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Jau gavau ir pirmąją dalį 
perskaičiau. Ačiū Leonui Prū- 
seikai už šaunia dovaną.

Aš kalbu apie naują. dar 
šiltą Liet. Literatūros Draugi
jos šių metu leidinį “Atsimini
mai ir dabartis”.

Labai trumpu laiku tūkstan
čiai L.L.D. narių knygą gaus. 
Tikiu ir žinau, kad kiekvie
nas taip atsidavusiai ją skai
tys, kaip aš skaitau.

Bet man labai gaila, kad 
dar randasi nemažai Draugi
jos nariu, kurie šio nepapras
to leidinio tuojau negalės gau
ti, nes jie tebėra nemokėję 
duoklių už šiuos metus.

Prašau ir raginu visus to
kius narius: Pasiskubinkite su 
duoklėmis. Gaukite “Atsimi
nimus ir dabarti” ir skaityki
te!

Perskaitęs pirmąją kny
gos dalį, aš turiu prieš auto
rių tiktai vieną didelį nusi
skundimą. Kodėl taip trum
pai tuos savo išgyvenimus jau
nystėje, mokykloje, kalėjime 
ir Sibire teaprašėte? Viską 
tik bėgte perbėgote. O juk iš 
jų vienų galėjo susidaryti vie
na ištisa knyga!

Šiais krislais noriu atkreip
ti visų rytinių laisviečių dėme
sį į trejetą gražių ir naudingų 
parengimų, susietų su Laisvės 
reikalais ir dienraščio vajumi.

Pirmas: pare pas mūsų vi
sų puikiai pažįstamos ir gerus 
prietelius Bekampius Avalon, 
N. J. Įvyks jau šį sekmadienį, 
rusėjo 2 d. Ypatingai norisi 
paraginti filadelfiečius ten
skaitlingai dalyvauti. Juk 
jums Avalon pajūrinis kaimas 
ne per toli.

Antras: Paties dienraščio 
direktorių tarybos ruošiamas 
šaunus pobūvis pagerbimui 
rašytojo - veikėjo - poeto Se
no Vinco ir užbaigimui dabar
tinio vajaus. Įvyks kitą šešta- 

A dienį, rugsėjo 8 d., Ricmond 
Ilill Kultūrinio Centro patal
pose.

Trečias5 Rudeninis Laisvės 
naudai ruošiamas Naujosios 
Anglijos laisviečių piknikas. 
Įvyks kitą sekmadienį, rugsė
jo 9 d., 'Worcester, Mass.

Visi trys šie parengimai 
reikalingi visų mūsų nuošir

di džiausios paramos.

Šiuos žodžius skaitydami 
jau būsite matę vėliausią ad
ministracijos pranešimą apie 
vajaus eigą ir padėtį. Jau 
esame surinkę apie $10,099. 
Iki pabrėžto tikslo dar trūksta 
&pie $4,901. Neabejoju, jog 
paskutinėmis dienomis bus 
dar gerokai pasidarbuota va
jaus reikalams.

Kaip džiugu būtų, jeigu 
mūsų pasįbrėžtas tikslas būtų 

|M pilnutinai arba bent jau visai 
/.C arti pasiektas!

Pasistengkime!
—:—I

Jau buvo minėta, jog Chi- 
cagoje rugpjūčio 28 d. tapo 
palaidotas senas amerikinio 
darbininkiško judėjimo vete
ranas Alfredas Wagenknech- 
tas.

Richmond Hill 19, N. Y., Penktadienis, Rugp. (Aug.) 31, 1956 *¥¥*

Sveturgimm teisiu laimėjimas
US teismas neleido atimti 
pilietybę nuo pažangietes

Los Angeles. — Valdžios 
bandymai atimti pilietybę 
nuo pažangietes veikėjos 
Rose Chernin Kutnitz gavo 
nemenką smūgį. Val
džios imigracijos ir natūra
lizacijos departmentas jau 
senokai bandė atimti nuo 
jos pilietybę. Ji yra Los 
Angeleso Sveturgimių Gy
nimo komiteto skyriaus se
kretorė.

Sprendimą, kad valdžia 
neturi teisės atimti nuo jos 
pilietybę, padarė US teisė
jas Harry Westover. Jis 
nurodė, kad Rose Chernin 
gavo Amerikos pilietybę

Prancūzai atsiųsią karines 
pajėgas šalia britu Kipre

Londonas. — Britai ir 
francūzai susitarė padaryti 
dar vieną priešingą Egip
tui žingsnį: francūzai pra
šė ir gavo iš britų leidimą 
atsiųsti į Kipro salą 
savo karinius junginius. 
Francūzai sako, kad tie ka
riniai junginiai jiems rei
kalingi, kad “apginti savo 
piliečius ir tautinius inte
resus Rytų Viduržemio jū
roje”.

Šis francūzų-britų žings
nis iššaukė didelį pasipik
tinimą dviejuose kraštuose, 
Egipte ir Graikijoje. Egip-

Laos ir Šiaurės Vietnamas 
pasirašė draugiškumo paktą

Hanoi. — čia, šiaurės 
Vietnamo sostinėje, pakely
je namo iš Kinijos, susto
jo Laoso premjeras Phou- 
ma. Tapo pasirašytas drau
giškumo paktas tarp šiau
rės (Liaudies valdžios) 
Vietnamo ir Laoso, dviejų 
valstybių, kurios praeityje 
įėjo į Indokinijos sąstatą.

Kaip žinia, pačiame Lao
se Centralinė valdžia ir 
liaudies partizanai, kurie 
veikė prie Vietnamo rube- 
žiaus, susitarė, ir ten suda
roma bendri nacionalinė 
,valdžia, kurion įeis ir ko
munistai. Praeityje Lao- 
sos valdžia kaltindavo Šiau
rės Vietnamo prezidentą 
Ho Či-minhą, kad jis remia 
Laoso komunistų vadovau
jamus partizanus, bet da
bar tarp Laoso ir Š. Viet
namo laukiama draugiškų 
santykių.

Ar žinote, kuo jis daugiau
sia rūpinosi ant mirties pata
lo gulėdamas?

Rugpjūčio 22 d. jis parašė 
“Daily Workeriui” laišką ir 
įdėjo $50 to amerikinio dien
raščio paramai ir išlaikymui!

Štai koks didingas mums vi
siems pavyzdys, kaip iki pa
skutinio atsidusimo reikia rū
pintis darbininkiškuoju judė
jimu ir jojo spauda!

1929-ais metais, kad ji at
vyko šion šalin kaip vaikas 
iš Rusijos 1914-ais metais. 
Jis sakė, kad bergždžias 
dalykas nustatyti, kas dėjo
si žmogaus mintyse 24 me
tai atgal. Valdžia teigė, 
kad R. Chernin “nebuvo 
prisirišusi prie Amerikos 
konstitucijos principų, kai 
gavo pilietybę.”

Teisėjas’ sakė, kad val
džia savo kaltinimus remia 
tiktai apkaltintosios ryšiais 
su kitais asmenimis arba 
grupėmis, ko jis neskaito 
pakankamu apkalt i n i m u . 
Jis taipgi sakė, kad negali 

to spauda sako, kad britai 
ir francūzai dar kartą pa
rodė, kad jie nenori atsisa
kyti seno kolonialistinio at- 
sinešimo. Graikijos spauda 
sako, kad francūzai daro 
didelę klaidą dabar atsiųs
dami karines pajėgas Kip
ram Kipro nacionalistai ko
voja už prisijungimą prie 
Graikijos ir prieš britus. 
Atvykdami su britų prita
rimu ir neatsiklausę kip- 
riečių, francūzai tokiu bū
du pasidaro tokiais pat 
Kipro žmonių priešais, ko
kiais yra britai.

KP. pasveikino 
polit-kalinius >

New Yorkas. — Komu
nistų partijos nacionalinis 
komitetas išleido pasvei
kinimą politiniams kali
niams, Smitho akto aukom, 
— tiems, kurie neseniai iš
ėjo iš kalėjimų, kurie išeis 
artimu laiku ir kurie dar 
turi ilgesnius terminu^ be
dėti. Po pasveikinimu pasi
rašė Fosteris ir Dennis.

Rugsėjo 10 dieną iš kalė
jimo išeis Betty Gannett, 
rugs. 3 išeis J. Mindei, 
rugs. 7 išeis A. F Lannon. 
Kalėjimuose dar sėdi ąliza- 
beth Gurley Flynn, Henry 
Winston, Gilbert Green, 
Gus Hall, , Robert Thomp
son, Pettis Perry, V. J. Je
rome, Alex Bittelman, Ar
nold Johnson, Louis Wein
stock ir Philip Frankfeld.

J. T. paliaubų komisija 
pasmerkė izraeliečius

Tel Avivas. — Jungtinių 
Tautų paliaubų komisija 
apkaltino izraeliečius "už 
susirėmimą su Jordano ka
riais Jordano teritorijoje. 
Tame susirėmime trys jor- 
daniečiai tapo sužeisti. J. 
T. komisija sako, kad izra
eliečiai nusikalto pereidami

1 sieną/

pasitikėti tokiais profesi
niais liudininkais, kaip 
Maurice Malkinas, kuris 
sakė, kad Chernin vienu 
metu buvo Komunistų par
tijos pareigūnė.

Teisėjas A^estover sakė, 
kad Malkinas pats pripaži
no, kad jis praeityje me
lavo teismuose ir kad jis 
buvo baustas už nusikaiti
mus. Malkinas, sakė tei
sėjas, yra “profesinis liudi
ninkas,” kuris liudijo nuo 
40 iki 50 kartų, ir jis. to
kiais liudininkais nepasiti
ki.

Pati Rose Chernin ir jos 
advokatai ( paskelbė, kad 
teismo sprendimas yra di
delis civilinių teisių ir sve
turgimių teisių laimėjimas.

! Surado kito US lakūno 
lavoną Kinijos jūroje

Washingtonas. — Laivy
nas sako, kad naikintuvas 
surado dar vieno amerikie
čio lavoną Kinijos jūroje. 
Kitas buvo rastas praeitą 
savaitę. Tie du, tai nariai 
įgulos amerikiečių lėktuvo, 
kurį pašovė .kinai. Kinai 
sako, kad tas orlaivis skrai
dinėjo šnipinėjimo tikslais 
virš jų teritorinių vandenų.

-- 1  -—-------

Teismas remia • 
universitetą“- 
o ne Aut h erine

Birmingham, Ala. — Fe
deralinis* teisėjas. Hobart 
Grooms parėmė Alabamos 
universitetą ir atmetė stu
dentės Autherine Lucy 
skundą. Kaip žinia, ta neg
rė buvo pirma priimta į 
universitetą, bet , paskui 
universitetas nusilenkė ra
sistiniams riaušininkams ir 
ją pašalino.

Teisėjas Hobart Grooms 
pareiškė, kad jis nemato 
reikalo priversti universi
tetą pakeisti savo nuomonę 
ir vėl priimti Lucy. Univer
sitetas turi teisę priimti ar
ba nepriimti tą ar kitą stu
dentą.

Autherine Lucy advoka
tas Arthur Shores, sako, 
kad jis dar nežino, kokių 
žingsnių imsis, kad jis dar 
studijuoja reikalą. Bet be
veik tikra, kad jis apeliuos 
i aukštesnius teismus, v

Jakarta. — Indonezijos 
užsienio reikalų ministras 
Abdulghanis grįžo namo. 
Aerodrome jį sūtiko prem
jeras Sastroamidjojo, kuris 
jį nusivežė pas save. Kaip 
žinia, reakciniai karininkai 
bandė Abdulghanį , suimti 
prieš jo išvykimą Londo
nan, ir jie žada dabar tą 
žingsnį pakartoti.

Washingtonas. - Apskai
čiuojama, kad, per Labor 
Day savaitgalį virš 400 
žmonių užsimuš automobi
lių nelaimėse.

Panamos kanalas nėra vien 
Amerikos nuosavybė, pasakė 
Panamos užsienio ministras
Panama. —- Tuo tarpu, 

kai ginčas eina pasauliniu 
mastu apie Suezo kanalą, 
kitame pasaulio kampe vi
su smarkumu iškilo su tuo- 
mi surištas ginčas: apie 
Panamos kanalą. Praeitą 
antradienį sekretorius Dul
les sovo spaudos konferen
cijoje patvirtino, kad jo 
nuomone yra senai žinomas 
faktas, jog Amerikos Jung
tinės Valstybės turi pilną 
suverenitetą virš Panamos 
kanalo. Panamos kanalas 
yra Amerikos nuosavybė ir. 
negali būti daroma palygi
nimų tarp Panamos ir Sue
zo.

Britai suokalbiavo nuversti v
Nasserio vyriausybę Egipte
Kairas. — Kaip yra ži

noma, Egipto policija suė
mė kelis britų šnipus ir 
taipgi pareikalavo iš dviejų 
britų diplomatų, kad jie 
nešdintųsi iš šalies. Dabar 
Egiptas oficiališkai kaltina 
britus, kad jie suokaibiavo 
nuversti Egipto valdžią, 
pašalinti Nasser į ir užso
dinti jiems palanku asme
nį.

Vidaus reikalų ministeri
ja skelbia, kad suimtas vie
nas egiptietis laivyno leite
nantas, kuris prisipažino

15 žuvo Aleutij 
oro nelaimėje

Fairbanks. . • Kanados 
orlaivis, kuris skrido iš 
Vancouverio link Tokyo, 
nukrito prie Alaskos ma
žiukėje Aleutų' salyno sa- 
liukėje. Orlaivyje radosi 22 
žmonės. 15 jų užsimušė 
vietoje. Keli kiti yra pavo
jingai sužeisti ir gali mirti.

Kadangi saliukė yra labai 
izoliuta, tai buvo sunku 
tuojau ten pristatyti medi
cinišką pagalbą, o sužeis
tieji buvo taip sužaloti, kad 
be daktarų pagalbos buvo 
sunku juos pajudinti.

Nelaimės priežastis, dar 
nepaskelbta.

O ........................... >

Chicago. — Demokra
tų kandidatas į gubernato
rius Herbert C Paschen pa
skelbė, kad jis ištraukie 
savo kandidatūrą. Demo
kratai dabar susirūpinę, 
ieško naujo kandidato.

Tunisas. — Sovietų patru
liniai laivai buvo sulaikę 
netoli savo krantų Baltijo
je švedų laivą “Flying Clip
per.” Paskui laivas paleis
tas, nes švedai' išaiškino, 
kad tai audra prieš jų no
rą nubloškė jų laivą perarti 
tarybinio kranto.

i

Bet kelios valandos po 
Dulleso pareiškimo protes
tas atėjo iš ... Panamos. 
Tos šalies užsienio reikalų 
ministras Alberto Boyd pa
skelbė, kad Panama visai 
.nesutinka su Dulleso nuo- 
’mone. Panamos valdžia lai
kosi nuomonės, sakė Boyd, 
kad 1888 metų Konstanti
nopolio (dabartinio Tstan- 
bulo) konferencija, kurioje 
buvo susitarta dėl Suezo 
internacionalumo, taip pat 
atsinešta į Panamos kana- 
la. Panama dar nuo 1904 
metų laikosi nuomonės, kad 
Panamos kanalas nėra vie
nos Amerikos nuosavybė, 
sakė Boyd.

priklausęs prie britų vado- 
v a u j a mos sąmoksliškos 
grupės. Du suimtieji britai. 
Swinburn ir Pittuck, sako 
egiptiečiai, jau pasirašė po 
prisipažinimais.

Britanijos ambasada pa
siuntė protestą Egipto val
džiai. Britai proteste tei
gia, kad jie nesuokalbiavo 
ir nešnipirfėjo. Sakoma, kad 
santykiai tarp Britanijos ir 
Egipto dabar taip įtempti, 
kad net yra kalbų apie di
plomatinių ryšių visišką 
nutraukimą.

Republikonai bando pakeisti 
Demokratų partijos vardą...

Washingtonas.—Jau per 
praeitą Republikonų suva
žiavimą .pradėjo aiškėti, 
kad republikonai bando 
keisti Demokratų partijos 
vardą. Vietoje sakyti “De
mocratic party,” vienas 
kalbėtojas po kito vis sakė 
“Democrat party.” Dabar 
paaiški, kad tai jau pilnai 
priimta republikonų takti
ka.

Mat, republikonai jaučia, 
kad vadinti demokratus 
“Demo kratine partija,” 
skamba perdaug palankiai. 
Numetus tą “ic” ir palie
kant tik “Democrat,” skam
besys jau ne toks palankus, 
mano jie.

Apie tą taktiką jau at
siliepė ir demokratai. De
mokratų veikėja Mrs. Edi- 
Edison Diek sakė, kad 
kaip republikonai nekeistų 
demokratų pavadinimo, jie 
jų nenugalės — jų tokia 
taktika esanti vaikiška, 
kvaila ir paviršutiniška.

Beirutas. — Libano naci
onalistiniai arabai surengė 

‘demonstracijas, reikalauda
mi generalinio 'Streiko soli
darizuojantis su Egiptu. 
Nors Libano valdžia drau
giška Egiptui, demonstra
cijos tapo policijos išvaiky
tos.

METAI 46-ti

Vėliausios
Pasaulio 
naujienos

Nicosia. — EOKA kovo
tojai atakavo dvi britų po
licines stotis ir sužeidė du 
jų kareivius.

Nicosia. — Pirmieji fran- 
cūzų parašutistų doliniai 
jau atvyko Į Kiprą.

New Yorkas. — čia atvy
kęs Jajdnijos užsienio rei
kalų ministras šigemitsu 
pareiškė, kad nors derybos 
su Sovietais nutrauktos, jos 
nebaigtos ir Japonija tikisi 
su laiku .pasiekti su jais su
sitarimą.

Maskva. — Egipto amba
sadorius sako, kad nema
žas skaičius tarybinių navi
gacijos pilotų išreiškė savo 
norą vykti tarnybai prie 
Suezo kanalo.

Deli. — Amerika ir Indi
ja pasirašė sutartį, pagal 
kurią Amerika suteiks In
dijai $360,100,000 maisto 
paskolą.

Britai areštavo 
kitą kipriečių 
graiku vyskupą

Nicosia. — Britai padė
jo po naminiu areštu kitą 
Kipro graikų - ortodoksų 
vyskupą, šiuo kartu Kitiu- 
mo. Vyriausias Kipro grai
kų dvasiškis, etnarchas 
Makarios, kaip žinia, suim
tas ir ištremtas i mažą sa- 
liukę Indijos vandanyne.

Jau dabar tikra, kad bri- i 
tai neplanuoja grąžinti 
Kipran Makarios ir atnau
jinti su juom derybas. 
EOKA atnaujino karinius 
žingsnius prieš britus ir 
padėtis saloje yra labiau 
įtempta, negu bile kuomet 
praeityje. '

Britai leido Egiptui imti 
laivus, bet nedavė šovinių.

Londonas. — Keletas mė
nesių atgal Egiptas pirko 
Britanijoje du karinius nai
kintuvus, kurie pavadinti 
“Al Fateh” ir “Al Qaher.” 
Per nekurį laiką egiptiečių 
įgulos lavinosi Britanijoje 
ir dabar tie du naikintuvai 
išplaukė link Egipto — bri
tai laikėsi kontrakto ir ne
bandė laivų sulaikyti.

Bet jie padarė bent vie
ną egiptiečiams kenksmin
gą dalyką — jie neįteikė 
laivo patrankoms šovinių, 
kaip to reikalavo kontrak
tas, taipgi neleido išsivež
ti torpedas. Kitaip sakant, 
tie du laivai išplaukė visai 
beginkliai. Britai mano, 
kad egiptiečiai niekur kitur 
negali gauti pirkti kaip tik 
tiems laivams tinkamus šo
vinius ir torpedas.

ORAS NEW YORKE 
šilčiau ir tvanku

... .......irto
A
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ARKIVYSKUPUI MAKARIOS 
KALTINIMAI

ANGLAI SAKO, kad jie surado dokumentus, įro
dančius, jog arkivyskupas Makarios organizavo teroris
tus, buvęs teroristų įkvėpėjas Kipro saloje.

mūsų šaly 
metais dėl 
miršta 38%

kuris 
žino-

Pennsylvanijos gydytojų 
medikališkame žurnale ra
šoma apie daug įdomių ir 
keistų nuotykių medicinos 
srityje. Sako, kad JAV 
šiais laikais yra didelis 
skaičius žmonių, paskendu
sių prietaruose ir iliuzijų 
bangose, apie kuriuos ra
šant priseina net stebėtis, 
kad šios civilizacijos aukš
tai pakilusio mokslo ir kul
tūros laikais 
kiekvieneriais 
gėdos nelaiku 
moterų.

Kipro salos žmonių dauguma, kaip žinoma, nori ir jos miršta 
už tai kovoja,“ kad anglai pasitrauktų iš tos salos, kad nuo vėžio ligų 
Kipras turėtų būti įjungtas į Graikijos valstybę dėl to, njs nuošimtis 
kad milžiniška tos salos, gyventojų dauguma yra graikų 
tautybės. Anglijos valdovai nenori iš ten pasitraukti; 
jie ten palaiko savo militarines bazes. Jie ten' šeimi
ninkauja.

Dėl to Kipro salos gyventojai pradėjo kovą, parti
zaninę kovą prieš britus. Toje kovoje dalyvauja ir dva
siškiai—graikų ortodoksų tikybos dvasiškiai.- 

Arkivyskupas Makarios buvo vienas iš tų, 
dalyvavo partizaniniame judėjime—dalyvavo jis, 
ma, ne ^tiesiogiai, o su savo patarimais.

Britai arkivyskupą suėmė ir iš Kipro salos ištrėmė. 
Dabar jie sako, kad suradę dokumentus, aiškiai įro
dančius, jog Makarios patarė kipriečiams naudoti tero
ristines priemones kovoje prieš britus .

Kai kurie net sako, jog Makarios gali būti teistas 
kaip teroristas, kaip žmogžudys.

Kaip ten toliau bus, nežinia. Mums šia proga no
risi pastebėti vieną ypatingą dalyką: amerikinė stam
bioji spauda ima viską “už pinigą,” ką britai skelbia. 
Ji jau linkusi vadinti arkivyskupą Makarios teroristu 
ir kriminalistu.

Palyginkite jos šį nusistatymą link arkivyskupo 
Makarios su nusistatymu link Vengrijos arkivyskupo 
Mindszenty arba Lenkijos arkivyskupo Višinskio bylų. 

Mndszenty ir Višinskis padėjo tų kraštų liaudies 
priešams kovoti prieš liaudies valdžias, todėl komer
cinė Amerikos spauda šūkalojo, būk, girdi, komunistai 
nekaltai puolą religijas, jos aukštuosius dvasininkus.

Kiek daug buvo krokodilo ašarų išlieta dėl tų dva
sininkų ! Apie Mindszenty net ir filmas buvo' pagamin
tas; jis buvo statomas didvyriu, Ir vis tai buvo tik dėl 
to, kad Mindszenty nusikalto prieš liaudį padėdamas 
jos priešams. ’

Dėl arkivyskupo Makarios toji spauda neverkia. 
Jis, mat, jau teroristas dėl to, kad padėjo savo tautie
čiams kovoti už prijungimą Kipro salos prie Graikijos!

daugiausiai 
kiek mažes- 
miršta nuo 

nėštumo vaisiaus pasigūdi- 
nimų (aborcijos) ir nuo už
krečiamųjų lytiškų ligų.

Stebėtina, kad toks dide
lis skaičius moterų yra pa
siryžusias verčiau mirti, 
negu atidengti savo sarma
tą prieš gydytojo akis ant 
egzamino stalo. Daugelis 
moterų puritoniško išauk
lėjimo, kurios turi vėžio li
gas lytiškose dalyse arba 
krūtyse, tik tuomet nueina 
pas gydytoją arba į klini
kas, kuomet jas suima ne
pakenčiamai dideli skaus
mai. Ir tai gulėdąmos ant 
e g'z a m i n u o j a mojo stalo 
dangstosi delnais savo ly
tis ir krūtis. Gydytojai jau 
nuo seniai žino tokias mo
teris.—Tadgi, jie uždengia 
joms balta skraiste akis ir 
trumpam laikui užmigdina. 
Išegzaminavus, surandama, 
kad liga per toli nužengusi 
ir su medicinos mokslo pa
galba negalima gyvybę iš
gelbėti. Nes per vėlu.....

Dažnai įvyksta ir tokių 
keistų nuotykių, kad mo
terys, turėdamos vėžio ligą 
savo lytiškose dalyse, arba

dimas aukštai pakyla. • >
Tačiau daktare tapo nu

bausta. .Nuo jos buvo atim
ta teisė per šešis mėnesius, 
praktikuoti mediciną už 
nusikaltimą daktarų eti
kai. ..

Randasi ir tokių moterų 
gydytojų, kurios atsisako 
visiškai vyrus egzmainuoti. 
O jeigu kokiam atsitikime 
ateina pas jas vyras dėl ko
kių sveikatos negalavimų, 
tai daktarė su stetoskopu 
apklauso vyro krūtinę, iš
tiria krauja spaudimą, o 
žemiau juostos nežiūri, kad 
kas ir blogai, ten būtų, 
Dažniausia pataria eiti pas 
vyrą. gydytoją, kad ištirtų.

Bet yra ir tokių moterų 
daktarkų, kurios n u s i - 
skundžia, kad pas jūs ma
žai vyrų pacijentų atsilan
ko, nors jos egzaminuoja 
vyrus, kur tik reikia, ne
jausdamos gėdos.

Tadgi, pasaulis margas, 
o jame žmonės dar marges
ni. Panašių atsitikimų 
įvyksta ir ligoninėse. Slau
gės prižiūrėdamos ligonius 
vyrus, juos nuogus prausia, 
vartydamos lovoje trina al
koholiu. Brauko visą kūną 
delnais dėl geresnės krau
jo apytakos. Prieš operaci
jas nuskilta plaukus kur 
reikia, ir dėl to jos jo
kios gėdos nejaučia dėl vy
rų nuogumo. Tačiau pasi
taiko ir tokių slaugių, ku
rios prašo savo viršininkų, 
kad jų nesiųstų prie vyrų 
priežiūros, bet prie moterų, 
nes. jos gėdinasi nuogų Vy
ru.

r .; i ’ . . -t

Dabar pažvelgsime į kitą 
medalio šoną: Mūsų šaly 
randasi apie du milijonai 
nudistų, kurie gyvena jų

tas. Tik pažvelkime į jų 
paikus įstatymus.

Pav., Atlantic City. Ten 
maudantis jūros pakraš
čiuose didžiausios minios 
vyrų ir moterų vasaros 
karšičuose maudosi tik ma
žais sklypukais prisidengę 
savo lytis. Jie beveik vi
siškai nuogi. Jie vaikščioja 
jūros pakraščiais, voliojasi* 
smėlyje, ir viskas padoru, 
morališka. Bet kuris su to
kiais maudymosi kostiu
mais užžengia porą7 žings
nių ant lentinio tako, jis 
tuojau tampa areštuotas už 
nepadorų pasirodymą pu
blikoje, už peržengimą do
ros rubežiaus.

Tačiau tie patys didieji 
moralistai sėdi burleski
nių teatrų pirmutinėse sė
dynėse ir smalsiai žiūri ant 
visiškai nuogų gražiuolių 
šokėjų. Jie eina į naktinius 
klubus, kur nuogos mote
rys ir vyrai lošia nemora- 
liškus veikalus. Ir jiems tas 
viskas padoru. Bet kitiems 
žmonėms jie padorumo su
metimais uždraudžia įsta
tymais.

Kur protas? Kur logi
ka?

Progresas

Baltrūnas

AUKSINĖ PRAGA
(IŠ kelionės po Čekoslovakiją įspūdžių)

KOMUNISTŲ SUVAŽIAVIMAS
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ Komunistų partijos riaci- 

nalinis komitetas paskelbė, kad tos partijos suvažiavi
mas įvyks 1957 metų vasario mėnesio 9-12 dd.

Paskutinis partijos suvažiavimas buvo 1950 metais.
Šaukiamasis suvažiavimas, be abejojimo, atkreips į 

save dėmesį.daugelio žmonių. Nežiūrint to, kad ši par
tija yra nedidelė, tačiau apie ją nuolat visur kalbama 

' ir rašoma, o jos narius, ypatingai vadovaujančius as- 
', menis, valstybės organai dažnai puola ir kalina.

Šaukiant šį suvažiavimą, eilė komunistų-veikėjų te- 
. bėra kalėjimuose, o didelis skaičius kitų komunistų va- 

’ dovų yra nuteisti kalėti (pagal Smitho įstatymą), bet 
jų bylos yra aukštesnėse teismų instancijose. Matyt, 
dėl to ši partija nešaukė suvažiavimo anksčiau, kad 
daug jos vadovaujančių žmonių buvo kalėjimuose arba 
laukė teismo. Kita priežastis, neleidusi komunistų par
tijai laikyti suvažiavimo, buvo makartizmo siautėjimas.

Į šį suvažiavimą daug žmonių kreips dėmesį ir dėl 
; to, kad partija žada padaryti visą eilę reformų, savo 

viduje ir savo programoje.
Jau kelintas mėnuo, kai komunistai diena iŠ! die

nos per “Daily Workerį” diskusuoja savo taktiką, savo 
teoriją, savo vidujinę tvarkymosi struktūrą, Daug vi
sokių minčių iškyla; daug teigiamų ir neigiamų (ko- 

: munistinio judėjimo atžvilgiu) nuomonių pasakoma.
Rašydamas apie šio suvažiavimo šaukimą, “Daily 

Worker” sako: jis kovos už partijos legalizavimą.
Šis dienraštis* ragina prezidentą Eisenhowerį, kad 

jis pasisakytų už sulaikymą tų bylų, kurios yra pradėtos 
valdžios organų prieš komunistų veikėjus.

ant krūtų, gėdinasi parody-1 pačių įsteigtose' stovyklose, 
ti savo sarmatą ne tik vy- miškuose, kur prie 
rams, bet ir moterims gy- ežerėlių ir upokšnių.

kad vasaros laiku t

ti savo sarmatą ne tik vy

Sako, surado siūlo galą, 
o gal ir visą kamuolį

SPAUDA SKELBIA, kad FBI jau sučiupo visą eilę 
gengsterių, kurie dalyvavo konspiracijoje apjakdinti 
kolumnistą Victor Riesel.

Tasai, kuris užpylė ant Rieselio akių chemikalus, 
.aišku, jau nebebus baudžiamas—jį nubaudė jo paties 
Sėbrai, kiti gengsteriai; jis jau nugalabintas.

Svarbu suimti ir pabausti tuos, kurie buvo viso to 
sumanytojai, kurie už pinigą gatavi atlikti baisiausius 
darbelius. Jeigu juos jau suėmė ir jei jie bus atitinka- 

■ mai nubausti, tai ir bus gerai.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Rugp. (Aug.) 31, 1956

dytojoms. Spėjama, 
daugelis tokių moterų esą I 
nuo mažens taip puritoniš
kai išauklėtos, jos įsisąmo
ninusios puritoniškos sek
tos keistų prietarų, nuo se
nų laikų užsilikusių, apie 
kuriuos daug yra prirašy
ta JAV istorijoj, kuomet 
moterys dėvėjo ilgus andU- 
rokus,' su kuriais vaikščiot 
damos šluodavo šalitakius 
ir gatves.

Dangstydavo savo kojas, 
kad vyrai nepamatytų, nes 
tuomet buvo labai nepado
ru ir gėda parodyti nuogas 
blauzdas aukščiau batelių 
aulų. Teigiama, kad yra ir 
vyrų sarmatlyvų. Bet labai 
mažas nuošimtis, kurie nu
ėję pas vyrus gydytojus ir- 
ga egzaminuojant dangsto
si savo lytiškas kūno da
lis. Neseniai didmiesty įvy
ko dar vienas įdomus nuo
tykis tarpe medicinos dak
tarų dėl gėdos. Vienas jau-, 
nas vyras susižeidė artį sa
vo lytiškų dalių. Jisai nu
skubėjo pązs moterį gydy
toją, nes jinai arčiausia 
buvo prie vyro namų. Ta-' 
čiau moteriškė daktarė at- 
atsisakė teikti . sužeistam 
vyrui pirmąją pagalbą vien 
dėl to, kad žaizda buvo ar
ti lytiškų dalių.

Kiek vėliau ta moteriškė 
daktarė tapo pašaukta pas 
medikališką komisiją pasi
teisinimui. Jinai teisinosi, 
kad negalinti žiūrėti į nuo
gus vyrus, nes kada tik ji
nai pažiūrint! į vyro lytį, 
tai josios veidas paraudo
nuoja, širdis pradeda smar
kiai , plakti ir kraujo spau-

miškuose, kur prie mažų 
. Jie 

susirenka 
pulkais. Vyrai, moterys, 
vaikai. Visi sykiu maudo
si, žaidžia, valgo, arba ką 
nors dirba, visi visai nuogi.

Jie turi įsisteigę mokyk
las, kuriose mokosi berniu
kai ir mergaitės nuogi. Jie 
turi dideles spaustuves, 
spausdina knygas ir žur
nalus. Prie nuogųjų drau
gijos priklauso daug profe
sionalų — advokatų, dakta
rų, slaugių, artistų ir dai
lininkų. Tarpe jų randasi 
ir keletas 
nieriu.

stam biij milijo-

Magnetinė juostelė
Paprastai. nuo filmavimo 

iki kinofilmo demonstravi
mo praeina nemažas laiko 
tarpas, reikalingas sudėtin
gam ir įvairiam juostos 
ryškumo darbui atlikti. Tai 
sudaro labai daug keblu
mų. Dėl to, pavyzdžiui, te
levizijos studijos negali iš 
karto į eterį perduoti tik 
ką filmuotą kino kroniką. 
Dar daugiau, nei režisie
riams, nei operatoriams ne
įmanoma nustatyti nuo
traukų kokybės.

Didelį susidomėjimą su
kėlė? JAV išrastas naujas 
filmavimo magnetinėje 
juostoje būdas. Juosta yra 
40 m i k r o n ų • storio iš 
nedegančio celiuliozės 
10-18 mikronų geležies 
oksido sluoksniu. Jos 
plotis monochromat i n i a m 
kinui 6, 7, o spalvotam — 
13 milimetrų. Juostelėje 
kartu užrašoma ir vaizdas, 
ir garsas.

Juostos nereikalauja jo
kio papildomo apdirbimo ir 
įrašus galima tuoj pat po 
filmavimo perduoti socia
liais televizoriais.

Magnetinė juosta pigesnė 
už kino juostą, ir ja galima 
naudotis labai daug kartų, 
■mitrinant nereikalingą už
rašą.

Pirmoji pažintis su Čekoslo
vakijos sostine įvyko Stare 
Mesto širdyje — Senamiesčio 
aikštėje, čia kiekvienas kam
pelis kalba apie- žilą senovę, 
kartu1 primindamas ir netoli
mą šalies revoliucinę praeitį. 
Aikštės centre iškyla didingas 
daugiafigūris monumentas. 
Tas paminklas Čekų liaudies 
nacionalinio sąjūdžio XV šimt
metyje įkvėpėjui Janui Husui. 
Aukštai iškėlęs galvą, didysis 
kovotojas stovi prieš inkvizici
jos teismą. O vienuoliai, su 
neapykanta ir baime besiklau
są jo paskutiniosios kalbos, to
kie apgailėtinai menki, bejė
giai savo bailiame pyktyje. ..

Tragiškai susiklostė praei
tyje dviejų broliškų tautų — 
čekų ir slovakų—likimas. Slo
vakija dar X šimtmetyje pate
ko į vengrų feodalų priespau
dą, o netrukus ir Čekija atsi
dūrė sunkioje, žeminančioje 
Vokietijos imperijos priklau
somybėje. Liaudies lūkesčių ir 
valios reiškėjas buvo Pragos 
universiteto rektorius Janas 
Husas. Jis savo pamoksluose 
rūsčiai pasmerkė vokiškuosius 
kolonizatorius, demaskavo ka
talikų bažnyčią. Reakcija 
žiauriai susidorojo su didžiuo
ju čekų tautos patriotu: ap
gaule įviliojusi į katalikų baž
nyčios susirinkimą Konstanci
joje, suėmė ir gyvą sudegino 
ant laužo. Tačiau reakcija 
neįstengė sudeginti ant laužo 
.čekų liaudies, jos laisvės troš
kimo. Jano Huso mirtis tik 
dar labiau sustiprino husistų 
judėjimą, kuris išugdė Janą 
žišką ir kitus nacionalinius če
kų tautos didvyrius.
STEBĖTINAS LAIKRODIS

Vienas iš Įdomiausių šios 
aikštės pastatų — senoji Ro? 
tušė, statyta XIV šimtmetyje, 
ir ypač jos bokštas su unikali- 
niu laikrodžiu, kuri prieš pus
penkto šimto metų padarė če
kas Ganus, įžymus ano meto

Ir jie 
nuogi apie 
galvoja. Žymūs seksologis- 
tai išsireiškia, kad jie ne
pritaria pudizmui.

Tačiau jie. labai nupeikia 
n.e sąmoningai per didelį 
dangstymąsi vieni nuo ku
tų. Dar prideda, kad nė | 
vienas žmogus užgimdamas į 
neatsinešė į šį pasaulį gė
dos. Tiktai vystantis civi
lizacijai žmonės patys iš
galvojo sarmatą.- Daug pri
sidėjo prie išgalvojimo sar
matos visokį religijų vadai. 
Jie net uždraudė, su grie- 
ku, žiūrėti į priešingų, ly
čių nuogumą.

Taip pat ir šiais laikais 
daugelis yra vadinamų mo
ralistų, doros skelbėjų, ku
rie patys didžiausi ištvir
kėliai, bet kuomet visiškai 
nusidėvėjo lytiškai, tuomet 
jie tapo žymiais moralis-, 
tais, dobos skelbėjais ir 
paikų įstątymų leidėjais, 
nes kai kuŲie iš tų vadovų 
užima valdžioje aukštas yie-

taip gyvendami 
jokią gėdą ne-;

Raupsuotas pasislėpė, 
kad jjo nędeportuotų

Sydney, Australija.—Kuo
met daktarai surado, kad 
Nicholas Protopata, ateivis 
iš Graikijos, serga raup
sais, jis tuojau tapo suim
tas ir nutarta jį deportuo
ti. Bet Protopata pabėgo 

j ir pasislėpė. Jo žmona sa
ko, kad ji nežino, kur jis 
yra. Visa Australijos po
licija dabar ieško Protopa- 
tos, nes bijo, kad jis 
užkrėstų kitų žmonių.

ne-

lei

J. Biliūno apsakymai 
lenkų kalba

Demokratinės Lenkijos 
dykla “Četelnik” Varšuvoj iš
leido J. Biliūno apsakymų rin
kinį. Įžymio'jo mūsų rašytojo 
“Liūdną pasaką” ir kitus apsa
kymus į lenkų kalbą išvertė 
A. Lair - Gnedovskaja. Knygą 
apipavidalino dail. B. Buten
ko.

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus' jūsų parengimams.
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meistras ir Karlo universiteto ; 
matematikos dėstytojas.

Kiekvieną valandą, 
kuodžio didžioji rodyklė ima 
artėti prie dvyliktos, priešais 
rotušės bokštą susirenka tu
ristų ir šiaip pragiečių minia. 
Viršum didžiulės laikrodžio 
skalės atsidaro dvejos dure
lės. Dusliai, tęsiamai skambi
na laikrodis. Pro dureles vie
nas po kito slenka judančios 
apaštalų figūros. Abipus laik
rodžio skalės vyksta tylus po
kalbis tarp turtuolio ir mir
ties. Turtuolis, žvanginantis 
pinigine, bando atsipirkti nuo 
mirties, bet ši — nepermal
daujama. Užgiedojus gai
džiui, dialogas nutrūksta, du
relės užsidaro, laikrodis nu
tyla.

Padavimas pasakoja, kad, 
užbaigus šį kūrinį, talentin
gam čekų meistrui Ganus bu
vo išdurtos akys. Valdovai pa
bijoję, jog jis nepadarytų kam 
nors antro tokio šedevro.

Kitas Įžymus XIV šimtme
čio architektūros paminklas 
šioje aikštėje — Tymo bažny
čia. Jos bokštų siluetui bū
dingos lieknos, besiveržian
čios aukštyn klasikinės goti
kos formos, nors viduje, kaip 
ir daugelyje kitų Pragos baž-- 
nyčių, ryškus baroko antspau
das
ISTORINĖ AIKŠTĖ

Keitėsi epochos, stiliai, kei
tėsi grožio idealo suvokimas ir 
laiko dvasia, o Stare-Mesto 
širdis — Senamiesčio aikštė— 
visuomet paliko didžiųjų įvy
kių liudininku. Čia 1848 me
tais stovėjo sukilusių prieš 
Austrijos monarchų tironiją 
čekų darbininkų ir amatinin
kų barikados, čia nuo 1890 
metų, švenčiama Gegužės Pir
moji; čia 1905 metais įvyko 
galinga Pragos darbininkų, 
reikalavusių demokratinių 
laisvių, demonstracija. Paga
liau 1948 metų vasario ,21 die
ną Senamiesčio aikštėje, prie 
Jano Huso pantfnklo, šimta-

tūkstantiniame Pragos darbi
ninkų mitinge buvo pareika
lauta pašalinti iš vyriausybės 
ministrus -reakcionierius, ban
džiusius su’ užsienio imperia
listų pagalba restauruoti ša
lyje kapitalistų valdžią.
SENASIS TILTAS

.. .čedoko autobusas susto
ja prie Karlo tilto vartų. Išli
pam ir pėsti žingsniuojame 
šiuo nepalyginamu čekų sta
tybininkų, architektų ir skulp
torių sukurtu' statiniu. Tiltas 
stovi jau šeši šimtmečiai. Am
žių eigoje jis buvo puošiamas 
ir tobulinamas. Bot pats fak
tas, kad tik šimtu metų vė
liau kituose Europos miestuo
se buvo pradėta statyti akme- 
ninius tiltus, ryškiausiai kal
ba apie statytojų išradingumą, 
drąsą ir kūrybinę mintį.

Siauromis, tapybiškomis Ma- 
la-Strana gatvėmis mes kyla
me Į kalvą, ir netrukus auto
busas vėl sustoja priešais pre
zidentūros rūmus. čia jau 
Gradčanai. Dvi vėliavos—vie
na trispalvė, antroji su herbu 
— reiškia, kad respublikos 
prezidentas šiuo metu yra sa
vo rezidencijoje. Erdviais kie
mais mes artėjame prie vieno 
pačių nuostabiausių Pragos 
architektūros šedevrų—šv. Vi
to katedros.
KATEDRA

Pradedant 1344 metais, išti-T 
sus penkis šimtmečius buvo 
statomas ir puošiamas šis di
dingas gotikos kūrinys. Sun
ku nupasakoti jo mastus, sta
tytojų; užmojų drąsą ir polė
kius. Nuostabi šv. Vaclovo ko
plyčia. Joje, gretinant su vi
su statiniu, architektūrinės 
formos atrodo miniatiūriškos 
ir kartu nepaprastai lakios, 
vaizdingos. Tūkstančiai linijų 
ir kaneliūrų, lūžtančios arkos 
ir pilioriai susilieja kažkur 
aukštai, skliautuose, sudary
dami harmonišką visumą.

Čekai nepaprastai brangina
j ir saugo savo istorines - kultCr#1 

kai lai- lines vertybes, gilios praeities 
relikvijas. Liaudies Vyriausy
bė šiam svarbiam kultūros rei
kalui skiria daug dėmesio ir 
lėšų.

Gradčanai turtingi ir kitais 
istorijos, architektūros, meno 
paminklais. Neišdildomą įspū
dį paliko Vladislovo salė, ku
rioje prieš penkis šimtus metų 
vykdavo riterių turnyrai; 
vioji Ispanų galerija, 
rūmai. ..
LENINO MUZIEJUS

Gibernskos gatvėje 
gražūs, stilingi rūmai, 
fasadą puošia Vladimiro 
čiaus Lenino bareljefas. Po 
juo užrašas čekų ir rusų kal
bomis: “Čia 1912 metų sau
sio mėnesį įvyko Rusijos bdl- 
sevikų Pragos 
kuriai

; za- 
Anos

stovi 
kurių

• Ilji-

konferencija,# 
vadovavo V. I. Lęni- 

Dabar šiuose rūmuose 
—Liaudies namuose — yra V. 
I. Lenino muziejus. Dvide
šimt turtingų eksponatais sa
lių pasakoja apie didžiojo
darbo žmonių vado gyvenimą 
ir kovą už šviesią liaudies
ateitį.

Šiandieninė Praga pulsuoja 
taikaus, vieningumo darbo 
ritmu. Jūs čia nepamatysite 
akį žeriančios ištaigos ir ne
pastebėsite skurdo, šimtai 
šviesių, žvalių veidų. Gatvė
se kiek neįprastų mums grei
čiu skrieja lengvos mašinos, 
važiuoja troleibusai, tramva
jai, ir tuo pat metu — jokio 
triukšmo. Transporto priemo
nių signalai tarnauja tik ava
rijos pavojaus atveju.

Kaip atrodo eilinis pragie-
EILINIS PRAGIETIS
tis? štai jūs sustojote kampe 
ir teiraujatės kokios nors gat
vės. Nors jis jūsų kalbos ir * 
nesupranta, bet paklaustas 
suvokia, kad teiraujatės jam 
žinomos gatvės. Kol jis aiški
na posūkius į kairę Ir į deši-

", (Tąsa 3-ciam pusLJ
k / * •, Įsi
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^SUKILĖLIAI Kovų dėl žemės ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

Apsilankius Spring Valley.
ILL., ir apylinkėje

lonu. Malonu prisiminus tą Jei jūs norite parduoti na* 
viską, kas praėjo ir daugiau mą ar biznį, paskelbkite Lais* 
niekad, o niekad nebegrįš. veje, parduosite greit. Už pa* 

skelbimą kauna žema.

(Tąsa)
—O šitos ar nemoki, Katryte? — pa

klausė Petras ir pradėjo:
Oi, tėtuši, tėtuši, oi tėtuši senasai, 
Ko rymai lauke ant žambrelio?
Ar žambrelį mėginai, ar jautelius, ilsinai, 
Ar sūnelaitį valaitėj auginai?

Nemoku,—gynėsi Katrytė,— čia, tur 
būt, ne mūsų krašto daina.

—Teisybė, —patvirtino Petras, — tą 
dainą aš išmokau nuo vieno berno. Tas 
bernas buvo ne iš šio krašto.

Jakaičio rėžyje, kur išdykavo keletas 
jaunesniųjų, kažkuris skardžiai užtrau
kė kitą dainą:

Vieversėlis ant kalnelio 
t Gražiai gieda dėl bernelio.

* Kad pasiklausytų,
Žuobrelius taisytų.

Kai daina nutilo, Mikutis papievio 
krūmuose, pamėtodamas artojus daini
ninkus, savotiškai paleido kakarinę:

Jankauskų Kazickas 
Patvorėly ardamas, 
Tabakėlę gerdamas 
Ne iš savo panagės— 
Iš jaučiuko paragės.

Bet niekas nekreipė dėmesio ir neat
siliepė į piemenuko dainušką. Laikas 
greitai bėgo, ir senesnieji jau žvalgėsi į 
saulę, bet jaučiai dar atrajojo, tad va
landžiukę reikėjo palaukti. Visi džiau
gėsi dienovidžio poilsiu ir niekas nepa
stebėjo, kaip papieviais, pro krūmokš- 

w nius prisiartino neaukšto ūgio, lengvu
tis, jau apysenis, nevalstietiŠkai apsiren
gęs žmogelis ir, sustojęs padirvy, žiū
rėjo į artojus, tarsi ko ieškodamas, ar 
rinkdamasis, kurį čia jam užkalbinus. 
Pagaliau žengė prie vyresniųjų—Dauba
ro, Grigaliūno, Brazio.

—Padėkdieve, vyručiai! Graži orės 
pradžia,—prakalbino, linktelėjęs galvą.

—Dėkui, ponas. Labai graži. Dieve- 
duok, kad ir pabaiga tokia būtų, — at
siliepė Daubaras.

Atėjusįjį visi pažino. Tai buvo šlėk
tele Dimša, paprastai visų Dimšele va- 

k dinamas. Artojai mielai jį pasitiko ir 
^telkėsi aplink, nes tikėjosi išgirsti nau

jienų iš daug mačiusio ir daug žinančio 
daktarėlio. Kur tik jis nęra buvęs! Jam 
buvo pažįstami kuone visi Lietuvos mies
tai ir miesteliai,1 kuone visi dvarai ir 
daugybė visokių vietovių. Jis, sakėsi, 
važinėjęs geležinkeliais, buvęs Peterbur
ge ir Varšuvoj, o ką kalbėti apie Vilnių 
ir Kauną! Geležinkeliu jis pasiekęs net 
Karaliaučių, o grįžęs per Klaipėdą. Ilgą 
laiką jis gyrėsi, o ir dabar dar dažnai 
pasigiria vokiškais vaistais. Kaimiečiai 
jį laikė savu žmogum, juo pasitikėjo ir 
mielai klausė jo pasakojimų ir patarimų. 
Ir Bagynų dvaro baudžiauninkų tarpe 
jis dažnai sukinėdavosi ir guosdavo ge
resniu laikų viltimi. Bet šį kartą Dim-

šelė atrodė susirūpinęs ir šilėniečių ne
guodė šviesesniu rytojum.

—Gerai sakai, Daubare, kad ir pabai
ga tokia būtų,—pakartojo jis senio arto
jo žodžius.—Bet pabaiga gali būti ne to- , 
kia,—mįslingai pridėjo, aštriai žvelgda
mas į kaimiečius.

Stašys, kuris buvo iš jų įtaringiausias, 
pajuto Dimšelės žodžiuose grėsmę ir ne- 
rimastaudamas klausė:

—O ką?.. Ar žinai ką, ponas?..
Dimšelė nesiskubino atsakyti. Išsi

traukė tabakos, pauostė, nusičiaudėjo ir, 
užuot atsakęs, pats klausė:

—Tai čia visi Šilėnų sodžiaus gaspa- 
doriai ?

—Šilėnų, bet ne visi,—atsakė Jakaitis, 
šaltyšius.—Nėra Vaškelio, Beržinio, Pal
šio, Papievio...

—Nemažas sodžius. Ir žemė, matyt, 
neblogiausia.

—Neblogiausia. Galima sakyt, ir visai 
gera,—patvirtino Daubaras. — Vietomis 
ir kviečiai uždera.

—Taip, taip, žemė visai gera,—prita
rė šlėktelė ir vėl patraukė tabakos.

Tuo tarpu ėmė rinktis aplinkui ir jau
nesnieji pasiklausyti, ką ten pasakoja 
ponas Dimša. Prisiartino ir Balsių Pe
tras, nes Katrytė su Onute jau ėjo na
mo. šlėktelė, matyt, to ir laukė, kad 
daugiau kas jį girdėtų. Tad pamatęs, 
kad klausytojų būrys padidėjo, tęsė to
liau:

—Taip, žemė čia visai gera, ir gražiai 
pradėjote arti, Šilėnų vyrai. Bet skubin
kitės. Negreit kitą sykį čia ateisite.

—Dėl ko ponas sakot, kad negreit? 
Ryt ateisime,—atsiliepė Daubaras.

Bet šlėktelė tik galvą palingavo:
—Ryt jūs valysite dvaro parką, so

dą, tvenkinį, o paskui visą savaitę arsite 
dvaro galulaukes, o paskui važiuosite ' 
akmenų vežti dvaro kūtėms ir kelius 
taisysite.

—Na, tai kad pasakė!—nustebo šalty- 
, sius. Jakaitis.—Ponui mes lažo eidavom 

tik keturias dienas. Penktadieniai ir šeš
tadieniai mūsų. Nuo seno taip.

—O, be to, ciesorius lažus panaikino. 
Turguose ir bažnyčiose skaitė. Patys . 
girdėjome,—prieštaravo Grigaliūnas.

Bet Stašys užginčino:
—Nepanaikino. Dvejus metus dar ei

sime.
Vieni pritarė Grigaliūnui, kiti Stasiui, 

bet- visi stebėjosi ir piktinosi, kam po
nas Skrodskis daugina lažo dienas.

Kai aprimo, Dimša pradėjo pasakoti:
—Einu aš, vyrai, iš dvaro. Prievaizdo 

arklys apšlubo. Tai štai ką girdėjau ir 
jums pasakoju. Kai ką sužinojau iš ve
žėjo Pranciškaus, o kai ką ir pats prie
vaizdas Pšemickis išsišnekėjo. Jei neti
kit manim, patikėsit jam pačiam. Są- 
kėsi, netrukus josiąs su vaitu šilėniečių 
ryt dienai į lažą varyti. Ponas nori sku
biai sodą, parką, kelią išvalyti, rūmus 
apkuopti. Mat, duktė iš Varšuvos par
važiuosianti.

(Bus daugiau)

Spring Valley ir apylinkes 
daugelis senųjų Amerikos lie
tuvių, ypatingai Chicago j gy
venančių, labai gerai žino. Ne 
vienas tenai pirmomis imigra
cijos dienomis kasė anglį, ne 
vienam tenai buvo pirma su
stojimo vieta atvažiavus iš 
Lietuvos, ne vienas tenai su
sikūrė savo šeimą, jie vienas 
tenai tapo socialistu, laisva
maniu, O kiek tenai lietuvių 
pralieta kartaus prakaito ang-' 
lies kasyklose, kiek tenai iš
vargta vargo, kiek tenai pra
leista nuotikių jaunose grino- 
rystės dienose!

Dabar tenai lietuvių jau 
nebėra, išskiriant Spring Val
ley miestelį, kur dar galima 
priskaityti pulkelis susispietu
sių apie lietuvišką parapiją. 
Laisvai protaujančių tik kur 
vienas kitas begalima užtikti. 
Tačiau tos vietos, kur seniau 
knibždėdavo, šūkaudavo, dai
nuodavo, pulkuodavo, mitin
guodavo ir politikuodavo mū
sų broliai ir sesės lietuviai, 
dar tebėra. Tebėra savo vie
toje ir Ladd, ir Cherry, ir 
Inkster, ir Standord, ir žino
ma, pats Spring Valley mies
telis. Bet po žemėmis nebe- 
dunda skaldoma anglis, nebe
sigirdi prie kasyklų šiupėlių, 
vagonėlių ir mašinų skambėji- 

' mo, nebesigirdi bosų šūkavi
mo, nei žmonių šnirpštimo 
prie darbo. Prie kasyklų už
darytų angų tik testūksi mil
žinai 
to iš 
n am i 
rpilti,
dirbta, kad 
žmonių krutėta.

Aną sekmadienį ir vėl mes 
su draugais Blaškiais aplan
kėm tas vietas; vietas, kurios 
gal ir ne vienam šių žodžių 
skaitytojui yra tekę būti, gy
venti ir sunkiai pelnytis duo
ną; vietas, kuriąs daugelis 
skaitytojų atsimenate.

Pirmučiausiai sustojom pas 
draugus Krajauskus. Abu se
nukai linksmi, energingi, ypa
tingai geraširdė Krajauskie- 
nė, gyva kaip, gyvasis sidab
ras. Pasivaišinę jų kukliam 
sodnelyje obuoliais ii’ kriaušė
mis, pasiėmę į automobilių 
Krajaųską, pasileidom aplan
kyti laisvąsias Sprinjg Valley 
lietuvių kapines, kurių įkūri
mui tiek daug vargo 
aukavimo yra įdėję 

įsieji Spring Valley 
lietuviai angliakasiai.

Kapinėse atradom
siantį ilgametį Spring Valley 
gyventoją Antaną Gustaitį, se
nuką, jau 88 metų amžiaus, 
ir vieną iš įkūrėjų tų kapinių. 
Atradom jį tik vienų vieninte
lį visose kapinėse.

Kas mums pirmučiausia 
krito į akį, tai nemaža akme
ninė koplytėlė, kurioje guli 
palaidoti broliai Massokai. 
Pastatyta jinai 1920 metais, 
šiandien kaštuoja tokia pasta
tyti, mažiausia apie 7-8 tūks
tančiai dolerių. Apžiūrėjom 
ir kitus antkapius, kurių aps
čiai stovi liudymųi, kas po jų 
palaidoti žemėje. Krajauskas 
parodė ir pirmutinės kapinėse 
palaidotos 1918 metais Lava- 
noros Ęismantienės antkapį. 
Paskui papasakojo daug apie 
šių kapinių istoriją, apie ką 
teks rašyti atskirai.

Pasivaikščioję dar valandė
lę po kapines, sėdę į auto*, 
mobilį pasileidom lygiais kaip 
stalas, išlietais asfaltu keliais, 
linkui Cherry ir kitas vietas, 
daugeliui lietuviams angliaka
siams atmenamas. Visur šali
kelėje sodrių kukurūzų lau- j 
kai vos aprėpiami akim, far- 
mų trobesiai skęsta žaliuo
jančiuose laukuose, kur-ne- 
kur matoši besiganančios ra
guočių bandos, . automobilis 
zvimbia keliu, o mes šneku
čiuojamės ir dairomės į bė
gančius pro šalį gamtovaiz
džius, miestelius ir gyvenvie
tes.

—Ar ir seniau čia taip bū
davo? — klausiu.

—Ne, —Krajauskas neigia
mai galvą pakrutino.

I

Blaškis Krajauskui pritaria. I 
Jis irgi čia gyvenęs prieš ke
turiasdešimts metų. Atsime
na, kaip nebūdavo asfaltuotų 
kelių, kai farmos seniau bū
davo daug skurdesnės, kai j 
angliakasiai iš miestelio į1 
miestelį važinėdavo trauki
niais, arba eidavo pėsti, 
važiuodavo arkliais.

Į d o m i a u s i a b u vo, kai 
Cherry mes nuvažiavom 
Standard.
.J. BĮ aš k i u i Amerikoje pirmą | 
kartą teko susipažinti su 
minkštosios anglies kasyklose 
darbu ir nesigailint savo pra-1 
kaito pelnytis kelis dolerius į ' 
savaitę, kad nenumirti badu.

įvažiavus į Standard Jonui 
akys sublizgėjo prisiminus 
anuos senus laikus, prisimi-1 
nūs tą vargingą angliakasių 
lietuvių gyvenimą, — tą bai
sų, neapsakoma biednų žmo
nių gyvenimą, anglies dulkė- 

girtuokliavime 
atsilikime pa- j

WORCESTER, MASS.

Rudeninis Spaudos

PIKNIKAS
Rengia 

Worcesterio pažangiosios Lietuvių organizacijos 
paramai dienraščio Laisvės

N Įvyks Sekmadienį
f

Rugsėjo September
Olympia Parke, Shrewsbury, Mass.

• v I
T

1914 motais čionai J

piliakalniai šleito išvež- 
po žemių, laiko sendi- 
ir liudijanti, kad jie su- 

kad sunkiai prie jų 
didelės masės

Ona Dirvelienė
Sopranas

Jonas Sabaliauskas 
Tenoras

ir pasi- 
gyvenu- 
laisvieji

besitrū-

Auksinė Praga
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

nę, čia pat sustoja dar du ar 
trys pi-aeiviai, kurie taip pat 
stengiasi jums paaiškinti, kad 
neeikvotumėt veltui laiko be
klaidžiodamas. Ir dažniausiai 
šis pasikalbėjimas baigiasi 
tuo, kad vienas iš atsitiktinai 
sutiktų žmonių, einąs panašia 
kryptimi, paima už rankos:

—Prosim vas. . .
Vienuoliktą valandą jau tu

štėja Pragos gatvės. Bet už
tat anksti čia prasideda gyve
nimas rytą. Septintą valandą 
jau skuba’ vaikai į mokyklas, 
aštuntą — pradeda darbą įs
taigos ir parduotuvės.

Tiek Pragoję, tiek ir kituo
se Čekoslovakijos miestuose 
labai gausu knygynų,

Įdomi pažintis Pragoję pra
sidėjo, galima sakyti, telefo
nas. Leidyklos redaktorius, 
kalbėjęs į ragelį čekiškai, stai
ga atsigręžė:

—Jūs norite pakalbėti lie
tuviškai ? 
dykloje, suskambėjo telefo
nu. Būnant “Svet sovetu” lei- 

Kaip gi atsisakysi nuo to
kios malonios staigmenos!

—Čia kalba daktaras Milos- met, kiek tūkstančių žmonių

tu-
sa-

Kovbele. .. — pasigirsta rage
lyje iš lėto tariami žodžiai.

Vėliau, kai su Dr. Milos- 
Kovbele ir doc. Trosta susiti
kome “Floros” viešbutyje, 
teko artimiau pažinti šiuos du 
nuoširdžius lietuvių draugus- 
kalbininkus. Jie atidžiai seka 
mūsų periodiką, žino padėtį 
lietuvių tarybinėje literatūro
je verčia prozos kūrinius į če
kų kalbą.
SAVOTIŠKAS ŽIDINYS

Praga ne tik mėgiamas 
ristų miestas, bet kartu ir
votiškas internacionalinės 
draugystės židinys. Juk neat
sitiktinai, apžiūrint -vieną įžy
miųjų Pragos kampelių—Lo
retos koplyčią, kuri sutraukia 
tūkstančius turistų savo mu
ziejinėmis vertybėmis, tą par 
čia valandą mes matėme tu
ristų grupes iš Lenkijos ir 
Vengrijos, Vakarų Vokietijos 
ir Belgijos. Prie tarybinių tu
ristų būręlio netikėtai priėjo 
trys jaunuoliai ir pasiūlė kar
tu nusifotografuoti. Pasirodo, 
kad ir jų — argentiniečio, au
stro ir vokiečio — pažintis už
simezgusi dar tik tą sekma
dienio rytą. O kiek tokių sek
madienių Pragoję būna kas-

iš įvairiausių pasaulio kraštų 
susitinka, susipažįsta ir, gal 
būt, visam gyvenimui palie
ka draugais! Galvojant apie 
tai, nejučiomis prisimena de
mokratinio jaunimo himno žo
džiai, kuriuos jaunimas žino 
Pragoję ir Vilniuje, Bratisla-. 
voje ir Vienoje, Delyje ir San 
Franciske :<

Mes plačiajam, pasauly— 
Įvairiausių tautybių vaikai,— 
Išsklaidysim apgaulę

.Ir už taiką kovosim tvirtai...'*

3 pusi. Laisvė (Liberty). Penktad., Rugp. (Aug.) 31, 1956iščio.

9 darbininkai sužeista
Linden, N. J. — 16 tonų 

garinis generatorius nukri
to anį statybos pastolių, 
kur statoma elektrinė jė
gainė. Pastoliai subliūško 
ir devyni darbininkai, pen
ki jų gan rimtai, susižeidė. 
Sužeistieji nuvežti į Alexi- 
an Brothers ligoninę prie 
Elizebetho..

Tarp sunkiau sužeistų 
randasi John Riffalo iš 
Newarko, Walter Webb iš 
Brooklyn©, James Wyres iš 
Bayonne.

Jie sunkiai susižeidė, kuo
met nukrito nuo griūvan
čių pastolių iš 18 pėdų auk-

čia aš gyvenau! — 
ir stabtelėjo ant au- 
stabdžių.

mis paišiną, 
mirkstantį ir 
skendusį.

Nedidelis Standard mieste
lis, vos keli šimtai gyventojų, 
bet po keturiasdešimt metų 
sugrįžęs jan, netaip jau leng
va atsiminti viską. Per ketu
riasdešimt metų daug jau kas 
pasikeitę. Anglies kasyklų 
kompanijos stubos ir stubelės 
jau nukeltos, miestelio gat- _ 
vės išlietos asfaltu, namukai 
nedideli, švarūs, skoningai 
nudažyti, sodneliai palei gy
venvietes prižiūrimi — ramu 
ir jauku.

Tačiau pavažinėjus po mies- • 
tolio tiesias, lygias, neplačias 
ir tuščias gatveles, J. Blaškis 
atsiminė:

—Va, 
šūktelėjo 
tomobilio

Priešais stovėjo senas dvi
aukštis mūrinis namas ant 
gatvių kampo. Kur seniau, 
anais laikais, būdavo saliūnas 
ir daug ten angliakasių lietu
vių ūždavo susirinkę nuobo
džiaudami ir nežinodami, kur 
liuoslaikį praleisti, dabar bu
vo uždaryta sekmadienį val
gomų produktų krautuvė.

; Kas ją užlaiko neteko sužino
ti.

—Taip, taip šitomis gatvė
mis mes vaikščiodavom, — 
Blaškis susijaudinęs pasakojo.

Iš visko buvo matyti, žmo
gus jaudinosi.

Reikia tik įsivaizduoti! Po 
keturiasdešimts metų) aplan
kyti vietą, kurioje teko gy
venti jaunam esant, visgi ma-

PARDAVIMUI
Parduodame namą su vienu akru žemes. 
Yra septyni kambariai ir ištaisyta vonia.

Knotty pine vir tuvei ir' virtuvėlė. \

Randasi ant
Black Top Road, 1-1/10 mailės nuo Route 2.

Kaina $3,800. Del daugiau informacijų, rašykite:

JOHN J. MOREY
Box .63, Templeton, Mass.

Brooksvillage Rd., Templeton,‘Mass.
Po 6 v. vak. skambinkite: Balwinville 4832.

Ištisa Meninė Programa:
Trietas: Rože Siripinis, AL Potsius, W. Juodeikis 

Aldona Wallen-Downing, sopranas, soliste
Duetas: Ona Dirvelienė, Jonas Sabaliauskas

Taipgi bus gerų valgių ir įvairių gėrimų. Kviečiame 
ne tik worcesteriecius, bet ir visos apylinkės 

visuomenę dalyvauti šiame piknike, nes tai , 
jau bus paskutinis šią vasarą piknikas.

CLEVELAND, OHIO
Svarbus Įvykis—

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks prieš Labor Day šventę

Rugsėjo 2 September
J. Rūbo Parke 
Prie 422 kelio

dieną ir vietą, kada irPrašome visų įsitėmyti 
kur piknikas Įvyks. Kviečiame visus atsilanky
ti į šį taip svarbiam tikslui pikniką. Čia turė
site daug malonumo sau ir paremsi te spaudą 
finansiniai.

Rengėjai

AVALON, N. J.

UŽBAIGSIME VASAROS SEZONĄ

Labor Day—tai pabaiga vasaros sezono

Kad Užtikrinti sau vietą, kurie norite praleist visas 3 die-

šia proga mes kviečiame visus frontus ir pažįstamus at
silankyti pas mus. Būsite gražiai, širdingai priimti.

Valgių bus įvalias. Galėsite atsigert gero, šalto alučio 
iŠ bačkutės. Bus ir kitokių gėrimų.

Taigi širdingai užkviečiame visus pribūti pas mus— x

Tel. Avalon 7-5083



! Cleveland, Ohio
Draugus Rubus išleidžiant

Mūsų miestas neteks malo
nių ir linksmų draugų, tai yra 
Rūbų, kurie išvažiuoja saule- 
ton Floridon pasilsėti. Patik
rindami tą visą, Rūbam buvo 
daug padaryta atsisveikinimo 
parių. Clevelandieciai pada
rė Weinu Roast, apie kurį jau 
buvo rašyta spaudoje; drau
gai Rubai patys padarė pikni
ką, kur sukvietė visus drau
gus ir ūkininkus, davė bačku
tę alaus, o valgys buvo pusė 
dolerio ; davė užtektinai vi
siems; trečią ūkininkai pada
rė tarp savęs, jie dalyvavo su 
savo dovana ir valgiais, nes 
jie jautėsi patys turėtų ir iš
leisti kaipo savo šeimos na
rius. Tikrenybėje Rubai ir 
buvo su visais ūkininkais, kaip 
viena didelė šeima.

Kiek man teko matyti, gir
dėti ir kartu dalyvauti, ūki
ninkai daug, daug gero pada
rė, jie niekuomet neatsisakė.

Vienas svarbus dalykas man 
mintyje stovi: kada aš papra
šiau ar ūkininkai neprisidėtų 
paaukoti, proga Mizaros daug 
metuj veikimo spaudai ir tuo 
syk pagerbti Mizaros darbus, 
Rūbas surengė “Weiner Ro
ast”, nes piknikas jau buvo 
pasibaigęs ir visą pelną ati
davė Mizaros pagerbimui.

Šitas darbas vienas tik bu
vo iš kurioz pavyzdį galėjau 
imti ir jų buvo daug. Jeigu 
mes pavestume ir palygintu? 
me skaičių, tai ūkininkai daug 
daugiau aukojo ir pasidarba
vo, negu miestiečiai. Mes tu
rėtume imti pavyzdį iš jų ir 
daugiau veikti.

Paskutinėje parėję ūkinin
kai galutinai nutarė, kad jie 
dalyvaus ant toliaus i’r viena 
narė sakė: netekdami Rūbų, 
turim visi išvien darbuotis, nes 
nebus ant ko pasiremti, kai 
seniau buvo.

Ant vietos darinkta valdy
ba Rūbų vietai užimti ir nu
tarė turėti ūkininkų pikniką 
rugsėjo 16 d. Visi darbus pa
sirinko ten pat ant vietos.

Draugai, jūs visi esat verti 
didelio pagyrimo. Aš, vardan 
mūsų miestiečių, tariu jums 
širdingai ačiū!

Skaudu ir graudu, kada tu
ri atsiskirti su mylimais drau
gais.

Mes visi vėlinam Rūbams 
laimingos kelionės, n- nuvažia
vę, kad turėtų laimę surasti 
vietą, kokios jų širdis pagei
dauja, kad turėtų sveikatos 
atsiekti tą, ką jie planuoja! 
Vardan visų drauų ir drau
gių nesakysiu sudie, bet iki 
pasimatymo.

Anna

IŠ LIETUVOS
Broliškos tautos meno paroda

Kaune Dailės muziejuje ati
daryta gruzinų tarybinio vaiz
duojamojo meno paroda, ku
rioje eksponuojama 150 au
torių kūriniai.

Parodoje galima susipažin
ti su tapybos, skulptūros, gra
fikos bei teatrinio - dekoraci
nio meno 480 eksponatų.

Gruzinų meno parodos lan
kytojai gyvai domisi Gruzijos 
TSR liaudies dailininko skulp
toriaus Jakovo Nikoladze, sta- 
liūginės grafikos ir knygų 
iliustracijų meistro Tomaros 
Abakelijos, gruzinų peizaži
nės tapybos pradininko Alek
sandro Cimakuridze, Nikolo- 
jaus Kądelaki, Kutaleladze ir 
kitų menininkų kūriniais.

Kauniečiai gausiai lanko 
parodą ir džiaugiasi vis stip
rėjančiais broliškų tarybinių 
tautų kultūriniais ryšiais. Ne
tolimoje ateityje numatyta su
organizuoti lietuvių tarybinių 
dailininkų darbų parodą Gru
zijos TSR’sostinėj e Tbilisi.

Socialistinio lenktyniavimo 
sutartis

VELNIUS. — šiomis dieno
mis atvažiavę į Vilnių, Kauno 
“Spalio” siuvimo fabriko de
legatai sudarė socialistinio

■ ■ i ■■■—■--------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- -------  - -
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NowYorko^/žMT7lnloi
Perkūnija sukėlė kelis 
gaisrus ir atšaldė orą
Antradienis buvo viena karš

čiausių šios vasaros dienų, nes 
temperatūra popiet pasiekė 
90 laipsnių ir išsilaikė be- 

! veik iki devintos valandos va- 
! kare. Kadangi taipgi buvo 
nepaprastai tvanku, tai die
na buvo viena nemaloniausių 
newyorkieciams.

Bet apie dešimtą valandą 
(perkūnija ir audra persirito 
j per didmiestį, padarydamos 
j du darbu, — gerą ir blogą: 
, oras staiga tapo atšaldytas iki 
66 laipsnių, bet taipgi tapo 
sukelti keli gaisrai.

šaltesnis oras, vienok, ne- 
: silaikė ilgai, nes sekantį tre
čiadienį vėl buvo tvanku ir 
karšta ir tokio pat oro lauk
ta ketvirtadieniui, t

Jau rengiamasi prie 
mokyklą atidarymo- 
vėl bus prikimštos.,.

New Yorke yra smarkiai 
rengiamasi prie mokyklų ati
darymo, kuris jau netoli—už 
kokių 10 diėnų. Daugelyje 
mokyklų ant greitųjų baigia
mi remontai, dažymas ir 1.1.

Bet Apšvietos taryba jau 
pripažįsta, kad susikimšimas 
šiais metais mokyklose nebus 
mažesnis negu praeitais, o gal 
ir blogesnis. Mokytojų stoka 
taipgi lieka tokia didelė, kaip 
buvo.

Desegregacija New' Yorke 
neturėjo praktiško atgarsio, 
nes Ne\y Yorko mokyklos ir 
anksčiau nebuvo rasiniai se- 
greguotos. Bet jos didele da
limi yra segreguotos “neofi
cialiai”, kadangi negrai ir bal
ti dašniausiai gyvena atskiro
se apylinkėse, tai kai kurios 
mokyklos yra persveriamai 
baltos, kai kurios persveria
mai negriškos..

Problema su angliškai ne
mokančiais puertorlkiečių vai
kais šiais metais bus lengves
nė, nes per šiuos metus ma
žiau imigrantų iš ten atvyko, 
o praeitais metais atvykę vai
kai jau spėjo gerai išmokti 
angliškai. Mokytojai sako, 
kad vaikui paprastai ima tik 
pusmetis gerai išmokti naują 
kalbą, jeigu jis ją aplink gir
di. *

Tunisijos pasiuntinys 
kalbėjo žurnalistams

Tunisijos" pirmas ambasado
mis Amerikoje Mongi Slim 
buvo sustojęs New Yorke pa
kelyje Washingtonan ir davė 
spaudos interviu. Jis sakė, 
kad Tunisija dar neskaito sa
vęs pilnai nepriklausoma vals
tybe, nes jokia valstybė nega
li būti pilnai nepriklausoma, 
kol joje randasi svetimos kari
nės jėgos. Francūzai dar lai
ko Tunisijoje, sakė jis, ke
liasdešimt tūkstančių savo 
kareivių.

Tunisija, sakė Slim, taipgi 
negali būti patenkinta, kol 
gretimą Alžyrą valdo svetimi, 
tai yra, francūzai. Jis sakė> 
kad. Tunisijos žmonės pilnai 
pritaria alžyriečių kovai už 
nepriklausomybę.

lenktyniavimo sutratį su “Le
lijos” įmonės darbininkais. 
Vilniečiai įsipareigojo iki 25 
d. gruodžio mėn. įvykdyti me
tinį planą, pakelti darbo na
šumą 2.5 procento, likviduoti 
neracionalias gamybos atlie
kas ir t.t. Abiejų, fabrikų at
stovai nutarė įdiegti į gamybą 
naujas mašinas.

Susirinkime pasisakė “Leli
jos” fabriko darbuotojai Bob- 
nis, šolochova, Milejeva ir kt. 
Jie iškėlė darbe esančius trū
kumus ir pasižadėjo kuo grei
čiau juos pašalinti. /

' E. Dūdėnaitė

Aido Choro piknikas
Aido Choro piknikas jąu 

čia pat, tik už poros savaičių.
Kaip jau yra žinoma, Aido 

Choras surengia labai gražius 
meniškus parengimus. Taigi 
ir šį kartą yra rengiamas di
delis piknikas, kuris įvyks 
rugsėjo (Sep.) 16 dieną, Kas- 
močiaus parke, 91 Steamboat 
Road, Great. Neck, N. Y. 
Pradžia pirmą valandą po 
pietų.

Šitas piknikas bus vienas iš 
gražiausių ir įdomiausių. Mes 
turime nepamiršti, kad cho
ras duos labai gražią meninę 
dainų programą. Prie to, bus 
daug ir kitokių įvairenybių^ 
skanių valgių, gėrimų. Man 
rodos, kad bus ir “amburge- 
riai” kepami sode mūriniuose 
pečiuose. Tas yra naujas da
lykas. Tad bus svarbu kiek
vienam dalyvauti šiame pikni
ke. :

Svarbu ir tas, kad šis išva
žiavimas bus paskutinis šį se
zoną. Tai bus uždarymas so
dų - parkų, gamtos grožybių, 
žalumynų ir gėlių. Tai bus 
paskutinis atsisveikinimas su 
piknikais ir gamtos grožybė
mis.

Man teko kalbėtis su keletu 
žmonių iš New Jersey apie 
mūsų Aido Choro pikniką. 
Vienas man sako:

—Na, ką ne ką, drauge,

FBI sako, kad sugavo tikrą 
Riesel puolikų pasamdytoją
FBI suėmė John Dioguardi, 

kuris geriau žinomas kaip 
Johnny Dio, ir sako, kad tai 
jis buvo vyriausias instigate
rius pasikėsinimo prieš laik
raštininką Victor Riesel. Tai 
Johnny Dio, sako FBI, kuris 
pasamdė gengsterį Abraham 
Telvi, kuris sviedė acto skys
tį į Riesel veidą ir jam išdegi
no akis. 1

FBI aiškina, kad to pasikė
sinimo tikslas buvo išgąsdinti 
visus laikraštininkus, kurie 
drįsta demaskuoti gengsterių 
machinacijas kai kurioše uni
jose, į kurias jie yra įsigavę. 
Johnny Dio, sako FBI, jau 
seniai žinomas kaip tokios rū
šies gengsterių; vadas New 
Yorke.

Kartu su juom suimtas ir jo 
brolis Tom Dio (Thomas Dio
guardi) ir taipgi tūlas Char- •»

SENO VINCO PAGERBIMUI
Ir Vasarinio Fondo Užbaigimui

BUFETINIAI PIETŪS
Su Dailia Menine Programa

• . < — įvyks —

šeštadieni

Rugsėjo 

Pagerbkime rašytoją Seną Vincą, pasima- 
tykiiųe su juo ir užsisakykime jo eilėraščių 

knygą. Skaitlingai dalyvaukime jo 
garbei suruoštame pokilyje.

x > ■ fu •

Tąja pat proga prisidėkime ir prie užbaigimo 
’ Laisvės vasarinio fondo.

— Pokylis —

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

. . *« • ?Prašome visų atsilankyti į laiką, nes norime 
anksti pradėti, kad po programos būtų 

laiko pasikalbėti su gerbiamuoju, svečiu 
ir susirinkusiems tarp saves.

bet jau Aido Choro pikniko 
tai nepraleisiu, jhors ir kuolais 
lytų. Aš esu Aido Choro rė
mėjas ir juo būsiu visados.

Kitas draugas iš Connecti
cut valstijos buvo paklaustas, 
ar dalyvaus Aido Choro pik
nike?
, —Ir dar kaip! Šių choi’o 
užbaigtuvių negalima praleis
ti. Aš atsivešiu pilną vežimą 
draugų. Jau> aš turiu pasižy
mėjęs datą į savo kalendorių.

Aš esu įsitikinęs, kad visi 
mūsų Aido Chorą myli ir kiek
vienas jį paremia! savo atsi
lankymu. Padės chorui gy
vuoti ir dainuoti’ U'ar per dau
gelį metų.

O dar buvau ir pamiršęs 
pasakyti, jog bus muzika šo
kiams, todėl šokikams patar
tina kulnus čebatų gerai pri
sikalti, kad šokant, nenupul
tų, nes polkos bus / smarkiai 
grojamos. ’ *

Taigi, Aido Choras širdin
gai kviečia visas ir visus atsi
lankyti į šį šaunų pikniką.

Aido Choro pamokos bus 
rugsėjo , (Sep.) 7-ą d., 8 vai. 
vakare Liberty Auditorijoje..

Visi dainininkai kviečiami 
būti laiku, nes laikas skubus, 
turime prisirengti prie savo 
pikniko, taipgi koncerto, kuris 
irgi jau netoli.

V. K.

les Tušo. Tie trys konspiravo, 
sako FBI, su Joseph Carlino ir. 
Joe Pilo, kurie tapo suimti 
dar šio mėnesio 17 dieną.

Telvi, kuris pravedęs patį 
pasikėsinimo aktą ir už tai 
gavęs tūkstantį dolerių, pas-* 
kui buvo kitų gengsterių nu
šautas) • nes jiė' įtarė, kad jis 
gal neišlaikys paslapties, taip
gi, nes jis bent'kiek actu ap
degino ir -savo veidą, kas jį 
galėjo išduoti policijai.

FBI sako, ' kad dėl akių 
John Dioguardi vadovauja ko
kiai tai agentūrai, kuri vadi-, 
hįsi Ęųuitables J Research As
sociates, Ine., : kuri pataria 
fabrikantams , apie santykius 
Su unijomis, bėt ta agentūra 
faktinai. būvo ir centras gengs- 
terizino, dažnai bosų palai
komo, unijose, ypatingai 
drabužių pramonėje.

LaMarcos advokatas jį 
teisins kaip pamišėlį

LaMarca, kuris suimtas 
kaip kūdikio Peter Weinber- 
gerio kidnepintojas, jo advo
katų bus teisinamas kaip pa
mišėlis. Gynėjai bandys įrodyt, 
kad jis nėra pilno proto, ar
ba bent laikinai nebuvo pilno 
proto, kai tą baisų nusikalti
mą atliko. Bet paskutinis žo
dis nuosprendyje, ar žmogus 
normališkas protiniai, priklau
so daktarams-psichiatrams.

Tuo tarpu LaMarcos žmona 
Domenica dar vis sako, kad 
ji negali tikėti, jog jos vyras, 
tykus atsidavęs šeimos galva 
ir geras savo vaikų tėvas, ga
lėjo tai atlikti. Ji sako, kad 
kartu su juom klausėsi radijo 
ir girdėjo apie tą kidnepini- 
mą, ir jis nerodė mažiausių 
žymių, kad pats, kaltas.

Peter Weinbergerio motina 
Beatrice tuo tarpu policijos 
laboratorijoje atpažino savo 
trijų savaičių kūdikio drabu
žių liekanas. Kaip žinia, kū
dikio lavonas, geriau pasa
kius, tik griaučiai, rasti krū
muose nėtoli LaMarcos gyven- 
namos vietos ir taipgi netoli/ 
nuo pačių Weinbergeriu buto.

-- ,---------- \ 
NETYRINĖS PARKŲ 
KOMISIJONIERIAUS

Miesto taryba nutarė atmes
ti jos nario Isaacs reikalavi
mą, kad būtų plačiai patyri
nėtas parkų komisijonierius 
Moses ir jo padarytos įvairios 
parkuose privatiniams biz
niams koncesijos. Mr. Isaacs 
tuojau pareiškė, kad jis pa
siūlys pakeisti miesto čarterį 
ir atimti iš komisijonieriaus 
tam tikras galias.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, rugsėjo 4 d., 7:30 
vai., vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atladtic Ave., Richmond 

* Hill. Visi . nariai kviečiami daly
vauti. Kurių du°klės nemokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti, kad 
nesusispenduotumėt. Valdyba

(170-171)

BROCKTON, MASS.
Metinis piknikas. Liet. Tautiško 

Namo parke, Winter St. ir Kes
wick Rd. Rengia Liuosybės Cho
ras, įvyks rugsėjo 2 ir 3 dd. 
Pradžia 1 vai. dieną. Bus gera or
kestrą,* valgių, gėrimų. Taip pat 
dainų programa. Liuosybės Choras 
visuomet’ duoda gerą patarnavimą. 
Prašome visus dalyvauti ir links
mai laiką praleisti. Reng. Kom.

Laisvės rudeninis piknikas įvyks 
rugsėjo 9 d., Worcester, Mass. 
Olympia Parke. Montello tą dieną 
svetimtaučių piknikas. Visi iš visur
važiuokite į Worcesterj. Dainų 
programą pildys Montello Trio ir 
Aldoona W. Downing. Kom.

(167-170)

i < ’

MATTHEW AJi
BUYUS

; (BUYAU8KAS) J!

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

: 426 Lafayette St*::
Newark S, N. J.

MArket 241172
I . .11

MALE and FEMALE

- Pardavinėtojai. Elektros įrankiai, 
rakandai ir briliantai. Alga ar nuo
šimtis. Pilnam laikui ar daliai laiko. 
Patyrimo nereikalinga. Kreipkitės 
asmeniškai. 118 E. 28th St. MU. 
4-6558.

(166-172)

SUPERINTENDENT PORA
Del rooming namų. 

2-jų karųbarių apartmentas. 
$65 į sav. Aliejaus šiluma.

RI. 945800 
(166-172)

SUPERINTENDENT 
16 šeinių — Astoria 
Pageidaujama poros 

3 rūmi) apartmentas, 
elektra ir alga 

STOKER 
31-36 44th St. RA. 6-0532 

(166-172)

Po miestą pasidairius
Kaip žinia, New Yorko 

“Times” pastatas Times skve
re turi aplink save tokią j u-
dančių elektrinių; raidžių juo
stą, kuri perduoda paskuti- j 

nes žinias. Vakarais nemažai 
žmonių stovinėja skersai gat
vės 42-oje gatvėje šaligatvyje 
ir pakėlę galvas aukštyn skai
to praslenkančius toje juosto
je komunikatus.

Tai geras dalykas — žmo
nės informuojami, bet New 
Yorko policijai dalykas nela
bai patinka. Mat, saugumo 
plausimas. Pasirodo, kad daž
nai žmonės ne stovinėja, o 
vaikšto pro “Times” pastatą 
galvas pakreipę link tos juos
tos, susiduria su kitais, užlipa 
'ant kulnų 'ir t.t. .

Policija “būtų linksmesnė”, 
sakė vienas jos aukštas parei
gūnas, jeigu “TimeŠ” užge
sintų tas elektrines žinias. . . .

KAS NORS JĄ NUŽUDĖ
Mrs Devany, 56 metų am

žiaus, rasta negyva ir sumuš
ta josios namuose 620 W. 
152nd St. Ji ten per dešimtį 
metų gyveno su seseria. Se
suo sako, kad buvo įsiveržę 
du vyrai, kėsinosi jas išžagin
ti, paskui jos seserį užmušė. 
Policija nelabai nori tikėti jos 
pasakojimams.
SKUNDAS NEIŠDEGĖ

Kings pavieto teisėjas Hy
man išmetė skundą prieš 36 
asmenis ir įvairias leidyklas. 
Jie buvo kaltinami leidime ir 
platinime nešvarios, žmones 
tvirkinančios literatūros.

BUSINESS OPPORTUNITIES

OPPORTUNITY I
Booth for sale or lease in well 

established beauty salon. Reason
able terms. Call owner.

COREN BLANDINE 
GL. 2-9359

(167-173)

Delicatessen. Fully equipped, go
ing business. Also Italian Special
ties. Est. 8 yrs. Good sandwich 
trade. Carle Place. Beer license. 
EDgewood 3-3250.

(165-171)

HELP WANTED MALE

Superintendent Couple
3 ROOMS, OIL 

Large House, Full Time
RA. 8-8558

(169-175)

MACHINISTS
Experimentals, turret lathe and 

set up, maximum pay. All benefits. 
Overtime.

ED. 3-2642
. (164-170)

Machinist. All around toolmaker, 
milling machine set up man. Multi
spindle / helpers, Universal turret 
lathe man. Inspector; good working 

conditions. Paid vacations and 
holidays.

ALLIANCE MFG. & SUPPLY CO., 
INC. 82-15 Lawrence St, Flushing.

(164-170)

Kitchen Cabinets. Assemblers, 
Formica Men, Hardware Men, Help
ers, Sanders, Sprayers, Truck Driv
ers.

HOLIDAY CABINETS
180 E. Bay Dr., Long Beach 

GEneral 2-6680
(165-171)

Machinists. Toolmakers, Instru
ment makers, Lathes, Milling, Ex
perimental. 50 hour week. All paid 
benefits.
DYNAMIC INSTRUMENT CORP.

59 New York Ave., Westbury
(165-171)

(Interior Trimmer)
Iš Vidaus Trimeris. Taipgi pa

tyręs prie formų darbo. Nuolatinis 
darbas. Gera alga.

MO. 5-8800
(165-171)'

IRON WORKERS
Experienced on forge and 

electrical soldering.
Call NI. 6-6155

(165-171)

Hand Screw Operator. Operate 
Hardinge hand screw machines. Al
so Gen. factory helpers. Exp. and 
inexp. Excellent opp. and wk. con
ditions. All benefits, indu, bonus, 
Call for appt. WE. 1-8800. T.O.D. 
MFG. CO., 400 Duffy Ave., Hicks- 
vill, Old Country Rd. & Wantagh 
Bty (167-173)

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

Hand Sewers. Beading exp. on 
women’s hats. Good salary. Steady.

ENGLER TRIMMING
8 W. 87th St., 8’fl., N. Y. C.

(167-173)

Girls-Girls-Girls! Light factory 
work. Age 20r35. Many benefits. 
Merit raises. Call WE. 1-8800.

T. O. D. MFG. CO.
400 Duffy Ave., Hicksville, I.. I. 

Old Country Rd. & 
Wantagh Pk’way

(167-173)

Abelnam narni; darbui darbininkė. 
Paprastas virimas. Kalbanti angliš
kai. Du mokyklą lankanti vaikai( 5 
ir 8 m. Nėra sunkaus darbo. Skam
binkite: Cedarhurst 9-9278.

(168-170)

Houseworker. Good Cook. Sleep 
in or out, own room and bath. All 
appliances. 4 adults. Good salary, 
steady position. Friendly home.

FR. 4-416J.
(168-171)

Cleaning Women. To work 6 P.M. 
—12 P.M. Cleaning offices in Irg. 
bldgs. Up to age 45. Apply 9 A.M. 
all wk.. Please do not tel. NATION
AL CLEANING CONTRACTORS, 

9 W. 29th St., N. Y. C.
(168-174)

DOMESTIC?
Experienced Good home. 

Small family. Private room
Cayne>—1833 B’way (35th St.)

I.A. 4-3811
(169-175)

NAM V DA RBI NIN Kt—VIRftJ A
Padori. 2 vaikai. 2 šunes.

Atskiras kambarys, maudynė, TV. 
Nuolatinis darbas.

Šaukite: TE. 4-1827
(170-173)

HELP WANTED-MALE

FLOOR SCRAPERS & FLOOR 
LAYERS. Expd maintenance work. 
Call all week.. I. PEISER, 21 W. 
100 st. AC. 2-3424.

(170-173)

Abelnas daržininkystės darbas.
Westbury Rose Co., Inc. Jericho 
Tpke. ir Rose Ave., Westbury. Šau
kite Edgewood 4-1102 tarpe 10 v. 
ryto ir 12 v., dieną. Vakarais 7 ir 8 
v., vien tik dėl pasimatymo.

(167-173)

Tool Maker. Must know form 
grinding and layout, progress
ive dies. Good opp., fine working 
conditions. Modern plant, hospital
ization, bonus,; benefits. Call for 
appt. WE. 1-8800. T. O. 1). MFG. 
CO., 400 Duffy Ave., Hicksville. Old 
Country Rd. & Wantagh P’kway.

(167-173)

Brown & Sharpe. Automatic Screw 
Machine operator. 1st class. Also 
Brown & Sharpe set up man.. 1st 
class. Hospitalization, .bonus, bene
fits. Call for appt. WE. 1-3800. T.O. 
D. MFG. CO., 400 Duffy Avenue, 
Old Country Rd. & Wantagh Park
way. (167-173)

Men, to handle stock. Days—$1.15 I' 
hr. to start. Nights—$1.25 hr. to V 
start. Rosedale vicinity. 15 minutes * 
from Jamaica by bus. BLUM 
FOLDING PAPER BOX CO., Hook 
Creek Blvd, and 257th St.

(167-173)

Die Setter. Must know how to 
set dies arid operate machines. Good 
opportunity and working condi
tions. Hospitalization, bonus, bene
fits. Call for appointment. WE. 1- 
3800. T. O. D. MANUFACTURING 
CO., 400 Duffy Ave., Hicksville. 
Old Country Rd. & Wantagh Park
way. ( 167-173)

MEN—Steady work in concrete 
products plant. Must be handy 
with tools, have ability to assemble 
and strip intricate fomi work. $1.85 
start. $2.10 in 6 months. 11 paid 
holidays, hospitalization.. 2 weeks’ 
vacation. FI. 7-8708.

(165-175)

Superintendent — Couple. Work 
full time for Rooming House; com
petent mechanic with tools; refer
ences. Will be bonded. Salary 
$4,000 per yr plus 3-rm furnished 
app with gas, elec & linens. SIJ- «/ 
7-6118. 10-11 AM.

(169-175) ( 
------------------------------------------------- \

OPERATORS
Engine Lathe, Radial Drill 

Milling Machine 
Electrician 1st class 

Top Pay
MOREY MACHINERY CO., INC.

4-57 26th Ave., 'Astoria, L. I.
Astoria 8-8850, Ext. 14 
Int. 1:80—3:30 P. M.

(164-170)




