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KRISLAI
Matusowo byla. 
Kaip su Strazdu? 
Jis blogas.
J. Mikuckiui 65 metai.

Rašo R. Mizara

Šiuo metu New • Yorko 
federaliniame teisme tęsia
si Matusowo byla.

Ji įdomi tuo, kad Matu
sowas kadaise buvo Jungti
nių Valstijų Komunistų 
partijos narys. Vėliau, aks- 
tinamas FBI (Federal 
B e a u r a u o f Investiga
tions — politinė policija), 
jis pasišovė liudyti prieš 
žymųjį amerikietį marksis
tą Aleksandrą Trachten- 
bergą, Elizabeth Gurley 
Flynn ir kitus komunistus.

Matusowas sako, jis iš 
anksto su FBI agentais, 
Roy Cohn ir kitais, suklas- 
tavo prieš Trachtenbergą 
liudijimą. Už tai Trachten- 
bergas ir kai kurie kiti ko
munistų veikėjai buvo nu
teisti kalėti.

Paskui Matusowas tatai 
atšaukė. Jis sakė, kad jis 
melavo taip “liudydamas.” 

„ Matusowas net knygą 
paraše apie tai, kaip jį ver- 
te, kaip jį naudojo FBI 

^(valdinė įstaiga) meluoti 
prieš komunistų veikėjus.

/ Taipgi dabar suruošta 
jam byla: Valdžios žmo
nės bando įtikinėti teisėją 
ir džiiūrę, kad Matusowas 
melavo, kaltindamas FBI 
agentus klastavime!

Nežinome, kuo ši byla 
baigsis. Tai, pagaliau, ir 
nėra svarbu. Neteisinu Ma
tusowo, neteisinu jokio gai
valo, kuris teisme meluoja, 
kuris klastuoja, nežiūrint, 
kada ir kur tai įvyko.

•

Reikia pripažinti, kad 
tarp lietuvių amerikiečių 

. per ilgą laiką šnipas buvo 
skaitoma^ blogu žmogumi.

Mes pavyzdžiui kovojome 
prieš Pilėną, kuris buvo 
šnipas. Jis jau mirė. Pil
nas kadaise buvo užvedęs 
prieš Laisvę bylą dėl to, 
kad jis buvo šnipu pava
dintas mūsų laikrašty. Ži
noma, tuo jis nieko nelai
mėjo.

Mums nepatinka, prisipa- 
žinsime atvirai, Keleivio 
bendradarbio, S. Strazdo 
“žygis.”

Kada prieš L. Prūseiką,— 
žymųjį Amerikos lietuvių 

. veikėją, — buvo užvesta 
byla dėl deportavimo, Straz
das stojo prieš jį “liudyti.”

Tai dalykas, blogesnis ne
gu Matusowo.

i? Mes ir šiandien negalime 
suprasti, kodėl S. Strazdas 
yra vienas vadovaujančių 
asmenų lietuvių socialde
mokratų organizacijoje! •

Švaresnieji lietuviai soci
aldemokratai Strazdo labai 
neapkenčia, bet viešai prieš 
jį’netaria žodžio ir leidžia 

-jS. \

Suez o konferencija 
Londone nepasisekė
Pakistanas ir kelios kitos šalys 
atsisakė įeit vartotoji/ sęjungon

Londonas. — Penktadie
nio rytą a tr o d ė, kad 
Londone sušaukta konfe
rencija Suezo reikalams pa
sibaigs tą dieną — pasi
baigs be apčiuopiamų rezul
tatų. Jau buvo aiyku, kad 
iš 18 dalyvaujančių šalių 
tik 14 sutinka prisidėti prie 
taip vadinamos “vartotojų 
sąjungos,” kurios planuo
tojas yra Dulles. Ta sąjun
ga turėjusi perimti Suezo 
tvarkymą nuo Egipto, bet 
apart pačios Amerikos, Bri
tanijos ir Francūzijos ma
žai kas tikėjo, kad verta 
imtis griežtų žingsnių prieš 
Egiptą, kad priversti jį nu
sileisti.

Ketvirtadienį Dulleso pla
nas aplaikė sunkiausią smū
gį : Pakistanas, didžiausia 
Azijos šalis tarp konferen
cijos dalyvių; aiškiai pa
reiškė, kad neprisidės prie 
jokių vartotojų sąjungų, 
kurios imtųsi ž i n g s.n i ų 
prieš Eigpto suverenitetą.

Prieš taipgi stojo Iranas, 
o Skandinavijos šalys reiš
kė savo abejones. Italija 
irgi buvo abejinga.

Atrodė, kad konferencija 
baigsis ne pačios vartotojų 
sąjungos suorganizavimu, 
o tik rezoliucijos priėmimu. 
Rezoliucija sakys, kad rei
kia steigti tokią “koopera-

Paryžius. — Bostono sim
foninis orkestras, kuris su 
dideliu pasisekimu koncer
tavo Leningrade ir Mask
voje, dabar koncertuoja 
Francūzijoje. Tarybų Są
jungos kritikai sakė, kad 
Bostono simfonija yra vie
na geriausių pasaulyje.

jam Keleivy rašyti visokius 
nonsensus.

Iš Baltimorės man rašo: 
, “Ar jūs žinote, kad rug
sėjo 20 dieną Juozas Mi
kuckis, poetas, dipukas., mi
nėjo savo 65 metų sukaktį? 
J. Mikuckis — žymus žmo
gus, nežiūrint, kad jis dipu
kas. Mes turime tai žino
ti.”

Na, gerai, kad jis jau 65 
metų!

Prieš daugiau kai 40 me
tų aš Bostone skaičiau J. 
Mikuckio _ eilėraščius, tuo
met išleistus Vilniuje, ir 
jais 'grožėjausi.

Turiu pasakyti, kad J. 
Mikuckis — gabus poetas, 
nežiūrint to, kad jis yra pa
rašęs (klerikalų “Drauge”) 
ir balasto.

Anuo metu J. Mikuckis, 
Liudas Gira, Jo v aras- 
Krikščiūnas, Maironis, Ed
mundas Steponaitis buvo 
mūsų poetai.

Amerikoje lietuvių poetas 
tuomet buvo Kl. Jurgelio
nis. '

tinę Suezo kanalo vartoto
jų sąjungą” (Cooperative 
Association of Suez Canal
Users), kuri trumpai bus 
žinoma CASCU.

Kaire tuo tarpu lankosi 
Indijos diplomatas Krišna 
Menonas, kuris tarėsi su 
Nasseriu. Sakoma, kad 
Nasseris jį informavo, jog 
jis visuomet pasirengęs tar
tis su Vakarais, bet Vaka
rai iš anksto turės atsisa
kyti minties valdyti Suezą.

Stevensonas sako, kad Ik e 
pasako tik dali teisybės

Silver Spring, Md.—Ad- 
lai Stevensonas sakė, kad 
prezidentas Eisenhoweris 
savo kalbose viską piešia 
ružavai ne tiek todėl, kad 
jis yra optimistas, bet to
dėl, kad jis sako tik pusę 
teisybės. Stevensonas sakė, 
kad negali būti, jog Eisen
howeris tikrai tikėtų, kad 
Amerikai taip jau sekasi 
užsienio politikoje, kad 
ekonominiai viskas taip jau 
geroje tvarkoje ir t. t.

Stevensonas sakė, kad 
prez. Eisenhoweris turėtų 
nepamiršti, kad jis yra ne 
tik republikonų kandidatas, 
bet ir prezidentas. Kaip 
prezidento, jo balso klauso
si ne tik šios šalies žmonės, 
bet ir užsienis.

Valletta, Malta. — Britų 
laivo “Empire State” įgulos 
16 narių nusprendė palikti 
laivą ir vykti tarnauti 
Egiptui. Pasitraukusieji yra 
britams tarnavę graikai, 
sudaniečiai, egiptiečiai, so
maliečiai ir jemeniečiai.

Johanesburgias. — Rasis
tinė Pietų Afrikos valdžia 
patvarkė, kad .kraujo re
zervai transf ūži joms ligo
ninėse būtų segreguoti: ne
grų kraujas negrams,, mu
latų mulatams, baltų bal
tiems, azijatų azijatams..

Tam patvarkymui smar
kiai priešinosi daktarai, ku
rie aiškina, kad tarp įvai
rių rasių žmonių kraujo nė
ra mažiausio skirtumo.

Eilė Pietų Afrikos orga
nizacijų protestavo prieš šį 
raistinį patvarkymą, 
rasistinį patvarkymą.

____________  X
Paryžius. — Žurnalas 

“France - Observateur” sa
ko, kad Seine apskrityje 
(kuris apima Paryžių ir 
priemiesčius) beveik pusė 
Socialistų partijos narių 
stoja prieš Mollet’o politiką 
Suezo atžvilgiu. Eilė par
tijos skyrių priėmė. tokias 
rezoliucijas.

Bagdadas. — Konferuoja 
Irako karalius Faisalas ir 
Saudi - Arabijos karalius 
Saudas.

Eisenhower Vidiirvakariuose 
gerinąs prie farmerių, o jo 
Nixonas švaisto demagogiją

Boone, Iowa. — Čia at
skrido prez. Eisenhoweris 
ir jis kalbės keliose vietose 
Vidiirvakariuose. Boone 
yra Eisenhower! o žmonos 
tėviškė. Jis penktadienį kal
bėjo Newtone, kur vyko na
cionalinis arimo kontestąs, 
ir kalbės keliose kitose vie
tose farmeriams.

Šios kelionės tikslas, kaip 
tai atvirai pripažįsta re
publikonų strategai, yra 
prisigerinti far m e r i a m s. 
Republikonai žino, kad far- 
merių tarpe viešpatauja di
delis nepasitenkinimas jų 
administracija, fa r merių 
įeigų mažėjimu ir t. t. Jie 
todėl mano, kad paties Ei- 
senhowerio kaip asmens po
puliarumas dar nėra prany
kęs ir gal pataisys padėtį.

Tuo tarpu, kai pats Ike 
nuvyko š y p s o t i s farme
riams, jo adjutantas Diek 
Nixonas, kui;is dieną anks

Atrodo, kad 44 
44Andrea Doria
New Yorkas. — Čia da-, 

bar prasidėjo oficialus ty
rinėjimas, kas kaltas susi
dūrime tarp italų laivo 
“Andrea Doria” ir švedų 
laivo “Stockholm.” Kaip 
žinia, “Dorią” po to susi
dūrimo paskendo, žuvo apie 
30 keleivių. Dabar italų lini-, 
ja traukia atsakomybėn 
švedų liniją ir reikalauja 20 
milijonų kompensacijos. 
Švedų linija, iš savo pusės, 
traukia atsakomybėn italų
liniją ir reikalauja 2 mi
lijonų už “Stockolmo” su
žalojimą. “Stockholmas.” 
dabar Brooklyne, kur jis 
vis dar taisomas. “Doria” 
Atlanto dugne, netoli Nan- 
tucketo.

Ky. išmestieji negrii jaunuoliai 
atsisako grįžti segi’., mokyklon
Sturgis. — Aštuoni negrų 

jaunuoliai, kurie mokslo 
metų pradžioje buvo pri
imti į vietinę vidurinę mo
kyklą, bet paskui iš jos pa
šalinti, atsisako grįžti į se- 
greguotą mokyklą Morgan- 
fielde. - Morganfield yra 
mažas miestelis netoli čia- 
ir ten randasi specialį vidu
rinė mokykla negrams. Pa
šalintieji aštuoni jaunuoliai 
išleido sekamą pareiškimą:

“Mes gyvename Sturgise 
ir manome, kad turime tei
su lankyti vietinę mokyklą. 
Mes nenorime keliauti kas
dien ilgas mylias, tuo tar
pu, kai turime mokyklą čia 
pat. Sturgiso mokykla yra 
mūsų mokykla ir mes nori
me ją lankyti.”

NAACP tuo tarpu pradė
jo žingsnius per teismus. 
(NAACP advokatai reika- 
llauja, kad Kentucky teiš

čiau pareiškė, kad jis nesi- 
drabstys purvais prieš de
mokratus, pradėjo daryti 
kaip tik tą. Jis atsukę sa
vo demagogiškas kanuoles 
prieš Kefauverį ir reika
lauja iš jo, kad tas atsipra
šytų už “Eisenhowerio įžei
dimą.” 

C X

Nixonas kalbėjo Spokane 
mieste, Washingtono vals
tijoje. Jis sakė, kad Ke
fauveris įžeidė Eisenhowe- 
rį,' sakydamas, kad jis ne
sirūpina eilinių žmonių rei
kalais.

(Kefauveris, kuris dabar 
Montanoje, sako, kad Nixo
nas plepa niekus. Sakyda
mas, kad Eisenhoweris tar
nauja specialiems privilegi
juotiems interesams, vieto
je eiliniams žmonėms, jis 
tik apibūdino tikrą padėtį, 
sakė Kefauveris, ir neturi 
už ką atsiprašyti.)

Stockholm*” kaltas
paskandinime
Pasirodo, kad nelaimės 

metu ant “Stockholmo” til
to radosi ne pats laivo ka
pitonas, o trečias laivo na
vigatorius Johansenas. Jo- 
hansenas p r i p a ž i no, kad 
“Stockholmas” nedavė jo
kio signalo “Doriai,” kuo
met nutarė padaryti staigų 
kairų posūkį, kad nešigna- 
lavo ir taipgi nepūtė savo 
miglos signalo.

Johansenas teigia, kad 
susidūrimo metu jūroje ne- 
buvo miglos. Keleiviai ir 
italų laivo įgula teigia, kad 

I buvo tiršta migla. ir “An- 
drėa Doria” kapitonas spe
cialiai radosi ant tilto, kad 
prižiūrėti atsargumą.

mai priverstų Sturgiso vi
durinę mokyklą, taipgi pra
džios mokyklą. Clay mieste
lyje, priįmti negrus vaikus, 
kurie pradžioje buvo priim
ti, bet paskui pašalinti. 
NAACP advokatas James 
A. Crumlin sako, kad tų 
mokyklų vadovybės pašali
no negrus vien po to, kaip 
ria ušininkai triu k š m a v o. 
Toks nusileidimas riauši
ninkams yra įstatymų lai- 
žymas, sakė jis.

Jakarta.—Mas j ūmi (mu
sulmonų); spaudos organai 
sako, kad prezidentas Su
kamo, premjeras Sastroa- 
midjojo ir užsienio reikalų 
ministras Abdulghanis tu
rėtų patvirtinti, kad Indo
nezija lieka neutralistinė, 
nes iš Maskvoje pasirašyto 
komunikato atrodo, kad In
donezija labiau palinko Ta
rybų Sąjungos pusėn.

Britai pakorė.tris
Kipro nacionalistas

Graikijoj kalbama apie santykių 
su Britanija visišką nutraukimą

Nicosia. — Britai pakorė 
dar tris jaunus kipriečius 
nacionalistus. Jie yra Mi
chael Koutsoftas, Andreas 
Penayides ir Stelios Ma- 
kramatis. Jie pakarti Ni- 
cosijos kalėjimo kieme ket
virtadienį, auštant.

Mirties bausmė įvykdyta, 
nepaisant, kad iki paskuti
nės minutės Londonan ir 
pas britų komandierių Ki
pre Hardingą plaukė pro
testai. Atėnų radijas įspė
jo britus, kad santykiai vi

Chruščiovas ir Tito tęsia 
asmeniškus pasikalbėjimus

Zagrebas. — TSRS Ko
munistų partijos gen. se
kretorius N. Chruščiovas 
irf Tito randasi valstybinia
me ūkyje Kroatijoje, kur 
jie veda asmeniškus pasi
kalbėjimus. Chruščiovas 
atvykęs Jugoslavijon kelių 
dienų atostogoms, bet per 
beveik visą laiką su juom 
radosi pats Tito ir keli kiti 
jugoslavų vadai. Ten pat 
randasi ir TSRS ambasado- 
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rius Jugoslavijoje.

Richmond, Va. — Virgi
nijos seimelis priėmė įsta
tymą, kuris žymiai aprėžia, 
nors neuždraudžia visai, 
NAACP veiklą.

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Jungtinės Tautos. — čia 
prasidėjo Jungtinių Tautų 
konferencija atominės ener
gijos reikalais. Joje daly
vauja 80 valstybių atstovai. 
Konferencijos pirmininku 
išrinktas Brazilijos Joao 
Carlos Muniz. Konferenci
ją pasveikino Hammarsk- 
joldas, Tarybų . Sąjungos 
premjeras Bulganinas, 
Amerikos. atominės energi
jos komisijos galva Strauss 
ir kiti.

Nicosia.— Protesto strei
kas Kipre prieš britus yra 
efektingas ant virš 80 nuo
šimčių, o graikų kilmės ki- 
pr iečių tarpe ant 100%. 
Padėtis yra labiau įtempta, 
negu bile kuomet, praeityje. 
Streikas vyksta net bri.tų 
statomose karinėse bazėse. 
Uždaryti visi laikraščiai, ne 
tik graikiški, bet ir angliš
ki.

Londonas. — Čia prasidė
jo COMISCO (socialistų in
ternacionalo) pasitarimai 
Suezo klausimu. Pasitari
muose dalyvauja Britani
jos, Francūzijos, Olandijos, 
Italijos, Indijos, Izraelio ir 
kelių kitų šalių atstovai. 
Pasitarimuose vyriausiai 

sai pašlis, jeigu bausmės 
bus įvykdytos. Dabar Grai
kijos laikraščiai reikalauja, 
kad diplomatiniai santykiai 
su Britanija būtų visai nu
traukti.

Kipro ortodoksų bažny
čios vadovybė kreipėsi į 
Hardingą paskutinėje mi
nutėje su prašymu, kad jis 
sulaikytų korimą. Bažny
čios vadovybė sakė, .kad 
mirties bausmės tik dar la
biau platins kraujo pralie
jimą.

Atėnuose visos Graikijos 
(ir Kipro) graikų-ortodok- 
sų aukštoji hierarchija krei
pėsi į Edeną, darbiečių va-
dą Gaitskell, Britanijos an
glikonų arkivyskupus ir ki
tus, su raginimu, kad būtų 
darbuotasi už mirties baus
mių sulaikymą. Bet mar
šalas Hardingas buvo pasi
ryžęs karti—ir buvo karta.

Britai sako, kad pakar
tieji buvo teroristai.

Generalinis protesto strei
kas visoje Kipro s ado j e 
šiuo kartu buvo pilnesnis, 
negu praeityje. Ne tik grai
kų kilmės kipriečiai, bet ir 
kai kurie turkų kilmės žmo
nės prie streiko prisidėjo.

Kipro nacionalistinis po
grindis dar pačią pakorimo 
dieną jau atsakė britams— 
Ramagustoje bomba mesta 
į britų karių būrį ir trys 
kariai tapo sužeisti.

.stengiamasi suderinti du 
priešingu nusis t a t y m u : 
Britanijos ir Francūzijos 
socialistų. Britanijos dar- 
biečiai stoja prieš jėgos 
vartojimą ir reikalauja per
duoti ginčo sprendimą 
Jungtinėms Tautoms, o 
Francūzijos socialistai, sto- 

i vį prie valdžios vairo, rei
kalauja griežtų priemonių 
prieš Nasserio Egiptą.

Tel Avivaš. — Kairiųjų 
socialistų partija MAPAM 
paskleidė lapelius, kuriudse 
ragina izraeliečius solidari
zuotis. su.Egipto anti-impe- 
rialistiniu ir anti-komunis- 
tiniu stoviu.

Pekinas. — Kinijos Ko
munistų partijos suvažiavi
mas Čang Kuo-hu sakė, kad 
Tibete socialinės reformos 
bus stumiamos pirmyn lė
tesniu tempu, negu iki šiol. 
Jis sakė, kad būtų klaida 
skubinti reformas prieš1 tai, 
kaip patys žmonės jas su
pranta. Visų pirma reikia 
platesnės apšvietos, žmonių 
paliuosavimo nuo prietarų.

ORAS NEW YORKE
Giedra, vėsu
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CHRUŠČIOVAS JUGOSLAVIJOJE
KODĖL, KOKIUO REIKALU Tarybų Sąjungos-Ko- 

munistų partijos pirmasis sekretorius Nikita Chruščio
vas nuvyko į Jugoslaviją?

Tokį klausimų dabar stato amerikinė spauda, radi
jas ir, žinoma, valstybininkai. »<

Iš tikrųjų, kokiuo reikalu Chruščioyas ten htsicĮūrė?
Belgrado žinios sako, jog Chruščiovas atvyko grynai 

asmeniškais reikalais.
Ar tuo galima tikėti? , ,
Mums rodosi, jokie asmeniški reikalai Chruščiovo 

ten negalėjo nuvilioti. Jis—didelis žmogus, žymus par
eigūnas. Poilsiui ten jam negali būti geresnės vietos, 
kaip savo Šalyje.

Kai kurie sako, jog Chruščiovas nuvyko Jugoslavi
jon tam, kad pasitarti su maršalu Tito dėl Jugoslavijos 
rolės tarptautinėje politikoje. Spėjama, kad jis bandys 
įtikinti Tito nutraukti visus ryšius su “Vakarais.”

Gal tai ir tiesa.
Mums, eiliniams žmoneliams, nėra lengva sugau-1 

dyti visus veiksmus ir žygius, atliekamus žymiųjų vals
tybininkų ir politikų. O jie nėra pasirengę mus 
viešai pasakyti. -M

Kaip neimsime, TSKP pirmasis sekretorius yra 
bai veiklus vyras. Jis dirba, keliauja, sako kalbas, 
lieka, visokius darbus, susijusius su valstybe, su darbi
ninkų^ judėjimu.

MefŲ pilnai sutinkame su tais spėliojimais, kad Chruš
čiovas į Jugoslaviją nuvyko ne asmeninių interesų ve
damas. \

tai

la-
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DAUG ŽMONĖS PRAGERIA
NATIONA WOMEN’S Christian Temperance Uni-! 

on (krikščionių ipoterų blaivybės sąjungos) prezidentė . 
Mrs. Glenn G. Hays aną diena Atlanta City mieste 
(Georgia valstijoje)' pasakė, kad Amerikos žmonės pra
ėjusiais metais pragėrė daugiau kaip $10,000,000,000.

Tai iš tikrųjų milžiniška pinigų sumai. *'
, Geria nemaža biednų, bet daugiausia geria bago- 

čiai, turį pinigų ir galį juos leisti alkoholiniams gėra
lams. ' ; .

Prieš girtuokliavimą tenka kovoti, žinoma. Tačiau, 
reikia pastebėti ir šiai blaivybės, organizacijai, kad jos 
noras grąžinti blaivybės įstatymą (prohibition law), da
lykų nepataisytų.

Atsiminkime: Amerikai nelailriingiausi metai buvo 
blaivybės įstatymo galiojimo metai. Tuomet pas mus 
priviso daug girtuoklių, dūug gengsterių, daug visokių 
kitokių gaivalų, nesiskaitančių su įstatymais ir žmoniš- 

' kurnu.

LITERATURA-MENAS
Reikalingas ir įdomus leidinys

Gausu Tarybų Lietuvoje 
‘istorinių paminklų, įžymių 
vietų. Gražūs gamtovaizd
žiai: kalvos kalvelės, • upe
liukai, berželiai, žydravan- 
deniai ežerai, piliakalniai, 
istorinės vietos patraukia 
atostogų metu pakeliauti 
po gimtąjį kraštą, plačiau 
jį pažinti. Ir todėl sveikin
tina kiekviena priemonė, 
kiekvienas • leidinys, kuris 
supažindina su viena ar ki
ta mūsų respublikos vieto
ve. Gerų pradžią padarė 
Valstybinė politinės ir 
mokslinės lit'erhtūroš lei- 

1 dykla, išleidusi informaėi- 
! nį leidinį “Druskininkai”. 
> Leidinio autoriai nukelia 
skaitytoją į Druskininkų 
miestelio ir kurorto praei
tį, pasakoja apie Druski
ninkų nūdieną ir pagaliau 
leidžia skaitytojui žvilgte
rėti i jo ateitį.

...Dar prieš keletą šimt- 
į mečių liaudyje buvo žinomi 
: Druskininkų mineraliniai 
šaltiniai. Jei apie jų gydo
mąsias savybes dar niekas 
negalvojo, tai žmonės jau 
bandė iš sūriųjų šaltinių 
vandens gauti druskos. Ne
labai' didelis vandens sūru
mas neleido šioje vietoje 
išplėsti druskos gavybą. 
Tačiau iš to, kad vietovės 

į pavadinimas — Druskinin- 
i kai — minimas senose kry- 
I žiuočių kronikose (Salzi- 
į ninken) matyti, kad mine- 
į raliniai šaltiniai buvo žino
mi gana seniai.

Kas liko iš senųjų Drus
kininku, arba, teisingiau, 
kas buvo Druskininkai 
prieš dabartinį išplėstą, 
puikiai įrengtą kurortą, 
kurio durys atviros visiems 
poilsio ir gydymosi reika
lingiems darbo žmonėms? 
Į tai mes leidinyje, randa
me gana įdomų, faktais ir 
pavyzdžiais paremtą atsa-

kyma. Kylanti buržuazija 
dar praėjusiame šimtmety
je sugebėjo čia išvystyti 
platų verslą, spekuliuoda
ma kiekviena mineralinio 
vandens stikline, kiekviena 
pašiūre poilsiaujantiems. 
Ir šis plačių galimybių ku
rortas buvo turtingiesiems 
vieta nuoboduliui išblašky
ti, o paprastam žmogui, 
neturinčiam išteklių, gydy
masis kurorte buvo sunkiai 
prieinamas.

Hitleriniai okupantai pa
liko skaudžius pėdsakus 
kurorte. Reikėjo daug ką 
atstatyti ir daug padaryti 
kurorto išplėtimui. Tarybi
nių žmonių rankos, atsta- 
čiusios karo sugriautus fa
brikus, ištisus miestus, ne
leido riogsoti Druskininkų 
griuvėsiams. Per palyginti 
trumpa laiką buvo sutvar
kytos kurorto gatvės, suža
lotų pastatų vietoje iškilo 
naujos sanatorijos. Į kuror
tą pradėjo plaukti tūkstan
čiai poilsiautojų. Ir štai: 
jei 194 metais kurorte gy
dėsi 8,000 žmonių (dau
giausia buržuazija), tai 
1955 metais — 22,000 dar
bo žmonių.

Kas yra Druskininkai 
šiandien? Leidinio autoriai 
ir čia pasistengė išsamiai 
atsakyti į šį klasinių. Tai, 
reikia pasakyti, jiems ne
blogai pavyko.

Gydykla, s a n a tori jos, 
puikiai įrengti medicinos 
kabinetai, poilsio namai —■ 
visa tai darbo žmogui.

Autoriai plačiai aprašo 
Druskininkų mineralinių 
šaltinių vandens’ ir purvo 
savybes, supažindina su jų 
gydomuoju veikimu.

stogo įrengtame aerarijuje 
galima kvėpuoti tyru žie
mos oru. Puikios kurorto 
apylinkės ir žiemą.

Ne viskas Druskininkų 
kurorto darbe jau sklandu 
ir ne be sunkumų, todėl 
kurorto lankytojai dar daž
nai reiškia pagrįstas pre
tenzijas, pageidavimus ad- 
ministaracijai ir kitoms 
įstaigoms.

Tačiau tik tarybinės san
tvarkos sąlygomis kurortas 
turi tokias galimybes vys
tytis. Tarybiniai žmonės 
nesigaili darbo kurortui iš
plėsti. Leidinyje pasako
jama apie dabartines sta
tybas kurorte, apie jo vys
tymo perspektyvas.

Skoningai apipavidalin
tas leidinys, visumoje pa
rašytas populiariai, gyva 
kalba, vaizdingai, todėl įdc^ 
miai skaitomas. Meniškos, 
gražiai sukomponuotos iliu
stracijos labai puošia, tur
tina leidinį.

Reikia tikėtis, kad Vals
tybinė politinės ir moksli
nės literatūros leidykla iš
leis ir daugiau panašaus 
pobūdžio leidinių.

•

H. Savickas

RETŲ KNYGŲ PARODOJE
VILNIUS. — Ilgą ir sun

kų kelią nuėjo pirmosios 
knygos, spausdintos Lietu
vos teritorijoje. Karų me
tu vienos ' jų buvo sunai
kintos, kitos tiesiog pagrob
tos ir nudaigotos nežinia 
kur, trečios išvežtos.

Per pirmąjį pasaulinį ka
rą iš Vilniaus Viešosios 
(dabartinės Universiteto) 
bibliotekos buvo išgabenta 
Vilniaus spaudos pradinin
ko Pranciškaus Skorinos 
knyga “Apaštalas” (“Apo- 
stol”).

Pranciškus Skorina Pad- 
uoje baigė medicinos, o 
K r a k u v o j — f ilologi j o s 
mokslus ir kurį laikų gyve
no Prahoje. Zigmanto Au
gusto laikais daktaras Sko
rina atvyko į Vilnių. Vil
niuje jis apsigyveno mies
to burmistro Jokūbo Babi- 
čiaus name' ir netrukus 
pradėjo verstis amatu, ku
riuo jis užsiiminėjo ir Pra
hoje — knygų spausdinimu. 
Vilniuje šio amato dar nie
kas nebuvo ėmęsis. Jau 
1525 metų kovo mėnesio ga
le išvydo pasaulį pirmoji 
knyga, spausdinta Vilniuje. 
Knyga vadinosi “Apašta
las,” jos tiražas siekė vos 
kelis šimtus egzempliorių. 
Knyga turėjo 352 pusla
pius ir buvo parašyta baž
nytine slavų kalba, ta pačia 
kalba, kuria tuo laiku buvo

rašomi visi lietuviški doku- J 
mentai. *

Tai buvo pirmoji knyga, 
spausdinta Pabaltyjyje, nes 
pirmoji Švedijoje atspaus
dinta knyga pasirodė'—25 
m., Latvijoje—60 m., o ’Es
tijoje net 112 metų vėliau.

Kad ši knyga būtų pa
trauklesnė, “Apaštalo” au
torius ir leidėjas P. Skorina 
didžiąsias raides papuošė 
gėlytėmis, lapeliais, antraš
tines raides — nudažė rau
donai, o teksto — juodai. 
Tačiau knygos platinimas 
ėjo sunkiai, nes išpuikę ba
jorai ir popai sakė, kad 
ranka rašytos knygos yra 
maloniai! skaityti. Dėl to 
šios knygos egzempliorių 
buvo išparduota vos kelias- ! 
dešimt. *

1530 metais Vilniuje ki
lęs didžiulis gaisras sunai
kino visus dar neišplatin
tus “Apaštalo” leidinius. 
Sudegė ir leidėjo spaustu
vė. Po šios nelaimės mirė 
ir Skorina.

Neseniai Vilniaus Valsty
binio V. Kapsuko vardo 
universiteto mokslinės bi
bliotekos darbuotojai Sko
rinos knygą užtiko Mask
voje, V. I. Lenino vardo 
bibliotekoje. Čia rasti ir 
Skorinos mokinio Petro 
Mstislavco bei jo draugo

(Tąsa 3-čiam puslj įk

Apie "Gyvenimo sūkurius"

žinomų. Ištisus metus vei
kia mineralinio vandens ir 
purvo vonios, terapijos ka
binetai. Ant sanatorijos

PER DAUG BYLINĖJIMOSI
X

MŪSŲ VALSTYBĖS prokuroras, justicijos sekre
torius Brownell, paskelbė, kad jis paskyrė specialia komi
siją, kurios užduotimi bus pastudijavimas, kaip pagrei
tinti teismų procesus.

Mr. Brownell, žinoma, kalba apie federalinius teis
mus, kuriuose yra per daug ilgaį užsivilkusių neiš
spręstų bylų.

Tų patį galima pasakyti ir apie yalstijinius ir mi.es- 
tavus teismus: bylų užsivilkusių yra tiek daug, kad tei
sėjai nebežino, kų su jomis daryti.

Praėjusią vasara New Yorko mieste buvo nusitarta, 
kad teisėjai neimtų atostogų, o “pušytų” bylas, nuo se
kliai užsivilkusias. Bet ir tai nieko nepadėjo. ,

Vieno dalyko teismai neužvelka: politinių bylų, ku
ries liečia darbininkų judėjimo veikėjus; jas teismai

Seno Vinco eilėraščiu 
knygos išleidimas

Entuziastiškai visuomenė; Veros Smalstienės pasta- 
pasitiko iniciatyvą išleidi-i ba yra labai rimta. Apie tai 
mui Seno Vinco eilėraščių'pagalvosime. Tačiau, dien- 
knygos. Dar tik apie mė-Įraščių vajus jau prasidėjo 
nuo laiko, kai knyga yra ir jau dabar galima tąja 
leidžiama ir paprašyta ją proga naudotis. Lankantis 
u ž s i p r e numeruoti, o jau po namus prisiminkime d. 
gauta arti 500 prenumera- - 
tų. Puiki pradžia!

Buvo išreikštas noras 
knygą išleisti lapkričio mė
nesį,. š. m. Dėl nustatyto 
išleidimui laiko, pasižymė
jusi literatūros platintoja 
detroįtietė Vera Smalstienė

• rašo:
’ HC0 OLA-"

“Skaitau Laisvėje, kad įpranta, kad šiuo brangeny-

Smalstienės pastabą ir’ pa
kalbinkime žmones užsisa
kyti Seno Vinco eilėraščiu.«i.

kaina vienas do- 
džiugu priminti,

Knygos 
leris. Bet 
kad gražus skaičiuš pre
numeratorių užsimoka dau
giau kaip po dolerį, nes su

greit varo ir teisiamuosius teisia (pagal Smitho istaty- jūs rengiatės greit išleisti įb§s laiku už'doleri tokios
mą) į kalėjimus.

Senatoriaus vizitas j Tarybų Sąjungų
Vilnis rašo:
“Senatorius Ellender, Louisianos demokratas, antru 

kartu nuvyko Tarybų Sąjungon iv gerokai ten pavaži
nėjo. Jisai dabar ^grįžta namo. Sustojęs Melbourne, 
Australijoj, sen. Ellender štai ką sake:

“Vakarų atsines'imas į TSRS yra klaidingas.
“Mes turetv.-^s skiepyti savo idėjas Rusijai, nes vie

natinis būdas suderinti nesutikimus yra išsklaidyti bai
mę vieni kitų...”

“Senatorius sako, kurie laukia, kad TSRS valdžia 
griūtų, stambiai klysta. Ji yra tvirta. Jisai sako:

• “Aš mačiau kaminus smarkiai pučiant dūmus yisu 
horizontu. Statomi namai, apartmentai, dirbtuvėj”

“Jisai važinėjo, kur norėjo, ir matė, ką norėjo. Nie-

Seno Vinco eilėraščių kny
gą. Dėl ko taip skubina- 
tės? Aš manau, kad dien
raščių vajams prasidėjus 
būtų galima gauti daug 
prenumeratų tai knygai. 
Daug dailiųjų literatūrą 
mylinčių žmonių taip trum
pu laiku neteks pamatyti. 
O laike dienraščių vajaus, 
lankantis po stubas, būtų 
galima gaut daug prenu
meratų tai knygai.”

knygos negalima išleisti.
Apie laiko prailginimų 

knygos. išleidimui dabar 
negalvokime. Rūpinkimės, 
kad kuo greičiau ir kuo 
daugiau surinkti prenume
ratų./ O žiūrėsime, kokios 
bus pasekmės iki pabaigos 
spalio mėnesio. Tada pada
rysime išvadą del išleidimo 
datos.

Laisvės A dministracija

kas net nesiūlė jam programos keliavimui po TSRS. Ji-1 santykius.
.. _ • ___ ■ ______ 2.  — 1 3 _ _   t r_____ t. j. ._ r - • I ‘‘NTpvo

tikinę apie demokratijų.”
“Sen. Ellender sako, reikia keisti atsinešimų link 

TSRS. Reikia idėjiniai lenktyniuoti, palaikant gerus

sai kalbėjosi pustrečios valandos su Komunistų partijos 
Sekretorium Chruščiovu ir giria jo sveikų sensą. Senato
rius taipgi sako: “Chruščiovas taip įsitikinęs, kad komu
nizmo santvarka yra geriausia žmonėms, kaip mes įsi-

2 pušį.—Laisve (Liberty) —Še š tad., Rugsėjo (Sep.) 22, 1956

Nereikia aiškinti, kad sen. Ellenderis yra konser
vatyvus pietietis demokratas? Bet būdamas apdairesniu 
ir nebijodamas pastudijuoti Tarybų Sąjungų jis priėjo- 
išvados, kad dabartinė J. V. užsienio politika šaltojo ka
ro prieš Tarybų Sąjunga yra netikusi ir blėdinga pačiai 
Amerikai.”

J. Vilkelis-Bijūnas parašė dar vieną 
polemikinį straipsnį dėl savo eilėraščių 
ir jis ten bara mane, kodėl aš nepara
šiau apie jo eilėraščius pavyzdžiais, nu
rodant, kur nėra poezijos, kur šlubuoja 
ritmas ir rimas, kur stoka žodingumo. 
Dėl mano padarytos jam draugiškos pa
stabos, J. Vilkelis tiesiog dedasi kanki
niu.

Žemiau aš bandysiu keliais pavyzdė
liais parodyti, kur jo eilėraščiuose yra 
tai, ką aš pastebėjau savo recenzijoje, 
tūpusioje š. m. liepos 14 d. Laisvėje.

, žodingumas ribotas
Mintys jūs mano, mintys galingos, 
Keliat man ūpų, teikiat troškimą 
Kurti draugijai dainas teisingas,— 
Duodat suprasti .muzikos rimą.

(Pusi. 32)
Tokio dalyko, kaip “muzikos rimas,” 

nėra; tik asmuo, nieko nežinodamas apie 
muziką, tai gali sakyti. J. Vilkelis tai 
įdėjo dėl to, kad neturėjo kitokio žo
džio suderinimui su žodžiu “troškimą.”

Kitas pavyzdys:
Betgi žmonės darbininkai,
Visų turtų gamininkai,
Tvarką pūvančią palaiko, 
Kuri skriaudžia mus be saiko.

(Pusi. 39)
Tokio žodžio, kaip “gamininkai,” lie

tuvių kalboje visai nėra; yra gamybinin
kai, bet jie čia jau net ir J. Vilkeliui bū
tų netikę, todėl jis įdėjo “gamininkai.” 
Argi taip leistina?

Puslapy 44 skaitome:
Atgimtų krūtinė troškimu kiltų, 
O mūza manoji jausmus sukeltų.
Čia nepilnas sakinys, o ir eilėraščiuo

se sakiniai turi būti pilni.
Nuo šūvių ugningų anglys suskyla, 
Pavojus daros, nes viršus lūžta, 
Gazai ir dujos nuo trenksmo suskyla, 
O ramsčiai mediniai linksta ir gniūžta.

. (Pusi. 49)
Matot, pas jį tik “suskyla” ir “susky

la, ir anglis, ir gazai, ir dujos. Kodėl 
taip? Todėl, kad pas Vilkelį labai men
kas žodingumas. Eilėraščių taip nieks 
nerašo.

O gal čia yra zeceriška klaida? Gal 
vieton “suskyla,” “Gazai ir dujos nuo 
trenksmo sukyla”? Tai reikėjo tuojau 
per spaudą pataisyti.

Prastas ritmas ,
Dažnai pas jį tiesiog nėra ritmo. Štai 

pavyzdys:
Priežastis buvo ramsčių trūkumas, 
O tame kaltas—ponų šykštumas.

Jiems, mat, nerūpi vargšų žuvimas;
Jų idealas—milionų krovimas.

(Pusi. 50)
Čia jau ritmas suluošintas. Jei, vie

ton “milionų,” būtų, sakysime, įdėta 
turto, ritmas būtų pakenčiamas..

Šis eilėraštis tilpo “N. Gadynės” žur
nale 1917 metų birželio mėnesio laidoje 
(num. 6). Jis veikiausiai nebūtų ten tū
pęs, jei po juo nebūtų buvę padėta, kad 
jie rašyti “Shenandoah, Pa., ligoninėje ” 
Poezijos juose nėra, išvada—taipgi silp^ 
na, be darbininkiškos ideologijos, bet 
kadangi buvo po jais padėta “ligoninė,” 
tai redakcija ir įdėjo kaip sunkų asme
ninį išgyvenimą žmogaus, paliesto ang
lies kasyklose dėl samdytojų godumo. 
Dabar paaiški, kad tokios ligoninės tuo
met nebuvo...

Arba:
Jau gęsta liepsnojus man širdis troškimais. 
Gal niekas neatnaujins vilties?
Pripildai! krūtinę slaptingais verksmais 
Aš apsuptas juodžiausios nakties' (psl. 41).

Čia, kaip matome, pirmojoj ir antro
joj eilutėse šlubuoja ir ritmas ir rimas.

Dėl rimo
Skaitome:

Jie kankinas, kovą veda 
Su pikta viešnia, mirčia— 
Jų dejavimo gaida 
Keikia mainas paslapčia!

(Pusi. 51)
’—juk negalima taip“Veda” ir “gaida 

rimuoti.

Pakol baronai
Šimtais kasėjų

kasyklas tvarko, 
į kapus veža, 

Šūviai ir gazai kitus sudrasko, 
Tokius ligoninėn jau kiti neša.

(Pusi.) 49)
“Tvarko” ir “sudrasko” juk nesideri

na, nesirimuoja.
Tai tik keletas pastabėlių. Nėra lai

ko ir laikrašty vietos eiti į smulkmenas.
Ideologija J. Vilkelio eilėrašiuose 

yra daugiau mažiau verksminė, o ne ko
vinga.

Tuo ir kitais dalykais patartina J. Vil
keliui daugiau studijuoti St. Jasilionio, 
Jono Kaškaičio ir Seno Vinco eilėraš
čius. Jie jam gali labai daug padėti.

Kadaise man vienas žmogus sakė: 
Jūs patariate J. Vilkeliui mokytis dau
giau iš J. Janonio, Salomėjos Nėries, A. 
Venclovos, T. Tilvyčio ir kitų Lietuvos 
poetų, bet ar jūs pagalvojote, kad pas 
mus tų poetų raštus nėra taip lengva 
įsigyti, kaip jūs manote? Su tuo sutin
ku.
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(Tąsa)
Akelaitis, nusigandęs, nebedrįso prieš

tarauti tokios aistros pagautam kuni
gui. Bet aistra jau blėso. Kunigas po
rą kartų perėjo per kambarį, išgėrė sa
vo arbatą ir jau ramiu balsu kreipėsi j 
svečią:

—Žinai, pons Akelevičia, kad mudvie
jų jaunystė turi daug panašumo. Ir aš 
neturtingii tėvų vaikas, ir aš daug var
go patyriau savo jaunystėje, o labai 
troškau mokslo. Vos 12 metų sukakęs, 
pėsčias leidausi iš Tytuvėnų ir pasie
kiau Vilnių. Kiek aš skurdo ir bado pa
tyriau, šluodamas ir mazgodamas vie
nuolynų grindis, tik aš vienas tai žinau. 
Bet baigiau gimnaziją. Tada ryžausi 
įsigyti aukštąjį mokslą. Ištisomis dieno- 

^mis badu stipdamas, valkataudamas iš 
* kaimo Į kaimą, iš miestelio Į miestelį, 

pasiekiau Kijevą. Atsirado gerų žmo
nių, kurie ir man padėjo. Ir štai, pons 
Akelevičia, mudviejų keliai skiriasi. 
Tamsta patekai į ponų draugystę, mo
kei jų vaikus, važinėjai po dvarus, o aš 
bendravau su nuskurdėliais, driskiais. 
Aš mačiau ponų prispaustus Ukrainos 
žmones, aš sužinojau apie visos Rusijos 
baudžiauninkų skurdą. Ir aš supratau, 
kad ir mano Žemaitijos ir visos Lietuvos 
žmones riša su tais milijonais bendras 
vargas, bendri vergijos pančiai.

Kunigas nutilo, prisikimšo pypkę, pa
siieškojo prie krosnies šipuliuką, įsidegė 
nuo žvakės rūkalą ir žingsniuodamas po 

* kambarį vėl ėmė kalbėti.
—Visoj Ukrainoj tais laikais garsėjo 

poetas Tarasas Ševčenka, nuskriaustųjų 
ir pavergtųjų dainius, prastų žmonių 
dainius, pats kilęs iš baudžiauninkų. 
Mačiau aš jį, girdėjau jo žodžius, dai
navau jo dainas. Visi Ukrainos vargdie
niai jas dainavo. Jos šaukė sukilti, su- 
traukyt grandinius, krauju laisvę iško
voti ir ateityje naujoj, laisvų žmonių 
šeimoj geru, tyliu žodžiu jį paminėti. 
Valdžia jį suėmė, ištrėmė, kareiviu pa
darė, 10 metų kankino rytų stepėse ir 
dykumose, bet jis ištvėrė. Dabar jis vėl 
laisvas, vėl kovoja už savo tautos laisvę. 
Štai, ponas Akelevičia, mums pavyzdys. 

x Aš juo pasekiau. Aš nutariau eiti į 
^vargdienių tarpą ir vargti su jais. Bet 
Faš ne poetas, ne dainius. Aš išsirinkau 
kitokį kelią. Aš nutariau likti kunigu. 
Nes kas Lietuvoj arčiausia prieina prie 
kaimiečių, jei ne kunigas? Visa kita 
man nerūpi. Man rūpi vien išvaduoti 
baudžiauninkus iš ponų ir ciesoriaus 
jungo. Man rūpi, kad žmonės suprastų 
savo padėtį, savo skriaudas, man rūpi 
sukelti pasipriešinimą ir kovą prieš 
priespaudą, šitam reikalui aš skiriu 
visas savo jėgas.

Jis vėl nutilo, prisėdo prie stalo prieš 
Akelaitį ir" sutelktu žvilgsniu veizėda
mas į savo svečią, prašneko tyliai, bet 
labai įtikinamai ir nuoširdžiai:

—Ponas Akelevičia, ateina svarbių, 
didelių įvykių diena. Lenkai subruzdo. 
Bus sukilimas. Tuo mes turime pasi
naudoti. Vieni neįstengtume nieko pa- 

. daryti, o su lenkais daug padarysime, 
‘j Kas žino? Pasikels Baltarusijos, Ukrai

nos, greičiausiai ir visos Rusijos varg
dieniai . Tada laimėsime. Tik su varg-

dieniais, su valsčionimis. laimėsime. 
Laisvę ir žemę valsčionims! Štai mūsų 
revoliucijos šūkis. Pons Akelevičia, ba
jorai, dvarininkai, mums ne draugai. 
Jie bijo mužikų ir nekenčia jų. Tik re
ti iš bajorų persiėmė demokratinėmis 
revoliucinėmis idėjomis. Rusijoj jas pla
tina bajorai, demokratai, kurie nori nu
versti baudžiavą ir ciesoriaus valdžią. 
Tai černyševskis, Gercenas ir jų pase
kėjai. Tie mūsų draugai. Pons Akele
vičia, mesk pataikavęs visokiems. Ogins-. 
kiams, Karpiams, šemetoms, o eik su 
mumis, su valsčionimis, su prastais žmo
nėmis!

Akelaitis sujaudintas klausė tos kal
bos.' Tai štai koks, tas baisusis kunigas. 
Kilniausios širdies žmogus! Jis pašoko 
iš savo vietos ir, sugriebęs Mackevi
čiaus ranką, karštai ją spaudė. Aša
ros pasirodė jo akyse.

—Kunige! Aš su jumis! Aš jau se
niai jaučiau, kad ėjau klaidingu' keliu. 
Aš, chlopas, kovosiu už žemę ir laisvę 
valsčionims!

Nepatiko Mackevičiui tokis ūmus 
Akelaičio užsidegimas ir jo ašaringas 
jausmingumas, bet jis to neparodė. Pa
šaukęs Marcelę, liepė ruošti svečiui 
nakvynę. Tuo tarpu Akelaitis rausėsi 
savo apsiausto kišeniuose ir ištraukė 
nedidutę knygelę. Duodamas ją Mac
kevičiui, kalbėjo:

—Kunige, tamsta pasakojai apie bau
džiauninkų poetą, štai ir mes turime 
vieną tokį: Križas Donelaitis. Poema 
apie- baudžiauninkų gyvenimą—“Metų 
laikai.” Pavartyk prieš eidamas gulti. 
Per studentą Bronislava Bucevičių aš 
užsakiau Klaipėdoje ją iš naujo atmušti. 
Ap gerai padariau? '

Kunigas paėmė • knygelę, įsižiebė an
trą žvakę, palinkėjo svečiui labos nak
ties ir išėjo į kitą kambarį. Atsisėdęs 
ant lovos krašto, atsivertė knygelę ir 
ėmė skaityti:
Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
Ir žiemos šaltos triūsus pargriaudama juokės.t

Kunigas nustebo, kas čia? Hegzame
tras? Virgiliaus. metras? Jis atsiminė 
pirmosios eklogos pradžią ir garsiai pa
deklamavo:
Tityre, tu patulale recubans sub tegmine fagi.

...Įdomu, įdomu... Ir jis ėmė skai
tyti toliau, praleisdamas ląpus ir vėl 
grįždamas, iš vidurio, iš galo ir vėl iš 
pradžios. Vietomis pasigėrėjimo ir pa
sitenkinimo garsai išsprūsdavo iš jo lū
pų : va, kad tave!.. puiku!.. gerai, ge
rai .. Bet vietomis jis niurnėjo, erzino
si ir pyko.

“Kožnas tur, kaip dievs jam skyręs 
yr, pasikakint.” Ech, kur nuvažiavo ku- 
nigužis! Velniop tokius pamokslus!.. 
Vėl ponų labui pila!.. ’ .

Pagaliau užvožė knygelę ir ėmė 
galvoti. Koks, mišinys! O vis dėlto tas 
kunigužis būrų pusėje stovi. Pamokslų, 
tiesa, daug ir blogų. Bet ką pamokslai? 
Per vieną ausį įeina, per kitą išeina. O 
pasilieka gyvenimo tiesa, nes ji širdį su
graudina. O gyvenimo tiesos toje kny
gelėje daug. Gerai, kad Akelevičius už
sakė ją iš naujo atmušti. Seniai reikėjo 
tai padaryti.

(Bus daugiau)

WORCESTER, MASS.
Liūdnas Prisiminimas

Spalio 22 d. sukanka vie- 
neri metai, kai mirė mano 
mylimas vyras LIUDVI
KAS VALINČIAUSKAS.

Jis labai mylėjo skaityti 
dienraštį Laisvę ir remda
vo ją finansiškai. Jis my
lėjo pažangių organizacijų 
parengimus ir juos lanky
davo. Atminčiai jo, aš ski
riu šią piniginę dovanėlę 
$10 Laisvei.

Barbara
Valinčiauskienč

RETŲ KNYGŲ 
PARODOJE

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Ivano Fiodorovo spausdin
ti leidiniai.

Petras Mstislavcas, po 
I Skorinos mirties netekęs 
darbo, susipažino su Ivanu 
Fiodorovu, kuriuos iš' Nau
garduko 1552 m. Maskvos 
caras pakvietė į Maskvą. 
Maskvoje Mstislavcas ir 
Fiodorovas įrengė spaustu
vę ir 1564 m. atspausdino 
“Apostol” ir “Časoslov.” 
Vėliau, Maskvoje pasklidus 
gandams, kad jie esą ere
tikai, Mstislavcas ir Fiodo
rovas atbėgo į Vilnių. Čia 
juos apsiėmė globoti etmo
nas Katkevičius, kuris sa
vo dvare Zabludove (Lie- 
t u v o s pasienyje) įrengė 
spaustuvę. Čia Mstislavcas 
ir Fiodorovas 1569 m. at
spausdino “Evangeliją,” o 
taip pat keletą kitų kny
gų. Vėliau šią spaustuvę 
Katkevičius pardavė pirk
liams broliams Mamoni- 
čiams, kurie pasiėmė ir 
Mstislavcą, kaip' vienintelį 
šio amato specialistą.

Pirklių brolių Mamoni- 
čių spaustuvėje, įrengtoje 
viename name; netoli rotu
šės (dabar Dailės muzie
jaus), 1575 - 1576 metais 
Mstislavcas ats p a u s d i n o 
“Psalmyną” ir “Evangeli
ją.” 1588 m. šioje spaustu
vėje buvo atspausdintas 
“Lietuvos statutas,.”

Visos 1 šios knygos, at
spausdintos Lietuvos terito
rijoje, dabar grąžintos uni
versiteto mokslinei biblio
tekai ir ekspo n u o j a m o s 
Smuglevičiaus vardo salėje.

Tarp eksponuojamų retų 
knygų, Čia eksponuojami 
taip pat Ivano Fiodorovo 
Lvove atspausdintų “Apaš
talo” ir Astroge ,— “Bibli
jos” leidiniai,. 1626 m. Oks
forde išleista rusų kalbos 
gramatika, 1627 m. Paumos 
Beriohdos Kijeve išleistas 
slavų-rusų žodynas ir kt.

Eksponuojamų knygų 
rinkinį sudaro 106 vienetai.

Eug. Danilevičius

Žinios iš Lietuvos
* Miestų vandentiekių 

ūkiui plėsti
Respublikos sostinės reik

mės vandeniui nuolat auga. 
Siekiant jas patenkinti, Vil
niuje kasmet didinamas van- 

' dentiekio pajėgumas. Tai da
roma geriau išnaudojant įren
gimus, didinant arteziniu šu
linių skaičių.

Leningrado Valstybinio pro
jektavimo instituto tyrinėji
mo ekspedicija atliko geologi
nius žvalgymus Vilniaus apy
linkėse naujiems stambiems 
vandens šaltiniams surasti. 
Tokie šaltiniai aptikti Balto- 
sios Vokės gyvenvietės rajo- 

* ne. Tų šaltinių vietoje, pasta
čius vandens ėmimo stotį, res
publikos sostinė per parą gaus 
dvigubai daugiau vandens, ne- 
gu dabar jo gauna.

Šiemet ekspedicija pradės 
geologinius žvalgymus Kauno

apylinkėse. Surasti vandens, 
šaltiniai bus panaudoti šio 
miesto vandentiekiui išplėsti.

Baigiama statyti nauja van
dens siurbimo stotis Šiauliuo
se. Čia taip pat padidės van
dentiekio pajėgumas.

• Rimti sunkumai patiriami 
aprūpinant vandeniu pietinę 
Klaipėdos miesto dalį, kurioje 
išsidėstęs žvejų miestelis, šis 
trūkumas bus pašalintas, pa
stačius šioje uostamiesčio da
lyje vandens ėmimo stotį. Ar
timiausiu metu čia prasidės 
artezinių šulinių kasimo dar
bai. šie šuliniai bus giliausi 
respublikoje.

J. Mačys

lektus vertingų knygų ir bro
šiūrų atskiroms temomis, 
Valstybinė žemės ūkio litera
tūros leidykla Maskvoje pra
dėjo leisti jas atskiromis seri
jomis - bibliotekėlėmis pagal 
prenumeratą.

šiais metais ir kitų-metų I 
ketvirtyje bus išleista 8 žemės 
ūkio literatūros bibliotekėlės: 
žemės ūkio organizacijos ir 
ekonomikos tematika — 15 
knygų ir brošiūrų; laukinin
kystes ir pieviilinkystės — 13 
knygų; gyvulininkystės — 15 
knygų; daržininkystės — 16 
knygų; kiaulininkystės — 9 
knygos; sodininkystės — 14 
knygų’; avininkystės —5 kny
gos, paukštininkystės temati
ka—5 knygos ir brošiūros. Bi
bliotekėlės kaina — nuo 30 
iki 100 rublių.

Kiekvienas kolūkis, tarybi
nis ūkis, MTS ir individualus 
pirkėjas gali užsiprenumeruo
ti bet- kuriame Lietuvos TSR 
knygų prekybos knygyne vie
ną ar daugiau bibliotekėlių, 
kurias, pagal pirkėjų pagei*

davimus, knygynai siuntinės 
prenumeratoriams paštu.

ELTA

Naujos mokyklos respublikoje
VILNIUS. — Ryšium su per

ėjimu į visuotinį vidurinį mo
kymą, naujais 1956-1957 
mokslo metais žymiai iŠplę-’ 
čiamas respublikos bendrojo 
lavinimo mokyklų tinklas, ei
lę pradinių mokyklų reorga-, 
nizuojant į septynmetes bei 
septynmetes mokyklas išple- ‘ 
čiant į vidurines. Nuo naujų 
mokslo metų naujos septyn
metės mokyklos steigiamos. 
Balninkuose — Alytaus rajo
ne, Juodgiryje — Ariogalos 
rajone, Vyžunkoje — Rokiš
kio' rajone, Degaičiūose—Tel
šių rajone ir kitur. Iš viso 
respublikos septynmečių mo
kyklų! tinklas padidės 21 mo
kykla.

Dar daugiau išplečiamas vi
durinių mokyklų,tinklas.. Nąu 
jos* vidurinės mokyklos stei
giamos Vilniuje, Klaipėdoje

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

Žemės ūkio literatūros 
bibliotekėlės

VILNIUS.—Siekiant suteik
ti galimybes visiems suintere
suotiems įsigyti pilnus komp-

3 pusi. Laisve (Liberty). Šeštad., Rugsėjo (Sep.) 22, lė56

Šiauliuose, Alytuje, Dotnu
voje ir kituose miestuose, o 
tfoip pat eilėje kaimo vietovių.

Be to, respublikoje steigia
mos trys naujo tipo mokyk
los - internatai.

Naujiems mokslo metams 
atidaroma taip pat eilė naujų 
internatų prie vidurinių mo
kyklų. ' K.

SAKO, DARBININKAI 
NEAUKOJA

AFL-CIO politinės veiklos 
vadai skundžiasi, kad orga
nizuoti darbininkai tik labai 
šykščiai aukoja prezidentinei 
rinkiminei kampanijai. Jie 
esą smarkiai nusivylę unijis- 
tų atsiliepimu.

'lai firma, kuri su užtikrinimu išsiunčia pakietus |
SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, ESTONIJĄ 
ir kt., su ifr anksto apmokėtu muitu ir garantuotu pristatymu. Plačiai 

žinoma ir sena kompanija:
PARCELS TO RUSSIA, INC.

USSR LEIDIMAS ir INTOURIST, MOSCOW, AUTORIZAVIMAS 
ISKOLEKTUOTI MUITĄ ČIA.

Jūs galite išsiųsti bet ka. Vartotus ir naujus drabužius; val
gio ir jvairių goduolių, kaip tai: Streptomycin, Penicillin, Rimifon ir 

kt., oro paštu. Pristatymas garantuota 7—10 dienų.
PASTABA: MUMS DABAR LEIDŽIAMA 

SIŲSTI ANTI-POLIO SERUM.
Mes garantuojame pristatymą ir original! parašą gavėjo. Mes 

taipgi siunčiame siuvamąsias mašinas, akordionus ir rašomąsias ma
šinėles jvairių tautų. Mūsų adresas yra sekamas:

1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN 16, N. Y.
(kamp. nuo senos vietos)

1-mos lubos, yra vieta automobiliams pasistatyti.
Ofisas atdaras kasdien, įskaitant Sekm. 9-6, Sešt. 9-4.

Pakistai išsiuntinėjami kasdien. Tel.: INGERSOL 7-6463 
7-7272 .

Laisvės Vajus Gavimui
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Prasidės 1-mą Dieną Spalio ii 
tesis iki Sausio 1 d., 1957

Visus apšvietą ii- dienraštį Laisvę branginančius žmones kviečiame į talką 
gavimui naujų skaitytojų. Prašome stoti į kontestą iš pat pradžios vajaus. 
Prašome pasidarbuoti taip, kad visi jūsų draugai ir pažįstami prenume
ruotų LAISVĘ.

Kontestantams Yra Skiriamos Pinigais Sekamos Dovanos: 
l-ma $50,2-ra $40,3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 6-ta $20, 

7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, ir 10-ta $5

Prašome visų Laisvės skaitytojų padėti savo kolonijų vajinin- 
kams gauti naujų skaitytojų, padėkite jiems laimėti vieną iš 
aukščiau nurodytų dovanų. Kalbinkite savo draugus ir pažįsta

mus užsisakyti Laisvę.

Visų Esančiu Laisves Skaitytoj ij Prašome 
Gauti Nors Po Vieną Naują Skaitytoją

a dalyvauti konteste, tai prašome pasirūpinti 
litytoją laike šio vajaus. Kadangi yra daug

Kuriems aplinkybės ne 
gaūti nors po vieną nauji 
vajininkų, kurie gauna po kelioliką skaitytojų, tai po vieną, aišku, gali 
gauti kiekvienas asmuo. Pasirūpinkite tuom taip labai svarbiu reikalu.

Užtikrinkim Laisvės gyvavimą 1957 metams
Visuose lietuvių centruose prašome organizacijų veikėjų ruošti 
pramogas Laisvės paramai. Su įeigomis už prenumeratas, 
uždarbiais nuo parengimų ir aukomis turime savo dienraščiui 

sukelti tinkamą budžetą išsilaikymui 1957-ais metais.

Stokite į Eiles Laisvės Prietelių
Nuolat dirbantieji ir apšvietą branginantieji asmenys yra prašomi stoti 

į Laisvės Prietelių eiles, prisidėti su $25 į metus išlaikymui Laisvės dien
raščiu. Galite mokėti po $5 į mėnesį iki sumokėsite visus $25. Kurie neišga
lite įstoti į Laisvės Prietelių eiles, aukokite kiek išgalėdami. Visokia para
ma dienraščiui bps labai įvertinta. Rūpinkimės visi, kad išlaikyti dien- 

: raštį.

Laisvės vajus yra reikalas visų 
apšvietų branginančių žmonių

Tuojau stokime į darbą verbavimui naujų skaitytojų, rinkime aukas ir 
ruoškime pramogas sukėlimui Laisvei budžeto 1957 metams. Kurie negali 
prisidėti darbu ir gerai pasilaiko f in ausiniai, tai jie turėtų stambesnėmis 
dovanomis paremti Laisvę.

Rašydami vajaus reikalais adresuokite sekamai:



VILNIAUS TELEVIZIJOS
CENTRO STATYBOJE

“Dėmesio I 
zijos centras 
laidą . . .”

Vilniaus televi- 
pradeda eilinę a Mgfi.'A ■ sssaamaagss1 - r i" i *111,111 fiinmj'.....

Teatrininkai vyksta 
i New Haveną

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

diena, kai šiuos 
miesto gyvento- 

O tuo tarpu mes papasa- 
kaip dirba žmonės,

kaip vie
ša vo darbo 
normą jis 
procentų.

Nebetoli ta 
žodžius išgirs 
jai. 
kosime,
statantieji televizijos centrą, 
vieną iš stambiausių Pabalti
jyje.

Praeivių dėmesį patraukia 
metalinis bokštas, kylantis 180 
metrų viršum miesto. Greta 
bokšto Konarskio gatvėje sto
vi gražus keturių aukštų pa
statas. Dabar čia visu spartu
mu vykdomi apdailos darbai: 
tinkuojami kambariai ir salės, 
dailinamas pastato fasadas, 
klojamos grindys, tvarkomos 
durys ir rėmai.

Gerai dirba tinkuotojai P. 
Skrebutis, K. čiuvykinas, dai
lidė V. Paškevičius ir kiti. Vi
si jie pamaina po pamainos 
viršija savo užduotis. Petras 
Skrebutis tik pernai baigė 
FGA mokyklą, bet jau spėjo 
užsirekomenduoti, 
nas iš geriausių 
meistrų. Išdirbio 
įvykdo 130—140

Statybos vyriausiąjį inžinie
rių V. Kaušpėdą ir “Stalmon- 
taž” tresto leningrado darbo 
baro montuotojų brigadinin
ką L. Krusiną mes sutikome 
prie televizijos bokšto pamatų 
gelžbetoninio pado, kur jie 
tikrino mazgus.

—Televizijos centrą, — pa
sakoja V. Kaušpėdas, — mes 
statome dviem eilėmis. Pradė
jus veikti pirmajai eilei, mies
to darbo žmonės galės savo 
televizorių ekranuose matyti 
dokumentinius ir meninius ki
no filmus, lektorių pasisaky
mus, artistų pasirodymus. Bai
gus statyti antrąją eilę, pra
dės veikti didelė televizijos 
studija, koncertinių ir kame
rinių laidų studija, keturios 
kalbinės studijos.

1957 metais televizijos cen
tras gaus kilnojamąją televi
zijos stotį. Tai įgalins rengti 
laidas iš stadionų, teatrų ’ ir 
kitų vietų, kur vyks kokie 
nors svarbūs ir įdomūs įvy
kiai. Numatyta transliuoti lai
das iš Maskvos,- Leningrado, 
Kijevo ir kitų šalies miestų.

L. Krušinas kviečia mus pa
kilti į bokštą. Užsidedame va
tinius švarkus, aukštybininkų 
diržus, sėdame į “lopšelį”. 
Įjungiamas elektrinis keltu
vas, ir mes kylame aukštyn. 
Atsiveria plati miesto panora
ma.

Kol mes kylame, L. Kruši-
apie

Aido Chorą gausiai 
apdovanojo

Apie gražiai pavykusį Aido 
Choro pikniką jau buvo rašy- 

Čia tenka pridėti tiek, kad 
ir tiesioginių do- 
prie visos publi- 
kooperavimo. 
iš Eastono $10.

ta.
choras gavo
vanų priedu
kos gražaus

L. Tilwick
F. Malkaitis iš Eastono $5.
Charles Anuškis iš Newar- 

ko $5.
M. Simon, brooklyniečio 

dovana, atnešė $12.50.
Amelia Yuškevich ir Anne

Yakštis, woodhavenieciu do
vana, atnešė $33.50.

\ Olga
$2.

Kiek
parvežė

ir Frank Reinhardtai

anksčiau I., Levanienė 
nuo flushingiečio J. 

Banaičio dovana $5. Nuo jo 
po tokią dovaną chorui parve
ža kas metai.

Aidas dėkingas visiems už 
dovanas ir dalyvumu' parėmu
si e ms choro darbą, 
mas tokių prietelių 
kiši gražiai gyvuoti 
gai dainuoti. O kad
gražiai dainuoti, taip pat rei
kia ir dainingosios talkos.

Susimildamieji, esamieji ir 
buvusieji choristai, nelaukite, 
ateikite į praktikas tuojau! 
Jos įvyksta kas penktadienio 
vakaro 8 vai., Liberty Audito
rijos patalpoje.
prisirengti koncertui 
tikuos ir dažniau.

Choro rudeninis 
taipgi jau netoli — 
d., Auditorijoje*.

Turėda- 
Aidas ti- 
ir dar il
gai etų ir

O baigiant
gal prak-

koncertas 
spalio 28

Matusowo byloje Roy 
Cohn bandė užginčyti

Darbininkiškos spaudos | Kursai apie angly ir
piknikas šį

Tradicinis metinis darbinin
kiškos spaudos piknikas šiais 
metais įvyksta puikioje vieto
je — Camp Midvale, Midvale, 
New Jersey, ir jis įvyksta ry
toj, sekmadienį, rugsėjo 23 
dieną. Transportacija yra ge
ra. Autobusai išvyks iš Man- 
hattano, East 12th St., tarp 
Broadway ir University Place, 
sekmadienio rytą, lygiai pu
sę po devynių. Kelionė ten ir 
atgal tais specialiais autobu
sais tiktai vienas doleris.. Įėji
mas į pikniką doleris su puse 
suaugusiems, laisvas vaikams.

Automobiliu pikniką gali-, 
ma pasiekti šiaip: per George 
Washington tiltą, Route 4,

sekmadienį
sekant iškabąs link. Pompton 
Lake, paskui Route 511 per 
Midvale, pasukti kairėn prieš 
pat tiltą miesto gale ir Snake 
Den Road iki pačios kempės.

Pikniką rengia Spaudos 
laisvės komitetas ir visos įei- 
gęs bus darbininkiškai spau
dai. Kaip paprastai, piknike 
bus įdomios meninės , progra
mos, žaidimai, valgiai, gėri
mai. Pikniko regėjai sako, 
kad Camp Midvale nepapras
tai gražus ankstyvo rudens 
metu ir dalyviai turės progą 
praleisti dieną gryname vėsia
me Ore tai<p auksu beprade
dančių puošmedžių.

M.

rūsy didžius kūrėjus
Jeffersono1 mokykla skelbia, 

kad žinomoji kritikė ir rašy
toja Dr. Annette Rubinstein 
dėstys ten ketvirtadienio va
karais kursą apie du britų ai
rių rašytojus: George Ber
nard Shaw ir Sean O’Casey. 
Trečiadienio vakarais Dr. 
Francine Bradley dėstys kur
są apie Turgenevą, Dostojev
skį ir Tolstojų.

Galima užsirašyti į tuos ir 
kitus kursus, arba, kad nori, 
galės juos lankyti kaip atski
ras paskaitas.

Jeffersono mokykla randa
si 16th St. ir 6th Avė. kampe, j

Rytoj, rusėjo 23 d., Lietu
vių Liaudies Teatro aktoriai 
vyksta į New Haven suvaidin
ti komediją “Lapkų”.

Tai pirmas jų gastrolių žy
gis. Kitą sekmadienį jie su
vaidins tą pačią komediją 
Wilkes-Barre, Pa.

BIZNIO PROGA
VYRAMS ir MOTERIMS

VYRAMS ir ŽMONOMS
Galite išbudavoti nuosavą bizni, 
atliekamu bei dalimi laiko ir 
taipgi nedirbant pragyvenimui 
jeigas. Dėl investmentų—šaukite: 
TR. 3-3959.

SCHWARZWALD
RESTAURACIJA

DRAPERY OPERATOR
On machine. Experienced. 

Custom shop — Steady work.

PL 9-2463

(183-189)

DRESSMAKING & FASHION
DESIGN

Madų desingning sukirpimų, siuvi
mo, suknelių siuvimo, mokytis frart- 
cūziškų parėdalų 
mu

madų po dirigavi-

SAPHO
ir Vakarais
Moteriukėms

MME
Dienomis

Vyrams ir
School of Designing & Dressing

312 W. 83rd St., N. Y. C.

Disriminacija neleidžia 
miestui augt, kaip gaiety

Miesto burmistras -majoras 
Wagneris sakė, kad rasinė 
diskriminacija yra kenksmin
ga ne tik tiems, prieš kuriuos 
ji vartojama, bet visiems gy
ventojams bendrai. Jis sakė, 
kad New Yorko didmiestis ga
lėtų žymiai greičiau augti, 
vystytis ir grožėti, jeigu jame 
nebūtų rasinės diskriminaci
jos.

Wagneris sakė, kad 1951- 
ais metais pravestas Sharkey 
Brown - Isaacs įstatymas, ku
ris draudžia segregaciją vie
šuose projektuose, atnešė 
daug gero, bet segregacija 

i žymia dalimi lieka privati-

pro-niais fondais statytuose 
jektuose ir butuose bendrai. 
Tas prisideda prie to, kad 
turime daugiau lūšnynų, kad 
dalis gyventojų gyvena nepa
tenkinančiose sąlygose, kas 
savo ruožtu prisideda prie to, 
kad jie mažiau gali gaminti ir 
gerinti miestą, taipgi priside
da prie didesnio ligotumo, 
prie jaunos kartos demorali
zacijos ir t.t.

Wagneris sakė, kad kol ne
bus baigta rasinė diskrimina
cija butuose, kuri pirmoje ei- j 
Įėję atkreipta prieš negrus ir 
puertorikiečius, tol miestas 
negali būti skaitomas laisvu 
nuo rasizmo.

Dr. Du Mont, vienas televi
zijos ekspertų, sako, kad fe- 
deralinė susisiekimų komisijai 
daro didelę klaidą. Ji taip 
patvarko, jog didžiosios tele
vizijos stotys pasigrobia vis 
daugiau ir daugiau biznio. 
Mažosioms nebelieka vietos. 
Valdžia, kitais žodžiais, įve
da į televizijos biznį monopo
liją.

Puikiausi Volflški Valgiai 
Yorkville

1643 First Ave., N. V. C.
(85-86th Sts.)

Tel. RH. 4-9870—Fred ir Roy

HELP WANTED MALE

IR MOTERYS 
ar daliai laiko 
del rimtų žmonių dir- 
pagarsėjusiose žaislų 
kuriuos mes jsteigsi-

JOSEPH BERNARD
Kriaučius. Didelis pasirinkimas 

vyriškų ir moteriškų slacks. 
Sporto ir paprasti sijonai, sporto 
palitai; kojinių, kombiniai, odinių 
diržų. Medžiagos išsiuritimui Eu
ropon.

127 Wyckoff Ave., B’klyn 
Priešais teatro. HE. 3-7995

PRANEŠIMAI

Slaugių pagelbinlnkės. Dieniniai 
ir naktiniai šiftai. 5 dienų savaitė, 
gera alga, priskaitant valgį. Puikios 
sąlygos.

PARKWAY NURSING HOME >
7801 Bay Parkway, Brooklyn ’V

(181-184)’

Cleaning Women. To work 6 P. 
M.—12 P. M. Cleaning offices in 
large bldgs. Up to age 45. Apply 9 
A. M. all wk. Please 
phone. NATIONAL 
CONTRACTORS, 9 W. 
Y. C.

do not tele- 
CLEANING 
29th St., N.

(175-181)
VYRAI 
Pilnam

Keletas vietų 
bimui mūsų 
eksponatuose,
me jūsų kaimynystės krautuvėse.

NEREIKALINGAS 
PARDAVINĖJIMAS

Mūsų planas iš 3 valandų j savaitę 
yra išbandytas. Reikalinga nuo $298 
iki $995 pinigais. Jei tikrai teisingi, 
rašykite pilnai apie save—duokite 
savo telefono numeri.

TOY MERCHANDISING CORI’.
24-25 45th Street

Long Island City 2, N. Y.
(183-186)

Houseworker—Cook. (Under 50). 
Sleep in own sunny room. 2 school 
girls. $50 per week. Recent refer
ences. Must speak English Steady. 
Mamaroneck. 9-5154.

(182-185)

naudojome slenkantį 
galingas elektrines 

Visas bokštas sveria

nas įdomiai pasakoja 
montuotojų darbą.

—Televizijos bokštą, — sa
ko jis, —mes montavome spar- 
čiuoju metodu, ir baigėme 
darbą per' pusantro mėnesio. 
Didelėms bokšto sekcijoms pa
kelti 
kraną, 
gerves.
232 tonas, o kiekvienas iš ke
turių gelžbetoninių pamatų 
padų, kurie nuleisti 5 metrus 
į žemę—140 tonų. Pagal ap
skaičiavimus, vienam padui 
tenkantis spaudimas lygus 380 1 
tonų, šį aukštą bokštą monta
vo 15 jaunųj aukštybininkų. 
Puikiai padirbėjo I. Kornieje- 
vas, V. Dielomudrovas, V. 
Gerasimovas ir kiti. Netrukusi 
mes išvyksime į Klaipėdą, kur 
montuosime tokį pat bokštą.

Televizijos centro statybos 
darbai artėja prie pabaigos. 
Šių metų gruodžio mėnesį bus 
pradėta montuoti televizijos 
aparatūra, kuri gaminama Le
ningrade ir bus viena iš ga
lingiausių šalyje.

Gerą dovaną ruošia staty
bininkai mūsų i 
darbo, žmonėms. Arti Vilniaus 
esančių rajonų 
sostinės darbininkai ir tarnau
tojai labai susidomėję laukia 
pirmųjų televizijos laidų.

B. Čiugunovas

Užsidarė UE suvažiavimas; 
vienybes klausimas lieka

7 i p • . . ■ ' X 
UE suvažiavimai pasibaidė.

Svarbiausias klausimas, vieny
bės su kitomis unijomis, palik
tas kabėti ore. Priimta rezo
liucija, kad UE siekia susilie
ti su kitomis elektros ir radi
jo pramonės darbininkų uni
jomis, bet negalėta susitarti 
dėl konkretiškų žingsnių^.

Vienas unijos vadų, Mat- 
les, nurodė, kad visokie vie
nybės siūlymai, kurie atėjo 
nuo AFL-CIO unijų, negaran
tuoja UE unijai pakankamai 
lygybes susiliejime, kad susi
liejimas reikalaujamas ant 
“pasidavimo” pamato. Su 
tuom sutiko delegatų daugu
ma. Bet delegatas iš Chica- 
gos, Ernest de Maio, kritika
vo vadus (Fritzgerąldą, Mat- 

. . _ . . les ir kitus) bei tuos delega-
su pastatymu Lacques Offen-itus, kurie vadino išdavikais 
bacho operos “Orpheus in the j jr renegatais buvusius UE vei- 
Underworld”.

NEW HAVEN, CONN.
Ilgai laukta komedija LAPKUS 

bus suvaidinta sekmadienį, rugsėjo 
23 d., 2 vai. dieną., 243 N. Front 
St. Taipgi bus ir šokiai po vaidi
nimo. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti Kom. (183-184)

/ VAIRUOTOJAI
Tractor ir Trailer. Mack Trokai.

Gera alga, nuolatinis darbas.
GALVIN 'TRUCKING CORP.

942 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y. 
(181-187)

Namų darbininkė. Moteriškė pri
žiūrėti mažus modemiškus namus—• 
2 mokyklos vaikai. Lengvas valymas 
ir virimas. Nuosavas kambarys. Mo
derniški Įtaisymai. Namai randasi 
Levittown, L. I. Savaitgaliai laisvi. > 
$45 j savaitę. 5 dienos. I*ershiyd| 
1-3992 (’184-18(>)

Abelnarn namu darbui, 
toje. 2 mokyklos 
Šaukite 7—11 v.

vaikai.
Guolis vic-
Gera alga.

LO.

REAL ESTATE

v.
1-1426

(184-187)

Harvey Matusowo byloje 
liudininku pasirodė tik keleri 
metai labai garsių buvęs, bet 
dabar beveik, pranykęs tipas: 
buvęs McCarthy vyriausias 
patarėjas, Rosenbergų bylos 
machinatorius ir raudonėdis 
Roy Cohn.

Matusowas, buvęs informe- 
ris, kuris paskui apgailavo 
savo rolę ir ta tema parašė 
knygą, dabar teisiamas kaip 
melavęs teisme ' praeityje. 
Cohn pašauktas liudininku, 
nes Matusowas savo knygoje 
sako, kad Cohnas buvo tas, 
kuris jį mokino ką ir kaip 
teisme meluoti. Cohnas, žino
ma, tą užginčija.

JAU PRASIDĖJO MIES
TO OPEROS SEZONAS

City Opera, kuri pastaty
mus vykdo City Center salė
je, jau pradėjo savo rudens 
sezoną praėjusį ketvirtadienį

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Ave., (art! DeKalb)' 

Ridgewood. HEgeman 3-2613

Nuo penkt. 21 iki rugsėjo 26’
“SALTO MORTALE’’

Nepaprasta Cirkų Filmą 
taipgi

“VIENNA MOODS”
Šių laikų linksmas liaudies 

veikalas
Vėliausios žinios iš Europos.

kėjus, kurie nusivedė savo 
lokalus į IUE, UAW arba ki
tas AFL-CIO unijas.

De Maio sakė, kad jis ne
pasirengęs vadinti juos išdavi
kais, nes juos pažįsta kaip 
gerus unijistuS.ir kovotojus, ir 
žino, kad, nors palikę UE, 
jie lieka ištikimi unijiniams 
principams.

Suvažiavime iškelta, kad 
apie 50,000 per metus paliko 
TIE. Prie Belmont - Plazos 
viešbučio, kur vyko suvažia
vimas, IUE vęl dalino lape-

respublikos į 
r4 i "V i I r» i a n sji
kolūkiečiai,

DOMESTIC & IMPORT 
STQRE

58-18 Myrtle Ave. 
Ridgewood, L. I.

(prieš Ridgewood Savings Bank) 
Vokiškos dovanos. Porcelano, ka
vinių, pradžiai setų, prie valgio 
setai, Hummel figūras, alui stik
linės, cuckoo clocks, virtuvei reik
menys, perfiumo, čokolado, vokiš

kai ir angliškai plokštelės.
HEgman $-9773

FRANK KARESCH \ 
Vokiška-Ung&ri&ka

Ungariškų dešrų, salamės, ir Įvai
rių rūkytų dešrų. Mūsų specialy
bė: Bloodwurst ir senoviškai rū
kytas kumpis.

QUALITY MEATS
516 Seneca Ave., Ridgewood 

(kamp. Bleecker St.) 
Tel. HEgeman 3-1686

FINLANDIJOS NAMAI
89 ». 50th St., MU. 8-0018

Skanftg FlnlŠkl Valgiai
MORGASBORD & DELICACIES

Luncheon, Cocktails, Dinners
Atdara Sekmadieniais

.(183-189)

į - P’f. '>
liūs, kūriuose ragino, UE vei
kėjus atoiti į 1UĘ. Antras la
pelis. buvo kiėk draugiškesnis 
ir rimtesnis' negu pirmas, da
lintas dvi dienos anksčiau. 
Aname IŲE pašiepė UE ir lyg 
sake: 
tad, 
mus?”

rug-
Par-
Bus

2 šeimų—moderniškas namas; 9 
rūmai, blinds, alumiriiai storms ir 
screens, įdėtas linoleum per ištisą 

| stubą, ištaisytas skiepas su baru, 
skalbiamąja mašina, aliejaus šiluma. 
Porčius ir patio. Parduoda savinin
kas. $13,500. NI. 9-3383. 9—12 ar 
po 6 v. v. (184-185)

EMBROIDERERS
Hand exp. Sew beads on frames. 

Steady work. Good pay.
WILKES

62 W. 47th St., N. Y. C.
(184-190)

“Jūs vis vien gaištate, 
kodėl neateinate pas

Suvažiavimui baigiantis Fitz
gerald iškėlė, kad IUE vadas 
James B. Carey norėjo ateiti 
ir kalbėti UE suvažiavime, bet 
tas jam nebuvo leista daryti. 
Fitzgeraldas sakė, kad nega
lima kviesti Carey, kol 
vadina UE subversyvių 
troliuojamą.

Suvažiavimas perrinko 
geraldą ir kitus vadus į 
senas vietas.

BROCKTON, MASS.
LDS 67 kp. piknikas įvyks 

sėjo 23 d., Liet. Taut. Namo 
ke, Winter St. ir Keswick Rd. 
gerų namie gamintų valgių, šiltų ir
šaltų gėrimų. Pradžia 1 vai. dieną. 
Kviečiame visus dalyvauti. Kom.

' . (183-185)
NEWARK, N. J.

Ausų Amerikiečių Centro Komite
tas praneša lietuviams, kad 12 d. 
rugsėjų įsigyjo nuosavą namą, po 
antrašu 277—17th Ave., kamp. 18th 
St. Turime gražią salę parengimam 
ir susirinkimam, taipgi ir barą, ku
ris atdaras nuo 7 v. ryto iki 2 vai. 
ryto.

Didysis atidarymas įvyks šeštad., 
rugsėjo 29 d., mes kviečiame visus 
dalyvauti, vietinius ir iš apylinkės. 
Mūsų telefonas ES. 2-9313.

J. Semenovich 
(182-184)

Business Opportunity

Grocery-Deli. Est. 30 yrs. 3 I'm. 
apt. All new equip. Sac. at $3000. 
Sold by owner, cannot handle. No 
reasonable offer refused.

TU. 2-4287

(184-190)

Ideal fam. enterprise. Delic.-Groc. 
store. 2 rear rooms, rent $65;

price
4615—6th

GE.

$2,300.
Avė., Bklyn 
8-7227

anas 
kon-

Fitz- 
savo

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Laist 
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

BROCKTON, MASS.
Draugiška išleistuvių parė 

nai Wallen Downing. Rengia 
sybės Choras, rugsėjo 22 d., 7 v. v. 
Liet. Taut. Namo salėje, 668 N. 
Main St. Bus visko ką tik parei 
reikės, muzika, dainų programa. Al
dona apleidžia mūsų koloniją, ši 
garsi dainininkė išvažiuoja apsigy
venti New Yorke. Tad kviečiame vi
sus dalyvauti, 
sykį 
taipgi

(181-187)

Aldo- 
Liuo-i

Turėsite progų dar 
išgirsti Aldoną dainuojant, 
dainuos Choras ir trijetas.

Kom.
(182-184)

EAST OR WEST ECLAIR — PASTRY — BEST 
’ IMPORTED PRALINES & CHOCOLATE PARCEL POST

LUNCH & DINNER 
141 W. 72nd Stree 

TR. 3-7700
1 Open every day 

8:30 A. M. to 1A.M.

Sutton Place Branch 
54th St. & 1st Ave. 

PL. 9-5855 
Open daily

8 A. M. to 7:30 P.M.

Peter Cooper- 
Stuyvesant Branch 

326 1st Av. nr. 19 St.
• OR. 7-7747 

Open daily
8 A. M. to 9:30 P. M.

Gaukit Laisvei Skaitytoją 
Užrašykite Laisvę savo draugui

ENNA JETTICKS
America’s Smartest Walking 

Shoes.
HASLACHS SHOE STORE

58-20 Myrtle Ave.
B’klyn 27* N. Y.

HE. 8-7970.—Engeler—Rueck. 
Sundial Shoes for nifen, 

. boys & girls.

Šiandien, šeštadienį (rugs. 22 d.), bukite 
šaunioje Lietuviu Namo Bendroves vaka- 
rienėje. Pradžia 6:30 v. vak. Įžanga tik $2

Groc.-Dellc. Frozen food, beer. 
Good location. Ideal foi* fam. or 
part. Sold compl. equip. Direct by 
owner. Call 9-11 A. M. or after 1 
P. M. RE. 7-0190.

(180-186)

Grocery Store in Bronx, Ideal for 
family, corner location, completely 
equipped. Will sacrifice $1,500 plus 
stock due to illness. CY. 2-2966.

(179-185)

Ideal for fam. Delic.-Groc. Long 
established. $1400 wk. gross; part
ners disagree. Sold compl. equipped. 
Business can be built up. UY. 2-4544

(182-188)

UNIVERSAL PACKAGES, INC.
189 Second Ave., arti 12th St., N. Y. (Phoenix Theatre Bldg.) 

AL. 4-1193
SPECIALES ŽEMOS VASARINES KAINOS

Posiunčiame siuntinius j visas dalis Sovietų Sąjungos—į Lietuvą, 
Latviją, Ukrainą ir kitas šalis. MES GARANTUOJAME GREITĄ 
PRISTATYMĄ maisto, drabužių siuntinių žemomis kainomis ir ap
mokėtu pniitu. Jūs gaunate rasytę su adresanto parašu. SIUNTI
NIAI ORO PAŠTU PRISTATOMI Į 10 DIENŲ. Jei jūs gyvenate 
toli, tai galite prisiųsti mums siuntinį su reikalingais nurodymais. 
Tas jums sutaupys laiko ir pinigų. Jūs galite pirkti iš mūsų drabu
žių, batų, medikalų ir kitokių daiktų0 savo siuntiniui. SPECIALUS 
APSAUGOJIMAS—apart reguliarūs apdraudos. jūsų siuntinys bus 
apdraustas nuo pavogimo ir nuo ugnies. NEDELSIAMA. SIUNTI
NIAI SIUNČIAMI TUOJ.

Ofisas atdaras kasdien, |skait. šešt. 9-6. Atdara sekmadieniais. 
Mes išsiunčiame per Parcels to Russia, Inc.

L*ut< (Lil>«rty)šeštad.r Rugsėjo (Sep.) 22, 1956

Cook-Housekeeper. Exc. top-pay--^ 
jng position, new E. 80’s penthous^, 
for qualified cook-housekeeper, '*5 
adults, 1 child & nurse. Own I'm., 
extra help. Refs. 30-45. TR. 6-0298. 
9:30 A. M to 12 noon.

(184-187)

HELP WANTED-MALE

SHEET METAI. 
MECHANIC

Anti helper and also Sheet Metai 
Layout man. Work in stainless 
steel factory. Steady work.

TR. 6-4700

(184-190)

RIVERTERS & CLICKERS

Experienced on leather goods. 
For 5 P. M. to 10 P. M. shift.

418 Johnson Ave., B’klyn
EV. 2-4214

(184-190)

ROOFERS 
SIDE WALL MECHANICS 

BUILT-UPfROOFERS
Experienced only. Top wages. 

Steady work.
REX ROOFING CO. 

1012 Sawmill River Rd., Yonkers. 
Yocnkers 8-1166.

(188-189)

MAŠINISTAI
Lathe Hands, su Milling Mašinos 
patyrimu.

POLARIZING INSTRUMENT CO.
Irvington, New York.

Irvington 9-3206
(182-188)

Welders-Hellarc. Light gauge alum, 
chasis boxes, cabinets. Good pay. 
Modern plant. RA. 1-3500. Mr. Lauro. 
METAL SPECIALTIES, 27-01 Bk
lyn Qns. expway. W. Woodside.

(180-186)

Male Operators. Experienced on 
Campbell or Puritan sewing ma
chine. 5 days weekv

WHITEHOUSE PRODUCTS, INC.
360 Furman St., Brooklyn 

near Borough Hall
(179-185)

Tool Cutter-Grinder. Also exp. in
ternal & external grinding. Perm. 
All benefits. Overtime.

GRIES REPRODUCER CORP.
125 Beechwood Ave.
New Rochelle 3-8600

(181-187)




