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KRISLAI
Susitiksime rytoj.
Sveika nuomonė.
Tų jaunuolių drąsa. 
Beširdžiai ir kvailiai •
Galėjau pakliūti bėdon! 
Ir jis nebe “tėvas”.

Rašo A. Bimba

Žodis i šios plačios apylin
kės laisviečius. Rytoj vakare 
visi būkite Kultūriniame Cent
re. Ten bus didelė ir graži 
“pare”. Pasveikinsime Seną 
Vincą, rašytoją ir visuomeni
ninką. Kartu užbaigsime ir šį 
dienraščio Laisvės vajų.

* * ♦
Senatorius Elender, demo

kratas iš Louisianos. smarkiai 
svečiavosi Tarybų Sąjungoje. 
Ten jis susidarė tam tikrą ir 
visai teisingą nuomonę.

Senatorius sako suradęs, 
kad rusai trokšta taikos taip 
jau giliai, kaip ir mes.

Paskui jis dar pridūrė: 
“Tas, kas mano, kad rusai 
greitai subyrės, yra kvailys”.

* * •

Viename New Yorko didla- 
pyje mačiau ir labai baisų ir 
labai inspiruojantį paveikslą.

štai gauja baltųjų staugia 
ir loja, o pro ją iškėlę galvas 
drąsiai eina du negrai jaunuo
liai — eina mokyklon!

Ar begali būti baisiau, kad 
šioje šalyje, kuri didžiuojasi 

S^rivilizacija, žmoniškumu ir 
laisve, toleruojamas toks tero
ras prieš negrų vaikus, kurie 
siekia mokslo ir apšvietos?

Iš kitos pusės: Ar gali būti 
labiau inspiruojantis vaizdas, 
kai matai, kad tie juodi jau
nuoliai nesibijo staugiančios 
teroristų gaujos?

Kokia drąsa, koks ryžtas!
* * *

Ar protingas žmogus kur 
nors pasaulyje patikės, jog 
įžymioji ir garsioji sportinin
kė, mokytoja, gydytojo žmo- 
na Nina Panomareya ėmė ir 
vogė Londono krautuvėje pi
gias kepuraites? Niekur tokio 
žmogaus nesurasi.

Britai, kurie taip įsivaizda- 
i vo, pasirodė asilais.

£ Bet jie taipgi pasirodė ir 
/ dideliais beširdžiais. Jiems 

nieko nereiškia kėsintis ant 
žmogaus šlovės.

Galėjo būti tik koks nors 
nesusipratimas. N u o š irdūs, 
priekabių neiešką žmonės ga
lėjo viską išlyginti.

štai kas vieną kartą atsiti
ko su manimi.

Nuvažiuoju į Glen Burnie, 
Md. Reikia vasarinių pančia- 
kų. Užeinu j vieną nedidoką 
įvairių daiktų krautuvę. New 
Yorke mes pripratę, kad dra
bužinėse krautuvėse ten pat 
randasi patarnautoja. Užmo
ki jai ant vietos. Čia gi esama 
“self service” krautuvės. Ap
žiūriu, pavartau pančiakas. 
Atrodo geros, tvirtos ir pigios 
— trys poros už vieną dolerį!

Pasiimu pančiakas ir marš 
ffiš krautuvės. Jau už durų, jau 

ant šaligatvio atsiminiau, jog 
už pančiakas neužmokėjau.

•Net sudrebėjau! Šoviau at
gal prie kasierkos, pasakiau, 
kas atsitiko, ir užmokėjau.

Na, o jeigu ten būtų pasi
maišęs krautuvės detektyvas 
ir mane būtų jau net už durų

Vakarų Vokietija eina link 
nacizmo ir agresijos, sake 
Lenkijos komunistų vadas

Eisenhower nemato 
reikalo suvaldyti 
rasistines riaušes

Varšuva.—Lenkijos Dar
bininkų (Komunistų) par
tijos pirmas sekretorius 
Edvardas Ochabas pareiš
kė, kad lenkų tauta negali 
be susirūpinimo stebėti 
įvykius Vakarų Vokietijo
je. Lenkija puikiai atsime
na, kad Hitleris pradėjo 
nuo Komunistų partijos už
gniaužimo ir paskui perėjo 
prie kitų srovių užgniauži
mo, o dar vėliau — prie ka
rinės agresijos.

Dabar, sakė Ochabas, 
Adenauerio valdžia Vakarų 
Vokietijoje eina tais pačiais

11 marinų paskendo per pratimus 
Okinawoje; pravedamas tyrimas

Washingtonas. — Iš Oki- 
nawos salos prie Pacifiko 
gauta žinia, kad 11 marinų 
ten paskendo per pratimus. 
Bet marinų korpuso vado
vybė sako, kad ta nelaimė 
skirtinga nuo tos, kuri įvy
ko Parris Islande, South 
Carolinoje, Parris Islande, 
6 marinai paskendo pelkė
se, kai per naktinius prati
mus seržantas McKeonas 
jiems įsakė eiti į pelkes.

Robeson kreipės 
į Aukse. teismą’ 
reikalauja paso

Washingtonas. — Daini
ninkas Paul /R o b e s o n a s 
kreipėsi į Aukščiausiąjį teis
mą, prašydamas, kad teis
mas priverstų pa sportų 
skyrių išduoti jam paspor- 
tą keliavimui į užsienį. 
Apeliacijų teismas atmetė 
Robesono reikalavimą.

Robesonas sako, kad pas- 
portas jam būtinai reika
lingas, nes jis turi daugybę 
kvietimų vykti koncertuoti 
užsienyje. Pasporto netu
rėjimas kenkia jo meninei 
karjerai, sako jis, ir nelei
džia jam užsidirbti pragy
venimui.

pagavęs su tomis neužmokė
tomis pančiakomis! Kur bū
čiau atsidūręs! Nors į žemę 
lysk. Kaipgi aš būčiau galėjęs 
Išsiteisinti beširdžiui arba no
rinčiam mane suėsti krautu
vės savininkui, jog aš nė gal
voje neturėjau noro jį apvog
ti tuo vienu doleriu?

♦ • ♦

Paprastieji vakarinių vals
tijų žmonės seniau į Eisenho- 
werį žiūrėję kaip į “tėvą”, 
sėdintį viršuje republikonų 
partijos. Jie neapkentė tos 
partijos, bet mylėjo Eisenho- 
werį.

Dabar >visa muzika esanti 
pasikeitusi. Dabar ir ten pilie
čiai jau galvoją šitaip: Eisen- 
howeris yra ne tėvas, bet va
das republikonų partijos. Jis 
yra atsakingas už visas tos 
partijos nuodėmes. 

keliais, uždraudė Komunis
tų partiją. Lenkai puikiai 
žino, sakė Ochabas, kad mi
litaristiniai - revanšistiniai 
rateliai Vakarų Vokietijoje 
dar svajoja apie Pomoržės 
ir Šlionsko (Pomeranijos ir 
Silezijos) atėmimą nuo 
Lenkijos.

Ochabas nurodė, kad Va
karų Vokietijoje dabar 
vyksta vis daugiau Solda- 
tenbundų (kareivių - vete
ranų sąjungų) sąskridžių ir 
suvažiavimų, kuliuose kal
bama apie revanšistinį ka
rą prieš lenkus ir čekus.

Okinavoje 11 marinų pa
skendo, sako marinų kor
pusas, kai jie pratimų per
traukoje patys ^savo noru 
maudėsi vandenyne.

Sakoma, kad didelė po
vandeninė srovė juos staiga 
patraukė tolyn nuo kranto 
ir jie negalėjo išsilaikyti. 
12 kitų marinų išgelbėta.

Marinų korpuso vadovy
bė, betgi, veda tyrinėjimą.

Jau kokie dveji metai, 
kai Robesonas veda kovą 
už teisę keliauti po užsienį. 
Neseniai teisę gauti pasą 
laimėjo advokatas Boudi- 
nas, kuriam irgi ilgai pas- 
portas neduųtas. •

Valstybės departmentas 
sako, kad Robesonas pas
porto negauna, kadangi jis 
veiklus komunistiniame ju
dėjime.

Šveicarijos komunistų vadas 
Arnoldas apleido tą partiją

Bazelis. — Vienas žy
mesnių Šveicarijos, 'komu
nistų vadų, Emil Arnold, 
apleido savo partiją. Jis 
paskelbė komunistiniame 
laikraštyje “Vorwaerts” 
(“Pirmyn”) laišką, kuria
me aiškino, kodėl apleidžia 
partiją. Arnoldas sako, kad 
komunistų partija atliko 
savo rolę, kad dabar laikas 
sudaryti platesnę liaudišką 
partiją. Jis teigia, kad į to
kią partiją galėtų įeiti be
veik visi gyventojų sluoks
niai, neįskaitant monopolis
tinių kapitalistų.

Arnoldas teigia, kad Ko
munistų ' partijos apleidi
mas nereiškia, kad jis atsi
žada socializmo arba tam
pa kapitalizmo šalininku.

Syracuse, N. Y. — Guber
natorius Harrimanas sakė, 
kad federalinė valdžia tu
rėtų dėti visas pastangas, 
kad neleisti rasistams lau
žyti Aukščiausio teismo nu
tarimą apie segregacijos 
mokyklose pabaigimą.

Jis taipgi, atsisakė pasisakyti už 
Aukščiausiojo teismo sprendimą
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhower!s savo 
spauLs konferencijoje pa
kartotinai buvo klausinėtas 
apie rasistines riaušes pie
tinėse valstijose, riaušes, 
kurios sulaikė daugelyje 
vietų negrų vaikus nuo mo
kyklų lankymo kartu su 
baitais vaikais.

Eisenhoweris atsakė, kad 
jis nemato reikalo fedcraii- 
nei valdžiai įsimaišyti, kad 
suvaldyti rasistinius riau
šininkus. E i s e nhoweris 
taipgi buvo pakartotinai 
klausinėtas, ar jis paremia, 
ar indorsuoja Aukščiau
siojo teismo . sprendimą, 
kad rasinė diskriminacija 
mokyklose turi būti panai
kinta. Prez. Eisenhoweris 
sakė, kad nesvarbu, ar jis 
indorsuoja ar ne teismo 
sprendimą. Jis tik sake, 
kad konstitucija yra tokia, 
kaip ją aiškina Aukščiau
sias teismas.

Eisenhowerio išsisuki
nėjimas, jo atsisakymas pa
remti atvirai Aukščiausią 
teismą, jau iššaukė nemen
ką pasipiktinimą negrų

Mongolija vėl prašys, kad ją 
priimtų į Jungtines Tautas
Maskva. — New Yorko 

“Times” korespondentas 
J a c k Raymond 1 a n kėši 
Mongolijoje ir buvo priim
tas premjero Tsedenbalo. 
Prem. Tsedenbalas jam sa
kė, kad Mongolija planuoja 
atnaujinti savo pastangas 
būti priimta į Jungtines 
Tautas. Jis sakė, kad Mon
golija pilna pasitikėjimo, 
kad jos noras su laiku išsi
pildys. z

Mongolijos premjeras 
paneigė užsienyje skleidžia
mą nuomonę, kad Mongoli
ja yra Tarybų Sąjungos sa
telitas. Bet jis sakė, , kad
Mongolija palaiko draugiš-1

Vakarų Vokietijoj jau spausdina 
nelegalius komunistų leidinius
Bonna. i—< Vakarų Vokie

tijos Komunistų partija da
bar uždrausta ir jos spau
dos organai sulaikyti. Bet 
tas .nereiškia, kad komu
nistai nutraukė savo veik
lą. Yra jau aiškių įrody
mų, kad komunistai įsteigė 
platų nelegalinių spausdi- 
nių leidimo tinklą. Nelega
liai lapeliai ir buletiniai jau 
buvo paskleisti Hamburgo 
ir Bremeno uostuose, Kelno 
ir Liuseldorfo kasyklų Tr 
plieno srityse, Miunchene 
ir Niurenberge Bavarijoje 
ir kitose vietose.

tarpe. NAACP veikėjas 
Wilkins pareiškė, “kad Ei
senhoweris žymiai galėtų 
prisidėti prie riaušių nu- 
malšinmo, jeigu jis bent 
pasisakytų atvirai už inte
graciją, o nekalbėtų bend
romis frazėmis apie “reika
lą laipsniškai keisti dvasią” 
ir t. t.

Žinios iš pietinių valstijų 
tuo tarpu maišytos. Atro
do, kad tik Clintone, Ten
nessee valstijoje, pasisekė 
suduoti smūgį rasistinei se
gregacijai. Ten devyni ne
grai vaikai lanko vidurinę 
mokyklą, kuri iki šiol buvo 
grynai baltųjų. Nacionalinė 
gvardija dar ten budi, bet 
jau paskelbė savo režimo 
sušvelninimą. Bet Mans- 
fielde, Texas, ir keliose 
Kentucky bei kitose vieto
vėse rasistiniams riaušinin
kams pasisekė neprileisti 
prie mokyklų integracijos. 
Tuo tarpu Oak Ridge, Ten
nessee valstijoje, p'olicija 
suėmė penkis negrus vien 
dėl to, kad jie buvo apsigin
klavę, kad apginti savo na
mus nuo rasistinių riauši
ninkų.

Ikiausius santykius s u 
TSRS, lygiai, kaip su Liau
dies Kinija. Jis sakė, kad 
praeityje, kuomet Kiniją 
valdė čiangininkai, Mongo
lija visuomet bijojo agresi
jos iš Kinijos pusės, bet da
bar Mongolija turi draugus 
iš visų pusių — iš vienos 
pusės tarybinis Sibiras, iš 
kitos pusės Liaudies Kini
jos Vidujinė Mongolija.

Premjeras Tsedenbalas 
yra 40 metų amžiaus žmo
gus. Jis yra Liaudies .Revo
liucinės partijos narys. Tai 
partija, kuri marksistiniai 
-leninistinė. '

Tuose lapeliuose komu
nistai sako, kad jų vyriau
sias tikslas dabar yra ko
voti už legalumą. Jie taip
gi sako, kad Vokietijos 
žmonės turėtų budėti ir ne
leisti » hitleriniams milita- 
ristams pilnai perimti val
džios vairą.

Daugiausia lapelių pa
skleista Hamburge, kur po
licija pravedė daug kratų, 
ieškodama nelegalių spaus
tuvių. Kai kurie reakciniai 
laikraščiai aiškina, kad tie 
lapeliai spausdinti Rytų 
Vokietijoje ir nelegaliai at-

Vėliausios
Pasaulio 
naujienos

Londonas. — Sušauktas 
nepaprastas' Britanijos par
lamento posėdis, kad svars
tyti Suezo klausimą.

Kairas.—Nasseris ir pen
kių valstybių komisija su 
Menziesu ' priešakyje. tęsia 
neviešus pasitarimus.

Nicosia. — Prancūzų lai
vas su dviem tūkstančiais 
karių jau pribuvo Kipran.«

Los Angeles. — Nixonas 
kalbėjo Legijono suvažiavi
me.

Valletta, Malta. — Į Mal
tos salą atplaukė francūzų 
kreiseris Georges Leygues. 
Iš čia tas kreiseris plauks 
į Kiprą.

Naujosios Meksikos geležinkelio 
katastrofoje užsimušė 20 žmonių

Springer, N. M. — Santa 
Fe Chief traukinys susidū
rė su stovinčiu paštiniu 
traukiniu* netoli čia. Chief 
traukinys buvo pakelyje iš 
Chicagos į Los Angeles. 
Traukinys riedėjo 50 mylių 
per valandą greičiu, kuo
met susidūrė su stovinčiu 
traukiniu. 20, žmonių užsi
mušė. Jie visi buvo geležin
keliečiai ir restoraninio va

ELIMINUOS 
EGZAMINUS

Maskva. — Tarybų Są
jungos švietimo reikalų 
ministerija nusprendė, kad 
ateityje nebus metų galo 
egzaminų vidurinių mo
kyklų pirmose penkiose kla
sėse. Nuo dabar mokiniai 
bus perkelti į aukštesnes 
klases pagal tai, kaip jie 
mokinosi per visus mokslo 
metus.

Švietėjai priėjo išvados, 
kad egzaminai metų gale 
iščiulpia iš mokinių labai 
daug energijos, nervina 
j.uos ir yra nereikalingi.

TAIPEI. — Čiangininkai 
sako, kad jų orlaiviai pa
skandino Liaudies Kinijos 
pakraščio karinės sargybos 
laiyelį prie Tungšano salos. 
Jie taipgi sako, kad pažeidė 
du kitus tokius laivus.

'Tokyo. — Amerikos kari
nis komandantas Tačika- 
voje įsakė visiems ameri
kiečiams kariams nesirody
ti gatvėse tarp 11-os. valan
dos vakaro- ir 5-os valandos 
ryto. Jis sakė, kad toje vie
toje įvyko nakties metu 
daug incidentų tarp ameri
kiečių kareivių ir civilių ja
ponų.

Alžyras. — Nacionalistai 
pašovė ir sužeidė pulkinin
ką Marcelį Bigeardą, fran
cūzų parašutistų pulko ko- 
mandantą. • 

gabenti į vakarus, bet po
licija tai teorijai netiki.

Darbo unijų 
kovos lauke
Haverhill, Mass. — 4,300 

Western Electric kompani
jos darbininkų sustreikavo. 
Jie priklauso prie Com
munications Workers of 
America 'unijos. Streikas 
vyksta dviejose dirbtuvėse 
—Haverhillyj ir Lawrence.

Detroitas. — UAW sako, 
kad Chrysleris greitu laiku 
atleis iš darbo dar 1,500 
darbininkų.

Detroitas. — UAW vado
vas Emil Mazey sako, kad 
ši unija smarkiai kovos 
prieš taip vadinamas Bal
tųjų piliečių tarybas, rasis
tines grupes, kurios pradė
jo užmegs t i savo mazgus ir 
Detroite. Tos tarybos tarp 
kitko siekia panaikinti uni
jas, sakė Mazey.

gono tarnautojai. Iš pasa- 
žierių niekas nežuvo.

Nelaimės kaltininku lai
komas vienas geležinkelie
tis, kuris padarsž klaidą, 
neteisingai pakreipė svičių. 
Vietoje riedėti centriniais 
bėgiais tiesiai į vakarus, 
Chief pasuko į šalutinius 
bėgius, kur stovėjo pastinis 
traukinys.

Dešines italų 
unijos sugrįš 
konfederacijon

Roma.—Pasitarimai tarp 
kairiųjų socialistų vado 
Nennio ir dešiniųjų social
demokratų vado Saragato 
tęsiasi. -Sakoma, kad laips
niškai einama prie vienybės 
tarp tų dviejų partijų. Abi 
pusi darančios nusileidi
mus. Svarbiausias nusilei
dimas, kurį padarė dešinie
ji socialistai, esąs apie uni
jas. Dešinieji socialistai 
kontroliuoja apie milijoną 
unijistų, kuriuos laiko su- 
organizavęj į atskiras savo 
unijas. Dabar Saragatas 
pažadėjo Nenniui, kad tos 
unijos sugrįš į Generalinę 
didžiąja penkių - šešių mi
lijonų nariu sąjunga, ku
rios priešakyje stovi komu
nistai ir kairūs socialistai.

Galveston, Tex. — Žino
moji sportininkė Babe Za
charias, kuri jau kelinti 
metai serga vidurių vėžiu, 
praėjo dar vieną žarnų 
operaciją. Ji dabar jaučia
si geriau, sako daktarai, bet 
ar Jos gyvastis galės būti 
išgelbėtą, dar labai abejo
jama.

Deli. — Indija ir Burrpa 
pasirašė 5 metų prekybos 
sutartį. * • v.-*'

ORAS NEW YORKE 
Giedra, šiltoka
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ATOMINIŲ BOMBŲ SPROGDINIMAI
PASTARUOJU METU mūsų šalies vyriausybė pa

skelbė, kad Tarybų Sąjungoje buvo eksploduotos trys 
atominės ar hydrogeninės bombos. * Tai buvo padaryta 
azijinėje Tarybų Sąjungos dalyje.

ĮVAIRUMAI
Druskininku kurorto 

šiokiadieniai

biai. Ir labai gaila, kad jų 
negirdi Lietuvos TSR Svei
katos apsaugos ministeri
jos vadovai.

Mūsų ir sanskritų 
kalbų panašumas

/<
5

dri yra ir tokie žodžiai, 
kaip lietuvių kalbos ratas— 
sanskrito rathah (vežimas), 
sapnas — sapnah (miegas), 
nors savo reikšme lietuvių 
ir senovės indų kalboje jie 
kiek skiriasi.

Senovės indų ir lietuvių 
kalbas daro artimas ne tik 
tie žodžiai, kurie reiškia 
konkrečius daiktus—daikta
vardžiai, bet taip pat ir žo
džiai, reiškią įvairias daik
tų kokybes, veiksmus, o 
ypač žodžiai, reiškią skai
čiaus sąvokas. Antai, lietu
viu kalbos būdvardi 
skrite atitinka 
reikšmę turįs
sanah, kirsna (juoda) — 
krsnah, gyva — jivah, nau
ją — navyah; veiksmažodį 
budėti — budhyate (jis yra 
pabudęs), vartyti — varta- 
yati (jis vartė), pūti — pū- 
tih, siūtas — syūtah, vem
ti — vamiti; skaitvardį an
tras — antarah, šeštas — 
sasthah; įvardį pats —

Dar 18 amžiuje buvo pa
stebėta, kad senovės indų 
literatūrinė kalba — san
skritas —- turi nemažą pa
našumą su daugeliu Euro
pos kalbų, o ypač su klasi
kinėmis senovės graikų ir 
lotynų kalbomis. Tai ir da
vė pagrindą vėliau kilti va
dinamajam lyginamajam 
kalbos mokslui, kuris nu
statė, jog tuos panašumus 
turinčios kalbos yra gimi
ningos — kilusios iš vieno 
šaltinio.

Džavacharlalas Neru ša
rvo knygoje “Indijos atradi
mas” pažymi, kad iš visų 
šiandieninių Europos kalbų 
sanskritui artimiausia yra 
lietuvių kalba. Sutikdami 
su šiuo teigimu, čia teikia
me pavyzdžių, patvirtinan
čių, kad iš tikrųjų lietuvių 
kalba daugeliu atvejų yra 
išlaikiusi sanskritui arti
mesnes žodžių formas, o 
taip pat turi daugiau pa
čių žodinių bendrybių, ne
gu kuri kita Europos kal
bų—vokiečių, rusų, anglų, 
armėnų ir kt.

Ne atsitiktinumu, o reiš
kiniu, rodančiu lietuvių ir 
senovės indų kalbų gimi
ningumą, 
abiem 
džiai, 
sūnus 
vyras 
devah,

Vaikų reumatinės sanato
rijos vyr. gydytojas Teko
rius kelintą dieną iš eilės 
negali atlikti savo tiesiogi
nio darbo. Sunkia našta jo 
pečius užgulė... pieno pa
ruošos. . ’

Sanatorija turi paskyrą 
pieno produktams. Druski
ninkuose, sanatorijos pašo
nėje, yra sviesto-sūrių ga
mybos įmonė, kurios parei
ga aprūpinti gydyklas pie
no produktais. Atrodo, vis
kas yra, bet sergą vaikai 
pieno negauna. Kodėl?

— Atsiimsite pieną po 
pietų, — abejingai kalba 
įmonės direktorius Vainau-

seinui apšildyti žiemos me- skas. — Anksčiau negalime 
Suprantama, dėl Uo I pristatyti —• trūksta trans- 
ama Irnrl nprlrora I

Žilasis Nemunas, pušynų - ja kurorto poliklinikos dar-• 1 • • 1 J • I . . • •jūra ir, svarbiausią, vertin
go mineralinio vandens šal
tiniai šiemet į Druskinin
kus suviliojo ypatingai 
daug poilsiautojų. Dabar 
čia pats kurortinio sezono 
įkarštis — pilnutėlės visos 
gydyklos.

Tikėdamiesi pasisemti 
naujų jėgų, į Druskininkus 
suplaukė darbo žrponės iš 
visų mūsų plačiosios Tėvy-

m .. , , _ . i-i n j • nes kampelių* Čia sutiksiTuo pačiu kartu musų vyriausybe, skelbdama apie 1
tai, prikišamai tarybinei vyriausybei sako: Maskva iš. 
anksto nepaskelbė, kad eksplodavo tas bombas, o kai 
mes, amerikiečiai, ruošiamės atomines ar hydroge- 
nines bombas eksploduoti, tai iš anksto apie tai paskel
biame.

Mes manome, jog iš anksto paskelbimas ar nepa- 
skelbimas, kad tokios bombos bus eksploduotos, kad to
kie bandymai bus padaryti, mažai turi reikšmės. Juk 
pasaulis visvien žino, kadi ties rūšies bombos yra/ sprog
dinamos.

Pasirodo, jog nebegalima jų garso ir “kvapo” už
slėpti. Pasaulis per mažas atominei bei hydrogeninei 
bombai. Nori su ja daryti “štukas,” bandymus, tai ži
nok, kad nuo pasaulio to nepaslėpsi, jis tuojau sužinos, 
kadangi tų bombų “garsas” ir “kvapsnys” per daug jau 
tvirtas, pasaulis jam per siauras.

Ir štai, prie ko tuo atžvilgiu, veda logika: reikia 
uždrausti tokių bombų eksplodavimą; reikia tarptau- 
tiškai susitarti, kad nė jokia šalis, didelė ar maža, ne
turėtų teisės jas eksploduoti, su jomis daryti bandy
mus.

Mums rodosi, tokią mintį jau keletu atvejų Tarybų 
Sąjunga siūlė Amerikai, bet mūsų šalies, vyriausybė to 
siūlymo nepriėmė.

Andai demokratų7 kandidatas prezidento vietai Ad- 
lai Stevenson paskelbė, kad, jei jis bus išrinktas prezi
dentu, tai darys viską, kad jokių panašių “žaidimų” su 
atominėmis bei hydrogeninėmis bombomis pasauly ne
būtų.

Taip, reikia ką nors daryti, kad būtų sulaikyti pra- 
1 timai atominėmis bombomis.

Kai kurie mokslininkai sako, jog kiekvienas tokios 
bombos eksplodavimas palieka ką tokio žalingo žmo
nijai. Jeigu dabar, tuojau toji žala ir nėra jaučiama, tai 
busimosioms gentkartėms ji būtinai atsilieps, nes sprog
dinimu atominių bombų užteršiama atmosfera, kuri gali 
atsiliepti po daugelio metų.

URUGVAJAUS DELEGACIJA VILNIUJ
VILNIAUS “Tiesoje” skaitome:
“Rugpjūčio 20 d. iš Maskvos į Vilnių atvyko Tarybų 

Sąjungoje viešėjusi TSRS Aukščiausiosios Tarybos kvie
timu Urugvajaus Rytų respublikos Generalinės asamblė-

“Vilniaus aerodrome Urugvajaus parlamentarus su
tiko Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
sekretorius S. Naujalis, Lietuvos TSR Užsienio reikalų 
ministras I. Gaška, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos deputatai, spaudos atstovai.”

Po to, kai Vilniuje buvo pastatytas naujas, didelis, 
moderniškas aerodromas, ten sustoja berods kiekvienas 
lėktuvas, gabenąs pasažierius tarp Maskovs ir Vakarų 
Europos valstybių.

Lietuvos sostinė, kitais žodžiais, patapo didžiule 
stotimi. Dėl to mes ir matome, kad Vilniun užsuka vis 
daugiau ir daugiau visokių kitų kraštų delegacijų ii’ 
Šiaip aukštų pareigūnų, žymių žmonių.

Andai vienas žubnalistas/šitaip rašė:, jeigu prieš 
trejetą metų Tarybų Sąjungos vyriausybė nelabai no
rėjo,. kad Vakarų Europos žmonės lankytųsi Lietuvoje, 
tai šiandien toji pati vyriausybė net ragina, kad tai 
darytų. ' ' 1

A. ŠOCIKAS IR R. MURAUSKAS
NESENIAI Maskvoje baigėsi Spartakiada, kurioje 

dalyvavo visų, tarybinių respublikų rinktiniai sportinin
kai. Jie ten rungėsi, ėmėsi, lenktyniavo už pirmenybes.

Lietuvos sportininkai ten, aišku, nebuvo paskutiniai. 
‘ Mūsų dėmesį atkreipia du Lietuvos boksininkai: A. Šo

cikas ir R. Murauskas. Pirmasis sunkaus svorio boksi
ninkas, antrasis—pussunkio svorio boksininkas. Abudu 

a gavo aukso medalius, abudu išėjo iš Spartakijados su 
didele garbe.

A. Šocikas, beje, čempiono vardą iškovojo jau šeštą 
Iškartą.

Atrodo, kad Šocikas su Murausku vyks į Australiją, 
kur (Melbourne mieste) šį rudenį bus pasaulinė olimpi- 

Įte^ada.
iffikįį Be abejojimo, atsiras ir daugiau Lietuvos sporti- 
t ninku—pavyzdžiui, krepšininkų, kurie lankysis Australi-

N
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mokslininkus iš Maskvos, 
Archangelsko u ošti niū
kūs, ’Uzbekijos medvilnės 
augintojus, L, e n i ngrado 
darbininkus, Kauno hid
roelektrinės statytojus...

NAUJI BRUOŽAI
Šimtai darbininkų ir tar

nautojų Druskininkuose il
sisi kelintą vasarą iš eilės. 
Jie pamilo Šį Tarybų Lie
tuvos kampelį, nori matyti 
jį klestintį.

— Kurortas taip sparčiai 
keičia savo veidą, jog kas
met primena nauj-ą vietovę, 
—- tvirtina drg. Veržbalau- 
skas.

Jo nuomonę paremia dau
guma “kadrinių” poilsiau
tojų. Deja, tai ne tušti pa
gyrų žodžiai. Pernai Drus
kininkai neturėjo kanaliza
cijos, tik centrinėje miesto 
dalyje veikė vandentiekis. 
Šiemet užkampio žymės ku
rorte likviduojamos. Dzer
žinskio gatvėje jau pakloti 
p i r m i e j i kanalizacijos 
vamzdžiai. Netrukus į prie
miesčio gydymo įstaigas bei 
darbo žmonių butus 
lies vanduo naująja 
den tiekio1 linija.

Vietomis užsilikusi 
ji miesto apšvietimo 
ma akivaizdžiai Iii 
kaip niūru ir nejauku čia 
buvo vakarais. Užtat dabar 
elektros lempų kekės, užlie
ja šviesa datves ir skverus.

Druskonės ežero pakran
tėje — naujos prieplaukos 
(šiemet žymiai išplėsta val
čių nuomojimo stotis). Veš
liai žaliuoja dekoratyviniai 
krūmai, įvairiaspalvių žie
dų kilimu padengti skverai, 
gyvų gėlių girliandos api
pynė šaligatvius.

— O prieš metus čia buvo 
dykynės, — teisėtai did
žiuojasi savo darbu druski
ninkiečiai.

Kartu su tuo nė valandė
lei nepamirštamas toles
nis miesto puošimas. Įren
giami nauji gėlynai. Stato
mi puošnūs nauji pastatai 

purvo gydykla, vidurinė 
mokykla, . • : 
nycėlės upė < 
dviem naujais tiltais. Pa
dengiama grindiniu a M.. 
Mėlnikaitės gatvė. i ,

Svetingai sutinka darbo 
žmones kurorto gydyklos. 
Sanatorijos ir poilsio na
mai skęsta medžių pavėsy. 
Jaukios palatos, geras mai
stas, kvalifikuoti specialis
tai — viskas tarybinio 
žmogaus gydymui ir poil
siui.

Gaila tik, kad purvo gy
dyklos darbą labai sąlygoja 
ribotos galimybės. Iš tiesų,, 
sunku patenkinti visus po
reikius . esamomis sąlygo
mis. Bet jos personalas ra
do ■ išeitį. 'Gydykla šiuo me
tu dirba nuo ankstaus ryfo 
iki išnaktų.

— Gydymo kabinetai ei
na iš rankų į rankas, kaip 
svarbūs strateginiai purik- 

i tai kovos lauke/ -*-> juokam

buotojai.
Bet jų žodžiuose karti 

tiesa. Poliklinikos patalpos 
labai aukštos, nepritaiky
tos.

Gydomosios fizinės kultū
ros parke nepaliaujamas 
triukšmas. Mat, daromas 
g r ę ž i n ys mineraliniam 
vandeniui gauti, kuris bus 
naudo j amas uždarame 
maudymosi baseine. Jau 
sudaryta techninė doku
mentacija maudymosi ba-

san- 
tokią pat 
būdvardis

-A

pasi- 
van-

seno- 
s.i s te

tu. 
siekiama, ,kad parkas dirb
tų per ištisus metus. Ku- 
rortininkus čia vilioja spor
to priemonių gausumas. 
Gydomosios fizinės kultū
ros parko šlovę itin gausi
na kaskadinės maudyklės, 
beveik vienintelė tokios rū
šies gydymo priemonė Ta
rybų Sąjungoje.

PAGRĮSTI REIKA
LAVIMAI

Ratnyčėlės upė. Dešinia
jame jos krante yra kultū
ros darbuotojų sanatorija 
ir eilė kitų gydyklų. Kai
riajame — miestas, purvo 
gydykla, pliažas. Atrodo, 
kad čia eilinis kurorto kam
pelis. Bet statybininkai 
Ratnyčėlės šlaitus išgar
sino.

Mieste dažnai galima iš
girsti klausyną:

— Ar baigei alpinizmo 
mokyklą? ’- ■

Klausiama, kaip taisyklė, 
dešiniojo kranto gyvento
jus. Statybininkai užsimojo 
per Ratnyčėlės upę pasta
tyti puošnų tiltą ir iš anks
to išardė pėsčiųjų laiptus, 
išknaisiojo takus. Dabar 
kraustytis į antrą upės pu
sę tenka pagal išgales. 
Drąsesni ir sveiki įveikia 
šlaitus ropomis arba šliauž
te (alpinizmo mokslas 
jiems labai praverčia). Li
goti ir seni žmonės tokiems 
žygdarbiams ,. nesi ryžta, 
vaikšto aplinkiniu keliu.

Tačiau Valstybinio staty
bos tresto Nr. 7 Vilniaus 
statybos - montavimo val
dybos parengtų siurprizų 
išvengti nelengva. Dėl to 
net nuolatinis Lietuvos 
TSR Miestų ir kaimų sta
tybos ministerijos atstovas 
nuo esamo chaoso, sako, 
slepiasi, pliaže.

portd.
Vainauskui ir vadovau

jantiems draugams iš Mė
sos ir pieno produktų pra
monės ministerijos, matyt, 
nežinoma, kad sanatorija— 
ne autotransporto kontora, 
o jos vyr. gydytojas — ne 
dispečeris.

Keliolika bufetų ir vie
nintelis “Nemuno” restora
nas — toks aplamai viešo
jo maitinimo įstaigų tink
las Druskininkuose. Papie
tauti .čia galima apsišarva
vus 2—3 valandų kantrybe. 
Prieš vakarienę tikslinga 
turėti dar storesnius kant
rybės šarvus.

Žinoma, visą kaltę už tai 
suversti restorano darbuo
tojams negalima. Visuome
ninio maitinimo įstaigų 
lankytojų, iš tiesų, daug. 
Bet jų poreikius viena vie
šojo maitihimo įstaiga ne
pajėgia patenkinti. Lietu
vos respublikinė vartotojų 
kooperatyvų Sąjunga nepa
darė išvadų iš kritikos, ne
įrengė Druskininkuose die
tinės valgyklos, sustabdė 
šaldytuvo statybą, kurortui 
skiria labai mažai dėmesio.

laikytini tokie 
kalbom bendri žo- 

kaip lietuvių kalbos 
ir sanskrito sūnah, 

ir virah, dievas ir 
duktė ir duhitar.

džių, reiškiančių naminių 
gyvulių bei šiaip įvairių gy
vių vardus: avis — avih, 
ūdra — udrah, vilkas — 
vrkah, kirmis — krmih. 
Abiem kalboms bendri yra 
įvairių aplinkos daiktų bei 
reiškinių — augalų, valgo
mų daiktų, namų apyvokos 
reikmenų — vardai: javas 
—yavah, medus — madhu,

tras — katarah, kas—kah.
Daugiausia kalbinių ben

drybių turime žodyno sri
tyje, tačiau jų yra ir mor
fologijoje. Pavyzdžiui, ir 
lietuvių, ir senovės indų 
kalba turi tą' pačią daugi- * 
skaitos įnagininko galūnę— 
ais; lietuvių kalbos vilkais ' 
—sanskrito — vrkaih. Su
tampa ir kitos morfologi
nės formos, sakysim, būto
jo laiko neveikiamosios rū
šies dalyvio galūnė: lietu
vių kalbos — tas, sanskrito 
tab (siūtas — syūtah).

Šiandieninės Indijos kal
bos (jų yra penkiolika, iš 
kurių plačiausiai vartojama 
hindi kalba) yra išriedėju
sios iš senovės indų litera
tūrinės kalbos — sanskrito 
— ir turi paėmusios žymią <

durys — darah, akmuo — dalį jo žodyno, 
akma, dūmas — dhumah. 
Nekyla abejonės,, kad ben-1

J. Pikčilingis
(Iš “Švyturio”)

Kūyorto poliklinikos pri
imamajame nuo pat anks
taus ryto būriuojasi žmo- 

—, ----- „„ nes. Viėnas po kito jie
sanatorija. Rat-; dingsta vyr. gydytojos drg. 

perjuošiarha ’ kaminskos* kabinete, bet ei
lutė nemažėja. Į priimamą
jį be perstojo traukia nau
ji lankytojai. ’

Tuo tarpu gydytojus ka
binete tęsiamas maždaug 
toks pokalbis:

— Neturime pakankamai 
patalpų. Užeikite vėliau — 
gausite kursuotę ir pa
sveiksite, — kalba dr. Ka-- 
minskaja.

— Pažadais manęs negy
dykite, — ginčijasi ekono
mistas Pekeris. — Patalpų 
ankštumas neduoda teisės 
palikti žmogų likimo valiai. 
Ir jeigu atkakliai reikalau
site, poliklinikai Išskirs 
naujas patalpas.

■ Įsivaizduokite sau apie 50 
ligonių iš 200 norinčių įsi
gyti kūrsūotes gydymuisi 
kasdien tvirtina tą pa,tį. Ži
noma, dr. Kaminskai1 labai 
nemalonūs paMšūs pokab

— Prašau bonką minera
linio vandens, —miesto vai
stinėje! ir prekybos tinkle 
kas dieną reikalauja šimtai 
poilsiautojų. — Žinoma, 
Druskininku kurorto šalti- 

€- t ,

nių, — dar paaiškina kiek
vienas.

— Neturime. Jo išpilsty
mas dar neorganizuotas, 
— kantriai' aiškina preky
stalio darbuotojai.

Nuolaidesnio būdo pirkė
jai tuo pasitenkina. Jie at
sidusę nusiperka iš tolimo
jo Kaukazo atvežto mine
ralinio vandens butelį, arba 
išeina be pirkinio. Bet dau
gelis nori sužinoti smulk
iu e n a s. Seka įprastinis 
klausimas:

— O kodėl neorganizuo
tas tokių gausių vietos mi
neralinio* vandens išteklių 
išpilstymas ?

Aišku, prekybininkai ne
žino ką į jį atsakyti. O juk 
į panašius klausimus turė
tų atsakyti Lietuvos TSR 
Maisto produktų pramonės 
ministerija, kuri tuo klau
simu buvo kritikuota spau
doje, bet dargi nerado rei
kalo atsakyti į tą kritiką.

Brošiūrą apie Druskinin
kų kurortą iŠpardavėme 
per kelias dienas. Argi nuo
stabu — 100 egzempliorių 
tebuyome gavę, — skund
žiasi knygyno darbuotojai. 
— visas atakas dabar ban
dėme atremti šiomis prie
monėmis, — ir rodo jie į 
knygas bei atvirukus, ku
rių yra kiekvieno miesto 
knygyne.

Šis faktas, gal būt, įdo
mus Lietuvos TSR Kultu-

So. Boston. Mass.
čių ir azijiečių tatai jau ži
no; šiandien tu privalai 
šimtmečių ašaromis ir krau
ju permirkusią vėliavą iš-

Rugsėjo 9 važiuosim 
į Worcesteri

Rugsėjo 3 kėliausi iš lo
vos suvargęs; žiovaudamas, 
vos-ne-vos rankas iškėliau į t kelti taip aukštai, kad ga-
virš.ų, o kojas mėšlungis Į lėčiau vargus paversti į lai- 
traukė. Pakėliau lango už-; mužę.” Ne bažnyčioj, bet 
dangą, saulutė pro klevo | mano vaidentuvėj suskam- 
viršūnę nušvietė mano kam-! bėjo varpas ir aš prisimi- 
barį. Kažin kodėl, pirmiau I niau, kad šiandien yra dai- 
niekad neatėjo mintis taip 
atidžiai pažvelgti į saulę, 
kaip šiandien; kuo aš ilgiau 
žiūrėjau, tuo ji darėsi skais
tesnė. Parymojau ant pa
langės ir nei nejutau, kaip 
mane apgaubė debesis s va- ■ 
jonių, o saulutė it prabilo 
Šiais žodžiais: “Pažvelk į 
miesto dangorėžius, fabri
kų kaminus, tiltus ir ke
lius; tu dalinai esi jų sa
vininkas; milijonai europie-

ros ministerijai. Kartu rei
kia priminti jai, kad į 
Druskininkus verta pasiųs
ti ekspediciją folklorui 
rinkti. Štai jis. “Aikštelė 
kelmuota, duobutės plikos 
tik toks atminimas kuror-Į 
tui beliko”, • 
poilsiautojai miesto parke, 
toje vietoje, kur pušys, iš
kirstos, duobės pamatams 
išraustos, o vasaros kinote- 
atro nėra.

Kurorto šiokiadieniai aiš
kiai rodo, kad dar toli gra
žu ne visos organizacijos

bininku šventė!
Gerbiamieji, atleiskite, aš 

ne tą norėjau pasakyti, ką 
pasakiau aukščiau. Aš no-.; 1 
rėjau pasakyti, kad vasarav 
jau baigiasi ir dienraščio^ 
Laisvės vajus pasibaigė, o\ 
daugelis mano, kad ir pik
nikai pasibaigė. Tačiau aš 
norėjau parašyti korespon
denciją, kad dar vienas pik
nikas bus Worcestery, ku
rio pelnas bus priskaitytas 
prie praėjusio vajaus. Taip
gi aš norėjau priminti, kad 
Bostono ir jo apylinkės, pa
žangūs darbininkai jame 
puošniai pasirodys, o Liau
dies vyrų choras mokinasi 
naujas dainas ir prisidės 
prie meno programos. Dariii • i pi iv menu uiuEidmuo. uai

deklamuoja j<arta išvažiuokime tyru orU n'iinof-A nnvb-fl *' _ . -pakvėpuoti, pasid ž i a u g t i 
w o r c e s teriečių pavilijonu 
ir išklausyti meno progra
mos, o kas liečia mane, tai , 
aš ten važiuoju vyriausiai f 
skaniai prisivalgyti. Ma4 
nau, ir jūs ten pasuksite. \

Jaunutis
ne visos ėmėsi priemonių, 
kad darbo žmonėms būtų 
sudarytos visos sąlygos ge- dijos prokuratūra 
ram poilsiui Druskininkų no suimtą Anatole Ericfe 
kurorte.

STOKHOLMAS. — Šve- 
apkalti-

. šoną. Jis kaltinamas snip! 
BR. JAKsTONIS nėjime Sovietų naudai.



V. MYKOLAITIS-PUTINAS--------------------------

SUKILĖLIAI
(Tąsa)

Ne tik politikos, bet ir ūkio srityje jis 
buvo konservatorius. Nauji ūkininkavi
mo būdai ir dvarų reformos jo nedomi
no. Baudžiavinis ūkis jam atrodė ge
riausia ir ponui tinkamiausia ūkininką-- 
vimo sistema. Tad jokių projektų dėl 
baudžiauninkų atleidimo, činšinių mo
kesčių įvedimo, atodirbio formų keitimo 
jis nepripažino ir jais nesidomėjo.

Bet laikas bėgo, ir gyvenimas kito. 
Nuo kurio laiko ponas Skrodskis ėmė 
pastebėti, kad jam vis kaskart sunkiau 
prie pakitėjusių apylinkių prisiderinti. 
Reikalų daugėjo ir nors kaip jisai spau
dė savo baudžiauninkus, dvaro pajamos 
kaskart vis mažėjo. Laukai, dirbami 
j^ienkais įrankiais menką nešė derlių, 
galvijai neįsiveisė, miškas, puvo, degti
nės bravoras, po blaivybės priesaikų me
tus žmonėms gerti, nebeapsimokėjo; ki
tokių įmonių ponas Skrodskis nesugal
vojo, o, svarbiausia, tingėjo apie tai gal
voti.

Reikalai dar labiau pablogėjo, » kai 
prieš penketą metų mirė žmona, o sū
nus ir duktė ėmė reikalauti pinigų — 
pirmiausia tinkamam išauklėjimui, o 
paskui išlaikymui ir pramogoms. Sūnus 
Aleksandras, 27 m. kavalierius, baigęs 
Kadetų korpusą Peterburge, dabar Im
peratoriaus armijos karininkas, neduo
da tėvui ramybės, kaulindamas vis di
desnių sumų, kad galėtų pasirodyti, kaip 
dera jo kilmės ir padėties žmogui. Duk- 
tė Jadvyga, dvejais metais už brolį jau

kesnė, gražiai išauklėta Varšuvoje se
serų širdiečių pansione, nors ir šiandien 
leistina už vyro, kad tik atsirastų jos 
vertas jaunikaitis — geros kilmės, ir, 
žinoma, turtingas. Gal tokis ir atsiras
tų, jai pana Jadvyga, be kilmės, išauklė
jimo ir grožio, masintų dar ir gražia 
dalia bei apvaliu indėliu banke. Šiais 
prakeiktais laikais pinigas taip ima už
valdytų žmonių protus ir širdis, kad net 
ir švenčiausi meilės jausmai netenka sa
vo žavesio ir galios, jei jų nelydi aukso 
žvangėjimas.

Ponas Skrodskis, vis dažniau pasku
tiniaisiais metais svarstydamas savo 

$ dvaro ir savo paties padėtį, prieidavo iš- 
■ jadą, kad reikia kas nors daryti. Pa
vyzdžių aplinkui buvo. Antai Karpis 
jau prieš kieka metų atleidęs savo bau
džiauninkus be žemės, šiandien turi nors 
samdomą, bet pigią darbo jėgą. Sako, 
kad samdinių darbas žvmiai geriau ap
simokąs negu baudžiauninkų. Antai 
Čanskiai ir daugelis kitų, įvedę nuomas 
ir činšinius mokesčius, turi piniginių pa
jamų ir vis tiek suranda būdų ir atodir
bio dienų išspausti nemažą skaičių. 
Dabar su tuo jau pavėluota. Impera
toriaus manifestas, galvojo Skrodskis, 
tokiems dvarininkams kaip jam, grėsė

j ir mano kaiminkėlės O. 
Krutulienės. Galėjome at- 

j važiuoti dvi auto mašinos, 
pas draugus scrantoniečius het nežinojau, ar bus ten 

Tūlas laikas tam, atgal 
jteko susitikti drg. I. Vienu
tį piknike, kuri

Plymouth, Pa.
PHvnioiithicčiai svečiuose

vietos, tad atvažiavome mes 
tik keturi: Žilinskai, Kas- 

Wžį piknike, kuris pusiau i Pai’ienė ip Krutulienė.
' slaptai man į ausį pasakė:! Pribuvome į laiką, manė- 

žinai, drauge, mes mano- į me, kad bus peranksti, bet
* me pagerbti mūsų seniau- svečių būrelis jau radosi 

šią draugę jos gimtadienio Geležauskienės gražiame 
proga, tai gal ir jūs, kai darže. Draugai Klevinskaš, 
kurie plymouthieeiai būsite’Genys ir Geležauskienė mus 
tame pokylyje. Aš padė-j maloniai pasitiko ir supa- 
kojau už pakvietimą ir pa- Į žindino su visais scranto- 
klausiau, kada tai įvyks, j niečiais. Ačiū jiems. Apsi- 
Vienužis atsakė, kad dabar Į dairėme, daržas pusėtinai 
negaliu tikrai pasakyti, bet 
neužilgo gausi žinią. Ir ne- 
suvylė, nes už apie savaitės 
laiko gavau laiškutį, ku
riame rašo: Kaip aš minė
jau jums, kad mes, scran
toniečiai, sumanėme su-

, rengti sueigėlę pagerbimui 
vienos iš pačių seniausių 
mūsų draugių, tai sueigė- 
lė (party) įvyks ateinantį

* sekmadienį, šio mėnesio 26 
ftl, draugės Ievos Geležaus
kienės bute-darželyje. Pra
sidės kaip 2 vai. popiet. 
Todėl, drauge Vincai, šiuo- 
mi aš ir kviečiu jus daly
vauti su mumis. Pribūkite 
laiku. Taip jau nepalikite

didelis ir gražus; beveik 
pusė jo užsodinta visokio
mis daržovėmis, o likusis 
užleistas labai gražia pie
vele, kur stalai ir kėdės 
tvarkingai sudėstyti, kur 
jaukiai jautiesi, kaip gra
žiame šarkutyje.

Geležauskienė su Gluos- 
niene daugiausiai užimtos 
virtuvėje prie gaminimo 
svečiams vakarienės, bet 
atspėjusios laiką svečius 
aptarnauja gėrimais, o Čer- 
kauskaitės joms padeda. O 
svečių vis dar ateina. Štai 
ateina Pėstinykas su ketu
rių rožių bonka, paduoda 
ją Geležauskienei ir liepia

3 pusi. Laisvė (Liberty). Penktad., Rugsėjo (Sep.) 7, 1956

Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metate

MIELAI prisimenam

ANTANĄ PETRIKONJ
Mirė Ruigsejo-Sėijptember 7, 1954

—-žmona Margaret
—posūniai Albert Dzidolik 

ir Leonard Grisko
Stamford, Conn.

visišku ūkio pair imu, bankrotu, jei ne
bus ko nors sugalvota.

Ir ponas Skrodskis ėmė galvoti. Į 
pagalbą jam paskubėjo apsukrus, neaiš
kios reputacijos juristas, titulavęsis ju
risprudencijos magistru, ponas Jurkevi
čius. Tą pati sekmadienį, kai buvo pa
skelbtas manifestas, Skrodskis, susiti
kęs Jurkevičių, kalbėjo:

—Esu visiškai desiorientuotas ir ne
žinau, kas čia darosi. Paleisti į laisvę 
valstiečius! Atiduoti jiems žemę! Kas 
gi man dirbs? Iš ko aš gyvensiu? Ar
gi ciesorius norėtų mūsų, ištikimiausių 
imperijos ramsčių, pražūties? Išaiš
kink man, pone Jurkevičiau, tą velniavą.

Juristas čiaj pat nuramino poną 
Skrodskį, kad monarcho parėdymas esąs 
išmintingas, kad dvarininkų dauguma 
priims tą parėdymą palankiai. Čia patį , 
Jurkevičius neiškentė nepasigyręs:

—Aš turėjau progos su imperatoriaus 
manifestu susipažinti dar anksčiau, ne
gu jis buvo paskelbtas. Gavau jo nuo
rašą ir atsidėjęs išstudijavau. t Laikyčiau 
savo šventa pareiga padėti jums, pone 
Skrodski. Esu ištikimas jūsų šeimos 
draugas. Neslėpsiu, kad jūsų dvaro pa^ 
dėtis, kiek man žinoma, reikalinga ypa
tingo susirūpinimo. Turėtume plačiai 
viską išsiaiškinti. Aš tik šiomis dienomis 
baigiau keletą stambių bylų aukščiausio
se instancijose ir dabar norėčiau pasil
sėti. Turiu laisvo laiko ir galėčiau pa
studijuoti jūsų reikalus. Jeigu jūs ma
nim pasitikit, maloningasai pone 
Skrodski, esu jūsų žemiausias tarnas...

Buvo sutarta, kad ponas Jurkevičius 
tučtuojau, dar tą pačią savaitę atvyks į 
Bagynus ir pasiliks ten ilgesnį laiką 
kaip pono Skrodskio juriskonsultas ir 
patarėjas dvaro pertvarkymo klausi
mais.

Jau po poros dienų atsidanginęs sul . 
savo lagaminais į Bagynus, juristas 
ėmėsi darbo. Pareikalavo dvaro planų, 
inventorinių aktų, baudžiauninkų sąra
šų, net pajamų ir išlaidų knygų, bet po
nas Skrodskis tokių neturėjo, iš dalies 
pasikliaudvao ūkvedžio raportais, iš da
lies savo paties užrašais. Ponas Skrods
kis laikė nesuderinamu su savo garbe 
dalyku užsiiminėti visokiomis smulkme
niškomis sąskaitybomis ir buhalterijo
mis, lyg jis būtų koks pirklys ar vert
eiva.

Po keletas studijų ir susikaupimo die
nų Jurkevičius pakvietė poną Skrodskį 
rimtai konferencijai. Iš pat pradžių be 
atodairos jam pranešė, kad dvaro rei
kalai stovį labai blogai, ir kad tokis 
ūkininkavimas stumiąs ji į neišvengia
mą bankrotą . Reikia nedelsiant subrus- 
ti ir imtis būtinų reformų. Reformoms 
palankiausias, sąlygas kaip tik ir duodąs > 
imperatoriaus manifestas.

( Bus daugiau)

rugsėjo 30 dieną Wilkes- 
Barre, Pa.; keli jau ir bi
lietus nusipirko, o kurie bi
lietų dar ir nepirko, tai pri
žadėjo atvykti. Tai puiku, 
draugai. Lauksime ir iš vi
sų kitų apylinkių! V. ž.

na!' gerai atrodo ir protin
gai kalba.

Vakarienė jau ant stalo, 
o gaspadines, Geležauskie
nė ir jos pagelbininkės, pa
aiškino šios pramogėlės 
progą ir tikslą. Ir svečių 
žiniai ir pažinčiai pirmi
ninkas paprašė jubilijatę 
atsistoti ir tuo pačiu laiku 
jis įdavė jubilijatei draugei 
M. Vanagaitienei, sulauku
siai 77 metus amžiaus, kuk
lią dovanėlę. Jubilijatė bu
vo sujaudinta tokia staig
mena.

Draugas pirmininkas pla
čiau aiškina apie jubilijatę 
ir jos nuveiktus darbus 
progresyvioje visuomenėje. 
Jis sako: Nebuvo parengi
mo, kuriame Vanagaitienė 
nebūtų dirbusi; jei nevir- 
tuvėje prie valgių gamini
mo, tai kitokius parenge- 
mų komisijose darbus; ne 
tik ji pati, bet ir jos duk
terys visuomet būdavo su 
ja, kurios daugumoje pa
rengimų programas padė
davo išpildyti. Taip pat 
pirmininkas palinkėjo jubi
lijatei stiprios sveikatos ir 
ilgo gyvenimo. Toliau pir
mininkas dar pridūrė, kad 
šio pokylėlio tikslai yra du: 
pagerbimas mūšų draugės 
Vanagaitienės jos 77 metų 
amžiaus sukakties proga ir 
dienraščio Laisvės reikalas 
—sukelti paramos $15,000 
fondui, ir kas liks nuo šio 
pokylėlio išlaidų — skiria- i 
me Laisvei. Programa ėjo ' 
toliau: baigiant vakarienę, i 
pirmininkas iš eilės iššauk- 
dinėjo svečius pareikšti lin-! 
kėjimus jubilijatei. Visų! 
linkėjimai jubilijatei gra-! 
žūs ir jausmingi. O kai ku
rie ir Laisvės reikalą pri
minė. . . ’

Ir vėl to vargšo sūrio 
klausimas iškilo. Po vaka
rienės visi sau gražiai nu
siteikę, viens su kitu links- 

pavaišinti svečius. Visi mai šnekučiuojasi, ir nie-! 
linksmai jį sveikina. O štai kam nė negalvoj apie tą 
ir Mankauskai iš Tunk- 
hannok neišni dideliu sūriu, 
kurį perduoda Geležauskie
nei, ir Mankauskas pridu
ria: Šis sūris turi duoti ke
lis dolerius pelno Laisvės 
fondui. Pareiškimas vietoj, 
ir visi sutinka. Ir, visų 
nuostabai, sūrio gavėjas 
buvo pats jo aukotojas, i 
Mankauskas net pyktelėjęs 
šūktelėjo: “Kad jį šimtas... 
tą sūrį, 3ar jis mane į bė
dą įtrauks! Gaspadines, 
greitai griebkit peilį ir su- 
piaustykit jį į šmotelius, ii’ 
jį čia mes visi jį sudorosi
me!” Bet-Geležauskienė ir 
kitos draugės sako, gelbė
kime tą sūrį, ir paaiškina: 
žinot, vakarienė tuojau bus 
ant stalo, o sūrį sudorosime 
vėliau. Tuo pačiu laiku 
Šlekaitis pranešė, kad sūris 
davė $5 pelno. Ir tuo tar
pu sūris tapo išgelbėtas. O 
štai ateina ir senutė, aš jos 
nepažįstu, o scrantoniečiai 
man aiškina, jog tai ta ju
bilijatė, Marijona Vanagai
tienė, 77 metų amžiaus, ku
ri buvo smarkiai susirgus, 
bet jau pasveikus. Aš čia 
tuoj su ja susipažinau ir 
pasikalbėjau. Reikia pasa- 

ikyti, jog ši senutė dai* ga-

sūrį, nes visi sotūs. Bet 
kas tau, pasigirsta klau
siantis balsas, rodos Pėsti- 
nyko: O kaip su tuo sū
riu? Kitas balsas pasigirs
ta: valgyt dabar nenorime; 
trečias: leisti jį per tą pa
čią šerengą, kaip pirmiau. 
A. Valinčius, ; iš Pittstono, 
tvarko reikalą. Visi suti
ko. Ir vėl tas surisi teko 
Pėstihykui. Neštis namo 
jis atsisakė, sugrąžino mo
terims ir paprašė, kad jos 
jį supiaustytų ir . visiems 
padalintų.

Reikia pasakyti, kad šio
je sueigėlėje buvo gražus 
būrelis draugų, su kuriais 
teko smagiai ir linksmai 
praleisti laiką iki sutemų. 
Ir visi linksmai išsiskirstė
me, dainuodami, Valinčiui 
vadovaujant.

Kreditas priklauso scran- 
toniečiams už tokį gražtj 
ir naudingą parengimėlį.

Patartina scrantonie- 
čiams ir daugiau tokių pa- 
rengimėlių turėti, o mes pa- 
sižadąme skaitlingai juos 
lankyti.

Taip pat patėmijau, kad 
draugai scrantoniečiai yra 
susidomėję komedija “Lap
kumi”, kuri bus suvaidinta

Chicago, III
Aidiečių gegužine nusisekė

Sekmadienį, rugpiūčio 26 
d., Ryan’s Woods darže, už 
upelio, tarp ąžuolyno, labai 
puikioje vietelėje, kur su
dėta daug stalų ir suoliu
kų, roselandiečiai vaišino 
svečius pampuškomis, roast 
beef’u, kvepiančiais agur
kais ir kitokiais skanėsiais. 
Atsilankė į jų suvažiavimą 
daug gražių žmonių, ^yrų 
ir moterų, ir ženočiu su 
žmonomis, ir viengungių.

Binkis su Chernauskiene 
padainavo liaudies daine
lių, dainininkė Dočkienė su 
kitais klausėsi. Kažin, ar 
ji išmoko? šeštadienį ji iš
leido. savo Justiną į svečius: 
lėktuvu išskrido į Kanadą.

Dar reikia pridurti, kad

aidiečiai — bartenderiai ir 
gaspadines — labai sutar
tinai darbavosi. Vienas 
prisiartinęs klausė: Kas ta 
tokia jauna ir graži, mote
riškė? Sakau, tai Jeane 
Urmonienė. O kas su pri
juoste patarnauja? Tai 
Roselando nuolatinis kores
pondentas Dan Y,la. Ir ve 
$Ig. Urmonas, Tony Boy, 
Mrs. Gregai’, Mrs. Martin, 
Mrs. Maziliauskas, J. Pa- 
teckas ir daug kitų darbuo
tojų/

Kitas pilietis žingeiduo- 
lis klausia, kur jų chorve
dė, kad neatsilankė?

Thomas supažindino su 
savo broliu A. Thomu, ku
ris 31 metus išbuvo karei
viu Dėdės Šamo kariuome
nėje. Nors, sako, lietuvių 
kalba labai retai pasitaiky
davo išgirsti, bet savo pa
rapijos kalbos visgi nepa
miršo.

Atvirai reikia pasakyti, į 
Aido choro gegužinę suva
žiavo iš visų miesto rajo

nų. Matyti buvo northsai- 
diečių, brightonparkiečių, 
marųuetteparkiečių, bridge- 
portiečių. Gečai buvo iš 
Chicago Heights. R. Š.

Hamden, Conn. — Polici
ja sako, kad dar nesurado 
pėdsakų, kas kidnepino še
šių savaičių vaikutį Cyn
thia Ruotolo. Netoli Ros- 
lindale, Mass., vieno mote
lio savininkas sakė, kad 
pas jį buvo sustojusi mote
ris su vaikučiu ir gali būti, 
kad tai buvo kidnepintoja. 
Bet kitų pėdsakų nerasta.

Ką planuojate rengti ši ru* 
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

MALE and FEMALE

Pora ar moteriškė. Namų ruošai 
ir virimui. Vyras pagelbėti prie 
sunkesnio darbo.. Gražiai atrodanti. 
Nuosavas oru vedinamas kambarys ir 
vonia. Vėliausi paliudijimai. Skam
binkite Haddonfield 9-2155. (N.J.)

(171-177)

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

Knotty pine virtuvo 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. vąk. skambinkite: Balwinville 4832.

SPAUDOS PARAMAI PIKNIKAS
Rengia WorceSterio Pažangiosios Lietuvių Organizacijos

Šaunią Dainų Programų Duos:

Aldona Wallen-Downing 
Sopranas

Ona Dirvelienč
Sopranas

-

Tenoras

Trietas: Rožė Stripinis, Al. Potsius, W. Juodeikte

Šį Sekmadienį, Rugsėjo 9 September 
Olympia Park, Shrewsbury-Worcester, Mass.
Bus gerų valgių, gėrimų ir įdomių pamarginimų. Visos plačiosios apylinkės 
lietuvius kviečiame dalyvauti. Pasilinksminsite ir paremsite darbininkų 
reikalus ginančią spaudą.

-" r ■ •

. .        • z B , - r-—*** ^ ** * —- ->||l   W



ŽINIOS IS LIETUVOS
Kolūkinis liadies dainų 
ir šokių ansamblis

ŠILUTĖ. — Iš seno Kintų 
apylinkė garsi savo muzikan
tais. Eilę metų rajoninėse me
no saviveiklos apžiūrose prizi
nes vietas užimdavo Rozos 
Liuksemburg vardo artelės 
žvejo Miko žilaičio šeimos ka
pela. Populiarūs buvo ir smui
kininkai Jonas špečkauskas ir 
Benas Gėryba. I 

Javits labai jaudinasi, 
teisinasi ir aiškinasi 
spaudos konferencijose

Reakcininko Jay Sourwine 
kaltinimas, kad jis kadaise tu
rėjo ryšius su komunistais,

Praeitų, metų rudenį apylin- taip sujaudino valstijos gene
ralinį prokurorą Jacob Javits, 
kad jis nebaigia teisintis ir 
aiškintis. Per paskutinę savai
tę jis padarė štai ką:

Pareikalavo, kad būtų su
šauktas viešas apklausinėji
mas ;

Sušaukė dvi spaudos konfe
rencijas, kuriose aiškino, kad 
jis buvo, yra ir visuomet bus 
komunizmo priešas;

Kreipėsi į daugelį įtakingų 
asmenų, kad jie liudytų, jog 
jis visuomet stojo prieš komu
nizmą ;

Pareikalavo iš Sourwine, 
kad jis patiektų smulkmeniš
kus kaltinimus, arba kaltini
mus atšauktų.

Jis jau išgavo iš Senato vi
dujinio saugumo komisijos ap
klausinėjimą. Tos komisijos 
priešakyje stovi senatorius 
Eastlandas, rasistas iš Missis
sippi.

Visas Javitso susijaudini
mas, sakoma, kilęs dėl to, kad 
jis bijo 
Senatą, 
dabar 
apie jo
kandidatuotų prieš demokra
tą Wagnerj, bet dabar, kuo
met kaltinimai prieš jį mesti, 
jo šansai sumažėjo. Politiniai 
ekspertai sako, kad jeigu jam 
pasisektų visus kaltinimus at
mesti, jis jau vis vien nuken
tėjo politiniai.

kurio- 
muzi-

kės pirmininko Albino Debe- 
siūno iniciatyva buvo suorga
nizuota kaimo kapela, 
j e susijungė visi kaimo 
kantai.

i meno 
prie ka- 

choras

II

Ruošiantis rajoninei 
saviveiklos apžiūrai, 
pelos prisijungė choras ir 
liaudies šokių ratelis. Taip 
susikūrė liaudies dainų ir šo
kių ansamblis. Jis užėmė ra
joninėje meninės saviveiklos 
apžiūroje pirmąją vietą. Tai 
paskatino saviveiklininkus 
naujiems laimėjimams. An
samblio repertuaras pasipildė 
naujomis tarybinėmis ir liau
dies dainomis bei tautiniais šo
kiais. Didelį pasisekimą turi 
saviveiklininkų Vytauto Ukri- 
no ir Albino Debesiūno atlie
kamos intermedijos “Draugiš
kas patarimas”, “Auksinė žu
vytė” ir kitomis temomis. Su
darant intermedijas, panau
dojami įvairūs įvykiai iš kolū
kio gyvenimo, žvejų labai mė
giami saviveiklininkų kolek
tyviai sukurti kupletai. Juose 
pliekiami tinginiai ir dyka
duoniai

Su dideliu pasisekimu savi
veiklininkai pasirodė Rusnėje, 
žvejų gyvenvietėje Ventėje, 
“Komjaunuolio” kolūkyje 
jono centre.

I

ra-

(Elta)

dar 
fa-

NAUJOJE VILNIJOJE
Pas Nemuno upeivius 
Lagaminų fabrikas

Mieste pradėjo veikti 
viena įmonė — lagaminų 
brikas. Jau pagaminti pirmie
ji 4,000 lagaminų. Lagaminai 
gaminami keturių dydžių. įsi
savinant šią produkcijos rūšį, 
pasižymėjo meistras Paršinas, 
darbininkai Gusakas, Grigor- 
j^vas, Jefimova ir kt. Iki šių 
metų pabaigos fabrikas paga
mins dar 15 su viršum tūks
tančių lagaminų. Fabriko pa
jėgumas numatomas ligi 300 
Tūkstančių lagaminų per me
tus. /

I I 
f„ t
b.,7 
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Motormanai nubalsavo 
nestreikuoti subvėse

Keli tūkstančiai subvių 
traukinių motormanų, kurie 
priklauso prie MBA unijos, 
laikė mitingą Palm Garden 
patalpose Manhattane. Ten 
jie balsavo, ar streikuoti prieš 
miesto Transit autoritetą už 
kelių motormanų pašalinimą 
iš darbo. Buvo balsuota rankų 
pakėlimu ir motormanai maž
daug 2 prieš 1 balsavo ne
streikuoti.

MBA unijos galva Loos. pa
skelbė, kad sekantį trečiadie
nį prie tos unijos priklausą 
motormanai laikys demonstra
ciją prie miesto rotušės ir rei
kalaus, kad ta unija būtų pri
pažinta. Transporto valdyba 
(TA) kol kas pripažįsta tik 
vieną uniją, didžiąją TWU, 
kiiri priklauso prie AFL-CIO.

Prie Palm Garden, kur 
vyko motormanų mitingas, ra
dosi Edith Roth ir jos du vai
kai. Jos vyras Jack yra . vie
nas penkių, kurie buvo išmes
ti iš darbo. Ji nešiojo iškabą, 
ktri sakė: “Penki išmesti — 
laikykitės savo pažado, mo
tormanai!” Vaikučiai nešiojo 
iškabą, kurioje sakyta: “Mū% 
sų tėvelis nori atgauti darbą”.

Kuomet mitingas pasibaigė 
ir sužinota, kad nubalsuota 
nestreikuoti, Edith Roth šau
kė išeinantiems motorma- 
nams: “Jūs turėtumėte gėdy
tis, jūs bailiai!”

4 Laisvi (Liberty) Penktad., Rugsėjo (Sep.) 7, 1956
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prarasti nominaciją į 
Rep*ublikonai kaip tik 
buvo pradėję kalbėti 
nominavimą, kad jis

TEBEIEŠKO ŽMOGŽUDŽIŲ
Policija suimdinėją nužiū- 

limus elementus ir klausinėja 
juos apie nužudymą policisto 
William Long, žmogžudystė 
papildyta praėjusį sekmadie
nį Jamaicoje. Kol kas surasti 
žmogžudį nepavyko.

AUTO NELAIMĖS SUMA
ŽĖJO MŪSŲ MIESTE

Paskelbta, kad pirmutiniais 
devyniais šiųj metų mėnesiais 
New Yorko mieste auto nelai
mėse užmušimas sumažėjo 16 
procentų, palyginus su užmu
šimais per tuos pačius pirmuo
sius devynis mėnesius pernai. 
Skaitlinės tokios: šiemet buvo 
užmušta 335, o pernai — 369.

Rytoj, šeštadienio vakare, būkite 
rašytojo Seno Vinco pagerbimo 
Aparėję.” Įvyks Kultūriniame 
Centre, Richmond Hill. Įžanga 
nemokama. Visi-visos kviečiami.

MŪSŲ MIESTAS EINA 
VELNIOP - BANKRUTUOJA

N. Y. miesto biudžeto di
rektorius. Mr. Beam sako: val
džia turi sumažinti paskyri
mus įvairioms statyboms. Mie
stas brenda į skolas. 1957 me
tais miesto skolos padidės 
$428,900,000. Ir pasiskolinti 
bus tuojau nebegalima. Mies
to konstitucija nurodo, kad 
miesto skolos gali pasiekti 
tiktai 10 procentų visos mies
to apkainuotos nuosavybės.

Sveikina Amerikos žydus 
jų švenčių proga

žydiškos kilmės Airijos sos
tinės Dublino majoras Bris
coe atsiuntė Amerikos žydams 
p'asveikinimą. Jis juos sveiki
na didžiosios žydų šventės 
proga, kuri įvyks ketvirtadie
nį. Jis ragina amerikiečius bū
ti gertus šalies piliečiais. Jis 
žada su jais pasimatyti atei 
nantį pavasarį. / '

t

UŽUOJAUTA
šioje liūdnoje valandoje, prisiminę meninius 

darbus, atliktus M. Shkackienės ir A. Mineiky- 
tės-Bouvier, reiškiame giliausią užuojautą Su
kackų šeimai, netekus M. Sukackienės motinė
lės, ir Mineikių šeimai, netekus tėvelio, Jono 
Mineikio.

Liaudies Teatro Grupė:
Suzana Kazokytė 
Eva T. Mizariene 
Povilas Rainys 

.Adelė Rainienė
x X

Jonas Valentis

Paskutinis piknikas šį sezoną 
jau čia pat

Aido choro piknikas jau 
tik už kampo — vadinasi, 
visai netoli, tik už savaitės, 
rugsėjo 16, šeštadienį, Kas- 
močiaus parke, 91 Steam
boat Rd., Great Necke.

Kas yra daroma dėl to 
šaunaus pikniko? Para
šiau apie jį porą kartų, bet 
dar ne viskas. Reikia ra
šyti, reikia rengtis smar
kiai, kad turėti gražias pa
sekmes, kad gražiai išpildy
ti mūšų pažadus, kad prisi
rengti su dainomis, su mu
zika šokiams. Maistas, dar
bininkai ir visi kiti reikalai.

Žinau, kad M. Stensler 
jau daug galvoja. Ką duos 
meniško bei dainų mūsų 
publikai pikniko programo
je? Reikia tikėtis, kad ji 
suras-sugalvos ką nors ge
ro, gražaus, malonaus. Pa
lauksime, pamatysime.

Man rodos, kad mes, visi 
choriečiai, turėtume susi
rūpinti pikniko reikalų.

Gal būt, kad mes visi ką 
nors galvojame, kad nors 

.kokį reikalą atlikti bei pri
sidėti prie/kokio nors nau
dingo atlikimo.

Aš manau, jog nereikėtų 
atsidėti ant vieno ar kele
to žmonių didelius darbus 
atlikti. Reikia kiekvienam 
savo pareigą atlikti. Tai 
yra užduotis kiekvieno — 
darbuotis visuomenės labui.

Jeigu dar neparašei ko 
nors apie pikniką, tai tuo-

Mergdįte užsinuodijo
■ ■ f' > t ' . V ( 1

llxmetų Brooklyn mergaitė 
Jeanett Mannweiler pavalgė 
užkandį vienoje »• m a žo j,e 
South Ferry valgykloje ir tą 
pačią dieną mirė ligoninėje, 
užsinuodijusi nuo seno maisto. 
Jos draugė Maureen LaCapra 
irgi apsirgo, bet pasveiko. Po
licija konfiskavo tos valgyk
los pmaistą, kad laboratorijose 
tyrinėti, kas kaltas seno mais
to servavime

PROKURORAS PADĖJĘS 
UNIJOMS

Ho-Distrikto prokuroras 
ganas pasisakė, kad jis sutei
kė Amerikos Darbo Federa- 
cijos-CIO valdybai davinių 
apie raketizmą tūlose unijose, 
ypač bravarų unijoje. Tomis 
informacijomis vadovauda
masi federacijos taryba pa
šaukė net tris unijas “prie 
tvarkos” ir pagrūmojo išmeti
mu laukan.

jau parašyk. Čia reikalas 
skubus ir svarbus.

O kieno tas reikalas? 
Kieno piknikas? Kieno dai
nos? Kieno Aido choras? 
Mūsų. Jeigu taip, tai kas 
turi rūpintis, kad jis būtų 
sveikas, gražus,, didelis ir 
dainuotų, vaidintų — su
rengtų meninius pasilinks
minimus! Jeigu jis mūsų, 
tavo ir mano, mes jį pa
laikome, tai mūsų visų par
eiga yra atlikti malonius, 
gražius ir sunkius! darbus, 
kad choras ilgai gyvuotų, 
vaidintų ir maloniomis dai
nomis žavėtų mūsų garbin
gos publikos sielas.

Taigi, mes tikimės, kad 
choro rėmėjų yra labai 
daug, ir tikimės, kad tie rė
mėjai, ta graži publika, at
silankys į šį paskutinį pik
niką. Choras visus atsilan
kiusius ^gražiąi ir maloniai 
priims-pasitiks^ ‘ .

Choras kviečia visas ir 
visus lietuvius rugsėjo 16, 
1 vai. popiet, būti pas Kas- 
mpčiusj •„

Aido ’ choro pamokos bus 
rugsėjo 7 d., Liberty Audi
torijos muzikos kambaryj, 
8 vai. vakare. Visi chorie
čiai ir nauji, busimieji dai
nininkai prašomi susirinkti 
į šią pamoką, nes yra daug 
darbo, daug dainų, turėsi
me pasimokyti ir daug ką 
aptarti pikniko reikalu, gal 
ir koncerto. V. K.

IŠGELBĖTAS Iš PRAGARO
' Su džiaųgšmo ašaromis a- 

kyse negras Clarence Gren- 
s. h a w t - išgirdo t -iš v ■ .teisėj'o 
Schweitzerio lūpų, jog jaįn 
nebereikės grįžti Alabamonj į 
kalėjimą, iš kurio jis buvo pa
bėgęs. Sugrąžinimas jo kalejil- 
man būtų buvęs lygus nuteisi
mui mirtin.

PARK HAVEN
POILSIO NAMAI

Lietuviai užlaiko puikią vietą 
pagyvenusiems žmonėms—

Vyrai ir moterys, kuriems reika
linga eiti į prieglaudos namus, 

kreipkitės pas mus Į
PARK HAVEN REST HOME 

t Dėl daugiau informacijų kreip
kitės paš savininkus:

A. ir M. Kazlauskai
17 Park St., Haverhill, Mass.

Telefonas 2Q791

Per Čekoslovakiją iš 
Centralines Azijos į 
New Yorko Bronxą...

Kuomet Marco Polo trylik
tame šimtmetyje, tai yra, apie 
700 metų atgal, keliavo po 
Aziją, jis aprašė laukines a- 
yis, kurias matė tenykščiuose 
kalnynuose. Tos laukinės 
avys paskui tapo žinomos 
kaip Marco Polo avys. Šią 
savaitę trys jų pirmu kartu 
pasiekė Naująjį pasaulį — A- 
m e r i k ą, Bronxo žvėryną 
New Yorke.

Nors Marco Polo avys vadi
namos avimis, jos žymiai pa
našesnės į ožkas. Vienaip ar 
kitaip, — avys ar ožkos, — 
jos dabar Bronxe po ilgos ke
liones, Jos gimė .Centralinėje 
Azijoje, iš kur buvo atvežtos 
Maskvon, iš kur paskui nu
vežtos į Pragos, Čekoslovaki
jos, centralinį žvėryną. Ir tai 
iš ten jos atvežtos čia.

Bronxo žvėryno pareigūnai 
sako, kad tos Marco Polo avys 
taps nekuriam laikui vyriau
sia atrakcija.

New Yorko 
spaudoje

■ “Times” atsiprašė Adlai 
Stevensono už tai, kad netei
singai per klaidą padavė jo 
vienos kalbos tekstą. Iš 
“Times” aprašymo atrodė, 
kad Stevensonas sakė, jog ne
darbas yra geras dalykas. 
Tuom pasinaudojo Eisenhow- 
erio spaudos reikalų sekreto
rius Hagerty, kuris spaudos 
konferencijoje skaitė tą iš
trauką, iš “Times”.

Dabar 
lauja, kad 
prašytų.

Stevensonas reika-
Hagerty irgi atsi-

užtikrina gen. pro-“Times
kurorą Javits, kad “niekas ne
pasikeitė”. Kitaip sakant, 
“Times” netiki, kad tie bai-* 
sūs kaltinimai, jog Javits bu
vo kadaise komunistų bendra
keleivis, gali būti teisingi. “Ti
mes” sako Javitsui: nepaisant 
tų šmeižtų, mes jus vis dar 
mylime.

“News” baisiai pyksta ant 
eks - prezidento Trumano, 
kam jis sakė, kad Alger Hiss 
nebuvo komunistinis šnipas. 
Pulti Trumaną, tai senas 
“News” sportas, nors paskuti
niu laiku tas< laikraštis atsuko 
pačias sunkiausias savo ka- 
nuoles prieš Stevensoną. Beje, 
tas laikraštis beveik niekad 
nevadina Stevensoną Steven- 
sonu, o vadina jį pirmu vardu 
— Adlai. Sakoma, kad prieš
rinkiminei kampanijai smar- 
kėjant, kraštutiniai republiko- 
nai planuoja išvilktu makar- 
tišką strategiją ir pradėti kal
bėti apie “Adlai-Alger kliką”, 
surišant Stevensoną su Alger 
Hiss.

Kairiečiųi “Daily Workeris” 
reikalauja iš prezidento Ei- 
senhowerio, kad jis* pasisaky
tą prieš rasistinius riaušinin
kus, kurie stengiasi neįleisti 
negrą vaikų į mokyklas Ten
nessee, Texas ir kitose pietinė
se valstijose. “D. W.” sako, 
kad dabar yra geriausias iš
bandymo laikas: jeigu Eisen- 
howeris rimtai stoja prieš se
gregaciją, jeigu jis tikrai pa
laiko Aukščiausiojo teismo 
nutarimus, jis turėtą padaryti 
viešą pareiškimą, pasmerkti 
riaušininkus. Kol jis to nepa
daro, tol'jo nuoširdumu nega
lime tikėti.

GAL BUS PANAIKINTI 
“AUTO USE” TAKSAI

Miesto iždininkas Gerosa 
mano, kad 1957 metais bus 
panaikinti neseniai įvesti “au
to use” taksai. Dabar tokių 
taksų mokama po $5 už ma
žas mašinas, d $10 už sunkve
žimius.

TEATRUOSE
“Šipkos Didvyriai”

New Yorko spaudos kriti
kai palankiai atsiliepė apie 
Sovietų - Bulgarijos bendrai 
pagamintą filmą “Heroes of 
Shipka”, kuris rodomas New 
Cameo teatre. “Times” kriti
kas primena, kad šio filmo di- 
regavimui vadovavo Vasilie- 
vas, kuris keli dešimtmečiai 
atgal diregavo vėliau pagar
sėjusį filmą “Čepajevas”. A- 
nas buvo filmas apie Rusijos 
pilietinį karą, šis yra apie 
19-ojo šimtmečio bulgarui ka
rą prieš turkus.

“Times” sako, kad filme 
mūšių vaizdai labai įspūdin
gai atvaizduoti, panašiai, kaip 
buvo “čepajeve”, nors atskiri 
charakteriai ne taip geri, kaip 
aname sename filme.

Su “Times” nuomone sutin
ka ir “Daily Worker” kriti
kas, kuris sako, kad šalia pui
kios panoramos, įspūdingo ka
ro lauko vaizdavimo ir labai 
gerų natūralių spalvų, filme 
kiek stokoja gyvo turinio.

Nurodoma, kad tame bul
garų kare prieš turkų jungą, 
įvykusiame 1876-ais metais, 
dalyvavo ir rusų savanorių, 
kurie buvo atvykę padėti savo 
slaviškiems broliams. Tarp 
rusų radosi ir dailininkas Ve- 
reščaginas. Jis nenešiojo šau
tuvo, o teptukus, paišelį, ir 
vietoje rekordavo karo vaiz
dus. Vasil ievas, kuris dabar 
filmą diregavo, daug pasinau
dojo tais Vereščagino pieši
niais, kad teisingai atvaizduo
ti tą karą.

Kiti
Tribune”, 
“Post” 
dingas 
mas.

kritikai — “Herald
World Telegram”, 

sutinka, kad tai įspū- 
ir matymo vertas fil-

Užsinuodijo bažnytine 
šaltakoše

švento Fortunato bažnyčia, 
kuri randasi ant kampo Du
pont Ave. ir Crescent St., su
rengė puotą per Labor Day ir 
svečius pavaišino šaltakoše 
(ice cream). Po to vienos šei
mos visi septyni nariai smar
kiai susirgo. Policija uždėjo 
“areštą” ant tos šaltakošės.

DAUGIAU BEDARBIŲ
Valstijos industrinis komi- 

sijonierius Lubinas sako, kad 
per liepos mėnesį valstijoje 
atsirado 66,000 naujų bedar
bių. Prie to prisidėjo, sako Lu
binas, 
įvyko 
vėliau 
nes.

plieno streikas, kuris 
kiek anksčiau ir kuris 
atsiliepė j kitas pramo-

FILMUOJA SUBVėJE
Filmas “Bachelor party” 

(rašytojo P. Chayewskio, ku
rio yra du ankstyvesni filmai, 
“Marty” ir “Catered Affair”) 
filmuojamas didele dalimi 
New Yorko subvių stotyse. 
Tam filmavimui buvo gautas 
specialus leidimas nuo miesto 
transporto tarybos.

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 185 kuopos susirinkimas 
jvyks rugsėjo 12 d., 7:30 vai. va
kare, 110-06 Atlantic Ave.., Rich
mond Hjll. Nariai malonėkite at
silankyti skaitlingai. Valdyba.

(174-175)

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas jvyks 

rugsėjo 10 d., Liet. Taut. Namo 
kambariuose, 7:30 v. v.. Prašome vi
sus narius dalyvauti, nes yra svar
bių reikalų apsvarstyti—kuopos pik
niką, kuris įvyks rugsėjo 16 dieną, 
LTN Parke. Taipgi išgiršite rapor
tą apie rengiamą teatrą—Lapkus— 
data spalio 27 d. Tad bandykite 
skaitlingai dalyvauti. (173-175)

REAL ESTATE
Port. Wash. Mod. split level, selct 

neighborhood, walk to schls. 35 min.. 
Penn, Sta., 3 Ige bdrms, 2 baths, 
27 x 15 liv. rm. with firepl., din. rm., 
Ige. kit., fin. bsmt with bar, sept 
Indry rm; plaster walls, patio; gar. 
1956 appl. w/w 
extras. Fenced 
Cath. church 
PO. 7-0915.

carpet, strms, many 
cor. plot. Sewers, 
vic. Ask $29,500.

(173-179)

Baldwin. 40x100; 2 story Califor
nia bungalow. 22x14 living rm. with 
fireplace; full dinirig room—break
fast nook; 5 bedrms, 2 car garage, 
oil heat. $14,900. Principals only. 
Baldwin 3-6578. Vicinity St. Christ
opher Church' Full kitchen.

(173-179)

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

'———;—;
Moteriškės. Rankom ir mašinom 

prosyti baltinius. Taipgi lankstyto- 
jos prie užbaigto darbo. Gera alga, 
nuolatinis darbas..

DANCO SHIRT LAUNDRY 
510 E. 74th St., N. Y. C.

BU. 8-4387 *
(173-175)

Houseworker. Some cooking. Must 
be experienced, help care for 2 
children. Sleep in own room. $45 
weekly. English necessary..

10-88 Park Ave. SA. 2-8385
(172-175)

Houseworker. Sleep in, private 
Ijomes on long Island. Bring refer
ences and health card. Salaries to 
$50 week.

COMMUNITY AGENCY
74 Carman Ave., Cedarhurst 

CE. 9-5843
(171-174)

PRIE PATAISYMU < 
PATYRUSIOS DARBININKES

Prie Geresniu Suknelių
Su vėliausiais paliudijimais

YE. 2-6382
(171-177)

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 

9 W. 29th St., N. Y. C.

(168-174)

CONTRACTORS,

DOMESTIC
Experienced—Good home.

Small family. Private room
Cayne—1333 B’way (35th St.)

LA. 4-3811
(169-175) &

ŠVARI NAMU DARBI N IN K L ’

Paprastas vajgių gaminimas. Guo
lis vietoje, atskiras kambarys. 3 
šeimoje, maži namai, nuolatinis 
darbas.

Šaukite RA. 3569
(174-177)

HELP WANTED-MALE

GARDENER and handy man.
Year round job.

GI. 7-5800. Mr. Liebermann
Call after Tuesday

(174-176)<

MACHINIST A-l 
at least 5 years experience 
COLUMBIA UNIVERSITY 

CYCLOTRON LAB

Call — Mr. Flora 
Irvington 9-2900 

(174-179)

DAILYDfiS. įdėjimas plieninių 
virtuvių šėpų, prie Formica Count
ers ir 11. Nuolatinis darbas.

BERG & BROWN, INC.
1372 Lexington Ave., N. Y. C.

EN. 9-3678

Electronic Heat Seal Set-up man. 
Sal. commensurate with exp. Comp., 
benefits, hosp., and life insur. plan. 
Also night shift. SIRIS PRODUCTS, 
780 E. 134th St., Bronx, nr. Bruck
ner Blvd. CY. 2-2500. (173-175)

Ahelna.s darbas Sapoj. 5 dienu s;i^ 
vaite. Biskj viršlaikio. Unija. 
šalpos. Nuolatinis darbas.. Skambin
kite: ST. 4-7880. Klauskite Ben’io.

(173-179) ’

MACHINIST

Lathe Operator
Steady work. Overtime. Bush Term.
Area. Salary open. H Y. 9-8400.

(172-178)

MACHINE ASSEMBLERS 
Floor Erection. 5 day week.

50 hours..
F. L. SMITHE MACHINE CO.,

645 W. 44th St., N. Y. C.

(172-178)

MALE and FEMALE

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-nn furnished* 
app with gas, elec & linens. SU ' 
7-6118, 10-11 AM.

(169-175)

Superintendent Couple
3 ROOMS, OIL 

Large House, Full Time
RA. 8-8558

(169-175)




