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KRISLAI
Kerstenas prakišo.

Makartistams smūgis.
Prieš 37-ris metus.

Rašo R. M i žara

?I, Tatst&j Asamblėja 
vienbalsiai raginusi 
prie nusiginklavimo

LAISVES VAJUSM

Gavimui Naiijii Skaitytoju

Bemohratij atstovu 
hiate MSB prieš 203. i r t

i senate 48

iv

T<vp, kuriuos k and idatus- 
mak^tistus menševikas P;- 

jus Grigaitis apsikabino ir pa- 
bučiavA, tiems balsuoto.'*'• /b'- 

f 
ve vilko bilietą.

Du kongresmanai, at 
makartistai, —“lietuvių 
gai, nors

tautoslaisvinimu iš lietuv 
ii žadėjo ją grąžint 
tautos priešams: tai 
kės Charles J. Kersten ir Cli’- 
cagos Fred E. Busbey.

Kerstenas, kaip jau visiems 
žinoma, ryžosi kovoti “taro- 
tautinį komunizmą.”

Kerstenas vadovavo specia
liam kongresiniam komitetui, 
tyrinėjančiam “Sovietų oku
pacijas.”

suomenės pinigais), tai ėsi su 
lietuviškaisiais liaudies prie- 
šais ir kitų tautu.

Jis trankėsi po Amerikos 
miestus ir čia daugiausiai ; 
klausinėjo lietuviškuosius liau
dies p/^ešus, maskuotus ir ne- 
m asketus.

O Lietuvai priešiška spau
da jam ant galvos šlovės vai
nikus dėjo.

Kerstenas — aiškių makar- 
tistinių plunksnų paukštis!

Dėl viso to Milwaukes bal
suotojai jo neišrinko Į Kon
gresą kitam terminui.

Tai smūgis netik politiškai 
p r as i r a d u s i e m s 1 i e t u v i š k i <' m s 
menševikams, kurie ji taip 
garbino, o ų- pačiam McCar- 
thy’iui!

Rinkimų išvakarėse Fred 
E. Busbey, kitas makartistas- 
republikonas,rašė eilę strains- 
nių Naujienose, 
mas, kad jis lak 
t u va.

Girdi, jis visą 
kovos už “Lietuvos išlaisvini
mą.”

Kodėl šis ponas-balakonas 
taip “įsimylėjo” Lietuvą?

Todėl, kad trečiajame kon
gresiniame distrikte Chicago- 
je gyvena daug lietuvių ir 
jis n^pėjo gauti jų balsus!

Pasirodo, kad tie lietuviai 
ir kiti gyventojai suprato Bns- 
bey’aus ir menševikų laikraš
čio triksus ir dėl to jo nciš- 
rinko kitam terminui i Kon
gresą.

Tai puiku! Tai smagu!

pasisakyda- 
i mylis Lie-

Dabar visi tie “tyrinėjimai” 
ir apklausinėjimai maskuotų 
ir nemaskuotų lietuvių tautos 
priešų niekalais pavirs.

Iš jų nieko, tiesa, nebūtų 
buvę, jei šitiedu kongresma
nai ir būtų buvę išrinkti, bet 
dabar dar gėriai;

Bendrai reikia pabrėžti, 
kad praėjusio antradienio 
Mongresiniai rinkimai uždavė 
didžiulį smūgį makartizmui.

Mes to norėjome. Mes ener
gingai raginome balsuotojus, 
kad jie tai padarytų.
ir Jare!

Jdmai praėjo.
mes turėsime daugiau
ty vietos pakalbėti apie kitus 
svarbiuosius reikalus.

Tarp kitko, atsiminkime, 
kad už savaites laiko įvyks

die tai

Dabar

Jungtinės Tautos. — J. T. 
Generalinė Asamblėja vien
balsiai priėmė rezoliuciją, 
kurioje ragina penkias ato
minių ginklų gamintojas - 
valstybes tartis apie nusi

bodo, jog naujas taikai pa
lankesnis klimatas viešpa
tauja dabartiniu laiku pa-

ginklavimą. Tos valstybės 
vra, Amerika, Tarybų Są
junga, Britanija, Francūzi
ja ir Kanada.

Asamblėja ragina šias 
penkias valstybes atgaivin
ti specialią nusiginklavimo 
komisiją, kuri praeitą va
sarą posėdžiavo Londone.

Asamblėjos pirmininkas 
Van Kleffens tuojau pa-

svarbus žingsnis pirmyn. 
Francūzijos delegatas Jules 
Moch irgi sakė, kad vien- 
balsiai priimta rezoliucija

Tarybų Sąjungos Višins
kis išsireiškė, kad daug 
kliūčių dar stoja kelyje į 
nusiginklavimą, bet Tarybų 
Sąjunga dės visas pastan
gas, kad tas kliūtis nuga
lėti. Britanijos atstovai ir
gi išreiškė pasitenkinimą.

Bet Amerikos delegatas 
Wadsworth parodė šaltesni 
atsinešimą. Užtikrindamas, 
kad Amerikos valdžia taip
gi nori nusiginklavimo ir 
atominių ginklų kontrolės, 
jis pabrėžė, kad “kelias Į 
taiką ir nusiginklavimą lie
ka akmenuotas,” kad siekis 
sunkus, ir tt.

Paleis ne-amerikinj komitetą?
Washingto^as. — čia kal

bama, kad demokratai, ku
rie kontroliuos ateinantį 
Kongresą, panaikins atsto
vų buto ne-amerikinio vei
kimo komitetą, geriau žino
mą kaip “ne-amerikinį ko
mitetą.” Vyriausias to ko
miteto demokratas narys, 
Francis E. Walter iš Penn- 
sylvanijos, stoja už komite
to panaikinimą. Jis siūlo, 
kad to komiteto funkcijos 
būtų perduotos buto juridi
nei komisijai, kurios prieš
akyje stovės liberalinis 
New Y o r k o demokratas 
Celleris.

Kiti demokratai reiškia 
nuomonę, kad reikėtų su
jungti buto ne-amerikini 
komitetą su senato pasto
viu tyrinėjimo komitetu, 
kuriam iki šiol vadovavo 
McCarthy. To bendro ko
miteto pirmininku tapsiąs 
demokratas McClellan iš 
Arkansas.

Demokratai taipgi sako, 
kad jie tyrinės, kodėl Ei- 
senhowerio administracija 
davė privatinėms firmoms,

uesijas T V A valdiškame 
projekte.
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na-
se-

turės 48
47.
se

Washingtonas. — Galuti- 
! nas naujojo Kongreso 
' statas bus toks: atstovų 
te demokratai turės 232 
rius, republikonai 203;

' na te demokratai
i narius, republikonai 
: Vienas nepriklausomas
1 natorius, Wayne Morse iš 
i Oregono, yra pasižadėjęs 
■ balsuoti su demokratais. 
į kas reiškia, kad demokra- 
, tai faktinai turi dviejų na- 
i rių daugumą.

Baltimore, Md..............
L. Tilwick, Easton, Pa.
LLD Moterų Klubas, Bingham

ton, N. Y.......................
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(Tąsa 2-ram pusi.)

McCarthy rėkiau kad 
jis "linčiuojamas^

prieš 47
2,000 balsų daugumą. Abie
jose vietose balsai bus iš 
naujo skaityti. Be to, abie
jose vietose dar neskaityti 
iš užsienio ateinanti karei
viu ablsai.c.

Senajame atstovų bute 
republikonai turėjo 218 na
riu, demokratai 212. Senate 
republikonai turėjo 49, de
mokratai 46.

Buvęs senato republiko- 
nų vadas Knowlandas iš-

' reiškė savo nepasitenkini- 
Tic rezultatai galutini at-' mą, kad prezidentas Eisen- 

; stovų bute. Senate jie dar | howeris nedalyvavo pakan- 
ne tokie. Oregone demokra- karnai aktyviai prieš rinki- 
tas Neubergeris yra gavęs minėje kampanijoje. Jis iš 
tik kokių dviejų tūkstančių kitos pusės davė daug kom- 
daugumą, o New Jersey plime’Rų vice - prezidentui 
valstijoje repu b 1 i k o n a s' Nixonui už jo “energingą 
Case yra gavęs tik kokių i ir vertingą kampaniją.”

Paskutiniai

Prasidėjo garsios daktaro 
Sheppardo bylos sprendimas

Clevelandas. — čia prasi
dėjo daktaro Samuel H. 
Sheppardo bylos sprendi
mas. Sheppardas kaltina
mas savo nėščios žmonos 
Marilyn brutališkame nu
žudyme. Pats Sheppardas 
teigia, kad jo žmoną nužu
dė nežinomas svetimas įsi
veržėlis, kuris jį patį, Shep- 
parda, sumušė . 4. t- 7

Prokuroras John Mahon 
savo pirmoje kalboje reika- 

Javo mirties bausmės Shep- 
pardui. Gynėjas Fred W. 
Garmone sakė, kad Dr. 
Sheppardas nekaltas, nega
li būti kaltas ir bus įrody
ta, kad jis nekaltas.

Ši byla yra pritraukusi 
daug dėmesio ir apie ją pla
čiai rašo visos šalies spau
da. Plačiai aprašoma, kaip 
Sheppardas turėjo meilu
žes, tarp jų jauną gražią 
jo ligoninėje dirbusią slau
gę-

mūsų metinis koncertas. Pra
šome visus tai įsitėmyti.

dic-n ą, 
metėti, 
Spalio

Šiandien, lapkričio 7 
sukanka lygiai 37-ri 
kai prasidėjo Didžiojo 
Revoliucija, kai Rusijos liau
dis nusitarė pati savo šalį val
dyti, be ponų ir kapitalistų 
pagalbos.

Visas meno pasaulis liūdi 
dailininko Henri 'Matisse

apšvietos reikalų ministras 
Andre Berthoin sakė, kad 
visas meną mylintis pasau
lis kartu su Francūzija liū
di dėl garsaus dailininko 
Henri Matisse mirties. Ma
tisse mirė trečiadieni Pie
tinėje Francūzijoje, Nice 
apylinkėje, nuo širdies smū
gio. Jis turėjo 84 metus 
amžiaus.

Matisse buvo skaitomas 
vienas “keturių didžiųjų” 
dabarties tapytojų, kurių 
kiti trys yra Picasso, Bra
que ir Leger. Jau keliolika 
metų kaip jis buvo dalinai 
paralyžiuotas ir turėjo būti 
lovoje, bet iki paskutinės 
dienos nenustojo kūręs.

Matisse buv.o liberaliai- 
laisvamaniškų nusistatymų 
žmogus ir savu laiku pasi
rašė Stockholmo taikos ma
nifestą, nors toli nebuvo 
tiek palinkęs į kairę, kaip 
jo kolegos Picasso ir Leger.

Washingtonas. — Sena
torius McCarthy padarė ke
lius pareiškimus. Jis pir
miausia sakė, kad pildai ti
kisi pasmerkimo iš senato, 
kaip tai rekomendavo Wat- 
kinso vadovaujamas tyrinė
jimo komitetas. McCarthy 
jaučia, kad naujasis sena
tas, turintis daugiau demo
kratų, jį pasmerks griež
čiau, negu būtų padaręs 
praeitasis.

Kalbėdamas apie debatus, 
kurie vyks senate apie pa
smerkimą, McCarthy sakė, 
kad tai bus tik “linčiavi- 
mas.” Jis taipgi sakė, kad. 
senatorius Watkins padarė 
“silpnaprotišką sprendimą,” 
kuomet jam neleido daryti

aptam tikrus pareiškimus 
klausinėj i m o metu.

McCarthy tada norėjo sa
kyti, kad vienas senatinio 
komiteto narys yra “proti 
niai nepastovus” ir “pilnas 

man.” B e t 
neleido kal-

apie Steven-
majoro Pe-

neapykantos 
Watkins jam 
bėti.

Kalbėdamas 
so pareiškimą
resso atleidimo iš tarnybos 
reikalu, McCarthy kartojo, 
kad tai “akiu dūmimas.” L

Ateinančiame senate Mc
Carthy nebus tyrinėjimo 
komiteto pirmininku. Jo 
vietą, kaip manoma, užims 
senatorius McClellanas, de
mokratas iš Arkansas.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eise^howeris tarėsi 
su Knowlandu ir kitais re- 
publikonų vadais apie nau
jai susidariusią padėtį da
bar, kuomet demokratai 
kontroliuos Kongresą.

Bonna. — Kancleris Ade- 
naueris pripažino, kad jo 
koalicija yra suskaldyta 
Saaro klausimu. Jis laikė 
specialu pasitarimą su lais
vų jų demokratų partijos 
vadais, bandydamas juos 
įtikinti, kad jie pakeistų sa
vo priešingumą.

Newarkas. — New Jersey 
komunistų partijos vadas 
Charles Nusser išleido atsi
šaukimą, kuriame ragina 
kovoti prieš labai aukštą 
kauciją suimtai komunistu 
vadovei Martha Stone. Ji 
buvo suimta New Yorke ir 
laikoma po $20,000 kaucija.

pranešimai
La Platte, Nebraska.—Al

lied Schemical & Dye Corp, 
streikieriai pikietai prie 
fabriko įsteigė lyg stovyklą. 
Jie pastatė palapines ir ki
tus įrengimus, kad pikie-

fabriką apsupę. Streikuo
ja 280 darbininkų.

Paryžius. — Francūzija

ta ginkluoja ir savo stovy
klose treniruoja arabus 
partizanus, kurie paskui

Maroke
ir Alžyre.

Jakarta. — Trys 
zijos kabineto ministrai at
sistatydino ir premjeras 
Ali Sastroamidjojo peror
ganizuoja visą kabinetą.

Londonas. — Sausio 31 
čia įvyks visų Britanijos 
Bendruomenės pre m j e r ų 
pasitarimas.

Tndone-

Washingdonas. — Prezi
dentas paskyrė generolą 
Lawton Collinsą specialiu 
Amerikos atstovu Pietinia- . _ . .j . TT 
me Vietname. Collins yra; ^aresl su Prezl(^en^u Ho Či- 
buvęs Amerikos karinių jė-rm^n^u- 
gų generalinio štabo virsi- kitose trijose Indokinijo 
ninkas. ; valstybėse.

Indija pripažinsianti visas Elizabeth Singerio fabriko 
keturias indokiny valstybes

New Delhi. —■ Indijos už
sienio reikalų ministerija 
sako, kad ji svarsto visų 
keturių Indokinijos valsty
bių pripažinimą. Tos ketu
rios valstybės yra Laos, 
Kambodija, Pietinis Viet
namas ir Šiaurinis Vietna
mas. Laos, Kambodija ir 
Pietinis Vietnamas, nors 
oficialiai nepriklaus o m o s, 
dar lieka po francūzų kon
trole. Šiaurinis Vietnamas 
su sostine Hanoi mieste yra 
nepriklausoma liaudies res
publika su prezidentu Ho- 
Či-mmhu priešakyje.

Pakelyje į Kiniją Nehru 
buvo sustojęs Hanoi’e ir

darbininkai grižo Į darbą
Elizabeth, N. J.—Singer 

korporacijos darbininkai 
sugrįžo i darbą po to. kai 
unija atšaukė viena ’dieną 
vykusį streiką. Streikas at
šauktas, kai kompanija su
tiko derėtis su unija anie 
algų didinimą. Tarp IUE- 
CIO ir kompanijos atstovų 
dabar vyksta dervbos kas- 
link 10 procentu algos prie
dų ir kitų pagerinimų.

Reporteris

Kaltina Italijos komunistų Vietnamiečiai nepatenkinti 
vadą nešvarioje praeityje Amerikos konsulato veikimu

Roma. — Klerikalų spau
da sako, kad vienas Itali-' diečiai - vietminai perėmė 
jos komunistų vadų, parla
mento deputatas Vincenzo 
Moscatelli, vienu laiku bu
vo Mussolinio “Ovros” 
(slaptos policijos) bendra-

Hanoi. — Kuomet liau

Jis taipgi lankėsi
s

Tarybiniai mokslininkai 
Jėzuitų universitete

New Yorkas. — Ameriko
je viešinti tarybiniai moks
lininkai Kursanovas ir Ry
bakovas lankėsi eilėje uni
versitetų ir muziejų. Jie, 
tarp kitų, lankėsi ir Ford 
hamo universitete, katali
kiškoje aukšto mokslo įstai
goje, kurią tvarko jėzuitai.

šį miestą nuo francūzų, 
amerikiečiai nutarė palai
kyti savo konsulatą kaip 
praeityje. Dargi naujas 
konsulas, generolas Corco
ran atvyko. Jis ir 7 asme
nų štabas dabar ten dar
buojasi.

Vietnamo liaudiečių spau
da reiškia nepasitenkinimą 

____ dėl Amerikos konsulato vei- 
nusivylęs i klos. Jie sako, kad šiauri- 

norįs dar- ‘ niame Vietname nėra Ame
rikos piliečių ir sunku su
prasti, kokiu reikalų Ame
rikos konsulatas ten gali', 
turėti. Neoficialiai išsireiš
kiamą, kad Amerika skubo
tai atsiuntė karininką, ge
nerolą Corcoraną, kad jis, 
prisidengęs konsulo vardu, 
galėtų stebėti liaudiečius iš 
karinio taškaregio.

is senu 
laišką, 

nuteistas

darbis.
Klerikalu spauda 

archyvu ištraukė 
kuri Moscatelli,
po Mussolinio režimu kalė
jimui, rašė policijai. Tame 
laiške jis sako 
komunizmu ir 
buotis fašistinei idėjai. Ko
munistų partija išleido pa
reiškimą apie Mosčatellio 
reikalą, Nepanei g i a m a s 
faktas, kad Moscatelli tokį 
laišką rašė. Bet komunis
tai sako, kad jis tai darė 
savo partijos įsakymu, kad 
tuomi norėta sutrumpin
ti jo bausmę, kad jis išėjęs 
galėtų tęsti pogrindinę vei
kla. 4 *

NEW YORKO ORAS: 
Giedra, šalčiau.
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SMŪGIS MAKARTIZMUI
LAPKRIČIO 2-ROS DIENOS balsavimai uždavė 

smūgį makartizmui. Tas smūgis nebuvo pilnas, nebuvo 
visuotinas, nes tūlose vietose į Kongresą ir senatą dar 
pralindo makartizmo atstovų—pavyzdžiui Bender—Ohio 
valstijoje, Veide—Illinojaus valstijoje, etc. Tačiau jį rei
kia skaityti dideliu.

Pavyzdžiui: neišrinkti tokie vadovaujantieji kon- 
gresmanai-makartistai, kaip Kit Clardy, Kerstenas, Bus- 
bey, Vail. Neišrinktas reakcininkas senatorius iš Mi- 
chigano Homer Fergusonas, kuriam išrinkti dirbo ir 
Eisenhoweris ir Charles E. Wilson, — pastarasis netgi 
Fergusonui pagerbti surengtuose pietose bedarbius su-

• gretino su šunimis.
Prakišo rinkimus ir atkaklus makartistas, republi

konų kandidatas senatoriaus vietai Illinojaus valstijoje 
Meek.

0 tie kandidatai, kuriuos makartistai žiauriai puo- 
• iė, niekino, bjauriojo, daugumoje vietų laimėjo. Net ir 
republikonų kandidatas į senatorius New Jersey vals
tijoje C. Case, kuri makartistai taip žiauriai puolė, šiuos 
žodžius rašant, stovi arti laimėjimo.

Šitie rinkimai republikonų partijai uždavė didžiulį 
smūgį: jie nekontroliuos 84-tajame Kongrese nei žemes
niojo atstovų buto, neigi senato, žodžiu, Kongresas per
ėjo į demokratų partijos kontrolę. O tas reikš, kad 
tie visokie šmeižikiški “komūnizmui ieškoti” komitetai 
bus arba panaikinti arba reorganizuoti, sužmoginti.

Ir republikonai, atsiminkime, prakišo rinkimus, ne
žiūrint to, kad iie savo vyriausiu obalsiu išstatė dema
gogišką šūki: taika ir gerbūvis. Jie prakišo, nežiūrint 
prezidento Eisenhowerio “populiarumo.” '

TŪLI POLITINIAI STEBĖTOJAI šiandien sako:! 
jei demokratų partijos vadovybė būtų griežčiau ir aiš- ! 
kiau tūlais klausimais pasisakiusi, tai demokratu lai
mėjimas būtų buvęs kur kas didesnis, pilnesnis.

Bet demokratai vengė tai daryti. Jie, pavyzdžiui, 
skelbė: demokratų kontroliuojamas Kongresas geriau 
padės Eisenhoweriui negu republikonų kontroliuojama? 
Kongresas...

Demokratu kandidatai mažai kur lietė civiliniu lais- 
vių gynimo klausimą. Jie dažnai pačius svarbiuosius 
Amerikos žmonių poreikius nutylėjo.

Bet žmonių pasipiktinimas republikonų kontro
liuojamo 83-čiojo Kongreso veiksmais buvo didelis ir jie 
Prieš tai pasisakė savo balsais, nežiūrint to, kad demo
kratų aprtiios kandidatai ir nebuvo visur geri!

Dabar viskas priklausys ne tiek nuo paties 84-tojo 
Kongreso, kiek nuo žmonių budrumo.

Jei žmonės budės, reikalaus, veiks, tai Kongresas vi
sų pirmiausiai turės atmesti pragaištingą Walter-Mc- 
Carran įstatymą. Jis turės atmesti arba taisyti ir Tafto- 
Hartley įstatymą. Jis, verčiamas žmonių, anksčiau ar 
vėliau, turės atmesti ir Smitho įstatymą, ir tą nelabąjį 
įstatymą, kurį be skaitymo 83-čiasis Kongresas priėmė 
baigiantis sesijai. Bet reikia budėti!

SPALIO REVOLIUCIJaTŠYrI METAI
ŠIANDIEN, LAPKRIČIO 7 DIENĄ, sukanka lygiai 

37-ri metai, kai prasidėjo Didžioji Spalio Revoliucija, 
kai Rusijos Darbininkų, Valstiečių ir Kareivių Sovietai, 
vadovaujami Lenino, paskelbė, jog visa šalies valdžia 
pereina Sovietų-Tarybų žinion.

Prieš 37-rius metus nedaug Amerikoje buvo žmo- 
nių, kurie tikėjosi, kad socialistinė valdžia, vadovau jama 
komunistų, išsilaikys. Dar mažiau jų būtu tikėję, jei 

- kas jiems būtų sakę, kad po 37-rių metų apie 900,000,000 
pasaulio žmonių turės socialistinę santvarką, kad tie

• žmonės valdysis be ponų ir kapitalistų pagalbos, kad jie 
■ ••kurs beklasinę visuomenę, neturinčią žmogaus žmogum:

išnaudojimo.
Šiandien taip yra!
Tarybų valdžia ne tik išsilaikė, ne tik atmušė “sa

vus” kontr-revoliucionierius, remiamus užsienio, ne tik 
atmušė užsienines intervencijas, o ir pakėlė šalį, sumo
dernizavo, supramonino ją ir pastatė į gretas pačių 
pažangiausių ir galingiausių pasaulio valstybių.

Ir tai buvo, nepaisant to, kad Antrojo pasaulinio ka
ro metu jai teko atlaikyti pačius žiauriausius fašistinės 
ašies smūgius, kad jai, pagaliau, teko užduoti priešui 

' pačius didžiausius smūgius.
Tarybų Sąjunga buvo patsai ryškiausias veiksnys 

fašistinės ašies sulaužyme ir žmonijos išgelbėjime nuo 
fašistinio barbarizmo.

Šiandien Tarybų Sąjunga yra galingas veiksnys už 
taikos pasaulyje išlaikymą.

Tarybinės tautos, pasinėrusios gigantiškuose kūry- 
; bos darbuose, šiandien nieko daugiau netrokšta, kaip 
" tik taikaus gyvenimo.

Darykime visa, kad taika gyvuotų, kad tarybinės 
tautos galėtų kurti taikoje savo ateitį, o mes, amerikie
čiai, kurkime, gerinkime savo buitį, keldami ją vis aukš- 

.. tynjr šviesindami.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
i NEGALI SUPRASTI 

IR GANA
Tūlas J. Kuzmonis rašo 

klerikalų Draugui apie Ru- 
dakovus. Rudakovas ir jo 
žmona Aiwa yra rusai, jie 
gyveno Anglijoje, bet vieną 
dieną ima abudu ir nusita
ria grįžti Tarybų Sąjun- 
gon! Nuvyksta pas T. Są
jungos ambasadorių Londo
ne, sudaro atitinkamus do
kumentus ir išvyksta į Le
ningradą. Rudakovai gi ka
daise buvo Tarybų vyriau
sybės priešai.

Kuzmonis ryžtasi iš to vi
so daryti kaž kokią miste
riją. Jis net mano, būk Ru
dakovai išvykę savo gimto- 

! jon šalin “prievarta,” nes 
jie Anglijoje paliko save 
narna. 

L.

Kuzmonis nežino, ar ne
nori žinoti, kad į Tarybų 
Sąjungą grįžo daug buvu
sių baltagvardiečių, tarybi
nės vyriausybės priešų. Jie, 
gyvendami užsienyje, An
glijoje, Prancūzijoje ir net 
Jungtinėse Valstijose, per 
siorijentavo ir nusitarė sa
vo dienas praleisti toje ša
lyje, kurioje gimė ir iš ku
rios buvo pabėgę.

Tas pats Draugas Įdeda 
žinia iš Helsinkio dėl sena
torės Smith išreikštos nuo
monės apie Tarybų Sąjun
gą, kur ji buvo savaitę lai
ko. Girdi:

“Paklausta apie atsiveža
mą įspūdi iš Rusijos, sena
torė pasakė, kad jis yra ge
resnis už tą, kurį susidarė 
iš jai patiektų informacijų 
išvykdama Rusijon. Rusi
jos žmonės esą geriau ap-{ 
sirengę, negu ji maniusi.”

Nepatinka Draugui šis 
senatorės Smith pasaky-1 
mas. Gal neužilgo makar
tistai ir ją apskelbs komu
niste ir šauks “liudyti.”

APKARŪNAVOJO
Iš Romos pranešta, kad 

popiežius Pijus XII apkarū- 
navojo panelę švenčiausią, 
Jėzaus motina. v

Buvę taip: susidariusi ti
kinčiųjų procesija atnešė į 
šv. Petro ir Povilo katedrą 
seną, sakoma, šv. Luko
šiaus nutapytą, Kristaus 
motinos portretą. Po cere
monijų, popiežius uždėjo jai 
ant galvis karalienės karū
ną, sudarytą iš brangių ak
menų.

K a visa tai reiškia? Ar t v
tai reiškia, kad dar ligi šiol 
panelė švenčiausia buvo ne
karūnavo ta karalienė? Jei
gu taip, tai visi tie daili
ninkai, kurie dėjo ant jos 
portretu karūnas, buvo žio
pliai arba melagiai.

Pagaliau, kaip gali grieš- 
nas žmogelis, lai jis bus ir 
popiežius, karūnavoti Kris
taus Karaliaus motiną?

Vatikano valdovai atlie
ka tokių dalykų, kurie žmo
nes tik juokdina.

PASAULINĖS TAIKOS 
TARYBOS BIURO 

BALSAS
Rugsėjo men. Vienoje 

įvyko Pasaulinės Taikos 
Tarybos Biuro posėdis. Sa
vo pareiškime Biuras nu
rodo, jog pastaruoju metu 
taikos šalininkai pasiekė 
-nemažu laimėjimų: baigtas 
karas Korėjoje, baigtas In
dokinijoje. Tačiau su tuo 
dar nesibaigia taikos šali
ninku darbas ir veiksmai 
už taikos išlaikymą, nes pa
vojų taikai yra. Vakarų 
Vokietijos ginklavimas, pa
vyzdžiui. Dėl to, pasak El

tos, Saugumo Tarybos Biu
ras skelbia:

“Taikus Vokietijos pro
blemos sureguliavimas turi 
būti priimtinas kiekvienai 
iš suinteresuotųjų valsty
bių ir pačiai vokiečių tau
tai. Jis turi padaryti galą 
Vokietijos suskaldymui, ne
turi leisti, kad Vokietija 
būtų išnaudota kaip grės
mės įrankis prieš bet kurį 
iš savo kaimynų, ir vienu 
metu turi įgalinti organi
zuoti Europos saugumą.

“Saugumas negali būti 
užtikrintas pasaulyje, su
skaldytame i priešpastaty
tus vienas kitam blokus, 
steigiant karines koalicijas 
Saugumui reikalingas tai
kus visu valstybių sambū
vis nepriklausomai nuo jų 
politinės ar visuomeninės 

į santvarkos, bendradarbia- 
j vimas tarp visu valstybių 
ir susitarimas dėl visuoti
nio nusiginklavimo ir masi
nio naikinimo ginklo už
draudimo.

“Siekdamas suburti visas 
taikos jėgas apie šiuos di
džiuosius uždavinius, Pa
saulinės Taikos Tarybos 
Biuras nutaria sušaukti 
1954 metų lapkričio 18 d. 
Pasaulinės Taikos Tarybos 
sesiją. Biuras pasiūlys 
i t ra,ūkti į sesijos darbų 
tvarką ir apsvarstyti šiuos 
klausimus:

“1. Visų. Europos valsty
bių bendradarbiavimas or
ganizuojant jų bendrąjį 
saugumą.

“2. Padėtis, kilusi ivairio- / c-
se Azijos dalyse užsienio 
spaudimo ir blokų bei kari
nių koalicijų, sistemos suda
rymo išdavoje.

“3. Padėtis, susidariusi Lo
tynų Amerikoje dėl užsie-, 
nio kišimosi į valstybių vi
daus reikalus. •

“4. Taikos jėgų kova už 
nusiginklavimą ir už ma
sinio naikinimo ginklo už
draudimą.

“5. Pasiruošimas sušauk
ti 1955 metų pirmajame 
pusmetyje visų šalių taikos 
jėgų atstovų asamblėją.”

URUGUAJIEČIŲ 
DARBUI 19-KA METŲ

Šių metų spalio 20 dieną 
Uruguajaus lietuvių laik
raščiui Darbui sukako de
vyniolika metų. Ta proga 
laikraštis išėjo padidintas 
—12-kos puslapių.

Redakcija, rašydama apie 
laikraščio būklę, tarp kit
ko, pasako:

“Negalima nutylėti, nes 
tai nenuslepiamas daiktas, 
kad šie metai Darbui buvo 
vieni iš sunkiausiųjų metų. 
Laikraštis toliau leisti vis 
darosi sunkiau, vis kelia
mos kainos spaudos dar
bams, kas pareikalauja iš 
mūsų negausios kolonijos 
didesnių pastangų padėji
mo.

“Todėl kreipėmės į visus 
savo skaitytojus ir sulaukė
me skubaus ir palankaus 
atsiliepimo, kaip iš vidaus, 
taip ir užsienyje esančių 
prietelių. Visi taiką ir pa
žangą mylintieji lietuviai 
stojo į brolišką talką ir ta
po sudarytos sąlygos Dar
bo tolesniam leidimui.

“Savo vieningu ir nuose
kliu bendradarbiavimu nu
galėsime visus tolesnius pa
sitaikančius sunkumus ir 
neleisime, kad Darbas, jau 
išgyvavęs li9-ką metų, su
stotu, v . . I

“Apie Darbo sustojimą 
šiame momente negali būti 
nei kalbos. Tuo labiau, kai 
mūsų kolonijos tykų gyve
nimą pradėjo drumsti pro
fesionališki piktadariai —- 
provokatoriai.”

Kas tie piktadariai-pro- 
vokatoriai? Darbas atsako: 
“Tai mūsų tėvynės išguiti 
nenaudėliai, išbėgę galva
trūkčiais kartu su savo sė
brais — hitleriniais oku
pantais, Lietuvos žmonių 
žudikais, — dabar gaunan
tieji geras algas, pastovia 
doleriais valiuta.”

Kenkimui, provokavimui 
jie panaudoja katalikų ti
kėjimą, panaudoja visokias 
priemones.

Darbo rolė Pietų Ameri
kos lietuvių visuomenėje 
yra svarbi, didelė. Dėl to 
jį būtinai tenka tvirtinti, 
gerinti, užtikrinant jam il
gą gyvavimą.

Mes linkime visiems dar- 
biečiams ištvermės, glau
daus bendradar b i a v i m o, 
duosnumo, nes tik tokiu bū
du bus galima Darbą išlai
kyti !

Skaitytoji] Balsai
S. Jurgis apie depresiją
Savo rašte “Lietuvos sū

nus—išeivis” Susninkų Jur
gis, be kitų faktirų paklai
dų, padaro klaidą ir apie 
buvusią didžiąją depresiją. 
Laisvėje iš lapkričio 4 die
nos skaitau jo atsiminimuo- 
se-apysakoje:

‘T927-tų \inetų pabaigoje 
depresija jau buvo įsisiūba
vusi. Bankruto -giltnie ne 
juokais pradėjo smaugti 
smulkių namų savininkė
lius. Bankai negailestingai 
atiminėjo jų namelius. Ir 
tas tęsėsi iki pat 1929 me
tų, kada Wall streeto birža 
tarytum perkūnas iš giedro 
dangaus trenkė į pasaulio 
fnansierių galvas: praside
da katastrofa... Didieji ban
kai turi praryti mažesniuo
sius...”

Tai nėra tiesa. 1927 me
tais Amerikoje buvo patsai 
didžiausias “gerbūvis.” At
siminkime, tais metais Am. 
Socialistų partija, sužavėta 
tuo “gerbūviu,” nutarė, jog 
socializmui vietos Ameriko
je nebus, nes kapitalizmas 
aprūpina darbo žmones ge
riausiu gyvenimu.

1928 metais prezidenti
niuose rinkimuose buvo iš
rinktas Hooveris, — išrink
tas dėl to, kad republikonų 
partija “suteikė žmonėms 
tokį gerbūvį, kokio nebuvo 
Amerikos istorijoje.” O kai | 
Hooveris užėmė prezidento 
vietą, 1929 metais, jis' pa
skelbė: kiekvienas ameri
kietis turės du automobiliu 
savo garadžiuje; kiekvienas 
darbininkas, eidamas į dar
bą, nešis užkandžiui vištą.

Hooveris tuomet, atsimin
kime, juokėsi iš Tarybų Są
jungos, vadindamas ją 
“ekonomine tuštuma.” Dk 
džioji krizė, depresija Ame
rikoje pradėjo reikštis tik' 
pačioje 1929 metų pabaigo
je. Skaitytojas

Maskva. — Anglų kalbąs 
tarybinis žurnalas “News” 
sako, kad New Y o r k o 
“Times” korespondentas 
Harrison Salisbury savo 
straipsniuose apie TSRS 
visai nepaisė tiesos ir pa
skendo šmeižtų jūroje.

Šviesos Jubilieitis
1879 metų spalio 21 d. 

keletas JAV-bių mokslinin
kų, jų tarpe ir Thomas Ai
va Edison, sėdėjo prie sta
lelio, ant kurio stovėjo ma
ža stiklinė lemputė, kurio
je elektros srovė ėjo per 
suanglėtą šmotelį vatos, 
kad padaryti stiprią, tvir
tą šviesą. Šviesa pasiliko 
40 valandų, ir bendrai tiki
ma, jog elektros amžius 
prasidėjo iš šio bandymo.

Į trejus metus pirma cen
trinio gaminimo stotis pra
dėjo veikti New Yorko 
mieste Pearl gatvėje, ku
ri pristatė šviesą net 440 
lempų.

Ir per tuos 75-rius me
tus nuo išradimo pigios 
šviesos lemputės, elektros 
industrijos išsiv y s t y m a s 
JAV-bėse yra pasaka ne
girdėto progreso ir išsiplė- 
tojimo. 1902 metais buvo 
3,600 centrinių elektros 
įstaigų ir apie 50,000 izo
liuotų įstaigų produkuojant 
1,000,000 kilowatt - valandų 
elektros per metus. Perei
tais metais suvartota 513,- 
000 milijonų kilowat-valan- 
du.

Šią milžinišką jėgą pro
dukuoja ne tik privačios 
kompanijos su daugiau ne
gu 3,000,000 šėrininkų, bet 
ir federates, valstijų ir mie
stų agentūros, pietuose ir 
vakaruose.

Ir šiandien elektros kai
na yra žymiai mažesnė, ne
gu pirmose dienose buvo 
Pirmose dienose reikėjo, 10 
sVarų anglies pagaminti 
vieną kilowatt - valandą 
elektros ir kainavo 24 cen
tus; šiandien įstaigai reikia 
tik trijų ketvirtadalių sva
ro anglies pagaminti kilo
watt - valandą,. kaina, keli 
centai. , 1
; Per trumpą laiką elektra 

LAISVĖS VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų 

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
M. Strižauskienė, Waterbury, Conn., prisiuntė 

pluoštą atnaujinimų ir aukų. Waterburis dabar jau 
antroj vietoj.

L. Prūseika, Chicago, Ill., prisiuntė naują prenume
ratą, atnaujinimų ir aukų.

Camdenietis puikiai darbuojasi vajuje, prisiuntė at
naujinimų ir aukų. Savo punktus kredituoja Philadel- 
phijai. Tikimės, kad vietiniai philadelphiečiai irgi pri
sius gerų rezultatų.

L. Tilvikas, eastonietis, prisiuntė atnaujinimų. M. 
Kazlauskienė, binghamtonietė, darbuojasi vajuje Mo
terų Klubo vardu. P. Šlajus, chestei ietis, J. Patkus, 
newhavemetis ir C. K. Urban, hudsonietis, prisiuntė at
naujinimų ir aukų.

Iš Bridgeport, Conn, ir Scranton, Pa., gavome at
naujinimų ir aukų.

šį Sykį ilukų Gauta Sekamai:
Po $5: LDLD Moterų Klubas, Binghamton, N\Y.; 

Ona Balzaris, Walworth, N. Y.; A. Yuras, Philadel
phia, Pa. 1

Po $4: F. Chesek, Marlboro, N. Y.; Paul Pranewitz, 
Easton, Pa.

K. Vasiliauskas, Philadelphia, Pa., $3.
Po $2: F. Lešinskas, Philadelphia, Pa.; N. Botyrie- 

nė, Chiacgo, III.; A. Dcčkienė, Cicero, Ill.; Joe Calvin, 
Kokomo, Ind.; K. Gardzus, New Britain, Conn.; V. ir E. 
Kazėnai, Johnson City, N. Y.; John Gerdis, Berlin, Conn. 
; P. Vaitekūnas, Hudson, Mass., $1.

Bridgeport, Conn., po $2: S. Thompson, J. J. Moc- 
kaitis. 1 ; ’ j

Collinsville, Ill., po $2: A. Teresevičius, M. Gir- 
džiuvienė.

Waterbury, Conn., po $2: Charles Lusas, F. Tere- 
pas J. JasUlevičius, W. J. Duda (Woodbury), J. Smith 
(Bethlehem), M. Baliunas.

«
Laukiame daugiau žinių iš kitų kolonijų. Nepamirš

kime, vajus baigsis su 1 d. sausio, 1955 m., o dar dau
gelis vajininkų nieko neprisįuntė. Ilgai nelaukite! At
eina šventės, gera proga paakstinti senus skaitytojus už
rašinėti dienraštį Laisvę kaipo dovaną giminėms atMpa- 
žįstamiems. \

Ačiū tiems, kurie dabar puikiai pasidarbavo raju
je, ir ačiū geriems rėmėjams už aukas.

Laisvės Administracija

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

pakeitė Amerikos ūkio pa
grindinį pobūdį. PricVJos 
įvedimą gyvuliai priiltate 
beveik 79 procentus visos 
energijos JAV-bėse, balan
są pristatė žmonės ir ma
šinos. Rokuojama. kad jau 
1960 metais mašinos pri
statys 96 procentus mūsų 
visos energijos, žmonės 3 
procentus ir gyvuliai 1 pro
centą. Eilinis Amerikos 
darbininkas gali vartoti 15,- 
835 kilowattu jėgos, kas žy
miai prisideda prie dides
nių darbininkų algų.

Nors du trečdaliai visos 
pagamintos elektros yra 
vartojama komerciniams ir 
industriniams tikslams, bet 
vartojimas įvairiausių elek
trinių įrankių padarė žy
mių pakeitimų ir namuose. 
Apart šviesos, šaldytuvai, 
skalbiamos mašinos, elektri
niai prosai, siuvamos Maši
nos, valytojai, radijai, tele
vizijos, elektriniai laikro
džiai palengvina šeiiumin- 
kės gyvenimą. Namas, ku
ris 1900 vartojo tik 200 ki- 
lowatt-valandu elektros, da
bar vartoja 2,355 kilowatt- 
valandų.

Bet šiandien jau elektros 
stebuklą perviršija atomi
nės jėgos galimybės. Elek
tros bendrovės ieško būdų, 
kaip pakinky t atominę ener
giją naudingiems tikslams 
ir kooperuoja su Atominės 
Energijos Komisija pasta
tyti pilnos skalės jėgos re
aktorių.

Kada Thomas Aiva Edi
sonas 1931 metais mirė, bu
vo pasiūlyta nusukti visą 
elektros jėgą JAV-bėse vie
nai minutei šiam žymiajam 
išradėjui pagerbti. Bet ka
da buvo numatyta, kaip 
pragaištinga tai būtų, pla
nas buvo sulaikytas.

Common Cuinicil
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Žinelės iš T. Sąjungos
Lapkričio 7 dieną sukanka 37-ri mo

tai Didžiajai Spalio Revoliucijai. že
miau paduosime kai kurias žineles iš 
Tarybų Sąjungos tautų kultūrinio gy
venimo.

šiandien Tarybų Sąjungoje yra 380,- 
000 knygynų-bibliotekų su daugiau kaip 
bilijonu knygų.

1953 metais Tarybų Sąjungos knygų 
leidyklos išleido 222,800,000 egz. Įvai
riais pavadinimais knygų; tai 14-ka 
kartu daugiau negu buvo išleista 1913 
melais.

Tarybų Sąjungoje yra 497 pastovūs 
teatrai, statantieji veikalus 39-se kalbo
se.

1953 metais tuose teatruose buvo duo
ta 194,000 suvaidinimų; žmonių per 
tuos metus i teatrus apsilankė 70,00,000.

Tarybų Sąjungoje yra daugiau, kaip 
3,500 rašytojų, apie 6,000 tapytojų ir 
skulptorių; apie 1,000 muzikos kompo
zitorių.

Tarybų Sąjungoje yra 126 filharmo
nijos draugijų, 180 simfonijos orkestrų. 
1953 metais šitos įstaigos suruošė 245,- 
000 koncertų, kuriuos aplankė apie 79,- 
000,000 žmonių.

Be to, Tarybų Sąjungoje yra mėgėjų 
meninių ratelių, kurie praėjusiais me
tais davė anie 1,000,000 šepkt’aklių ir 
juos aplankė apie 100,000,000 žmonių.

Gyvuoja apie 350,000 dailininkų-mė- 
gė.įip ratelių. Yra apie 12,000 mėgėju 
oa^estrų, grojančių daugiausiai tauti
nius instrumentus.

_  •_  •

Iš Vilniaus pranešama, kad yra nu
tarta turėti Vilniuje visos Lietuvos dai
nų šventę. Ji įvyks 1955 metais tarp 
liepos 17 ir 23 dd. Vilniuje. Dalyvaus 
anie 30,000 iš visos Lietuvos kampų 
choristu-dainininku. V v

LMS News and Views
By Mildred Stensler

Starting this week, we are operating 
(so to speak) on a national scale, in the 
name of the Lithuanian Fine Arts 
League (LMS) National Office.

The Center now is in New York, vot
ed there by the majority of the del
egates of the 13th Convention. This 
means more work for us Easterners 
here.

A hurried initial meeting was called 
on the 29th of October. A working 
committee of nine members was set up, 
incorporating some of the 3rd district 
comm. members. The balance of the 
Committee and the alternates will be sel
ected at a later meeting—scheduled for 
November 14.

Job number two is to set up a working 
program. Some changes must be made. 
One person cannot be made responsible 
for making or carrying out all decisions. 
So it was decided at once to form an Ex
ecutive Secretriat, composed of three 
people, Rudolf Baranik, T. Kaskiaucius 
and myself. Likewise on call, an organ
iser, to keep in contact with outlying 
districts.

It was decided that an immediate 
campaign must be set in motion for a 
publicity and membership drive.

Furthermore an information and edu
cation program must be carried on 
through the press. Each week we will en
deavor to publish various arteles in this 
newspaper, both in the Lithuanian and 
English language, on matters pertain
ing to the arts, cultural activities, criti
cisms, discussions, etc.

We feel there is a definite need for 
more understanding and for more en
deavor in building, in creating, a finer 
and richer way of life.

Kultūrinės žinios
RUOŠIAMI NAUJI PASTATYMAI
Lietuvos Valstybinis akademinis ope

ros ir baleto teatras naujam sezonui 
ruošia naujus pastatymus. Repetuoja
ma T. Chernikovo opera “Audroje”. Jo
je vaizduojami pilietinio karo metai. O- 
peros režisierius — nusipelnęs meno vei
kėjas laureatas I. Grybauskas, dirigen
tas — nusipelnęs artistas, I. Akerma
nas, dailininkas — nusipelnęs meno vei
kėjas laureatas J. Jankus.

Teatro baleto kolektyvas ruošia bale
tą “Don Kichotas” (muzika L. M i m 
kaus). Pastatymui vadovauja teatro ba
letmeisteris nusipelnęs artistas V. Gri- 
vickas, dirigentas — Ch. Potašinskas.

J. Urvelis

PADĖTI VAINIKAI ANT JANIO 
RAINIO KAPO

RYGA, IX. 12 d.—šiandien daugiau 
kaip du tūkstančiai Latvijos sostinės 
darbo žmonių visuomeninių organizaci
jų atstovų susirinko kapinėse, kur prieš 
25 metus buvo palaidotas latvių liaudies 
poetas Janis Rainis. Kalbas, skirtas po- 
etui-revoliucionieriui atminti, pasakė; 
Latvijos rašytojų sąjungos sekretorius 
Valdis Luks ir Latvijos J. Rainio vardo 
valstybinio dailės teatro artistė Lilita 
Berzin. Armėnų poetė Silva Kaputi- 
kian ir latvių poetas Julius Vanagas 
skaitė savo eilėraščius, skirtus Janiui 
Rainiui.

Ant didžiojo latvių poeto kapo buvo 
padėti vainikai.

Indu meno. meistrę 
koncertai Maskvoje

Rugsėjo 5 d. Sąjungų Namų Kolonų 
salėje įvyko ketvirtasis indų meno meis
trų koncertas. Į koncerto programą bu
vo įtraukti nauji numeriai: šokiai, dai
nos, solo nacionaliniais muzikiniais in
strumentais.

Indų artistų koncertai, kurie teikia 
ryškų vaizdą apie Indijos nacionalinio 
meno grožį ir savitumą, sukelia milži
nišką tarybinių žmonių susidomėjimą. 
Indų artistai- parodė 4 pagrindinius kla
sikinius šokio stilius, esančius Indijoje, 
— Bcharat Natjam — Pietryčių Indija, 
Katchak — šiaurės Indija, Katakchali 
—Pietvakarių Indija, Manipuri — šiau
rės Rytų Indija, o taip pat Nagos gen
ties liaudies šokius, — pademonstruoda
mi indų tautos šokių meno turtingumą 
ir įvairumą.

Koncertų programoje žymi vieta skir
ta instrumentinei muzikai. Atliktos na
cionaliniais muzikiniais instrumentais 
(vina, sarangi, šitaras, tabla) klasiki
nės dainos, arba “raga”, parodo gilioje 
senovėje gimusios indų muzikos poetiš
kumą, melodijų raiškumą ir ritmo tur
tingumą.

Plačiai atstovaujamas griežtasis ir 
emocionalinis liaudies dainų menas. Bu
vo atliktos klasikinės ir lyrinės liaudies 
dainos, dainos — improvizacijos, dainos 
—styginio instrumento skambesio imi
tavimas.

Talentingieji indų šokėjai, muzikan
tai, dainininkai pademonstravo aukštą 
atlikėjišką meistriškumą, sugebėjimą gi
liai atskleisti meninius vaizdus.

Indijos kultūros ir meno veikėjų dele
gacijos vadovas M. Čandrasekchar, kal
bėdamasi su TASS’o korespondentu, pa
sakė :

— Nuoširdžiai ir svetingai mus priė
mė Tarybų Sąjungos sostinė —■ Maskva.

Su didelio pasitenkinimo jausmu mes 
pažymime milžinišką tarybinių žmonių 
domėjimąsi Indijos menu. Mes tai lai
kome draugystės visai indų tautai pasi
reiškimu. Mes įsitikinę, kad mūsų de
legacijos buvimas TSR Sąjungoje ir in
dų artistų pasirodymai tarybiniams 
žmonėms įneš naują indėlį į Indijos ir 
TSRS kultūrinio bendradarbiavimo stip
rinimą, į Tarybų Sąjungos ir Indijos 
tautų draugystės stiprinimą.

Kompozitorius
Prieš dvidešimt metų rugp. 9 dieną 

mirė Juozas Naujalis — vienas iš pir
mųjų lietuvių kompozitorių ir muzikos 
veikėjų. Daugiapusė J. Naujalio, kaip 
chorvedžio, kompozitoriaus ir pedagogo, 
veikla turėjo nemažos reikšmės keliant 
bei vystant to meto lietuvių nacionalinės 
muzikos kultūrą. Harmonizuotomis lie
tuvių liaudies dainomis, ^originaliomis 
kompozicijomis J. Naujalis vienas iš 
pirmųjų išvedė vos pirmuosius žings
nius težengiančią lietuviškąją muziką į 
profesionalinį kelią. Šį darbą vėliau tę
sė jo išaugintoji jaunoji mūsų muzikų 
karta.

Juozas Naujalis gimė 1869 m. balan
džio 10 d. Raudondvaryje (netoli Kau
no) mažažemio valstiečio šeimoje. Įgi
jus pirmąsias muzikinęs žinias iš vieti
nio vargonininko, J. Naujalis 1884 m. 
patenka į Varšuvą, kur šešerius metus 
mokėsi Muzikos institute.

Grįžęs į Lietuvą, J. Naujalis kuri lai
ką dirbo vargonininku ir chorvedžiu Va
balninke, vėliau Rietave, o 1892 m. per
sikelia gyventi į Kauną. Čia ir prasidė
jo J. 'Naujalio muzikinė veikla. J. Nau
jalis moko gabius jaunuolius muzikos, o 
netrukus iš šių, pradžioje atsitiktinių 
muzikos pamokų išsivystė pastovūs chor
vedžių kursai, kuriuose pradinį muzikos 
mokslą įsigijo daugumas to meto muzi
kų. Kai kurie iš jų, kaip, pavyzdžiui, 
St. Šimkus, A. Kačanauskas ir kiti, vė
liau patys tapo įžymiais kompozitoriais 
ir muzikos veikėjais.

1898 m. J. Naujalis suorganizuoja 
Kaune pirmąjį lietuvišką pasaulietišką 
chorą. 1905 m. revoliucijos pakilimo 
metu šis choras išsivystė į “Dainos” 
draugiją, kurį jau 1905 m. kovo mėnesi 
surengė teatre viešą vakarą ir didelį 
choro koncertą.

Pirmojo pasaulinio karo metais nu
trūko kompozitoriaus veikla. Perniek 
nuėjo kompozitoriaus pastangos įsteigti 
muzikinę mokyklą. Ši mokykla J. Nau
jalio pastangų dėka buvo įsteigta tik 
1919 m. Sekančiais metais ji buvo su
valstybinta ir ilgainiui išaugo į Kauno 
konservatoriją.

Nelengvesnės gyvenimo bei veiklos są
lygos J.’ Naujaliui buvo ir buržuazinės 
valdžios metais Lietuvoje. Daug vargo 
jis turėjo su savo įsteigtąja muzikos mo
kykla, kuriai ištisus aštuonerius metus 
vadovavo. Visokie trukdantys ministe
rijų “parėdymai ir direktyvos”, nebuvi
mas tinkamų patalpų ir prityrusių pe
dagogų reikalavo “stipriu nervų, kad vi
są tai būtų galima pakelti”,— rašė vie
name^ savo laiške J. Naujalis. — “Todėl 
dažnai esu prislėgtas ir be ūpo...” Lie
tuviškajai buržuazijai nerūpėjo liaudiš
kas menas, jo vystymas. Jai buvo sve
tima liaudiška muzika. Tuo metu bur
žuazijos sluoksniuose vis labiau plito de-

Kompozitoriui D. D. Šostakovičiui 
įteikta taikos,premija

Rugsėjo 4 d. Sąjungų Namų Spalio sa
lėje Maskvoje įvyko iškilmingas vaka
ras, skirtas Tarptautinės taikos premi
jos įteikimui TSRS liaudies artistui 
kompozitoriui D. D. Šostakovičiui.

Tarybinio taikos gynimo komiteto ir 
Tarybinių kompozitorių sąjungos pa
kviesti, į įžymiojo kompozitoriaus ir vi
suomenės veikėjo pagerbimo vakarą su
sirinko Maskvos įmonių atstovai, rašy
tojai, kompozitoriai, artistai, mokslinin
kai. Vakare dalyvavo Pasaulinės Tai
kos Tarybos generalinis sekretorius Ža
nas Lafitas, Pasaulinės Taikos Tarybos 
sekretorius Aivoras Montegiu, džiuri 
komisijos Tarptautinėms taikos premi
joms skirti pirmininkas turkų poetas, 
Nazymas Hikmetas.

Atidarydamas vakarą, tarybinių kom
pozitorių sąjungos generalinis sekreto
rius Chernikovas pasakė:

— Šostakovičiaus vardas žinomas vi
sam pasauliui. Jo kūriniai yra kupini 
aukšto patriotinio/meilės savo tėvynei, 
gyvenimui, žmogui jausmo. Mes reiš
kiame karštą pagarbą mūsų draugui Di- 
mitrijui Dimitrijevičiui Šostakovičiui ir 
iš visos širdies sveikiname jį su aukštu 
garbingu apdovanojimu — Tarptautinės 
taikos premijos laureato vardu.

Pasaulinės Taikos Tarybos generali
nis sekretorius Žanas Lafitas, dalyvau
jantiems karštai plojant, įteikė D. D. 
Šostakovičiui Pasaulinės Taikos Tary

Juozas Naujalis
•kadentinio, formalistinio buržuazinių 

» Vakarų meno įtakos, supuvusi buržuazi
nė kultūra. Todėl J. Naujalis dažnai 
buvo buržuazinių formalizmo i]’ beidė- 
jiškumo skelbėjų baramas dėl “pasenu
sių” pažiūrų, “nesupratimo” to “naujo”, 
kuris visokiais keliais atplūsdavo iš bur
žuazinių Vakarų. Tačiau J. Naujalis 
savo nusistatymo ir muzikinių pažiūrų 
nekeitė — jis buvo nusistatęs prieš de- 
kadentizmą ir formalizmą.

Pašlijus sveikatai, 1927 m. J. Nauja
lis atsisakė nuo muzikos mokyklos direk
toriaus pareigų, likdamas vien vargonų 
klasės profesorium. 1934 m. rugsėjo 9 
d. mirė.

Vertas dėmesio yra muzikinis J. Nau
jalio palikimas. Tiesa, ne viskas šian
dien iš jo yra priimtina. Tačiau go
riausiems jo muzikiniams kūriniams yra 
būdingas artimumas liaudies muzikai. 
Kaip kompozitorius, J. Naujalis dau
giausia žinomas plačiai mėgiamomis sa
vo harmonizuotomis lietuvių liaudies 
dainomis, kaip: “Ant kalno karklai siū
bavo”, “Ko liūdi, putinėli”, “Oi, žiba ži
burėlis” ir daugelis kitų. Iš originalių
jų J; Naujalio vokalinės muzikos kūri
nių 'plačiausiai pasklido jo dainos Mai
ronio tekstais: “Putino daina,” “Bur
tai”, “Vasaros naktys” ir kt. Nemažo 
populiarumo įgijo ir dažnai per radiją 
bei koncertuose atliekamas J. Naujalio 
“Noktiurnas” fortepionui ir “Svajonė” 
styginiam kvartetui.

J. Naujalis nestovėjo priešakinėse vi
suomeninėse savo meto pozicijose, jo kū
rybinė veikla buvo ribojama konservaty
vių pažiūrų. Tačiau visas atliktas J. 
Naujalio darbas yra reikšmingas baras 
vystant muzikinę lietuvių liaudies kultū
rą. Geriausios J. Naujalio dainos ir kū
riniai turi didelį pasisekimą muzikos 
mylėtojų tarpe.

R. Daiviv.s

Pralaimėjo, bet šypsos

Padėka
Tariu nuoširdžią padėką LMS TTI-čia- 

jai apskričiai už pasiuntimą manęs į 
LMS Dainų Festivalį Chicagoje.

Mano kelionė buvo įdomi, nes ją atli
kau viršuje motinos žemės. Chicagoje 
laiką praleidau labai linksmai. Mr. ir 
Mrs. DeSchaaf, pas kuriuos mudvi su 
Mildred Stensler buvome apsistojusios, 
labai svetingi ir malonūs žmonės. Jiedu 
darė visa, kad parodyti man įdomesnes 
Chicagos vietas, kad su tuo didmiesčiu 
aš juo smulkiau susipažinčiau. Mane 
gražiai nuteikė Dariaus ir Girėno pa
minklas.

Chicagos žmonės yra svetingi ir jie 
visur mane priėmė labai draugiškai. Jų 
sutikau daug ir ilgai nepamiršiu.

Nuoširdi padėka jums visiems!
Suzavva Kazolcyte

Franklin D. Roosevelt, Jr.

Kunigo tyrinėjimai 
apie pigmėjus

Kiekvienas esame kada 
nors girdėjęs apie mažiau
sius žmones pasaulyje. Jie 
vadinami pigmėjais (pyg
mies). Supratimas buvo, 
kad šitie mažyčiai žmonės

■ tesiranda Afrikoje. Jų vi- 
j dutinis aukštis tiktai 38į 
J colio. Jie priklauso negrų 
i rasei. Apie šiuos žmones 
' yra daug tyrinėta ir daug
■ prirašyta. ■ ’ \

Bet taipgi mokslininkai 
pasakojo, kad ir Pietų Ame
rikos respublikoje Venezue- 
loje esanti pigmėjų gentė. 
Tačiau apie juos nedaug 
težinoma.

Tuomi susidomėjo katali
kų bažnyčios kunigas Dr. 
Martin Gusinde, anthropo- 
logijos profesorius Katalikų 
Universitete. Jis nuspren
dė vykti ir patyrinėti. Jo 
gi kelionę finansavo Kata
liku Universitetas ir Phi- 
ladelphijos Filosofinė Drau
gija. Dabar kunigas Gu
sinde pateikė universitetui 
raportą iš savo patyrimų 
su Venezuelos pigmėjais. 
Jo raportas nustebino dau
gelį tų, kuide šitokiais klau
simais interesuojasi.

Kun. Gusinde savo rapor
te teigia, kad jis Venezue- 
loje suradęs ne pigmėjus, 
bet labai mažo ūgio, išsigi
musius indėnus (indijonus). 
lie negali būti priskaityti 
prie pigmėjų, nes jie dau
giau kaip dviem coliais 
aukštesni, ‘negu Afrikos 
pigmėjai.

Šitie indėnai baigią iš
nykti nuo ligų ir stokos 
maisto. Jie gyvena džiun
glėse. Vieni jų esą skai
tomi jau civilizuotais, o Jti-

bos ir jos pirmininko vardu Tarptauti
nę taikos premiją

Savo kalboje Žanas Lafitas pasakė:
— Ši premija skiriama ne tik meni

ninkui, žymiam savo tėvynės piliečiui, 
kuris visose šalyse pripažintas kaip vie
nas iš didžiausiųjų mūsų epochos kom
pozitorių. Ji skiriama žmogui, kurio 
kūryba per eilę pastarųjų metų įnešdavo 
svarbų indėlį į taikos ir brolybės tautų 
tarpe reikalą.

Sveikinimo kalbas pasakė turkų poetas 
Nazymas Hikmetas, rašytojas I. Eren- 
burgas, TSRS Kultūros ministerijos ko
legijos narys D. Kabalevskis, kompozi
torius A. Chačiaturianas ir Maskvos 
konservatorijos direktoriaus pavaduoto
jas G. Orvidas.

Atsakomąjį žodį tarė dalyvaujančiųjų 
šiltai sutiktas D. D. šostakovičius.

— Pasaulinė Taikos Taryba, — pasa
kė jis, — suteikė man didelę garbę, pa
skirdama Tarptautinę taikos premiją.

Aukštasis apdovanojimas įpareigoja 
mane kovoti už taiką ir draugystę tautų 
tarpe taip, kad visada pateisinčiau aukš
tą didžiosios tarybinės liaudies sūnaus 
vardą, liaudies, kuri vadovauja .didžia
jam kovos už taiką ir draugystę tautų 
tarpe judėjimui.

Vakaro pabaigoje įvyko tarptautinės 
taikos premijos laureato D. D. šostako
vičiaus kūriniu koncertas.

E.

ti tebėsa laukiniai. Jis ma
tęs ir studijavęs tiktai “ci
vilizuotus.” Anų, tai yra 
laukinių, bijojęs, nes jie, 
pamatę baltą žmogų, tuo
jau su juomi apsidirbą! ■

Šitie indėnai, Yupės pa
dermės, gyvena mažomis 
grupelėmis po apie penkias 
mylias atstu i. Jie esą pa
skendę girtuoklystėje, vi
suomet gyvena pusbadžiai 
ir dažnai apsikeičia savo 
žmonomis. Jie nepripažįsta 
jokio pavydo. Lytiniai san
tykiai juose yra laikomi pa
prastu gamtiniu reikalu, be 
kurio, kaip ir be maisto, ne
galima apsieiti. S.

Maskva.—Rengiantis spa
lio revoliucijos paminėji
mui, Tarybų Sąjungos laik
raščiai jau pradeda spaus
dinti sloganus, kurie vy
raus minėjime šiais metais. 
Laikraštis “Krasnaja Zviez- 
da” sako, kad TSRS gin
kluotos pajėgos turi stovė
ti sargyboje prieš staigų 
imperialistų užpuolimą. Bet 
“Krasnaja Zviezda” pride
da, kad TSRS tiki, jog tai
ka bus išlaikyta.

3 pusi.—Laisvi (Liberty) -šeštad., Lapkričio (Nov.) 6. 1954



Alkoholis ir jo žalti sveikatai
Rašo

DR. AL KRIKšTOPAITIS

ma tam tikra cheminių jun
ginių grupė, kurioje anglia
vandenilių molekulėje vie
nas ar daugiau vandenilio 
atomų pakeisti hidroksilo 
grupe (Oil). Toks yra 
mokslinis alkoholio apibū
dinimas. Alkoholio yra įvai
rių rūšių. Žinomiausio ji šios

eilėraštį mintinai, sumažėja 
tikslumas skaičiuojant ir 
pan. Ryškiai pablogėja šau
dymo taiklumas. Ypač pa
vojinga išgerti transporto

(area etninis) ir meninis 
(arba metiluos) alkoholiai 
arba spiritai. Paprastai gy-

dinama, s 
nis spiri 
čia pro.s 
sime alk
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koholio esti 
procentų, \ 
tai turi nuo

1 u Ko
riai (25 
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ir pan.), nes autotransporto 
avarijos dažniausiai įvyks
ta todėl, kad šoferiai būna 
neblaivūs.

Nuo didesnių alkoholio 
kiekių susilpnėja žmogaus 
sąmoningumas. Žmogus ne
begali tiksliai reaguoti į ap
linką, n e b e gali teisingai 
įvertinti savo mmčiu, žo- 
:!žių. elgesio, jėgų ir gabu-

lis susižeidimų. Iki 20 pro
centu vadinamu buitiniu
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Kaip įrodo didžio-tavimo.
jo rusų mokslininko I. P. 
Pavlovo bendradarbių tyri-
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VletŲ Dienraščio Laisves Sukakties Atžymeiimui

su juo susikalbėti? j 
stabu, kad ne vienas 
gyventojas prašė 
Stunn

Stupnickis, nežiūrint per 
spėjimų, “mėgo išgerti.
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LAPKRIČIO 14 NOVEMBER
Prasidės 3:30 vai. popiet Įžanga $1.50, taksai įskaityti

ŽYMIAUSI LIETUVIŲ TALENTAI DALYVAUJA PROGRAMOJE:

H į

kį i

Koncerto Akompanistas Frank Balevičius, iš New York City

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams

LIBERTY AUDITORIUM
i 10-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N.Y

ŪCE

E

Balevičius 
akompanistas

Frank 
koncerto

n 3 i

Suzana Kazokytė
Mezzo sopranas

Mildred Stensler
Aido Choro mokytoja

Leon Yonikas 
baritonas iš New Yorko

Lietuvaites Nancy ir Tessie 
iš Philadelphia, Pa., šokis ir flute .solos.

Suzana Kazokytė, Mezzo - sopranas
Pasižymėjusi dainininkė-soli.stė taipgi dalyvaus 

šioje, programoje.

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

teiks mums malonumo šiame koncerte.

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

išstoti Laisvės koncerte.

Leonas Yonikas, Baritonas 
Puikinus talento dainininkas-solistas, iš New Yorko 

d a 1 ,y v a u j a p rogram o j e.

Aldona Wallen, Sopranas 
uja lakštingala iš Brockton, Mass., teiks publikai 
malonumo savo gražiu balsu ir išsilavinimu.

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

Aido Choras
vadovaujamas Mildred Stensler duos gražių liaudies 

dainų šiąja proga.

Shatusky Dvynukai
iš Tamaqua, Pa., duos akordiov ir smuiko duetų. 

Puikūs grojikai.

Liberty Auditorijos restaurantas veiks nuo pat ankstyvo ryto per visą dieną ir vakarą. Čia gausite 
puikiausius pietus. Nevalgykite namie čia su svečiais bus maloniau pietauti
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taika, silpnumu, nemiga,’ 
neramu mu, nedarbin gurno 
jausmu; pradeda drebėti 
rankos. Kai tik tokie ligo
niai išgeria alkoholinių gė
rimų, — tuojau jiems nuo
taika pagerėja, atrodo, kad 
viskas laikinai praeina. 
Taip tokie ligoniai prade
da sistemingai girtauti, be 
alkoholinių gėrimų nebega-

i uju slopinimo p r o c e su | silpnybę. 
; m e g e n y s e susilpnėjimo.

ja reagavimas

; Darbingumas nepadidėja
Dažnai žmones klaidingai 

j yra. įsitikinę, kad, išgėrus 
(,inp,liaJ nedaug alkoholio, padidėja 

: .h ; " J fizinis darbingumas,
vyb?* iniau- !lcticsa ’ DauSelis t 
v*vn() p. ];t I neabejotinai įrodė, kad fi- 

alkoholiniu gėrimu 
bai. ' ' ‘

■Medinis sniritas (;

Vynini •z irau- 
vynuoginiam 1 

cukrui ir panašioms cukri- Į' 
nėms medžiagoms 
vandeniams).
deniu rūgimo

g ainy

tilinis alkoholis) yra dane 
nuodinges’ns už vvnini spi
ritą. Apsinnodi urna iššau
kia jau. nedideli medini'

nuo arbatinio sauKs’elio, 
.. Tokiam apsinuodijimui cha-

kimai il-

niai. Apsinnodi įima 
nai baigiasi mirtinu.

Alkoholis naudoja’ 
rimui jau labai seni; 
abejonės, ir seniau > 
žinojo jo žalingą vt

žiauriu ir keistu kovos 
priemonių su alkoholizmu.

Išgčrus alokholio, ypač jo 
stipresnių skiediniu, pir
miausia sudirginama skran-
džio gleivine, šis sudirgi
nimas gali sukelti sunkti 
virškinamųjų organu glei
vinės uždegimą, . pasireiš
kiantį deginimo jausmu ir 
skausmais po I 
mimu ir t. t. 
holis sukremna 
tirpsta riebiose
ir atima iš audinių vandi

Mat,

Tai

protinis, išgėrus alkoholio 
žymiai sumažėja.

koholio.

žmogaus
pusiausvyros

Hi n* eiti pasidaro 
n e b e i m a n o m a—žmogus vos 
besilaiko ant kojų.

Nuo dar didesnių alkoholio 
dozių žmogus pereina į gi
laus miego (narkozės) sta

ge- I diją. Tai yra tokia būklė, 
Be i kai žmogus nieko nebejau

čia. Daug išgėręs žmogus 
gali ir mirti. Mirtis įvyks
ta dėll kvėpavimo centro 
smegenyse paralyžiaus.

Vaikams (jaunesniems 
' kaip 10 metų) mirtiną ap
sinuodijimą gali sukelti jau 
15 gramų spirito. Suaugu
sieji nevienodai reaguoja i 
alkoholį. Paprastai sunkius 
ūminius apsinuodijimus al
koholiu sukelia stiprūs al
koholiniai gėrimai (degtinė,

> V • Imedžiagose Į

šia nervų galūnes ir suke
lia tolesni, vadinamą re- 
fleksinį, veikimą. Tiesiogi
nį alkoholio veikimą labai 
lengva ištirti: užtenka juo 
suvilgyti kad ir menką 
žaizdelę — tuojau pajusite 
deginantį skausmą.

Alkoholis iš skrandžio 
lengvai įsisiurbia į kraują. 
Tada pasireiškia pats svar
biausias alkoholio veikimas. 
Penktoji dalis išgerto alko
holio įsisiurbia į kraują jau 
iš skrandžio, gi I penkta
daliai — perėjus jam į žar
nas. Su krauju alkoholis 
pasiekia įvairias kūno da
lis. Jautriausios alkoholiui 
yra žmogaus smegenys.

Išgėrus jau 10-15 gramų 
alkoholio arba vieną stikli

nėja smegenų jautrumas, 
dėl ko sumažėja dėmesys, 
mąstymo sugebėjimas, su
mažėja protinio darbo pa
jėgumas.

Bandymai parodė, kad. 
išgėrus alkoholio, sunkiau

|A| AFH V 
HvCin i

11; »s i ka r to j a n t is apsi n uodi j i- 
mas alkoholiu arba chroni
nis alkoholizmas.

Pažiūrėkime, kaip gi pa
sidaroma girtuokliais arba 
alkoholikais. Pradžioje iš
geriama atsitiktinai, kaip 
sakoma, tik tada, kai “ne
galima negerti,” retai. Vė
liau gi “mėgstąs išgerti” 
susiranda panašių į save

Alkoholizmas, kaip liga, 
gali pasireikšti labai įvai
riai, tačiau, paprastai, ryš
kiausi būna nervu sistemos 
sutrikimo reiškiniai, o taip 
pat nukenčia virškinimas, 
kraujo apytaka, inkstų vei
kla ir kt.

Alkoholikų darbingumas 
mažėja, atmintis silpnėja, 
neretai esti klaidingi atsi
minimo įspūdžiai. Proto 
silpnėjimas gali pereiti per j 
ilgesni laiką į alkoholinę

Alkoholikai gir
tauja nesiskaitydami su sa
vo ekonominiais galimu
mais, todėl daug vargo ten
ka pakelti jų šeimoms. Al
koholio vartojimas veda 
prie moralinio pakrikimo ir 
ardo šeimos pagrindus. Al
koholikai dažnai blogai at
lieka savo tarnybines parei
gas, jie nusirita iki bau
džiamųjų nusikaltimų.

Ramygalos rajono felče-

pų laužymas, kaip kyšinin
kavimas ir kt. Taip galų 
gale teko atleisti žmogų iš 
einamųjų pareigų.

Dažniausias psichinis al
koholikų sutrikimas yra 
“baltoji šiltinė.” Tai yra 
paprastai daugiamečio al
koholizmo pasireiš k i m a s, 
Susirgimas baltąja šiltine 
sudaro pavojų gyvybei.

Kiti pažymiai
Yra ir kitų chroninio al

koholizmo pasireiškimo for
mų. Vis tai yra ligoniai su 
žymiais smegenų ir nervu 
bei įvairių vidaus organų 
veiklos sutrikimais. Nere
tai išsivysto gana pavojin
ga alkoholinė kepenų ciro
zė ir kt. susirgimai. Paly
ginti dar neseniai vienoje 
iš Vilniaus miesto kliniki
nių ligoninių buvo gydomas 
aukštąjį mokslą baigęs pi
lietis S., kuris sirgo kepenų 
uždegimu ir alkoholizmu. 
Jis pats aiškiai žinojo, kaip 
pavojingas alkoholis ser
gant kepenų ligomis. Ta-

draugų ii pradeda naudo-|-au j-j negaĮejįmo susival- 
trs jau .kiekviena pioga. nuo apSisvaiginimo al
gavus pačiam ar kaimynui 
darbo užmokestį, įsigijus 
naujus drabužius ar batus 
ir t. t. ir pan. “Argi galima 
atsisakyti, kai geras drau
gas kviečia? Juk negali
ma žmogaus įžeisti!” — 
sakoma tokiais atvejais. 
Toliau “šimto gramų” da
rosi nepakankama, “reikia”

pasidaroma alkoholikais — 
nejučiomis, netyčia.

Pavojinga liga
Chroninis alkoholizmas 

yra pavojinga liga, suke
liama dažnu alkoholio var
tojimu. Tokie žmonės taip 
pripranta prie alkoholio 
vartojimo, kad be jo, atro
do, nebeįmanoma gyventi.

4 pusi. Laisvė (Liberty) šeštad., Lapkričio (Nov.) 6, 1954

koholiu jo liga baigėsi tra
giškai — gana greita mirti
mi.

Alkoholikai ypač neat
sparūs ir sunkiau serga in
fekcinėmis ligomis. Juo jau
nesnis amžius, tuo žalin- 
gesnis alkoholio veikimas, 
tuo greičiau suardoma svei
kata. Alkoholikai tampa ne
naudingais visuomenei žmo
nėmis. Vis dar pasitaikan
tieji chuliganizmo ir pana
šūs atsitikimai yra, kaip 
taisyklė, alkoholio veikimo 
pasekmė ir pasitaiko ypač 
ten, kur nesirūpinama kul
tūringu poilsiu, kur apleis
tas kultūrinis - auklėjama
sis darbas ir nekovojamą 
su girtavimu. Alkoholizmas 
ir girtavimas yra labai 
šlykšti kapitalizmo liekana.

Gilų alkoholizmo išpliti- 
(Tąsa 6-tam pusi.)

RENGIA LAISVES BENDROVES DIREKTORIATAS

Jonas Sabaliauskas
iš Worcester. Mass.

NAL. b’.Jt

Ona Dirvelienė 
iš Worcester. Mass.
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SUSNINKŲ JURGIS-

X VILTAS SKYRIUS 
SVETELIAI

Po daugelio nesimatymo metų, po il
gos jų draugavimo pertraukos, Walteris 
sugrįždamas i savo seną miestą sustojo
pas Jurgį, kad pasimatyti, pasikalbėti 
su juo, kad pamatyti, kaip jam klojasi, 
kaip jis įsikūrė.

Ir kaip tik pasitaikė, kad tuo pačiu 
laiku pas Jurgius svečiavosi ir šito raši
nio autorius su žmonele ir dukrele, J. Z., 
Jurgio labai geras draugas ir kaimynas 
iš Lietuvos. Jie buvo kartu užaugę, 
veik viename kieme, ir visuomet drau
gavo.

Po daugelio nesimatymo metų jiems 
buvo labai-įdomu pasikalbėti.. Sveteliai, 
kaip Walteris, tai]) ir draugas Z., labai 
nusistebėjo pamatę Jurgio rezidenciją. 
Juos stebino ne tiek pati rezidencija — 
jiet^uvo matę ir puikesnių,— bet aplin
kuma, kuri buvo tikrai žavinti. Ypač 
atvykusiam iš mainų ir lūšnynų, kaip 
buvo'draugas Z., kur viskas buvo tamsu 
ir juoda, kur nesimatė jokių žaliumynų, 
si aplinkuma atrodė nepaprastai puiki.

Walteris Jurgį jau gerai žinojo, tai 
nelabai stebėjosi. Bet draugas Z. tai 
tiesiog negalėjo atsistebėti. Jis matė, 
kad jo senas draugas Jurgis Įsikū
ręs kaip pasakiškame rojuje. Jis atsi
minė jį kaip savo vaikystės draugą, vi
sada lyg kiek nuliūdusi, susimąsčiusį, 
vargšą, neturintį mokslo ir žinojimo, pa
prastų paprasčiausią vaikinėlį. Viską, 
kas pas jį galima buvo pastebėti, tai ge
ra širdį...

Jis atsiminė, kaip kadaise kas tai pa
sakė: “Kas Jurgio gerai nepažįsta, ja
me mato tik eilinį vaikinėlį, bet kas jį 
geriau žino, tai jame mato žmogų su 
auksine.širdimi...’’

Ir dabar tas paprastas vaikinei is gy
vena vietoje, kur tik 25 pėdų plotas kai
nuoja keletą tūkstančių dolerių, kur gy
vena tik patys “išrinktieji” piniguočiai, 
kaip tai teisėjai, advokatai, gydytojai, 
miesA.o valdininkai. Ir nežinodamas 
žm^Jzis nei galvoti nepagalvotų, kad ši
tame name gyvena ateivis iš Lietuvos.

Didinga rezidencija stovi prie pat gra
žiausio miesto parko. Ji dviejų aukštų, 
gražios architektūros ir atrodanti aukš
tesnė už kitas trijų aukštų. Pirmame 
aukšte šeši kambariai, dideli, erdvūs. 
Antrame aukšte du nebaigti stovi kai]) 
nereikalingi.

Svetelius stebino ir tas, kad viskas 
skoningai ir gražiai įrengta. Baldai vie
ni naujutėliai, kiti seni, bet taip tvar
kingai sudėti, kad viskas tinka, kad vi
sur net miela žiūrėti.

Kitą dieną tuoj po pusryčių Jurgis iš
sivedė draugus, kad jiems parodyti apy
linkę. O kai jie viską apžiūrėjo, tai ne
galėjo nusistebėti savo draugo pasise
kimu.

Namas buvo aplink aptvertas gražia 
•geležine tvora, už kurios, kai]) jiems at
rodė, buvo galima pastatyti nemažą na
melį. Už tos radosi kita, dar gražesnė,

iš krūmokšniu ir visokiu medelių. Krū
mokšniai ir medeliai taip tankiai susi
pynę, susiraizgę, kad jie sudarė gyvą 
tvorą, pro kurią niekas praeiti negalėjo. 
Užu jos medžiai milžinai, kuriuose skęs
ta pati rezidencija. O oro aromatas, tai 
kaip tikrame miške.

Z. su nuostaba sakė Jurgiui:
“Drauguti, pas mus nėra tokių namų, 

kaip tavo garadžius, aš pats jame, ten, 
antrame aukšte, po ąžuolų šakomis, 
mėgčiau gyventi...”

Sakė Jurgis:
“Tiesa, drauguti, ir čia tokių yra, bet 

kur jų nėra? Šios skriaudos žmonėms 
bus išlygintos tik po to, kaip pažangieji 
užvaldys pasaulį.”

Paskui draugas Z. sakė:
“Drauguti, pas mus jau šneka žmo

nės, kad tu labai turtingas, netoli mili
jonierius, o kai dabar pats pamačiau, 
tai tikiu, kad kaip norą panašiai yra: 
jei ne milijonierius, tai bent kandidatas, 
kad įstengi savo namą tokia puikia ge
ležine tvora, aptverti.”

Jurgis atsakė:
“Ne, drauguti. Ši tvora, kaip žmonės 

pasakoja, čia jau stovi kokie du šimtai 
metų. O šioje vietoje, kur dabar stovi 
mano namas, buvo dvi labai senos stu- 
bes, galima sakyti—laužai. Aš jas nu
pirkau nuo taip pat jau seno žmogelio, 
kuris rengėsi neužilgo važiuoti pas Šven
tą Petrą. Nusipirkęs aš tas dvi senas 
stubas nugrioviau ir pasistačiau štai ši
tą naują namą. O kaslink tos tvoros, 
taj ją reikėjo bent kiek pataisyti, 
atremontuoti, o tas daug nekainavo...”

Vaišindamas savo mielus svetelius 
Jurgis jiems pasakojo daug anekdotų, 
pasakaičių. Pasakojo taipgi, kaip pra
sidėjo jo karjera, kai]) jis praturtėjo iki 
tiek, kad visai mažai yra Amerikoj lie
tuvių, kurie būtų už jį turtingesni.

Jis pasakojo, kaip tapo sužeistas jam 
tarnaujant Dėdės Šamo armijoje, kai]) 
grįžęs iš armijos padavė Washingtone 
prašymą, kad jam mokėtų nors bent 
kiek pensijos, nes jam visi sakė, kąd 
sunkesnio darbo jis negalės dirbti.

Atsakymas atėjo po šešių mėnesių: 
“Gerbiamas veterane, mes jūsų atsiti
kime nieko negalime padaryti, kadangi 
kiek buvo paimtų kareivių, tai visi nori 
gauti pensijas, o iš kur valdžia galės 
tiek pinigų gauti?”

Veltui jis laukė, veltui tikėjosi kokios 
nors pensijos, o tuomet pagalba jam bu
vo labai reikalinga. Juk, jis buvo varg
šas biedniokas vaikinėlis. Ir jis tada bū
tų džiaugęsis, jei gavęs nors penkius še
šios dolerius į mėnesį. Bet, ne, negavo 
nieko. Negavo gal dėl to, kad pats nie
ko neturėjo. Toks jau kapitalistinės 
tvarkos surėdymas: 1 kas turi,, gauna 
daugiau, kas neturi, nieko negauna.

Bet vėliau jam pradėjo sektis. 1934- 
tais metais jis finansiniai jau stovėjo 
visai gerai, turėjo nusipirkęs keletą gra
žių namų, kiti jau buvo parduoti ir mor- 
gičiai nešė gražų nuošimtį...

(Bus daugiau)

“Nepri- 
redakto-

griebiasi 
priemo
li u ogu s 

provoka- 
NL”

Kardelis, pritrūkęs 
argumentą, naudoja 
provokaciją

MONTREAL. - 
klausomos. Lietuvos
r i irs J. Kardelis diskreditavę- 
sis save tarp Montrealo lietu
vių iki žemiausio laipsnio ir, 
spart paprasto koliojimosi, 
begalėdamas atsispirti prieš 
‘Liaudies Balse“ iškeltus tak
us, kiek tai liečia jo darbus 
iries Montrealo lietuvius ir jų 
Irau gijas, pagaliau 
ačiū paskutiniausių 
ių, panaudodamas 
išistinius metodus,
niai argumentuoti, štai 
Kilio 27 d. laidoje įtalpino 
Dtokopiją laiško, kuris jam, 
ūk, rašytas grasinant “gal
is j nusukimu.” Laiško “origi- 
įlas“ : “J. Kardelis sustok ši- 

) Monkės Biszne varis ant. 
omunistų Rašyti j. laikraš- 

ius, mes tavo galva nusuksi- 
ic. Ne. policininkai tavis ne- 

‘Žgelbes kadames tavi J. Kar
oli pašigausme tad Zinos: 
ai p ant. Svoto giventi uz. sa- 
o gerus, darbus nobereikes 
laugeu Maloti V i š o m e n e —L. 
L, Montreal. Q.“

Kad šis laiškas paties Kau
lelio ai- jo bendradarbių su- 
abrikuotas, tai nelieka jokios 
ibejonės. Pirmoj eilėj, senie
ji Kanados lietuviai, kol nebu
vo kardelinių dipukų, negirdė
jo, kad kas nors kam rašinė
li] grasinimo ar kitokius pana
šaus pobūdžio laiškus. Karde
lio gi pasekėjai jau yra paro
ję, kad jie toj srityši — rasi 
sėti kitiems laiškus—yra spe
cialistai. Taip, pav., buvo po 
Stalino mirties, visa eilė lietu
vių gavo įvairaus turinio laiš
kų. Taipgi gana plačiai yra 
praktikavę telefonuoti žmo
nėms ir kalbėti visokius nie-

bandoma parodyti la-

Rochester, N. Y.
Lapkričio 9-tą sueina 10 

rm*ą, kai mirtis išrovė iš mu
sų eilių atrodantį stipruolį ir 
amžiumi dar ne seną Petrą 
Balzarį. Jis mirė 19 11 metais, 
suėjęs apie 62 metus. Didelio 
būrio giminių ir draugų paly
dėtas, lapkričio 13-tą .jis pasi
liko ilsėtis gražiame V i Įlies 
Kalnelyje.

Nuo to laiko daugiaspalvis 
lapkritis atneša šeimai ir ki
tiems jo artimiesiems liūdnus 
atsiminimi s.

Petras buvo bene vyriausias 
iš Joniškio miestelio pažan
gių Balzarių jaunimo— trijų 
brolių ir sesers. Amerikon al-‘ 
vyko 1906 metais, po į\yku- 
.sių Lietuvoje revoliucinių au 
drų. Ten įgytą laisvės idėją 
išnešiojo savyje iki kapo.

A psigyven us 1 'och esteryje. 
\W* keturių Balzarių šeimų 

ilgą laiką buvo tarsi 
krykia įstaiga: glaudi šeimų ir 
gaminių ryšiais, pažangi ir 
veikli, ypačiai meno srityje. 
Jie dalyvavo chore, vaidyboje, 
draugijų susirinkimuose, pra
mogose.

Malonu prisiminti tuos lai
kys ir sykiu gaila, kad laikas 
ir sąlygos tą visuomenei nau
dingą grupę iškrikdė perdaug 
anksti. Petras su šeima išsi
kėlė tolokai nuo didmiesčio į 
Walworth, N. Y. Tačiau .jis 
atsisakė gyvu būdamas pasi
laidoti. Negalėdamas prisidėti 
darbu, miestiečių veiklą rėmė 
i.ors materialiai ir nors rot- 
kartiniais atvykimais į žymės

iu es iškilmes.

Ko neįveikė sąlygos, nuga
lėjo ligos ir mirtis. Trumpu 
helerių metų laikotarpiu mir
tis išrankiojo iš tos šeimos 
Iris dar apijaunius vyrus ir se
ną motutę. Vienui tų trijų bu
vo Petras. Jį giliai tebeprisi
mena našlė Ona, duktė Anna 
su vyru, taipgi sesuo, brolis 
ir draugai. N.

Worcester, Mass
A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki

mas jvyks lapkričio (Nov.) 8 dieną, 
prasidės 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Kalėje, 29 Endicott SI. Visos narės 
malonėkite dalyvauti, nes turime 
svarbių reikalų aptarimui.

A. W.

Hartford, Conn.
Vakarienė su pamarginimais jvyks 

šeštadienj, 6 d. lapkričio, 5:30 v. v., 
157 Hungerford St. Maistas bus ge
ras ir įvairus, nesigailėsite atėję, o 
kaina labai žema. Įsitėmykitc lai- 

;ką: 5:30 v. v. “šarp.” Visus kvie
čia L. M. Klubo komisija.

A.L.D.L.D. 68 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, lapkričio (Nov.) 
B d., Laisvės Choro salėje, 157 Hun
gerford St., prasidės 7:30 vai. va
kare. Visi nariai ir narės malonėki
te dalyvauti, nes turėsime išrinkti 
darbininkus ateinančiam baliui ir 
yra kitu svarbių reikalų aptarimui.

A. K.

Nauja septynmetė mokykla 
atidaryta Pasvalio rajono “Po- 
;ijų” žemės ūkio artelėje, šio
mis dienomis čia prasidėjo pa
mokos.

V. Rutkauskaitė

SKELBĖJAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, —• pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje !

Gerbiamieji Amerikos Lie- pas jus dalykai su-stovi. 
tuvių Literatūros Draugijos 7- 
tos apskrities kuopų nariai ■ 
Šiuomi pranešame, jog metinė 
konferencija yra .šaukiama 
lapkričio (Nov.) 28 dieną, 11 
vai. ryte, 318 Broadway, So. 
Boston, Mass. Taigi raginame 
visas kuopas išrinkti po kele
tą delegatų ir prisiųisti į meti
nę konferenciją su raportais 
iš kuopų veikimo bei stovio.

Kad ir mažiausia kuopa 
visgi gali nors vieną delegatą 
prisiųsti, kad sužinotum, kaip

Švarkus pranešimas LLD 7-tos 
apskr. kuopoms Bostono apylinkėje

J ūsų
atstovas galėtų raportuoti, 
kaip veikiama kitose kuopose, 

j Ypatingai šiais metais netu
rėtų nei viena kuopa ar kuo
pelė pasilikti pasyviai. Reikia 
apibendrintu veikimu žiūrėti, 
kad mūsų apskrities ribose vi
sos kuopos gyvuotų ir darbuo
tųsi sulyg išgalės apšvietus bei 
kultūros reikaluose. Taigi iš
rinkite delegatus1.

L. L. D. 7-tos apskr. pirmi n.
J. M. Karsonas

I linkišku veikimu ir į tai sa
vo širdį ir jausmus įdėjo ir 
savo gyvenimą tam paau
kojo.

Motiejau, tavęs niekad 
neužmiršime’.

Ilsėkis, brangiausias, am
žinai 
sime

Mes tavo darbą tę- 
toliau.

dukterys
Birute ir Ophelia
žentas Frank,
anūkai
Katriutė ir
Kepinukas

ir

į valandą
i Ino apmo-

I ompanijos
vie-

, Antra, pati laiško rašyba 
parodo, kad laiškas yra dirb
tinas. Kaip matote, laiški) “al
torius”
hai mažaraštis ir naudoja 
reikalingai ženklelius ant 
ir “č“, o tuo tarpu žoi 
“monkės” teisingai su tašku 
“č“, arba “komunistų“ galū
nėje “ų“ nosinė. Jau papras
tai toks mažraštis gramatiniai 
laisiklingų ženklų nežino ir jų 
nenaudoja. Taipgi "Laidės “t” 
ii’ “z“ skirtingai rašytos, o 
“parašo“ raidės “L“ spausdin
tos formos, gi “G“ —rašytos. 
Tokių “stebuklų“ mažaraščiai 
irgi nedaro.

Dabai’. Koks Kardelio galė
jo būti tikslas tokias nesąmo
nes daryti? Pirmiausiai, žino
ma, tai kad panaudoti visa.9 
hitlerines priemones (o dar 
tik neseniai “bažijosi,“ kad 
jis su hitlerizmu nieko bendro 
netiri ir vadino provokacija, 
kas jam tai priminė), provo- 
žatiškai įkriminuoti nekaltini 
žmones. Antra, kaip jau anks
čiau sakyta, neturėdamas jo
kių argumentų, 
toti tuos pačius 
koliojimąsi, kas, 
si bodo netik jo
bet ir jam pačiam, turėjo ieš
koti naujų būdų persistatyti 
save “didvyriu,” kad štai ve 
ir mirčia jam grasinama už 
jo “gudrumus.“ Trečia, ma
tyt, nori save ir “kankiniu“ pa
sidaryti bent jau dipukų aky
se, kad ve “mano net gyvybė 
pavojuje stovi, kaip aš kovo
ju už jus visus prieš komu
nizmą.“

Kaip 
taip ir 
niekais.

Šių metų spalio 4 d. mi
rus Dr. Motiejui Palevičiui, 
mano brangiam ir mylimam 
vyrui, noriu išreikšti šir
dingiausią ačiū už prisiųs
tas telegramas man esant 
ligoninėje ir namie, už už
uojautos atvirutes ir laiš
kus, už tilpusias “Laisvėje” 
ir “Vilnyje” užuojautas.

Taipgi širdingai ačiuoja 
dukterys Birutė ir Ophelia, 
žentas Frank ir anūkai Ka
triutė ir Kevinukas.

Ačiū giminėms, draugams 
ir organizacijoms už dau
gelį gražiu, brangi)] geliu 
vainikų. Kai kurie buvo iš 
iolimu Amerikos kraštu ir 
iš Kanados.

Ačiū LDS sekretoriui Jo
nui S i urba i už gražia at si 
sveikinimo kalbą, pasakyt 
prie karsto koplyčioje.

Ačiū Leonui Prūseikai u 
jautrią ir mirusiojo dakta 
ro gyvenimą apibūdinanči 
kalbą ant kapinių kremą 
to r i jo j e.

Ačiū Stellai Smith u 
akompanavimą dainininkei 
vargonais ir už jos solo 
vargonais koplyčioje.

Ačiū Annai Tvaskai už 
pa dainavimą gražiai ir 
jausmingai laidotuvių dai
nos, kurią Dr. Balevičius 
gyvas būdamas labai mylė
jo.

Ačiū grabnešiams J. Dau- 
kui, K. Krauzenui, J. Nau-

iū brolienei Rožytei 
los vyrui Jonui Samulio- 
ąiui, brolio Miko š'-ogeriui 
'molio žmonai Maggie Pa 
'evičienei ir ju šeimai, dė
dienei Julei Yukelevičiene’ 
ir jos šeimai, pusseserei Pe
tronėlei Sarapas, Paulimu 
Sinkevičienei ir jų šei
mai, sesutei Juzei ir j or 
vyrui Grabauskui ir jų šei
mai,. kurie atvažiavo atsi
sveikinti su mūsų mylimu 
ir brangiu Motiejum, kuris 
visus mylėjo.

Jis visada rūpinosi darbi-

1;e,] pro is 
mi fondu

Po pasitarimo konijianijos 
j atstovų su darbininkais, susi
taikyta, kad kompanija prisi

lies daugiau prie apmokėjimo 
i į pašalpų fondą, bet algų 
■ priedo nedavė. Streikas at- 
• šauktas ir Singer kompanija 
! pažadėjo visiems darbinin
kams užmokėti už streikuotą 
dieną.

Eina tolimesni unijos pasi- 
: tarimai su kompanija, bet ma
noma, kad streiko jau nebus.

Reporteris

čiui ir K. Nausėdai.
Ačiū Stepanauskui už gra 

žų ir mandagų patarnavi

kaip tik kar- 
keiksmus ir 

matomai, at
skaitytoj ams,

visi kiti jo išmislai, 
itas burbulas nueis 
Tegul būna tikras 

niekas nesikėsino,
nesikėsina ir nesikėsins nu
kukti jam galvą, tegul tik jis 
pats jos nenusisuka.

Pažangioji Montrealo lietu
vių visuomenė turi būdų Kar
deliui ir jo bendradarbiams 
užduoti smūgį. Štai dabar ei
na “Liaudies Balso”, “Lais
vės’’ ir “Vilnies“ vajus. Gau
kite šiems laikraščiams nau
jų prenumeratų, paremkite 
juos stipriai aukomis, tai bus 
geriausi antausiai provokato
riams, kultūringos žmonijos 
priešams.

Ačiū Detroito Lietuviu 
Klubui už suteikta vieta 
palydovams jų patalpose 
sueiti, kur buvo jie pavai
šinti.

Dėkojame draugėms M 
Smalstienei, E. Cheplys, A. 
Da ūkas, S. Dan1 ienei, 
A. Garelis, A. Russell ir L. 
Gugas už aukojimą valgių 
ir klube patarnavimą susi
rinkusiems po laidotuvių.

Ačiū jo brolio dukterei 
Wandai ir Simui Mike, jo 
žmonai Margie, žento sesu
tei Bernice ir Onutei Dems- 
kienei už pagelbėjimą na
muose, kuomet mūsų šei
ma buvo taip staigiai su
krėsta širdies skausmo. 
Kai žentas Frank tą pati 
rytą davė žinią jiems apie 
daktaro mirtį, tuojau jie 
pribuvo ir gražiai priėmė 
gimines, kurie atvyko iš to
limų miestų. Laimingi mes. 
turėdami tokias brangias ir 
atjaučiančias gimines i r 
draugus. Nuoširdžiai ačiū 
visiems.

Dėl ligos negalėjau būti 
laidotuvėse. Tuo laiku ma
no brangi sesutė Juzė Gra
bauskienė ir Onutė Krakai- 
tie.nė buvo su manimi ligo
ninėje, kad toje skaudžioje 
valandoje mane suraminti. 
Širdingai joms ačiū.

Taip ūmi mirtis baisia’, 
mus visus sukrėtė. To il
gai negalėsime užmiršti.

PHILADELPHIA, PA

❖

šęs vyksta i šį koncertą. Jis*

m ų.

bus

būti šiame koncerte ir turė

į do m u s. Pa si r ū p i n k i te

i * 
%« 

i *
■ Ž 
*

turi prirengęs monologų, 

dialogų ir kitokių vaidini- 

Jo numeris programoje

JONAS JUŠKA

Koncertas Prasidės 7:30 Vai. Vakare

Jie dainuos solus, duetus ir kvartetus.

PO PROGRAMOS BUS BALIUS

Jonas Grybas iš Brooklyn, N. Y. 
Mildred Stensler iš Livingston, N. J.

Programoje Dalyvaus Dainininkai:

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

Jonas Juška iš Brooklyn, N. Y.
Duos komiškų vaidinimų

Frank Balevičius iš New York City
Pianistas

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsilankyti į šį 
gražų parengimą.

ĮŽANGA $1.00 Visus kviečia Rengėjai

t
TAIPGI BUS IR VIETINIŲ ŠOKIKŲ IR 

MUZIKALIŲ KAVALKŲ.

.MOTERĮ,! KLIUBAS SU ALDIEČIŲ PAGELBA

* **

įvyks šeštadienį

20 d. Lapkričio (Nov.)
RUBA

414 Green Street
HALL

Philadelphia, Pa.

Jonas Juška gerai pasiruo-

ti sau daug malonumo.

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



Now Wto^g^^Zi siios Leonas Yonikas dainuos Laisvės NEW YORK
HELP WANTED-FEMALE

Darbiečiai dar laukia 
pilno sk-včians balsy

bl .•-

kamuoto rinkimuose pastatyti 
savo kandidatu be rinkimo

Morris
Goldin

jusia
pilnu

nepa-

me, DaleliO'S, Jefferson 
roe, Suffolk, Sullivan ir

!(>o-

tų turės ateiti b 
ir Monroe aps 
B ingh a m tonas ir 

Broome

is ten tikisi po dargiau, ia- 
čiau darbiečiai pareiškia : “ai 
mes būsime ar nebūsimi1 gavę 
50,000 balsų. mos taip imt 
vikriai kovosimo prieš makar- 
tizma, už darbus taikoje... ir

kad kovojome

“ Reikalas nepriklausomos 
politinės veiklos tebepasiiieka 
toks pat, kokiu buvo vakar.”

Iš rinkimą pasėki’ 
lauktuvių

rinkimų
na

bėgiojančius 
neišgalinčius 
Nežiūrint to.

vėjas privargino 
iš vietos vieton, 
lakstyti taksi kais, 
i pasėkų lauktų-

virš 200.
Lauktuvėse dalyvavo 12 iš 

trylikos persekiojamųjų ei
nant Smith Aktu. Neatvyko 
tiktai seniausias iŠ šios gru
pės, Jacob Mindei. Jis sirgo.

Vakaro pirmininkas Joe 
Dermer kalbėjo apie ragan-

13-kos kauci ją. Pažymėjo, jog 
niekad pirmiau taip nebuvo. 
Apeliuojantieji visuomet būna 
išleidžiami laisvėn po kauci
ja ir niekas jų daugiau ne
trukdo iki galutino bylos iš
sprendimo. Tų 13-kos apelia
cija į J. V. Aukščiausią Teis
mą yra ruošiama.

Kalbėdama apie tą užmojį 
atšaukti kauciją, Elizabeth 
Gurley Flynn, viena iš tų 
13-kos, sakė, jog administra
cija norėjo rinkimams maty
ti laikraščiuose antraštes: 
“Trylika raudonųjų New Yor- 

,’ke nusiųsti į kalėjimą, 
■dėjo:' “Mes vis dar
’patekti į kalėjimą, bet jie to 
nesuspėjo linkimams. Paga
liau, ne taip svarbu tas, ar 
mes eisime ar neisime į kalė
jimą, bet svarbiausia tas, kad 
būtų kova vykdoma prieš per
sekiojimus ir kalinimus nekal
tų žmonių.”

Trumpoms kalboms ir svei
kinimams darbuotojų rinki
muose buvo pristatyti keli vie
tiniai ir iš toliau1 atvykę dar
bininkų judėjimo vadai: M a-

Ji da
gai i me

gina Frankfeld; newyorkietė 
advokatė, persekiojamųjų ap
gynėja Mary Kaufman; Clau
de Lightfoot, Steve Nelson.

Protarpiais kalbų ir sveikini
mų Betty Sanders dainavo, ir 
buvo pranešinėjamos rinkimų 
žinios.

T. N.

Raudonojo kryžiaus virše
nybė sako, jog Brooklyne li
goninėse kas metai suvartoja
ma virš 20,000 puskvorcių 
kraujo. Sako, kad R. K. ligo
niams kraują duoda nemoka
mai, tačiau jos gal imančios 
nedidelę mokestį kraujo- iš
laikymo ir perleidimo iškaš- 
čiams padengti.

I Tas. gražus Laisvės koncertasI Daugybėje distriktą 
halsai bus iš naujo 
skaičiuojami

* ■ *’ B sz • M "*■jau hk nz savaites
r. u

Ibiai ruošiasi priimti iš toliau

(?ių šiemet tikimasi daug, nes
■ žmonės aukštai įvertina toki;;
Į >avųjų aukštai prasisiekusiu 1 randasi prie Atlantic
liaudies talentų programą. iLIOth St., Richmond lliil N.Y.

! ‘Šiaudiniai” balsai 
artimai atspėjo

Yorko tabloidinio dien-
rašei o 
)iai” balsavimai pasirodė ar
imai atspėjusiais laimėtojus. 
<ors laikraštis agitavo už ne
publikomis, bet jo eksper 
vykdomi tie “šiaudiniai” bi 
-avimai rodė, kad laimėjim 

demokratų pusėn.pasviro
Balsų procentus bjiskelį no- 

d as- k a i č i a v o. “ bsia u d u ’ ’ 
čiai rodė Harrimanui 
procento, gavo apie 
Ivesui “šiaudai” rodė ('

Atsižvelgiant i tai. kad 
i "šiaudinių” balsų viso buvo 
paimta tiktai 30,000, o tikru- 

■ b.jonai, tie du su viršum pro- 
jcentai skirtumo— tik mažme- 
' na.

Nuostabu, kaip žmonės iš- 
; moko atmieruoti net visuome- 
i nes nuomonę, .jeigu to ištikro 
j pageidaujama.

Sunkvežimio su gaisrage- 
| siais susidūrime Brooklyne su
žeistas gaisragwsys Lawrence
Kane.

Mirusio jaunuolio 
ieškojo per metus

Kokių keistumų esama! 
\’ienas tokių išryškėjo New 
Yorke. Kai jaunuolis Murray 
L. Keller metus su viršum gu- 

,lėjo pamestinukų kapinėse, 
kaip niekam m1 žinomas, tame 
pačiame mieste jo tėvai ka:i

menų biurą ir i policiją. Jie 
vis turėjo vilti, kad sūnus 
anksčiau ar vėliau atsiras.

Vieną dalyką jo motina ži-

kokia didelė nelaimė, kurioje 
jis yrą bejėgis, nes jis buvo 
labai mylintis sūnus. Jis iš 
darbo kas dieną paskambin
davęs tėvams. O .jei būdavo 
užmiestyje, kas dieną para-

Tik šiomis dienomis išsi
aiškino, jog jų sūnus nuo 195d 
metų spalio mėnesio guli ka
puose. Jis buvęs išvestas iš 
subway traukinio susirgęs, nu-

sąmonės mirė. Nežiūrint, kad 
jis turėjęs su savimi kelerio
pus dokumentus, kas nors, 
kaip nors sumaišė juos. Jam 
prikergtą kieno kito pavardė 
“Solnard” ir po to .jis palai
dotas kaip nežinomas.

Ligoninėje, policija, FBI vi-

visi jo tėvams atsake, jog ne
žinomas. * Sūnaus likimą išaiš
kino tėvų nuėjimas apžiūrė
ti policijoje esamų visokių ne
žinomų mirusių paveikslus.

Auto 1 pėstininką 
užmušė, 2 sužeidė

B i’o o k lyne automobiliu s (ar 
gal trys skirtingi) 1 asmenį 
užmušė, o dtp .sužeidė. Visos 
trys nelaimės įvyko kelių blo
kų plote vieną nuo kitos ir 
bėgiu keliolikos miliutų. Vi
sais atvejais vairuotojas pa
bėgo nesustojęs.

Užmuštoji tebebuvo neatpa
žinta. Yra apie 60 m., 180 
svarų, 5 pėdų ir 4 colių aukš
čio. Pavojingai sužeistas pro- 
seris Joseph loppolo. Leng
viau sužeista Teresa Grasso, 
20-ties metų.

7

, Laukiamo, kad
, Ii ('tuvių meno
Laisvės prietoliai

, vantų masiniai.
Koncertas ivv

visi vietiniui 
mylėtojai ii

ir

Kariškių balsai gali 
sakeisti laimėtojus

Yorko valstijos kariš- 
mvo išsiuntinėta apie 
balotų. Pirm rinkimų 
sugrąžino 8,549 Tie

.<iams 
1 5,000 

(• i ('uos 
buvo sugrąžinti į jiems pri
klausomus rinkimu distriktus 
ir pj-iskaityti.

Dar nesugrąžintų kariškių 
balotų yra. 6,.‘>00. Nėra žinios, 
kiek jų sugrįš. Bet visi, kurie 
bus buvę išsiųsti iš vietų ne 
vėliau rinkimų dienos ir gau
ti čionai ne vėliau lapkričio 
26-tos, dar bus priskaitomi. 

i Dėl to kandidatai tu vietų, ■ . . . _. ‘ _.‘ kur laimėjo ar [iralaimejo 
mažu skaičiumi balsų, nera
miai laukia tų balotų.

Roche nenori, kad ji 
gelbėtu nuo mirties

Teisiamasis kaltinimu žmog
žudystėje Roche protestavo, 
kai valdžios paskirti ji apgin
ti advokatai bandė jį teisinti.

norėtų mirti, vieton 
amžių uždarytas ka-

nors

vent i. Jis 
būti visą 
įėjime.

Kuomet perskaitė jam su
rašytą kaltinimą ir užklausė 
jo, del ko jis Dor 
water smogė, jis 
jam užėjo noras
smogti, tai ir viskas. Visai ne
bandė teisintis nei nuginčyti 
liudytojų pasakoj’imtis.

Roches apgynėjai sako tu
rį davinių, jog jis gyveno neį
sivaizduojamai varganą, alka
ną, pilną skriaudų vaikystę, 
kokia buvo pavaizduojama 
veikale “Tobacco Road.” Nu- 
lodinėja, kad iš to išeina jo 
lyg ir pagieža tam gyvenimui 
ir visiems aplink jį. Sako, kad 
jis yra padaras tų aršių sąly
gų ir dėl to negali būti laiko- 

žmogžu-ą t saki hgu už

Policija puolė ASR 
streikierius

American Safety Razor Co. 
spalio 3-čią buvo pasišaukusi 
policiją prieš streikierius. 
Apie 50 raitos ir pėsčios poli
cijos pikietuotojus išblaškė ir 
suleido į vidų milžinus sunk
vežimius
išvežimui i Staunton, Va. Tuc- 
mi palieka išmestus iš darbo 

m aš i n o m s suk ra ti t i

n i n k ų.
Darbininkai pikietuoja pro

testui prieš panaikinimą ka
pos ir dėl to, kad firma nori 
darbininkus ap.skriausti nemo
kėjimu atstatymo iš darbo 
mokesties nei pensijų, nors tą 
viską buvo prižadėjusi.

Streikas tęsiasi nuo rugsė
jo 30-tos, tačiau lig šiol poli
cija tartum nesikišo. Dėl to 
darbininkai vienas kito klau
sinėja: “Ar tai reiškia, kad 
jau po rinkimų?” Protestui 
[iries užsiuntimą policijos, 
unija paskelbė demonstraciją 
prie City Hali spalio 4-tos po-

j’ skel
bi a, jog ji vykdys apklausinė
jimą norinčių stoti i slaugy- 
bos kursus. Tam skiria lap
kričio 6, 27 ir gruodžio 18. 
Pamokas pradės vasario 8-tą. 
Ims vyrus ir moteris.

gal ir

Vyriausių kandidatų I 
persvarai pamažėjus tikt 
kelių tūkstančių balsų, d< 
ly.je dislriktų (o 
s:e) bus iš naujo 
jami.

Republikonų

■akęs, jog jis pripažįsta 
mok ratus laimėtojais, 
pasiuntęs ii' pasveikinimą 
rimanui, kaip laimėtojui, 
artėjant link balsų skai 
pabaigos sekam,-i rytą, Ii 
mano daugumai balsų su 
įėjus, Įves pareiškė, jo; 
lebesiskaito kandidato j 
bernatoriu.

Iš naujo skaičiuojant rinki
mų vakarą skubotai 
tus skaičius vienoje 
Nassau apskrityje rasta 3,000 
balsų klaida. Ją atitaisius, 
Harrimanas buvo likęsis tik
tai su 6,996 balsų dauguma. 
Paskiau kitoje vietoje rasta 

sumes- 
v i etoj o

stambi skaitlinė. Tad pirmoji 
po rinkimų diena baigėsi Hai- 
rimanui turint 9,657 balsų 
perviršių.

Aukštos pareigos ir 
biednioko galas

New Yorke atrasti uždusę 
gasu John Heffernan ir buvu
si Austrijos baronesė Berta 
\on Grciffenstein. Uždusojos 
varganame bute virš laužo 
krautuves, 351 i/2 E. 54th Si.

Heffernan yra buvęs parei
gūnu Naval War Kolegijoje, 
laivu firmos

baronesė bu- 
eiti English 
bąli u n, kur 
karalienės.

dabartinėje 
pasirodyti 

savo

ir

nautoju ii- rašytoju. Dabar g.v- 
veno iš miestinės pašalpos.

Sakoma, kad 
\ irsi pakviesta 
Speaking Union 
buvo laukiama 
Spėja, kad jie 
padėtyje nenorėjo 
poniškiems buvusiom 
turtingųjų dienų kolegoms. 
Tačiau pajutimas negalėjimo 
prilygti jiems, nubiednėjusius 
graudino. Matomai, tame susi
graudinime užmiršo, jog 
“Amerikoje kiekvienas gali 
tapti milijonieriumi.”

Pieno išvežiotojai 
gavo algos priedą

Teamsters' unijos nariai 
(AFL) pienvežiai gaus po 6 
centus per valandą mokesties 
priedo. Paliečia apie 200 fir
mų darbininkus didmiestyje ir 
apylinkėje.

Spauda skelbia, jog pirm to 
priedo išvežiotojams mokestis 
buvo $82.10, o dirbantiems vi
duje $83.10.

Brooklyne vėl du asmenys 
susirgo nuo laukinių grybų, 
šiemet raportuoti jau 9 toki 
susirgimai; vienas mirė.

vakare,
Visi nariai 

nes naujh 
PREZIDEN-

Visi gausite ją

Susirinkimas
RICHMOND HILL, N. Y.

L.L.D. 185 kuopos susirinkimas 
jvyks trečiadieni, lapkričio (Nov.) 
10 d., prasidės 7:30 vai. 
110-06 Atlantic Avė. 
malonėkite atsilankyti, 
knyga “AMERIKOS 
TAI” jau gatava, 
šiame susirinkime.

Valdyba
(217-218)

PARDAVIMAI
Brooklyne groserio ir delicatessen 
biznis, išdirbtas per 27 metus. Gali 
pirkti sykiu su namu arba be namo. 
Taipgi* parduodu namą New Jersey. 
Vincas Vaičūnas, 38 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. Tel. EVergreen 
8-1805.

(216-220)

Parduodame Barber Shop, 122 
Flushing Ave. Trys vyrai dirba. 
Tik ta viena barbernė aplinkui 
Navy Yard, Brooklyne. Jei esate 
barberys, tai būtinai ateikite pažiū
rėt. Susitaikysime ant vietos.

(215-217)

k o n e e r t e
mi.ih-'Ad

(216-222)

Jis parodė, kad kąpi-

RANKINĖ KVALDl OTOJ A 

lalinis darbas. gi ra mokėsi is, 

puikiausios darbo sąlygos.

., Brooklyn 
7-5090 

(217-220)

zymusis ■ dieni, lapkričio 11-tą, Liberty 
Richmond Hill, 
io, koncerte tu- 
artistų iš Mas

sachusetts ir Pcnnsylvanijos.

Leonas
lietuvių baritonas iš New Yor-i Auditoriioje, 
ko, pasiruošia dainavimui : N. Y. Greta 
dienraščio Laisves koncerte. ; rėsime svečii

Conev Island.
žiūros centras šiomis dieno
mis minėjo dešimties metų su- 

i kaktį. Nuo to laiko centras 
! globojo tūkstančius dirbančių 
j motinų vaikų. Tais pat metais 
i buvo po visą miestą įkurta 
j 100 tokių centrelių, bet užsi- 

kams, daug tų cent) elii.i Jiko-

{DĖJIMAS. TAISYMAS. APTARNAVIMAS 
FABRIKE IŠLAVINTI MECHANIKAI 

Aptarnauja Ištisą Metropolitan Area.
• Bcndi.x
• Thor
• Crosley

• ABC

• Washers
• Dryers
• Ironers
• Dishwashers

Greitas, Akuratnas ir Mandagus Patarnavimas 
Mes Perkame, Parduodame ir Randavojame

IDEAL SERVICE CO.

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

Telephone: EVergreen 4-8174

6-1080ST. 4-6777

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

SKELBKITfiS LAISVĖJE

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls
*

Dr. A. Petriką1
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

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

4

vaikų prie- , Gesinant gaisrą tuščiame 
pastate priešais Brooklyno Bo
rough Hali, krintančios lubos 
vos: netižgriuvo 15 gaisragesių. 
Sako, kad ten nakvoja bied- 
mokai benamiai. Apsišildymui 
jie užsikuria ugnį ir dėl 
jau kelintu kaitų užsidega 
namą.

n

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

• Westinghouse
• Whirlpool

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

)
>
»

t

MATTHEW A 
BUYUS

4

(BUYAUSKAS)

> 
»

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS <

» 
I

>

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

6 pusi.—Laisvė (Liberty}-Šeštad., Lapkričio (Nov.) 6, 1954

ii Apmokau.;-
AERO BUTTON’ & NOVELTY CO.

8(h Ave. (11h Floor), N’. Y. C.

Alkoholis ir jo žala 
sveikatai

mo priežasčių nagrinėjimą 
atliko jau daugiau kaip 

holis tarnauja pasipelni įi
mti i ir darbo žmonai is-

Tarybų Sąjungoje vis ky
la materialinis ir kultūri
nis gyvenimo lygis, ilgėja 
vidutinis žmonių gyvenimo 
amžius. Tarybinėje visuo
menėje nebėra bazės socia- 

ir alkoholizmui. Todėl ir 
alkoholiku skaičius metai iš 
metų vis mažėja. Pavyz
džiui, Maskvoje per 15 me
tų alkoholikų skaičius su
mažėjo 9 kartus, nors alko
holio vartojimas nebuvo nei 
draudžiamas, nei varžomas. 
Lyginant susirgimų alkoho
lizmu skaičių Maskvoje ir 
New Yorke, reikia paminė
ti, kad Maskvoje jų yra 50 
su viršum kartų mažiau. 
Aplamai, kaip rašo ameri
kinis žurnalas “New Re
public,” apie 60 milijonų 
amerikiečių spiritiniuslgė
rimus vartoja žymiu Kie
kiu, o apie 4 milijonus jų 
yra nepagydomi alkoholi
kai. Be to, dar 3 milijonai 
serga periodiniu girtavimu 
(tame tarpe pusė milijono 
moterų).

Alkoholizmas, kaip liga, 
yra visiškai pagydoma. Ta
rybiniai mokslininkai, rem
damiesi I. P. Pavlovo moks
lu, surado veiksmingu gy
dymo būdu prieš alkoholiz
mo liga. Tik nereikia lauk
ti, kol liga toli nužengs, kol 
išsivystys žymūs pakitimai 
nervų sistemoje ir t. t. 
Anksti pradėjus gydytis, 
yra užtikrintas visiškas gy
dymo pasisekimas.

Svarbiausia priemonė ko
vai su girtavimu ir alko
holizmu yra žmonių auklė
jimas, ju kultūros kėlimas. 
Čia dideli vaidmenį turi at
likti profsąjungos ir kitos 
visuomeninės organizaciaįs, 
kultūros-švietimo istai^s. 
Visi medicinos darbuotojai 
turi įsijungti į kovą su al
koholizmu, išvystyti platų 
aiškinimo darbą. Girtavi
mas ir alkoholizmas, ši 
biauri kapitalizmo liekana, 

gyvenimo.

Brooklyne suimtas Richard 
Cass, 19 metų, kaltinamas, 
kad jis bėgiu vienerių metų 
suvogęs ir suspėjęs užstatyti 
apie $15,000 vertės vyriškų

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

Alex Dimant Fur Ci? f 
Išdirbėjus Dailių Futrų 

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

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

<




