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KRISLAI
S.L.A. Seimas.
Tautininkai nelaimėjo. 
Nathaniel Buchwald.
Grižo.

Rašo R. Mizara

Atrodo, jog SLA 49-ajame 
seime, kuris Įvyko praėjusią 
savaitę Detroite, nieko nauja 
nebuvo atlikta.

Delegatu- dalyvavo apie 120. 
Prezidentas adv. Kalinauskas 
susirgo, tai i seimą negalėjo 
atvykti; seime pirmininkavo 
Darg is, vice-prezidentas.

Daugumos Piki. Tarybos na
rių raportus seimas užgyrė ne
skaitytus.

Tėvynės redaktorium palik
tas tas pats — L. M. Vaši liūs.

Pasirodo, kad tautininkai 
SLA seime daugumos delega
tų neturėjo. Vliko šalininkai 
pravedė rezoliuciją, sveiki
nančią p. žadeikj, neseniai 
susižeidusi Washingtone. Po 
to tautininkai siūle, kad būtų 
pasveikintas ir “Lietuvos pre
zidento pavaduotojas’’ p. Lo
zoraitis, bet šis siūlymas ne
praėjo. Tai parodo, kad Vli
ko šalininkai išėjo pergalėto
jais.

Sekamas,- 50-asis, SLA sei
mas už dviejų, metų Įvyks 
Chicagoje.

Kaip kituose SLA seimuose, 
taip ir šiame, vadovaujančias 
roles užėmė politikieriai, ku
riems narių apdrauda ir pa
šalpos mažiausiai terūpi.

Na, tai jie ir manevruoja; 
prikepa visokių politinių re
zoliucijų, tarytum SLA būtų 
politinė partija, o ne apsi
draudimo ir savišalpos orga
nizacija.

Šiame seime buvo visokių 
“vaduotojų”, “aukštų ponų”, 
nusimanančių apie aukštas po
litikas, bet nieko neišmanan
čių (ir nepaisančių) apie SLA 
nariu darbininkų reikalus.

Praėjusį šeštadienį New 
Yorke mirė pažangiojo žydų 
dienraščio Freiheit redakcijos 
nary's—Nathaniel Buchwald

N. Buchwald gimė Voliniuj,- 
Rusijoj, 1890 metais. Ameri
kon atvyko 1910 m. Kadai
se velionis dirbo žydų socia
listų dienrašty Forward re
dakcijoj, o prieš 34 metus, 
kai buvo Įkurtas dienraštis 
Freiheit (lietuviškai — Lais
vė), jis čia stojo dirbti ir dir
bo iki mirties. Rašė daugiali- 
siai apie teatrus ir meną; bu
vo Įžymus kritikas.

Kadaise, kai šiuos žodžius 
rašančiam teko dalyvauti 
“Foreign Language Critic’s 
Circle” veikloje, teko dažnai 
velionį susitikti. Jis buvo ma
lonus, draugiškas ir plačios 
erudicijos žmogus.

Nuoširdi užuojauta velionio 
artimiesiems ir Freiheito per
sonalui !

Chicagos marijonų laikraš
tis praneša, kad grįžo į Lie
tuvą “pulk. Silvestras Leonas, 
buvęs Lietuvos kariuomenės 
teismo pirmininkas ir Smeto
nos vidaus reikalų minis- 
įtras...”

Leonas buvo išvežtas į Ta
rybų Sąjungos gilumą dėl to, 
kad jis, būdamas “Smetonos 
vidaus reikalų ministru”, ma
tyt, buvo atlikęs liaudžiai blo
gų darbų. Dabar jis gyvena 
Lietuvoje ir rašo giminėms 
Amerikoje laiškus.

I

Dick Nixonas karščiuo jasi 
prieš Indijos premjerą,— 
jam nepatinka neutralumas
Washingtonas. — Viskas 

rodo, kad Eisenhowerio ad
ministracija prarado viltį 
patraukti Indijos Nehru sa
vo pusėn. Vice-prezidentas 
Nixonas, kuris dabar An
karoje, Turkijoje, buvo su
stojęs Karačyje, Pakistane. 
Ten jis išrėžė smarkią pra
kalbą prieš neutralises, 
Indiją ir Nehru. Jis sakė, 
kad tie, kurie priima pa
galbą nuo Sovietų, priima 
“virvę aplink savo kaklą.”

Nixono kalba buvo tokia

LAS VEGAS— Valdžios 
tyrinėtojai jau nustatė, kad 
du dideli keleiviniai orlai
viai susidūrė ore virš Ari
zonos prieš nukrisdami-' To
je katastrofoje užsimušė 
128 žmonės. Valdžios eks
pertai teigia, kad už susi
dūrimą ore buvo atsako
mi ngas Trans-World Air
lines lakūnas. Abiejų orlai
vių lakūnai turėjo jiems 
paskirtą aukštį. Kelionės 
viduryje TWA lakūnas per 
radiją prašė aerodromo 
kontrolės bokšto, kad jam 
būtų duotas leidimas kilti 
aukščiau, kad išvehgti aud
rą. Jam buvo įspėfa, kad 
tame aukštyje visai netoli 
jo skrenda United Airlines 
lėktuvas. Tai buvo jo pa
reiga būti labai atsargiam, 
sako valdžios ekspertai.

—i----------------

Ambasadorius mano, kad dar 
reikėtų padėti jugoslavams

New Yorkas. — Ameri
kos ambasadorius Jugosla
vijoje James Riddelberge- 
ris sugrįžo namo. Jis sako, 
kad Jugoslavija laipsniškai 
darosi vis draugiškesnė Ta
rybų Sąjungai, bet lieka 
drauginga ir Amerikai. Jis 
sakė, kad “Jugoslavijos po
litika lieka nepriklauso
ma.” Riddelbergeris lieka 
prie nusistatymo, kad Ame
rika turėtų tęsti pagalbos 
davimą Jugoslavijai.

Tokyo. — Socialistų lai
mėjimas rinkimuose užtik
rina, kad Hatojamos val
džia negalės pravesti apsi
ginklavimo planų. ’ Tiems 
planams pravesti reikia se
nato dviejų trečdalių balsų, 
ko dabar konservatoriai 
neturi.

L. Prūseika Vilny rašo:
“Vėliausiam Tarybų Sąjun

gos Komunistų Partijos pa
reiškime sakoma, kad daug 
nelabų Stalino darbų -iškilo 
aikštėn tik po jo minties. 
Apie nuožmų civilių teisių slo
pinimą daugiausia sužinota 
tik laike Berijos teismo.

Štai kodėl asmenybės .kulto 
marinimas prasidėjo ne anks
čiau, bet vėliau”.

Diskusijos dėl asmenybės 
kulto garbinimo dar vis, tebe
vyksta — prasidėjo jos ir .mū
sų spaudoje.

aštri, kad ji nepatiko ir Pa
kistano valdžios žmonėms. 
Pakistanas priklauso prie 
amerikietiško bloko ir ne
gauna pagalbos iš Tarybų 
Sąjungos, bet su Sovietais 
vis vien vis smarkiau pre
kiauja. Indijos spauda sa
ko, kad beveik juokinga 
matyti karieristą politikie
rių Nixoną, kuris daugelio 
akyse yra “Tricky Dicky,” 
skaitant pamokslus garbin
gam Indijos tautos vadovui 
Nehrui.

VĖLIAUSIOS-
ŽINIOS

Gettysburgas. — Prezi
dentas Eisenhoweris ant
radienį čia konferavo su 
kongresiniais“ republikonų 
vadais.

Maskva. — “Pravda” sa
ko, kad Tarybų\Sąjunga 
yra pasirengusi duoti eko
nominės ir techniškos pa
galbos Graikijai.

; Jeruzalė. —- E in Hatse- 
vos kaime Negevo dykumo
je prie ’ Negyvosios jūros 
Jordano kariai užmušė du 
civiliu izraeliečiu, sako Iz
raelis. Paliaubų komisija 
bijo, kad izraeliečiai pra
ves keršto puolimus prieš 
Jordaną.

Alžyras. — Nacionalistai 
nukovė septynis francūzų 
kareivius.'

Senatorius Lehmanas gal 
atsisakys būt kandidatu

New Yorkas. — Demo
kratai bijo, kad įtakingasis 
senatorius Herbertas Leh
manas šiuo kartu atsisakys, 
kandidatuoti. Jis jau turi 
78 metus amžiaus. Leh
manas paskelbė, kad jis ne
nori būti New Yorko at
stovu demokratų suvažiavi
mo rezoliucijos komisijoje. 
Iš to daroma išvada, kad 
Lehmanas gal pradeda pa
sitraukti iš viešo gyvenimo.

Demokratai norėtų, kad 
Lehmanas vėl kandidatuo
tų, nes j iš priduoda nema
žai svorio jų sąrašui. • Jų 
politikierius Carmine De- 
Sapio šiomis dienomis ke
letą kartų konferavo su 
Lehmanu, bandydamas, 
kaip matyti, jį įtikinti, kad 
jis kandidatuotų.

Nicosia.— Britanijos ge
neralinio štabo viršininkas 
Templeris lankosi > Kipre. 
Kad jį apsaugoti nuo nacio
nalistų kipriečių; britai 
ėmėsi nepaprastų saugumo 
priemonių.

Washingtonas. — Kon
gresas persiuntė Baltajam 
namui bilįų, kuris numato 
mirties bausmę narkotikų 
pardavinėtojams.

Japonijos leairiečiai 
smarkiai sustiprėjo
Socialistai ir komunistai gavo 

virš 40 nuoš. paduotų balsų
Tokyo. —- Japonijoje įvy

ko parlamento t aukštesnio 
buto (senato, arba, kaip jis 
Japonijoje vadinamas, “pa
tarėjų buto”) rinkimai. Pil
ni rezultatai dar nežinomi, 
bet konservatyviai elemen
tai jau pripažino, kad kai
rieji, socialistaai ir komu
nistai, jiems sudavė didelį 
smūgį ir smarkiai sustipri
no savo jėgas.

Socialistai šiuose rinki
muose gavo virš 11 milijo
nų balsų (iš viso paduota) 
29 milijonai balsų), kas 
reiškia, apie 37 nuošim
čius. Tuo tarpu praeityje 
socialistai gavo tik 29%. 
Komunistai šiuose rinki
muose gavo virš dviejų mi
lijonų balsų, padidindami 
savo jėgas beveik dvigubai 
ir gaudami apie 4% balsų.

Civilių laisvių sąjunga sako:
Paštas neturi teisės 
sulaikyt spausdinius

Washingtonas. — Ameri- I 
kos civilinių teisių sąjunga 
(American Civil Liberties 
Union) išreiškė savo pro
testą prieš valdžios pastan
gas sulaikyti kai kuriuos 
spausdinius, kurie paštu at
eina iš. užsienio. Kongrese 
įneštas bilius, kad asmenys 
arba grupės, kurie" nori 
siųsti politinę literatūrą 
Amerikon, turėtų iš anksto 
registruotis ir gauti leidi
mą. Kaip yra žinoma, ir 
dabar paštas savo nuožiūra 
sulaiko, sako gerai infor

Vokietijos sočialdemokratai 
laiko suvažiavimą Miiincheue
Miunchenas. — Vakarų 

Vokietijos Socialdemokratų 
partija atidarė čia savo 
septintą pokarinį suvažia
vimą. Jis vyksta vietinio 
muziejaus susirinkimų au
ditorijoje . Sakoma, kad tai 
viltingiausias iš visų Vak. 
Vokietijos socialistų suva
žiavimų, nes socialdemo
kratai jaučia, kad jie dabar 
arčiau valdžios vairo, ne
gu bet kada praeityje.

Žemes drebėjimas ir potvyniai 
Graikijos salose.—42 užsimušė
Atėnai. — Visa Graikija 

liūdi dėl tragedijos, kuri iš
tiko Egėju jūros saliukių 
gyventojus. Nuo žemės dre
bėjimų ir potvynių ten žu
vo 42 žmonės, taipgi yra 
nemažai sužeistų. Žemės 
drebėjimas prasidėjo ug- 
niakalnio išsiveržimu The- 
ros saliukęje. Drebėjimas 
sukėlė didžiules bangas jū
roje, kurios aptvindė že
mesnes saliukių dalis. Da- 

Socialistai ir komunistai 
tokiu būdu kartu turi virš 
40% visų balsų. Kelios ne
priklausomos grupelės, ku
rios paprastai balsuoja su 
kairiečiais, irgi gavo nuo
šimtį kitą.

Japonijos spauda iš to 
daro 'išvadą, kad kairios, 
partijos dabar turi Japoni
joje maždaug tokią jėgą, 
kaip Italijoje ir Prancūzi
joje — beveik pusė gyven
tojų joms pritaria.

Manoma, kad šie rinki
mai žymiai atsilieps į Ja
ponijos užsienio politiką ir 
privers konservatyvę val
džią plačiau prekiauti su 
Sovietais ir Liaudies Kini
ja bei sueiti į santykius su 
tomis socialistinėmis šali
mis.

muoti šaltiniai, daug spaus- 
dinių, kurie ateina iš socia
listiniu kraštų.

ACLU atstovas Irvin- 
gas Freemanas sakė Kon
greso juridiniam komite
tui, kad paštinė' cenzūra 
yra civilių laisvių laužy
mas. Jis sakė, kad nėra 
aiškios ribos tarp politinės 
ir nepolitinės literatūros, 
kad paliekant nuosprendį 
pašto nuožiūrai, paštas fak- 
tinai gauna cenzoriaus tei
ses.

Socialdemokratai nese
niai, po ilgo svyravimo ir 
abejojimo, pagaliau' iškris- 
talizavo aiškią programą. 
Jie dabar stoja -už Vo
kietijos pasitraukimą iš 
NATO, už abiejų Vokieti
jos dalių .suliejimą į vieną 
neginkluotą ir neutrališką 
valstybę, kuri nepriklausy
tų jokiems kariniams blo
kams.

lis gyventojų žuvo drebėji
mo griuvėsiuose, dalis pa
skendo vandens bangose.

Smarkiausiai paliestos 
salos yra Tearia, Samos, 
Paros, Thera, Leros, Ka
ly mnos, Nisyros ir Astry- 
palaia. Tai vis salos/ku- 
rios minimos graikų mito
logijoje ir yra gerai žino
mos visiems, kurie studija
vo senoVės Graikijos išto- 
riją.

Demokratų sloganas būsiąs: 
“Balsas už Eisenhower^ tai 
balsas už Richardą Nixoną”
Washingtonas. — Gerai 

informuoti politiniai rate
liai sako, kad demokratai 
jau turi išdirbę savo vy
riausią priešrinkiminės 
kampanijos strategiją ir 
jie jau turi savo vadovau
jantį sloganą. Strategija 
bus pabrėžti, kad, imant 
domėn Eisenhowerio svei
katą, vice-prezidento rolė 
darosi vis svarbesnė. Ne
bus tiesioginiai sakoma, 
kad vice-prezidentas gali 
tapti prezidentu, jeigu Ei-

Darbo unijų 
kovos lauke
Detroitas. — Bedarbių 

skaičius Michigane per vie
ną mėnesį paaugo ant 13,- 
000 ir dabar ten jau yra 
220,000 registruotų bedar
bių. Pačiame Detroite be
darbių skaičius paaugo ant 
6,000 ir jų yra 139,000.

Aųto-darbininkų unijos 
vadai šį. ketvirtadienį kon- 
feruos Rock Islande, III. su 
ūkinių padargų fabrikantų 
atstovais nedarbo klausi
mais.

Pittsburgas. — Jau 11-ta 
diena, kai tęsiasi plieninin- 
kų streikas. Apart 650,000 
streikierių, be darbo ran
dasi apie 100,000 darbinin
kų su plieno surištose pra
monėse, kurie tapo atleisti 
iš darbo. •:

Reutheris norėtų pasiųsti 
unijos delegatus Lenkijon

Detroitas. — Keletas mė
nesių atgal Lenkijos darbo 
unijų galva Stanislavas 
Wozniakas kreipėsi-į auto- 
darbininkų uniją (UAW) 
su kvietimu atsiųsti delega
ciją Lenkijon. Reutheris 
tada kvietimą atmetė.

Dabar Reutheris kreipė
si į Wozniaką ir sako, kad 
jis jau norėtų pasiųsti de
legaciją. Bet jis norėtų, 
kad ta delegacija vyktų 
kaip Poznanės įvykių tyri
nėtoja. Į tą delegaciją, sa
ko jis, įeitų lenkiškai kal
bantieji lenkų kilmės Ame
rikos unijistai.

Kol kas lenkai dar neap
sakė Reutheriui.

Londonas. — Edenas sa
ko, kad tarybinis nusigin
klavimas jam nepakanka
mai 'greitas.

' Kiekviena tų salų turi 
nuo kelių iki keliolikos 
tūkstančių gyventojų. Kuo
met drebėjimas prasidėjo, 
gyventojai panikoje bėgo iš 
savo griūnančių namų į 
laukus, bet dažnai bangos 
tuos laukus užliejo.

Drebėjimas buvo jaučia
mas ir sostinėje Atėnuose, 
bet čia jis žalos nepridarė. 

senhowerio termino vidu
ryje mirtų, bet bus duota 
suprasti taip, taipgi bus 
nurodyta, kad ir Eisenho- 
weriui, gyvenant, jo sveika
ta jam neleidžia būti pilna- 
laikiu prezidentu.

Vyriausias demokratų 
sloganas būsiąs, sako 'eks
pertą  ̂V‘B alsas už Eisen- 
howerj yra balsas už Nix- 
oną.” Tas sloganas gali bū
ti suprastas keliais būdais 
—kad balsuojant ui Eisen
hower) balsuotojas balsuo
ja ir už jo vice-prezidentą, 
taipgi, kad balsuojant už 
Eisenhowerį jis gal balsuo
ja už Nixoną į prezidentus 
(jeigu kas nors atsitiktų su 
Eisenhoweriu). Demokra
tai tokia taktika tikisi ati
traukti nuo republikonų ne
priklausomus balsus tų, ku
rie remia Eisenhower}, bet 
nusistatę prieš ultra-reak- 
cininką Nixona.

Kad dar labiau pabrėžti 
vice-prezidento rolę, demo-< 
kratai savo konvencijoje 
planuoja nominuoti vice- 
prezidentinį kandidatą ne 
po prezidentinio kandidato 
priėmimo kalbos, kaip tai 
paprastai daroma, o sykiu,, 
kad abu paskutinėje dieno
je galėtų padaryti priėmi
mo pareiškimus.

X

Pėlicija suėmė du apgaviku, 
kurfes bandė išgauti pinigus

New'^Y^rkas. — Jau sa
vaitė po to, kai buvo pa
grobtas Weinbergeriu nau
jagimis kūdikis, bet kidna- 
piktojas dar neatsiliepė į 
tėvų siūlymus jam duoti iš
pirkimą, neigi policijai pa
sisekė susekti nusikaltėlio 
pėdsakus.

Bet policija tuo tarpu su
ėmė du jaunus vyrus, Ro
bertą Gieblerį ir Gordoną 
Rowell}, kurie telefonavo 
Weinbergeriu šeimai ir sa
kė, kad jie turi vaikutį. 
Jie reikalavo $5,000. Wein- 
bergerienė, patikėjusi, pa
dėjo tą pinigų sumą į nu
rodytą vietą ir nusiskubi
no į Jackson Heights vie
ną katalikišką bažnyčią, 
kur kinaperiai neva žadė
jo palikti vaiką. Ji jo ne
rado.

Tuo tarpu tie du tapo po
licijos suimti ir prisipažino. 
Policija juos susekė sekda
ma telefonus.

Roxbury, Conn.—šį penk
tadienį* Arthur Milleris ir 
jo žmona Marilyn Monroe 
išskrenda Britanijon. Jie * 
jau išnuomavo namą prie 
Londono, kur praleis kele
tą mėnesių. Marilyn vai
dins filme “Miegantis prin
cas,” o Milleris dalyvaus 
PEN tarptautiniame rašy
tojų suvažiavime.

• ORAS NEW YORKE 
Vėsiau, giedra.
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Streikas 2ali būti ilsias mer-

laisvių, daug pinigų, daug 
laisvo laiko. Jie turi kuo 
nors užsiimti. Jie girdi ra
dijuje. ’ mato televizijoje, 
spaudoje ir teatruose viso
kias žmogžudystes. Ypa
tingai kuomet parodo, kad 
blogdarių nepagauna, jie pa- 
siukvatija išbandyti kaip 
jiems pasisektų. Jaunam 
žingeidu, kaip viskas išei-

“Divorsai prasideda miegrūmy. 
sako Dr. G. W. Grane

straipsnis plačiai

DABAR JAU ATRODO, kad plieno pramonės dar
bininkų streikas gali būti ilgas. Samdytojai neparodo 
jokių nusileidimų darbininkams, 9 pastarieji yra pasi
ryžę būti streiko lauke, kol jų reikalavimai bus išpildyti.

Ryšium su plieno darbininkų streiku, kai kurios ki
tos pramonės atleidžia darbininkus iš darbo tūkstan
čiais. Ypatingai geležinkelių kompanijos tuo pasižymi. 
Jos sako, kad nesant plieno produkcijos, traukiniai, ku
rie vežiojo plieną ir su juo susijusius kitus produktus, 
dabar stovi tušti, nes jie neturi darbo.

Mes nežinome, kaip ten viskas yra.
lykas turi 
pramonėje jib būtų, bando gązdinti darbininkus, bando 
erzinti juos vienus prieš kitus.

Sakoma, jau apie 100,000 darbininkų, dirbusių ki
tose pramonėse, paleista iš darbo dėl plieno darbininkų 
streiko.

Nežiūrint visko, plieno darbininkai privalo laikytis 
solidariškai, o kitų pramonių organizuoti darbininkai 
turėtų jiems padėti.

Bet vienas da- 
ti aiškus: ..samdytojai, nežiūrint kurioje

• baisi ‘profesija’

perka, nes ne visos šeimi
ninkės žino jų gerumą, nau
dingumą. O kitos nenori 
ilgai virinti. Ne visur ir»* 
krautuvėse jų tegausi, nes 
žmonės jų neklausia, tai 
krautuvininkai neima į sa
vo krautuvę, nes krautuvės 
viską ima tiktai dėl pelno. 
Bet jei daugelis ko perka, 
tai tada jie jau laiko. Ku
rioje krautuvėje dažnai 
maistą perki, paklausk sa
vininko 'tekių ryžių, para- 

tai kitą

jau neatsiranda šeimos. Bet 
štai gimė kūdikis. Mote
ryje motinystės pojūčiai 
keleriopai padidėjo.
niai jinai beveik 
“sušalo.”
sys dabar nukreiptas į kū
dikį. Ji pamiršta savo 
meilužės vaidmenį.

Vyras gi nepasikeičia
Daugelis moterų įsivaiz

duoja, kad, apsivedus, viską 
susitvarkius, o ypač susi
laukus šeimos, kaip jos, 
taip ir vyrai nebeturi tokių 
tvirtų lytinių . pojūčių ir 
troškimų, kokius jie turėjo 
pirmiau. Betgi taip nėra, 
sako Dr. Crane. Dažnai 
dar esti atbulai. Kaip ten 
bebūtų, turėjimas žmonos 
ir kūdikių vyrui lytinių rei
kalavimų nesumažina.

Ir štai nuo čia prasideda 
nesusipratimai. Iš sykio 
jie būna maži, menki. Bet 
jie vystosi, auga, lapoja. 
Vienas dalykas veda prie 
kito. Dažnai nei vyras, nei 
moteris nė nemano, jog ne
laimė, jog nesantaika pra
sidėjo miegrūmyje.

“Užsilaikyk pagal savo 
amžių”

Dar būna ir taip: Vyras 
meilinasi prie savo žmone
lės, bet toji susiraukusi jį 
subara: “Jonai, užsilaikyk 
pagal savo amžių!” Pri
trenktas, pažemintas ir at
mestas vyras eina šalin

Nyti- 
visiškai 

Visas jos dėme-

gink partPąukti, 
kratą jau tu\ės.

di
vis

RYŽIAI U SŪRIU

Pradedu šį rašinėlį taip:
Prieš porą savaičių ma

čiau Laisvėje vieno rašyto- 
j o Iterespon d e n c i j ą apie 
jaunuolius ir jų piktus dar
bus,. Ypačiai šiurpus pa
vyzdys tos 16 metų mergai
tės, pasikėsinusios nužudy
ti tėvus,/ir tų vyrų piktas 
darbas pagelbėti tai 
gaitei užmušti tekus.

Rašytojas užklausė, kas 
kaltas ? i

Aš mėginsiu dalinai atsa
kyti, nes esu motina dviejų 
sūnų. Esu priklausiusi Tė
vų ir Mokytojų (PTA) or
ganizacijoje, kuri turi ke
lis milijonus narių. Esu 
pilnai dalyvavusi jos par- 
gose nuo mažiausios iki di
džiausios vietos. Ketverius 
metus buvau International 
Relations Chairmanu (tarp
tautinių toje organizacijo
je santykių pirmininke). 
Eidama šias pareigas susi
tikdavau su visokių tautų 
moterimis ir gvildendavom 
visokius klausimus. Tokiu, 
būdu mačiau ir girdėjau 
vaikų ir tėvų apsiėjimus.

Teko daug kartų būti su 
mokyklos vedėja (princi
pai) ir kalbėtis su ja apie 
tėvus ir vaikus, nes aš bu
vau tos mokyklos PTA pir
mininke, turėjau su ja pa
sitarti pirm galėjimo ką 
nors veikti toje mokyklo
je. Giliai susidraugavom. 
Kartais tekdavo pusėtinai 
susiremti, kada pareikalau
davau tam tikrų pagerini
mų vaikams toje mokyklo
je. Po įrodymo mano rei- 

; kalvinų, teisėtumo vdl susi- 
! susigerįndavome.

Būdama arti jos dažnai
> atve

dant į jos ofisą. Iš tikrų
jų jūs stebėtumėtės tų vai
kų atsakymais, Už tai prin
cipai ; dažnai užduodavo 
jiems per veidą. «

Mačiau tame pačiame ofi
se, kai tėvai ateidavo ir už 
vaikui ginčydavo, kad būk 
jų vaikai labai gyvi, -už tai 
tokie neramūs. Jie nematė 
reikalo jų vaikus bausti už 
tam tikrus pasielgimus, nes 
vaikai turį pasireikšti (to 
express themselves), sakė 
jie. Tik tada galį užaugti 
geri, kada gali pilnutinai 
reikšti savo* žinojimą ir iš
naudoti gyvumą. Būk koks 
tai rašytojas, jiems taip sa
kęs, ir tėvai mąstė, kad taip 
būsią gerai.

Panašaus pateisinimo sa
viesiems yra ir mano kai
mynijoje. Dažnai matau, 
kai vaikai ką blogo sako tė
vams, ar ką blogo daro. Tie 
tėvai nemato ir nieko ne
sako už blogus sakinius. 
Daug sykių ir per, veidą tė
vui ar motinai užkerta. Te
gu mes būtumėm taip pa
darę savo tėvams, nekurtą 
būtume turėję kruviną no
sį.

Mes gerbdavom savo tė
vus, atjausdavom senus 
žmones. Dabar, 
kur: seni žmonės 
vąikąi sėdi. Jeigu seni ne
paeina greitai, tai 
stumia. Girdėjau jauną hu
so vairuotoją sakant se
niui: Jeigu nepaeini, tai 
būk namie, kur priklausai. 
Gaila, kad aš buvau kita
me gale to bušo, aš tam 
jaunuoliui būčiau gerai pa
sakiusi.

Jeigu tėvai Vietoje ateiti 
mokyklon ir bartis su mo
kytojais už smulkias < pa
baudas vaikams, blogai at
sakinėjančius vaikus pa
baustų, viskas būtų kitaip, 

J Šiandien vaikai turi daug

Vaikę vogimas-
PRIEŠ KELET2I DIENŲ nežinomi piktadariai pa

vogė turtingų žmonių — Weinbergeriu—penkių savai
čių amžiaus kūdikį, Petruką. Weinberger į. 
riai gyvena Westbury, N. Y.

Kas tą kūdikį pavogė? Nieks kol kas 
koma, vagys palikę raščiuką, reikalaujant, 
tėvai sumokėtų tam tikrą pinigų sumą, o tada jie vai
kutį grąžins.

Tėvai, sakoma, yra pasiryžę mokėti pinigus, bet tik 
nori, kad kūdikis būtų grąžintas-

. i 1 * ’• -j

Deja, sugrąžinti kūdikį jau nėra vagims taip leng-' matydavau vaikus 
va- Spauda, sužinojusi apie tą baisią vagystę, pasisku
bino paskelbti tai- savo skiltyse. Na, po tą policija pra
dėjo budėti. Tokiu būdu kūdikio vagims sugrąžinti kū
dikį būtų keblu, jei jie ir norėtų-—juos gali sučiupti.

Ir taip Petrukas Weinbergeris dar vis nėra’ tėvams 
sugrąžintas.

Netenka nė sakyti', kad vaikų vogimas, žmonių vo
gimas yra. pati žiauriausia kriminalybė. Kuo gi penkių 
savaičių amžiaus kūdikis kam nors nusikalto? Aišku, 
niekam. Bet jis pavogtas. Jis kankinamas. Jį gali be
širdžiai, suni-ekšėję sutvėrimaJ nužudyti! • *

Niekur pasaulyje vaikų vogimas nėra taip “įsišak- 
nėjęs” kaip Amerikoje. Nežiūrint aštrių įstatymų, iš
leistų prieš žmonių vogimus, jie vyksta viens po kito. •

Kodėl? Kame to viso šaknys? Auklėjime? Godume 
į turtą? *•

Sunku į tuos klausimus tikrai atsakyti. Užtenka 
padaryti išvadą, kad visuomenėje, kurioje tokie žiaurūs 
reiškiniai kartojasi, yra ne viskas gerai, ne viskas tvar
koje!

Weinbergc

nežino. Sa- 
kad kūdikio

Sako: peranksti apsidžiaugė
Kanados Liaudies Balsas rašo:
“Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius ponas 

Dulles aną dieną apsidžiaugė, kad jo departmentas įme- 
tė didelę bombą į komunistų tarpą, kuomet jis paskelbė 
Chruščiovo kalbą, sakytą slaptoj sesijoj. Girdi, dabar 
komunistai susipešė tarpusavyje, bet apsisukęs jis bau
ginasi, kad Chruščiovo (suprask, Tarybų Sąjungos ko
munistų) nauja taktika jam nepatinka. Girdi, Stalino 
taktika jam geriau patikus, nes buvę lengviau duoti at
kirčius. I •

“Veltui Dulles džiaugiasi. Kritika, kurią iššaukė 
Chruščiovo raportas, yra sveikas dalykas. Ji dar dau
giau paakstins Tarybų Sąjungos lyderius imtis tolimes
nių žygių ištaisymui klaidų ir negerumų.
kada tos kritikos visai nebuvo ir buvo leidžiama klai
doms įsišaknyti- Pavyzdžiui, visur buvo jaučiama, kad 
kas nors negera su tuo garbinimu Stalino, bet nebuvo 
viešai kriokuojama- \

“Darbininkiškos organizacijos ir valstybės per dis
kusijas ir kritiką ištaisys visus negerumus ir nesklandu
mus. Gerą pavyzdį duoda Jugoslavijos ir Tarybų Są^ 
Jungos istorija. Reikėjo ryžtingumo iš Tarybų Sąjun
gos pusės, bet reikiami žygiai buvo atlikti, kritika,buvo 
priimta ir dabar padėtis normalizuojasi.

“Dulles dar sykį apsivils.”

Bloga tada

2 pu«L Laisv©.( Liberty). Trečiad., .Liepos fJuly) 11, 1936

važiuok 
stovi, o

dar pa-

Paimkim dabartinius lai
kus :

Sūnui ar dukrai sulaukus 
šešiolikos metu tėvai nu- t- 
perka mašiną vaikui va
žiuoti į mokyklą, kuri tik 
viena mylia nuo namų. Tu
rėdami mašina, turi turėti
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ir pinigų.. Jeigu dirba, tai 
gerai, jei ne, turi pinigų 
kaip nors gauti —nuo tė
vų ar kitu būdu. Kada tu
ri mašiną — turi merginą, 
turėdamas merginą — turi 
vestis. Mano sūnus-yra 20 
metų, o dauguma jo drau
gų jau vedę ir net turi šei
myną. Jeigu nedirba, tė
vai duoda duoną ir butą. 
Jeigu susilaukia šeimynos, 
koks tada jų gyvenimas: 
būna visko — girtuokliavi
mo, muštynių ir zudysčių.

Jeigu tėvai nebūtų ma
šinos pirkę, tų vaikų gyve
nimas būtų buvęs kitoks?

Ar gali vaikus kaltinti už 
tokius dalykus .Ne, — tė
vus. Daugelis gerai už
dirba, tai nori, kad vaikai 
geriausią gyvenimą turėtų, 
žinoma, be jokio darbo, 
vargo.

Man nereikia apie kitus 
daug rašyti, aš galiu paimti 
mūsų gyvenimą. Tėvas Lie
tuvoj buvo biednas. Jis ap
sivedė ne taip biedną, bet 
kad ji su bernu apsivedė, 
jos tėvai nedavė posogos 
ir kraičio, tad mano, mamai 
teko gyventi pas jo tėvą, 
kur- skurdo iki savo kam
pelio atsiekė. Kurie yra 
Lietuvoje augę, žino, kaip 
maVčioms būna. Tėvas at
vyko į Ameriką, vėliau at
siėmė ir šeimą.

Kada mano brolis paau
go, mama jį keldavo ieško
ti darbo. Tuomet tėvas su
rikdavo: Tegu miega. Pri
sidirbs. Aš ’ nenoriu, kad 
mano sūnus taip vargtų ir 
dirbtų, kaip aš vargau. 
Taip elgdamasis tėvas nu
skriaudė mano brolį, nes 
atėmė iš jo tą žinystę, ge
rumą gyvenime, draugišku
mą žmonėse, kurį pasieki 
tik pats pergyvenęs viską.

Kaip aš matau, tai mano 
tėvo elgimasis, buvo tik pra
džia. Dabartiniais laikais 
daugelis tėvų taip elgiasi.

Kad nė tas prąkeiktas 
pinigas, viskas būtų kitaip 
tėvams ir vaikams.

Kada pradedi galvoti, ro
dos, negalėtume tėvų kal
tinti už norą, kad jų vai
kai turėtų geriau, negu jie 
patys turėjo. Bet giliau 
pagalvojęs pamatysi, kad įr 
gerumas privalo turėti ri
bas, nes perdaug gero da
rymas daro ir daug blogo. 
Prie liaupsinimo. įpratinti 
vaikai mano, kad tavo prie
dermė jiems viską suteikti.

Esu girdėjusi vaikus tė
vams sakant — aš nepra
šiau, kad mane gimdytum. 
Esu girdėjusi sakant — tu
rėjot daug vaikų, manėt, 
kad kai u ž a u g i n s i t, tai 
jums nereikės dirbti.

žinoma, daug sutiks, daug 
bus priešingų mano šiam 
rašinėliui, bet rimtai pagal
voję matys teisingumą. 
Šiandien net amerikoniš
kame laikraštyje ūašo:

di- sū-

New Yorko didlapyje “N. 
Y., Herald-Tribune” tilpo 
Dr. Crane serija straipsnių 
apie Amerikos žmonių šei
myniškus reikalus ir gyve
nimą. Jie buvo pusėtinai 
įdomūs. Aštuntasis Dr. 
Cran
kalba apie divorsus, kaip -ir 
kodėl jie atsiranda, Juk 
skaitlinės parodo, kad labai 
didelė Amerikos žmonių da
lis yra divorsuoti. Taipgi 
yra faktas, kad kasmet 
vorsai Amerikoje dar 
daugėja.

Dr. Crane nuomone,
vorsų (ištuokų) priežasčių 
yra daugybė. Ypatingai 
s a v r b u s yra ekonominis 
vąidmuo. Dažnai poros pa
krinka dėl to, kad vyras 
ir moteris politiniai bei re
liginiai nesusitaiko. Bet 
bene pati svarbiausia di
vorsų priežastis yra lytinė/ 
Dr. Crane tiesiog sako, kad 
“divorsai paprastai praside* 
da miegrūmyje.” Žmona 
visiškai gera virtuvėje (mo
ka gerai paruošti valgius). 
Ji visaip kaip puiki taip 
vadinamame “gyvenamaja
me” kambaryje: moka su 
žmonėmis apsieiti, švariai 
viską užlaiko ir tt. Bet kai 
prieiname prie miegrūmio 
ir lovos, jau visai kitokia 
istorija!

Gamtiškieji skirtumai
Dalykas yra tame, pasak 

šio gydytojo, kad tarpe vy
ro ir moters lytiniai pojū
čiai yra labai skirtingi. 
Taip jau ėsą gamtos sutvar
kyta. Tik gaila, girdi, kad 
tos tiesos daug kas, ypač iš 
moterų, nepajėgia suprasti, 
arba nenori pripažinti.

Taip yra gamtos patvar
kyta, kad vyro lytiniai 
troškimai daug didesni ir 
stipresni, negu moters. Juk 
taip senovėje buvusi prigi
jusi ir išsivysčiusi daugpa
tystė. Tik jau mūsų lai
kais prieita <prie išvados, 
kad vienpatystė yra daug 
geresnis ir sveikesnis “už
siėmimas.” Tai svarbu at
siminti ‘ kiekvienai jaunai 
moteriškei. Ji turi būti 
“šiltesnė” ir pala n k e s n e 
linkui savo vyro lytinių rei
kalavimų.

Skirtumas tarp vedusios 
ir nevedusius

Moteris esanti gamtos su
tverta pirmoje vietoje mo
tina, ’ o tiktai antroje vieto
je meilužė. Dar pusė bėdos, ■ 
kai jinai tebėra neištekėju
si. Tada jinai daugiau dė
mesio kreipia į meiliškus 
pojūčius. Motinystės pri
gimtis esti padėta į šalį. 
Todėl mergina, draugauda
ma su vaikinu, esti “šiltes
nė,” lytiniai jautresnė, mei
lesnė. Todėl tarpe jų vis
kas geriau sekasi. Jie ma
no, kad jie vienas kitą la
bai myli ir vienas kitu yra 
visaip pasitenkinę.

Bet po apsivedimo prasi
deda kita istorija. Dar pu
sė bėdos, jei tarpe jų tuo

apie

dar 
sau-

3 puodukai vandens 
puodukas sutarkuoto 

rio
2 šaukštai sviesto
1 /Svogūnas 
p išplakti kiaušiniai, 
(druskos ir pipirų pagal 

skonį (druskos 
šaukštukas).

Išvirk ryžius. Jei 
liko vandens, nusunk
sai. Paspragink svogūną 
svieste. Išsviestuok kepa
mą apigjlią blėtą (gali bū
ti kaip pajui).

Sumaišyk visus produk
tus kartu, supilk į blėtą. 
Ant viršaus užberk dau
giau sūrio ir dar kiek svies
to. Kepk nekarštame pe
čiuje (275 F. laipsniai) apie 
pusę valandos.

Sūris tinka geltonasis 
amerikoniškas. V.

a i p auklimas
mestas vyras ema sami.
Bet jo troškimai neduoda cIąCIIICS JHllCtlS
jam ramybės. Jis pradeda j 
galvoti apie išeitį. Jis pra
deda ieškoti nusiraminimo 
kitose moteryse.

Kartais, žinoma, būna ir SJf 
atbulai. Kartais moteris Pa 
būna “šiltesnė” už savo vy
rą. Tokiame atsitikime mo
teris būna verčiama ieškoti 
pasitenkinimo kitur. Ta- ypajįjfcę^sudar 
čiau, šio gydytojo nuomo-■kyaujo sudėtis

tAUJAS.
Kraujas savo 
žai tesiskiria

sudėtimi ma- 
nuo suaugu- 
kraujo kiekis 
amžiaus vai
su kūno svo-

z-

ne, tokių atsitikimų pro- 
porcionaliai daug i 
Daugiausia divorsų prasi
deda su Vyrų lytiniu nepa
sitenkinimu.

kraujo, o
ankstyvo 

kus, lyginant 
riu, net didesnis, negu pas 
suaugusį. Vaiko amžiaus 

o tai, kad 
yra nępas- 

bvi: ji greit keičiasi susir-j
Įtakoje, bet užtar 
sunormalėja sveiks- 
Nepalankios gyveni-

—Nepasiduok vaikams. 
Geriau matyti jo mažo aša
ras riedant per veidą da
bar, negu pačiam ašaroti 
už dviejų dešimtų metų 
žiūrint į jį per kalėjimo 
grotu§. •

—Vaikų auklėjimas^ nėra 
piknikas. Tai yra užduotis 
kaip kad savo darbu išeiti 
kolegijos mokslą, — rašo 
laikraštis.

Mūsų mieste p radėjo 
smarkiau veikti jaunimo 
klausimu, nes diena iš die
nos jaunime padėtis blogės 

Anna
Cleveland^ Ohio

ŠEIMININKĖMS
KOKIUS RYŽIUS 

NAUDOJ AT?
Ryžiai yra kelių rūšių: 

balti, gražiai nupališiuoti, 
nuimta žievelė su visais vi
taminais, mineralais, palik
ta tiktai krakmolas. Betj 
jie labiausiai populiariški,' 
daugiausia naudojami. Mat, 
gražiai atrodo, greičiau su
verda ir daugiau garsinami 
už kitus. Dauguma šeimi
ninkių dar nepaiso ieškoti 
ko naudingesnio, seka viena 
kitą, bile greitai pagaminti j 
ir gražiai atrodys.

Kita rūšis yra 
vadinami laukiniai 
(“Wild rice”). Šitie

mažiau, (girnų
greit 
tant.

|mo sąlygos, pavyzdžiui, ty- 
; ro oro trūkumas, blogas 
maistas- karštis, verčiąs 
kūdikį stipriai prakaituo
ti, greit ii’ staigiai atsilie- 
pįa kraujo sudėčiai.

Today s Pattern

taip i

tikre
nybėje nėra ryžiai, bet lau
kinių žolių 'sėklos. Tos žo
lės auga aplink didžiuosius 
ežerus. Jie yra tamsios 
spalvos. Paduodami prie 
laukinių paukščių mėsos.

Dar yra vadinamieji “con
verted rice.” Šie būna pa
šutinti garų ir paskiau iš
džiovinti pirm supakavimo. 
Jiems mažiau tereikia viri
mo.

^Dar kiti greitai iš.ver- 
damieji — “quick cooking 
rice” — yra jau pavirti, ir i 
kada šeimininkė nori ant 
greitųjų .pagaminti, tai šie 
yra jai naudingi.

Be,tgi yra ir natūralių ry
žių, kurių nenuimta žieve
lė. Jie tebėra su visais vi
taminais, mineralais. Bet 
spalva nepatraukli, ruda, ir 
reikia ilgiau pavirti. Bet 
išvirusi turėsi iš jų daugiau 
naudos. Jų* mažai žmonės

9047 
SIZES

by UI&AioM
Pattern 9047: Misses’ Sizes 12. 

14. 16. 18. 20; 40. Size 16 dress 
takes 4 yards 35-inch; iacket, 2', 
yards; dickie, % yard

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



D. RODĄ

Čekoslovakijos respublikoje
(Kelionės įspūdžiai)

t ' (Tąsa)
Nusileidę liftu žemyn, ne

trukus patekome į rotušės pa
state esančią Prahos miesto 
tarybos posėdžių salę. Kadan
gi buvo sekmadienis — poilsio 
diena,—mums neteko pamaty
ti miesto šeimininkų, o tik pa
sėdėti vieną kitą minutę jų 
kėdėse.. . Mums paaiškino, 
kad čia kiekvieną savaitę 
sprendžiami reikšmingi mies
to gyvenimo klausimai. Prieš 
kelias dienas čia buvo įteik
tos premijos už Įvairius pasie
kimus Prahos televizijos apa
ratų gamintojams, mokslinin
kams, literatūros ir meno, 
spaudos darbuotojams.

Išeidami iš Rotušės rūmų, 
x&štebėjome didelį užrašą: 
J\Praha matka mest” (“Praha 
—miestų motina”) Ir iš tik
rųjų, Praha yra vienas iš se
niausių Centrinės Europos 
miestų. Archeologinė medžia
ga liudija, kad jau devinta
me amžiuje Praha buvo reikš
mingas ekonominis ir kultūri
nis centras, o keturioliktame 
šimtmetyje Praha tapo vienu 
iš didžiausių miestų visoje Eu
ropoje.

Vykdami į Prahos centrą, 
mes patekome į Gibėjjpo gat
vę, Prisiartinę, prie namo, ku
rio fasadą puošė V. I. Lenino 
bareljefas, perskaitėme užra
šą čekų ir rusų kalbomis:

L “Čia 1912 (metų sausio mėn. 
? Jkyko Rusijos bolševikų i Pra
irtos konferencija, kuriai va-* 
dovavo V. I. Leninas”.

Vykstant į Nacionalinį mu
ziejų, mus nustebino nepa
prastai plati gatvė. Kadangi 
ekskursijos vadovas buvo ki
toje mašinoje, j pagalbą atė
jo šoferis, mokąs rusiškai.

—Tai ne gatvė, o Vadavo 
aikštė — paaiškino jis,—nors, 
iš tikrųjų, ji daugiau panaši į 
platų bulvarą, negu į aikštę.

Prieš šimtą metų ši vieta 
vadinosi “Konski trh” (“Ark
lių turgus”). Dabar čia—gy

viausia miesto dalis. Visų pil
i»|a dėmesį patraukė didinga 
Vadavo skulptūra (skulpto
riaus Josefo Myslbeko) bei 
aplink ją stovinčios keturios 
šventųjų — Vojtecho,'Liudmi- 
los, Prokopo ir Anežkos—sta
tulos.

Aikštėje ypač didelis judė
jimas: srovėmis veržėsi maši
nos, įvairiais maršrutais va
žiavo tramvajai ir troleibusai, 
tačiau nebuvo girdėti jokių 
signalų ir švilpukų. . . Pasiro
do, ir didelis judėjimas gali 
būti tykus...

Vadavo aikštėje susitelkę 
stambūs viešbučiai, puošnios 
kavinės, kinoteatrai, didžiu
lės prekybos įmonės.

Turtingame Nacionaliniame 
muziejuje susipažinome ne tik 
su Čekoslovakijos mokslo ir 
Jjptūros pasiekimais, bet taip 

su įvairiausiais ekspona
tais iš visų pasaulio šalių. Zo
ologijos skyriuje mus nustebi
no 22 metrų ilgio banginio 
griaučiai. šis “gyvulėlis” į 
Prahą buvo atvežtas 1905 me
tais iš Šiaurės Ledjūrio ir svė
rė 4 tūkstančius tris šimtus ki
logramų. Stebinančių ekspo
natų muziejuje labai daug, jis 
toks didelis, jog per trumpą 
laiką galima susipažinti tik su 
keliais jo skyriais.

Čekai labai domisi kultūros, 
literatūros bei meno klausi
mais. Knygynuose mačiau j 

'’čekų kalbą išverstus įžymiau
sių pasaulio rašytojų — Puš
kino ir, Tolstojaus, Gėtės ir' 
pikenso, Balzako ir Zolia bei 
daugelio kitų kūrinius. Labai 
paplito marksizmo - leniniz
mo klasikų veikalai. Knygynų 

Lpitrinose jau pasirodė 24-asis 
’ wF I. Lenino raštų tomas če- 

kalba.
.? • I Čekų kalbą yra išversta 

labai daug tarybinių rašytojų 
kūipnh/, jų tarpe lietuvių ta- 
rybūiių rašytojų — P. Cvirkos 
"Žemė maitintoja”, A. Gudai- 
čio-Guzevičiaus “Kalvio Igno

3 PU»L Labvė (Liberty). TračįacL, Liepos (July) Į Į, 1956

to teisybė”.
J klausimą, kuris tarybinis 

poetas labiausiai patinka, vie
noje mokykloj moksleiviai at
sakė :

—ščipačiovas!
— O Majakovskis?
į šį klausimą moksleiviai 

atsakė taip pat teigiamai, - bet 
ne taip drąsiai, prisipažinda- 
mi, kad kai kurie Majakovš- 
kio eilėraščiai jiems “per sun
kūs”.

Įdomu tai, kad čekų litera
tūroje dideles pozicijas yra 
užėmusios moterys, pradedant 
devynioliktajame amžiuje gy
venusia Božena Nemcova, bai
giant įžymiomis šiuolaikinė
mis rašytojomis: Marija Ma- 
jerova, Marija Puimanova, 
Jarmila Glazarova ir kt.

Skaitytojų tarpe populiarūs 
Antonino Zapotockio romanai. 
Romanas “Raudonoji pašvais
tė viršum Kladno” ekranizuo
tas.

Šiuo metu. Čekoslovakijoje 
išeina daugiau kaip 1,800 
įvairių laikraščių ir žurnalų, 
kurių bendras vienkartinis ti
ražas siekia 14 milijonų eg
zempliorių (gyventojų Čeko
slovakijoje yra apie 12.5 mi
lijono). Stambiausio šalies lai
kraščio “Rirde pravo” tiražas 
viršija 700 tūkstančių egzem
pliorių.

Daug ką galima- būtų pasa
kyti apie čekų muziką, kuri 
B. Smetanos ir A. Dvoržako 
tėvynėje nepaprastai mėgia
ma. Visame pasaulyje žinomi 
tarptautiniai muzikininiai fes
tivaliai “Prahos pavasaris”.

Šalyje gausu teatrų. Vien 
Prahoje jų yra 19.

Didelį įspūdį daro vienas is 
didžiausjų Prahos teatrų “Na
ročiui divadlo” (“Nacionalinis 
teatras”). Jis stovi ant Vlta- 
vos upės kranto, šiame tea
tre teko matyti Asafjeva bale
tą “Paryžiaus liepsnos”. Pub
lika karštai reagavo į kiek
vieno artisto pasisekimą. Nu
sileidus uždangai, jie po ke
lis kartus turėjo pasirodyti 
žiūrovams.

I

Viršum šio teatro uždangos j 
užrašyta: “Narod sobe” (t. y. 
“Liaudis — sau..”). Įdomi šio 
teatro istorija, apie kurią sa
vo laiku rašė Julijus Fučikas. 
Dabar teatrui 73 metai. Aus
trų - vengrų valdžia, slopiu-: 
dama nacionalinę čekų kultū
rą, nenorėjo, kad jie turėtų 
savo teatrą. Tačiau visame 
krašte prasidėjęs platus judė
jimas už nacionalinio teatro I 
sukūrimą ir gausios liaudies 
aukos jo statybai privertė en
gėjus nusileisti. Ir štai po 13 
metų, kai teatras jau buvo 
beveik visiškai paruoštas ati
daryti, kilo gaisras. Teatras 
sudegė. Nepraėjo nė 3 me
tai, ir visos liaudies pastangų 
dėka išaugo naujas, dar puoš
nesnis teatras, štai kodėl čia 
buvo užrašyta “Narod sobe”: 
liaudis pastatezjį sau1.

* * *
Čekoslovakijos kurortai gar

sūs visame pasaulyje. Pats 
garsiausias iš jų* yra Karlovy 
Vary arba Karlsbadas, kaip 
ji anksčiau vadino vokiečiai. 
Plačiai žinomi taip pat Mari- 
janske Lazne ir Františkove 
Lazne kurortai.

. . .Voronežo chirurgas pro
fesorius Valentinas Pavlovi- 
čius Rudaškevičius, Maskvos 
darbininkas Aleksandras Ar- 
chipovičiup Konkovas ir aš, 
vilnietis, palikę lagaminus 
“Imperial” sanatorijoje, sku
bėjome susipažinti su Kąrlovy 
Vary miestu. Mes klaidžiojo
me aukštyn ir žemyn vingiuo
jančiomis gatvėmis, smalsiai 
apžiūrinėdami šį nepaprastai 
populiarų kurortą. ,

Karlovy Vary kurorto po
puliarumo paslaptis yra jo gy
domosios versmės ir grožis, 

‘čia nuo nebeatmenamų laikų 
iš žemės gelmių į viršų muša 
smarkus geizeris, . kiekvieną 
minutę išmesdamas dešimtis

tūkstančių litrų vandens. Di
džiausia versmė,- vadinama 
“Sprudeliu”, išmuša 72 laips
nių karsto vandens srovę, o 
kitos, kurių šiuo metu yra 
dvylika, — žemesnės tempe
ratūros. Svarbiausia gydymo 
priemonė,—tai gerti tą vers
mių vandenį pagal gydytojų 
nurodymus. Visos kitos proce
dūros laikomos antraeilėmis.

Į kurortą atvykome pačiu 
laiku: sekančią dieną buvo 
suorganizuota poilsiautojų ek
skursija po Karlovy Vary, ir 
mes greitai susipažinome su 
visomis kurorto Bei miesto 
įdomybėmis.

Mus nuvedė i didelį pasta
bi, kuriame kadaise gydėsi 
karalius Karlas IV. Čia ma
tėme Įžymių dailininkų pa
veikslus, kurie tarytum ilius
truoja visą Karlovy Vary is
toriją. Viename paveiksle nu
tapytas Karlas IV su- palydo
vais medžioklės metu, o neto
li jų—elnias, šokantis į karš
tą vandenį. Ekskursijos vado
vas paaiškino, jog sužeistas 
elnias, iššokęs iš karšto gei
zerio, nepaprastai greit išgi
jęs. Karalius nusprendęs, kad 
vanduo turįs didžią gydomą
ją Įtaką ir Įsakęs čia įrengti 
k urortą.

Be stambių reakcijos -šulų 
—karalių, kunigaikščių, gra
fų ir kitų — šiame kurorte 
savo metu gyveno įžymūs pa
žangūs žmonės, garsūs moks
lininkai ir menininkai. Čia 
gydėsi Karlas Marksas, kuris 
parašė kelis laiškus Engelsui 
apie Karlovy Vary kurortą, 
kuriame, anot Markso, vaikš
čioja dvi priešingybės arba 
nepaprastai nutukę, kaip sta
tinės, arba nepaprastai nusu- 
sę ir išdžiūvę. . .

Karlovy Vary gydėsi- Gėtė 
ir Šileris. Bramsas ir Pagani
ni bei daugelis kitų žymių 
žmonių, kurių atminimas įam
žintas skulptūromis, pamink
lais bei užrašais marmuro len
tose prie nhmų, kuriuose jie 
gyveno.

D ir kartus -— 1711 ir 1712 
metais — čia lankėsi Petras 
Pirmasis. Iš Prahoje išleistų 
leidinių man teko susipažinti 
su kai kuriomis smulkmeno
mis apie Petro Pirmojo buvo
jimą Karlovy Vary. Pavyz
džiui, per dieną caras išger
davo iki 30 puodukų gydomo
jo vandens. Segiau, čia buvo 
praktikuojamas toks gydymas 
-—kas daugiau išgers vandens, 
tas gydytojų nuotnone, grei
čiau' išgis. Netoli Karlovy Va
ry yra kalvė, kurioje Rusijos 
imperatorius » nukalė pasagą. 
Ant aukšto kalno, pavadinto 
“Elnio šuolis”, stūkso pamin
klas Petrui Pirmajam.

Lankantis kaimyniniuose 
kurortuose —Marijanske Laz
ne, teko matyti namus, ku
riuose gyveno Gogolis ir Tur
genevas.

Ant vieno didelio namo Ma
rijanske Lazne kurorte užra
šyta: “DOM GORKEiHO”. 19- 
23—1924”. čia tais metais gy
veno Maksimas Gorkis.

Karlovy Vary yra daug pui
kių sanatorijų ii: viešbučių. 
Vienas iš tų pastatų, stovintis 
prie upelio Tepla, vadinasi 
"Moskva”, Čia vyksta tarp
tautiniai kinofilmų festivaliai.

Karlovy Vary ne tik kuror
tas, bet ir srities centras. Sri
tis turtinga anglies kasyklo
mis bei kitomis iškasenomis, o 
taip pat visame pasaulyje pa
garsėjusia , farforo ir stiklo 
pramone. Meistriškai paga
minti farforo ir stiklo gami
niai eksportuojami į kitas ša
lis. Vienoje, farforo gamyklo
je mumą parode vazą, kurios 
kaina —• 1 milijonas 200 tūks
tančių kronų.

(Bus daugiau,)

Leningradas. — Tarybų 
Sąjunga, Švedija ir Norve
gija pasiųs bendrą ekspedi
ciją į Šiaurės ■ ašigalių sritį. 
Ekspedicija išvyks tarybi
niu ledlaužiu “Ob”,

. -Chicago ID.
Iš L.K.M. Choro išvažiavimo

Liepos 1 d. LKM Choras tu
rėjo išvažiavimą pas kanklie- 
čius A. ir H. Stumbrius, jų 
farmoj prie Monee, Ill. Gra
ži vieta ir apylinkė.

Suvažiavo gražus būrys kan- 
kliečių, o Helenutė kožną 
vieną pasitiko su linksma šyp
sena.

Tai tikrai graži vieta, ty
ras oras ir gamta vilioja visus 
tokioje kuklioje vietoje ant 
kalnelio pabūti. Budinkai tarp 
žalių medžių ir visur gamtos 
grožybės. Aplinkui gražūs, 
lygūs laukai apsėti javais, ku
rie gražiai auga.

Mums kankliečiams besi- 
grožėjant gamtos grožybėmis 
ir besigėrėjant tyru oru, He
lena ateina nešina didelį bliū- 
dą. Nagi žiūrime, donatsai ir 
pampučkos namie .daryti. He
lena sako, tai padarė mamy
tė Marytė Kwain su kitom 
dviem moterim. (

Pradėjus valgyti, negalim 
nustot; tokie skanūs, valgai 
ir nori. O kankliečiai atsive
žė saldžių gėrimų ir einant 
pašnekesiam, Ig, Jurevičius, 
kad užgrajino klarnetu. Visi 
sužiuro. Jis sako vienam sun
ku grajyti, bet visgi daugiau 
įvairumo. y

Vėliau atvažiavo Antanas 
ir Agnes Trijonis ir Stella 
Bogden. Jau didesnis būrys. 
Taipgi Frank Kwain su mote- 
ria, kurių dukra dainuoja 
LKM Chore. Visi geri LKM 
Choro patrijotai.

Helen Stum bris praneša, 
kad pietūs prirengti. Barbikiu 
pietūs su visokiais priesko
niais, Prideda visiems to ska
naus valgio. Jai padeda Ma
rytė Kwain, linksmo būdo 
moteris. Ji su visais linksmi
nasi. Tai mirusio Jurgio 
Kwain motina. Man teko dirb
ti kartu su Jurgiu.. Jis visuo
met surasdavo laiko ir dirbo 
nuoširdžiai dėl LKM Choro.

Saulelė nusileido ir tokią 
gražią gamtos viliojančią vie
tą' reikia apleisti. Ačiū A. ir 
H. Stumbriams Už skanius val
gius ir malonų priėmimą.

Dainorius

PATTENO PRAŠYMAS
Pranešu’ visiems savo drau

gams. kad nuo liepos (July) 
13 dienos iki rugsėju (Sep
tember) 3-čios dienos visi .su
sirašinėjimai su manim turi 
būt šituo adresu: William 
Patten, 125 Atlantic Ave., 
Atlantic City, N, J.

AMANAS. — Jordano 
valdžia kreipėsi į Britani
ją su prašymu, kad britai 
gintų Jordaną, jeigu Izrae
lis tą kraštą užpultų. Jor
danas paskutinėmis dieno
mis sako, kad Izraelis kon
centruoja vis daugiau ka
riuomenės, prie jo sienos.
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DETROIT, MICH.

SPAUDOS 
PIKNIKUS

RENGIA DETROITO DRAUGIJŲ SĄRYŠIS

Sekmadienį. Liepos-July 15 
beechnVt grove

MIDDLE BELT RD. INKSTER, MICH.

Kas metai Detroito organizacijos rengia vie
ną iš didžiausių piknikų spaudos naudai. Todėl 
mes kviečiame visus, ne tik Detroito lietuvius, 
bet ir iš visų apylinkių dalyvauti piknike ir 
linksmai praleisti laiką.

Kalbės vienas iš “Vilnies” personalo

Gera Orkestrą Šokiams
KELRODIS: Iš Detroito geriausia važiuoti Michi

gan Ave. iki Middle Belt Rd., sukite po kairei, pava
žiavę apie mailę, rasite pikniko vietą.

Baltimore, ML „
30,000 Sparrows Point plie

no darbininkų išėjo į streiką. 
Kompanija uždarė “fourne- 
suis” 24 valandoms pirma 
streiko, nes jau seni laikai 
praėjo, kuomet kompanijos 
bandė dirbt su skebais. Da
bar jau žino, kad skebų ne
atsiranda, darbininkai jau 
supranta kaip turi kovoti už 
geresnį gyvenimą. Jie žino, 
kad kompanijos 30 ar 40 me
tų atgal buvo milijoninės, o 
dabar, bilijoninės. O kiek 
darbininkas praturtėjo išdir
bęs 30 ar 40 metų?

30 mėty tam atgal 9 darbi
ninkai pagamino 30,000 sva
rų į 8 valandas, dabar tik 
4 darbininkai į 8 valandas jau 
pagamina arti milijono svarų 
plieno. Tai kokis skirtumas 
kompanijų pelnuose, o darbi
ninkas išdirbęs, 30 metų, jei 
turėjo šeimynjį, tai gal nei 
namuko negalėjo nusipirkti, o 
sulaukęs 65 metus, turi ant 
pensijos išeiti, su, 100 dolerių 
ant mėnesio. Tai, jeigu ne
turi namo, užsimokėk raudį 
60 ar 70 dolerių ant mėnesio, 
tai kiek, lieka dėl pragyveni
mo ? O kur daktarai ir medi
cinos?

Čia Pennsylvanijos geležin
kelio kompanija pranešė, kad' 
paleis 18,000 darbininkų. O 
Baltimore & Ohio geležinke
lių kompanija paleis 5,000 
darbininkų, šitokie paleidimai 
tai tik erzinimas darbininkų. 
Man, išdirbus 35 metus, pri
siklausiau ir nukentėjau dėl 
B & O kompanijos paleidimų. 
Geležinkelio kompanijos aiš
kinasi, kad tokie paleidimai 
darbininkų yra dėl to, kad 
kitą industrijų darbininkai 
streikuoja, tai sumažina jų 
įeigas. Well, gal kiek ir su
mažina, bet didžiumoje tai 
kurstymas < darbininkų prieš 
darbininkus,

žinoma, tamsus darbinin
kas tam patiki. Sako: “žiū
rėk, jie išėjo ant streiko, o 
mus išmetė iš darbo”. Ar čia 
nesupiudo darbininkų prieš 
darbininkus! Kaip darbininkai 
gali dirbt, jei jie negauna nuo j 
kompanijos kontrakto? Rei-1 
kia žinot, kad darbininkai 
neturi kito ginklo - kaip tik 
streiką.

Vs.

daugelį metų — atsįnąujinti i 
-Laisvės prenumeratas ir ban
dyti gauti naujų Laisvei skai
tytojų, ir kaip galint Laisvės 
vajuose uždėti mūsų gražų 
vardą, Braddocką, ant Lais
vės vajaus žemėlapio. Aš la
bai mylėčiau tatai matyti ir 
Detroite gyvendamas.

Taip pat pranešu LDS 59-os 
kuopos nariams, kad jūsų, 
draugai, persikėlimo lapai ir 
antrašai yra perduoti LDS 37 
kuopos sekretoriui ' x Jonui 
Piontkai, Wilmerding, Pa. 37 
kp. laiko savo susirinkimus 
kiekvieno mėnesio pirmą sek

Braddock, Pa.
Labai yra gailą ir nesmagu 

su per veik 45 metus gyveni
mo vieta skirtis — sir ja ir 
sy gerais draugais. Bet gyve
nimo aplinkybės privertė ma
ne apleisti ne tik savo sama
notą bakūžę, bet ir tarptauti
nius bičiulius ir Laisvės skai- Į 
tytojus bei jos rėmėjus.

Draugai Laisvės skaitytojai! 
Man apleidus Braddocką, pra
šau jumis pačius atlikti tą 
darbą, kurį aš dirbau • per 

madienį savo svetainėje, 110 
State St A Vienas fėras nuva
žiuoti gatvekariu. Aš jums, 
draugai, patariu užsimękčti, 
kurie nenorėsite važinėti, iš 
kalno ųž šešis mėnesius savo 
duokįes, taipgi turiu pranešti 
visits draugams, kad man 
n/siųtumėte laiškų senu mano 
antrašu; dar kolkas nežinau 
tikrai pastovaus naujo antra
šo, bet vienas iš dviejų bus 
geras, štai jie: 6531 Oakman 
Blvd., Detroit 28, Mich, ar
ba 8677 Carlin, Detroit 28, 
Mich. Abu susiedai.
\ George Urban

Atidarytas Vasarnamis
. ■—Su visais patogumais vasarotojams

JŪRŲ MAUDYNĖS PRIE PAT NAMO

Vinį OCEAN VIEW
“ IVFIjLi 1 O GUEST HOME

Kainos nebrangios. Tuojau užsisakykite kambarius 
arba apartmentus vasarojimui.

125 Atlantic Ave., Atlantic City, N. J.
Telefonas 5-2388 £

USNYNE
Modemine Lietuvos Istorija Poemoje 

Tai žmogaus Siela Jaudinantis Kūrinys!

Paraše žymusis Lietuvos Poetas

Teofilis Tilvytis

Gyvai atvaizduojama kaip Lietuvai tapus ne
priklausoma, godūs ant turto elementai, po prie
danga patriotizmo, "puolėsi ten išnaudoti liaudį. 
Lobo ir be žmoniškumo atodairos vis daugiau 
glemžėsi turto.

Visokie savanaudžiai, svietiškiai ir kunigai 
vertėsi į valdžią, steigėsi biznius, nubįedniejan- 
tiems bruko paskolas, o vėliau už paskolas ati
minėjo ūkius, miestuose namus ir kitokį turtą.

Mažažemiai valstiečiai ir darbininkai buržua
zinėje Lietuvoje, spekuliantų buvo nustumti į 
vergiją ir nepakenčiamai skaudų skurdą, —nu
rodo poetas Tilvytis.

Pagaliau, skurdo ir priespaudos nebepakęsda- 
ma pavergtųjų minia, vadovybėje komunistų 
partijos sukyla; nuverčia Smetonos fašistinį re
žimą, įsisteigia liaudies valdžia ir kuriama so
cialistinė santvarka.

Kas tada atsitinka su spekuliantais, žemės, na
mų ir kitokio turto suktais būdais iš liaudies 
prisiplėšusiais? Apie tai tikrai ir aiškiai su
prasi pasiskaitęs knygą USNYNE, t

Iškilo gaisras antrojo pasaulinio karo, vokie
čiai okupuoja Lietuvą. Nudžiugo visi liaudies 
priešai ir nuolankiai pasiduoda okupantams,, 
išdavinėja vokiečiams Lietuvos patriotus. Pra
sidėjo baisus masinis žmonių žudymas. Lietu
vos buržuaziniai gaivalai šnipinėja vokiečiams. 
Padeda vokiečiams žudyti komunistus ir kitus 
prieš vokiečius kovojančius žmones, — grau
džiais vaizdais piešia poetas.

Baisaus teroro kančiose sublizgėjo gyvybės 
viltis Lietuvos žmonėms. Sovietai pradėjo grū
stį vokiečius atgal. Bėga iš fronto sumušti vo
kiečiai per Lietuvą. Plėšia ir nešasi viską, ką 
tik pagaudami. Lietuvos buržuazija, tarnavusi 
vokiečiams, dreba iš baimes del vokiečių pra
laimėjimų. O Lietuvos patriotams švinta lai
mėjimo aušra. \

\ i
Kas ten dėjosi tuom pspodu, tikrą vaizdą 

gausi perskaitęs knygą Usnyne- Didelio talento 
rašytojas — Teofilis Tilvytis — taip gyvai ir 
vaizdžiai aprašo, kad skaitydamas jautiesi kad 
gyvai, judančiai matai tą sielą jaudinančią, 
istorinę epochą Lietuvoje.

160 Puslapių. Kai
Užsakymus Prūęome Siųsti:

tik $1.00

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



Žinios iš Lietuvos
veiklininkų ir sportininkų at- 
likta programa. Daugiau 
kaip 180 atlikėjų pademonst
ravo savo meninį meistrišku
mą, sportinį užsigrūdinimą.

žiūrovai šiltai sutiko jauno- 
akordeonisto Vytauto 

“Žalgirio” kolūkio 
šokių kolektyvo ir 
kapelos p a sir o

KAUNAS. — Sekmadienį, 
geg. 22 dieną Ąžuolyne, Dai
nų slėnyje, įvyko. tradicinė 
Dainų šventė. Tribūnos, ku
riose telpa daugiau1 kaip 20 
tūkstančių kauniečių, papuoš
tos sąjunginių respublikų vė
liavomis, gėlėmis, eglišakių 
pynėmis.

16 valandą Kauno- miesto 
vykdomojo komiteto pirminin
ko pavaduotoja Narkevičiūtė 
atidaro tradicinę šventę. Apie 
4,000-jungtinio choro dalyvių 
pakiliai atlieka Tarybų Sąjun
gos ir Lietuvos Himnus.

Jungtinis mokyklinio am
žiaus vaikų choras dainuoja 
Kabalevskio dainą “Mūsų 
kraštas”, Kuprevičiaus “Pio
nierių taikos dainą”.

Prie dirigento pulto — Lie
tuvos TSR, nusipelnęs meno 
veikėjas Kairys. Jo diriguoja
mas suvestinis choras atlieka 
latvių liaudies dainą “Vėjeli, 
pūsk” latvių kalba. Slėnyje 
kyla plojimų Audra: visi susi
rinkusieji ploja broliškosios į0 Dainų šventės dalyvių 
latvių tautos garbei.

Su pritarimu kauniečiai 
svečiai sutiko estų d 
“Vestuvės kolūkyje”. Prie cji- 
rigento čyžo ‘ “ “ 
meninės saviveiklos ;
Jie įteikia dirigentui du tomus! 
estų dainų.

Demostruoja savo meną sve
čiai. Scenoje — broliškos bal
tarusių liauclies atstovai. Mins
ko Kaganovičiaus vardo ava
lynės fabriko meninės savivei
klos kolektyvas padainuoja ei
lę tarybiniu kompozitorių ir 
baltarusiu liaudies dainų, šo
kėjai su dideliu pakilimu at
lieka meninę siuitą “Tautų 
draugystę”, žiūrovai apdova
noja broliškosios Baltarusijos 
saviveiklininkus gėlėmis. Aidi 
plojimai.

šiltai kauniečiai ir svečiai 
sutinka Latvijos Siguldos ra
jono meninės saviveiklos ko
lektyvo pasirodymą scenoje? yjveiklininkai, 
Su šio rajono saviveiklininkų 
atstovais kauniečius sieja sena 
draugystė. Jau trečią kartą 
šis kolektyvas dalyvauja Dai
nų šventėje Kaime. Ir Sigul- 
doje buvo jau atsilankęs Kau
no “Audimo” fabriko savivei
klininkų choras.

...Skamba daina “Manoji 
Lietuva”. Ją dainuoja Estijos 
Piarnu miesto kultūros namų 
choras.

Dainų slėnyje ligi vėlaus 
vakaro skambėjo dainos, de
gė laužas. Šventė baigėsi fe
jerverku.

Tuo tarpu mieste nuoTarp- 
sąj linginių kultūros namų į 
miesto kultūros ir poilsio par
ką žygiavo didelė kolona Lie
tuvos, Latvijos, Estonijos ir 
Baltarusijos saviveiklininkų. 
Kauniečiai ir jų brangūs sve
čiai, pasipuošę tautiniais dra
bužiais, žengė pilnomis žmo
nių; gatvėmis. šaligatviuose 
stovį 'kauniečiai sveikina juos 
Šūkiais: “Tegyvuoja tautų,
draugystė!”, “Sveikiname bro
lius baltarusius, latvius ir es
tus!”

Vakar Sporto halėje susi
rinko daugybė kauniečių ir 
svečių, čia vyko šokėjų pasi
rodymas. Jame dalyvavo apie 
1,000 Kauno šokėjų. Savo 
jėgas čia demonstravo apie 
$00 žmonių jungtinis skuduti
ninku ansamblis^

Tradicinėje Dainų šventėje 
ir masinėse eitynėse mieste 
dalyvavo apie 50,000 žmonių, 
šventę pavirto galinga mūsų 
didžiosios Tėvynės tautų drau
gystės demonstracija.

jo 
Kaupinio, 
liaudies 
ka i m o
dymus. Nuoširdžiai juokėsi 
kolūkiečiai iš komiškų žaidy
nių — puodų dažymo, virvės 
traukimo, lėčiausio važiavimo 
dviračiu čempionato.

Nors protarpiais dulkė lie
tutis, apie 800 žiūrovų nepali
ko festivalio aikštės, stebėjo 
tradicinio laužo uždegimą, 
žaidė ir šoko.
“Tarybų Lietuvos” 
žemdirbiai pirmojo 
festivalio metu jau 
sėkmingą, pavasario 
likimą.

žalgiriečiai ir

Skamba dainos

a
NeHYorko^/ž/y#r7lnl(n

Mt NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

kolūkio 
jaunimo 
atšventė 
sėjos at-

Koresp.

Daugiau,v negu dvi karo Riesel gauna nemažai 
divizijos, ir dar auga

Burmistras (majoras) Wag- 
neris’su pasididžiavimu pa
skelbė, kad New Ą’orkas da
bar turi daugiau policininkų, 
negu turėjo bet^ kada praei
tyje: 23 tūkstančius. Tai yra 
daugiau, negu' dvi pilnos ka
rinės divizijos, nes pėstinin
kų divizija karo metu turi 
apie 12,000 kareivių.

Proporciniai imant, 
Yorkas turi daugiau policinin
kų kiekvienam gyventojų 
tūkstančiui, negu Londonas, 
Paryžius ir Maskva arba bet 
koks kitas pasaulio didmies
tis. Bet Wagneris sako, kad 
negana, kad New Yorko po
licijos jėgos dar randasi augi
mo stadijoje ir augs ateityje.'

apraudos: $20,000 ir 
$400 kiekvieną mėnesi

Laikraštininkas Victor Rie
sel, kuriam nežinomi gengs- 
teriai actu išdegino akis, pra-

New

Mirė pažangus teatro 
kritikas N. Buchwald

TEATRUOSE

Tūkstančiai vilniečių—mies- 
ir 

žiūrovų — birželio 2 d. su- 
ir plaukė į neseniai įrengtą prie 

dainą Vilnelės krantų Kalnų parką. 
J’ Kaip visada, šeštadieniais 

pakyla Estijos dviem valandom anksčiau bai- 
, darbininkai ir tar

nautojai spėjo būti namie ir 
dabar su įmonių ir įstaigų ko
lektyvais, su savo šeimomis 
atėjo pasižiūrėti 1956 metų 
Vilniaus miesto Dainų šventės.

Iš įvairių pusių žygiuoja į 
Kalnų parką įvairiaspalvės 
dainininkų ir šokėjų kolonos. 
Estradoje—daugiau kaip pen
ki tūkstančiai miesto įmonių, 
įstaigų, klubų, mokyklų dai
nininkų, apsirengusių tauti
niais drabužiais. Choro papė
dėje — jungtinis orkestras. 
Miesto dainų šventėje daly
vauja 168 kolektyvai. Jų tar
pe — Eidukevičiaus vardo 
kombinato, ' “Lelijos”, “Spar
tos”, “Viktorijos” fabrikų sa- 

Vilniaus Vals
tybinio V. Kapsuko vardo uni
versiteto ir Pedagoginio insti
tuto studentai, moksleiviai. 
Šokėjų šventėje—800 žmonių

Nuo krašto lig krašto ban
guoja dalyvių ir žiūrovų jūra. 
Vėliavos kalne trimitininkai 
iškilmingais dainos “Ant Ne
muno kranto” fanfarais skel
bia šventės pradžią. Vilniaus 
miesito vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas Abi
šala sveikina susirinkusius. Iš
kilmingai skamba Tarybų Są
jungos ir.Lietuvęs valstybi
niai himnai, 
niaus 
žydrą šventės 
metų Vilniaus 
prasidėjo. ..

Dainuoja 
Džiugiai, 
atlikėjai sudainuoja A. 
niekio dainą “Mokyklos kale
liu”, Z. Venckaus- “Varliu- 
kę”. Vaikiški jų balsai dai
nuoja apie laimingą" tarybinio 
jaunimo gyvenimą.

Karštai ploja žiūrovai vy
rą, mišriam ir moterų cho
rams. Jie atlieka eilę tarybi
nių kompozitorių, lietuvių 
liaudies dainų.

Į paaukštinimą vienas po 
kito pakyla vis nauji dirigen
tai — LTSR nusipelnę artistai 
Pr. Sližys ir A. llčiukas, J. 
Motiekaitis, V. Aleksa, A. 
Jozėnas, L. Ragaišis.

Lietuvių liaudies instrumen
tų, pučiamųjų orkestrams pri
tariant, į aikštę išeina šokė
jai. Vienas kolektyvas pakei
čia kitą. Atliekami lietuvių 
liaudies šokiai “Kepurinė”, 
“Malūnėlis”, baltarusių “Le- 
vonicha”, lenkų “Krakovia
kas”. Nuotaikingu “Suktiniu” 
jungtinis liaudies šokių kolek
tyvas baigia programą. Saulė 
krypsta už Neries, į vakarus. 
Bet dar ilgai vilniečiai pasilie
ka Kalnų parke, klausosi mu
zikos, šoka.

New Yorko

atstovai, gę darbą, 
Iii fnmnc? • j • •

Geriausieji 
saviveiklininkai 

vėliavą. 1956 
Dainų

vaikų 
linksmai

Vil
kei i a

šventė

choras, 
jaunieji 

Kle-

Pirmasis tarpkolūkinis 
jaunimo festivalis

ALYTUS.— šventiška pasi
puošė Nemunaitis — “Žalgi
rio” kolūkio centras. Prieš ke
lias dienas čia įvyko pirmasis 
tąrpkolūkinis jaunimo festi
valis.

Apie 5 valandas truko 
“Žalkirio” ir “Tarybų Lietu
vos” kolūkių bei Nemunaičio 
septynmetės

R. Marys

Ar Tamsta Jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne,

mokyklos savi- j tai paairOpink gauti.

spaudoje
Kuomet praeitą . savaitę 

Weinbergoriu, šeima Long Is
lande sužinojo, kad jų nau
jagimis kūdikis k id ne pintas, 
jie tuojau pranešė policijai ir 
FBI. Laikraščiai irgi sužinojo 
apie atsitikimą, bet pasižadė
jo nieko nespausdinti apie įvy
kį, .kad neatbauginti kidne- 
perio.

Tik vienas laikraštis, sen- 
sacinis “Daily News”, nesusi
laikė ir atspausdino reikalą.

Weinbergeriai ir daugelis 
kitų žmonių yra labai pasipik
tinę, nes jaučia, kad jeigu ne. 
“Daily News”, vaikutis gal 
dabar būtų buvęs sugrąžin
tas. “Daily News” leidėjai, 
betgi, turi pasiteisinimą. Jie 
sako, kąd “iš savaimingų šal
tinių” gavo informacijos apie 
tą kidnepinimą anksčiau, ne
gu policija prašė laikraščių 
nieko nesakyti.

Bet policijos pareigūnai sa
ko, kad “Daily News” atsto
vai, kaip kitų laikraščių, pa
sižadėjo nieko nespausdinti. 
Jie taipgi nieko nesakė apie 
tai, kad ankstyva laida tuo 
laiku jau rieda iš presų su 
ta žinia. 

*
Phil briko 

dieniniame
bune”, . kuri vadinasi 
Underground’ 
Pogrindis”) 
“pogrindfnius
munistų veiksmus, 
šiai 
jau 
pa 
kas
kerio”, 
šiausieji dalykai, 
bendro su pogrindžiu neturi.

Dabar, kaip matyti, tas 
“kolumnistas” pritrūko me
džiagos ir jos pradėjo ieškoti 
dievas žino kur.' t štai jo pas
kutinėje kolumnoje jis cituo
ja.... Vilniaus “Tiesą”. Jis 
pašvenčia apie pusę savo ko- 
lumnos cituodamas ir argu
mentuodamas. Esą, “Tiesa’’ 
sako, kad dabar Lietuvos vi
durinėse mokyklose randasi

rado regėjimą, bet finansiniai 
jis neblogai aprūpintas. Ap
draudos kompanija Berkshire 
Life Insurance Co. Jam užmo
kės $20,000 sumą ir paskui 
per penkerius metus mokės 
Po $400 mėnesiui. Bet tai ne
bus vienintelėj įeigos, nes 
Riesel is tęsia savo rašinėjimą 
“Daily Mirror’ui”, iš kurio 
gauna nemenką algą, o be to 
tas laikraštis jam davė ne
menką sumą kaip bonusą.

Jo apakinimas taipgi jį ne
mažai išgarsino, ir visokie 
žurnalai neblogai .jam apmo
ka už visokius straipsnius, 
taipgi jis kviečiamas sakyti 
prakalbas, už kurias neblogai 
atlyginamas.

žinoma,' tas viskas neatly
gina jam už prarastą 
regėjimą, bet, kaip 
pats išsireiškė, “yra 
ra kompensacija”.

Antradienį tapo palaidotas 
žymus New Yorko teatro kri
tikas Nathaniel, Buchwaldas, 
kuris mirė turėdamas 65 me
tus amžiaus. Jis mirė nuo šir
dies smūgio. Buchwaldas bu
vo kelių 
autorius, 
ir filmų 
spaudoje, 
heite”,

knygų apie teatrą 
Jis rašinėjo teatro 
kritikas pažangioje 

daugiausia “Frei-
bet. kartais ir “Daily 

Worker’yje”. Nors jis buvo 
kąirietis, apie jo mirtį rašė ir 
didžioji spauda, nes 
kritikas buvo plačiai 
ir gerbiamas.

Laidotuvės įvyko
goslav American Hali, 
kūnas buvo pašarvotas, 
dalyvavo nemažas 
New Yorko pažangių kultū- 
r iečių;

jis kaip 
žinomas

nuo Yu- 
lc u r 

Jose 
skaičius

Beveik visi kritikai, įskai-1 
tant „didžiųjų laikraščių 
“Times’’ ir “Herald-Tribune”, 
sutinka, kad naujas tarybinis 
filmas “1905” yra aukštai me
ninis ir įspūdingas. Tas fil
mas, paremtas Gorkio “Moti
na”, faktinai jaui antras pagal 
tą knygą, nes apie 2.5 metai 
atgal Sovietuose buvo paga
minta pirma versija. Tada fil
mui režisavo Pudovkinas, šiam 
naujam režisavo Mark Dons- 
koi.

“Times” kritikas A. H. Wei
ler sako: Viera Marieckaja, 
kuri vaidina vadovaujančioje 
rolėje, vaidina taip pat pui
kiai ir įtikinančiai, kad 
neskaitant angliškų
ir nesuprantąs rusų kalbos, ją 
galima iš išraiškų ir veiksmo, 
puikiai suprasti.

Patartiną visiems šį puikų 
menišką tarybinį filmą pama
tyti. Tokio jau nematėme per 
ilgoką laiką.

*
Šalia “1905’' 

fteatras (44th St.
'rodo ir dokumentinį 
“Baletas ant Ledo” 
on Ice”). 

* * *
Klasikinis Amerikos filmas 

“Moby Diek”, kuris ’šiuo me
tu rodomas dviejuose Manhat- 
tano teatruose, turi didelio 
pasisekimo. Kiekvieną vaka
rą ilgos eilės žmonių laukia 
prie teatrų, kad gauti biletus.

HAND SEWERS

For Dresses and Blouses 
Experienced

Cal) WI. 7-4570

(130-136)

Nurses. Practical. Rotating shift 
or permanent. Night duty assign
ment. Good emp. benefits. Also 
registered nurses. Apply—Director 
of Nursing. Rjount Sinai Hospital. 
HE. 100th St.

(128-134)

MASAŽUOTOJA. Patyrusi, dirbti 
atostogų viešbutyje. Vai.—9-5, 6 
dienas į savaitę. $25 į savaitę, pri- 
skaitant kambarį, valgį ir tipsus. 
Skambinkite CO J 5-7006, Ext. 56.

(133-139)

net 
prierašų

turtą 
tai

tam
JIS 

tik-

13,000 žmonių dalyvavo 
speciališkame itališkos muzi
kos koncerte praeitą šeštadie
nį Lewisohno stadiume. Ne tik 
programa, bet dauguma jos 
pildytoji] buvo italų kilmės, 
tarp j u dirigentas Alfredo 
Antonini. Italai taipgi sudarė 
gerą publikos dalį.

lai
tai

* *
kolumna sekma-

“ Herai d - Tri-

Pirmu 
pradėjo 
teismai, 
greitinti

kartu tNew Yorke 
veikti vi d urv ašarinta i 
Sako, kad nori pa
ti žbaigą užvilktų by

lų. O tokių esama net 17-ai 
mėnesių, veikiant su dabar 
esamuoju teismų personalu.

Senas laikraštis dar 
neplanuoja užsidaryti
Bostonas. — Praeitą sa

vaitę buvo pranešta, kad 
vienas seniausių laikraščių 
Bostone ir visoje šalyje 
bendrai, “Boston Post”, už-

I sidaryš dėl finansinių sun
kenybių. Dabar pranešama, 
kad laikraštis išeis ir to
liau, nes gavo naujus rėmė
jus.

“Bostno Post” pradėjo 
išeidinėti' 125 metai atgal.

Visi kalbėjo apie 
pagrobtąjį kūdiki

Praeitą savaitgalį, kuomet 
buvo laukta, kad kidnepinto- 
jas arba kidnepintojai per tas 
dienas * grąžins kūdikį Long 
Islando Weinbergeriams, tas 
dalykas buvo vyriausia pasi
kalbėjimo tema New Yorke. 
Spauda daug apie tai rašė ir 
net buvo pranešta, kad Lon
dono, Romos ir Paryžiaus 
kraščiai daugiausiai apie 
rašė.

Daugelyje New Yorko pro
testantiškų ir katalikiškų baž
nyčių bei žydų maldyklų ti
kintieji meldėsi už tai, kad 
tėvai atgautų prarastą vaiką. 
Vaiko motina buvo per tele
viziją ir radiją atsikreipusi į 
kidnepintojus su raginimu, 
kad jie vaiką paliktų bile ku
rioje bažnyčioje. Daugelis 
bažnyčių kunigų ir pastorių 
paskelbė, kad jie tam reika
lui bažnyčias laikys atviras 
per apvalią parą.

“Mirror” kolumnistas ir ra
dijo pletkininkas Walter Win
chell paskelbė iš savo pusės, 
kad jis iš savo kišenės užmo
kės $5,000 kidnepintojui, jei
gu vaikas bus atneštas jam. 
Jis prašė policijos ir FBI, kad 
jo nesektų, 1--- --------------
arba nusikaltėliai nebijotų 
ateiti pas jį.

(“Raudonasis 
neva atidengia 
’ Amerikos ko- 

Dažniau-
toje kolumnoje, 'kaip tai 
žino visi skaitytojai, tel- 
dalykai, kuriuos Philbri- 
kopijuoja iš/‘Daily Wor- 

kitaip sakant — vie- 
kurie nieko

400,000 vaikų, o to negali 
būti šalyje, kuri turi tik 
milijonus gyventojų..

Mums neteko matyti to 
“Tiesos” numerio, kurį “He
rald Tribune” “specas” cituo
ja, ir mes nežinome, ar tai 
reikalas sukasi aplink tipo
grafinę klaidą (Lietuvoje, ga
lėtų rastis 40,000* gimnazis
tų), arba tai Philbrikas arba 
jo informeriai iškraipo daly
kus. ... ,

Bet ne, tas svarbu. Svarbiau, 
yra klausimas: ką bendro tu
ri statistika apie Lietuvos mo
kyklas Vilniaus “Tiesoje” su 
Amerikos “raudonuoju po
grindžiu”, apie kurį jis neva 
peckioja? ■ B.
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AVALON,. N. J PUIKI PROGA
Puiki Vieta Atostogoms bei Poilsiui 

Kambarys 2 asmenim $20, 4 asmenim $30

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

mintis Valgį, turi privilegijas, yra visi 
patogumai tam reikalui.

Liepos ir Rugsėjo menesiais kainos nupigintos
Čia yra gera vieta nevien atostogom, bet ir visados gyventi. 
Ypatingai pensioniėriams ir šiaip senesnio amžiaus žmonėms. 
Nuolat gyvenantiems kambarių kaina nuo $20 iki $30 j me
nes j. Antrašas: -

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

■■i.

Laundry ^Workers. Exp. personnel.
Needed 
pressers; vaca 
5 day week.
HOLIDAY LAD
Ave., Brooklyn.

necessary^
764 Myrtle 

5-1800.
(129-135)

folders, operates, 
and sick leav<.

scurity ----------
DRY,

opera

Puidos Plunksnos. Patyrusios mer
ginos prie Si ruso plunksnų garbi- 
niavimo, priklijavimo ir išskirstymo. 
Nuolatinis darbas.

*

New Cameo 
ir 8th Ave) 

filmą 
(“Ballet

POLLACK-FEATHER CORP. 
29 W. 38th St.

(131-137)

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

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

NATIONAL
CLEANING CONTRACTORS

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

HELPWANTEDMALE ^

Business Opportunity

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

Ideal Family Enterprize. Delic 
tcssen-Grocery. 3 rm. apt. Selling 
German Delicacies heavy to good 
clientele. Can be built up; com
pletely equipped. Full kitchen. 
$10,000 value, sacrifice for $3,750. 
By owner. Other bus. Queens area. 
8th( Ave. sub. line. VI. 8-2390.

(129-134)

TRUCK MECHANICS 
AND MAINTENANCE MEN

Experienced. Steady job.
Top wages.
WA. 4-9880.

(132-138)

Superintendent — prie pataisymų. 
Prižiūrėti 50 šeimų apart meni inį 
nUmą. No. 6 Oil. Arti stoties Brook- 

Geras darbas. Sekmadieniais 
įlinkite nuo 12 v. dieną iki 6 

. v. Paprastom dienom—12-3.
UL. VŪ604.

/ J (132-138)

DELICATESSEN 
DARBININKAS ♦

Nuolatinis darbas. Skambinkite9^2 
ar po 5 vai. vak.

HA. 4-4827.
Ideališka šeimai. Grosernė ir De- 

likatesscn. Įsteigta 15 m. Sušaldyti 
valgiai, alus. Gyvenimui vieta. Pil- 

I nai ištaisyta. Puiki kaiminystė. 
------------------------------------- -- $2000 
rankpinigių. Skambinkite Franklin 
4-9817.

kad nusikaltėlis I $10?°. ir jaugiau į savaitę

Į New Yorką iš Europos at
skrido Italijos, Vokietijos, 
Turki još ir penkių kitų kraš
tų grožio karalienės. Jos iš
vyko į Long Beach, Californi- 
ją, kur dalyvaus pasaulinia-. 
me grožio konkurse.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Piknikas, Liet. Taut. Namo Par
ke, Wnter St., Keswick Rd. Įvyks 
15 d. liepos, 1 vai. dieną. Rengia 
Vienybės Pašalpinė Dr-stė. Nariai 
stengkitės dalyvauti, ’ taipgi kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės da
lyvauti. Pamatysite gerus pažįsta
mus, ir smagiai praleisite laiką. 
Komitetas. (133-135)

(132-138)

(132-135)

REAL ESTATE

AUTO MECHANIKAS

Patyręs. Gera alga. Nuolat. 
/queens hydra-matic 
ž EXCHANGE corp.

218 St. & Hempstead Ave.
\ Queens Village, L. I.
\ (130-136)

Little-Douglaston vicinity. Biggest 
little bungalow. Near churches, 
shopping, trartsportaton, Liv. rm., 
kitchen, 2 bedrms, bath, enclosed 
sun porch. TV room, basement, 40x 
100 plot. Owner selling direct.

BA. 4-9499.
(132-138)

Mechaltiffs. Familiar with Mer- 
credes-Benz; Jaguar, Porschcr, M. 
G. Do not apply unless experienced. 
Top salary.

BREWSTER AUTO CO.
15 Berry Hill, Oyster Bay. 

OY. 6-8484—Mr. Spara.
(129-135) ’

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KA8)

1-mo.s klasės ^įrankių darytojai, 
mašinistai, Lathe darbininkai. 50 
valandų savaitė. Viršlaikiai. Kom
partijos apdraudos. 5 metų p 
ma. EV. 8-7724.

(127-133)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•U6**0C*
WORCESTER, MASS. , ,

i i
Liepos 11 d., 6 v. v., įvyks iš- • • 

kilmingas banketas, Olympia Parko ! 1 
patalpose. Tai bus išleistuvės dele' J J 
gatų atsibuvusio LDS 12-ojo Seimo. < > 
Valgiai bus keptų yištukų su . visais IJ 
pridėčkais. Kviečiame visus daly- ; 
yauti. Seimo Reng. Kom. (131-133)

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

Counselor (25-35). Pioneer. Exp. 
for Zonist camp. Work out. Camp
ing & General outdoor activities 
with teenagers. (Co-ed). Camp ’ 
Hatzofeh, Coventry, Conn., c/o Mrs. 
Feicrman. Call N. Y. CO. 5-1162. 
Conn. PI. 2-8075.

(128-134)

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

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

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

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

v




