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KRISLAI Anie orlaivius ir lakūnus
Prieš atominį pakvaišimą. 
Graži mintis.
Milijonai nelaimingųjų.
Audra be lietaus.
Tiek tų jo griekų.

Rašo A. Bimba

Amerikinių mokslininkų fe- 
x iteracija labai susirūpinusi. 

- Jos komitetas sako: Jeigu 
atominiam pakvaišimui nebus 
pastotas kelias, nesuskaitomi 
tūkstančiai šiandien dar negi
musiu žmonių susilauks suža
lotos sveikatos!

Tie atominių ir vandenilinių 
bombų bandymai sudaro pa
vojų visiems — šiai kartai ir 
ateinančioms kartoms,— saku 
mokslininkai.

Skaitau iš Lawrence prane- 
t Šimą, kad ten rugpjūčio 1 d. 
nevyks piknikas paramai mūsų 
\ seno veikėjo ir labai brangaus 

draugo Jono Karsono. Jonui 
parama labai reikalinga.

Tik dabar paniški, kad tą 
. gerą draugą ištiko nauja, bai

si nelaimė: Jo rankos tapo 
suparalyžiuotos.

Koją nebeturi seniai, o da
bar ir rankomis normąliškai 
nebegali naudotis! Ar begali 
būti sunkiau?!

N. Y. Herai d Tribune Ro
bert S. Bird patiekia seriją 
straipsnių apie lytinių ligų pa- 

k. vietrę Amerikos jaunime.
Milijonai jų jau žino, pa

vyzdžiui, kad juos suėmė ar
ba buvo suėmęs sifilis, ir jau 
gavo pagalbą, gydosi. Bet 
kas blogiausia ir pavojingiau
sia, sako Mr. Bird, kad du 
milijonai žmonių turi sifilį ir 
arba nežino, kad turi, arba 
nedrįsta prisipažinti net dak
tarui.

Jie pavojingiausi ne tik sau, 
bet visiems. Jie sudaro už
krėtimo kitų šaltinį. Vienas 
Sifilikas gali užkrėsti nuo 20 
iki 200 žmonių!

Nežiūrint to, dar ir šian
dien mūsų šalyje ‘’sarmatina- 
masi” garsiai ir plačiai kovoti 
prieš šitą liaudies sveikatai 
pavojų.

Dabar jau aišku, kad smc- 
^<onininkų Bachūno ir Trečio- 
• ko opozicija SLA visiškai su

bliūško. Prieš seimą jie sakė 
sukelsią tokią audrą seime 

/ prieš Norą Gugienę, jog ji nie
kados negalėsianti atsisėsti į 
SLA iždininkės šiltą vietą.

* Na, o skaitau pranešimą, 
kad seime išrinktoji pild. ta
ryba patvirtinta vienbalsiai!

i — •—
“Šefo” Lozoraičio griekai 

nesuskaitomi, ir visi smertel- 
ni. Taip juos apibūdina men
ševikų Keleivis.

Jis, Lozoraitis, atvažiavo, 
“kad gilintų mūsų emigracijos 
susiskaldymą dviem frontais 
—fašistiniu ir demokratiniu... 
Lozoraičio ir jo satelitų laiky
sena yra atvira demokratinės 
visuomenės provokacija. Yra 

> grubus pažeidimas mūsų tau- 
\ tos metais ugdytų tradicijų 
<^atį laisva, demokratiškai 

Jjkarkytis ir gyventi. . .”
Jis, Lozoraitis, toks galin

gas, jog gali pažeisti visą tau
tą! Jis,' matyt, daug galin
gesnis už visus menševikus su
dėjus į krūvą. Juk jie taip 
energingai ir įnirtusiai puola 
Lietuvą, bet Lietuva sau gy
vena laisvai!

Lenkija protestavo Amerikai, -
Amerika
Washingtonas. — Lenki

jos ambasadorius Romual
das Spasowskis apsilankė 
Valstybės departmente ir 
Įteikė žodinį protestą prieš 
Amerikos orlaivių skraidi- 
nėjimą virš Lenkijos terito
rijos. Jis sakė, kad birže
lio mėnesio pabaigoje ir lie
pos mėn. pradžioje Ameri
kos sprūsminiai orlaiviai 
didžiame aukštyje skraidi
nėjo virš Lenkijos teritori
jos. Jis sakė, kad tai ne
galėjo būti
priepuolis, nes daugiau ne
gu vienas orlaivis pakarto

protestavo sovietam
tinai skraidinėjo.

Ambasadorius Spasows
kis įspėjo, kad jeigu tokie 
skraidinę j imai pasikartos., 
“atsakomybė už pasėkas bus 
Amerikos.” Valstybės de
partment© , pareigūnai tai 
suprato kaip įspėjimą, kad 
sekantį kartą lenkai į to
kius orlaivius šaudytų.

Tuo tarpu, kai lenkai pro
testavo Washingtonui, Wa
shingtonas pasiuntė pro
testą Maskvai. Amerikos

nenumatytas protestas sako, kad Tarybų 
Sąjunga laiko kalėjimuose 
pašautų Amerikos orlaivių

Britai nu teise 
mirti dar kitą 
jauną kiprielj
Nicosia. — Britu teismas 

nuteisė mirčiai dar vieną 
jauną kiprietį, 18-kos me
tų amžiaus Chrysostomos 
Panayi. Tai aštuntas iš ei
lės Kipro nacionalistas, ku
rį britai nuteisia mirti kar
tuvėse.

Kuomet nuosprendis bu
vo išneštas, nedidelė Nico- 
sijos teismo salė buvo pilna 
žmonių. Perskaičius spren
dimą, salėje pasigirdo 
verksmai ir anti-britiški 
šauksmai. Sargai greit sa
lę ištuštino.

Kaip kiti jauni naciona
listai, taip ir Panayi nuteis
tas neva už terorizmą. 
Specifiškas kaltinimas prieš 
prieš jį buvo, kad jis nušo
vė britų karinį policininką.

Ginčas tarp dviejų Artimųjų 
Rytų Šalių: Sirijos, Turkijos

Damaskas. — Sirija už
darė savo rubežių su Turki
ja ir draudžia bet kokį ke
liavimą Turkijon. .Taipgi 
kalbama apie diplomatinių 
santykių nutraukimą. Gin
čas prasidėjo dar praeitą 
savaitę, kuomet pasienyje 
įvyko susirėmimas tarp si- 
riečių ir turkų sargybinių. 
Sirija teigia, kad turkai 
paėmė belaisvėn 35 Sirijos 
karius, bet Turkija tyli, 
nieko nesako.

Sakoma, kad Sirija pla
nuoja tuo reikalu kreiptis į 
Jungtines Tautas. Anka
ros radijas, sako, kad Sirija 
šiaušiasi be pagrindo, bet 
nieko nesako, ar turkai lai
ko sirijiečius belaisvius, ar 
ne.

Londonas. — Šimtai laik
raštininkų susirinko į spau
dos konferenciją, kurią čia 
davė Marilyn Monroe. Ji 
praeitą savaitgalĮ’ atskrido 
čia su savo vyru, dramatur
gu Arthuru Milleriu.

Laikraštininkai jai statė 
įvairius klausimus, prade
dant nuo politinių ir bai
giant klausimais .apie tai, 
ar ji mėgsta miegoti nuo
ga ar pižamose. Spauda

įgulos narius. Amerikos 
valdžia sako, kad ji gavo 
informacijos per grįžusius 
į Vokietiją kalinius, kad 
Sovietai laiko stovyklose 
įgulos narius orlaivių, ku
rie buvo pašauti virš Bal
tijos ir Tolimuose Rytuose. 
Nota sako, kad amerikie
čiai buvo matyti Vorkutoje, 
prie Taišento (Rytų Sibi
re), Magadane ir t. t.

Kai kurie matyti ameri
kiečiai sakė grįžusiems ka
liniams, kad jie tapo nu
teisti už karinį šnipinėjimą.

Darbo unijų 
kovos lauke

, Detroitas. — Auto-darbi- 
ninkų unija įspėjo savo na
rius, kad sekančią savaitę 
Fordas pradės sulaikyti sa
vo asamblėjos linijas ir ma
siniai atleisti darbininkus. 
Linijos sulaikomos, kad pri
taikinti jas prie naujų au- 
to-modelių. Bet ar visi dar
bininkai galės grįžti prie 
darbo po pakaitų, labai 
abejojama.

Clevelandais. — Statybi
ninkų unija solidarizavosi 
su plieno darbininkais ir 
sulaikė visus statybos dar
bus plieno liejyklose.

Kveikeriai už civ. teises

Neįteiks dokumentu 
Kongreso komisijai
Philadelphia. — Kongre

so Atstovų buto ne-ameri- 
kinio veikimo komisija pa
reikalavo iš kveikerių, kad 
jie įteiktų savo rekordus, 
dokumentus. Bet kveikerių 
mėnesinis susirinkimas Ply
mouth© atsisakė tai pada
ryti, aiškinant, kad kongre
siniai tyrinėtojai neturi tei
sės kišti savo nosį į tuos 
reikalus. •

Kveikeriai, religiniai pa
cifistinė sekta, kuri nema
žai veikia už taiką ir civi

lines teises, pasiuntė laiš
ką kongresinės komisijos 
pirmininkui Walteriui, jam 
išaiškinant, kolei dokumen
tai nebus pristatyti.

Ragangaudžiai'- paskuti
niu laiku puldinėja kveike- 
rius ir tarp kitko juos kal
tina, kad jie neatleidžia ‘iš 
darbo bibliotekininkę Mary 
Knowles, kuri anksčiau ta
po paleista iš darbo Nor
wood© bibliotekoje, nes ji 
buvo apkaltinta kaip komu
nistė.

V ėliausios žin ios

Iš viso pasaulio
Washingtonas.— Atstovų 

butas 151-u balsu prieš 103 
priėmė civilinių teisių įsta
tymą, tuomi sumušant dik 
sikratų bandymą neprileis* 
ti balsavimo. Dabar bilių 
svarsto senatas.

Viena. — Kairieji Austri
jos socialistai, kuriems va
dovauja Erwin Scharf, įsi 
liejo į Komunistų partiją.

Hamburgas. — Hambur
go universitetas įteikė gar
bės daktaro laipsnį Nehrui. 
Ta proga Jis pasakė kalbą, 
kurioje pabrėžė, kad šaltas 
karas dar nėra pasibaigęs 
ir visų geros valios žmonių 
užduotis yra veikti už jo 
pabaigimą.

Maskva. — “Pravda” at
spausdino straipsnį, kuria

me sako, kad komunistinės 
ir darbininkiškos įvairių 
šalių partijos kiekviena sa
vaimingai brėžia kelią link 
socializmo savo šalyje, bet 
tas nereiškia, kad pamiršta
mas tarptautinis solidaru 
mas.

Pekinas.—Kinijos Komu
nistų partija knygos for
moje išleido rinktinius 
straipsnius, kalbas ir pa
reiškimus, kuriuos įvairių 
šalių komunistų vadai pa
darė apie Stalino rolę. Kny
goje telpa Togliačio, Pran
cūzijos K. P. , Chruščiovo 
ir kiti pareiškimai.

Pittsburghas. — Unijos, 
savininkų ir valdžios atsto
vai laikė dar vieną derybų 
posėdį apie plieno streiko 
pabaigimą^

Pittsburghas. — Ringling 
cirkas, didžiausias pasauly
je, čia uždarė spektaklius, 
nuėmė didžiulę palapinę ir 
paskelbė, kad palapinė dau
giau nebus naudojama. 
“Palapinių cirkų laikai pra
ėjo,” sakė cirko vedėjas. 
Nuo dabar cirkas visuomet 
loš pastoviose arenose.

Nepaisant rasistų

Senatas patvirtino 
Sobeloffą teisėju

Alžyro nacionalistai dinamitu 
išsprogdino francūzų traukinį, 
užmušė aštuonis m kareivius

Alžyras. Alžyro naciona
listai partizanai išsprogdi
no ilgą francūzų traukinį, 
kuris buvo ‘pilnas karinės 
medžiagos. Išsprogdinimas 
buvo pravestas padedant 
dinamito ant bėgių. 12 va
gonų nusirito nuo bėgių. 
Kai kurie vagonai buvo pil
ni amunicijbs ir ji pradėjo 
sproginėti.

Astuoni francūzų karei
viai tapo užmušti vietoje ir 
datig sužeista. Tai buvo

Londonas. — Britų spau
da vėl skelbia, kad atsinau
jino romansas tarp karalai
tės Margaretos ir lakūno 
kapitono Townsendo, apie 
kuriuos praeitais metais 
buvo kilęs toks skandalas, 
paskui pabrėžė, kad ji at
sakė į viską taktiškai, su 
jumoru.

Darbiečių “Daily Herald” 
sakė, kad Marilyn yra žy
miai labiau laukiama vieš
nia, negu dažnas svečias 
Dulles. Visi laikraščiai pa
brėžė, kad jos atsakymai 
irgi gudresni už Dulleso.

vienas didžiausių sabotažo 
aktų Alžyro karo laikotar
pyje. Minimas traukinys 
vežė karinę medžiagą fran- 
cūzams kareiviams pietinė
je krašto dalyje, .netoli Sa- 
haros dykumos, kur pasku
tiniu laiku labai plečiasi ko
vos.

Francūzai atskubino į 
sprogimo vietą daug ka7 
riuomenės, bet partizanų 
ten jau nei kvapo nebuvo.

POLIO SIAUČIA 
CHICAGOJE

Chicago. — Šią vasarą 
Chicagoj.e jau apsirgo vai
kų paralyžium (polio) 169 
vaikučiai. Vienas jau mirė. 
Per praeitą savaitgalį ap
sirgo dar 18 vaikų. Kal
bama apie epidemiją. Iš 
169 apsirgusių tik 16 gavo 
Saiko skiepus. Iš to da
roma išvada, kad Saiko 
skiepai, nors nepilnai ap
saugo, bet vis vien labai 
geri.

Izraelis prašė 
Tito, kad jis 

tarpininkautą
Belgradas.— Gerai infor

muoti šaltiniai sako, kad 
Izraelio valdžia prašė Tito, 
kad jis tarpininkautų Tarp 
Izraelio ir Egipto. Prašy
ta Tito, kad jis tuo klausi
mu pasikalbėtų su Nasse- 
riu, kuris dabar randasi 
Jugoslavijoje.

Sakoma, kad į Tito krei
pėsi ne socialdemokratinis 
Izraelio premjeras Gurio- 
nas per reguliarius diplo
matus, o kairieji socialistai 
Izraelio kabinete, kurie iš 
seno turi draugiškus ryšius 
su Titu. Jie prašę Tito įti
kinti Nasserį, kad pažan
gios anti-imperialistinės jė
gos Egipte ir Izraelyje ga
lėtų veikti kartu. Jie ne
išaiškino, ar tai jie kreipė
si su premjeros Ben-Gurio- 
no pritarimu ar tik su jo 
pasyviu žinojimu.

Ar Tito apsiims šį klausi
mą kelti, dar nežinoma.

Washingtonas. — Senatas 
64-ais balsais prieš Ii9 pa
tvirtino S. E. Soboleffą 
ketvirto circuito apeliacijų 
teismo teisėju. Soboleffas, 
kuris, iki šiol buvo generali
nis soliciteris, yra atviras 
rasizmo priešas,taipgi, kaip 
tai aišku iš jo pavardės, ne- 
anglosaksas. 0 ketvirtas 
circuitas apima pietines 
valstijas. . .

Rasistai todėl smarkiai 
priešinosi jo nominavimui. 
Jie teigė, kad jis. yra “Pie
tų priešas,” “Nig.. erių 
mylėtojas” ir t. t. Praeitą 
savaitę rasistiniai kukluk- 
sai prie Soboleffo namų

Washingtone sudegino kry
žių.

Prieš Soboleffą balsavo 
15 pietinių rasistinių demo
kratų ir keturi šiauriniai 
ultra-reakciniai republiko- 
nai: Jenner, McCarthy, 
Walker ir Williams.

Po to, kai tapo žinoma, 
kad Sobolėffas patvirtin
tas, rasistinis pietiečių va
das senatorius Eastlandas 
pareiškė, kad “Geriausias 
dalykas, ką jis gali sakyti 
apie Soboleffą, tai, kad jis 
'kraštutinis kairietis’ ir sto
vi visai netoli raudonosios 
filosofijos.”

Senatas atsisakė suteikti 
fondus Egiptui dėl Aswano 
užtvankos stoties statymo

Washingtonas. — Senato 
apropriacijų komisija atsi
sakė duoti valdžiai leidimą 
teikti ekonominę pagalbą 
Egiptui, duoti tam kraštui 
pakankamai pinigų, kad 
statyti didžiulę užtvanką ir 
elektros jėgainę ant Nilo 
prie Aswano. Kaip yra ži- 
noma, Sovietai pasiūlė 
Egiptui pilnai finansuoti tą 
užtvanką, bet Egipto Nas- 
seris verčiau norėjo, kad 
tie finansai ateitų iš Ame
rikos.

Dabar mandma, kad 
Egiptas priims tarybinį 
siūlymą.

Senato komisija atsisa-

Nauji peronistiniu elementų 
suėmimai įvyko Argentinoje

Buenos Aires. — Argenti
nos policija suėmė Mendo- 
zoje ir San Juane 72 asme
nis. Suimtieji yra Perono 
šalininkai, sako valdžia, ir 
jie buvo įvelti į suokalbius. 
Mendoza ir San Juanas 
randasi tolokai nuo sosti
nės Buenos Aires, Vakarų 
provincijoje.

Sakoma, kad provincijos 
įgulų karininkuose dar yra 
nemažai suokalbininkų, ir 
tai prezidentas Aramburu 
bando juos dabar išvalyti. 
Vienok, ne visi suimtieji 
yra karininkai.

•Į

Vengrai išlaisvino ir 
princą Paul Eszternazy

Budapeštas. — Vengrijos 
valdžia išlaisvino iš kalėji
mo princą Paul Eszternazy, 
buvusį Vengrijos aristokra
tą, kuris aštuoneri metai 
atgal tapo nuteistas-15-ai 
metų kalėjimo už dalyvavi
mą kontr-revoliucinė j e 
veikloje. Jis tada buvo nu
teistas kartu su Mindszen- 
ty.

Eisenhoweris dirba, bet jo. 
darbas dar visai menkas...

Washingtonas. — Sugrį
žęs į Baltąjį namą prezi
dentas Eisenhoweris jau, 
sakoma, dirba, bet jo dar
bas, kaip atrodo, dar visai 
menkas. Jis šią savaitę ne
laikys spaudos konferenci
jos, kurią paprastai laiko 
trečiadieniais. Jis taipgi 
nešaukia kabineto posėdžio, 
kuris paprastai šaukiamas 
kartą savaitėn. Jis trum
pai pasikalbėjo su Dullesu 
ir atominės energijos komi
sijos viršininku Straussu, 
bet tai beveik viskas.

Šios savaitės pabaigoje 
prezidentas turėtų daly
vauti Amerikos prezidentų 
konferencijoje Panamoje. 
Savaitės pradžioje buvo sa
kyta, kad jis r Joties vykti, 
bet antradienį tapo pani 
skelbta, kad jis dalyvaus^ 
nors “nebus labai aktyvui

kė patvirtinti tuos fondus, 
nes skaito, “kad Nasseris 
paskutiniu laiku darosi vis 
labiau “nepatikimas,” vis 
aiškesnis neutralistas ir vis 
draugiškesnis socialistiniam 
blokui.

Aštuoni Londono laikraš
čiai, įskaitant konservaty
vų “Times” ir komunistų 
“Daily Workerj,” pranešė 
apie tą spaudos interviu 
pirmuose puslapiuose. Vi
si laikraščiai, išskyrus 
“Times,” įdėjo jos fotogra
fijas.

ORAS NEW YORKE
Vėsu, giedra
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“LITHUANIAN PLAZA’’ CHiCAGOJE
CHICAGOS marijonų laikraštis Draugas skelbia, 

kad liepos 1 2d. “Chicagos mieso taryba oficialiai priė
mė nutarimą pavadinti Lietuvių aikšte (Lithuanian Pla
za) žemės plotą, esantį tarp Marquette Road Rockwell’ 
Street, 68 Street, Washtenaw Avenue ir California Ave.”

Miesto majoras Richard Daley, pirmininkavęs ta
me tarybos posėdy, kur buvo padarytas šis nutarimas, ]ancĮ 
pareiškė, jog tai yra “Great tribute to great Lithuanians 
of Chicago.” • ' ' ' '

Nežinome, koks didelis ir kaip atrodo tasai “žemės 
plotas,” kurį Chicagos miesto taryba oficialiai pavadino 
“Lithuanian Plaza” vardu. Tačiau šį miesto tarybos nu
tarimą tenka paskaityti sveikintinu. Ta pačią proga 
reikia tarti keletą žodžių bendrai apie lietuviškus pa
vadinimus Amerikos miestuose.

Jų yra labai maža. Chicagoje kiek anksčiau buvo 
pavadinta viena gatvė “Lituanica Avenue” vardu—tai 
daugiau mažiau pagerbimas Dariaus ir Girėno, skridusių 
iš Amerikos į Lietuvą “Lituanica” lėktuvu, kurį, kaip 
buvo skelbta, hitlerininkai nukovė, ’ir abudu lakūnai 
tragiškai žuvo Vokietijos miške. .

Brooklyn (Williamsburgo rajone) yra pavadinta Lit
uanica vardu mažas žemės šmotelis ties Lietuvių Pilie
čių Klubo pastatu—šmotelis, kuriame yra apie trys me
deliai ir keletas suolų žmonėms susėsti.

Tai ‘berods ir viskas!

“Moters ■ vieta”
“Tokia tema sakiau pir

mąją socialistinę kalbą 
1906 metais apie moterų 
padėtį- Jos tuomet buvo 
skaitomos žemesnėmis ir 
su jomis elgiamasi kaip su 
žemesnėmis visose 
mo srityse...”

Taip pareiškia 
darbininkų vadovė 
nistė 
Flynn, 
rikos 
pirmoji moteris,

gyveni-

garsioji 
koinu- 
Gurley

NUO TO LAIKO, kai į Ameriką didesniais kiekiais 
pradėjo plaukti imigracija iš Lietuvos, neužilgo sukaks 
90 metų.

Lietuviai—ištikimi šio krašto gyventojai, geri dar
bininkai, daugiausiai sunkaus darbo darbininkai.

Daug jų padėjo savo galvas Įvairiose pramonėse, 
dirbdami,—visokiose nelaimėse. Tūkstančių lietuvių dar
bininkų, dirbusiu ir padėjusių šią šalį padaryti tokia, 
kokia ji šiandien yrą, kaulai ilsisi plačioje Amerikoje. 
Daug Amerikos lietuvių kariavo Pirmajame ir Antraja
me pasauliniuose karuose.

Lietuviai prisidėjo ir prie mūsų šalies kultūros plė
tojimo. Jie prisidėjo prie visko, kas yra gera ir gražu.

Todėl keista atrodo, kad net ii' tuose miestuose, kur 
daug lietuvių per ilgus laikus gyveno ir dar tebegyve
na, nėra pasilikusiu jokio jiems atminimo, jokio pa
minklo.

Tai reikėtų padaryti!
Mums rodosi, kad tokiuose miestuose, kaip Chicaga, 

Detroitas, Clevelandas, Pittsburghas, Philadelphia, Bal
timore, Brooklynas, Bostonas, Waterburis, Worcesteris, 
Brocktonas, Lawrencus, etc., etc., turėtų būti ne viena 
gatve pavadinta Lietuva, Vilniumi, Kaunu, Klaipėda, 
Šiauliais ar kurio kito.Lietuvos miesto vardu. 0 kodėl 
kai kurių gatvių nepavadinti Žemaitės, Maironio, Čiur
lionio, Petro Cvirkos, Vinco Krėvės bei kurio kito lietu
vių rašytojo arba menininko vardu?

Visa tai kiek tiek padėtų palaikyti šalyje lietuvybę. 
Visa tai pakeltų mūsų .tautos vardą ir prestyžą ame
rikiečių akyse.

Žiūrėkite, kiek daug lenkiškais pavadinimais yra 
Amerikoje vietovių ir gatvių! Rusų miestų pavadini
mų Jungtinėse Valstijose taipgi yra—be kitko Ame
rikoje yra ir Maskva.

Elizabeth 
šiandieninės Ame- 

darbininkų klasės 
savo pui

kioje auto - biografijoje' 
“I speak my own piece” 
(išleido žurnalas Masses

Į Mainstream, New 
Yorke). Knyga gaunama 
darbininkų knygynuose

Apie tą moterų padėtį ji 
toliau pasakoja:

“Moterims buvo uždraus
ta balsuoti. Joms atimtos 
visos įstatymiškos teisės 
ant vaikų, namų ar nuosa
vybės. Daugelis mokyklų, 
žymiosios kolegijos ir pro
fesijoj moterų veik neįsi
leisdavo. Tiktai 
terys tepajėgė 
skerspaines 
štojo mokslo įstaigas, 
tuomet jų neskyrė jų pasi- 
rinkton sritin, neprileido 
pakilti. ‘Karjeros mergi
nos’ laukė nusivylimas.

“ D i r ha nčios i n d ust ri j o j
moterys buvo verčiamos 
persidirbti ir mizernai te- 
apmokėdavo tuose darbuo
se, į kuriuos moteris įleis
davo — ir tai dar Visuomet 
temokėdavo mažiau negu 
vyrams už to paties laips
nio darbą. Jos neturėjo 
progos įeiti į aukšto išsila
vinimo reikalaujančius 
matus. Darbininku 
ganizacijos mažai 
suteikė apsaugos.

“Organizavimas 
į unijas net ir

per tas 
įžengti į auk- 

o ir

H* 
or- 

joms te-

REMBRANDT-DIDYSIS DAILININKAS
LIEPOS 15 DIENĄ sukako 350 metų, kai gimė vie

nas' didžiausiųjų pasaulio tapytojų-dailininkų — Rem
brandt van Rijn. Bet jis pasauliui težinomas tik kaip 
Rembrandt.

Rembrandtas gimė, augo ir gyveno Hollandijoje. 
Jis piešė drobėje turtingus ir biednus žmones. Jo ge
nijus, be kitkč, pasižymi nepaprastu originalumu—spal
vos ir šešėlio meistrišku suderinimu. Jis mokėjo, kaip 
ne daug kitų teptuko meistrų, parodyti savo tapyboje 
ne tik žmogaus išviršinę formą, o ir išvidinį jausmą. 
Visa tai padarė Rembrandtą didžiu dailininku, geni- 
jum, kurio veikalais gėrisi.ir gėrėsis, milijonai pasaulio 
ymonių.

** Rembrandto originalių kūrinių yra Holląndijoj, yra 
Paryžiuje, yra Romoje, yra Londone, yra New Yorke, 
yra ir Leningrado Hermiže.

Dėl to Pasaulinė Taikos Taryba jau senokai atsi
šaukė į visą pasaulį, kad jis kuo galima ryškiausiai at
žymėtų Rembrandto 350-etinę gimimo sukaktį.

Ir kultūrinis pasaulis tai daro, žinoma, didžiausios 
iškilmės vyksta Hollandijoje—genijaus, gimtojoje šalyje.

Yra žmonių-genijų, kurių darbai, kurių palikimas 
padaro juos tarptautiniais visiems laikams. Tokiuo yra 
Rembrandtas.

Apie šį genijų mes savu laiku išspausdinsime Lais
vėje vieną kitą straipsnį, kad skaitytojas susipažintų su 
jo gyvenimu ir didžiais darbais.

prieš 50 metų 
ton ir Susan B Anthony. 
Joje’ kalbėjo didysis negrų 
vadas Frederick Douglass.

“Sufragistės (reikalau
tojos balsavimo teisių) bū
davo pajuokiamos, gaujų 
užpuldinėjamos, jų susi
rinkimams neduodavo sa
lių, už bandymą balsuoti 
areštuodavo, jų pačių šei
mos jų išsižadėdavo.”

Nežiūrint tų sunkumų ir 
persekiojimų, teisingas ir 
pažangu^ reikalas ėjo pir
myn. Flynn toliau rašo:

“1904 metais darbininkių 
grupės, ypačiai socialis- 
tės, pradėjo jungtis iškėli
mui bendro reikalavimo 
teisės balsuoti, bet ši karta Z V- L-
savo reikalavimus 
ne ieškojimu teisių 
nuosavybę ar taksų 
mais, bet paremtus 
ninku ‘reikalais- 
metais vėliau New Yorko 
East Sidėje gimė Tarptau
tinė Moterų Diena. Ją su
manė tos moterys demonst- 
ruodamos už teisę balsuoti- 
Tos dienos idėja sklicįo po 
pasaulį ir šiandien yra mi
nima visame pasaulyje, kai 
čionai ji darbo žmonėms 
priešiškų asmenų yra pra
vardžiuojama 1< 
eign’erių šventė’.

t

“Sufragizmo judėjimas 
ko vingesniu ir 
tokios figuręs 
Malone. Jinai 
suorganizavo

moterų 
tokiuose 

darbuose kaip adatos indu
strija, kur jos buvo daugu
moje, vos tik prasidėjo- 
Moterims verkiančiai rei
kėjo lygių progų, lygios 
mokesties, teisės būti orga
nizuotomis. Kaip gaila, 
kad to visko tebereikia rei
kalauti ir šiandien. .

“Daugelis unijų vadų, 
kaip Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas Sa
muel Gompers, neskaitė 
moteris galimomis suor
ganizuoti ar ant jų atsidė
ti. ‘Jos dirba tik užsidirbti 
pinigų sagoms!’ paprastai 
būdavo pasakoma- Darbą 
už namų sienų ir pati dar
bininkė skaitydavo kaip 
laikinai reikalingą blogą —* 
pareinamąjį lieptą tarp jos 
tėvo ir vyro namų- Tėvai ir 
vyrai paimdavo moters al
gą, kartais tiesiog iš kom
panijos raštinės. Motery^ 
neturėjo įstatymiškos tei
sės prie savo uždarbio. 
Niekas nesirūpino dirban
čiosios motinos specialiais 
poreikiais ir problemom, 
nors jų problemos buvo 
skaitlingos ir slegiančios. 
Net pačių 'moterų rūbai jas 
pančiojo — ilgi lig iemės 
sijonai, didelės 
mos rankovės, 
skrybėlės, 
dinama ‘
sijono apačia buvo virš ba
telių viršąufe.

“Kova už teisę moterims 
balsuoti buvo visašališka ir 
auganti. Ji buvo prasidėju
si su pirmąją Lygių Tei
sių Konvencija, 
Falls, New Yorke, 
metais. Konvencijai vado
vavo Elizabeth Cady Stan

nesuvaldo- 
milžiniškos 

Tebebuvai va- 
mergše’ jeigu tavo

Seneca
1848

rėmė 
turėti 

klausi- 
darbi- 

D ve jais

‘for-

jame 
kaip 
1905 
Har-

darėsi 
išstojo 
Maude 
metais 
lemo Lygių Teisių Lygą-
J i pertraukė Theodore 
Roosevelto. kalba 3,000 as- 
menų mitinge, ^o paklausė, 
kur jis stovi moterims bal
savimo teisių, klausimu- 
Kai mes sakydavome pra
kalbas prie gatvių sankry
žos, tuo pat metu jinai ant 
Broadway vaikščiojo užsi
kabinusi priekyje 'ir ant 
nugaros iškabą, kaip sand- 
vičmanas, kuri reikalavo 
teisės balsuoti (‘Votes f of 
Women’). Tp pasėkoje ji 
prarado savo kaip bibliote
kininkės tarnybą.

“Kartą jinai kalbėjo prie 
125th St. sankryžos, kai) 
tūlas užkabinėto  j as jos 
užklausė: ‘Kaip tau patikė
tų J)ūti vyru?’ Ji atsakė; 
‘Ne labai. O kaip patiktų 
tau?’ . (Maude Malone 
mirė .1951 metais, būdama 
78 metų amžiaus. Ji yra 
buvusi Daily Workerio raš
tinėje bibliotekininke ket
verius ir pusę metų.)

“Sufragisčių kalbėtojom 
prie gatvių sankryžų neiš
vengiamai tekdavo išgirs
ti': ‘Eik namo, nuplauk sa
vo indus,’ arba, nežiūrint 
kelkio kalbėtoja buvo am
žiaus: ‘Kas, prižiūri tavo 
vaikus?’ Kiti sakydavo: ‘Į- 
sivaizduokite nėščią mote
rį kandidatu į valdininką’, 
arba ‘Kaip galėtų moterys 
tarnauti džiūrėje ir būti 
užrakintomis sykiu su vy
rais džiūristais?’

“Man prisimena įvykis 
Guffanti’s restaurane, dė
jęsis prieš virš 40 metų, 
kuomet ten buvau su Mar
garet Sanger ir su drauge 
moterimi, daktaru, kuri ten 
užsirūkė cigaretę- Vedė
jas mums įsakė paliauti ar 
išeiti. Daktarė užklausė ne
toliese sėdėjusio vyriškio, 
kuris rūkė didelį cigarą: 
‘Ar tamsta priešingas ma
no rūkymui?’ Užklaustasis 
atsakė: ‘Po velniais, ne, po- 
niązrūkyk!’ Paguliau vedė; 
jas įsakė mūsų stalą užsta1 
tyti palų sienele, kad svie-

tas nematytų tų ‘mergpa- ' 
laikių’.

“Visur buvo tebesilaiko- ; 
m'a nuomonės, kad ‘moters 
darbas’ ribojasi namų dar- < 
bu. Būdavo šaukiama ‘mo
ters vieta namie’. Moteris ' 
nuolat smerkdavo kaip at
ėmė jas ‘vyrų darbo’.

“Pirmojoje savo prakal
boje aš kalbėjau apie aitru
mą ir monotoniją moterų 
neapmokamojo darbo mi
lijonuose Amerikos virtu
vių. Kalbėjau apie primity
vius rankdarbius namie ir 
užsilikusius papročius nuo 
to laiko, kuomet namai bu
vo centru rankomis gami
nimo reikmenų. Su pažan
ga' jėga operuojamų maši
nų daugelis darbų, kurie 
tradiciniai priklausė mo
terims, tapo iš namų iškel
ti į masinės produkcijos in
dustriją. Tarpe tų yra ver
pimas, audimas, siuvi
mas, kepimas, muilo dary
mas, maisto konservavi
mas, pieno produktu dary
mas. Moterys tapo privers
tos išeiti iš namų paskui 
savo darbus į svietą, kad 
ten jas smerktų už atėmi
mą ‘vyrų darbo’. Aš aiški
nau galimybę, bent jau 
prie socializmo, industri
alizuoti visas namines par
eigas įsteigimu bendruo
menės virtuvių ir valgyk
lų, kūdikiams prižiūrėtu- 
vių, skalbyklų, ir t- t-

“Aš sakiau tuomet ir teb
esu įsitikinusi dabar, kad 
pilnutinė proga moterims 
tapti laisvomis ir lygiais 
piliečiais, su atviromis du
rimis į visas sritis žmo
gaus siekių, negali ateiti 
po i .
reikalavimų jau tapo lai
mėta organizuotomis ko
vomis. Aš nurodžiau Au
gusto B-ebelio pažiūras į 
ateities socialistinę visuo
menę, kaip kad ir pažiūras 
mūsų visų, kaip viltingas ir 
pramatančias.

“Bobelis numatė panaiki
nimą prostitucijos ir be 
meilės vedybų, įsteigimą 
moterų ekonominės ne
priklausomybės ir išlais
vinti motinas nuo atsidėji
mo ant atskiro vyriškio iš
silaikymui. Jis numatė į- 
steigimą visuomeniškos

vaikams priežiūros; kiek
vienos moters teisės į mok
slą, į darbą ir valdžią, ga
lėti būti žmona, motina, 
darbininke ir piliečiu; įei
ti į meną ir mokslus ir į 
profesijas.

“Aš užsidegiau ryžtu už 
tą viską kovoti,” pareiškė 
Flynn.

Ta nuostabi jos knyga 
gaunama darbininkų kny
gynuose. Galintiems ang
liškai skaityti visiems, o 
už vis daugiau moterims, 
reikėtų ją perskaityti.

S-i

Šeimininkėms

yra pats svar-* 
maisto produktas 
o už vis svarbes- 

seniems ar

kapitalizmu, nors daug 'F*

Todays Pattern

9164
14/2 —24’/z \

Pattern 9161 (for shorter fuller 
-figure). Half Sizes 14%, 16%, 
18%, 20%, 22%, 24%. Size 16% 
takes yards 3_5-inch fabric.

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažyme j i m u formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.

Binghamton, N. Y.
IŠ MOTERŲ KLUBO 

SUSIRINKIMO
Į susirinkimą, įvykusį 

birželio 25-ą, 55 Glenwood 
Ave., Klubo komitetas su
kvietė nares ant greitųjų. 
Nežinia, ar visos žinojo, ar 
buvo, pakviestos, — dalyva
vo nedaug.

Išduoti komiteto ir komi
sijų raportai. Laikraščių 
agentės raportavo, kad vei
kia kiek yra galima: at
naujina dienraščius Lais
vę ir Vilnį. Taipgi renka 
aukas į dienraščių fondus, 
kur žmonės aukoja atsi
naujindami savo prenu
meratą. J. K. Navalinski-e- 
nė raportavo, kad pasiuntė 
į Laisvę aukų $79. Iš tų 29 
dol. kur Laisvės skaitytojai 
aukavo atsinaujinant pre
numeratą, ir $50 į $15,000 
fondą.

Taipgi yra pasiųsta $20 
į LMS užsiprenumeruoti 

, Vilkelio - Bijūno poezi
jos knygą “Gyvenimo sūku
riai”. Taipgi ji pridavė $10' 
kaipo nuošimtį j M. Klubo 'skoniai, 
iždą-

Drg- M. Kazlauskienė ra
portavo, kad ji atnaujina 
dienraščius ir renka aukas 
į fondą,. tik nesakė, kiek 
turi surinkusi. Ji pridavė į 
M. Klubo iždą nuošimti 
$4.50.

Nutarta paaukoti iš iždo 
po $5 į Laisvės ir į Vilnies 
fondus, taipgi į LMS. Ižde 
dar yra virš 7-yni dol. Ko- 
mitet'an išrinktos tos pa
čios narės. Dienraščių a- 
gentės irgi tos pačios virš 
minėtos, M. Kazlauskienė 
ir J. K. Navalinskicnė.

Taigi mes dar visai neuž
migome, vis darbuojamės, 
nors iš lengvo.

Pieniniai valgiai ir 
gėrimai karščiuose

Pienas 
blausias 
visiems,
nis mažiems, 
tik šiaip silpniems- Dijetis-\ 
tai pataria šioms visoms \ 
grupėms suvartoti po kvor- ‘ 
tą pieno ar tokį kiekį pieno 
produktų per dieną.

Mėgstantiems ’ pieną to
ji kvorta nėra problema. 
Tiems, kurie nemėgsta, rei
kia išrasti būdą pieną su
vartoti kitose formose: sū
riuose, pudinguose, sriubo
se, gėrimuose- Tam tikslui 
taikomi šiame skyriuje 
(šioje ir kitose laidose) re
ceptai.

gu svie- 
yra pa- 
Dairy 

Council ekspertų New Yor
ke. Vietoj mėlynių, lygiai 
gerai tinka avietės.

RYŽIŲ BUDINGAS
SU UOGOMIS

du trečdaliai puoduko pa
virtų ryžių

3 puodukai pieno
2 paplakti kiaušiniai
du trečdaliai puoduko 
cukraus

pusė šaukštelio druskos 
šaukštelis vanilla eks-k.
trakto

ketvirtadalis šaukšteli J
nutmeg

Sekamieji, visi 
žiomis mėlynėmis, 
tiekti National

tu uogų.
Piene įmaišytus ryžius 

palengva užkaitink iki už
virimo, nukelk. Įpilk su
kaktus kiaušinius, kuriuo- 

jau įmaišyti visi prie- 
Supilk į pasvies- 

I tuotąr kvortos ir pusės dyd
žio kepamąjį indą. Dėk pe
čiui! įstatytą indan su kar
štu vandeniu. Kepk vidu
tiniu karščiu (375 F.) 4$ 
minučių ar iki iškeps. Pu
momis 20 kepimo minučių 
keletą kartų pamaišyk, kad 
ryžiai neatsiskirtų nuo 
skysčio.

Taikomas valgyti ątšal- 
dytas, tačiau skanu ir tin
ka valgyti ir kąrštas.

Paduodant šaltą, jeigu 
duodamas aukštose stik
linėlėse, dėk po šaukštą 
pudingo, paskiau uogų, vėl 
pudingo ir uogų. Duodant 
lėkštelėse, dėk pudingą ir 
uogas pagrečiui sudarymui 
raibumo.

Bus apie 6 porcijos

Darbininkų Sveikata
D r. J. J. Kaškiaučius, M. D.

Smegenų priedelis (“in
fundibulum,” “pituitary 
gland,” posmegeninė liau
ka) — galinga, stebėtinai 
išsišakojusi savo veiksmais 
liauka. Ji suvaldo ir kon
troliuoja visas kitas endo
krinines (vidujines) liau
kas, kontroliuoja daugybę 
gyvybinių poreiškių mūsų 
kūno organizme.

Tam tikra priedėlio dalis 
veikia moters įsčias (gim
dą). Jos sunka oksitocinas 
(“oxytocin”) padeda moti
nos įsčioms susitraukinėt 
laike gimdymo. Neseniai 
oksitocinas
tas ir dirbtiniu būdu, sinte
tiškai: didelis daiktas me
dicinoj, . akušerijoj. Dabar
panašiu* dirbtiniu būdų ban
doma pagamint kitą labai 
svarbų priedėlio hormoną 
—vazopresiną (“vasopres
sin”). Vazopresinas, įleis
tas žmogui su adata, pade
da * susi trauk t kraujagys-

apo pagamin-

AM&
lems, padeda pakelt labai 
nupuolusį žemyn kraujo
spūdį, kada žmogus gau
na šoką (“shock”) — viso 
organizmo sukrėtimą bei 
sutrenkimą.

Tarp kitko, priedėlis turi 
ir augimo hormoną, kurs 
nustato ir suvaldo vaiko 
augimą, kaulų didumą.

Skydinė (tiroidinė) liau
ka išsunkia į kraują hor
moną tiroksiną (“thyrox
in”), kuri irgi daug veikia 
vaiko augimą. Abi šios 
liaukos — priedėlis ir sky
dinė liauka — kontroliuoja 
vaiko dantų prasikalimą ir 
augimą.

Mums žinoma skauf r 
‘da (kitur vadinta peteliw) 
Lietuvoj vadinama keptu
ve. Gi kepamasis dubenys 
šutiniams gaminti (cas
serole) vadinamas keptu-' 
vu.

2 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad., Liepos (July) 18, 1956



Guy de Maupassant

, JŪROJE
(Pabaiga)

Inkaras buvo nuleistas, 
\ visa grandinė išvyniota; 
•į paskui ėmė sukioti veleną, 
I norėdami atpalaiduoti vir

ves, laikančias tinklą. Pa
galiau, joms kiek palaisvė- 

1 jus, ištraukė nebejudančią 
ranką kruvinoje vilnonėje 
rankovėje.

Žavelis jaunesnysis at
rodė kaip paklaikęs. Nuo 
jo nuvilko megztinį ir pa
matė baisų vaizdą — kaž
kokią beformę mėsos masę, 
įš kurios čiurkšlėmis pliau
pė kraujas, lyg iš siurblio. 
Jisai žvilgterėjo į savo ran- 

X ką ir sumurmėjo:
— Baigta...

4 Kai denyje pribėgo išti
sas kraujo klanas, vienas 
jūreivių sušuko:

— Jis nukraujuos, reikia 
perrišti gyslą!

Tąsyk atnešė virvę, sto
rą, tamsią, įsmaluotą virvę 
ir, aprišę sąnarį viršum 
žaizdos, suveržė ją iš visų 

. jėgų. Kraujo srovė ėmė po 
> truputį mažėti ir pagaliau 

visiškai sustojo.
Žavelis jaunesnysis ^paki

lo; jo ranka nudribo že
myn. Jis paėmė ją kita ran
ka, , pakėlė, pakraipė, pa- 

♦ kratė. Viskas buvo sumal- 
,ta, kaulai sutriuškinti, vie- 

Mni raumenys telaikė tą jo 
‘ T kūno gabalą. Žvejys paniu

ręs žiūrėjo į jį ir mąstė. 
Paskum jis atsisėdo ant su
dėtos burės, ir draugai jam 
patarė, nuolat vi Įgyt i žaiz
dą, kad neįsimestų gangre
na.

Prie jo pastatė kibirą, ir 
jis ėmė laistyti savo baisią
ją žaizdą, kas minutę sem
damas vandenį stiklu, iš

— Paimk mano ranką, 
laikyk tiesiai, trauk į save.

Anas išpildė prašymą.
Tada jis ėmė piauti pats. 

Jis piovė pamažu, atsar
giai, perrėždamas • pasku
tines sausgysles aštriu, 
kaip skustuvas, peiliu; ne
trukus nuo rankos beliko 
tiktai kažkokia nuograu
ža. Jis giliai atsiduso ir ta
rė:

— Taip reikėjo; o ne — 
būčiau žuvęs.

Jis, rodos, jautėsi geriau 
ir kvėpavo visa krūtine, 
paskum vėl ėmė pilti van
denį ant savo rankos liku
čių.

Naktis buvo audringa, ir 
kranto pasiekti nepavyko.

Prašvitus, Žavelis jau
nesnysis paėmė savo at
plautąją ranką ir ilgai ją 
žiūrinėjo. Puvimo žymės 
buvo aiškiai matyti. Suėjo 
draugai, taip pat norėda
mi pasižiūrėti, ir visi iš ei
lės ją čiupinėjo, kraipė, uo
stė.

Brolis tarė:
— Laikas būtų ją išmes

ti j jūrą.
Bet Žavelis jaunesnysis 

supyko:
— Ne, ne! To nebus! Aš 

nesutinku. Juk tai mano 
ranka, ji priklauso man.

Jis pagriebė ją ir pasidė
jo sau ant kelių.

— Visvien ims pūti, — 
tarė vyresnysis brolis.

Tuomet sužeistajam 
dingtelėjo mintis. Kai ten
ka ilgai būti jūroje, žuvį 
paprastai suverčia į drus
kos statinei, kad nesuges
tu.

Jisai paklausė:
— Ar negalima būtų ją 

padėti į sūrymą?
— Gerai sako, — pritarė 

kiti.
Tada ištuštino vieną sta-

Iš LDS 12-jo Seimo

kurio bėgo skaidri, laiba | tinę, prikimšta paskuti nių- 
srovelė. jų dienų grobio, ir padėjo

— Tau bus geriau apa- pačiame dugne ranką. Iš
J čioj, — tarė jam brolis.
* . Jis nusileido į apačią, bet 

* ^*po valandos vėl sugrįžo, 
nes jam vienam buvo ne
jauku. Be to, jis norėjo bū
ti gryname ore. Jisai vėl 

' atsisėdo ant burės ir pradė
jo plauti ranką.

viršaus užbėrė druskos ir 
vėl tvarkingai sudėjo žuvį.

Vienas jūreivių pajuoka
vo:

— Kad tik jos neparda- 
vus kartu su žuvim...

Visi sukvatojo, išskyrus 
brolius Žavelius.

(Pabaiga)
Sekamas Seimas bus 1958 

m. Pittsburgh, iPa.; Seimas 
kviečia visus Įrašinėti naujus 
narius, LDS auginti

Penktoji sesija buvo pasku
tinė. Joje aptarti visi tie rei
kalai, kurie dar pasiliko ne
aptarti pirmesnėse sesijose.

Rezoliucijų komisija pasiū
lė rezoliuciją - atsišaukimą į 
LDS kuopas ir narjus savo Su
sivienijimo auginimo klausi
mu. Atsišaukimas vienbalsiai 
priimtas. Kuopos ir nariai ra
ginami stoti darban — įraši
nėti naujus narius.

Delegatai' taipgi rekomen
davo Centro Valdybai paga
minti naujas naujų narių įra- 
šinėjįmui aplikacijas, nes se
nosios jau atgyveno savo lai
ką. Centro Valdyba sutiko 
prie pirmos progos tai pada
ryti. Taipgi nusitarta paga
minti ir kuopoms išsiuntinėti 
informacinį lapelį apie naujų 
narių įrašinėjimą. »

Vienbalsiai inauguruota-už- 
girta referendumu išrinkta 
Centro Valdyba. Valdybon 
įeina sekami:

J. Gasiūnas—prezidentas
J. J. Mockaitis — pirmas 

vice prezidentas
J. Žebrys — antras vice 

prezidentas
J. Siurba — sekretorius
J. Weiss — iždininkas

J

Dr. John Repshis —- dakta- 
ras-kvotejas

V. Lunkus — iždo globėjas 
Wm. Malin—iždo globėjas 
J. Grybas—iždo globėjas 

įstatų ir aplikacijų komite
tai! išrinkti V. Čepulis. Amili- 
ja Burba-Yuskevich ir Alek
sandras Skabrius.

Pasiūlyta keli sekamam sei
mui miestai, Pittsburgho mies
tas. gavo daugiausia balsų. 
Taigi, LDS 13-ąsis Seimas 
Įvyks 1958 metais Pittsburgh, 
Pa.

Jonas Mažiukna, pittsbur-! 
ghiečių vardu, priėmė tą ta-į 
įima ir pasižadėjo smarkiai 
darbuotis, kad sekamas Sei
mas būtų sėkmingas, kad de
legatai gražiai ir svetingai bū
tų priimti. Jis užtikrino, kad 
Pittsburgho ir apylinkės tur
tingosios kuopos prisidės fi

nansiniai prie Seimo suruoši
mo ir delegatų, pavaišinimo.

Sveikinimų komisija rapor
tavo, kad su sveikinimais su»- 
plaukė aukų $202.00.

Atsistųjimu buvo pagerbti 
mirusieji LDS nariai. Nuo per
eito iki šio Seimo yra mirę 
apie 250 narių, nuo LDS su
sikūrimo mirė apie 2,000 na
rių.

Pasiųsta užuojauta šeimai 
mirusio 12 kuopos delegato J. 
Evans, Rochester, N. Y. Be
siruošdamas vykti Seiman jis' 
susirgo ir dėlto negalėjo at
vykti Seiman. Seimo metu 
gavome telegramą, kad jis 
mirė

Baigiantis Seimui, prez. J. 
Gasiūnas pakvietė visą eilę 
delegatų ir svečių tarti žodį, 
kaip jiems Seimas patiko. Su 
tuo Seimas ir buvo uždarytas.

Vakare turėjome delegatų 
išleistuvių banketą Olympia 
Parke. Prie delegatų prisidė
jo nemažas skaičius vietinių 
LDS narių. Tai buvo iškilmin
gas ir skaitlingas banketas.

Antradienio vakare, liepos 
1.0 d., buvo suruoštas gražus 
šeiminis koncertas. Aido Cho
ras ir vietiniai dainininkai iš
pildė programą. Prie jų pri
sidėjo dainininkas Krasnickas 
iš Clevelando ir pianistas F. 
Balevičius iš New Yorko. Kon
certas buvo geresnis, negu 
karštame ore tikėtasi Manau, 
kad apie tai vietiniai plačiau 
parašys.

Reikia pasakyti, ka'd vieti
niai LDS . veikėjai buvo gerai 
pasiruošę Seimo delegatus pri
imti. Už . prieinamą kainą jie 
davė viso Seimo metu pusry
čius ir pietus. Ypač gaspadi- 
nės labai sunkiai dirbo.

Geresnės vietos, kaip Olym-1 
pia Parkas, tai sunku seimui 
rasti. Nei ^nepajutome, kaip 
greit laikas prabėgo. Reikia 
visiems skirstytis, ruoštis į 
namus vykti. Kad ir norėtųsi 
dar kelias dienas toje gra
žioje vietoje pabuvoti ant 
puikaus Quisigamond ežero 
kranto tyru oru pakvėpuoti, 
po pušynėlius pavaikštinėti, 
bet laiko nebėra. Atsisveikino
me pasižadėdami kitame Sei
me vėl susitikti.

Koresp.

Albanija stato
Ties Elbasano slėniu, ku- nutiesta toliau j Elbasaną 

ris panašus į didžiulę taurę, —Ceriką-Stalino miestą-Se- 
mėlynuoja aukštas dangus. 
Nuo viršukalnės, iškilusios 
viršum apylinkių; aiškiai 
matyti statomos naftos de
stiliavimo gamyklos 
turai.

kon-
Pirmą kartą mes 

buvome šiame slėnyje maž
daug prieš porą metų. ,Ta- 
da statybos aikštelė atro
dė, kaip traktorių, buldo
zerių ir ekskavatorių iš
malta dykvietė. O dabar 
čia išaugo tvarkinga darbi
ninkų gyvenvietė. ' Baigia
ma statyti ir pati gamykla.

—Per ketvertą - penketą' 
mėnesių, — sako vyriausia
sis statybos inžinierius Ša
lis Vincams, — gamykla 
pradės veikti.

Naftos destiliavimo ga
myklą pradeda statyti ta
rybiniai specialistai, ji ap
rūpinama naujausia tary
bine technika ir įrengimais. 
Ji aprūpins šalį skystu ku
ru, kuris anksčiau buvo 
įvežamas iš užsienio.

Daugeliui albanų statyba 
yra ne tik puiki kolektyvi
nio darbo mokykla, bet ir

gai ir kultivatoriai, stiklas 
ir cementas, audiniai ir cu
krus ir daug kitų gaminių.

Albanijos darbo partijos 
III suvažiavime neseniai 
patvirtinto antrojo penk
mečio plano direktyvos nu
mato daug naujų statybų. 
Jos dar labiau pakeis Al
banijos veidą, jos darbo 
žmonių, statančių socialis
tinę visuomenę, gyvenimą. 
Šitaip tauriai kurdama, Al
banija gauna brolišką tary
binių žmonių, visos socia
listinės stovyklos tautų pa
galbą.

—Kiekviena mūsų naujom 
ji statyba, — sako albanai, 
—kiekvienas mėnuo mūsų 
laisvo' ir džiugaus darbo 
atstoja metus ilgus amžius 
trukusio pavergtos Albani
jos atsilikimo. O kiekvie- 
neri mūsų darbo metai at- 

I stoja dešimtmečius .

lenicą...
Statybas Albanijoje gali

ma matyti visur. Jos vyk
domos ir pietiniame mieste 
Vlore, ir šiauriniuose ško- 
dero, Bulkizos rajonuose, ir 
respublikos aruode — Kor- 
činą slėnyje ir Adrijos jū
ros senoviniame D u r e c o 
uoste. Vlore jau baigti sta
tybos bei montavimo dar
bai pirmame ir stambiau
siame šalies žuvų konserva
vimo kombinate. Jį stato 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos, inžinieriai ir 
technikai. Artimiausiu lai
ku albanai,- neturėjusieji 
savos konservuotos žuvies, 
gauš pirmuosius tėvyninių 
žuvies konservų indelius.

Baigiama statyba Korče, j Taip, metai atstoja de- 
Elbasane ir Škodere, kur šimtmečius! Tai, ką liau- 
statomi pirmieji šalyje vai- dies Albanija jau pastatė, 
šių ir daržovių konservavi- toli gražu viršija visa, kas •v-v'-x t Iahi Irn i I 1 ___X.— — 4. _ mmo fabrikai.

Dar viena statyba pra
turtėjo Izberiso rajonas ne
toli Albanijos sostinės. Čia 
tekstilės kombinate šių me
tu kovo mėnesį pradėtas 

i audiniu 
fabrikas. Tuo būdu, pirmo
jo Albanijos penkmečio pir
magimis — vietinis teksti-

buvo pastatyta per visą 
šios senovinės . šalies isto
riją. A. Tkačenko
Tirana

techninės pažangos moky- .statytį velvetinių
kla. Šimtai darbininku mo
kosi ' įvairiuose kursuose, 
kelia gamybinę kvalifikaci
ją. . Įkvėpti aukšto tikslo į^s kombinatas gaus dar
socializmo pastatymo, Alba
nijos žemėje, šie žmonės 
šeimininko akimis žiūri ; 
savo gamyklą. Jie nesigaili I 
jėgų ir energijos tam, kad 
nudžiugintų tėvynę, liaudį, 
pirma laiko paleisdami į i 
darbą labai svarbią staty
bą.

Paklauskite bet kurį al
baną, kiek jis matė fabrikų 
kaminų' Elbasano -slėnyje 
prieš išvaduojant šalį, ir jis 
jums atsakys:. Ir gelezin- į kanalo dalis 
kelio nebuvo, ir ankstos 
įtampos linijos, ir daug kit
ko.” Dabar čia dirba trys 
fabrikai stambiausio šalyje 
medžio^apdirbimo kombi
nato, paleisto į darbą pir
mame penkmetyje. Stato
mas fabrikas vaisiams kon
servuoti. Garvežių kauki-

vieną, jau šeštą fabriką. 
Jis išleis po milijoną me- 

: trų audinių per metus.
Didelę reikšmę liaudies 

ūkiui turi nusausinimo ka
nalo statyba Miuzekjės ly
gumoje — Pietų Albanijos 
aruode. Kanalu tekės pel
kinis vanduo į Adrijos jū-; 
ra, kas leis padaryti der
lingais daugelį dešimčių 

žemės.
pirmoji 

šimtai

tūkstančių hektarų
Su jūra sujungta 

j, tad
i hektarų žemės jau duoda 
derlių. Bet priekyje dar 
daug darbo, kad nauji že
mės masyvai taptų derlingi.

Čia paminėti tik Albani
jos žymiausi nauji pramo
ninės statybos objektai. Be 
jų, yra dar daug didelių ir

Chicago III
darbininkai

Žūklė šįkart *pavyko. Di
delės baltapilvės žuvys gu
lėjo ties juo ir blaškėsi 

’ priešmirtinėje agonijoje; 
jis žiūrėjo į jas, vis tebe- 
laistydaitias sutraiškytą 

1 sąnarį.
Jau artinantis prie Bulo

nės, staiga atūžė naujas 
viesulas, ir laivelis vėl pra
dėjo savo padūkusį šokį, 
Čia išlėkdamas į orą, čia vėl 

' krisdamas žemyn, kratyda
mas vargšą sužeistąjį.

‘ A Atėjo naktis. Audra siau
tė te jo ligi pat aušros. Saulei 

sušvitus, vėl pasirodė An
glijos krantai, bet jūra jau 

, buvo kiek aptilusi, ir žve-
j jai, sunkiai buriuodami

prieš vėją, pasuko į Pran
cūziją.

Vakare Žavelis jaunes
nysis pasišaukė savo drau- 

į gus ir parodė jiems tam
sias dėmes — siaubingus

Vėjas nesiliovė. Iki de
šimtos valandos sekančio 
ryto teko klaidžioti prie
šais Bulonę. Sužeistasis be 
perstogės pylė ant savo 
žaizdos vandenį.

Retkarčiais jis atsikelda
vo ir žingsniuodavo deniu 
ten ir atgal.

Jo brolis, stovėdamas 
prie vairo, sekė jį žvilgsniu 
ir lingavo galva.

Pagaliau įplaukė į uostą. >
Gydytojas apžiūrėjo 

žaizdą ir pareiškė ją esant 
gerame stovyje; jis su tvar
stė ją ir pasakė, kad ligo
niui reikalingas poilsis. 
Bet Žavelis nesutiko gulti, 
neatgavęs savo rankos, ir 
nusiskubino atgal į uostą 
ieškoti statinės, kurią buvo 
paženklinęs kryžiumi. Jh 
ištuštino prięš jo akis; jis 
pagriebė savo sąnarį, drai
koje gerai išsilaikiusį, susi-

Prezidentas Eisenhoweris apie 
kovą del taikos išlaikymo

Atidarydamas savo spau
dos konferenciją, birželio 6

mas pažadino ilgaamžę EI- mažų statybų. Pakanka pa- ’ nnlrTrti IrnrJ 1»f~\ O’ l'V'l 1 I 1 IT

gangrenos ženklus — toje 
rankos dalyje, kuri jam jau 
nebepriklaiisė.

Jūreiviai žiūrėjo spėlio
dami :

— Ar tai tik ne juodligė,
— tarė vienas.

raukšlėjusį ir nesugedusį, 
įvyniojo jį į servetėlę, ku
rią tyčia buvo atsinešęs, ir 
grįžo namo.

Žmona ir vaikai ilgai 
žiūrinėjo tą tėvo nuolaužą,

— Reikėtų paskalauti sū
riu vandeniu, — pareiškė 
kitas.

Atnešė sūraus vandens 
ry^ir užpylė ant žaizdos. Žve- 

pabalo kaip drobė, susi- 
rietęs griežė dantimis, bet 

* nė nečyptelėjo.
Paskui, skausmui atly

žus, tarė broliui: 
, — Duok man peilį.

i Brolis padavė jam peilį.

čiupinėdami pirštus ir įsi
minėdami iš panagių drus
kos trupinėlius. Paskiau 
parsikvietė dailidę ir užsa
kė mažą karstelį.

Kitą dieną visa laivo įgu
la lydėjo atpjautąją ranką 
į kapus. Du broliai vienas 
greta kito ėjo gedulingos 
procesijos priešaky. Zakri
stijonas nešė velionį po pa
žastim.

' Žavelis jaunesnysis dau-

3 pusi. Laisve (Liberty). Trečiad., Liepos (July) 18, 1956

d.—paskutinę prieš jo ope
raciją), prez. Eisenhoweris 
primine reporteriams, kad 
tai buvo D-Diena (12 metų 
nuo alijantų išsikėlimo Eu
ropos pakraščiuose antruo
ju pasauliniu karu. Kaip 
generolas, Eise n h o w e r i s 
buvo viršininkas ginkluotų 
jėgų (alijantų) ir vedė ka
rą, ir jis pabrėžė, kad nuo 
to laiko mes “kovojame už 
taiką.” Kovojant už tai
ką, reiškia kovą prieš karą 
ir prieš karo priežastis.

Jau ne sykį prezidentas 
taip išsireiškė, ir tas paro
do jo pasiryžimą atakuoti 
karo priežastis taip meto
diškai, kaip jis vedė milita- 
rinę kovą.

Kovoti už taiką nėra 
lengvas dalykas. “Siekinius 
matome kaip vaizdą prieš 
akis.; kai kurie neaiškūs, 
bet svarbiausias yra laisvė 
prieš diktatūrą pasaulyje.” 
Situaciją sukonfūzina senos 
neapykantos, sunkumai ir 
antagonizmas įvairiose pa-

giau nebeplaukiojo. Jis ga
vo šiokią tokią vietelę uos- 
te« ir vėliau, pasakodamas 
kitiems apie savo nelaimę, 
visada pridurdavo paš
nibždom:

— Kad brolis būt sutikęs 
perplauti lyną, — mano 
ranka būt buvusi sveika. 
Bet jam buvo brangesnis 
jo tinklas.

šaulio dalyse. Bet, jis pa
brėžė, darbas turi būti to
liau tęsiamas, nepaisant 
sunkumu.

Prezidentas paaiškino, 
kad jeigu finansinė pagal
ba bus reikalinga taikos 
tikslams, reikia galvoti apie 
pagalbą ne tik tiesioginei 
militarinei apsaugai, bet ir 
netiesioginei — laisvojo pa
saulio gerovei. Pinigai bom
boms, lėktuvams, tankams, 
šautuvams, niekad neužti
krins taikos. Mes visais ga
limais būdais turime remti 
tuos dalykus, į kuriuos 
Amerika tiki... nekurias 
neliečiamas teises, tarp ku
rių yra gyvybė, laisvė ir 
siekimasis laimės.

Mes, amerikiečiai, mėgs
tame taiką, ir kartais ne
galime suprasti, kad dides
nė pasaulio dalis taip ne
tiki. Prieš kelis mėnesius 
nuomonių pareiškimai In
dijoj parodė, kad žmonės 
ten tiki, jog JAV-ės yra di
desnė grėsmė taikai negu 
Sovietai.

(Nepasitikėjimas Ameri
kos taikingais ^tikslais yra 
rimtas dalykas. Mūsų va
dai vis pakartotinai pabrė
žia, kad, apart laisvės, visi 
amerikiečiai laiko taiką 
pirmoj vietoj.

Common Council

basano slėnio tylą.
Stebina statybos užmojis 

ir Ulzos slėnyje, kuris 
nusidriekė tarp atšiaurių 
S k an de r be g u to kalna
gūbrio kalnų. Čia- prie 
Mati upės, tarp nykių 
uolų, k u r d a r neseniai 
suko lizdus ereliai ir veisė
si vilkai, statoma stambiau
sioji šalies hidroelektrinė. 
Albanijos darbo partijos 
kvietimu čia iš visų respu
blikos rajonų atėjo tūks
tančiai jaunuolių ir mergi
nų pažaboti Mati upę, su
kaustyti ją betonu. 62 me
trų aukščio'ir'240 metrų il
gio užtvanka sustabdys kal
nų upės'vandenis ir nu
kreips juos į galingų turbi
nų mentes.

Rizikuodami gyvybe, drą
sūs statybininkai, prisirišę 
virvėmis, gręžė dideliame 

z c.

aukštyje uolas ir jas sprog
dino, kad nutiestu kelią į 
Ulzos slėnį. Dabar kelias 
nutiestas. Juo pristatomi 
reikalingi statybai krovi
niai.

Hidroelektrinės statyba 
prie Mati upės virte verda. 
Naujos HES ugnys sušvis 
tūkstančiuose gyvenviečių, 
darbininkų, valstiečių, miš
ko kirtėjų ir žvejų namuo
se. Ji duos respublikai elek-

Jei Temsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

tros energijos keleriopai 
daugiau, negu duodavo vi
sos senosios Albanijos elek
trinės. Paleidus į darbą 
HES, Albanijoje bus suda
ryta 'vieninga energijos sis
tema. Nuo Ulzos jau nu
tiesti aukštos įtampos lai
dai į Tiraną. Iš čia kalnais 
ir slėniais elektros linija

sakyti, kad respublikoje 
liaudies valdžios metais su
kurta daugiau kaip du šim
tai įvairių įmonių, jų tar
pe s tekstilės kombinatas, 
dvi medvilnės valymo įmo
nės, mechaninė, cemento, 
cukraus, ryžių valymo ga-

Plieno 
tvirtai nusistatę

Plieno darbininkų streikas, 
i kai]) išrodo, gali ilgai užsitęs
ti. Plieno trustas nenori pasi
duoti, laikosi už penkių metų 
kontraktą. Darbininkai pasi
ryžę išlaikyti tą, ką laimėjo 
per ilgu metu kovas.

“Viskas ką mes laimėjome'' 
per sunkų darbą ir pasiauka- 

j vimą nueis vėjais, jeigu mes 
ši kartą pralaimėsime”, sakė 
vienas plieno darbininkų uni
jos vadas susirinkusiem strei- 
kieriam Gary, Ind.

Unijos salėj pristigus vietos, 
streikieriai būriais stovėjo lau
ko pusėj ir klausėsi kalbų per , 
garsiakalbius. “Jie trokšta 
kraujo”, komentavo vienas iš 
stovinčių. Kitas pridūrė: “Jie 
nori grįžti prie senųjų laikų, 
kada jie buvo visagaliai”.

Negras darbininkas prisimi
nęs, kad sekantį pavasarį su- 
..„ks 20 metų kaip plieno dar
bininkai per sunkią kovą lai
mėjo pirmą kontraktą, sake: 
“Dabar plieno trustas nori vi
sa tai panaikinti”.

Plieno darbininkai nenori 
pęnkių metų kontrakto, nes tai 
ikf 1961 jie negalėtų reika
lauti jokių permainų nežiūrint 
kokios rimtos problemos susi-

myktos, ’ ekstrakto - tanino ,ds^- T>usto siūlomam kont-
rakte taipgi yra punktas pa
gal kurį bosai galėtų bausti 
darbininką už neautorizuotą 
Stopidžių.

Į Unija ruošiasi prie ilgo 
streiko Atidaroma centrai, 
kur moterys duoda streikie- 
riams užkandžius. Streiko fi
nansavimui visi lokalai na-

gamykla, tabako fermenta
vimo fabrikas ir kt.

Laisvieji liaudies Albani
jos darbo žmonės įsisavino 
gamybą daugiau kaip 600 
rūšių pramoninės produk
cijos, kuri anksčiau buvo 
įvežama aukštomis kaino
mis ir užsienio. Prieškari-j riams uždėjo po $1 asesmen- 
nė Albanija, kurią svetini-1 tų. 
šaliai pavergėjai laikė eko- ’ 
nomiškai atsilikusios šalies 
būklėje, negamino net kas
tuvų, nekalbant jau apie 
plūgus ir akėčias. Dabar 
Albanijoje išleidžiami plū-

Visi didlapiai veda šlykščią 
propagandą, kad padėjus 
plieno trestui. Vieną dieną 
šaukia apie tai, kokias dide
les algas darbininkai gauna,

(Tąsa 4-tam pusi.)

AVALON, N. J. PUIKI PROGA
Puiki Vieta Atostogoms bei Poilsiui 

Kambarys 2 asmenim $20, 4 asmenim $30

Valgis vienam asmeniui $2.00 į dieną. Jau
niems pusė kainos. Jei kurie nori patys ga

mintis valgį, turi privilegijas, yra visi 
patogumai tani reikalui.

Liepos ir Rugsėjo mėnesiais kainos nupigintos
Čia^yra gera vieta nevien atostogom, bet ir visados gyventi. - 
Ypatingai pensionicriams ir š(aip; senesnio amžiaus žmonėms. 
Nuolat gyvenantiems kambarių kaina nuo 520 iki $30 į mė
nesį. Antrašas:

J. A. Bekampis, 147 13th St.
' Avalon, N. J. Tel. Avalon 7-5983



f

’ Chicago, 111.
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

kitą dieną verkia, kad ilgas 
streikas plieno darbininkam 
neįmanomas, nes daugelis jau 
ir dabar prie bankruto.

Kad kitų industrijų darbi
ninkus nustatyti prieš plieno 
darbininkus, kasdieną skelbia 
kiek jau atleista darbininkų 
nuo gelžkelių, kiek angliaka
sių netenka darbo, ir t.t.

Apie 17,000 darbininkų at
siėmė paskutinę prieš streiką 
uždirbtą mokestį. Kol kas abi 
pusės, streikieriai ir kompa
nijos, laikosi tvirtai 
boms visiškai nutrūkus.

dery

Binghamton, N. Y.
Būtų gerai sužinoti, 

dingo 
gijos komitetas,
kviečia narius 
mą. 
čiai

kur 
Literatūros Drau- 

kacl. ne- 
į susirinki- 

Pagalvokite, draugu^

Narys, laukiantis 
pakvietimo

Atostogas baigus
Mes, kriaučiai, po dviejų 

savaičių atostogų, liepos 16 
d. turėjome grįžti prie darbo. 
Tai vėl turės praeiti ištisi me
tai, ko) vėl gausime dvi sa
vaites poilsiui. Tiktai klausi
mas: kiek iš mūsų besulauk
sime kitų atostogų ?

Šiemet ir aš/ leidau savo 
vakacijas už 155 mylių, nuo 
New Yorko, būtent, Avalon, 
N. J., pas Mr. ir Mrs. J. A. 
Bekampius, prie pat vandens 
ir “byčiaus”. Maudynėse labai 
švarios, kambariai nakvynei 
ir poilsiui švarūs ir šviesūs. 
Mrs. Bekampienė yra gera 
gaspadinė, puikiai moka pa
ruošti maistą, duoda valgyti 
tris sykius per dieną.

.Aš ir Anna Baltauskienė ti
krai gavome daug sveikatos ir 
vėl visus metus galėsime dirb
ti. Norintiems turėti geras ir 
sveikas vakacijas, aš patariu 
važiuoti į Avelon, N. J., pas 
Bekampius. Tai geri ir malo
nūs žmonės. Visiems graliai 
patarnauja. Aš ir Anna Bal
tauskienė tariame jiems labai 
ačiū.

j

S. Petkus

DAR 30 DETEKTYVŲ
Weinbergiu kūdikio ieškoji

mui valdžia paskyrė dar 30 
detektyvų. Jiems pavesta per
žiūrėti ir patikrinti 300,000 
parašų ant automobilių regis
tracijos aplikacijų. Ieškoma, 
ar neatsiras jų tarpe parašas, 
kuris atitinka parašui, 
buvo rastas ant raščiuko, 
hkto tuojau po kūdikio 
žuvimo. Kol kas, sako, 
stangos veltui.

Pradėta ieškoti kūdikio lavo
nėlio visos apylinkės vandeny
se ir pelkėse bei prūduose. 
Manoma, kad jo gyvo nebėra.

kuris
pa- 

pra-
pa-

N.’ Y. Herald Tribune sako, 
k kad jo kaštais virš šeši tūks

tančiai biednų vaikų jau išvy- 
* ko į kempes. Kita tiek vaikų 

padarysią tą patį artimoje 
ateityje.

HELP WANTED—FEMALE

Pirmos Klasės 
STENOGRAFISTft 

Kuri Moka Sekretorystę 
Reikalavimai:

TrumpraŠtĮ—90 žodžius J minutę. 
Ant maŠnėlės—60 žodžių J minutę. 

40 valandų savaitė.
APDRAUDOS 

Apmokamo atostogas už 24 
dirbančias dienas. / 
8 apmokamos šventės 
per metus.
Duosnkngos sirgimo atostogos; 
atsistatymo planas; ligoninės 
Ir apdraudos programa.

Skambinkite: MR. C. E. DREW 
COLUMBUS 1-1278

SANDIA 
CORPORATION 

BBL 
(lokalinis ofisas)

> Western Electric Kompanijos prie- 
dinis skyrius, kuriame išvysto ir 

tyrinėja nuclear ginklus.
Albuquerque, New Mexloc.

(134-40)

*oc**D<r*

Gaunamas Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y6

Laisvi (Liberty)Trečiad., Liepos (July) 18, 1956

New Yorko
spaudoje

Daily News” yra labai su
šaltasis karas 
atslūgti, 
tęstis, 

ir klausia ve-

šal-
sako

su TSRS ir mes 
gero, nutraukti 

santykius su 
tuos santykius

sirūpinęs, kad 
vis labiau ima 
tas karas turi 
“Daily News”
damajame straipsnyje (liepos 
16) : Ką mes galėtume dary
ti, ko nedarome?

Ir laikraštis pats sau atsa
ko :

Mes turėtume sulaikyti de
legacijų važiavimą iš Tarybų 
Sąjungos į šią šalį (statybi
ninkų, agronomų, muzikų ii’ 
taip toliau), mes turėtume nu
stoti prekiavę 
turėtume, ko 
diplomatinius 
TSRS. Esą,
Rooseveltas užmezgė 1933-ais 
metais “idiotizmo valandoje”. 
< Tai tokius planus siūlo pla
čiausiai skaitomas New Yor
ko dienraštis, planus, kurių 
nei Nixonas ‘ arba Knowlan- 
das, kraštutiniai republikonų 
reakcininkai, dabar nepriim
tų. Tik grynieji makartistai 
su tokiais siūlymais sutiktų. 

* # ■»

“Daily Worker” išreiškia 
savo priešingumą Knowlan- 
do paskyrimui mūsų šalies de
legacijos Jungtinėse Tautose 
nariu. Tas laikraštis primena, 
kad Knowlandas yra vienas 
žymiausių izoliacionistų, kad 
jis yra pasisakęs už Amerikos 
pasitraukimą 
Tautų, jeigu 
būtų priimta.

Kaip būtų,
J. T. narių balsuotų už Kini
jos priėmimą? Knowlandas 
yra iš anksto paskelbęs, kad 
Amerika turėtų nesiskaityti su 
daugumos nuomone.

Kitaip sakant, į mūsų dele
gaciją įeina žmogus, kuris yra 
principiniai priešingas Jungti
nių Tautų nuostatams ir idė
joms. “Daily Worker” to^lėl 
sako, kad Knowlandas - yra 
“Trojos arklys” Jungtinėse 
Tautose.

Times” rašo apie tuos de
gančius kryžius prie Warreno, 
Lehmano, Frankfurters ir 
Soboleffo butų. “Times”, ži
noma, smerkia 
rasistus, 
uždegė, 
labai ir 
kraščio
kas rasistų žygis yra tiktai tilto technikai) slinko link jo 
“netinkamas protesto būdas”. Matyti, 
Kitaip sakant, tie kukluksai 
yra šiaip sau ramūs piliečiai, 
kurie jaučia nepasitenkinimą 
Aukščiausiojo teismo 
mais apie segregaciją 
reiškia savo protestą, 
sakp “Times”, nelabai 
mas, ignoruodamas, 
yra išraiška 
fakto:
rišti su kukluksiniu teroru, su 
linčais, kankynėmis.

Rasistai, kurie sudegino 
kryžius, faktinai įspėjo War
ren? ir kitus, kad sekantis 
žingsnis gali būti dar aršesnis.

iš Jungtinių
Liaudies Kinija

jeigu dauguma

kukluksinius 
kurie tuos kryžius 

bet pasmerkimas yra 
labai švelnus. To lai- 
akyse tAs chuliganiš-

nutari- 
ir tik 
Būdas, 
tinka-

kad tai 
daug aršesnio 

degantieji kryžiai su-

TURČIAI “BĖDOJE”
Staiga kilęs tarnautojų strei

kas Westchester Country klu
be pridarė daug nemalonumo 
turtingiems jo nariams. Jie 
patys turi pasitaisyti lovas, 
arba miegoti suniauktose. 
Tarnautojai organizuoti Į ho
tel ių, restauranų ir bartende- 
rių uniją. Reikalauja pakėli
mo algų ir kitų pagerinimų.

MATTHEW A
BIJYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St- •
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

I

NewYorto^^g^^Zlnloi
Ten, aukštai 
žmogus tupėjo

Daug kartu teko skaityti 
apie desperatiškus žmones, 
kurie jausdami, kad prarado 
gyvenimo tikslą, užlipa aukš
tai ant tilto ir užsimuša nu- 
krisdami — nebent juos pasi
seka nutempti anksčiau.

Praeitą sekmadiėnį teko to
kį dalyką stebėti.

Važiavau autobusu iš Stony 
Point link New Yorko miesto. 
Užvažiavus ant didžiulio Geo. 
Washingtono tilto virš Hudso- 
no plačios upės, tuojau gali
ma buvo pastebėti, kad kas 
tai nepaprasto dedasi — susi
siekimas antroje pusėje sulai
kytas, stovinėjo būreliai po
licininkų, ambulansas, keli 
policiniai automobiliai, kaž
koks keistas vežimas su užra
šu emergency, laikraštininkai 
ir fotografai sukinėjosi, o vi
si žiūri Į viršų.

Mūsų autobuso vairuotojas 
man sako (stovėjau prie jo, 
nes autobusas buvo prikimš
tas) : " • ............

“žiūrėk ten, aukštai....”
žiūriu, ogi ten viršuj, ant 

didžiulio kabelio, kuris iš 
apačios atrodo kaip metalinė 
virvė, tupi kas tai, lyg žvir
blis ant vielos 
žmogus, nors 
kas matosi. . .

Kaip jis ten 
tai noris nusižudyti 
jau aišku.

Mūsų autobusui buvo leista 
pravažiuoti, bet kadangi užu 
tilto tuojau subvės stotis, tai 
ten išlipaui ir grįžau i tilto 
vidurį.

Dabar jau galėjau aiškiai 
matyti, kas dedasi. Pastebė
jau, 
žmogus 
du tilto 
sakyta, 
ek triniu 
užlipo nežinia kaip), 
policininkas jau ten :

Per kokią valandą stebėjau 
tą dramą atsifbšiant.
taškas (potencialus saužudys) 
vis ' traukėsi, kiti du taškai 
(turbūt) policininkai, b gal 

— atrodo, lyg 
beveik tik taš- 
Taip, žmogus! 
dasigavo? Kad 

žmogus,

kas dedasi.
kąd tas aukštai tupintis 

jau no vienintelis — 
technikai, man buvo 
irgi ten dasigavo el- 
keltnvui (jis pats ten 

, Vienas 
irgi.

Vienas

kad jie bandė jį įti
kinti. Bet paskui kabeliu, ku
ris eina iš viršaus žemyn, pa
sikėlė kitas elektrinis keltu
vas. Pasitaikė, kad tas taš
kas buvo maždaug toje pa
čioje vietoje ir iš keltuvo ran
kos išsitiesė ir kaip tai ji 
griebė už kojų. Sekundei at
rodė, kad jis nukris ir 
traškės, bet to neįvyko, 
rode, 
matyti iš apačios, kad jis 
po įtemptas keltuvam

Drama baigta.
Kas tas žmogus, kuris 

pėjo aukštai, aukštai virš 
dingo Hudsono? Jis buvo 
metų bedarbis John Arvani-j 
tęs. Jis šiomis savaitėmis pra
rado darbą ir savo jauną žmo
ną, kuri jį paliko....

su-
At- 

ant kiek galima buvo 
ta-

tu-
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B.

VACATION MONEY 
NOW! 

We’re ready with extra cash 
for your Summer needs 

CASH LOANS 
•' made in record time!

• Get $25 to $500
On Signature, Auto, Furniture!

Phone nearest office: 
43rd St. at Grand Central 

415 Lexington Ave..... MU. 7-2580
at Herald Square

45 West 84th St..........  WI. 7-2884
In Stuyvesant Town

438 E. 14th St............  OR. 3-5250
In Brooklyn at Borough Hall 

409 Fulton Street..... MA. 5-4252
Flushing, Cor. Kįssena Blvd. 

75-15" Parsons Blvd..... JA. 3-4566
Dyckman, Cor. Sherman Ave.

151 Dyckman St......... LO. 7-2100
Bronx, Near Webster Ave.

387 East Fordham Rd. CY. 5-2100

Westchester Offices
5 South B’way .... YOfikers 5-7800
519 Main St. — NE. 6-8880

Open Mon. & Fri. Evės. till
SEABOARD

FINANCE COMPANY

Vieniem nemokamas spektaklis 
kitiem - ir bėdų ir nepatogumų
Praeitą sekmadieenį dešim

tys tūkstančių newyorkiečių 
stebėjo nemenką spektaklį, už 
kurį nieko nereikėjo mokėti— 
gaisrą Wanamakerio pastate. 
Dar ryškesnis tas spektaklis 
buvo šeštadienio naktį, kuo
met liepsnos gal buvo mato
mos visame Manhattane. De
gė didelis ir tuščias pastatas ir 
žmonės didelėmis miniomis 
stovinėjo aplinkinėse gatvėse, 
kai kurie pražiopsodami ten 
beveik pusdienį.

Tas gaisras, žinoma, nebu
vo spektakliui keturiems šim
tams 
parą 
j u ošę 
ore, 

gaisrininkų, kurie per 
ir dar ilgįau dirbo išsi- 
tvankiame Manhattano 
kuri liepsnos ir dūmai 

nepakenčiamu. Tai tik
riausiai nebuvo spektakliu 
šimtui ir 80 gaisrininkų, ku
rie tapo sunkiau arba leng
viau sužeisti. Tai taipgi nebu
vo žaislas subvių darbinin-

Oi dainuokit
(Skiriu Aido Chorui Brooklyn, N, Y.)

Oi dainuokit, linksmi būkit 
Jūs draugės-draugai! 
Tegul aidi jūsų aidas 
Garsiai ir plačiai;

Tegul linksmina žmonijos 
Sielą ir jausmus ;
Tegul naikina, išsklaido
Prietarus tamsius;

Tegul sako kad prašvito
Rytmetis gražus,
Tr kad laikas jau pabusti, 
Mest šalyn sapnus.

Juk jau saulė patekėjus,
Šviečia iš rytų,
Tr ji šviečia, višką šildo
Lygiai dėl visų.

Oi dainuokit, linksmi būkit
Jūs draugės-draugai!
Tegul aidi jūsų aidas
Garsiai ir plačiai.

t

Loos, 
kurie

Trans- 
valdyba

Motormanai puikiai ži- 
kad tai iš jų teikalau-

T. A. Valdyba išprovo
kavo birž. 14-os streiką

Apie 25’0 subvių motormenų 
susirinko į mitingą, kur iš
klausė savo unijos (Benevo
lent Motormen’s Association) 
pre z i d entą Th e o d ore
apie apklausinėjimus, 
dabar eina.

Kaip yra žinoma, 
port Authority (TA)
atleido iš darbo 26 motorma- 
nus, nes jie buvo ypatingai 
aktyvūs vienos dienos subvių 
traukinių streike,\ kuris įvyko 
birželio 14.

Loos pakartojo mitinge, ką 
jis sakė apklausinėjime: strei
kas buvo .valdybos išprovo
kuotas. Valdyba įsakė motor- 
manams pasiimt sui savimi 
“mokinius”, tai yra, aukštes
nius (dažniausiai raštiniu) 
tarnautojus, ir juos mokinti, 
kaip vairuoti subvių) trauki
nius, 
no j o
jama lavinti streiklaužius, ką 
jie atsisakė; daryti.

Benevolent Motormen’s As
sociation yra maža unija, kuri 
veikia nepriklausomai nuo di
džiosios Transporto darbinin
kų unijos (TWU). Dabar at
sirado ir kita maža unija, pa
sivadinusi American Trans
port Union ir ji sako, kad 
atstovauja . subvių ir autobusų 
mechaniškų dirbtuvių (taisy
mo ir t.t.) darbininkus. TWU, 
betgi, sakoj kad ATŲ visai 
neturi įtakos.

N. J. APYLINKĖJE 
Pardavimas

Parduodu Diner (valgyklą) su 4 
rūmų apartmentu. Geroj vietoj, prie 
veikiančio vieškelio. Sustoja daug 
truck’ų. Priežastis pardavimo—kitas 
biznis. Šią savaitę galite mane pa
siekti telefonu nuo 4 v. dieną iki 
vidurnakties — Mitchell 2-8862. O 
sekančią savaitę nuo 7 v. ryto’iki 4 
v. dieną. Klauskite Mr. Chiruck, 198 
McWhorter St;, Newark, N. J.

(138-142)

A

kams, kurie desperatiškai 
bandė ant greitųjų pastatyti 
smėlio maišų sienas, kad ne
leisti vandeniui užsemti stotis 
ir bėgius.

Na, o pirmadienį, kuomet 
atėjo darbo diena, tai nebuvo 
spektakliu niekam — šimtai 
tūkstančių žmonių, kurie nau
doja IRT Brooklyno -Manhat
tano traukinius, turėjo ieškoti 
kitų kelių pasieki) savo dar
bo vietas. Pamaži slinko pri
kimšti autobusai, kurie vos 
vos pajudėjo gatvėse, kurios 
buvo nepaprastai prikimštos 
privatinių automobilių. Tai 
automobiliai tų, kurie vyko 
darban jais, nors paprastai 
naudoja subvių traukinius.

Beje, tarp tų prakaituojan
čių*’ ir kenčiančių keleivių ra
dosi ir tokie, kurie dieną 
anksčiau stovėjo ir gėrėjosi 
gaisro didingumu.. ..

M.

k

Jonas Juška

MIRĖ
Kazys Naktinis. Pašarvotas 

pas graborių Aromitskį, 423 
Metropolitan Avė., Brooklyne. 
Rytoj bus pranešta apie laido-

MEDIKALIšKI RAIŠČIAI
Išplaunami, lengvi. Diržai, gu

minės kojinės, arkai batuose. 
Viską išdirbame mūsų įstaigoj.

ENTERPRISE
SURGICAL APPLIANCES

348 W. 57th St. (7-8 Avės.) 
JUdson 6-8943.

Atidarytas Vasarnamis
Su visais patogumais vasarotojams

JŪRŲ MAUDYNĖS PRIE PAT NAMO

VIOLET’S
Kainos nebrangios. Tuojau 

arba apartmentus

125 Atlantic Avc., Atlantic City, N. J. 
z

Telefonas 5-2388

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNĄ 
* jlors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. • Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame 
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Ar New Yorkas ir vėl 
uraganą kelyje?. . . . .

Oro biuras įspėja newyor- 
kiečius, kad artinasi uraganų 
sezonas. Jis prasidės liepos 
pabaigoje, bet kartais uraga
nai atsiskubina ir anksčiau. 
Per paskutinius kelerius me
tus uraganai nekartą palietė 
šį didmiestį? Anksčiau tai bū
davo didelė retenybė New 
Yorke. Mokslininkai dar ne
surado aiškinimo, kodėl ura
ganai pakeitė savo kelią Ame
rikos žemyno pakraščiu, bet 
vienaip ar kitaip, labai gali 
būti, kad ir šią vasarą uraga
nai mūsų nepamirš. Oro biu
ras ragina newyorkiecius ir 
priemiesčių gyventojus daryti 
sekamą:

1. Klausytis laiks nuo laiko, 
bent du karta per parą, radi
jo ir televizijos žinių, kad ži
noti, ar uraganas artinasi;

2. Uraganui artinantis ap
valyti aplink savo namus, su
nešti padargus, suolus, kėdes 
ir kitus dalykus į vidų, nes 
uragano metu tokie lengvai 
pakeliami dalykai virsta pa
vojingais ginklais vėjo glėby
je;

3. Uraganui atėjus būti sau
giausioje namo dalyje, jeigu 
galima, tarp mūrinių sienų;

4. Neliesti jokių vėjo nu
trauktų; vielų arba elektros

! Įtaisų (šaldytuvų ir pan.), jei
gu jie apsemti ir veikia po 
vandeniu—elektros srovė van
denyje lengvai gali žmogų 
užmušti;

5. Uraganui nurimus, nema
nyti, kad tai jaui galas, nes 
dažnai tas reiškia, kad per 
tą vietą tik praeina uragano 
“akis”, ramusis centras, ir au
dra po to vėl prasidės pilnu 
smarkumu.

OPTIMISTIŠKAS RAPORTAS
N. Y. miesto planavimo ko

misija patiekė savo raportą už 
1954—1955 metus. Jame ko
misija sako, kad šio didmies
čio pramonė ir biznis gerai 
bujoja. Ji paneigia tuos, ku
rie sako, kad New Yorkas 
kasmet netenka daug bizniš- 
kų ir pramoninių užvedimų. 
Miesto ekonominė ateitis 
esanti gana skaisti.

PaieŠkau savo brolio Adomo Ya- 
naviezio. Jis ilgą laiką gyveno 
Brooklyn, N. Y. Dabar nežinau 
kur gyvena. Jeigu gyvas, prašau 
jo atsiliepti, arba kas žinote apie 
jį, meldžiu man pranešti, už ką bū
siu nuoširdžiai dėkingas. Alex Ya- 
naviezius, 827 Hollins St., Balti
more, Md. (137-139)

OCEAN VIEW
GUEST HOME

užsisakykite kambarius 
vasarojimui.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

CLEANING WOMEN
To work 6 P. M. to 12 P. M. Clean 

offices in large buildings. Up to age 
45. Apply 9 A. M. all week. Please, 
do not telephone!

NATIONAL
CLEANING CONTRACTORS 1

9 W. 29th St., N. Y. C.
(132-138)

HELP WANTED-MALE

Furniture Finisher. Experienced 
man to take over shop. Also help
er. With driver’s license. With 
furniture finishing exp. preferred. 
B & A Furniture, 430 E. 10th St., 
N. Y. C. CA. 8-2890.

(137-143)

Prie pataisymu vyras. Pilnai me
chaniškai patyręs. 5 dienos, 40 vai. 
savaitė. Alga $63.60. Kreipkitės 
pas Chief Engineer, Fifth Ave. 
Hotel, 24 Fifth Avc., prie 9-tos

(136-142 f .

Vyras prie pataisymų, 
prie sunkios mašinerijos, 
vielų įvedimo mokantis. 
York Sekcijoj.

DI. 6-7100

Patyręs
Biskj ir

East New

(136-138)

TAXI VAIRUOTOJAI
Dieniniai ir Naktiniai šiftai. Vai

ruoti 1956 Plymouth-powerflight.
ESSEX MAINTENANCE CORP.

1350 Inwood Ave., Bronx
JErome 6-9000

(136-142)

TRUCK MECHANICS 
AND MAINTENANCE MEN

Ideallška porai. Grosernė-Deli- 
katesson. Parduodame su nuostoliu 
iš priežasties » ligos. Pilnai įtaisyta. 
619 E. lltli St., New York, N. Y.

Canal 8-1080

(138-141)

Ideal for family. Grocery & butch
er store. Corner. Doing $1000 wkly. 
Cheap rent, lease. Completely 
nipped, can be built up. 
sale-other bus. pressing.
owner. 104 Nevins St., 
MA. 4-2069.

Bi
Reason for
Buy from
Brooklyn.

(135-141)

Ireal for Family. Grocery. Beer*. 
6 rm. hse, 2 baths, 2 garages, pro
perty. Store & stock $15,000. Est. 
30 yrs. Equipped, refrig., ice cream, 
Hse has kit., liv. rm, 3 bdrms. 
See to appreciate. Buy direct from 
owner. BA. 3-1024. (133-139)

Being 
price of equipment only. 
City. Buy from owner

Beauty Salon—Sacrifice, 
sold at 
Leaving 
$1250.

J E. 6-3201.
(137-143)

REAL ESTATE

Cape Cod. 2 bdrms, 
bath, expansion attic

Hicksville, 
liv. rm., kit 
with dormer. Full basement, blinds, 
garage, aluminum comb, windows 
& doors. Near Plainview shopping 
center, schools, churches. Call 9 A. 
M. to 9 P. M. ED. 3-3433. <

(138-144,>

Levittown. Namas su 4 miegr.; 1 i 
vonios, didelė virtuvė ir kiti dideli 
reikalingi kambariai. Didelis šaldy
tuvas, porčiai su sartdėlio kąmbariu. 
Daugelis ekstra dalykų, tinkamų 
namuose. Už kampio maudymosi 
prūdai, krautuvės, mokyklos, baž
nyčios. LE. 9-3720. ✓

(138-144)

Amatininkai, paieškodami 
darbų, praneškite per*Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.




