūpinkite būti parengime.

D Ė M E SI o r
Jeigu Tamsia ieškai pirkti ar 

nuomoti kokio nors biznio ir ne
turite pinigų, arba negalite gauti 
iš bankos paskolos dėl kokių nors 
trūkumų, kreipkitės pas mus. Mes 
pagelbstame visokiais būdais įsi
gyti biznius be pinigų, lengvom 
sųlygom ir išmokėjimais.

Dabar mes turime Bar ir Res
taurant ant pardavimo, arba iš
nuomavimui be jokių pinigų įne
šimo; pats biznis mokasi. Turi
me daugiau panašių progų ir ki
tokių biznių. Kreipkitės:

G.W.C. Joseph Lugauskas
423 South 5th St.

Brooklyn, N. Y.
(177-179)

kuris vadovauja teismui, ren
kant džiūrimanus įspėdinėjo, 
jog darbas turėsiąs būti grei
tas. Turėsią teisti tik kaipo 
žmogžudžius, o ne “nedeba- 
tuoti” apie jaunimo prasikalti
mų priežastis.

Girdėję šias teisėjo pasta
bas žmonės kalbėjosi: “Ar tai 
reiškia, kad neleis kalbėti 
apie tikruosius kaltininkus, 
kurie mokina jaunimą žiauru
mo; ar jau negalės prasitarti 
prieš žiaurumų garbinimą?”

Padėtį turės parodyti bylos 
eiga. Teismas turėjo prasidėti

Kai abu vaikus 
atbėgęs gaisragesys 
Curran, niekas netikėjo, kad 
berniukas išgyvens baisų su- 
kepimą. Susidomėjęs vaiku, 
gaisragesys pat,s davė kraujo 
vaiko gyvybei gelbėti ir sumo
bilizavo kitus. Per tą visą lai
ką vaikas pergyveno daug 
kraujo perleidimų, daug odos 
prisiuvimo operacijų. Tačiau 
jis tiek pasveiko, kad iš ligo
ninės galėjo išeiti savomis ko
jomis, o gerasis gaisragesys jį 
savo mašina parvežė namo, 
kur jo iškilmingai laukė gimi
nės i)’ kaimynai.

Namų aptarnautoja ir pagelbininkė 
prie vaikų. Atskiras kambarys. Skal
biamoji mašina, džiovintuvas, indų 
mazgojimui mašina. Nereikalinga 
kalbėti angliškai.

Tel. CL. 2-4079
(176-177)

NAMU DARBININKĖ 
GERA VIRĖJA

Guolis kitur, nuolatinis darbas 
$50 į 
7-tos.

savaitę, darbas nuo 8:30 iki

MANHATTAN HOUSE
Tel. TE. 8-1377

(176-177)

ABELNAI NAMU DARBININKĖ 
Viduramžė moteriškė dėl šeimos 3 
suaugusių. Puikiausios darbo sąly
gos. Atskiras kambarys ir ^maudy
nė. Tclefonuokite:
BO. 3-5514. Bile rytą tarpe 8 ir 9 v.

^71-177)

HELP WANTED-MALE

B r o n ,x i e t i s M i c h a e 1 
daliniu kas 
Co., 
savo

Block, 
Pyramid Optical 

tapo užmuštas elektros 
darbavietėje, New Yorke.

nepri- 
Long- 
veikti 
kurie

Veda platų bizni
Atsilankius į Chalfonte Pro

ducts Corp, raštinę 326 Mer
rick Road, Rockville Center, 
N. Y., pastebi naujus posūkius 
pardavime. Matosi, dėl ko jie 
tapo greičiausia augančia pov
edinių ir kristalinių indų fir
ma pasaulyje.

Tiesiai iš Bavarijos fabrikų 
(veikiančių nuo 1889 m.) yra 
atvesti 4 nepaprastai skirtin
gų formų porcelinos ii* 5 kris
talinių indų setai. Chalfonde 
juos pristato tiesiai iš fabrikų 

į namus. Dėl to kainos žemos. 
Dar užtikrina atsteigti nauius 
vieton sudužusių. 'Tos formos 
neparduodamas krautuvėse.

Pareikalavimas

CIO marininkystės inžinie
rių lokalas susitarė su 
klausoma International 
shoremen’s Association 
bendrai tais reikalais,
liečia abiejus. Lokalas 33 turi 
apie 3,000 narių New Yorke 
ii' apylinkėje, o po visą šalį ta 
unija (Marine Engineers Be
neficial Association-MEBA) 
turi apie 13,000 narių.

S C H O O L S

J ’ GILBERT
PRADINĖ MOKYKLA

1 Specializuojame skaityme, rašy- 
! me, skaitliavime. Remedial skai- 
' tymas kdsdicn. Kiekvienas stu

dentas progresuoja pagal savo 
greitumą. Visus atskirai mokina- 

J me. Draugiški su patyrimu mo- 
' kytojai. Šviesūs, patogūs mokini

mo kambariai. Taisyklės pagal 
Board of Education. 15 min. nuo 
Time Square. 120 Montague St., 
Brooklyn, -N. Y. ULster 8-8825.

. MAŠINISTAS
Patyręs kaišimui ir suleidimui ma
šinom dalių. Nuolatinis darbas. Vi
sos pašalpos.

GRIES REPRODUCER CORP.
125 Beechwood Ave., 
New Rochelle, N. Y.

(176-179)

REAL ESTATE

For Sale

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. Gera biznio 
proga. Galima išrandavoti skiepą ir 
garadžių. Šaukite bile laiku.

Tel. OL. 5-0011

WHITE PLAINS—GEDNEY 
MEADOWS 
Tik $26,500

Iii* metų senumo Ranch ant 1 akro. 
Kiemas, 3 miegrūmiai, 2 maudynės, 
2 karam garadžius - - ekstra įren
gimai. <
Savininkas: WHite Plains ||-0956

tų prekių 
yra didelis, tai dėl to keli šim
tai pardavinėtoją yra užimti. 

I Nuolat samdomi nauji parda- 
‘ \ mėtojai, jauni ir seni. Krei
piama dėmesio paklausoms 
abieju, be skirstymo. (Sk.)

Ii

I

Su Lemonadu— 
Tai Gėrimas Karščiuose

Tuojau įsigykite medaus ir 
sveikatai naudingai atsivė
dinkite šaltu lemonadu karš
tomis dienomis.

Bitininko Končiaus Medus 

KAINA $1.25 UŽ KVORTĄ

UŽ PUSĘ GALIONO $2.50

Gaunamas

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

C. F. YOUNG
SECRETARIAL SCHOOL

Intensyvčs Paskubos Kursai
SHORTHAND IR TYPING

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

24 SIDNEY PL.,
(gale Livingston St.)

BORO HALL, Brooklyn, 
MAIN 4-0793

Dr. A. Petriką
DANTp GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-6868

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligoniu kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6288

For Rent

PROFESSIONAL APARTMENT 
GLENDALE, STORE ir didelis rū
mas, maudynė, garu šildomas, nau
jai išdekoruotas, tinkantis del suk
nelių siuvėjo, batų taisytojo, dakta
ro, dentisto, chiropodisto ir 1.1.

71-72 — 69111 St. (Myrtle)
Tel. VI. 9-7437

(177-178)

Majoras žadėjo šalinti 
žalingus spausdinius

Majoras Wagneris paragi
nęs atitinkamus valdininkus 
užvesti teisme bylą prašalini- 
mui nuo kioskų žalojančią 
įtaką turinčius neva juokų 
(komikų) leidinius.

Reikalaus teisme uždrausti 
mieste pardavinėti tokius,)ku
rie bus įtarti žalingais.

Majoras sako, jog “yra aiš
kių parodymų,” kad akstinan- 
tieji “gašlumą, prievartą, iš- 
gveriškus lytinius požiūrius ir 
nepaisymą įstatų ir tvarkos” 
yra daug atsakingi už (daugė
jimą prasikaltimų tarp jau
nuolių.

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

WEBSTER APTS.
BROOKLYNO PUIKIAUSI 

KOOPERATYVTAI 
APARTMENT Al 

47th St. ir Webster Ave.
UŽIMTINI SPALIO MftNESĮ 

4Mj irSVjj Rūmai už $100.95
Įeina Gesas ir Elektra 

Išdekoruoja Pagal Jūsų Norą 
Lengvi Cash Įrnokėjimai

VIENO F£RO SRITYJE
By SUBWAY: BMT Culver Line 
to 18th Ave. express sta. Walk 
1 blk. to property. BY AUT(0: 
Ocean Parkway to Webster 
(2l/a blks. from Ocean P’kvay& 
Newkirk Ave.) bet. 47th SN & 
McDonald Ave.

Exclusive Sales Agents
Tel. GEdney 8-1200 — 9818

6 pusi.—Laisvė (Liberty)- šeštad., Rugsėjo (Sept.) 11, 1954

' a.




