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Prieš 15 metų.
Buvau Bostone.
Japonų užpuolimas.
Neturėtų pasikartoti.

Rašo R. Mizara

Kubi-

1941 metų gruodžio 7 die
na pripuolė sekmadienį.

Bostone tą dieną pažangie
ji lietuviai ruošė masinį mi
tingą, kuriame man teko da
ryti pranešimą, sakyti kalbą. 
Mitingas įvyko Municipalinė
je salėje, South Bostone.

Pirmiau negu ėjau j salę,už
sukau i profesoriaus
liaus butą, buvusį netoli salės 
paklausyti per radiją 
kad būtų galima geriau orien
tuotis kalboje.

žinios tuomet buvo nemalo
nios: Lietuva buvo vokiškųjų 
nacių okupuota, hitlerinės ar 
^mijos siekėsi paimti Maskvą, 
';>i hitleriniai propagandistai 
skelbė pasauliui, kad Maskva 
bus paimta, o tai reikš galą 
Tarybų Sąjungai.

Hitleriniai pašlemėkai 
merikoje tuos “faktus” čia 
džiaugsmu kartojo.

žinių

su

Vos atsukus radijo priimtu
vą, pranešėjas iš Washington*) 
skelbė, kad japonai tą dieną 
užpuolė Perlų uostą (Peari 
Harbor), .esantį Honolulu sa
lose !

Japonų bombonešiai " nu
skandino nemaža amerikinių- 

<Įąivų, esančių uoste, užmušė 
'ifeaug žmonių...

Nors prieš tai buvo jaučia- 
• ma, kad Pacifiko okeane 

ponai žada “ką nors daryti”, 
tačiau nieks nesitikėjo, 1 
jie padarys, tai, ką padarė 
Juk Japonijos vyriausybė tik 
prieš keletą dienų į Ameriką 
buvo prisiuntusi specialią 
“taikos delegaciją”, kuri tarė
si Washingtone su valstybės 
departmentu. Kas gi tikėjosi, 
kad japonai, nepaskelbę karo, 
taip pasalingai užpuls Ameri-

Bet taip buvo
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Fabrikantų s u v a ž i a v i m a s 
r e i k a 1 a u j a dar aštresnių 
įstatymų prieš unijistus

Vengrija negeidžia 
D. Hammarskjoldo

METAI 46-ti

New Yorkas. — čia da
bar ištaigingame Waldorf- 
Astoria viešbutyje vyksta 
Nacionalinio Fabrikantų 
susivienijimo (NAM — Na
tional Association of Manu
facturers) suvažiavimas. 
Dalyvauja apie 3,000 žy
miausiu fabrikantu ir fi- 
nansierių — valdančiosios 
klasės pats viršutinis 
sluoksnis.

Atmosfera šiame suva
žiavime gan agresyvė, ko
vinga — viens po kito kal
bantieji fabrikantai reika
lauja, kad valdžia įvestų 
dar griežtesnius anti-uniji- 
nius įstatymus... Kai kurie 
kalbėtojai taip toli nueina, 
kad net kaltina *jų pačių 
didžiojo biznio Eisenhowe- 
rio administraciją perdide- 
lėse nuolaidose darbinin
kams.

Jie visi kalba apie “teisės 
į darbą” įstatymus. Po ta 
skambia fraze slepiasi pla
nas kaip nors suduoti spiū- 
gį uniiinės .šapos ' princi
pams, J kurie laimėjo šioje 
šalyje Roosėvelto Naujo
sios Dalybos laikais ir da
bar yra neatskiriama kraš
to gyvenimo dalimi. Fafri-. 
kantai, kaip tai aišku iš su-

Reutherį “kairiečiu” ir sa
kė, kad “raudona įtaka 
AFL-CIO Vadovybėje labai 
stipri”.

NAM prezidentas Parke
ris sakė, kad Eis.enhowerio 
administracija savo kalbo
mis apie “modernišką kapi
talizmą” priduoda perdaug 
įdrąsinimo unijoms. Ko 
reikėtų, sakė Parkeris, tai 
seno tipo, atviro ir nevar
žomo, originalio kapitaliz
mo, kitaip sakant, tokio, 
kurį turėjome dar Hoove- 
rio laikais..

Darbo unijų 
kovos lauke

ja*

'k“(j važiavimo tono, turi vilties 
grąžinti senus prieš-Roose-

ant 
vi-

Vadinasi, man teko 
greitųjų “perorganizuoti’ 
są būsimos mano kalbos kon
spektą.

Deja, aš jaučiau, publika 
fcdar vis ne labai norėjo tikėti, 

kad Japonija pradėjo karą, 
kad užpuolimas ant Perlų 
•uosto reiškia naują posūkį pa
saulinėje istorijoje.

Kai kuriems, matyt, Perlų 
uostas mažai tebuvo žinomas, 
nedaug jam teikė jie svarbos, 
kadangi jis nėra Amerikos 
sausžemy, o kur nors toli.

Tik ant rytojaus, gruodžio 
8 dieną, kai prezidentas Roo- 
seveltas atsišaukė į Kongresą, 
ragindamas paskelbti Japoni
jai karą, kiekvienas suprato 
pilną japonų užpuolimo 
Perlų uosto reikšmę.

velto laikus, kuomet strėik- 
laužiavimas ir unijų perse
kiojimas buvo kasdieniniai 
atsitikimai.

Suvažiavime tarp kitų 
kalbėjo George F. Hinke, 
streiklaužiško Indianos gu
bernatoriaus Craig’o darbo 
reikalų komisijonierius. Jis 
savo kalbos didžiausiu dalį 
pašventė teigimams, kad u- 
nijos neturi turėti teisės 
dalyvauti finansinėse rinki
mų kampanijose. Jis vadino 
auto-darbininkų vadą ir 
AFL-CIO vice-prezideritą

ant

me-Visa tai įvyko prieš 15 
tų, bet rodosi tai buvo tik va 
kar — laikas taip greit bėga!

Klastingas Japonijos impe
rialistų žygis pakeitė istorijos 
pigą. Jie įtraukė šalį j karą, 
Slidžiausią, baisiausią * karą 
žmonijos istorijoje.

Japonija ir visa fašistinė 
ašis buvo demokratinių pasau
lio šalių nugalėta, palaužta. 
Kai kurie Japonijos “didvy
rių” — povyzdžiui: Todžio ir 
kiti — pasibaigus karui buvo 
pakarti kaip kriminalistai.

Kai kurios Japonijos salos 
atimtos; p3ra jos miestų buvo

Jungtines Tautos. — Me
tai atgal Jugoslavija tapo 
išrinkta Saugumo tarybom 
Buvo susitarta, kad, nors 
terminas narei yra dveji 
metai, ji po metų pasi
trauks ir Filipinai, kurie 
tada kandidatavo prieš bus 
išrinkti. Jugoslavija dabar 
pasitraukė, bet vystosi nau
ja kova, nes TSKS siūlo 
Čekoslovakiją, kad Rytų E- 
uropos sritis liktų atsto
vauta. Kas bus išrinktas, 

nuo
ir

priklauso vyriausiai
neutralistinio bloko
Skandinavijos šalių.

sunaikinti atomo bombų.
Japonijos partneris — Vo

kietija — taipgi buvo paklup- 
clyta ir šiandien ji pusiau per
skelta. Kai kurieA Vokietijos 
karo kaltininkai buvo pakarti, 
kaip kriminalistai, Hitleris 
pats pasidarė galų, o jo sėbrą 
Mussolinį italai patrijotai su
šaudė.

Ateity neturi būti kito Per
lų uosto. Taika privalo vieš
patauti !

Valdžia pagaliau suėmė 15 
vadovaujančių rasistinių 
riaušininkų Clinton mieste

Jungtinės Tautos. —Ven-!bia, kad reakciniai elemen- 
grijos valdžia paskelbė, kad į tai surengė demonstracijas 

~ prie Britanijos ir Francūzi-
jos ambasadų. Amerikos ži
nių agentūros sako, kad į- 
vyko demonstracija ii* prie 
Amerikos ambasados ir kad 
tarybiniai kariai bei ven
grų policininkai demons
trantus išvaikė šaudydami 
i orą. L V

Tuo tarpu Budapešto ra
dijas sako, kad visokie 
atsakingi elementai vėl 
skleidė hektografuotus 
pelius, kurie ragina prie 
naujų išstojimų ir streikų. 
Per radiją kalbėjo ii* Buda
pešto fabrikų darbininkų į 
tarybos atstovas. Jis sakęs,! 
kad, nors tarybos dar nesu
sitarė su Kadaro valdžia ir 
jos neindorsuoja, jos smer
kia lapelius ir tai juos iš
leido ne tarybos, o buržua
ziniai provokatoriai.

nepageidauja įl. T. genera
linio sekretaViaus Ham
marskjoldo vizito šio mėne
sio 16 dieną, nes ta data 
4am vizitui nepatogi. Bet 
principiniai Vengrija sutin
ka, kad Hammarskjoldas 
gali, jeigu nori, kraštą ap
lankyti kada nors vėlyves
nę datą.

Kaip žinia, dieną anks
čiau J. T. Generalinė asam
blėja 54 balsų dauguma nu
tarė reikalauti beveik ulti
matumo keliu iš Vengrijos 
tuoj įsileisti J. T. delegaci
ją. Prieš tą ultimatumišką 
reikalavimą balsavo visi so
cialistiniai kraštai, įskai
tant Jugoslaviją — iš viso 
d e š i m s. 14 neutrališkų 
kraštų su Indija priešakyje 
susilaikė nuo balsavimo.

Įvykiai Vengrijoje
Budapešto radijas skel-

New Yorkas. — Commu
nications Workers of Ame
rica unija ir American Te
lephone & Telegraph kom
panija pasiekė susitarimą, 
kuris liečia 25,000 ilgos dis
tancijos telefonų operato
rius. Dąrbininkai gavo al
gos pakėlifrią ant'$4 sakai
tei. _ '

Washingtonas. — AFL- 
CIO prežidentas George 
Meany sakė, kad 1957 metų 
pabaigoje visos AFL-CIO 
unijos bus sulietos visose 
valstijose. Dabar dar yra 
daugybė ’paralelių AFL ir 
CIO unijų tose pačiose pra
monėse, nors nacionaliu
mastu ir daugelyje vietų nas parlamento 
valstijos mastu AFL ir CIO B. Warden, kuris atstovau- 
susiliejo i vieninga AFL- ja Cape provincijos negrus. 
CIO {Suimtųjų tarpe randasi ko-

ne- 
pa- 
la-

Pietų Afrikos rasistine valdžia 
suėmė 140 negrų ir baltų, kurie 
kovoja už visų rasių lygybę ten
Johanesburgas. — Mala- 

načinė Pietų Afrikos val
džia suėmė čia ir kituose 
šalies miestuose 140 asme
nų, tarp jų vadovaujančius 
negrindų ir baltųjų veikė
jus, kurie darbuojasi už ra
sinę lygybę. Suimtas ir vie- 

narys, L.

Burns tarsis 
su izraeliečiais

vingo Afrikos Nacionalinio 
kongreso (negrų organiza
cijos) veikėjai, Afrikos In
dų kongreso vadai, grupė 
baltų intelektualų.

Suimtas žinomas negras 
mokslininkas profes orius 
Zachariah K. Matthews, 
kuris Fort Hare universi-

Jungtinės Tautos. — Iš 
Artimųjų Rytų pranešama, 
kad Jungtinių Tautų kari
nių jėgų komdndierius ge
nerolas Burns Al Ari še kon- 
feravo su izraeliečių gene
ralinio štabo viršininku M. nutraukė derybas su F 
Dajanu. Jie tarėsi apie iz
raeliečių karinių jėgų iš
traukimą iš Sinojaus dyku
mos.

Izraeliečiai principiniai 
jau sutiko trauktis iš Si
nojaus, bet jie bandys iš
siderėti likti Gazos srityje. 
Pačioje Sinojaus dykumoje, 
sakoma, jie dabai* sprogdi
na visus kelius, užverčia 
oazių šulinius, naikina vi
sus karinius postus.

Izraeliečiai taip elgiasi, 
nos jie dabar jau mato, kad 
Si no jus liks Egipto ranko
se, jie tokiu būdu nori pa
daryti susisiekimą per dy
kumą kuo sunkesniu,’ kad 
ateityje egiptiečiai negalėtų 
lengvai siųsti karines jėgas 
per tą dykumą Izraelio 
link.

Tel Avive premjeras Ben- 
Gurionas sakė, kad Izraelis 
dabar pergyvena sunkią 
krizę.

tete rektorius, metodistų 
pastorius Douglas Chad
wick ir eilė 
asmenų.

Kaltinimas 
yra vienoks:
Rasistinė valdžia sako, kad 
kovodami prieš apartheido- 
segregacijos įstatymus su
imtieji “padėjo komunisti
niam priešui.” Jie visi bus 
teisti, sako valdžia, po anti
komunistiniu aktu.

Areštai pravesti gan bru
taliu būdu. Pavyzdžiui, ku
nigas Chadwick tapo iš
temptas iš lovos 4 valandą 
ryto ir, nors jis senyvas 
silpnas žmogus, jis tapo su
kaustytas grandinėse.

kitų žinomų

prieš visus 
“išdavystė.”

MANILA. — Amerika

nals. Buvo derėtasi apie 
Amerikos karinių bazių Fi
lipinuose panaikinimą. ’ A- 
merikps delegacijos galva 
Bendetsenas i pareiškė, kkd 
“filipiniečiai perdaug sku
binasi.”

y Varšuva. — Vatikanas 
paskyrė penkis lenkiškus 
vyskupus jaunoms Lenkijos 
sritims, buvusioms Vokieti
jos Pomeranijai ir Silezijai. 
To iš Vatikano lenkai jau 
seniai reikalavo. Bet Vati
kanas ik šiol kaip ir nepri
pažino tų sričių prijungimo 
prie Lenkijos.

Kainas. — Jugoslavų ka
riniai daliniai, kurie veikia

Knoxville, kur jie apkaltin
ti teisėjo Taylorio, to pa
ties, kuris įsakė Clintono 
vidurinei mokyklai laikytis 
Aukščiausio teismo nutari-

Clinton, Tenn. — Federa
linė valdžia suėmė 15 vado
vaujančių Clintono rasistų, 
tarp jų vietinės taip vadi
namos Baltųjų piliečių ta
rybos vadą W. H. Till. Po-Imo baigti segregaciją, 
licija sako, kad pas jį rasta 
ginklu. Visi suimtieji kalti
nami paniekinime teismui, 
bandyme atbauginti negrus 
jaunuolius nuo vietinės mo
kyklos lankymo ir riaušių 
rengime. Till laikomas ka
lėjime po $12,000 kaucija, 
kiti po mažesnėmis.

šeši suimtųjų nuvežti į

vėliausios 
žinios

Port Saidas. — Britai ir 
francūzai tęsia savo jėgų 
evakuav^mą iš Suezo kana
lo srities, 

t *

Londonas. — Bevanas 
parlamente sakė, kad ne 
tik Edenas, bet konservato
riai bendrai neturi morali
nės teisės likti valdžioje.

Havana. — Sierra Maes
trą kalnuose ii* Oriente 
provincijoje Kuboje dar 
vyksta susirėmimai tarp 
Batistos armijos ir sukilė
lių. 

f

Washingtonas. — Dvi u- 
hariusnijos^ kurios turi 

aviacijos ir raketų pramo
nėje, sudarė bendra komisi
ją, kad derinti šavo veiklą. 
Tos dvi unijos yra UAW ir 
IAM.

Atsidarys italu 
KP konvencija

Roma. — Rytoj, šeštadie
nį, atsidaro svarbus Italijos 
Komunistų partijos suva
žiavimas. Suvaž i a v i m a s 
svarstys visą eilę svarbių 
klausimų, kaip tai, santy
kius su 
listais, 
gri jos

VATIKANAS. — Lenki
jos kardinolas Višinskis gal 
artimu laiku" atvyks Ro
mon, kad i 
piežiauš raudoną kardinolo' rie Italiją, ir t. t. 
kepurę. Jis jos dar neturi, 
nes fapo pakeltas į kardi
nolus, kai sėdėjo kalėjime.

kairiaisiais socia-
K '.....................
įvykius, tolimesnę

Clintono mokykla dabar, 
kaip manoma, greit atsida- 1 
rys. Ji užsidarė šią savaitę, 
nes rasistams pasisekė su
rengti riaušes prieš negrus 
mokinius. Jie smarkiai su
mušė vieną baltą baptistų 
pastorių, kuris atlydėjo 
grupę negrų mokinių, taip
gi vieną baltą mokytoją, 
kuri negrus užtarė.

Bet dabartiniai 
mai, kaip manoma, 
gins riaušininkus

suėmi- 
atbau- 

ir visi 
vaikai galės ramiai mokyk
lą lankyti.

Išrinko ne-rasista*

Tuo tarpu Clintone įvyko 
1 vietinio burmistro-majoro 
rinkimai. Pasirodo, kad di
di dauguma šio miestelio 
gyventojų stovi prieš rasis
tus. Majoru išrinktas Ta H. 
Seeber, kuris sakė, kad jis 
stoja už Aukščiausio teis
mo n u t a rimų vykdymą. 
Prieš jį kandidatavo tipas, 
kuris turėjo Baltųjų pilie
čių tarybos paramą. Seeber 
išrinktas trijų ketvirtada
lių balsų dauguma.

Visi suimtieji laikomi 
Knoxville kalėjime. Tik vie
nas, 16 metų Peerce, kuris 
p a s i ž y mėjo rasistinėje 
riaušėse, patalpintas į jau- 

i nų nusikaltėlių specialius 
namus.

Pasaulinėje olympiadoje 
Sovietai pirmoje vietoje

Melbourne. — Olympia
ds] artinantis prie galo, bet 
galutinių rezultatų dar ne
turint, Sovietai stovi pir
moje vietoje. Jie surinko 
629 punktus ir 32 aukso 
medalius, Amerika surinko 
558 su puse punkto ir 31

atsinešimą i Ven- aukso medalį.

g'aūti nuo po- tdktiką kovoję už socialist!-j

'.Suvažiavime apart savų 
delegatų dalyvaus .ir frater- 
nalės,. delegacijos iš užsie-

■ —r----------- -— -nib. Iš Tarybų Sąjungos
Belgradas. — Čia lankosi 

Graikijos premjeras Kara
manlis. Vedami pasikalbė
jimai apie Jugoslavijos- 
Graikijos-Turkijos drau
gingumo pakto “atgaivini
mą”.

atvyksta svarbi delegacija 
s u Suslovu i r Furceva 
priešakyje, atvyksta svar
bios delegacijos iš Lenkijos 
ir Jugoslavijos, taipgi dide
lė grupė francūzų komunis
tu, c

’ Gauta daug sveikinimų,
. I tarp kitų ir sveikinimas 

Jei Tamsta negali gauti • nuo Amerikos JV Komunis- 
Laisvei naujo skaitytojo, tai ( £ų partijos. Po sveikinimu 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Detroitas. — Auto-darbi- 
ninkų unijos (UAW) tary
ba ragino Izraelį ir arabiš
kus kraštus sueiti į tiesio
gines derybas. UAW atsi- 
kreipimas, po kuriuom pa
sirašė Walter Reuther, pa
siųstas Izraelio unijų są
jungai, Histadrut ir arabų 
šalių unijoms.

pasirašo pirmininkas Fos- 
teris ir sekretorius Dennis.

Deli. — Indijos premjeras 
Nehru sakė, kad Vengrijos 
Įvykiai pamatiniai buvo ne 
fašistinis sukilimas, o liau
diškas išstojimas.

kaip Jungtinių Tautų poli- • 
cinės jėgos dalis, . jau susi
siekė su izraeliečiais ir pra
deda perimti nuo jų postus 
Sinojaus srityje; v '

Iš anksto galvokime, kaip 
kuo sekipingiausiai pravesti šį 
rudenį Laisves vajų gavimui 
naujų skaitytojų.

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

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, paieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų. #

ORAS NEW YORKE 
švelnu, apsiniaukę.

■
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Padėtis Maroke
Daugiau kaip pusė metų sudarė Francūzija su Jungti- 

praėjo nuo to laiko, kai buvo nėmis Amerikos Valstybėmis, 
paskelbta Maroko nepriklau-. šios pastarosios pastatė Maro- 
somybė. Per tą4 laiką 30 -su ke karines-orines bazes. Nua- 
viršum valstybių, jų tarpe Ta
rybų Sąjunga, 

, , . ■ I dies Respublika,Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. „. , . , , . ,
under the Act of March 3, 1879 ! • P‘'zino Maroko valstybę.

I Tačiau nepriklausomybės su- 
PASTABOS DARBO UNIJŲ VADAMS I teikimas ne kiek nereiškia/

I kad Marokas tapo tikrai sava-; 
MUMS RODOSI, kad kolumnistas George Morris rankiška valstybė. Įvykiai* 

, koks didelis1
i t arpas yra tarp buvusių kolo- i 
1 nijinių šalių formalios nepri-' 
klausomybės paskelbimo, iš 
vienos pusės, ir jų tikros eko
nominės ir politines nepri
klausomybės pasiekimo, iš ki
tos. 1

SUBSCRIPT1ON RATES
United States, per year ..... $10.00
United States, per 6 months $6 00
Queens Co............ $11.00 per year
Queens Co.......... $6.50 per six mos.

Canada and Brazil, per year $11.00 
Canada and Brazil, 6 months $6.50 
Foreign countries, per year $15.00 
Foreign countries, 6 months $8.00,

sere, Port-Lijote, Sidi-Slima- 
Kinijos Liau- ne, Ben - Gerire ir kituose ša- 

Indija, pri-’lies punktuose. Paskelbus Ma
roko nepriklausomybę, šalyje 
pradėjo augti judėjimas už

1 kurių tolesnis buvimas pažei- 
; džia Maroko suverenumą. I *-

Maroko vyriausybė pareis- 
j kė atsisakanti pripažinti slap- 
i tus susitarimus; ■ sudarytus 
tarp JAV iįr Francuzijos dėl 
bazių, šiomis sąlygomis JAV 
siekia si 
rinei bei politinei kontrolei 
nepriklausomo Maroko atžvil- 

' giu. Siekdami išsaugoti kari- 
Francūzijos kolonizatori-1 nes bazes šiame Afrikos rajo- 

niai sluoksniai, siekdami iš- ne, kai kurie JAV politiniai 
saugoti savo pozicijas Maro- veikėjai siūlė įtraukti Maroką 
ke, daro įvairias kliūtis, kad 
Maroko liaudis nepasiek,tų vi
siško valstybinio savarankiš
kumo. Francūzų valdžios or
ganai įvairiomis dingstimis 
atideda savo kariuomenės 
evakuavimą iš Maroko. Pas
kutiniuoju laiku eilėje Maro
ko rajonų įvyko susidūrimai 
tarp francūzų kareivių ir vie
tinių gyventojų.

Spalio 7-ą d. Francuzijos 
spauda pranešė apie susirėmi
mus tarp. francūzų kariuome
nes ir Maroko gyventojų, pro
testuojančių prieš tai, kad į 
Agadiro rajoną atvyko nauji 
francūzų ginkluotųjų pajėgų 

stojo ir pastebėjo Reutheriui: jeigu smerkiame Vengri- i kontingentai, šiems susidūri- 
ją ir Tarybų Sąjungą dėl įvykių Vengrijoje,, tai būtinai! mams bevykstant, buvo pasta- 
turėtume kartu pasmerkti ir izraelitus, anglus ir fran- 
cūzus agresorius, užpuolusius Egiptą. Tuomet Reuthe- 
ris aiškinosi taip: girdi, aš šią rezoliuciją parašiau grįž
damas iš New Yorko į Detroitą, xtai ir praleidau Egiptą 
per neapsižiūrėjimą.

• Pagaliau jis sutiko, kad būtų pagaminta kita re
zoliucija. Jo šalininkai ją iškepė—bet tokią, kuri dau-

aną dieną Daily Workery padarė teisingų pastabų Ame-' Maroke rodo, 
rikos darbo unijij vadovams dėl jų politikavimo. į

“Praėjo mėnuo nuo to laiko, kai buvo padaryta į 
Egiptą invazija,” rašo jis, “tačiąu AFL-CIO vadovai dar 
nesuspėjo tos agresijos pasmerkti. Atžagariai: jie laikė 
specialių vykdančiojo komiteto mitingą ašaroms palieti 
dėl Vengrijos, pateisinti invaziją Egipto žemėn ir at
kreipti ugnį prieš Tarybų Sąjungą dėl įvykių Artimuo
siuose Rytuose.”

Tai, ką kolumnistas Morris pasakė, yra tiesa! Vy
riausieji AFL-CIO vadovai taip verkia dėl įvykių, Ven
grijoje, žada vengrams paramą, prakeikia Tarybų Są
jungą, bet pasmerkti izraelitų, anglų ir francūzų agre
siją Egipte atsisako!

Arabai tiems vadovams, atrodo, nėra žmonės. Tūks
tančius egiptiečių išžudė anglai, francūzai ir izraelitai; 
šimtus tūkstančių jų paliko be pastogės, nes sugriovė 
jų namus, tačiau amerikiniai darbo unijų vadovai nesi
stengia arabus ąušelpti, neužtaria jų, nepaduoda jiems 
pagalbos rankos ir nepasmerkia tų, kurie Egiptą už
puolė.

Walter Reuther parašė rezoliuciją Vengrijos klau
simu. Su ta rezoliucija jis nuvyko į UAW unijos veikėjų 
mitingą (Detroite) ir pasiūlė, kad ją priimtų ir spaudoje 
paskelbtų.

Didžiausio UAW unijos lokalo, 600, atstovas pasi-

J. J. Kaškiaučius, M. D.
Prieš 35 metus’daktaras i tolimus daiktus, mes priar- 

Beitsas (Dr. William H. įtiname lenzą prie filmo, 
Bates.) įnešė naują, savitą-kad paveikslas išeitų aiš,- 
supratimą apie regą, regi- į kiaušiai.
mąją juslę. Šitas niujorkiš- j Taipo pat veikia ir mūsų
kis akių specialistas išvys
tė naują teoriją apie'* akių 
prievoles, t apie regėjimo 
mechanizmą, apie apakimą, 
apie regėjimo taisymą be 
akinių.

kydamas kaklą ir visą kūną 
liauną, atsileidusį, be rau
menų įtempimo.

Tik kelias minutes tam 
kartui. Ir tu pastebėsi šiltą 
liaunumo pojūtį ir akyse ir 
visame kūne. Be to, kai po 
tokio švitinimo atmerksi a- 
kis, pastebėsi, kad daiktai 
atrodo truputį ryškiau ir 
aiškiau, negu pirma.

UŽSIDENGIMAS DEL
NAIS. Po Švitinimo, atsi
sėsk patogiai kėdėn, ant ke
lių uždėk vieną ar dvi pa
galves. Įsiremk alkūnėm į 
pagalves, užsimerk (laisvai, 
natūraliai) ir užsidenk akis 
delnais, akių neliesdamas, 
nespausdamas. 4

Tegul delnų sulenkimas 
rymo lengvai ant žandikau
lių, vienos rankos pirštai 
lai rymo kaktos apačioj, 
viršum nosies tilto, o kitos 
rankos pirštai lai susikry
žiuoja ant viršaus. Delnai 
tegul neliečia akių, akys lai 
būva užmerktos lengvai ir 
natūraliai, neveržiant vokų. 
Ir pirštai tegul rymo be 
tempimo, be slėgimo.

Pasidariusi po švitinimo ę 
tamsa ir dargi rankų šilu
ma padarys tau jutimą, jog 
akys dar labiau suliaunėję, 
atsileidę. Kelių minučių ir x 
pakanka tam kartui. ‘j

BESISUKINĖJIMAS. At
sigrįžęs į langą, atsistok 
laisvai išsitiesęs. Išsikėsk 
(gal tris pėdas), Lankos tau 
laisvai nukabę abiem šo
nais.. Švelniai, lengvai su
kis į kairę, kad net dešinės 
kojos kulnas pakiltų nuo 
aslos. Paskui taipo pat ra
miai nusisuk į dešinę, ne- S 
skubėk, iš lengvo, nes tai 
juk negi gimnastika, ne 
tampymas raumenų.

Taip tau besisukinėjant į 
vieną ir į kitą šoną, tav<j> 
akys tegul laisvai seka pan
kui, pagal akiračio (gulš- 
čią) liniją. Nespoksok, ne
tempk akių, — kai reikia, 
sumirksėk, bet vis laikykis 
atsileidęs, suliaunėjęs. Ir 
tau netrukus pasiregės, 
kad tu sukies į vieną pusę, 
o kambarys sukasi į kitą 
pusę. Lyg ir iliuzija. Šitoks 
besisukinėjimas padeda 
raumenims 
atsileist, 
meninis, 
kūną.

JUDRUMO
Jei tavo akys silpnos, tai 
veikiausiai tu turi polinkį 
spoksot, išvertęs akis, ban
dydamas priverst save ma
tyt aiškiau. Šitai padarė 
dar blogiau, negu tik įtem- 
pimas: tai silpnina regeji-

akių gyvosios kameros. 
Akies obuolį laiko vietoj ir 
suvaldo šešeri raumenėliai. 
Tie raumenėliai sukalioja 
akį viršun ir apačion ir į 

kaip mes jiems lie- 
' i raume

nėliai turi dar ir kitokį dar
bą. Vieni raumenėliai pa
traukia. akies obuolį į užpa
kalį ir jį truputį suploja, 
pritaikydami tolimam re
gėjimui. Kiti raumenėliai 
spustelia obuolį iš šonų ir 
pailgina obuolį, pailgina 
nuotolį, dėl artimo regėji
mo.

Kai visi akių raumenė-

j sonus,
. . . Dr- Beitso idėjos iššaukė i ?at^
į likvidavimą Amenkos bazių, j daugybę ‘diskusijų

tytos barikados ant kelių Ma- 
gadoro, Tarudanto, Agadiro 
miestų rajonuose ir paskelb
tas visuotinas streikas protes
tuojant prieš neteisėtus fran
cūzų kariuomenės ųergrupavi- 

Imus. I f ■ ’ *v . . • Francūzų karinės vadovybės
grau smerkė Tarybų Sąjungą negu agresorius, tarytum veiksmai sukėlė plačių Maro-;
Tarybų Sąjunga būtų įsiveržusi į Egiptą! irko visuomenės sluoksnių

Reutheris parašė laišką Izraelio darbo unijų va- įžymių politinių veikėjų pasi- 
dovams. Jame pasakyti keli žodžiai kritikos, bet ten 1 piktinimą, 
pat Reutheris žada Izraeliui paramą ir kaltina Tarybų į Maroke ir toliau yra gan-

v**o*xv*oij ų, ginčų, 
kritikų, bet jos nepalaužė 
jo nusistatymo ir prakti
kos. Atsirado daugybė jo 
teorijos sekėjų, ir jie visi 
padarė stebėtiną pažangą: 
šimtus ir tūkstančius trum-

urasti naują formą ka- paregiu ir toliaregių pra- 
džiugdė, palinksmino. Ste
bėtinai sutvirtino jų regą, 
be jokių akinių, be nieko. 
Ne iš karto, žinoma, bet 
palaipsniui, per keletą mė
nesių tam tikro akių mankš- 
tymo. ,

Dr. Beitso metodo sekė
jai įsteigė net tam tyčia 
klinikas bei mokyklas, kur 
taisomi akių neregulingu- 
mai. Trumparegiai, tolia
regiai, kreivaakiai,’ žvairia-

į šiaurės Atlanto paktą. Bet 
supratę, kad tai neįvykdoma, 
nes šis agresyvus blokas nepo
puliarus šiaurinės Afrikos tau
tų tarpe, tam tikri Amerikos 
sluoksniai pastaruoju metu 
pradėjo smarkiai propaguoti 
Viduržemio jūros pakto suda-
rymo planus. įtraukiant ir Ma- akiai) kurie metų metus ne. 
... .. išiojo akinius, pametė juos

1 ir džiaugiasi be jų. Net ir 
...... . .... , .. v. katarakta, glaukoma ir ki-paziurejo j idėją sukurti sį r .

paktą. Įsitikinusios diplomati- tekios akių ydos tapo pa- 
neveiksmingu- lengvintos.

roką. i
Kaip praneša spauda, Ma-Į 

roko vyriausybė labai šaltai'

n.io spaudimo 
mu, JAV savo tikslams pa
siekti nutarė imtis kitų prie- orija? Buvo toks teigimas, 
monių. Italu laikraštis “Pae-> kad bloga rega paeina nuo 
ze sera” rugsėjo 23 d. prane- įtempimo. Dr. Beitsas tvir- 
šė apie Maroke užsienio ka- į 
liuomenių pergrupavimą. “Da
lies kariuomenės pertvarky
mą,—rašė laikraštis, — buvo 
rekomenclavęs JAV valstybės 
departmentas, kuris šiuo metu 
imasi priemonių neutralizuoti 
iššivysčiūšiąi' Maroke kampa
nijai už. Amerikos karinių ba
zių likvidavimą”.

Bet ir šie imperial iltinių
valstybių manevrai 
įbauginti, m ąro k i eč i ų, 
pasiryžimo visiems

Kokia gi ta dr. Beitso te-

negali 
kupinų 

laikams
Sąjungą dėl to, kad Izraelio, Anglijbs ir Francuzijos ar-/'ios reakcinės francūzų kolo- padaryti galą sunkiam kolo-
mijos užpuolė Egiptą!

Tokios teisybės laikosi net “pažangūs” darfyo unijų 
vadovai.

Jie pamiršta, kad Anglijos Darbo partijos vadai 
visai kitaip į tai žiūri: anglai darbieČiai griežtai pa
smerkė Edeno valdžią už agresiją prieš /Egiptą.

Daugelis Amerikos darbo unijų vadovų yra daug 
dešinesni negu kai kurie demokratai bei) republikonai 
lyderiai.

AR EDENAS IŠSILAIKYS VALDŽIOJE?
PRIEŠ DABARTINĮ Anglijos ministrų pirminin

ką, Sir Anthony Edeną, sakoma, jau pradėjo kilti net 
ir jo paties partijos (konservatorių) veikėjai.

Edenas, priviręs baisios košės, dabar atostogauja 
Jamaica saloje. Kai kurie konservatoriai veikėjai rei
kalauja, kad jis pasitrauktų iš valdžios, kad leistų su
daryti valdžią kitam kuriam asmeniui, nes kitaip gali 
būti bloga.

Agresija prieš Egiptą, pasirodo, Anglijai daug lė
bavo. Dar nėra viešai paskelbta, kiek ten žuvo anglų 
kareivių, kiek buvo prarasta lėktuvų ir laivų, bet ži
noma, kad nemaža. Pati invazija daug lėšavo. Be to, 
agresijos padaryti Anglijos žmonėms nuostoliai yra 
dideli.

Prieita prie to, kad Anglijos iždo ministras, Harold 
Macmillan, pareiškė tos šalies parlamentui, kad valdžia 
negalės sumokėti Amerikai kai kurių palūkanų už skolas. 
Anglų valdžia prašys, kad Washingtonas dovanotų/jai 
gerą pinigų sumą, nes tik tokiu būdu būsią galima iš
gelbėti Angliją iš krizės.

Matot, ką padarė agresija prieš Egiptą!
Anglijos konservatoriai, pripratę prie laimėjimų, 

pripratę užpulti silpnesniuosius, dabar jaučiasi labai 
prastai, kai reikia anglų kariuomenę iš Egipto ištraukti 
su gėda. Jie sako,, jog už tai vyriausias kaltininkas esąs 
Edenas, kuris pasirodė “per daug smarkus” ir manė 
vienu mostu Egiptą, paklupdyti.

Įdomu bus mątyti, ką Francuzijos parlamentas pa
sakys savo valdžios galvai Molletui. Juk M'ollet yra 
lygiai atsakomingas už agresiją prieš Egiptą, kaip ir 
Edenas. Abudu jiedu susitarė, abudu pirmiau ant Egip
to užsiundė Izraelį, o paskui patys pasiuntė savo ka
riuomenes, kad jos niokotų tą šalį!

Paaiški dar viena Francuzijos socialistų vadovo

nistų organizacijos, kurios 
vykdo diversinę ir propagan
dinę veiklą prieš Maroko 
valstybę.

Ypač aktyviai pasireikšdavo 
viena tokių organizacijų, ku
rią šiomis, dienomis Maroko 
vyriausybė i 
“Francuzijos buvimo Maroke 
šalininkų sąjunga”. Ši “Są
junga”, sukurta 1954-ų metų 
birželyje, sujungus įvairias 
francūzų organizacijas Maro
ke, siekė tikslo kovoti prieš 
Maroko liaudies nacionalinį 
išsivadavimo judėjimą. Kaip 
pranešė spauda, mėgindama 
išsaugoti Francuzijos koloniji
nį viešpatavimą Maroke, 
junga” panaudojo 
priemones ligi masinio teroro,! no 
kurio aukomis tapo ne tik ma
rokiečiai, bet ir kai kurie šios 
šalies francūzų gyventojų at
stovai, pasisakiusieji už ne
priklausomybės suteikimą Ma
roku i.

Susikūrus Maroko valstybei, 
provokacine “Sąjungos” veik
la .nenutrūko, šios organiza-i 
ei jos agentai pradėjo kurstyti 
nacionalinę nesantaiką tarp 
dviejų pagrindinių Maroko^ 
tautybių — arabų ir berberų, 
ragindami pastaruosius susi
vienyti kovai prieš arabus, ku
rie, esą, siekia sunaikinti vi
sus berberus ir sukurti vienin
gą arabų valstybę. “Sąjun
gos” agentai skleisdavo šmei
žikiškus lapelius, kuriais no
rėdavo kurstyti nesantaiką 
tarp arabų ir berberų gyven
toju. Neseniai iškilo 
dėl berberų lapelių”, 
labai pasipiktino Maroko 
suomenė.

Kelyje į (tikrąją Maroko 
priklausomybę stovi taip 
ir Amerikos karinės bazės šio
je šalyje. Remdamosios susi- 

, kurį 1950-ais metais

nializmo. palikimui. Maroko 
liaudies siekimą užkariauti vi
sišką ekonominę ir politinę 
nepriklausomybę remia viso 
pasaulio taikingos tautos.

Paskelbus formalinę Maro- 
; ko nepriklausomybę, jos liau- 

, ne ma
žiau svarbus uždavinys: su
vienyti į vieną valstybę visas 
Maroko dalis. Reikalavįmų 
suvienyti šalį spaudžiama, Is- 

| panija buvo priversta pripa
žinti buvusių Maroko Francū- 
zijos ir Ispanijos valdų nepri
klausomybę ir Maroko valsty
bės teritorinį vientisumą. Da- 

1 bar, kad Maroko susivieniji- 
Są-! mas būtų visiškai baigtas, bū- 

įvairias tina prijungti prie šalies iš sė
jai priklausiusią Tanžero 

teritoriją apie 350 kvadratinių 
kilometrų ploto, kurioje gyve
na apie 200 tūkstančfh žmo
nių. Kaip yra žinoma, iki šiol 
Tanžero zoną valdo tarptauti
nė administracija, kurios su
dėtyje yra ęilės Vakarų vals
tybių atstovai. Maroko vy
riausybes iniciatyva spalio 8 
d. Fe dalos ’miesto (Maroke) 
buvo atidaryta astuonių šalių 
—specialaus Tanžero stūtuto 
dalyvių konferencija (jos dar
be dalyvauja ir Maroko atsto
vas), kuri turi išnagrinėti 
klausimą apie Tanžero susi
vienijimą su Maroku.

(Ryšium su šios konferenci
jos darbu Tar. Sąjunga pa
skelbė pareiškimą, kuriame 
išrėiškiama tarybinės vyriau
sybes viltis, kad konferenci
ja pašalins Tanžero rajone 
vadinamosios tarptautinės a*d- 
ministracijos režimą; nes jis 
pažeisdavo: marokiečių teises, 
ir padės galutinai sureguliuoti’ 
Tanžero klausimą suverenių 
Maroko teisių. į Tanžerą visiš 
ko gerbimo pagrindu.

D. Kasatkinas

uždraudė, -— tai t džiai iškilo ir kitas,

“byla 
kuria

i-

ne- 
pat

K L | C bei* j

Molleto šelmystė: yra sakoma, kad jis buvo pasiuntęs tarimu, 
francūzų lakūnus į Izraelį, kad jie padėtų izraelitams--------
kariauti prieš Egiptą, užpulti Egipto žemę! L

Ką gi į tai pasakys Francuzijos parlamentas? Ką jų partijos žmogus įklampinai visą šalį į tokią balą?
pasakys dabar Francuzijos socialistai, matydami, kaip

Į tino atvirkščiai: įtampa pa
daro blogą regą, nuo įtam
pos įvyksta ir, akių raunie- 
nų įtampa ir regėjimo ydos.

Įprastinė regėjimo teori
ja ir akių fizika mums bū
davo aiškinama šitaip. A- 
kis tai kaip ir fotografine 
kamera. Mes matom' arti 
ir toli, nes mūsų akių lę-1 

Įšiukai (lenzos) keičia savo, 
išvaizdą: tai susiploja, tail 
susitraukia, bežiūrint,. kol 
susidaro geriausias spindu
lių fokas akių tinklinėj (re- 
tinoj). Kai žiūri į tolimą 
daiktą, tavo akių lęšiukai 
susiploja. Kai žiūri į arti
mą daiktą, lęšiukai išsi-’ 
gaubia. Ir tokiu būdu 
įvyksta spindulių pą- 
s i k r e i p i m a s bei • lūži
mas lęšiukuose, ir žiūri
mas daiktas pasirodo aiš
kiausiai tinklinėse: aiškiau
siai tada mes ir matom tą 
daiktą.

zMūsų nelaimei, toks la
šiukų elastingumas eina 
mažyn, mums besenstant. 
Lęšiukai darosi kietesni, 
vis mažiau ir mažiau tega-' 
Ii susiaurėtu arba prasiplėst? 
tai susidaro gens rega, 
presbyopia. Tik viena tebū
davo pagal ba — akiniai, 
kurie padeda lęšiukam aiš
kiau regėt'. Tai, nelyginant, 
kaip ir šlubiui lazdos bei 
ramentai. Tik mechaniška 
priemonė. Ramentai kojų 
nepataiso, taipo pat ir aki
niai n epą taiso akių. Atža
garia i, akiniai net kiek ir 
sutrikdo akis.

Dr. Beitsas neneigia lę
šiukų darbo. Lęšiukai trūk
čioja ir tįsčioja, mums be-' 
žiūrint, jie veikia: dąly-' 
vauja mūsų regėjimo pro-! 
cesuose. Bet dalyvauja' 
taipgi ir pačios . a k*y s, 
patys, akių “obuoliai.” 
Akių o b ų o I i a į pąsidą- 
ro truputį pailgesni,. kai; 
mes. žiūrime artį, o, kai 
žiūrime toli, akių obuoliais 
tampa kiek apskritesni.1.

Mechanizmas panąšus,< 
kaip ir fotografinėj kame
roj. Kai! fotografuojame; 
artimą daiktą, mes trpputį 
atitoliname lenzą. nuo 
mo. O kai fotografuojame'

’ liai veikia normaliai, neesti 
vargo su regėjimu, su ako- 

i modacija. Bet, jei kai kurie 
raumenėliai perdaug esti 
susitraukę ir neleidžia kitai 
ramenėlių grupei veikt sa
viškai, tai akomodacija 
gauna nukentėt, ir mes ne
pajėgiam taip aiškiai regėt.

Tai kas gi padaro perdi- 
delį raumenėlių susitrauki
mą? Visus mūsų raumenis 
suvaldo, kontroliuoja pervų 
akstinai bei impulsai, kurie 
nuolatai ateidinėja iš sme
geninių centrų, 
sukelia dažnai bet kokie 
sąjūdžių bei emocijų paki
limai ir įtempimai, 
nuo vidurių sujušimo, 
liaukų veikimo.

Dr Beitsas tvirtina 
įtampa, įtempimas gali pa
gadint ir regėjimą. Susido- 
ro piktas ciklas. Kai tu su
sinervini, susijušini, susi
jaudini, tu netaip gerai 
matai. O, kai nematai ge
rai, ' tai tu įsitemm labiau; 
kad aiškiau matytumei: iš-., 
puti akis arba prisimerki, 
žvairom žiūri, kraipai akis. 
Ir nuo to akys dar labiau' 
įsitempia, įsitempia jų tūli 
raumenėliai, ir vargiau 
darosi akim.

Dr. Beitso technika yra 
tokia, kad susitvarkytų ir 
sunormalėtų šitie akių rau
menėliai. Pagrindinis prin
cipas tai reikia suliaunėt, 
atsileist (relax). Kai rau
menys sutraukti, suspaus
ti, tai reikia juos atpalai- 
duot, atleist įsitempimą ir 
verkimą.

Mes negalime tu raume
nėlių mankštint sužiniai, nes 
jie nėra mūsų valios kon
troliuojami. Bet mes gali
me sumažint ir prašalint jų 
įtempimą, galime juos pil
nai atleist, atpalaiduot. Ir 
tada mes galime tuos akių 
raumenėlius pritaikyt prie 
atitinkamo veikimo, prak
tikuodami tam tikrus gero 
regėjimo principus. Prakti
kuojant tuos principus, tie 
raumenėliai savaimingai 
pradeda veikt atitinkamai. 
Čia nėra jokio sunkaus dar
bo, jokio didelio susitruk- 
dymo./ Kai duodi akim žiū
rėt laisvai ir lengvai, tai a- 
kys ir mato geriau.

Štai dr. Beitso technika.
. ŠVITINIMAS. Kai diena 
giedra, saulėta, atsistok 
arba atsisėsk prie lan
go, užsimerk ir vis užsimer
kęs, pagrįžk veidą, saulen. 
Jei diena apniukusi, tai at
sisėsk patogiai keletą pėdų 
n u o mažutės elektrinės 
burbuolės ir taipogi būk už
simerkęs.

Ar prieš saulę ar prieš 
burbuolėlę, vis užsimerkęs, 
iš lengvėlio suk galvą į vie
ną petį ir paskui į kitą petį. 
Suk lengvai ir švelniai, lai-

Akstinus

paeiną 
nuo

jog

ne 
bet

padeda 
atsipalaiduot, 
tik akių rau-

MANKŠTA.

mą ir veda prie apakimo. 
Mat, kai tu įbedi akis į ko
kį daiktą ir labai jau mėgi
ni jį įtraukt į regėjimą, tai 
pasidaro dar blogiau, pasi
daro atvirkščiai, nes tuo
met vartoji netokias jaut
rias tinklainės dalis.

Geras matymas yra cen- 
tralinis regėjimas, kuomet 
vartoji cen tralinę jautriąją 
tinklainės dalį. O tai iš
šaukia judėjimą. Tu matai 
geriausiai, kuomet bandai 
matyti tik trupučiuką iš 
karto ir greit judi nuo vie
nos mažytės daikto dalelės 
prie kitos, kolei apmatai vi
są daiktą. ?

Judrumo mankšta turi 
tikslą atsteigl teisingąją pa* 
pvotį, darydama regėjimą 
judrų ir centralizuotą, su
vestą į tinklainės centrą. 
Galėtum, sakysim, tik skai
čiuot. Dairykis Ipo kamba-

(Tąsa 3-ciam puslj
—r--------- , —.............— .....................

2 pus!.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Gruodžio (Dec.) 7,1956
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(Tąsa)

Dvi dienas ligi laidotuvhi miestas gy
veno beveik nepriklausomai nuo valdžios 
organų. Policija gatvėse nesirodė. 
Tvarkos prižiūrėjo savotiška milicija, 
tautiniai “konstabliai,” daugiausia stu
dentai ir moksleiviai, apsirengę savo mo
kyklų uniformomis, su gedulo kaspinais 
ant kairiosios rankos ir numeriais ke
purėse. Jų buvo pilna visur, ir visi jų 
klausė be jokio prieštaravimo.

—Jūs to nematę, ponai, — kalbėjo 
Pianka, — negalit įsivaizduoti, kokie 
kilnūs ir kartu graudūs pasididžiavimo 
jausmai kilo mums širdyse, regint tą 

' besąlyginį visų klusnumą tokio jaunuo
lio, beveik dar vaiko, įsakymams.

. pakoja, kad vienas senyvas ponas 
įtikęs: “Kaip dievą myliu, jeigu 
vaikiūkštis lieptų mane nuplakti, tai 
sipriešindamas tuojau gulčiau ant 
mes.”

O Jadvyga, staiga palinksmėjusi,
pasakojo tokį panašų į anekdotą atsiti
kimą. Eina jaunutis konstablis šaligat
viu ir girdi viename bute triukšmą. Įė
jęs mato, kad barasi vyras su žmona, 
kuone į plaukus viens kitam kimba. 
“Kaip jums ne gėda, tarė jaunuolis, ki
virčytis tokią dieną, kada visi tautiečiai 
mylisi ir vienijasi!” “Iš tiesų, susuko 
tiedu, aš lenkė, o tu lenkas, ko mudviem 
pyktis! Ir puolė viens kitam į glėbį.

Kovo 2 d., šeštadienį, iš ryto pasirodė 
delegacijos atsišaukimai: “Vardan tė- 
,4ynės meilės, vardan švenčiausių, bran
giausių kiekvieno iš mūsų pareigų, krei
piamės į visus miesto gyventojus, kad 
atiduodama aukoms garbė jų kūnų lai
dojimo metu būtų atžymėta didžiausiu 
savo vertės pajautimu ir ramybe. Var
šuvos gyventojai, paklausykite šitų jūsų 
brolių žodžių.”

,—Toks atsišaukimas,—aiškino Pianka, 
— buvo reikalingas, nes mieste plito 
prieštaringiausių gandų. Vieni skelbė, 
kad kraštutiniai raudonieji ruošia su
kilimą, telkia cechus, Šolco fabriko dar
bininkus ginkluoja peiliais, kirviais, ge
ležinėmis štangomis... Pasikliaudami 

kad valdžios žmonės nusigando, po- 
■ locija išsislapstė, o kariuomenės nedaug, 

puls kaip audra, paims pilį ir citadelę, 
išvys grobikus. Kiti, priešingai, šnabž
dėjo, kad valdžia, pasinaudodama tiekos 
žmonių susigrūdimu laidojimo metu, 
ruošia negirdėtas, neregėtas skerdynes, 
kad kartą visam laikui baigtų su Viso-

* kiomis riaušėmis ir manifestacijomis.
Daug kas ėjo išpažinties, darė testamen
tus, ruošėsi mirti.

Kovo 2 dienos rytas išaušo, giedras, 
ramus, saulėtas — tikras ankstyvo pava
sario rytas.’ Vos tik saulei patekėjus, 
minios žmonių tirštai užplūdo gatves. 
Visi dėvėjo gilaus gedulo ženklus, mo
terys prisidengę ilgais juodais šydais, 
vyrai su krepo raiščiais ir kaspinais, 
prieš jJlauką, į viršų sušuokuotu cilin- 
derių pliušu. Prie namų plevėsavo vė
liavos, nuo balkonų driekėsi kilimai su 

^juodais ir baltais kryžiais. Iškilmingoj
* tyloj graudžiai aidėjo iš bažnyčių bokš

tų gedulo varpai.
Šv. Kryžiaus bažnyčioje pamaldose už 

žuvusius dalyvavo pats arkivyskupas 
Fijalkovskis ir visi' aukštieji dvasinin
kai. Ponas Pianka ir Jadvyga buvo pa
tekę į bažnyčią, visa tai matė ir dabar, 
vienas kitą pertardami, ėmė dalintis 
tais įspūdžiais.

—Kai aš įėjau į tą šventovę,—virpan
čiu balsu kalbėjoxJadvyga,'— pasijutau 
lyg kitame pasauly. Visa bažnyčia iš
mušta juodu ^pliušu ir krepu. O kaip 
įspūdingai graudžiai mirgėjo žvakių ir 
sietynų šviesa tame niūriame fone! Vi
dury bažnyčios, kaip koks sostas, kilo į 
viršų didžiulis jo karstas..O keturiose 
bažnyčios kertėse po tokį katafalką ir 

ir ant kiekvieno karstas su kankinio lavo- 
nu. Katafalkai apkrauti gėlėmis, o kars- 

rtai laurų šakomis ir erškėčių vainikais! 
į,Kokia gili mintis! Koks tragiškas ken
čiančios tėvynės simbolis!

f

—Visos tos brangios medžiagos ir pa
puošimai—tai Varšuvos pirklių ir krau
tuvininkų dovanos, — paaiškino ponas 
Pianka. — Aš pasakysiu, ponai, kad 

žymiai
Pianka.
Varšuvos miesčioni ja. pasirodė

Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

Stolpe! — papilde

ir Keljeris!—žavė- 
kokį regini sudarė

patriotiškesnė už aristokratiją ir bajo
riją.

—Kuo ji rizikuoja, ta miesčionija? — 
su ironija klauso ponas Skrodskis.—Tai 
neramiausias, visur ir visuomet maiš
taujantis elementas. Ne ja laikosi vals
tybių tvarka ir visuomenės gerovė.

Jadvyga su priekaištu ir jau beveik 
piktai nuvėrė tėvą akimis. O Pianka 
kalbėjo toliau:

—Puikiai pasirodė ir artistinės pajė
gos. Stefanio “Rekviem” atliko Muzi
kos institutas.

—Ir geriausi operos solistai!—pridėjo 
Jadvyga. — Puikiai skambėjo Matušins- 
kio balsas! .

—O Dobrskis ir 
Pianka.

—Puikiai giedojo 
josi Jadvyga. — O 
dvasininkija! Trys vyskupai spindėjo 
sidabru ir auksu, o kapitulos purpuras 
ir Violetai, o kunigų biretai, stulos ir 
kažos!

Pianka nusišypsojo:
—Prisipažinsiu, aš nereligingas. Bet 

ta bažnytinė procesija atrodė imponuo
jančiai! Man pačiam įdomiausia buvo 
stebėti vienuoliai. Balti, rudi, juodi, 
barzdoti, skustom galvom, su savo kapi
šonais, kapucinai, karmelitai, dominiko
nai — ar aš žinau dar kokie, ogi tos vie
nuolės su savo plačiomis sukniomis, nuo
metais ir skaromis! Tarsi visas vidur
amžis iš amžių glūdumos išėjo pasiimti 
i kapu^ kankinių už tėvynės laisvę?

—O ar matei, ponas Pianka, kaip Ka
ralių gatvėje į tą milžinišką procesiją 
įsiliejo visi Varšuvos cechai su savo vė
liavomis, perrištomis juodo krepo kaspi
nais!

— Mačiau, pana Jadvyga. Mačiau 
taip pat ir tą garsią juvelyrų vėliavą iš 
1831 m., kurios raudoname dugne švie
tė baltasis erelis, tą dieną krepu pa
dengtas.

—Ak, koks tai jaudinantis buvo regi
nys!—sušuko Jadvyga.

Pono Piankos akys sublizgo.
—Aš pasakysiu, ponai, kad tos pen

kios aukos revoliucijos reikalui padare 
daugiau, negu karščiausia agitacija. Juk 
procesijoj dalyvavo ne vien lenkai ka
talikai: ėjo liuteronų ir kalvinų pasto
riai, ėjo vyriausi žydų rabinai! O kars
tus nešė šlėktos ir amatininkai. Ir tiek 
buvo norinčių, kad varžėsi dėl tos gar
bės. Tokios vienybės dar nėra buvę, len
kų tautoje. Mažiausia, pusantro šimto 
tūkstančiii žmonių plakė vienu ritmu, ir 
vienas jausmas degė krūtinėse: aukotis 
dėl tėvynės laisvės!

—O, kokia puiki buvo ta ankstyvo pa
vasario diena!—pagauta tų atsiminimų 
sušuko Jadvyga.-—Saulėta, šilta, dangus 
mėlynas, o miestas paskendęs didžioj ge
dulo rimty. Tik dvasininkų giesmės 
liūdnai aidėjo mūruose ir varų garsai 
plaukė padange. O, kad jie būtų prana
šavę garbingą tėvynės prisikėlimą!

Ponas Skrodskis ir juristas tylėjo su
simąstę, o-Pianka pakilo, pažadėjo tuo
jau grįžti ir parodyti kažką įdomaus. Po 
valandėlės jis iš tiesų grįžo, pasiramsr 
čiuodamas miklia lazdele, nešinas ryšu
lėliu.

—Šfai, ponai, “trepuvka,” -—pamikli
nęs lazdelę, atkišo ją juriskonsultui. 
Paskui, išvyniojęs ryšulį, paskleidė viso
kių fotografijų, lapelių ir brošiūrų 
pluoštą.

—Štai Trepovas su perrištu žandu, o 
štai nuotraukos penkių nužudytųjų, 
kaip juos apžiūrėjo medicininė teismo

bąi moderniškų vartų. Juose 
patarnautojai įvažiuojantiems 
duodą kortą, nuo įvažiuojan
čių paima mokestį. Nereikia 
nei iš karo išlipti, labai mo
demiškai įrengta. Važiavimo 
greitis 65 m. į valandą. O vis
kas lengvai slenka pro šalį. 
Teko ir man važiuoti 40 my
lių tuo nauju, gražiu keliu.

Garbė mūsų inžinieriam ir 
kitiem technikam,, o didžiau
sia garbė darbo žmonėms, nes 
be jų spėkų tas didelis darbas 
nebūtų nudirbtas, 
moderniškas kelias 
budavotas. 4

Tai pirmas taip
“Toll, Road”, saugus, 
moderniškas kelias išilgai A- 
meriką — U.S.A.

tas naujas
nebūtų iš-

vadinamas 
gražus,

Onute

Port Arthur, Canada
r

Lapkričio 14 dieną, Ukrai
ną darbininkų salėje, PDP su
rengė bankietą —- išleistuves 1 
draugam Antanui ir Stasiui. 
Stankevičiams, jiems išvažiuo
jant į Lietuvos Tarybinę So
cialistinę Respubliką. Susirin
ko gana didelis būrys vyrų ir 
moterų, įvairių tautų, atsisvei
kinti ir palinkėti laimingos 
kelionės draugams Stankevi
čiams.

Po linkėjimų, PDP ir atski
ri asmenys įteikė dovanas iš
vykstantiems draugams.

Draugai Stankevičiai paei
na iš Raguvos valsčiaus, Pa
nevėžio apskrities, bežemių 
tėvų vaikai. Dar jauni būdami 
daug vargo matė tarnaudami 
Lietuvos ponams. Prie Smeto
nos valdžios pablogėjus žmo
nių gyvenimui, tūkstančiai 
jaunų vyrų ir moterų išemi
gravo į užsienį, su jais ir 
draugai Stankevičiai.

Atvažiavę į šią šalį jau ra
do didžiausią bedarbę. Nega
lėdami surasti darbo vietoje, 
pasileido trankytis prekiniais 
traukiniais, ieškoti darbo, 
kaip ir kiti tūkstančiai bedar
bių.
Dar du tautiečiai 
sugrįžo Tėvynėn

Draugai Stankevičiai, para
gavę to skurdaus gyvenimo 

i.šioje šalyje, pamatė, kad dar-’ 
bo žmonės pavieniai nieko ne
gali iškovoti — tik masiniai 
veikiant, organizuotai vedant, 
kovą. Matydami būtiną reika-1 
lą šviestis, įstojo į Lietuvių Li
teratūros Draugiją, skaitė pa
žangią spaudą, kuri parodė j 
jiems kelią dar į k o vingesnę j 
organizaciją — P r o g resyvę I 
Darbo Partiją, kurioje daly
vavo ir dirbo iki išvažiavimo į 
LTSR.

Išvažiuodami draugai Stan
kevičiai paaukojo $20 Liau
dies Balsui.

F. Juodzevičius

HELP WANTED-MALE
MAAINI8TAI

Tuojau reikalingi. Patyrę visame 
darbe. Gera alga. Apdraudos, nuola
tinis darbas. Šaukitb:

MR. RICHARD
BA. 3-1700

(236-242)

HELP WANTED—FEMALE

Nurse. Gen. staff nurses for func
tional unit. Med. & surg. firs. Rotat
ing shifts or straight 3-11 or 11-7. 
Grad. reg. nurses. Must be register
ed in Pa. Beginning salary for gen
eral staff $265 mo. Apply to School 
of Nursing Office, Abington Memo
rial Hospital, Abington, Pa., or call 
Turner 4-2200.

(236-249)

Fotografijos buvo taip padarytos, 
kad kuo ryškiausiai būtų matyti žaiz
dos ir kraujais aptekėjusios vietos lavo
nuose, Ponas Skrodskis su pąsibiaure- 
jimu pastūmėjo jas toliau, Jadvyga už
sidengė akis, tik Jurkevičius smalsiai 
ėmėsi jas apžiūrinėti. Laidotuvių pro
cesijos ir kitomis fotografijomis susido
mėjo ir ponas Skrodskis. Duktė aiškino 
jam vaizduojamas vietas ir įvairias de
tales.

—O čia kas per scena?—paklausė jis, 
įsižiūrėjęs į vieną nuotrauką, vaizduo
jančią, poną, iš balkono kalbantį žmonių 
miniai.

(Bus daugiau)

SECRETARY. Good typist, 
knowledge of stenography. 5 day 
week. Salary commensurate with 
ability and experience. Call MA. 
7-0199 for appointment.

(237-239)

STENOGRAPHER. One also 
able to take dictation from dicta t- 
ing machine, must be efficient, 
capable ahd willing topwork in law 
office. 20th, '& Walnut vicinity.1 
1,0. 8-2255 (237-243)

Prie kojinių'. Tvarkytoja, su pa
tyrimu. Pilnai prižiūrėti kojinių 
išdirbystę. Tiktai tos su patyrimų 
bus priimamos. Dėl pasitarimo 
skambinkite MA. 7-0109. •

(237-239)

. i

HELIKOPTERIS KAIPO 
TAKSE

Manhattane prie Hudson li
pęs jau gatava stotis helikop
teriams nusileisti ir pasikalti. 
Tuojau pradės helikopteriai 
vežlioti žmones į La Guardi- 
jos lėktuvų stotį. Nuo Hudson 
upės, iki La Guard įjos ims tik
tai dešimt minučių, o dabar 
autabusu ima beveik ištisą va
landą.

PUMPOS NEVEIKĖ 
GESINANT GAISRA

Gaisrų komisijonierius Ca- 
nanagh pripažino, kad gesi
nant Brooklyno prieplaukoje 
gaisrą, net trys pampos suge
do ir neveikė. O tas gaisrų ge
sinimo aparatui pumpas ga
mino tūla Ward La France 
Truck korporacija. Tas, žino
ma, pakenkė pasekmingam 
gaisro užgesinimui.

HELP WANTED MALE and FEMALE

Plačiai Žinoma Firma Chicagoje 
Siūlo Naujų Progų, Kaip 
Elektrinių—Mechaniškų 
Inžinierių ir Paišytojų

ALGA PAGAL SUTARTI

Patyrę, komercinėj, industrinėj dirvoj, ir prie komerciniu pa
statų su oro vėdinimo sistema, plumery.stėj, šildymo aparatų ar 
prie elektrinių įrankių. Rašykite mums šiandien, tai bus proga 
jums panaudoti savo inžinierystės gabumą ir supratimų. Jūsų 
laiškai bus laikomi kontidcnciališkai. Rašykite ; The Laisve, Box 
100, Room 914, 79 W. Monroe, Chicago 3, III.

Kaip apsaugoti 
savo regėjimą

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
rį, kreipdamas galvą ir akis 
nuo vieno paveikslo prie 
kito, ir skaičiuok juos. To
kiu pat būdu skaičiuok kny
gas, spalvas, baldus, stiklus 
lentynoj — ir bet ką kita, 
kad vis kraipytum galvą ir 
akis, taip darydamas, kad 
tuo būdu apmėtytum akim 
stačiai ant kiekvieno daik
to, taip kad spinduliai nuo 
jų teiktųsi į tinklainės vi
durį. Kai lauke, tai gali 
skaičiuot langus, raides ant 
iškabų, vežimus gatvėj, 
žmones.

AKOMODAČIJOS 
MANKŠTA .

Tai mėtymas akių (regė
jimo) tarp artimų ir toli
mų daiktų, kad tu sugebė
tum matyt lygiai gerai bet 
kokiame nuotoly.

Pavyzdin, tu galėtum žiū
rėt nuo riešinio laikrodėlio 
į aną didžiulį tolimą laik
rodį, nuo pieštuko tavo ran
koj į bet ką paskersai kam
bario. Kai važiuoji auto
busu, mėtyk akis nuo laik
raščio į skelbimą sienoj ar
ba ir gatvėj.

Praktikuodamas 
daciją, nusiimk 
kaip ir laike kitų 
tų, pabūk tik su
akim. Jei tu trumparegis, 
tu ne iš karto matysi aiš
kiai tolimus daiktus. Pana
šiai, jei tu esi toliaregis, 
tai be akinių artimieji daik
tai atrodys sumizgę, neaiš
kūs.

Tačiau palaipsniui, vary
damas tokius mankštymus 
vis kasdien toliau, tu pa
stebėsi pagerėjimą. Nes 
tu apžiūrėsi daiktus skir
tinguose nuotoliuose nauju 
būdu, ne taip, kaip seniau 
kad »bandydavai smarkiai 
įsispyręs, akis išpūtęs.

Toks iš naujo akių apmo-' 
fcynias, pripratinimas vei
zėt na tūriai, be įtampos yra 
labai naudingas dalykas. 
Žinoma, tai nėra akies ligų 
atpažinimas ir jų gydy
mas. Čia jau okulisto prie
volė: lai jis patikrina, ap- V • — ♦žiuri.

Vis daugiau ir daugiau 
gydytojų persiima dr. Beit- 
so metodais. Jie supranta, 
jog rega daugumoje yra 
protinis veiksnys,—ir įtem
pimas- gali būt veiksnys 
prote, jei ne raumenyse.

Vis rečiau ir rečiau ne
šiok akinius. Bandyk ap
sieiti be akinių. Galų gale, 
po kelių mėnesių 
gal

akomo- 
akinius, 
mankš- 
plikom

NATURALIS
MAISTAS
G.G.B. BROTH

GOB-HERB, GRAIN PRODUCT 
BROTH is composed of 16 Natur
al Green Vegetable Powders: Al
falfa, Parsley, Watercress, Spin
ach, Dill. Onion, Celery Stalks and 
Seeds, Tomatoes, Kale, Carrot 
Stalks and Root, Barley, Green

Thomson’s V-12 Salt is composed 
of 12 natural. 100% pure land and 
Sea Vegetables, all loaded with 
Chlorophyll. They are Alfalfa,

Garden Green
Composed of 12 Natural Herbs: 
Chamomile Flowers, Alfalfa 
Leaves, Red Clover Blossoms, 
Strawberry Leaves, Peppermint 
Lėaves, Papaya Leaves, Raspber-

Pea, Soy Bean, Garlic, Brewers 
Yeast and flavored with Monoso
dium Glutamate (a wheat protein 
derivative) Salt.
Selling large quantity of GG 
BROTH. Slash the price down:
4 oz. 95c, 8 oz. $1.35, 1 lb. $2.35.

Kelp, Celery, Carrot, Dulse, Esca- 
role, Dill, Parsley, 
Kale, Garlic, Onion,
Yeast, and pure Salt. Try it now, 
8 oz. can 4Cc.

Brand Herb Tea ’
ry Leaves. Linden Flowers Leaves, 
Yerba Mate, Sage. Coltsfoot 
Leaves. Drink it with every meal 
this tasty, refreshing and deli
cious tea. Try it now. 55c.

Watercress, 
Brewers

PHILADELPHIA, PA

V. B. Vitamin B Complex is a Natural Preparation from Highly 
concentrated Brewers Yeast, and it is very essential to men, women, 
and children The Human body requires Vitamin B Complex to 
maintain the communication apparatus, the telephone system, which 
through the Eight Billion Conductors in the Spinal Cord, enable the 
Brain to inform itself of conditions at all points and automatically 
to control such activities of every Organ, Muscle or Cell as may be 
necessary for the good of the Whole Body.

Vitamin B-Complex: 150 tablets 95c, 250 tablets $1.50. 500 tablets 
$2.50, 1000 tablets $4.50. Dept. Ls.

Garden Green Brand Co., R.F.D. J, Rt. 82, No. Franklin, Conn.

Sausio 27-
akiniai 

bus ir nebereikalingi. Svarbi diena apšvietą branginantiems Ameri
kos lietuviams, nes tą dieną—sausid-Jan. 27— 
Įvyks dienraščio Laisvės bendrovės dalininkų su
važiavimas. Prasidės 10 valandą ryto.

nuo 
per

Naujas kelias
Gražusis naujas kelias 

Illinois valstijos rubežiaus 
visą Indianos valstiją jau
baigtas. Tas kelias jau baig
tas ir per kitas valstijas: O- 
hio, Pennsylvania ir Nęw 
York. Iš Chicagos į New Yor- 
ką gali važiuoti automobiliai 
ir trokai be sustojimo.

Nėra sustojlipui šviesų, nė-! 
ra šalia kelio jokių biz- 
niškų garsinimų, nėra tų dau
gybės stočių dėl gąsdino; tik 
keletas moderniškų gražių pa-

Po Suvažiavimo, Vakare Bus

BANKETAS
Valgiai bus duodami 6-tą valandą vakare 

Taipgi bus daili koncertine programa

statų vadinamų “Service Pla
za”, kur galima gauti gazoli
no, užkandžių ir dovanėlių.

Kelias labai platus, truputį 
vingiuotas, lengvai kylantis, 
aukštyn ir nusileidžiantis še-i 
myn. Viršui gatvių, kelių, ge
ležinkelių, upių, ežerų, leng
vai perkeltas per lygius lau
kus.

Visi kelio pakraščiai ap-. 
tverti plienine aukšta tvorą,, 
kad apsaugojus žmones ir ki-’ 
tus gyvūnus nuo nelaimės ir 
mirties.

\ Daug lengvai įsįsukančių- 
įvažiavimui ir išvažiavimui'lą-

Suvažiavimas ir Banketas Bus

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

BANKETUI BILIETAS $3.00 ASMENIUI
Prašome išanksto Įsigyti banketo bilietą, nes 

rengėjams svarbu išanksto žinoti kiek bus pub
likos, kad tinkamai ją aprūpinti valgiais.

’ 3 pusi. Laisve (Liberty). Penktad., Gruodžio (Dec.) 7, 1956
’J ’ f * *



Žinios iš Lietuvos ana

PAGERBTI MOKYTOJAI kolektyvas apsilankys Alytu
je, Simne, Kalvarijoje ir Vil
kaviškyje.

NewYorto^M^ZInfoi
var-

mokytojai buvo

Matas, Kapsuko 
mokyklos dėsty-

Lietuvoje mirė prof 
Konradas Aleksa

Komunistas B. Davis 
užtarė A. C. Powelli Prisiminimas

Reikalauja daug 
aukštesnės bausmės

Š. m. lapkričio 6 d. po trum
pos ligos mirė Lietuvos Vete
rinarijos akademijos prof. dr. 
Konradas Aleksa.

Už ypatingus nuopelnus 
liaudies švietimo srityje, Lie
tuvos vyriausybė pagerbė ei
lę mokytojų, suteikdama jiem 
Nusipelniusio mokytojo 
dą. Sekami 
pagerbti:

Balčiūnas 
pedagoginės 
toj as.

Betlinskienė Teofile, Kuršė
nų vaikų namų direktorė.

Bieliauskas Salemonas, 
Naumiesčio rajono
būdžio vidurinės mokyklos di
rektorius.

Janulionis Jonas, Panevėžio i Varšuvos Veteiynarijos 
miesto 1-osios vidurinės mo- tute, kurį 
kyklos direktorius.

Kondratavičienė Vincė, 
tenos rajono Sirutėnų 
nes mokyklos vedėją.

Mėžlaiškis Jonas, 
rajono Užumiškio 
mokyklos vedėjas.

Mišeikienė Ona,' Naumiesčio ’ 1922 m. dirba Dotnuvos 
rajono Ziplių pradinės mo- mės ūkio technikume, 
kyklos vedėja. 1 pertvarkius — žemės

Paštukienė Leokadija, Kap-j akademi joje
suko pedagoginės mokyklos į veterinarijos katedros vedėju, 
dėstytoja.

Pavlenko Nadežda, V i 1- 
niaus miesto vidurinės mo
kyklos Nr. 18 mokytoja.

Pilipionok Elena, Vilniaus 
miesto vaikų namų Nr. 
rektorė.

Pranckūnienė Emilija, 
nevėžio miesto vidurinės 
kykjos Nr. 4 mokytoja.

Sirutytė Anelė, Biržų
sios vidurinės mokyklos moky
toja.

Sprendienė Jadvyga, Vil
niaus miesto vidurinės mokyk
los Nr. 15 mokytoja.

Stankis Juozas, Šilutės rajo
no Traksėdžių pradinės 

. kyklos vedėjas.
Šemienė Katrė, Biržų 

no Buginių septynmetės 
kyklos mokytoja.

Tiškevičius Konstantinas,
Vilniaus miesto vidurinės mo
kyklos Nr. 5 mokytojas.

Timukas Petras, Biržų rajo
no Suostų septynmetės mo
kyklos mokytojas.

Trečiokienė Kazimira, Vil
niaus miesto S. Nėries vardo 
vidurinės mokyklos mokytoja.

Valaitis Vladas, Ukmergės 
rajono Veprių vidurinės mo
kyklos mokytojas.

Vasiliauskas Ignas, Kybar
tu rajono švitrūn.ų pradinės 
mokyklos vedėjas.

Vedenskis Michailą, 
niaus miesto septynmetės 
kyklos Nr. 29 direktorius.

'Žitkutė Elzbieta, Kapsuko 
J. Jablonskio vardo vidurinės 
mokyklos mokytoja.

K. Aleksa gimė 1881 m. va
sario 19 d. Kumečiškių km., 

Griška-1 Kalvarijos apskr. Baigęs Ma- 
Įrijampolės gimnaziją, 1899 m. 
(K. Aleksa pradėjo studijuoti 

insti-
baigė 1903 m. ir 

dirbo jame chirurgjios kated- 
U- j ros asistentu. 1906 m. jis įgy- 

pradi- ja veterinarijos m a g i s t r o 
laipsnį. Kurį laiką K. Aleksa 

Kauno dirba Mandžiurijoje, Jaltoje, 
pradinės Podolėje ir savo gimtojoje 

| Kalvarijos apskrityje.

'o .1 j 
ūkio 

zoohigienos ir

K. Aleksa buvo 
pirmųjų Lietuvos

mo-

T-o-

mo-

ra jo-
mo-

mo-

ATIDARYTAS KAPSUKO
DRAMOS TEATRAS

Prof, 
vienas 
Veterinarijos akademoijs or
ganizatorių ir steigėjų. Fašis
tinės okupacijos metais K. 
Aleksa priverstas kuriam lai
kui nutraukti pedagoginį bei 
mokslinį darbą. Po Didžiojo 
tėvynės karo prof. dr. K. 
Aleksa vėl grįžo į akademiją 
ir aktyviai įsijungė į jos atsta
tymą, dirbdamas prorekto
rium mokslo ir mokymo rei-

• kalama.
Dirbdamas žemės ūkio aka- 

dėmi joj e, prof. dr. K. Aleksa 
išleido visą eile vadovėlių ir 
atskirų mokslinių straipsnių. 
Jis yra paskelbęs daugiau 
kaip 60 darbų.

Benjamin Davis pareiškė, 
kad demokratai neturi teisės 
bausti kongresmano Adam 
Clayton Powell io. Davis yra 
vienas žymiausių Amerikos 
komunistų vadų. Jis per ilgus 
metus buvo Nėw Yorko mies
to tarybos nariu. Powellis yra 
Harlemo demokratas,'bet pa*- į 
kutintuose i-inkimudse persi
metė Eisenhoworio pusėn. Jis 
gan griežtas anti-komunistas.

Davis sakė, kad jis tikriau
siai nesutinka su Powellio po
litinėmis nuomonėmis ir taip
gi nepritaria jo persimetimui 
republikonų pusėn rinkimuo
se, tuo tarpu, kai jis formaliai 

Nuo ūeka demokratu.
sakė jis, Powelli 
nes pasimojimai 
rasistines šaknis.

Davis, ragino visas liaudiš-; 
kas nedrų organizacijas ginti J 
Powell), reikalauti iš demo
kratų vadovybės baigti Po- 
wellio persekiojimą. ;

Demokratu vadovybė, kaip 
tai žinoma, baudžia Powe)IĮ 
visokių partinių privilegijų 
atėmimu.

Veikia ginti, 
prieš jį turi

R. Mosesui nepatinka 
svarstomasis planas 
aprėžti jo pareigas

Įžymią pedagoginę ir

ONA NEČIUNSKIENE
Mirė Gruodžio 7, 1954

Jau dveji metai kai mirtis atskyrė mano my
limą gyvenimo draugę ir mergaičių motiną. Mes 
jos liūdime.

Kazys Kcciunskas, vyras.
Adelė ir Aldona, duktervs.
Kileen, anūkė?

Wilson ir B. Karvei, žentai.
—Brooklyn, N. Y.

Miesto magistratas John 
M. Murtagh reikalauja griež
čiau kovoti su automobilių 
vairuotojais, kurie važiuoja 
per greitai. Už pirmąjį prasi
žengimą dabar baudžiami tik
tai. $5, Mi-. Murtagh reikalau
ja pakelti iki $15. Už antrąjį 
prasižengimą turėtų, girdi, 
būti baudžiami $50 ir kalėji
mu. Tiktai taip, jis sako, mos 
su vai d y sfrm e “n esu vai d o m us” 
važ i n ė j i m<{sm ark uo 1 i us, k u r i e 
.yra didžiausiu nelaimių šalti
niu.

Bet kiek kitokios nuomonės 
i laikosi policijos komisijonie
rius Mi’. Kennedy. .Jis mano, 
kad aukštesnės bausmės ap
sunkintų policiją, nes būtų 
sunkiau “smarkuolius” pagau
ti, policijai daugiau darbo pa
sidarytų.

Vengrijos vėliava 
prie Jungt. Tautų

Vengrijos užsienio reik.^hi 
ministras Horvath, kuris

i bar New Yorke, kur dalyvau
ja Jungt. Tautų sesijose, pa
davė skundą sekretariatui 
apie Vengrijos vėliavą. Kuo
met Vengrijoje prasidėjo iš
stojimai ir neramumai, Nagio 
valdžia, tarp kitko, pakeitė ir 
šaliers vėliavą: iš raudonai- 
baltai-žalios tautinės' vėliavos 
išimta raudonoji žvaigždė ir 
grąžintas senas tautinis Ven
grijos herbas. Kadaro 
tą nutarimą patvirtino 

Įgiijos vėliava dabai’ 
raudonos žvaigždės.

Bet. prie Jungtinių Tautų 
dar vis plevėsuoja Vengrijos 
v ė 1 i a v a su raudona 
žvaigžde — i)’ nepaisant ven 
grų valdžios prašymo, ji ne
keičiama. Horvath sakė, kad 
jis nesupranta, kodėl 
sekretoriatas nori labiau 
donos’’ vėliavos, negu 
V en.gr i j a...

valdžia 
ir Ven- 
yra be

J. T. 
‘Tau

kaipWorkers Bookshop, 
kiekvienais metais, taip ir šie
met skelbia šimtų gerų knygų 
išpardavinėjimą žymiai nuže
mintomis kainomis. Kai kurių 
knygų kaina nužeminta net 
ant *75 procentų. Adresas yra 
30 East 13th St., New Yorke.

; DVIDEŠIMT NUŽIŪRIMŲ
| Policija turinti 
dešimties asmenų, 
žiūrime
Brooklyno
Vienas iš 
kuris ?

vardus dvi- 
kurie nu- 

padėjime bombos 
Paramount teatre, 

jų yra kaltas, bet PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22 kp. metinis susirinkimas 
(su užkandžiais) jvyks gruodžio 14 

vai. vak., LDS klubo salė- 
Št. Clair Ave. Visi daly- 

šiame susirinkime, nes bus 
raportas nuo parengime

I visus LoD. S. narius
Brooklyno ir apylinkes

ir 46 kuopos rengia Į banketo maistas bus labai 
įvairus, nes virėjos yra pirma
eilės: Mrs. White, Mrs. Yakš- 
tys ir Mrs. Brusokas. Jos ruo
šia paukštienos su daug skir
tingų pridėčkų vakarienę. O 
tikietas tik $2.50.

Kviečiam iš Brooklyno ir iš 
apylinkių skaitlingai atsilan
kyti.

LDS 13
šaunų banketą. Atsibus jau šį 
šeštadienį, gruodžio (Dec.) 8 
(i. Pradžia 7 valandą vakare. 
Vieta: Liberty Auditorium, 
I 10-06 Atlantic Ave., Rich
mond 11ii], N. Y.

Kviečiam visus LDS narius 
i gražiai pasidarbuoti, kad ban- 
ketan atvyktų skaitlingai sve
čiu. Rengėjai užtikrina, kad

d., 7:30 
je, 9305 
vaukite 
išduotas 
sužinosite pasekmes ir kuopos si<r
Taipgb he visi nariai pasiėmė kny
gą, L. Prūseikbs “Atsiminimai ir 
Dabartis,” tad šiame susirinkime 
turėsite progą pasiimti. Valdyba.

(238-2401

New Yorko parkų komisi- 
jonierius Robert Moses iš var
do yra tik parkų tvarkytojas, 
bet .jau yra gerai žinoma, kad 
jis yra suėmęs daug galios į 
savo rankas. Jis tvarko ne tik 
parkus, bet kelius, vieškelius, 
dalį statybos. Jis moka gerai 

paudai 
gan

Kvieslys iš 46 kp.

mokslinę veiklą Lietuvos TSR rašyti ii' dažnai 
~ “ ir jis bendrai

Įtakingas.
Dabai* miesto 

rys Stanley Isaacs patiekė 
siūlymą, kad Roberto Moseso 
pareigos būtų aprubežiuotos, 
kad būtų aiškiau nustatyta, 
kokia yra jo jurisdikcija.

Bet Moses, kaip matyti, nė
ra kuklus žmogus. Jis jau pa
darė eilę pareiškimų 
žodžiu, spaudai 
Jis sako, kad jo „ 
aprubežiavimas 
mieste anarchiją...

Aukščiausiosios Tarybos Pre- 
Izidiumas apdovanojo prof. dr. 
| K. Aleksą Garbės raštu.

Prof. dr. K. Aleksai mirus, 
Lietuvos Veterinarijos akade
mija Retoko atsidavusio ir pri
tyrusio pedagogo, o mūsų res- 
P pyjika — plataus- masto 

oksjininko.
^šviesus prof. dr. K. Aleksos 

atminimas ilgiems metams iš
liks mūsų širdyse.

Grupė draugų

rašo 
pasidai ė

taryboje na-j 
pa-1

I Sprogimo - gaisro priežasty s 
į Brooklyno prieplaukoje dar 

vis■ t Yri nei* am os-s varstomos 
J

Dar vicnasi asmuo mirė nuo 
žaizdų ir Brooklyno 
sprogimo -gaisro aukų

kės arba medžiagos, kurios

kurį redaguoja
Jose dalyvavo

Washingtonas. — Adlai 
Stevensonas paskelbė tą, ką 
beveik visi numatė: — du 
kartu užtenka, jis daugiau 
nekandidatuos į preziden
tus, kiek jo nebūtų prašo
ma. “Bet tas nereiškia,” 
sakė jis, “kad aš pasitrau
kiu iŠ viešo gyvenimo.”

Ar jis liks Demokratų 
partijos vadovu, dar neži
nia.

laida. Savo veiklą 
teatras pradėjo K.

Kapsukas. — čia iškilmin
gai buvo atidarytas naujas 
Kapsuko dramos teatras. Pa
grindinės šio teatro pajėgos— 
tai LTSR Valstybinės konser
vatorijos teatrinio fakulteto 
pirmoji 
naujas
Binkio “Atžalynu”. Spektaklį 
režisavo St. čaikauskas, daili
ninkas — R. Lukša. Pagrindi
nius vaidmenis atliko jaunieji 
aktoriai A. Bružas, E. žeber- 
tavičiūtė, A. Rosenas, R. But
kevičius, St. Ratkevičius, A. 
Ž6kas, V. Gruodytė ir kt.

Spektaklis praėjo su dide
liu pasisekimu. Rajono darbo 
žmonės, pionieriai ir mokslei
viai, o taip pat gausūs svečiai 
iš kitų respublikos teatrų, kul
tūrinių įstaigų, aukštųjų mo
kyklų karštai sveikino jauną, 
daug žadantį kolektyvą su 
pirmaisiais žingsniais teatro 
mene.

Teatro atidarymo proga 
gautos sveikinimo telegramos 
iš Maskvos, Rygos, Minsko, 
atskirų respublikos bei broliš
kųjų respublikų kultūros bei 
teatro veikėjų. Kapsuko 
dramos teatras Spalio švenčių 
dienomis parodė dvi premje
ras.

Teatras numato dažnai 
rengti spektaklius kolūkinia
me kaime, kaimyniniuose ra
donuose. Jau šiais metais jo 

j ' » ■’

WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas jvyks 
gruodžio 10 d., 7:30 vai. vak., 29 
Endicott St., 'Lietuvių Knygyno 
kambariuose. Visi nariai stengki- 
tės dalyvauti šiame metiniame su
sirinkime, nes reikės išrinkti kuo
pos valdybą 1957 metams. Moterys 
ruošias prie kūčių vakarienės, kuri 
jvyks gruodžio 28 d. Turime ir ki
tų reikalų. Sekr. (238-239)

800 žmonių klausėsi 
diskusijų, - kalbėjo 
kelių srovių žmonės

Apie 800 įvairių politinių 
krypčių kairiečių susirinko į 
Community Church salę, kad 
klausytis diskusijų apie Ven
grijos ii’ Artimųjų Rytų įvy
kius. Diskusijas surengė paci
fistiniai - socialistinis žurnalas 
“Liberation”, 
A. J. Mušte.
nuo komunistų “Daily Worke- 
rio” redaktorius John Gates, 
nuo Nepriklausomos Socialis
tų lygos (trock ištinę? grupės) 
M. Schachtmanas, nuo nepri
klausomo socialistinio žurnalo 
“Monthly Review’’ marksisti
nis teoretikas Paul Sweezy, 
kurio knygų eilę atspausdino 
“International Publishers” ir 
nuo “Liberation” D. Dellin
ger.

Gates sakė, kad pažangie
čių reikalavimai turėtų būti 
tokie: x

L Paleisti visus karinius 
blokus, kaip tai NATO i)’ Var
šuvos paktą. (Jis sakė, kad 
tarybiniai vadai daug kartų 
pabrėžė, jog Varšuvos paktas 
būtų nereikalingas, jeigu NA
TO neegzistuotų.)

2. Visos šalys tūri ištraukti 
savo karines jėgas iš kitų ša
lių teritorijų ;

3. Atominiai 
bandymai turi

4. Vokietija
trale, neginkluota, 
valstybė;

5. Jungtinės Tautos turi 
duoti ekonominę pagalbą 
Vengrijai, bet 
virvelių”.*•

WORCESTER, MASS.

LDS 57 kp. metinis susirinkimai 
jvyks gruodžio 13 d., 7:30 vai.
29 Endicott St., Lietuvių viršutinėj 
salėj. Nariai dalyvaukite, nes rei
kės išrinkt valdybą 1957 metams, 
kuri galėtų gerai tvarkyti kuopos 
reikalus. Taipgi pasitarsime kitais 
reikalais, apie naujų narių ‘gavimą 
ir tt. Kom. (238-240)

uosto radosi sąrašuose, kaip tai da- 
skai- žai, guminis cementas, petro^ 

čius dabar yra 10. Mirė Char- leumas, negalėjo sukelti tokio 
,i — viešai Į ]es Tierney, kuris radosi tarp Į 

• - sunkiai sužeistų Liuteronų 
(buvusioje Norvegų) ligoninė
je Brooklyno. Paskutiniai ap
skaičiavimai rodo, kad yra 
246 sunkiau ir lengviau sužei 
sti. Taipgi apskaičiuojama, 
kad žalos pridaryta ne 
000,000, o $15,000,000.

Tyrinėjimas d ai’ vis 
mas. Ekspertai sako, 
sprogimas, kuris išrausė 
lį krąterį, 
4,000 svarų 
Kas sprogo ir kaip, kokiu bū
du tokios sprogstančios me
džiagos radosi,uosto prieplau
koje, dar nežinia.

Gaisrų departmento virši
ninkas Cavanagh sako, kad 
jis ir kiti ekspertai atydžiai 
peržiūrėjo sąrašus prekių, ku-'. taisė tūkstančius langų, 
iios tuo laiku 
prieplaukoje. Bet jokios pre-jbai.

per radiją, 
jurisdikcijos 
s u d a r y t ų

va-

Policija nebegali apsiginti 
nuo gąsdinimų bombomis

Antradienį bėgiu trijų 
landų policija gavo telefonu
devynis grūmojimus, kad ten 
ir ten padėtos bombos, kurios 
bile kada gali eksploduoti. 
Tačiau pasirodė, kad visi tie 
grūmojimai buvo apgavingi. 
Tuo tarpu policija ir detekty
vai sušilę įeško “bepročio”, 
kuris aną dieną padėjo bombą 
Brooklyno Paramount teatre.

HELP WANTED—MALE

Solar Aircraft Company
Challenging opportunities for competent men to build 

secure futures in the Industry of Tomorrow

IE}
• Process Engineer
• Project Engineers
• Metallurgists
• Tool Planners
• Plant Layout Draftsmen
• Draftsmen
• Tool Designers
• Tool Design Engineers
• Tool and Die Makers
SUPERVISORS

• Maintenance Engineers
• Tool Engineers
• Production Planners
• Liaison Engineers
• Project Planners
• Production Engineer
• Maintenance

Supervisor
• Estimator

PRODUCTION
Previous experience supervising machining or tooling 

operations preferred.
Eng-ineerlng degree not required where suitable experience has been 
acquired. In addition ,to good salaries, opportunities for rafJid advance
ment and permanent, Solar offers a profit sharing program, vacation 
plan, payment of relocation expenses, group insurance and other benefits. 
These are in addition to the prestige of working witli a company that 
a national leader in sheet metal fabrication.

For interview write, call or visit M. J. D. Batten.

Solar Aircraft Company
Des Moines, Iowa

is

1 galingo sprogimo. Matyti, kad 
prieplaukoje radosi kokia 
nors kontrabandinė medžiaga, 
kuri nebuvo įtraukta į oficia- 
liškus sąrašus, sakė Cava 
nagh.

Miesto majoras Wagneris 
ir komisijonierius Cavanagh 
sako, kad gelbėjimo darbuose 
pasižymėjo ne tik policinin
kai, ugniagesiai ir Raudonojo 
Kryžiaus žmonės, bet ir uosto 
krovikai, ILA ir kitų unijų na
riai. Paties gaisro įkarščio me 
tu grupės krovikų peifėmė pa
ilsusių arba susižeidusių gais
rininkų pareigas.

Sprogimo apylinkė prie 35- 
os gatvės prieplaukos jau pra
deda atsigauti. Daug darbo 

, turėjo stiklininkai, kurie su- 
Pra- 

turėjo rastis 1 vedami ir kitokie taisymo dar-

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

$10,-

tęsta
is ad 

dide- 
buvo bent dviejų

bombų pajėgos.

Elizabeth, N. J
LDP Klubo 40 metų sukak

ties jubiliejinis banketas, įvy
kęs lapkričio- 25 d., buvo sėk
mingas. Susirinko vietos ir iš 
apylinkės svečių, kurie sveiki
no Klubą su sukaktuvėmis.

Gaspadiiiės H1. Kudirkienė 
ir A. Kirslienė pagamino pir
mos rūšies vakarienę. 'Visi 
banketo dalyviai buvo pasi
tenkinę ir dėkojo gaspadinėm 
už jų triūsą.

Gėlininkas Weber, iš 
Springfield, N. J., aukojo gė
lių stalams papuošti. Ch.. Ja
nužis stalus papuošė.

LDP Klubo vardu dėkoju 
gaspadinėms ir visiems banke
to dalyviams už atsilankymą.

Kadangi pirmiau buvo Lais
vėje paduota Klubo istorija, 
tai šiuo tarpu nekartosiu.

Korespondentas

hidrogeniniai 
būti baigti;
turi tapti neu-

suvienyta

NUŠOVĖ VYRIAUSIĄ 
LIUDININKĄ

Kai policistas nušovė Mi
chael Sudią, tai jis nušovė 
vyriausią liudininką prieš ko
rupciją Suffolk apskrityje. 
Policistas sako, kad jis turėjo 
Sudią nušauti, nes pastarasis 
jam grūmojęs atėmimu gyvy
bės. Kita versija yra, kad tas 
plėšikas buvo nudėtas paslėpi
mui parodymų prieš apskri
ties politikierius, kurie esą į- 
velti į korpuciją.

Abelnas namų darbas, pa- 
vairavimas. Pri- 

rūmai. Puiki 
Conn. Nuola- 
darbo sąlygos.
RE. 7-6748.

(234-Ž40)

Pora.
prastas virimas, 
vatiški gyvenimui 
apylinkė Greenwich, 
tinis darbas, puikios 
Šaukite New Yorke.

BUSINESS OPPORTUNITIES

LUNCHEONETTE. Busy Corner. 
Location, ideal sandwich shop — 
low overhead, reasonable rent, good 
lease. Ideal for partners, couples, 
or individuals. Private owner sellii-R 
very reasonable. An opportunity yo> 
should not overlook. Convince your, 

j self.
be politinių '1251 Westchester Ave., Bronx, N.Y.

Trečiadienio popietį Hol
land tunelyje sukliuvo du 
sunkvežimiai. Per 45 minutes 
važiuotė į Manhattaną iš New 
Jersey buvo sulaikyta. /

JAU PRASIDĖJO
QUINNI TYRINĖJIMAS

New York Grand džiūre 
jau pradėjo tyrinėjimą miesto 
tarybos nario Quinn. Jam pri
metamos suktybės.

i Visiems mūsų Lietuviškiems g 
f Draugams ir Depozitoriams Mes » 

i £ Linkime Linksmų Kalėdų, ir Lai- 1Jau laikas visur rūpintis i 
žieminiais parengimais. F"

• . • J ■ - j aeiVkJ piiligUd yuoivm*-
rudens parengimai visada bu- g mame banke. Mes apdraudžia- | j

z ’me jūsų taupiniu* iki $10,000.^

I; >! mingy Naujų Metų. Taupykite .1 
_ |' į savo pinigus gerame, pasitiki- *gerame, pasiuKi- , 

Mes apdraudžia- ii ‘
na sekmingesni.

Visiems Mano Draugams $
ir Kostumeriams g

Linksmų Sezono Švenčių
AUGUSTIN TELEVISION g

& SERVICE §
208-05 85th Ave., Bayside, L. I. S

BA. 4-3385 »
Taisome radios ir TV &

(238-247)

1 HAMILTON FEDERAL ji 
į SAVINGS & LOAN ji

1
ASSOCIATION 

OF BROOKLYN, N. Y.
418—86th St. (įsteigta 1889)

BE. 8-0300

DA. 8-8826
(232-238)

MACHINERY & EQUIPMENT

Cincinatti No. 3 — 24 hydromat ic 
Miller, $5,500 — Richmond Universal 
Miller, complete $1,950 — Becker 
Vertical $650 — all equipment in 
A-l—mechanical condition except
ional buys, each and every one. 
Convince yourself.
IV. 5-2804. Uniondale Long Island.

(232-238)

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUBKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS V

*tMT**tMF*

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 
MArket 2-5172

(235-244) !

4 pu«I. Laisvi (Ufcsrty)Penktad., Gruodžio (Dec.) 7, 1956




