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METAI 47-ti

KRISLAI Egiptas kol kas nesiūs karinio.
* Apie dublikacijas. 

“Skenduolė” Maskvoj. 
J. Šimkus apie 
L. Prūseikos knygą. 
Albinas Molis.

Rašo R. Mizara

daliniu Gazos sritin, bet stoja 
už teisę valdyti tą teritoriją

Aną dieną Laisvėje J. Žeb- 
rys parašė straipsnį apie mūsų 
Spaudą. Be kitko, jis mano, i 
kad tiems skaitytojams, kurię ,

• prenumeruoja abudu dienraš
čius — Laisvę ir Vilnį — ne
patinka tai, kad kai kurie mū
sų bendradarbiai siunčia tuos i che. Pulk.

> nacius raštus abiem dienraŠ 
čiams.

Tai, sako J. žebrys, i 
skaitytojus nuskriaudžia.

Apie tai reikėtų gerai 
galvoti.

Įtempta padėtis sušvelnėjo, bet 
pagrindine problema neišrišta

Man rodosi abiejuose mūsų 
dienraščiuose yra ir kita yda: 
per daug plačiai rašoma apie 
visokius būsimus parengimus, 
h publika į tokius (sakysime, 
viešas vakarienes bei banke
tus) kviečiama ateiti ne tiek 
dėl to, kad jos visuomeninė 
pareiga tai padaryti, o dėl to, 
kad ten bus “geriausių, gar
džiausių valgių.”
• Dažnai esti taip: 
Anuojant parengimus 
me sieksnius; o jiems ĮvVkus— 
colius. z

X

Vakaru Vokietijos 
socialistai prašo 
pripažint Kiniją

Gyvenimas 
Lietuvoje

• • I

Telefonu pasikalbėjimai 
tarp Kauno ir Vilniaus 
be operatorės pagalbos
Vilnius. — Šiomis dieno

mis Vilniuje įvyko raciona
lizatorių, išradėjų ir nova
torių respublikinis* pasita
rimas. Jo metu buvo su
ruošta racionalizaciniu dar
bų paroda, kurioje visų dė
mesį patraukė vienas eks-, 
penatas, ir, gal būt, ne tiek 
pats eksponatas, kiek Šalia 
jo stovinčio' žmogaus neį
prasti 
bėkit 
mai.

Šiek 
priėjo
Vytautas Skarbalius.

— Nukelkit ragelį, ir, kai 
išgirsite Kauno miesto te
lefono centrinės gaudesius, 
rinkite reikalingą numerį

Jie taipgi nori geresniu ryšių 
su Rytų Liaudies demokratijom

leistų. Egiptiečiai kaltina, 
kad gen. Burns, kuris va
dovauja J. Tautų jėgoms, 
kanadietis, yra britams pa
lankus ir todėl priešingas cialdemokratais. Jis masi

niame mitinge čia sakė, 
kad socialdemokratai “tu
ri raktą į Vokietijos Vie
nybę”, kad tik jiems lai
mėjus Bunde'stago (parla
mento) rinkimus, Vakarų 
Vokietijoje, bus pradėta 
eiti prie abiejų Vokietijos 
dalių vienybės. t

Berlynas. — Vakarų Vo
kietijos Socialdemokratų 
partijos pirmininkas E. 
Ollenhaueris pareiškė, kad 
jo partija stoja už Liau
dies. Kinijos pripažinimą, 
už normališkų ' diplomati
nių santykių užmezgimą 
tarp Vakarų Vokietijos ir 
Liaudies Kinijos. Jis taipgi 
sakė, kad Vokietija turėtų 
normalinti ir gerinti santy
kius su Rytų Europos 
Liaudies demokratijomis.

Jis sakė, kad Vokietijos 
socialdemokratai artimu 
laiku pasiųs, delegaciją Ta
rybų Sąjungon, kaip tai 
jau senokai planuota. 01- 
lenhaueris sakė, kad kanc
lerio Adenauerio atsaky
mas Bulganinui buvo ne
geras, nes Adenaueris tik 
pakartojo senas nuomones 
ir nieko naujo nepasiūlė. 
Jis sakė, kad socialdemo
kratai, jeigu stovėtų Vaka
rų Vokietijoje prie vairo 
laikytųsi labiau kūrybinės 
politikos. ,

Ollenhaueris dabar lan
kosi Vakarų Berlyne, kur 
konferuoja su vietiniais so

cinės jėgos, planuoja Gazoje 
pasilikti ilgesniam laikotar
piui. Jis klausė Bunches, 
kaip tikrai yra. Tas atsakė, 
kad nieko tikrai negali pa
sakyti.

Izraelio premjeras Ben- 
Gurionas tuo tarpu paskel
bė, kad bet koks egiptiečių 
sugrįžimas Gazos sritin, 
būtu tai karinis ar civilinė 
administracija, “atpalai
duotų Izraelį nuo pažadų 
ir Izraelis elgtųsi pagal sa
vo nuovoką”. Jis sakė, kad 
karinė egiptiečiii okupacija 
tikrai privestų prie naujų 
kariniu susirėmimu, v c.

Padėtis sušvelnėjo 
pagrindinės problemos kol ją. Gen. Burns teigia, kad 
kas lieka neišrištos. Egip- jo kariai 
tas planuoja siųsti savo ci
vilinę administraciją Ga
zon, bet gen. Burns yra pa
skyręs karinį gubernatorių, 
danų pulk. Engholmą. Kas

Kairas. — Egipto minis- 
i tras Palestinos reikalams 
' pulk. Goharas priėmė 
Jungtinių Tautų vice-se- 
kretorių daktarą R. Bun- 

Goharas prezi-
i dento Nasserio vardu už- 
j tikrino Jungtines Tautas, 

fokais i kad Egiptas kol kas nesiūs
1 karinių dalinių į Gazos sri- 

pa" i tį. Jis nurodė, kad Egiptas
i nepaskyrė Gazos sričiai ka- 
; rinio komandieriaus, o tik 
civilini administratorių. E- 
giptas. nesiūs savo karinių 
dalinių, sakė Goharas, nes 
nenori labiau įtempti padė
tį. Bet Egiptas laikosi nuo
monės, kad jis. turi teisę 
vėl valdyti Gazos sritį, ku
ri dar 1949 metais tapo pa
vesta Egiptui.

Goharas taipgi užtikrino 
Bunche, kad egiptiška ad
ministracija sugrįžtų Ga
zon “be didelio triukšmo”. 
Tas taipgi būtų daroma, 
kad labiau neįtempti pade- turėtų tikrą galią Gazoje, 
ties. Goharas sakė, kad E-į jeigu egiptiečių administra- 
giptas tik tam ant greitųjų torius atvyktų, nežinia.

adminis.tatorių Taipgi nežinia, ar Jungti- 
Gazai, nes pradėjo atrodyti, nių Tautų policinės jėgos 
kad Jungtinių Tautų poli- Egipto administratorių įsi-

rekla- 
riraso-

Chicagos marijonų Drauge 
skaitau :

“ ‘Izviestijos* nr. 47 prane
ša, kad T. Lietuvos valstybi
nis akademinis teatras Mask- 

, v oje pastatė pjesę “Skenduo
lė”, kurią scenai paruošė A. 
Liobytė ir L. Kymantaitė.

. » “Spektaklis praėjęs dideliu 
pasisekimu festivalyje ‘Pabal
tijo pavasaris.’ Veroniką vai
dino J. Boru katytė, Anicoką— 
A. Pikelis.’’

Prie to
“Skenduolė” 
ruošta pagal
nimo A. Vienuolio veikalą.

tenka pridėti: 
scenai buvo pa
to paties pavadi-

da-

yra

“Pergalės” žurnalo (nr. 1) 
J. Šimkus duoda L. Prūseikos 
knygos ’ “Atsiminimai ir 
bartis’’ platoką recenziją.

Tam pačiame žurnale
išspausdinti ir knygos du sky
riai.

O vienas asmuo man rašo jis 
Vilniaus:

— L. Prūseikos knyga daro 
gilaus įspūdžio; tai vėrtinga 
'knyga.

J. Šimkus viešai siūlo, kad 
ši kriyga būtų išleista ir Lie
tuvoje. , •

dipu- 
mažai

Molis

bet

Taipgi nežinia, ką pla
nuoja daryti izraeliečiai. 
Jie skelbia, kad gal vėl 
siustu savo karinius dali
nius Gazon, jeigu egiptie
čiai pradėtų grįžti. Bet la
bai abejotina, ar Izraelis 
padarytų tokį žingsnį, tuo 
tarpu, kai Gazoje randasi 
ir J. T. policinės jėgos.

Mite sužeistas arabas
Mirė 20 metų amžiaus 

Mahrąudas Mohamedas 
Musrefas. kuris tapo su
žeistas Jungt. Tautų ka
rių ugnies, kai anie šovė 
praęįtą savaitgalį į arabų 
nacionalistu demonstraci-

pasiūlymai: — Kai
šu Kaunu. Nemoka-

tiek abejodamas/ 
kaunietis inžinierius

Bonna. — Artimu laiku 
bus pasirašyta prekybos 
sutartis tarp Vakarų Vo
kietijos ir Tarybų Sąjun
gos.

paskelbė

šovė tik virš de
monstrantų galvų ir jeigu 
kas tapo sužeistas, tai tik 
nuo “atšokusios kulkos per 
klaidą”.

Gazos arabai naciona
listai tuo tarpu paskelbė, 
kad jie Išardys geležinkelio 
bėgius, jeigu J. T. bandys 
atvežti maistą Gazos sri- 
tin iš Haįfos Izraelio trau
kiniu.

Neramumai Ghanoje
Accra. — Neramumai 

prasidėjo naujai nepriklau
somoje Ghanoje, jos -pieti
nėje srityje Togolande. Te
nykštės gentys vietomis su
kilo ir reikalauja autonomi-

Ghanos kariuomenės 
pasiųsti į tas

Noys britai oficia- 
rad jie patenkin-

jos.
daliniai jau

„sritis.
liai sako,
ti Ghanos nepriklausomybe,
Ghanos vadai įsitikinę, 
kad tai britų agentai kirši
na atsilikusius togolandie- 
čius.

Deli. — Premjeras Nehru 
perrinktas parlamentan 
100,000 balsų dauguma Ala- 
habade. Jis gavo 114,000 
balsų, o Jansangh (dešinės) 
partijos kandidatas Pande 
16,000 balsų.

Vatikanas. — Popiežius 
minėjo savo 81 gimtadienį, 
taipgi savo popiežiavimo 
18 metų sukaktuves.

namų ir pastatų, kaip pir
miau buvo...”

Hooveriui nepatinka K. P 
suvažiavimo rezoliucijos

Washingtonas.. — Daug 
kas komentavo apie Ameri
kos Komunistų partijos 
praeito suvažiavimo . rezo
liucijas, dabar apie i as ko
mentavo ir J. Edgar Hoo
ver, FBI direktorius.. Tos 
rezoliucijos jam, žinoma, 
nepatinka. Hooveris sako, 
kad rezoliucija apie ideolo
ginį savaimingumą yra tik
tai “skraistė” 
nistai , buvo, 
“tarptautinės

kad komu- 
yra ir bus 
konspiraci-

jos” įnagis, kad esą Tary
bų Sąjungos lekajai ir t. t.

Hooveris sako, kad kon
vencija vyko “didžiausioje 
konspiratyvėje” slaptybėj, 
nors joje dalyvavo bešališ
ki stebėtojai iš liberalinių 
organizacijų. Tuos libera
lus Hooveris neseniai pa
vadino “beveik komunis
tais”.

Tas savo nuomones Hoo
veris išreiškė senatiniam 
sub-komitetui.

‘Pravda’ smerkė Kostą Popovicą, 
o ‘Borba’s gina jo pareiškimus ■

Neseniai Vilniaus spaudoje 
pasirodė A. Molio Straipsnis.

Albinas Molis po karo su 
daugeliu kity dipukų pateko 
į Angliją. Ten būdamas, jis 
nusitarė grįžti Lietuvon.

Tautininkų Dirva sako, A. 
Molis buvo Socialdemokratas, 
bežinau, kas jis buvo: apie 
Anglijoje gyvenančius 
kus mes turime labai 
duomenų.

Savo straipsnyje A.
stebisi visu tuo, ką jis rado, 
grįžęs į savo gimtąją šalį. Jo 
žodžiais1 /
* “Smarkiai pasikeitė mies
tai, miesteliai ir kaimai. Rei
kia tik sustoti Šiauliuose ir 
įsitikinsi, jog padarytas nau- 

* jųjų laikų stebuklas, kuris 
įmanomas tik socialistinei 
santvarkai esant. Miestas pri
keltas iš griuvėsių, ir jis daug 
gražesnis, jame daug daugiau

Toliais:
“Iki ašarų jaudinausi būda

mas Vilniaus muzikos švento
vėje filharmonijoje, operos ir 
baleto, dramos teatruose. Me
ninis lygis pasiekęs negirdėtą 
aukštumą, o viskas taip liau
diška, artima, sava.

“Nepaprastai, džiugu 
grįžti į laisvą gimtąjį 
tą.”

su- 
kraš-

Prie progos gal mes 
sime skaitytojams visą 
Molio straipsnį, nes jis labai 
įdomus.

paduo-
Albino

Maskva. — Tarybų . Są7 
jungos komunistų organas 
“Pravda” griežtai pasmer
kė Jugoslavijos užsienio 
reikalų ministrą . Kostą 
Popovicą. “Pravda” sako, 
kad Popovicas kalba nesą
mones, kai jis sako, kad 
praeities asmens kulto klai
dos pridarė daugiau žalos 
socialistiniam pasauliui, 
negu visi imperialistų užsi
mojimai. “Pravda” sako‘, 
kad tos klaidos, dabar pa
smerktos pačių tarybinių 
komunistų, negali būti ly
ginamos su klasinio priešo 
pastangomis.

Jugoslavijos komunistų 
organas “Borba”, kaip pa
prastai, atsiliepė. Gerai in
formuoti šaltiniai sako, kad 
Tito, Kardelis, Pi j adė ir v • . « ’ <1 • *4 ų • • • V

su Popovico kraštutinėmis 
nuomonėmis, bet “Borba” 
visvien- gina jo poziciją, sa
kydama,. kad Popovicas 
reiškė teoriją, kuri yra 
“kra^tutiniai-leninistinė”.

Budapeštas. — Čia gauta 
žinių, kad žymus marksis
tinis kritikas George Luc- 
kaks-r planuoja grįžti Ven
gri jon. Luckaks buvo švie
timo ministru Nagy vy
riausybėje ir kartu su Na
gy paskui išvyko Rumuni
jon.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris gal 
išvyks Floridon sekančią 
savaitę.

Kalbinft užsirašyti Laisvę 
kiti vadai nepilnai sutiko tuos, kurte jos dąr neskaito.

Už keliolikos- sekundžių 
Vytautas Skarbalius jau 
kalbėjosi su Kaunu.

Tai — tai Vilniaus, tarp- 
juiestinės telefono stoties 
inžinierių racionąlizatori- 
nis‘darbas. Kaip automati
zuoti tarpmiestinį telefo
no ryšį, tarybiniai moksli
ninkai sugalvojo jau prieš 
kelerius metus. Praktikoje 
tai dar nebuvo įgyvendinta, 
nes nebuvo reikalingų. įren
gimų.

' Tiesa, tokių telefonų at
skiri abonentai dar neturi. 
Tai — ateities klausimas. 
Tačiau tarpmiestinėje tele
fono stotyje racionalizato
rių pasiūlyta schema jau 
taikoma. Toks pusiauauto- 
matinis telefono ryšys jau 
veikia tarp Vilniaus, Kau
no ir Klaipėdos.

Vilniaus universiteto 
•biblWeka kas metai 
išduoda 600,000 knygų
Vilniaus Valstybinio Uni

versiteto biblioteka per me
tus išduoda 600,0000 kny
gų; ji turi 6 tūkstančius 
skaitytojų. Seniausia res
publikoje biblioteka, įsikū
rusią dar 1570 metais,' da-' 
bar naudojasi studentai. ;•

Turtingi bibliotekos fon
dai (apie* i;500,000 knygų) 
kasfriet papildoriii dar apie 
80,000 naujų knygų?

Atskiros studentų skai
tyklos ir bibliotekos veikia 
ir prie fakultetu bei prie 
50 katedrų. Skaityklose yra 
600 vietų, kurios niekuo
met nebūna tuščios.

Istoriniai radiniai 
prie Trakų pilies

Pernai atliktų kasinėji
mų metu Trakų pilies teri
torijoje archeologai rado 
daug įdomių daiktų, jų tar
pe — viduramžių statybi
nių medžiagų pavyzdžius, 
kaip figūrines karnizines 
plytas, glazūruotus, ir ne
glazūruotus spalvotus kok
lius su piešiniais ir orna
mentais. Tai rodo didelį to 
laiko statybininkų meist-

Washingtonas. — Prane
šama, kad prekybos dery
bos tarp Lenkijos ir Ame
rikos neina labai sklandžiai. 
Kaip žinia, lenkų ekonomi
nė misija dabar lankosi A- 
merikoje.

Kairas. — Laikraštis “Al 
Ahram” sako, kad geras 
dalykas, jog Nixonas ne
atvyko Egiptan. Jęigu jis 
būtų atvykęs, jie nebūtų 
buvęs priimtas kaip mie
las svečias. . . t

SEATO partneriai nesutaria 
apie nusistatymą link kinų
Canberra. Autralija. — 

SEATO (Pietrytinės Azi
jos Sutarties Organizaci
jos) konferencijoje sekr. 
Dulles Amerikos vardu 
vėl iškėlė Kinijos pripaži- 
mimo klausimą. Jis sakė, 
kad Liaudies Kinija neturi 
jbūti pripažinta ir neturi 
'būti priimta į Jungtines 
Tautas. Britų atsovas tuo
jau paklausė, ar Dulles tik 
reiškia Amerikos nusista
tymą, arba pageidauja, kad 
SEATO kaipo tokia priim
tų bendrą nusistatymą link 
Liaudies Kinijos. Kaip ži
nia,. britai pripažino Kini
ją ir palaiko diplomatinius 
ryšius su ia\ Dulles atsakė, 
kad jis siūlo SEATO konfe
rencijai ši klausimą svars
tyti.

Filipinų delegatas tuo
jau pareiškė, kad'jis pilnai 
pritaria Dulleso nuomonei. 
Bet SEATO eilės pasidali
nusios apie Kiniją. Tailan
das, nors turi aiškiai anti
komunistinę valdžią, aplin
kybių priverstas prekiauti 
su Kinija ir gerinti santy
kius. Australija, sekdama

riškumą ir meninį skonį.
Rasta nemaža namų apy

vokos reikmenų, molinių 
indų šukių, Venecijos stik
linių indų liekąnų. Rasta 
šiek tiek monetų, jų. tarpe 

■—r 1576 metų sidabrinė mo
neta su karaliaus Zigmanto 
I 'atvaizdu ir pan. .

Britanija, irgi ne taip prie
šinga Kinijos pripažinimui 
ir įleidimui į Jungtines 
Tautas, kaip yra Amerika. 
Ar pasiseks išdirbti bendrą 
kompromisinę rezoliuciją, 
greit paaiškės.

Kairiij rašytojų 
klausinėj iniai
New Yorkas. — Kairiųjų 

žurnalistų, rašytojų ir lei
dėjų apklausinėjimai, ku
rie prasidėjo šios savaitės 
pradžioje Foley skvero teis
mo salėje, tęsiasi. Tai ap
klausinėjimai, kuriuos pra
veda Atstovų buto ne-ame- 
rikinis komitetas.

Vyriausias valdžios liu
dininkas, buvo plačiai ži
nomas informeris John 
Lautner. Jis vyriausiai liu
dijo prieš vietinius vengrus 
pažangiečius ir ju laikraštį 
“Hugarian World”. Komi
tetas taipgi išklausė I. Fish- 
maną, New Yorko muiti
nės pareigūną, kuris kon
troliuoja spausdinius. iš “a- 
napus geležinės uždangos”. 
Jis sakė; kad turi 7 asmenų 
štabą, kuris skaito-cenzū- 
ruoja užsienio spausdiniuKT^)

John Gates, Milton Ho
ward, Agnus ’ Cameron ir 
keli kiti žymūs pažangūs 
rašytojai-žurnalistai, kurie 
buvo šaukti liudyti antra
dienį, gavo įsakymą pri- ✓ 
sistatyti trečiadienį taipgi.

' ■ -L
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AKADEMINE LAISVE ir JOHN GATES
JOHN GATES yra jaunas, pilnas energijos, vyras. Jis 

talentingas žurnalistas. Jis eina Daily W'orkerio atsako- 
mingojo redaktoriaus pareigas. Jis, beje, yra ir kpmu- 
nistas, Komunistų partijos veikėjas.

Vienaip kalbėsime ar kitaip, bet daug Amerikos, žmo
nių domisi komunizmu. Ypatingai daug studentų nori 
žinoti, ką komunistai daro, ką jie veikia, kokia jų fi
losofija. Ir jie nori tai išgirsti iš pačių komunistų lūpų.

Štai, pas mus yra pravedama Akademinės laisvės sa
vaitė, kurią aukštųjų mokyklų studentai ruošia Mitin
gus, debatus, diskusijas, prakalbas, kad iš jų galėtų pa
sisemti visokių nuomonių, visokių žinių.

Queens Kolegijos studentai nusitarė pasikviesti kal
bėtoju John Gates, kad jis papasakotų jiems apie tai, 
kodėl iis komunistas, kodėl jis toks, o ne kitoks. John 
Gates apsiėmė. Apsiėmė jis pasakyti studentams kalbą 
tuo labiau, kad jis pats kadaise mokėsi toje kolegijoje.

Bet štai sužino apiė tai Queens Kolegijos viršininkai; 
Garvey ir jis pareiškia: nevalia Johh Gates kviesti kal
bėti! •

Kilo skandalas. Studentai protestuoja. Protestuoja 
ir Amerikos Socialistų partijos vadovas Norman Tho
mas. Pastarasis, tiesa, protestuoja dėl kitko: jis sako, 
kad šis Kolegi jos viršininko patvarkymas komunistams 
daugiau padės, negu būtų padėjusi John Gates kalba, 
sakyta studentams.

Mums rodosi, negerai Garvey padarė, uždrausdamas 
studentams paklausyti, ką pasakys John Gates. Jis ten 
nebūtų nieko sugriovęs, o tik būtų suteikęs medžiagos 
studentų diskusijoms. Neseniai tas pats John Gates kal
bėjo Pennsylvanijos Universiteto studentams, ar dėl to 
ten kas nors blogo atsitiko ?

John Gates, atsiminkime, Antrajame pasauliniame 
kare dalyvavo savanoriu. Jis gerai ten pasirodė, atlik
damas savo patriotinę pareigą. Tik dėl to, kad Gates 
turi kitokią pažiūrą į Amerikos ateiti negu Garvey turi, 
nereikėtų jam užčiaupti burną.

UNIJOS IR POLITIKA
AUKŠČIAUSIAS TEISMAS išklausė valdžios reikalą- 

vimo ir nutarė, kad United Automobile Workers unijos 
dalyką žemesnysis teismas turįs iš naujo pernagrinėti.

UAW unija kadaise laike rinkimų į Kongresą smar
kiai agitavo už Patrick McNamarą, kad jis būtų išrink
tas į Senatą įš Michigano valstijos. Unija, sakoma, iš sa
vo iždo mokėjo pinigus reklamai už McNamarą, palan- 

‘ kų organizuotiems darbininkams. McNamara buvo iš
rinktas senatoriumi. i

Kai sužinojo tai Justicijos departmentas, jis patraukė 
UAW į teismą, kaltindamas uniją, būk ji, leisdama to
kiems tikslams pinigus, nusižengė Taft-Hartley Įstaty
mui,

Bylą pasiėmę spręsti federalinis teisėjas Frank Ą. 
Pickard. Jis, pasvarstęs, atmetė ją, sakydamas, jog val
džia neturinti rimto pagrindo savo argumentuose.

, Dalykas pasiekė Aukščiausią Teismą, kuris praėjusį 
,pirmadienį paskelbė savo sprendimą. Girdi, teisėjas 
J^ickard per anksti tą bylą išmetė; ją reikėjo svarstyti, 
reikėjo uniją teisti.

Jeigu ši byla bus iš naujo svarstyta, jeigu UAW bus 
surasta kalta ir nubausta, tuomet visam darbo unijų 
judėjimui gręs didelis pavojus: jos negalės niekur pa
remti (pinigiškai) kandidatuojančius asmenis į Kongre
są, valstijų seimelius arba į valdvietes.

Rėpublikonai to labai ir nori. Jie daro viską, kad tik 
galėtų kaip nors pažaboti darbo unijas. Jie puikiai ži
no: kapitalistai pinigų turi užtenkamai, todėl jie gali 
leisti juos rinkiminei (už savo kandidatus) reklamai. 

’ Darbininkai pinigų neturi, darbo unjoms bus uždraus
ta išimti iš savo iždų ir duoti reklamai už tuos kandida
tus, kurie yra artimi darbo unijoms. Na, ir tokiu būdu 
republikonų kandidatai rinkimus laimės.

*•’ Qal šis Aukščiausio Teismo sprendimas paakstins 
* visas darbo unijas į griežtesnę kovą prieš Tąfto-Hartley 
r įstatymo atmetimą arba pataisymą. Būtų gerai, jei taip 

butų.
Beje, tik šeši teisėjai pasisakė už šį nuosprendį, o trys 

. — Warren, Black ir Douglas — prieš.
z , r

APIE LIBERALUS
VAKAR DIENOS Laisvėje mes platokai rašėme apie 

; liberalą Lamontą. Gi Chicagos Vilnyje L. Prūseika ko- 
a mentuoja apie kai kuriuos kitus liberalus:

“Vienas publicistas parašė straipsnį, kuriame kriti
kuoja Amerikos liberalus. Jis. sako, kad šių dienų libe- 

. Valai nėra taip drąsūs, kokiais buvo tokie ‘liberalizmo 
‘ - gigantai’, kaip Bob La Follette ir George Norris.

V “I-š tikrųjų anie buvo kovingi.
X ;• “Ir ponia Rooseveltienė sutinka, kad liberalai turi bū- 

ti ryžtingesnį. Pirmoje vietoje jie turi statyti kovą už

Šiauliai šiandieną
(Iš laiško)

Prieš keletą metų aš bu
vau nuvykęs į svečius pas 
lietuvių rašytoją Aleksan
drą Gudaitį-Guzevičių, mų- 
numentinio romano „Kal
vio Ignoto teisybė” autorių.

Mes sėdėjome nedidelia-, 
me jaukiame rašytojo kaų 
binete ir kalbėjomės apie 
naujas knygas, pasirodžiu
sias lietuvių literatūroje, 
apie tuos didžiulius per
tvarkymus, kurie įvyko 
Lietuvoje.

— Mes, rašytojai, — sakė 
Gudaitis-Guzevičius, — ne 
visada spėjame atvaizduoti 
tuos nuostabius pakitimus, 
kurie kasdien vyksta Lie
tuvos respublikoje. Kai at
važiuoju į tas vietas, su ku
riomis vra susiję mano ro
manai “Kalvio Ignoto teisy
bė” ir “Broliai”, aš jų ne
beatpažįstu. Viską? čia 
keičia savo išvaizdą, vis 
geriau ir geriau susitvarko. 
Aš matau,, kaip žmonės au
ga dvasiniu atžvilgiu, kaip 
vis džiaugsmingesnis ir lai
mingesnis darosi jų gyveni
mas. Nuvažiuokit į Šiau
lius, pažiūrėkit kaip daug 
ten padaryta. Juk pirmom 
dienom po to, kai Šiauliai 
buvo išvaduoti nuo hitleri
ninkų, mes vietoj miesto 
pamatėme akmenų krūvas, 
griuvėsius, apdegusius' na
mus; aitrūs gaisraviečių 
dūmai ėdė akis. . .

Neilgai trukus po šio pa
sikalbėjimo aš pabuvojau 
Šiauliuose. Kai tik iš stoties 
išėjau i miestą, aš prisimi
niau Aleksandro Gudaičio- 
Guzevičiaus žodžius, jog 
miestas pakilo iš griuvėsių 
ir degėsių. Rašytojas buvo 
teisus-— Šiauliai atgijo.

Ir štai, praėjus keleriemš 
metams, penkiasdešimt šeš
tų metų gruodžio mėnesį

' skiriami berniukams, kiti 
su ženklu “Kregždutė” — 
mergaitėms. Puikios • ma
šinos! Aš apie tai kalbu ne 
tik todėl, kad jos gražios. 
Mano sūnus jau penkti me- 

j tai važinėja dviračiu “Erė- 
JJis”, f „
tai patvari ir lengva ma
šina. O lenktyniniai dvi
račiai! O dviračiai patiems 
mažiesiems! Iš pradžių jie 
triračiai, o kai dviratinin
kas paaugėjo, trečias ratas 

i nuimamas.
Galiiųa pamanyti, kad 

Šiauliuose, be šio fabriko, 
nieko daugiau nėra. Žino
mą, tai ne taip. Viskas pa
aiškinama labai paprastai: 
šių eilučių autorius mėgsta 
dviračių sportą ir išvažinė
jo dviračiu beveik visą Pa
baltijį. Aš pažįstu maši
nas, kurios gaminamos 
Rygoje, Charkove, Urale. 
Šiaulių dviračiai — puikios 
mašinos, jų ženklas įgijo di
džią šlovę.

Yra Šiauliuose daug nau
jų įmonių, kurios išaugo 
tik' per keletą pastarųjų 
metų:f»dų ir avalynės kom
binatas, trikotažo fabrikas, 
odų ir veltinių kombinatas, 
medžio apdirbimo kombina
tas, baldų fabrikas.

Odų ir avalynės kombi
nato darbininkė 
Karpauskaitė pasakė:

— žinote, Šiauliai buvo 
hitlerininkų taip nuniokoti, 
jog atrodė, kad miestui at-

mo keliai ir likimai atvedę 
juos čionai. Vieniems su
trukdė baigti vidurinę mo
kyklą karas, kiti nutarė 
dirbti ir kartu mokytis. 
Štai vienas, skaičius, kurį 
ten sužinojau: Šiauliuose 
vakarinėse suaugusiųjų 
mokyklose mokosi 816 au
nu darbininkų. , Pagyvenu
sių mokinių per pusę ma-

ir mes įsitikinome, kad I žiau.
' Išėjęs iš mokyklos rūmų, 
aš nusprendžiau pasivaikš
čioti po gatves. Nieks čia 
neprimena provincijos, ku
ri seniau buvo taip būdinga 
daugeliui Lietuvos miestų.

Triukšminga- ir linksma 
prie kinoteatrų ir klubų, 
gatvės ryškiai apšviestos. 
Linksmi žuburėliai žvilga 
namų languose. O kiek švie
sos bus Šiauliuose, kai pra
dės veikti prie Nemuno sta
tomoji Kauno hidroelektri
nė. Vilnius, Kaunas, Pane
vėžys, Šiauliai ir kiti res
publikos miestai gaus elek
tros energiją, kuri ne tik 
apšvies miestus bei kaimus, 
bet ir žymiai palengvins 
darbą,nes daug darbo rei
kalaujantieji procesai bus 
atliekami su elektros pa
galba.

Vieną dieną aš aplankiau 
Šiaulių garvežių depą, kuris 
yra vienas didžiausių visa
me Lietuvos geležinkelyje. 
Mašinistas Jonas Matulis 
buvo ką tik grįžęs iš eilinio tyti ir atgaivinti juos, 
reiso. Jo vedamas traukinys i M. Zori’nisBrone

Dvi penkinės ir guzas
(F eljetonėlis )

šimtmečių. O dabar Šiau
liai gyvena pilnakraujį gy
venimą. Astatyti mūsų gim
tąjį miestą mums padėjo 
visa šalis. i

Bronė Karpauskaitė pa
pasakojo, kąip iš Maskyos, 
Leningrado,’ Rygos, Vil
niaus, Minsko ir kitų ša'įįes
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aš vėl atvažiavau į Šiaulius miestų į Šiaulius buvo siun-
čiami įrenginiai, staklės, 
marinos, žaliavos. .

—' O svarbiausia, 
dūrė darbininkė,— 
su įbrolių siekimas 
padėti, perteikti savo paty
rimą, pamokyti mus.

Būdamas Šiauliuose, aš 
dažnai prisimindavau šiuos 
žodžius. Man ten teko ma- 
tvti daug mašinų su įvairių i 
Tarybų Są jungos įmonių i 
ženklais, bet užvis dažniau i

ir pačią pirmą dieną įsitiki
nau, kad miestas smarkiai 
nužengė į priekį, kad jo 
gatvėse atsirado daug nau
jų namų.

Gal būt, jums teko maty
ti dviračius su ženklu ŠDF 
(Šiaulių v dviračiu fabri-

fabrike gaminami
— gražūs, dailūs,

— pri- 
tai mū7

mums

• Šiame 
dviračiai 
patogūs, ir .todėl jie išpopu
liarėjo visų Tar. Saiungos 
dviračių sporto mėgėjų tar
pe. Beje, šie dviračiai yra 
populiarūs ne tik sportihim 
kų tarpe. Vilniuje, Rygoje, 
Taline, Jelgavoje, Kaune 
aš mačiau, kaip moterys, 
namų šeimininkės, važinė
ja dviračiais savo reikalais 
po miestą, į turgų.

Lietuvos ' dviračiai yra 
žinomi ne tik Tar. Sąjun
goje. Juos galima pamatyti 
daugelyje' pasaulio š; 
Šiaulių dviračių 
ženklas i 
pasaulio dviratininkams.

Gruodžio mėnesį i šiau- tų. 
liūs buvo atvykusi Urugva
jaus ' lietuvių delegacija, stiprų, plačiapetį maskvietį 
Jie apsilankė ir dviraičų | mūrininką Ivaną Širkovą— 
fabrike. Vienas iš delega
cijos narių, Adomas Kurk
lietis, fabriko darbinin
kas pasakė:

— Aš net apsiašarojau, 
kai Urugvajuje pamačiau 
dviračius, pagamintus ma
no tėvynėje? Lietuvoje.

— Šiemet mes į Urugva
jų pasiuntėme keturias par
tijas dviračių, — paaiškino 
fabriko direktorius Avižo- n auto jus.

* r | i ♦ i •
į .... ----------v, - --

gamina taip; siu žmonių. Tai

jį ant svarstyklės ir prade-sieja tvirta draugystė.
Vienoje miesto gatvėje 

aš pamačiau naują šviesų 
erdvų mokyklos pastatą. .

— Ši mokykla buvo sta
toma garsiojo rusų mūri
ninko Ivano širkovo meto
du, pasakė man vienas ma
no palidovų. — Jo '“mažoji

i šalių; mechanizacija” — “kontei- v Bet slaugė 
fabriko į neriai”, “dėžutės”, “liftai” šyptelėjimu.

gerai žinomas viso1 sėkmingai taikoma dauge
lyje Šiaulių statybos objek-

Tarybų Sąjungos Aukščiau
sios Tarybos , deputatą — 
protingą ir energingą žmo
gų, kurio gamybinis paty
rimas tapė Ižinomas Lietu
vos mūrininkams ir staty
tojams.

Vakare aš šios mokyklos 
pastate sutikau jaunuolius 
ir merginas r- jaunus dar- i 
bininkus, darbininkes, tar- 

. Bet čia buvo ne 
Įtik jaunų, o ir pagyvenu- 

i — vakari-
nis.

Fabrikas o__ ... ____ .c.
pat vaikiškus dviračius, nes suaugusiųjų mokyklos 
Vieni jų, su ženklu “Erelis” mokiniai. Įvairūs gyveni-
-------* . . , ... ,, . .. - , .... - -r "

civiles teises. Antra, jie turėtų veikliau darbuotis kovoje
Už taiką. . - , *;

“Bet man rodosi, kad ir ponia Rooseveįtiene nelabai
rangi kovoti diksikratus” V' ’ ’

Kaip sau norite sakyki-1 
te, o. jūsų Dėdė Vincas su 
daktarais—kvit! Ir kur jūs 
matėte! Jam ant kelio nei 
iš šio, nei iš to pradėjo 
augti guzas ir juo didesnis 
auga,. tuo pasiučiau skau
da.

Tad jis, ilgai nedūravęs, 
ir nušlubavo pas savo pa- 

1 žįstamą daktarėlį. Tai pas 
tą patį daktarėlį, kuris 
anąmet išgydė jį nuo amo- 
rikoniškų “baravykų” apsi
rijimo. Daktaras apžiūrę- 

j jo kelį, parašė raščiuką ir 
'pasiuntė į ligoninę opera- 
icijai, o už patarnavimą pa-* 
ėmė viso labo ~ tik penkis 
dolerius.

Kada jūsų Dėdė Vincas 
nuvažiavo į ligoninę ir raš- 

man teko girdėti pavardes t čiuką padavė ano daktaro 
žmonių, su kuriais Šiaulių Piratiškai slaugei, ta irgi, 
darbininkus ir darbininkes nieko nelaukus, užlaipdino 

jį ant svarstyklės ir pradė
ki jo sverti, o jūsų Dėdė aiš

kintis :
—Dovanok, panyte... Man 

tik kelį skauda, va koks 
guzas... Kam tas manęs 
svėrimas jums reikalingas? 
Nejaugi daktaras nuo sva
ro ima už gydymą?

atsakė tik 
Pasvėrus įsi

vedė į kitą kambariuką, 
mandagiai pasodino prie 
staliuko, po liežuviu pakišo 
termometrą, atraitojo 
marškinių rankovę, apvy
niojo ranką kokiu tai į mo
terišką kojinę panašiu autu 
(ne aųtomobilium, ale au
tu, ką Lietuvos bernai ant 
kojų vyniodavo), įsikišo. į 
ausis po kokį tai cibuką/ 
paspaudė guminę pūsliukę 
ir klausosi. Dėdė Vincas vėl 
neiškentė: — Ale, panyte... 
Pas mane viskas tvarkoj... 
Man tik guzas.,.

Ji vėl tik nusišypsojo, nu
vyniojo pančiaką nuo ran
kos, termometrą ištraukė 
iš po liežuvio, viską surašė 
ir pradėjo klausinėti šio bei 
to, o ant galo ar esu vedęs. 
To tai jau buvo perdaug, ir 
jis1 užgriovė:
*—■ Panyte! Aš čia ne 

žeųy tis ■ a te j au ir ne pas- 
,nę ženytis atėjau ir ne pas-

Aš prisiminiau augalotą,

parvežė iš Rygos langų 
stiklo. Kai paklausiau jį, 
kokius krovinius daugiau
sia'parveža jo garvežio bri
gada, jis lėtai atsakė:

— Plytas, cementą, stik
lą, statybinę miško medžia
gą, stoginę skardą, sodinu
kus iš vaismedžių medelynų 
ir daug ką kito.

Šiaulių dramos teatre aš 
žiūrėjau lietuvių dramatur
go P. Vaičiūno pjesę “Prisi
kėlimas”. Vyriausiasis teat
ro režisierius Lietuvos nu
sipelnęs artistas J. Šeinas 
papasakojo man apie teatro 
darbą. Šiaulių teatras — 
vienas iš profesinių kolek
tyvų. čia yra daug puikių 
artistų, ir todėl visa eilė, 
vaidinamų čia spektaklių 
susilaukė aukšto įvertinimo 
Maskvos ir Vilniaus laik
raščiuose.

Čia, Šiauliuose, atgijusia- 
me mieste; aš prisiminiau 
Urugvajaus liet, delegaci
jos nario Juozo Šiugždos 
žodžius:

— Kaip šaltas jūsų kraš
te sniegas, kurį mes, gimu
sieji Urugvajuje, pirmąsyk 
išvydome Lietuvoje, taip 
karštos jūsų širdys.'

Labai gerai pasakyta.
Tik karštos širdies ir ne- 

nuilstančių rankų žmonės, 
žmonės, mylintys taiką, į- 
stengė pakelti miestus iš 
griuvėsių ir degėsių, atsta-

M. Zori'nis

k a m 
pagy-

kutinį testamentą 
nors užrašyt, o kelį 
dyt... Jei nevieriji, 
gali pačiupinėt, koks dide
lis guzas išaugo!

—Būk geras vaikas, už- komplikacijos ar operacf-
• jos.
j Galvos užgavimas, sme
genų sukrėtimas kartais ir
gi duoda panašų Vaizdą. O 
esti ir šiaip kokių ilgų, įsi- 
bingėjusių, chronišku li^ų, 
su sukliurusiais viduriais, 
kur ligonių mitybiniai rei
kalavimai nebūna paten- * 
narni ilgą laiką.

Kartais gydytojas pada
ro klaidingą diagnozę: pri
pažįsta smegeninių arteri
jų sukietėjimą (cerebral aik 
teriosclerosis) arba jų užsi
kimšimu (celebral throm
bosis), o tikrenybėje gal li
goniui tėra koks protinis 
pašlijintas dėl stokos mity
binių dėsnių per ilgą laiką.

Visais šitokiais atsitiki
mais geriausių rezultatų 
duoda didžiulės niacino d<£ 
zės, pridedant ir tiamino ir 
kitų vitamino B dėsnių, 
greta pilnos natūralios die
tos. Tyrinėjant proto lį-, 
gas, gydytojui daug pade
da nustatyt skirtuminę dia
gnozę vis tie galingieji vitą- 
'minai. Jei pamišimas įvy
kęs dėl mitybinių trūkumų, 
ligonis greit atsigauna. Jei 
pamišimas nuo taip kokiu v * 
priežasčių, tenka daryt dar

Darbininkų sveikata
J. J. Kaškiaiičius, M. D * 
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8. Nuodo ir apginsimo

, nuotykiai w
Visokių pasitaiko ligų ir, 

ligūstumų. Dažnai ir šitaip 
esti. Visai normalus svei
kas žmogus, ir štai jam pri
reikė padaryt kokią sudė
tingą operaciją. Prieš ope- - 
raciją ir gal ilgokai po ope
racijos reikėjo žmogui ap
sieiti be„ maisto arba pagy
venti ant silpnutės, apribos 
tos dietos. Neretai, po ko
kios vidurių, žarnų opera-, 
cijos, gydytojai maitina li-f 
gonį, nuolatai leisdami į ve
nas gliukozę, tam tikrą sal
dintą, kaipo vienintelį ga-’ 
Įima maistą. Gliukozas į 
kraują leidžiamas geriau, 
negu nieko, bet jis neturi , 
nieko kito, kaip tik energi
jai gaminti saldimą. Čia 
jau ir susidaro greitas mi
tybinis trūkumas. Be to, 
dar kartais pasimaišo , ir 
karštis, aukštoka tempera
tūra, gal koks bakterinis 
apsikrėtimas. Tada orgąf 
nizmas pareikalauja dar 
daugiau metabolizmo (me
džiagų apykaitos) statybi- 4 
nių dėsnių. O iš kur jų gaub
ti, kad ne iš mąisto?

Tai štai ir įvyksta išsėmi
mo būklė, apsinuodijimo 
būklė. Ligonis, pradeda 
kliedėti, atrodo* sumizgęs, 
apkvaišęs, apglušęs.. Štai- t 
ga smarkiai susijaudina, 
mato ir girdi nebūtus daik
tus, haliucinacijas.

Kiek panašiai pasitaiko 
kai kada ir su gimdymais, 
kur gimdyvei tenka ilgai 
pabūt be atitinkamo mais
to, prieš gimdymą ir gal 
dar ilgiau ' po gimdymo, gal 
dėl kokio susipainiojimo^ 

miršk visus savo guzus, o. įos< ' 
atsakinėk į klausimus.

Ki’ek paklausinėjus dadė-' 
jo: — Dabar eik į laukia
mąjį kambarį ir palauk 
iki aš tave pašauksiu.

Laukiamasis kambarys 
pilnas ligonių — vyrų, mo
terų, senų, jaunų ir .vaikų. 
Jūsų Dėdę Vincą, išlauku
sį virš poros valandų, patį 
paskutinį slaugė pristatė 
daktami. Daktaras paklau
sė kuo sergu, o man pasi- 
smaukus kelines ir pala
džius guzą, daktaras pajuo
kavo :

—Tas tavo daktaras ne į 
tąr bažnyčią tave atsiuntė. 
Aš tik vidurinių ligų dak« 
taras, o čia reikalinga ope
racija... Užsimokėk tik pen
kis dolerius už patarnavi
mą, o aš tave pasiųsiu pas 
chirurgą.

Jūsų Dėdė išsišiepė nei 
katė ant uodegos užminta, 
dribtelėjo penkinę ant sta
lo ir pasinešė durų link, o 
daktaras dadėjo:

•—Tai kur bėgi? Palauk. 
Aš patelefonuosiu < chirur
gui:

— Nesibaderįuok, dak
tarėli.^ Jau' ir be chirur
go prašpėlavau dvi penkif 
nes. O chirugas be 75 do
lerių nė į rankas peilio ne
ima. Gi, neduok, die, jei per 
klaidą nupiautų ir visą ko
ją, tai jau man bus daug 
sveikiau su graborium su
vesti rokundas, daktarėli.

Išėjęs i. gatvę, jis dusyk 
nušispiovė, parvažiavo na
mo, išsigala.ndo cizoriką, 
nurijo poį’ą čėrkelių ant rū
tų užpiltos džinės, brūkšte
lėjo per guzų, ir operacija 
pavyko jam hė cento nekaš
tavus!

Roną .apmazgojęs, iš pyp
kės švantūzės užlašino po
rą lašų sirvatkų, voratink- 
lįais aplipino roną,. aprišo 
moteriška pančiaka ir, vįe-

Laisvina vergus *
Pekinas. — Kinijos val

džia sako, kad atsilikusiose 
Šechvano gentyse dar yra 
vergijos, bet liaudies val
džia daro viską, kad vergi- ■ 
ją baigti. 140,000 buvusių; 
vergų dabar jau laisvi žmo- ; 
nes.

Paryžius. — Visoje Pran
cūzijoje Įvyko 24 valandų 
angliakasių streikas, kuriA- 
me dalyvavo 230,000 darbi
ninkų. '

rysite ar ne, ant rytojau^ 
galėjo kazoką šokti! / . \
, Dėde Vvtcas
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•’V. VARGUOLIS ’’

Svajonių ir bmties fialcais
Laisvoji Sakykla

(Tąsa)
Aukščiau, už' upokšnio, 

steri juoda anglių laužykla (breikeris), 
.iš kurios plinta debesiais anglinės dul
kės, ir visa ši apylinkė labai murzina 
nuo tų anglinių dulkių. Mikas gerai ap
sidairęs tik atsiduso ir prisiminė tuos 
vaizdingus Lietuvos laukus, pievas ir 

•kalnelius ir ošiančius pušynėlius ana
pus Nemuno; tą puikųjį Punios šilą ir 
.saulėj baltuojančius Punios bažnyčios 
.bokštus, iš kurių plaukia liūdnai duslus 
varpų gaudimas. Mikas nė kiek*nesusi
žavėjo dabar jam matomais ameriki- 

*niais vaizdais. Argi tai galima prily
ginti prie tų taip žavėjančių 'Lietuvos 
vaizdų? Jis tik pajuto, kad jo tos visos 
skaisčios svajonės buvo ir gal pasiliks 
tik liūdna apgavystė. Jeigu tik tokiais 
aplinkumos vaizdais čia gyvenantieji 
žmonės gali gėrėtis, grožėtis, tai kam 
jau taip Ameriką girti, kaip kad giria 
parvažiavę i Lietuvą čia kiek p’agyvenę 
žnionės? Bet tai buvo tik pirmoji Miko 
pažintis su šiuo taip garsiu vakariniu 

•.pasviečiu, tik pirmoji diena.

II
• MIKO DARBAS ANGLIES

* KASYKLOJE
Mikas, pasilsėjęs keletą dienų po il

gos kelionės, vieną gražų rytą, apsiren
gęs mainierio rūbais, išėjo kartu su bro
liu. dirbti į anglies kasyklą broliui už 
pagelbininką (leiberį). Rytas buvo ru
deniškai puikus, saulėtas ir teikiantis 
glamonėjantį malonumą. Mikas beeida
mas pro dideles įvairių mezginių audyk
los nedidelį, bet patraukliai gražų sode
lį, kokio jis dar nebuvo matęs, kažkaip 
susižavėjo, kad jam norėjosi pastovėti ir 
pasigrožėti. Sodelis buvo aptvertas ge
ležine tvora, it kokia šventvietė su kry- 
žiavais varteliais, sukinėjančiais ant pa- 

•6ėgio\ ir išpuoštas spygliuotais mede
liais ir spalvingomis gėlėmis. Tikrai- 
buvo gražus, teikiantis malonumą so
delis. Vienok, ‘kaip ant paniekos tik 
ikersai gatvę kiek toliau buvo nedidelė 
liejykla (faundrė), kur visas kiemas iki 
gatvei užterštas šiukšlėmis ir visokiu 
liejyklos jovalu taip, kad priklino sode
lio grožį. ’ Gi toliau, iš kitos pusės, pra
sideda anglies kasyklos laukas, kuris 
apterštas anglinėmis šiukšlėmis, o dar 
toliau ir pati kasykla su visu savo juodu 
purvu ir jau baigiančiu degti anglinių 
atmatų kalnu, kuris panašus į vulkani
nės lavos sukrekėjusių kriaukšlių mil- 
žinišką krūvą.

Ridgeville kasykla, kurioje Miko bro
lis dirbo, buvo nedidelė: dirbo gal kokie 
keturi šimtai darbininkų, ir gal pusė 
buvo lietuviai ;• keliolika buvo net iš to 

•paties kaimo ir parapijos, iš kur ir Mi
kas kilęs. Prie šulinio (shaft), kur 
mainieriai ateina leistis į kasyklą, bu
vo labai apkiužusi pašiūrė, kuri tik pri

zminė Lietuvos biednioko statiniais už
tvertą ^>rie kluono pašiūrę, kelainį, susi
dėjimui ūkiškų padargų. Atėję mainie
riai į šią pašiūrę stojasi kiekvienas savo 

•eilėn nusileidimui į anglies sluoksnį, ku- 
riafae jie dirba. Ir Mikas su broliu at
sistojo savojon eilėn, kai tuo tarpu kas 

♦nors iš eilėj stovinčių mainierių užklau
sė Miko brolį:

—Tai jau ir gr i norių vediesi dar
ban, a?

—O kaipgi,, reikia. Reikia išmokinti, 
kaip karus lioduoti (anglį šiupeliuoti į 
vagonėlius), — tęsė Miko brolis belau

kiant leistis kasyklos gelmėn.
Išlindo iš šulinio gilumos keltuvas' ir 

žmogus (footman’as) su degančia lempa 
ant galvos ir, atidaręs vartus, sušuko: 
‘^Number two!” Reiškia, mainieriai į 
numerio antro sluoksnį. Mikas užėjęs 
ant keltuvo pajuto keistos baimės nu- 
siaubinVąj jam rodės, kad jis eina į ko
kią nežinomą pražūtį. O kada keltuvas 
ėmė skęsti į juodą tamsumą, kaip į ko
kią smako gerklę, tai jam net širdis su- 

v virpėjo, kad net norėjosi sušukti. Ta
pčiau dar jam nespėjus ne susivokti, kai
* keltuvas sustojo prie atvangos į anglies 

sluoksnį (vein), o tas pats žmogus ati-
-•daręs vartus į angą vėl pakartojo “Num- 

4 ber two.” Gilumoj atvangos jau buvo 
matyti daugelis degančių lempų ant 
mainierių galvų, kurie užsimaldavę savo

numerius fajerbosiui (dujų prižiūrėto
jui ir egzaminuotojui darboviečių), tai
sėsi eiti gilyn į kasyklą, darbovietes 
(chambers—pleisus). Čia Mikui pirmu
syk atrodė kaip tikras pragaras, apie 
kurį jis yra daug girdėjęs iš kunigų 
pamokslų: viskas tamsu, juoda, o nuo 
aliejinių lempų rūksta, kaip nuo degan
čių smalėkų, kad net kvapą kerta nepra
tusiam. Mikas atsargiai sekė paskui 
brolį, kaip apspangęs, irgi prie fajerbo- 
sio langelio užsimaldautį savo numerį 
(mat, kiekvienas mainierys turi savo 
darbo numerį). Daugelis iš mainierių 
sužiuro į Miką, į grinorių, lyg ir su ko
kiu tai žingeidumu. Vienas net ir ne
susipažinęs su Miku užklausė:

—O kaip mano tėvas gyvuoja? Ar 
dar drūtas? Mikas, pažiūrėjęs į jam 
nepažįstamą žmogų, tik pečiais patrau
kė, nežinodamas su kuo turi reikalą, nei 
ką jam atsakyti. Bet tuo tarpu ’brolis 
Mikui paaiškino:

—Tai Vladas Kulikauskas, iš mūs kai
mo, Ksavero sūnus. Argi tu neatmeni, 
kai jis išvažiavo iš Lietuvos? Tiesa, tu,, 
buvai dar nedidelis vaikas, tai ir negali 
atpažinti.

—A-a, tai to 'dešimtam argi o sulenkė
jusio pan Kulikowsjd sūnus!—greit Mi
kai prisiminė ir susigriebęs atsiliepė 
į klausimą:—Nežinau. Jis daugiau kai
me negyvena: jis pardavė savo ūkį ir 
dabar gyvena Alytaus miestely. Argi 
tu to nežinai, nesusirašai?—-Mikas klau
siančiai jam atsakė.

Galinis, padaręs pažintį su Miku, irgi 
klausė apie savo giminaitį, kurį jis ke
tina greitai parsikviesti pas save:—Ar 
jau diktas vyras? Ar galės anglį kas
ti ?—klausė.

—Kodėl ne? Suauglesnis už mane,— 
atsakė Mikas.

Dar kas nors klausė apie1 Dubėnus, 
bet Mikui jau nebuvo kada atsakinėti 
visiems į jam statomus klausimus: už
sidegęs lempą turėjo sekti paskui brolį į 
darbovietę. Mikas susikiutinęs sekė 
paskui brolį besisaugodamas, idant ne- 
atsimušti galva kur į atsikišusį uolos 
žambą. Mat, čia taip vadinamas kelias 
geriau tiktų vadinti didele žiurkine ola: 
abiemis kelio pusėmis atsikišę uolos 
žambai, o tarpe retai išdėstytų pabėgių 
mulų kojomis iškastos duobės taip, kad 
rodos, jog eini per įšalusį arimą. Ang
lies sluoksnis žemas ir kelias iškirstas 
per uolą iš lubų, o kasykla sena, atsili
kusi ir neelektrizuota (nors" dar tais lai
kais mažai kur elektrą naudojo trans- 
portacijai), tai visa transportacija ka
sykloje buvo atliekama mulais- tai 
einant tokiu keliu reikia saugoti ir gal
vą ir kojas. Paėjus apie deŠirhtį minu
čių ir užlipus aukštyn plėnimis (iškirs
tu keliu iš vieno sluoksnio į kitą), tolu
moj pasirodė daug degančių lempii vie
noje vietoje. Mikas paklausė brolį, kas 
ten dedasi, kad tiek daug lempų dega 
vienoje vietoje? Aišku, Mikui pirmu
syk kasykloje nebuvo žinoma, kokie ten 
pr a jo vai vyksta.

—O, tos. šviesos? Tai “vagzalas,” tai 
pusiaukelė, kur mainieriai susėda pasil
sėti, užlipę plėnimis, — paaiškino Mi
kui brolis. Vienok čia mainieriai susė
da ne tiek poilsiui, kiek visokių nesąmo
nių, blevyzgų pasipasakoti ir vieni kitus 
per visokių pašaipų kriukį pertraukti. 
Ir vieton, kad ką rimto pakalbėti: apie 
darbus, gyvenimą, tai tik per pašaipų 
šerengą vieni kitus varydavo, o jau ypa
tingai tokius, kurie kur nors yra “kryp
telėję,” tai visokio plauko šaipokams bū
davo gana darbo, o tokių niekad netrūk
davo. Tada tarpe mainierių buvo dide
lis tamsumas, tai tamsūnams kaip tik ir 
buvo progų pademonstruoti savas “iš
mintis ir žinojimą”. Na, jie ir demon
stravo! Čia, beveik kiekvienas mainie
rys ir leiberys, apart savo tikro vardo, 
turėjo dar prievardį; retas kuris nebuvo 
pašiepimui “apkrikštytas” kokiu nors 
būdvardžiu; Pavyzdžiui, čia buvo Mink- 
štapadis, Sekmas griekas, Vėjalūpis, 
Syreheušas ir. Latras; Griešninkas ir 
Griešninkutis ir dar daug visokių kito
kių, ir vieton ką rimto kalbėti, tai to
kiais pravardžiavimais ir išjuokimais 
vieni kitus vaišindavosi.

(Bus daugiau)

DĖL AIŠKUMO
Kovo 1 d. Laisvėje tilpo 

mano straipsnis: “Kas^ gi 
yra tie Artimieji Rytai?” 
O kovo 2 d. jau tilpo minė
to straipsnio kritika, kas 
leidžia suprasti, jog tą 
straipsnį kritikuoja redak
torius. j

Nesiskubinau * atsakyti, 
norėdamas patirti, kaip 
skaitytojai atsineša link 
kritikų. Tiesiog nustebau 
sužinojęs, 
tytojai siaurai 
ja, ir ar dyvai, 
menkniekių meta 
laikraštį? Tūli 
“kritikos” straipsnį 
dina jovalu, o mano “ge
ras” draugas barberys net 
durnium išvadino sakyda
mas: “Ką gi tu žinai apie 
Aziją-Afriką?” Kartą nu- 
siskundžiau Juozui Baltru
šaičiui, kad rašydamas pa
darau klaidų, tai jis man 
atsakė: “Kuo didesnis ra
šyt o j a s , tuo stambesnes 
klaidas padaro.”

Dėl aiškumo. Dead Sea, 
1,286 feet below sea level. 
Aš išverčiau: “1,286 pėdų 
žemiau jūrų paviršiaus, o 
drg. Nekantrus išvertė že
miau vandenyno . paviršiaus. 
Tai kam tas vandenynas? 
Juk visiems yra aišku, jog 
jūros susideda iš vandens. 
Aš išverčiau dead į negy
vą, o drg. ; N.—į mirusią. 
Tiesiog neturiu, jokio su
pratimo, kuo skiriami miręs 
nuo negyvo. Tiesa, pas 
mus, lietuvius, yra priimta 
sakyti: žmogus mirė, gyvu
liai nustipo, nugaišo, nu- 
dvėsė, o dažnai, kuomet su- 
pykstame,’ tai sakome ir 
ant žmogaus, kad jis pasti- 

! po.. Būtų gerai, kad drg; 
i aukščiau minėtus žodžius 
išverstute į anglų kalbą-

Argi dera redaktoriui 
kabinėtis prie tokių ben- 

! dradarbio menkniekių? Jis

atsineša
Tiesiog

kaip tūli skai- 
protau- 

kad dėl

perskaitę
va-

džius ir rašybą, kaip jam 
arba jo supratimu būtų ge
riau. Kitais žodžiais ta
riant, jo pareiga pagelbėti 
korespondentams ir ben
dradarbiams.

Kas liečia pernešimą, Ne
gyvos Jūros į Indiją, aš to 
negalėjau padaryti, tik ka
ralius Faraonas per ją 
pervedė žydus iš Egipto že
mės, iš namų nevalios. O su 
Indijos Jūra, tai buvo taip: 
kaip skaitytojai žino, aš 
dažnai parašydavau Lais
vės įvairumų puslapiui. 
Rinkdamas įdomybes, vie
nas atskirai siųsdavau 
dienraščiui, o kitas sunau
dodavau korespondencijose 
ir kituose rašiniuose. Gal 
daugiau kaip dešimt metų 
tam atgal Bostone buvo ro
doma filmą apie narkoti
kus. Kilnia tęsėsi virš dvie
jų valandų, ir iš orlaivių 
nuimtuose paveiksluose ne 
tik matėsi rožių plantacija, 
bet ir jūros it siena status 
krantas, o kalboj atvejais 
minėjo: Dead Sea. Negaliu 
pasakyti, ar iš tikrųjų yra 
Indijoj tokia jūra ar tik 
narkotikų a g e h ta i davė 
n a u j ą v a ą d ą tai bai
siai rožių plantacijai, kaip, 
pavyzdžiui, dabai* anglai 
rašo: “Russia’s allies, Mon
golia and R e d China.” 
Reiškia, Kinijai raudonu
mas buvo prikergtas po nu
vertimo kapitalistinės sis
temos. Šiame atvejyje, ma
tomai, aš praleidau per ne
aps i žiū re j i m ą sveti mženk- 
lius (“ ”), kurių neuždėjau 
ant-žodžių “Negyvoji Jū
ra.” '

Argi dėl tokių menknie
kių užsimoka kelti skanda-

ti prasmė. Bet 
to paįdomavimo

I pagalbon net keiksmažo- 
uždėti svetimženklių, tai. džių ”
jo užduotis buvo nubraukti i “ndvėsė” 
visą sakinį, nes minėtas į t
sakinys buvo kaip įtarpa, bendra jie čia turi? 
perjuosiantis visą straipsnį Drg. Jaunutis daro man 
raudonu kaspinu. Gi nų- pj^ą priekaištą, kam aš 
braukus jį pats straipsnis savo pastabose pavartojau 
nenustoja ^vertės. žodį vandenynas. Kad jis

vietoj vandenyno vartoja 
jūrą, aš jam jokios pasta
bos dėl to nedariau, bet ka
dangi jis pyksta dėl van
denyno, tai prašau atleist, 
kad padarysiu tarp' šių 
žodžių skirtumą. Vande
nynu priimta vadint tuos 
vandens plotus, kurie ki
taip vadinami okeanais. 
“Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas” irgi, vandenyną 
aptaria šitaip: “vanduo, 
kuris plyti tarp žemynų; 
okeanas.Tokių vandens 
plotų, kaip Juodoji Jūra, 
Kaspijos Jūra, Negyvoji 
(arba Mirties) Jūra nei 
vandenynais, nei okeanais 
nevadina. Ir kalnų aukštu
mui bei tūlų žemyne esan
čių vandenų žemumui kaip 
bazė vartojamas vandeny
nas, o ne kokia jūra, kurių 
tūlos pačios yra žemiau 
vandenyno, okeano pavir
šiaus. Netgi keistai skam
bėtų, jei sakytume jūra yra 
žemiau jūrų paviršiaus.

Drg. Jaunutis gal supyks 
ir už pataisymą šios jo 

j klaidos:
“Kas liečia pernešimą 

Negyvos Jūros į Indiją, aš 
to negalėjau padaryti, tik 
karalius Faraonas per ją 
pervedė žydus iš Egipto že
mės, iš namų nevalios.”

Kas gi buvo karaliąi-fa- o Y
raonai? Ogi Egipto valdo
vai. Taigi, sulyg Jaunu
čiu išeina, kad Egipto fa
raonas išvedė žydus iš jo 
paties nevalios!

, Čia tenka drg. j Jaunutį 
painformuot, kad, sulyg 
Biblija, žydus iš Egipto iš
vedė ne Egipto karalius, o 
pačių žydų vadovas Mai- 
žius. Ir išvedė ne per Ne
gyvąją Jūrą, o per Raudo
nąją Jūrą.

(Tikrenybėje žydai iš E- 
4-tame puslapyje

visą sakinį, nes minėtas

nenustoja vertės.
Dėl tokios redaktoriaus 

ambicijos mes jau’ neteko
me stambių bendradarbių: 
drg. Vilkelio i 
lomsko. 
yra.

ir drg. šo- 
Gaila, kad taip

Jaunutis
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jis ir dėl 
griebiasi

nugaišo," ’‘pastipo, 
' ir siūlo man juos 

išverst į angių kalbą. Ką

NEKANTRAUS 
PRIERAŠAS

Pirmiausia clrg. .Jaunu
čiui pastebiu, jog jo spėji
mas, kad tą didelį “skanda- į 
lą” jam iškėlė redaktorius, 
yra neteisingas — Nekant
rus nėra jokio Laisvės sky
riaus redaktorius. Jei bū
čiau buvęs redaktorius, tai 
tikriausiai kalbamąjį Jau
nučio raštą būčiau grąžinęs 
su pastabomis ir prašy
mu tą straipsnio dalį (apie 
Negyvąją Jūrą) patikrint. 
Bet kai straipsnis jau til
po, tai skaičiau, jog tokio 
skaitytojų klaidinimo pra
leidimas būtų buvęs sąmo
ningas nusižengimas. O jei 
jam to “skandalisto” var
dą žinot yra skvarbu ir jei 
jis to pareikalaus, prižadu 
pats jam asmeniniu laišku 
apie tai parašyti—save iš
duoti.

Klaidų visi padarom, ir 
tai nėra jokia gėda. Bot 
kadangi drg. Jaunutis, 
vietoj prašyto paaiškinimo, 
vartoja tūlus neva faktus 
puolimui ir daro naujas 
klaidas, tai tuo jis verčia 
mane jas nurodyt — nuro
dyt jo neatsargumą, nesi- 
stengimą dalykus patikrint 
pirm negu raštą laikraščiui 
siunčia.

Vargiai kas kitas tą ma
no pastabą Jaunučiui norė
tų pavadinti “skandalu.” 
Jis buvo tik paprašytas, 
kad dėl jo straipsnyje mi
nimos jūros reikalingas pa
aiškinimas, ir tai jis priė
mė kaip “skandalą.”

Dabar drg. Jaunutis jau 
pats abejoja, ar jo matytoj 
filmoj vartotas pavadini
mas Negyvoji Jūra buvo 
taikytas geografijoj žino
mai Negyva jai Jūrai (ki
taip žinomai kaip Mirties 
Jūrai, angliškai — Dead 
Sea), ar tik tai narkotinei 
rožių plantacijai. Jis sako
si pražiūrėjęs padėt sve- 
timženklius ant žodžių Ne
gyvoji Jūra ir kaltina re
daktorių, kodėl jis nesusi
prato to padaryti. Čia jau 
prašosi išvada, kad Jaunu
tis nori pasakyt, jog, jei tas 
pavadinimas būtų buvęs 
svetimženkliuose,- tai būtų 
buvę aišku, kad jis kalba 
ne apie tą geografijoj 
žinomą Negyvąją Jūrą, 'o 
apie kitką. Bet svetimženk- 
liai čia nebūtų prasmės pa
keitę, nes drg. Jaunutis 
pabrėžė, netgi kaip azijie
čių pasididžiavimą, kad 
kalbamoji jūra yra 1,286 
pėdas žemiau jūrų pavir-, 
siaus. Reiškia, svetimženkliai- 
to sakinio niekaip nebūtų 
galėję pritaikyt minėtajai 
rožių plantacijai. Vadina-, 
si, Jaunučio straipsnyje ( 
Negyvosios Jūros vieta bu-' 
vo nurodyta ne ten, kur ji1 
yra — nukelta net per ke
lias valstybes į Indija..

Drg. Jaunutis man piktai 
priekaištauja, kam aš pa- 
įdomavau, ar jis rašo apie 
tą Negyvąją Jūrą, kuri ki
taip vadinama Mirties Jū
ra, o angliškai—’l5ead Sea. I 
Tik naidomavau, o ne kriti-1
kavau dėl pavadinimo Ne- 

nedasiprotėjo | gyvoji Jūra, nes tai - ta pa-

Drg. Jaunutis daro man 
, priekaištą, kam aš

Gembleris Costello paleistas 
'J. V. Aukščiausias teismas 

pripažino, kad gembleris Cos
tello gali išeiti į laisvę po kau
cija. Jis kalėjime išbuvo vie
nus metus ir 5 mėn. už fede- 
ralinių taksų nesusimokčjimą. 
Užsidėjęs $25,000 kaucijos, 
F. Costello išėjo laisvėn.

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE

Dictaphone Operatorė. Žinanti 
stenografijos ir ant mašinėlės. No
rime jaunos merginos virš 25 m. 
Turi būti nuolatinė ir švari. 5 die
nų savaitė. Patogi vieta. Al
ga pagal mokėjimą darbo, su pa
tyrimu. 1220 Buttonwood St., ar 
šaukite Mr. Heckrote. MA. 7-7483.

(51-54)

NURSES — REGISTERED

Immediate openings in large new 
Phila. Hospital. General duty, 
operating & recovery room posi
tions available. Excellent personnel 
policies. Steady year rouhd em
ployment ydth pleasant surronud- 
ings Write, wire, call or apply 
to Director of Nursing, Temple 
University, Medical Center, Broad 
& Ontario or call BA. 3-8000, Ext. 
381. (49-63)

HELP WANTED-MALE

INSURANCE
Mes siūlome:
1— Aukštus Komišinus.
2— Daug vietų dirbti
3— Kaip padaryti daugiau pinigų.
Rašykite: Box M—7,711 Jefferson 

Bldg., Philadelphia 7, Pa.
(51-53)

Mašinistai, 1-nios klasės, tuoj rei
kalingi. Seniai įsteigta firma tuti 
vietos patyrusioms • mašinistams. 
Pataisymo šapa. Liberališki apmo
kėjimai darbininkams. Nėra skir
tumo amžiuje. Puikios vietos vy
rams, kurie patikimi ir mokanti 
darbą. Kreiptis 9 iki 11 A. vi
są savaitę. Crown Products Corp.. 
23rd & RItner Sts. (51-57)

Vaituotojąs ir pardavėjas. Vyrai 
su» patyrimu pardavinėjime Bond 
duonos. Geras uždarbis su komi- 
šinu ir garantija po priėmimo. Ga
rantija laike mokinimosi. Apmoka
mos atostogos, ligoninė ir sergan
tiems apmokėjimas. Uniformos ir 
atsistatymo planai. Nuolatinis dar
bas. Kreiptis 8 iki 12 A. M. Bond 
Bakers, 5600 Market. (51-53)

MASINISTAI. l-mos klasės. 
Opė/a toriai prie Planers, med. ir . 
sunkaus darbo. Reikalingi visiems 

’trims šiftams. Turinti savo įran
kius ir mokanti skaityti blue • 
prints, ir sustatyti. Linksmos dar
bo sąlygos, 45 vai. savaitę. Apmo
kamos šventės ir atostogos. JONES 
MACHINE TOOL WORKS, INC., 
Rt. 23, vic. Valley Forge Inter
change of Expressway & Turnpike, 
King of Prussia, Pa. Broadway 9- 
4400. Priminkite skelbimą

(48-51)

t

So. Boston, Mass

ALDLD 7-tos Apskrities Komiteto posėdis įvyks ę 
kovo 17 d., 11 vai. ryto, 818 Broadway. K vie-- 1 
čiame visus apskrities narius, taipgi kuopų vei- L 
kėjus dalyvauti šiame svarbiame susirinkime, T 
nes turėsime daug svarbių reikalų apkalbėti. Į 
Ypač kaslink ateinančios vasaros piknikų, tai ę 
yra apskričių pikniko, kuris įvyks birželio 16 * 1 
d., Lawrence, Mass., ir spaudos pikniko Montel- L 
lo, Mass. f

JASKEVIČIUS, 7-tos Apskr. Sekr.

South Boston, Mass.
Literatūros Draugijos 2-ros. kuopos moterys ■_ 

ruošia gražų parengimą, kuris įvyks

Kovo 17 March
Prasidės 2 rą valandą popiet

Salėje 318 Broadway
l

Bus Graži Programa
ir

Skanių Užkandžių
, Taipgi girdėsime svarbių patarimų sveikatos 
klausimais ir bus kitokių įdomumų. Svečių tu
rėsime iš visos apylinkės, nes tą dieną įvyks 
LLD 7-tos Apskrities konferencija. • Taigi bus 
proga pasimatyti su daugeliu seniai matytu 
pažįstamu ir linksmai laiką praleisti.

, ' Nuoširdžiai kviečiame visus,
' * Rengėjos



t

l

I

i

New Jersey naujienos
davo. Bet, matomai, yra 
kia rimta priežastis. Zlnloi MALE and FEMALE

eiti Į ligoninę 
bus operuotas, 
randasi vieno- 
ligoninių. Jau

Drg. P. Poškus, elizabe- 
thietis, nesijausdamas ge
rai nuėjo pas gydytoją pa
tikrinti sveikatą. Gydytojas 
įsakė tuojau 
ir, sakoma, 
Drg. Poškus 
je Newarko
gal jam padaryt operacija.

Drg. Poškus įdeda daug 
darbo progresyvių klube ir 
yra ilgametis Elizabetho 
gyventojas. Linkiu jam nu
galėti ligą ir vėl būti svei
kųjų tarpe.

Drg. A’ei-telio sveikata nesi- 
taiso. Jisai vis randasi Eliza
beth, N. J., ligoninėje ir, sa
koma, gal reikės operacijos. • 
Operacija pagyvenusiam žmp-l 
gui gero nedaro. ,

Drg. Vertelis yra gyvenimo į 
draugas O. Vertelienės, šioje | 
apylinkėje geros veikėjos. Jie; 
sveikatos sumetimais k ei c r i 
metai atgal apleido Linden, 
N. .L, ir įsigijo namą West 
Point Pleasant, N. J., ir jau 
gerai Įsikūrę. Bet sveikata pa
šlijo ir vėl nelaimė.

Užuojauta 
Verteliai, ir 
liui linkiu 
sveikti, būti
dar ilgus metus gyventi.

jums, draugai 
draugui Verte- 

laimingai pa- 
sveikųjų. tarpe ir

Ir štai drg. Shimkiene iš Ar
lington, N. J., buvo ligoninėje 
per tris savaites. Bet per tą 
laiką apylinkės draugai nieko' 
nežinoję. Drg Shimkiene įde
da .daug darbo Harrison-Kear
ny pažangiose organizacijo
se. Ji jau namie ir yra sveikų
jų tarpe. Bet vietos veikėjai 
velti pabalti už nepranešimą 
per dienraštį.

Mes sužinome apie savus 
draugus ir drauges toliau gy
vendami tik per spaudą.

ris suteikia mums žinias.
Jūs, drauge Shimkiene, bū

kite stipri ir toliau darbšti, 
kokia buvote pirmiau.

Norisi ir man priminti kele
tą žodžių apie įvykusį drg. K. 
Churlio Pokylį. ^Pokylis sve
čiais buvo skaitlingaš, bet val
giais skūpus. Skūpus todėl, 
kad rengėjai nesitikėjo tiek 
svečių. Ačiū draugam brook- 
Jyniečiam už skaitlingą atvy
kimą. Bet jus verti pabarti. 
Pabarti reikia tuos draugus, 
kurie organizavo vykimui i 
pokylį,' bet nepranešė, kiek
jūsų atvyks. Jau per eilę me
tų ir gal nekuriu pirmu kartu 
buvo atvykę į New-Jersey pa
rengimą.

\erti pabarti ir rengėjai, 
kad nors kiek galėjo trūku
mus prašalinti nuėję į krautu
vę įsigijimui maisto, bet jie 
to .^nepadarė. Kiek man žino
ma iš praeities, tai tok is pir- 

. mas skūpus parengimas mais
to atžvilgiu. Visi svečiai pra- 
šojmi nepykti, bet ateityje pra
nešti, kurie manote dalyvauti 
ir tik tokiu būdu išvengsime 
nemalonumų.

Gaspadinėmis buvo drau
gės Kirslienė ir Kudirkienė. 
Prie^ stalų patarnavo Vaičio- 
nienė ir Makutėnienė. Iš vy- 

, ru darbavosi Skairius, Poškus 
ir Kirsi is.

Drg. G. newarkietis nusi- 
baudė penkine už nedalyva
vimą Churlio pokylyje. Penki
nę jteikė drg. Mekionis. Pen
kinė bus perduota 
)iis skiriate.

LIETUVIU TARPE Teatruose

tam, kam

pensijonie- 
draugų at- 
y-li. Ir tik 

viena moteris dar tebedirba. 
Gi visi kiti gyvena iš senatvės 
pensijos. Tad reikia Įsitėmyti, 
kaip mūsų senoji kaita am
žiumi jauna. Tačiau bayon- 
niečiai, gyvendami iš senat
vės pensijos, gyvenimo trūku
mais nesiskundžia.

Naujiena visiem 
riam. Bayonnės 1 1

Bet 
vo.

Jau per ilgą laiką nesirna- 
nieko iš Paterson, N. J., 

Jersey parengimuose.
Churlio pokylyje dalyva

Elizabeth, N. J.
Pasidavė operacijai

Mūsų geras draugas Petras 
Poškus praeitą savaitę pasida
vė i Memorial ligoninę, 711 
Broadway, Newark, N. J. Li
ga nepavojinga, maža oper<i- 
ėija. Lankymo valandos nuo 
2 iki 3, nuo 7 iki 8:30 v.v.

Mudu su draugu V. Doma
ševičium aplankėm. Labai ge
rai atrodė, kaip sveikas žmo
gus. Sakė, kad ant galo savai
tės grįšiąs į Elizabethą, i įsavo 
kambarius, 265 Second St. 
Linkiu jam pilnai‘būti svei
kam.

MIRĖ
Antanas Bružas užmuštas
Bayonne, N. J., gyventojas 

Antanas Bružas, pirmadienį 
eidamas skersai gatvę buvo 
pervažiuotas nežinomo auto
mobilisto, kuris nesustojęs pa
bėgo iš nelaimės vietos.

Antradienį sužeistasis li
goninėje pasimirė.

LAISVOJI 
SAKYKLA ' ♦ 
(Tąsa iš trecio pusi.) 

gipto bėgo ne per kokią jū
rą, o per pelkyną (į šiaur
vakarius nuo Raudonosios 
Jūros įlankos), per kurį da
bar eina Suezo kanalas. 
Tą žydų bėgimo kelią nuro
do ir “National Geographic 
Magazino”, išleistasis bibli
nių vietų žemėlapis, . pa
brėžiantis, būk ten suklim- 
pusios žydus besivijančios 
egiptiečių karietos.)

Laisvė jūsų raštus, drau
ge Jaunuti, noriai talpina, 
ir mes juos skaitome, tik, 
susimildamas, daugiau at
sargumo !

Nekantrus

įvyks

Nariu susirin.ki- 
kai 
už 

tai susirinki-

Iš LDS 46 kuopos susirinkimo

Kovo 6 d., Liberty Audito- 
| rijos patalpose įvyko kuopos 
susirinkimas.
me dalyvavo mažai. Mat, 
kurie pasimoka mokesčius 
šešius mėnesius, 
man nepasirodo. O tai biogas 
paprotys. L.D.S. nėra vien tik 
apdraudos bei pašalpos kom
panija. L.D.S. yra organizaci
ja, kuri rūpinasi nevien savo 
narių apdrauda bei pašalpa, 
bet kartu darbuojasi apšvie

stos, kultūros bei meno srityse. 
Į Todėl visų narių pareiga tuo- 
mi rimtai susirūpinti, antraip 
mūsų organizacijos geri tiks
lai -'pasiliks negyva raide.

Iš kuopos komiteto raporto 
pasirodė, kad kuopoje viskas 
tvarkoje. Kuopa finansiniai 

Kuopairgi neblogoj padėtyj, 
šiuo syk ligonių neturi, 
m e 
kuopos nariai visi sveiki.

Draugas W. Skodis davė 
raportą kas liečia L.D.S. 3- 
čios apskrities rengiamo ban
keto pagerbimui mūsų meni
ninkų, kuris Įvyks balandžio 
6 d., Liberty Auditorium,
Richmond Hill, N. Y. Prašė 
narių kooperacijos, ypatingai 
tikietų platinime, kad visi 
sfmarkiai pasidarbuotų. Sakė, 
šio banketo ’surengimui prisi- 

daug pasidarbuoti Brookly- 
L.D.S. kuopoms, žinoma, 
J. valstijos kuopos irgi sa- 
darbu prisidės, liet kadan

gi jie toliau gyvena, tai jiems 
nėra taip paranku kaip čio
nai vietiniams draugams.

Mes visi turime dėti pastan
gas, kąd šis parengimas, būtų, 
šimtu nuošimčių pasekmingas.

Koresp.

pasidžiaugti, musu

Mirus

Belle Harbor. 4 rūmų fornišiuo- * 
tas apartmentas, basemente. Su ge-< 
su ir elektra, 
našlė su vaiku virš 16 m., ar su
augusi pavienė moteriškė, 
prie namų ruošos. Alga. 
2944.

Suaugusi pora, ar

Dirbti 'e

Pranui BalwoocLRaleviciui
Mūsų bendradarbiui ir gabiam | 
muzikos kūrėjui-kompozitoriui 

giliai liūdi .

/

Mildred Stensler A
Rudolfas Baranikas
May Steyens-Baranik
Philip Bonosky

Įvairios organizacijos prašo 
Harrimano vetiuot republikonų 
siūlomą ragangaudišką įstatą

Tarybinis filmas “Nemir
tingojk Įgula” (“The Immor
tal Garrison?) Cameo teatre 
lodomas su dideliu pasiseki
mu. Publikos susirenka žy
miai daugiau, • negu paskuti
niais laikais susirinkdavo Į ki
tus tarybinius filmus. Gal prie 
to prisideda faktas, kad kaitų 
su šiuo naujuoju tarybiniu fil
mu rodomas ir senas klasiki
nis filmas “Potiomkinas”, 
vaizduojantis jūrininkų suki
limą 1905 metais Odesos* uos
te stovinčiame šarvuotlaivyje 
“Potiomkine”.

Taipgi rodomas* dokumenti
nis spalvotas filmas apie Spa
lio revpliuUjos 39 metinių 
minėjimo paradą ir demons
traciją Maskvoje.

(50-52)

HELP WANTED MALE

ELECTRONIC
DRAFTSMEN & DESIGNERS

Mažiausia su 1 metų patyrimu, be
siplečianti firma, gera proga, turi 
būti J. V. piliečiai ir mokėti ang
liškai . j
POLARAD ELECTRONICS CORP.

43-20 34th St., L. I. City
’/2 bloko nuo Rawson Stoties

Flushing I. R.'T. local. EX. 2-4500

BUSINESS OPPORTUNITIES

eis 
no 
N.
v o

Vąlstijos legislatures abieji 
Butai, kuriuose republikonai 
turi daugumą, nutarė pratęsti 
ragangaudišką taip vadinamą 
“saugumo rizikos Įstatymą” 
dar metams. Tai įstatymas, 
pagal kurį New Yorko valsti
ja ir miestas turi teisę be teis
mo atleisti iš darbo bet kokį 
tarnautoją, jeigu jis apkalti
namas kaip “saugumo rizika”.

Dabar tas Įstatymo pratęsi
mo projektas randasi pas gu
bernatorių Harrimaną, kuris 
gali ji patvirtinti arba vetuo
ti. Gubernatorius gauna ragi
nimus nuo eilės visokiausių or
ganizacijų, kurios jį ragina 
kilių vetuoti. Tokius raginimus 
Harrimanui atsiuntė Civilinių 
Laisvių Sąjunga 
Amerikos žydų kongresas

(AJC) ir eilė kitų. Tai vis or
ganizacijos, kurios ne kairios 
— ACLU liberalinė, AJC kon- 
servatyvė.

Praeitais metais Harrima- 
nas sudarė specialią pataria
mą komisiją, kurios, jis prašė 
nuodugniau tyrinėti tuos sau
gumo įstatymus. Komisijos 
pirniininku jis paskyrė “He
rald - Tribune’’ redaktorių 
leidėją W. Reidą. ! Komisija 
priėjo išvados, kad; įstatymas 
perplačios apimties, kad jis 
taip sudarytas,’ kad gali pa
liesti tarnautojus, kurie nieko 
bendro neturi su saugumu. 
Komisija siūlė įstatyme daryti 
eilę pakaitų.

Kaip gubernatorius Harri- 
manas dabar pasielgs, dar ne
žinia.

Auto Service Stotis. Laukia kel
tuvas ir šulinys. 2 auto garadžius, 
raštinė ir pastatas kartu. Randa
si ant Main St., Freeport, L. I. 8 
m. lease. Privatiškas savininkas. 
Kaina prieinama Nassau kaimas e 
auga. Mr. Ragone. Freeport 8- 
9351. 7 v. r., iki 7 v. v. 46-52)

Queens studentai tęsia kovą už 
teisę klausytis jo prelekcijos

ku
ki u- 
da- 
mi-

Radio City Music Hail teat
ras Manhattane rodo filmą 
“Spirit of St. Louis”, kuris 
vaizduoja Lindbergho kelionę 
per Atlantą. Linrbergho rolė
je vaidina James Stewart, 
ris praeito karo metu pats 
vo aviacijos pulkininku ir 
lyvavo 20 bombardavimo
sijų virš Vokietijos. Jis nese
niai tapo pakeltas i atsargos 
generolus.

V ’

Sąryšyje su “The Spirit of 
St. Louis’’ rodymu, Times 
skvere išstatyta parodai repli
ka originalio orlaivio “Spirit 
of St. Louis”, kuriuomi Lind- 
beiygas perskrido Atlanta.

Sakoma, kad kino-stuidijos 
Warner Brothers pagamino 
net tris pilno dydžio to orlai
vio kopijas filmavimui.

JAUČIAMA POLIO 
SERUMO STOKA

Dr. S. Frant, kovai prieš po
lio ligą administratorius, pa^» 
skelbė, kad šiuo metu jaučia
ma polio serumo stoka antra
jam masiniam čiepijimui.

Pavogtą auto sudaužė \
E. Man'cebo, 19 metų jau

nuolis, pasivogęs v automobilį 
bėgo nuo policijos, bet netoli 
tenuvažiavo. Automobili su
daužė ir jis pats Italėjįman 
papuolu.'

Peiliu sužeidė mokytoją

Greenwich Village aukštes- 
nėsės , moky.kos 
Arocho dideliu 
pjaustė mokytoją 
Paklaustas, kodėl 
darė,
norįs eiti kalėjimai! 
gimtadienio.

mokinys O. 
peiliu api- 
E. Phillips.
jis taip pa- 

Arocho atsake, kad jis 
del savo

Naujas^/darbų viršininkas

Queens pavieto prez. J. 
Lundy paskelbė, kad jis pa
skyrė buvusį gynybos sekreto
riaus pagalbininką Robert T. 
Ross Queens darbų komisio- 
nieriaus pagalbininku, kuriam 
mokama $9,200 metinė alga.

Aido Ch. šunim burum
Aido Choras kasmet suren

gia ’ pasilinksminimo vakarėlį 
— “šurum burum”. Tai ir šie
met tai padarys.

/

Vakarėlis yra jau visai 
toli, kovo (March) 23 d.

Auditorijoje, 
Avė., Rich-

ne
va-

žinoma, Aido

Pirmu . kaitų po įvykusios 
nelaimės teko susitikti ir pa
sikalbėti su drg. Yosmanta iš 
Harrison, N. J. Jisai darbe 
neteko vienos rankos, rodosi, 
dviejų ir kitos rankos trijų 
pirštų. Jisai dalyvavo su savo 
drauge Churlio .pokylyje..

Ir, kaip pasirodo, Yosmanta 
vėl sveikatoje ‘stiprus. Liūde
sio įvykusia nelaime nešima- • 

i • to.» Reiškia, prie gyvenimo tu
ri priprasti, kad esi ir skau- 

. ūžtos nelaimės ištiktas.

Pranešimas
’ PHILADELPHIA, PA.

tLD 10 kp. susirinkimas 
kovo 17 d., 3 vai. dieną, 1150 No.
4th St. Nariai malonėkite daly
vauti .Kurie dar nesate užsimokėję 
už 1957 m., prašome užsimokėti. 
Kaip girdėjote, nariai gaus svarbią 
knygą\ parašytą daktarų Stanislo- 
vaičio/ir Petrikos. sveikatos klau
simu. Kad gauti šią knygą, pa
sirūpinkite užsimokėti duokles

Valdyba (51-53)

KELIAS I LAIMĘ
Apysaka

Parašė R. Mizara

Jau kelintas iš eiles paren
gimas nesimato draugo Žuko 
moteries Mildos. Patsai Žukas 
visada dalyvauja ir reikalui 
priėjus prigelbti darbe. Praei
tyje jie 'visada abu dalyvau-

Nepaprastai įspūdinga apysa
ka iš lietuvio emigranto gy
venimo Amerikoje: apie neti
kėtą jo pralobimą, pagaliau 
grįžimą į Lietuvą, ten įsivėli
mą į klastingos meilės pink
les ir baigimą gyvenimo Į tra
giška mirtimi. >

Knyga iš 370 puslapių 
Kaina $1.50

Laisve
110-12 Atlantic Avo.

• Richmond Hill 19, N. Y

karą, Liberty 
110-06 Atlantic 
mond Hill.

Kaip jau yrą
Choras labai daug ko duoda 
publikai savo parengimuose. 
Tai ir šį kartą choras yra pa
siruošęs vairiomis vaišėmis 
pavaišinti savo svečius.

Duos gražią 'meninę pro
gramą, kuri susidės iš dainų 
ir kitko.

Yra. labai svarbu dalyvauti 
visiems charo patrijotams ir 
meno mylėtojams bei pažan
gos kūrėjams.

Visi prašomi ir kviečiami 
dalyvauti šiame f parengime. 
Aido Choras kviečia jus 
prašo kviesti jūsų draugus 
pažįstamus.

Po to,- kaip Queens kolegi
jos provostas - administrate- 
liūs Garvey uždraudė Jaikyti 
Gates’o protekciją, City kole
gija Manhattane paskelbė, 
kad ji kviečia Gatesą. City 
kolegijos studentų grupės pa
tiekė kvietimą “Daily Worke- 
rio” vyriausiam redaktoriui 
Gatesui kalbėti ateinantį 
antradienį.

Kolegijos dekano asistentas 
James A. Peace, kuris yra 
studentų veiklos globotojau, 
sako, kad nebus darorfia kliū
čių Gatesui kalbėti.

Bet ir Queens kolegijoje 
reikalas dar nebaigtas. Stu
dentų veiklos taryba, suside
danti iš 12 įvairias organiza
cijas atstovaujančių studentų, 
priėmė nutarimą protestu pti 
prieš Garvey nuosprendį. Stu
dentų taryba sako, kad admi
nistratorius neturėjo teisės ve
tuoti studentų nutarimą.

Sudentų taryba sako, kad 
Garvey pasidavė išlaukto 
spaudimui. Kaip žinia, įvai
rios reakcinės veteranų orga
nizacijos, ypatingai Legijono 
Queens skyrius, protestavo 
prieš Gatešo paskaitą. Stu
dentų taryba sako, kad toks 
nusileidimas spaudimui pažei
džia akademinę laisvę, kūpi 
turėtų vyrauti universitetuosė.

Ne tik patys Queens studen
tai kovoja už teisę išklausyti 
komunistą Gatesą, bet jiems 
padeda bendros studentų orga
nizacijos. Taip, antai, Nacio-

nalinės studentų, asociacijos 
New Yorko skyrius pasmerkė 
Garvey nutarijmą kąip pažei
džianti akademines studentų 
teises. .

Pats Gates pareiškė, kad 
jis kaip jaunas studentas-1931 
'metais tapo komunistu, kai 
City kolegija pašalino studen
tą M. W.eisa, kuris tada reiš
kė pacifistines mintis. Weis 
paskui tapo Komunistų par
tijos apšvietos direktoriumi.

Gates .sakė: ,
“Queens kolegijos adminis

tratoriai mano, kad drausda
mi man kalbėti jie ‘apsaugo
ja’ studentus nuo komunizmo, 
bet daro klaidą. Kaip tik prie
šingai — tas užsilaikymas pri
vers daugelį. studentų pagal
voti...”

Socialistų vadas Norman 
Thomas, kuris šią savaitę kal
bės Queęns kolegijoje, irgi' 
protestavo prieš Gateso pa
skaitos draudimą.

s Paramount teatras penkta
dieni pradeda rodyti filmą “3 
Brave Men”. Vyriausiose ro
lėse Ray Milland ir, Ernest 
Borgnine, kuris neseniai 
garsėjo filme “Marty”.

iKas nors pavogė $20,100
Long Island geležinkelio 

Hicksville stotis prarado $20,- 
100, kuomet vagis, nakties 
metu, atsidaręs saugiąją šėpą 
gražiai pasipinigavo.

pa-

ro-Visi RKO teatrai dabar 
do du Walt Disney filmus, 
“Westward Ho, the Wagons” 
ir “Disneyland, USA”.

ATSIMINIMAI
ir

- Dabartis
Parašė L. Prūseika

vai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veikloj, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kdlėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesnį gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga iš 304 puslapių
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y

Vilnies
KALENDORIUS

1957 Meta
Tai kūrinys, kuris būtinai reikalingas turėti 
kiekvienam savo namuose. Kokių tik informa
cijų jums reiktų jame rasite. Apart įvairių in- 
forjnacijinių dalykų yra labai naudingų raštų 
įvairiais klausimais.

ir 
ir

K

Gaisras padarė $200,000 
nuostolių

Egg Harbor, N. Y., drabu< 
žiu siuvykloje kilęs gaisras v 
padarė $200,000 nuostolių.

LENKŲ SPAUDOS
. BAZARAS

Puikūs rankdarbiai, lėlės, lenkų 
meniškas darbas. Bargenai, ku
rių negalite praleisti. Bus len
kiškų valgių ir lenkiška filmų 
programa.
ŠEŠTADIENI ir SEKMADIENĮ

KOVO 16 IR 17 
POLONIA CLUB

208 Second Ave, N. Y. C. 
arti 12 St.

Durys atdaros 1 vai. P. M.
. Auka—25c.

ROEBLING PLUMBING &
HEATING CO., INC. v

Gesintai ir elektros pečiai. 
Visą šildymo sistemą įvedam. 
Specialistai namų, industrijos fir 
fabriko darbų. Išmokesčiai. 
EVergreen 8-1438. Vakarais TW.| 
7-2054—>7-8316.

392 So. 2nd St., B’klyn.

(50-56)

; ; Brooklynas iš anksto ruošiasi • 
JI darbui sukelti Laisvei $10,000 < I

;: BALANDŽIO 13 APRIL::
« », ' « >
J JBus graži dainų programa ir busj J
• • duodama bufetinė vakarienė. « M
J J Pradžia 6-tą vai. vakare J J
' • Įėjimas Nemokamai • •

LIBERTY AUDITORIUM j
I 

110-12 Atlantic Avenue * I <
Richmond HUI, N. Y. J

visus Didžiojoj 
•ylinkės apšvie-’

4 pusi. Laisvi (Liberty) Ketvirtu kovo (March) 14, 1957

X—-X
■ V

PikietuojaJ automobilių 
dirbtuvę

North Tarrytown General 
Motors’ Chevrolet ir Fisher 
dirbtuves šiuo metu pikietuo- 
ja. Streikuoja virš 4,000 
darbininkų. Unija kovoja prieš 

'skubos sistemą.

———

MATTHEW A 
BIJYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

; J Rengėjai, kvieči
J lNew Yorko ir
J J tos brangintojus Ysitėmyti dieną; J 
< «ir dalyvauti šianie parengime. < »

Knyga iš 128 Puslapių, Kaina 75c 
Rūpestingai prirengė L. Jonikas

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite. Gaunamas 
Laisvės knygyne. Užsisakantiems per paštą kai
na 80c. Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis vertės po 10c. Kartu su užsakymais 
prašome prisiųsti ir mokestį.

Laisves
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

W8 *

Išleistas Lietuvoje, 990 pusią 
pių, kaina $5.00. Kartu su už
sakymu prašome prisiųsti 
pinigus.

Lietuvių Kalbos 

Žodynas
r

1$ir

MM0M

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




