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Vilniaus katedra.
Vagies balsas.
Jis tuo didžiuojasi.
Sunku perauklėti žmones.

Rašo R. Mizara

Lietuvos rašytojų savaitraš
ty “Literatūra ir menas” rug
sėjo 8 dienos laidoje skaitau :

“Dideliais tempais vyksta 
puikiųjų* sostinės architektū
ros paminklų restauravimas ir 
tvarkymas. Dabar pastoliai 
juosia ne tik naujus beaugan
čius pastatus, bet ir tuos, ku
rių amžius skaičiuojamas šimt
mečiais . . .
“šiuo metu baigiami Vilniaus 

katedros restauravimo darbai, 
r Jos vidus buvo atremontuotas t

dar šių metų pavasarį. Dabar 
yra perdengti kupolai, su
tvarkytas stogas. Dailininkai 
restauruoja katedros nišų 
skulptūras.

“Baigiamas ir katedros var
pinės bokšto remontas. Po po
ros mėnesių numatyta sutvar
kyti bokšto kurantus”.

Skaitytojai turėtų atsiminti 
tai, kas buvo rašyta pas mus, 
Laisvėje, apie Vilniaus kated
rą. Tuomet, kai ten buvo nu
trauktas pamaldi) laikymas, 
mes sakėme, jog Vilniaus ka- 

▼tedrą Lietuvos vyriausybė įsa
kė remontuoti, nes ji karo 
metu vokiečių buvo sužalota.

Na, o lietuvių klerikalų 
spauda tuomet bliovė: komu
nistai iš katedros padarė san
dėlį. O vienas, rodosi, Čika
gos Drauge, sakė: komunis
tai katedrą pavertė arklide.

Dabar matome, kas ten 
daroma!

Praėjusio antradienio Lais
vėje A. Bimbos Krisluose bu
vo paminėtas laiškas, rašytas 
montreališkiui J. Kardeliui 
(dipukui) iš Lietuvos.

J. Kardelio sėbras sakė: 
“sukame ir vagiame, kur tik 
galime. Ir suksime ir vogsi- 

_ ,, me ...
Tai čia pakaitoj u, nes tai 

nėra užmirštamas dalykas.
Pagalvokite: sukčius ir va

gis rašo buvusiam “Lietuvos 
žinių“ redaktoriui, kuris da
bar leidžia savaitraštį “Ne
priklausomą Lietuvą“!

J. Kardelis tą laišką savo 
laikrašty išspausdino — pir
majame puslapy. Kardelis 
laiško autorių (vagį ir suk
čių) stato dideliu žmogumi!

Ar dabar aišku, gerbiamas 
skaitytojau, kodėl * Lietuvoje 
dar yra kai kuriose srityse 
trūkumų ?

Todėl, kad ten dar tebėra 
sukčių ir vagių, išauklėtų bur
žuazinės santvarkos.

Ščyri, geri, darbštūs Lietu
vos žmonės dirba, kiek bepa
jėgdami, kad juo greičiau ša
lis būtų padaryta turtinga, 
kultūriška, visko pilna. 
„^•Na, o kardelininkai tų žmo
nių triūsą vagia ir eikvoja!

Ir tuomi J. Kardelis di
džiuojasi !

Tie blogdariai vagia juk ne 
dvarininkų, ne fabrikantų tur
tą. Jie vagia Lietuvos liaudies, 
gerų ir darbščių Tarybų Lie
tuvos patrijotų uždirbtą vai
sių.

Britai šaudė demonstrantus
Hong-Konge, užmušė keturis

Vėliausios žinios
Iš vis© pasauli©

Hong-Kongas. — Susirė
mimai tarp pro - liaudiškų 
kinų ir čiangininkų, kurie 
prasidėjo savaitės pradžio
je, dabar išsivystė į ką ki
tą: į susirėmimus tarp kinti 
ii- britiškų okupantų. Kaip 
žinia, Hong-Kongas yra 
Kinijos miestas, kuris iki 
šios dienos liekasi britų 
kolonija.

Savaitės pradžioje čian
gininkų elementai puolė ki
nus, kurie Kinijos respubli
kos įsteigimo proga Hong- 
Konge iškėlė Liaudies Kini
jos raudonai - žvaigždėtas 
vėliavas. Tuose susirėmi
muose žuvo trys žmonės.

Dabar ateinančios iš čia 
žinios sako, kad britų ka
reiviai ir policija šaudo ki
nus demonstrantus ir ketu
ri asmenys nušauti. Kokiu 
būdu ankstyvieji susirėmi
mai tarp kinų liaudiečių' ir 
čiangininkų pavirto į susi
rėmimus su britais oku
pantais, nesakoma, bet ma
noma, kad britai pirmieji 
ėmėsi žingsnių prieš liau- 
diečius.

Britai dabar sako, kad 
kinų susirėmimai pavirto 
išstojimais prieš juos ir va
kariečius bendrai. Kinai 
užpuolė kelis amerikiečius

PARYŽIUS. — Popie
tinis sensacinis laikraštis 
“France - Soir” atspausdi
no dalį neVa dokumento, 
kurį tarybinė Komunistų 
partija išsiuntinėjo Liau
dies Demokratijų parti
joms. Tame dokumente jos 
įspėjamos, kad netikėtų, 
jog Jugoslavijos komunistų 
partija yra pilnai leninisti- 
nė.

“France - Soir” sako, 
kad tas dokumentas auten
tiškas, bet nei Sovietai, nei 
Liaudies Demokratijos dar 
nepatvirtino tokio doku
mento egzistavimo.

iNa, o jei teisėtumo ranka 
tą J. Kardelio sėbrą (vagį) 
sučiups, kas bus tuomet?

Tuomet Kardelis rėks, sa
kydamas, kad Lietuvos vy
riausybė skriaudžia ‘nekaltus 
žmones“!

Galimas daiktas, kad Ame
rikos Lietuvių taryba tuomet 
priims rezoliuciją ir siųs Wa- 
shingtonan, sakant, jog Lie
tuvoje “veikia ruskių tero
ras“. O gal toji pati taryba 
pradės prašyti iš Amerikos 
lietuvių aukų vagims ir suk
čiams išlaisvinti.

Šis Kardelio sėbro (vagies) 
laiškas aiškiausiai pasako, 
jog Lietuvoje dar yra sukčių, 
yra vagių, yra visuomeninio 
turto graibstytojų.

Perauklėti visuomenę, pri
pratinti ją prie socialistinio 
turto gerbimo, nėra taip leng
va, kaip kai kurie mano. 

ir sunkiai sužeidė amerikie
tį leitenantą, taipgi sulai
kė Šveicarijos konsulą ir 
sužeidė jo žmoną.

Mieste padėtis dabar la
bai įtempta. Įvykius taip
gi stebi su nemenku susirū
pinimu ' Liaudies Kinija, 
prie kurios glūdi Hong- 
Kongas — britų kolonija. 
Liaudies Kinijos vadovybė 
laikosi nusistatymo, kad su 
laiku britai turės nešdintis 
iš Hong-Kongo, bet jie tuo- 
jautiniai to iš britų nerei
kalauja, nes nori palaikyti 
gerus santykius su jais.

Liejikų unija 
už demokratus
'Denveris. — Pažangiečių 

vadovaujama liejikų unija, 
Mine, Mill and Smelter 
Workers Union, nutarė 
remti Stevensono - Kefau- 
verio kandidatūrą. Mine, 
Mill unijos pildomoji tary
ba nutarė indorsuoti demo
kratus ir raginti savo na
rius bei unijistus bendrai 
balsuoti už demokratinius 
kandidatus.

Unijos organas “Mine- 
Mill Union” praneša apie 
pildomosios tarybos nutari
mą. Tame pačiame nume
ryje telpa unijos vice-prezi- 
dento negro Asbury How
ard© straipsnis, kuriame 
jis ragina visus balsuoti už 
demokratus. Tas straipsnis 
skaitomas ypatingai svar
biu, nes jis parašytas neg
ro unijisto, tuo tarpu, kai 
yra nemažai n^grų veikėjų, 
kurie ragina saviškius ne
balsuoti už nieką, nes de
mokratai nestoja prieš ra
sistus ir tuo atžvilgiu yra 
tokie pat blogi, kaip repub- 
likonai.

Hitlerio sesuo pradėjo 
rašyti knygą apie brolį

Berchstesgadenas, Paba
ri ja. — čia gyvena Paula 
Hitler-Braun, Adolfo Hitle
rio sesuo. Ji turi 60 metu 
amžiaus. Hitleris jai savo 
režimo- metu įsakė pakeisti 
pavardę į Braun, kad nebū
tų kitų Hitleriu apart j.o 
paties, bet dabar ji vėl va
dinasi Paula Hitler.

Paula Hitler dabar rašo 
knygą apie savo brolį. Ma
tyti, kad ji nemenka nacė, 
nes sako: X

“Apie mano brolį Adolfą 
tiek primeluota, tiek nege
rų dalykų prisakyta, kad aš 
esu pasiryžusi išgelbėti jo 
garbę. Mano knygoje aš iš
kelsiu, koks jis iš. tikrųjų 
buvo, kokia buvo mūsų gar
binga šeimyna ir kokiomis 
garbingomis bei' kilniomis 
tradicijomis jis vadovavo
si” N '

I 
i

Jeruzalė. — Rimčiausioji 
kariniai veiksmai tarp Iz
raelio ir Jordano nuo 1948 
metų paliaubų vėl sukrėtė 
taiką Palestinoje. Keršyda
ma už dviejų valstiečių nu
žudymą, Izraelio armija 
vėl pravedė “baudžiamas 
akcijas”* prieš Jordaną. 
Šiuo kartu jie įsiveržė ne 
viename punkte, bet 
eilėje punktų pagal .visą 
pasienį. Akcijoje dalyvavo 
pulkai karių, ir šiuo kartu 
susiremtą ne su pasienio 
sargybos arba policijos, bet 
su Arabiško legijono karei
viais. Izraeliečiai sako, kad 
jie nukovė apie 45 jordanie- 
čius, bet kitas neoficialus 
pranešimas sako, kad virš 
100. .Jie patys prarado 9. 
Jordaniečiai, betgi, teigia, 
kad izraeliečiai prarado 
daugiau savo karių, negu 
nukovė Jordano.

Eisenhoweris i š s i g a n dės. o 
iierviiojasL turi abejonių

Pittsburghas. — Eks- 
prezidentas Trumanas sa
ko, kad jau negali būti jo
kios abejonės: prezidentas 
Eisenhoweris “bėga išsi
gandęs”, jis nervuojasi, jis 
jau turi abejonių, ar iš viso 
galės rinkimus laimėti. 
Trumanas sako, kad Eisen
howeris, kuris buvo pilnai 
tikras laimėsiąs be jokių

PPR mažiau maišysis Lenkijos 
valdžios tvarkymo reikaluose
Varšuva. — Laikraštis 

“Trybuna Ludu” sako, kad 
Jungtinė Darbininkų (Ko
munistų) partija, kuri 
trumpai žinoma kaip PPR, 
ateityje vis mažiau maišy
sis valdžios reikaluose. Kaip 
iki neseniai buvo, sako 
“Trybuna Ludu,” tai kraš
te radosi kaip ir du para
leliniai aparatai — valdžios 
ir partijos, ir partijai eleėsi, 
lyg ji būtų valdžia valdžio
je, bet tai buvo žalinga ir 
negera praktika. Part, sky
rių sekretoriai duodavo įro
dymus partijiečiams valdi
ninkams, kaip elgtis viso
mis smulkmenomis, kas 
reiškė, kad patys valdinin
kai prarasdavo iniciatyvą 
ir dažnai klausydavo in
strukcijų partijos pareigū
nu, kurie buvo tik teorėti- 
niai susipažinę su proble
momis.

Pasėkoje pačių valdinin
kų iniciatyva buvo žema, 
vyravo bereikalingas biuro
kratizmas ir t. t. “Trybu
na Ludu” sako, kad tam 
reikėjo padaryti galą, nes 
tai buvo neišmintinga po
litika. JeigU' valdininkas 
yra valdininku liaudies val

Jungtinių Tautų paliau
bų komisija, kaip tai pa
prastai tokjaįs atsitikimais, 
išsiskubino link mūšių vie
tų ir juos sulaikė su dar 
vienomis paliaubomis....

Londonas. — Iš Britani
jos išskridęs amerikiečių 
karinio transporto orlai
vis, vežąs 5i9 aviacijos ka
rius ir jūreivius, išsiuntė 
SOS. Bijoma, kad orlaivis 
nukrito Atlantan ir jūrei
viai bei kareiviai žuvo.

Juneau, Alaska. — Dar 
nepilni rezultatai rodo, kad 
Alaskos rinkimus laimėjo 
demokratai. Alaskiečiai iš
renka du senatorių ir vieną 
kongresinį atstovą, bet šie 
turi tik patariamą balsą, o 
balsuoti negali.

Stratford, Conn. — Penki 
vienos šeimynos asmenys 
tragiškai žuvo gaisre.

pastangų, buvo pasiryžęs 
visai neatsakyti į kritiką, 
ramiai sau sėdėti kaip koks 
dievaitis Baltajame Name 
ir iš aukšto žiūrėti į pPrėš- 
rinkiminę kampaniją.

“Bet mes privertėme jį 
pasijudinti ir jis nuo to sa
vo Olympo kalno nulipo,” 
šake Trumanas;

džioje, tas reiškia, kad jis 
turi būti tam pakankamai 
gabus ir patikimas, ir ne
reikia, kad jį kiekviename 
žingsnelyje globotų PPR 
sekretorius.

Partijai užtenka būti ide
ologine vadovybe, nustatyti 
ir bandyti pravesti bendras 
politines gaires, o ne būti 
valdžios aparato duplikatu, 
sako PPR organas.

Keturios arabą šalys suko, 
kad Izraelis, ruošias karui

Jungtinės tautos, N. Y. 
— Keturios arabų šalys, 
kurios rubežiuojas su Izra
eliu, padavė -skundą Jung
tinių Tautų Saugumo tary
bai. Jordanas, Libanas, Si
rija ir Egiptas sako, kad 

! izraeliečiai deda pastangas 
išprovokuoti juos į pilną 
Larą. Esą, izraeliečiai tiki, 
kad dabar jie galėtų tokį 
karą laimėti, bet jie ne taip 
jau tikri, ar galės tą pada-. 
ryti ateityje.

Izraelio - arabų konflik
to klausimas jau randasi 
dabartinės Saugumo tary
bos sesijos dienotvarkėje.

TTaipgi hus pernagri n ė to s 4
kitų Penn. komunistų bylos
Washingtonas.-Aukščiau- 

sias teismas išnešė spren
dimą, kuris yra skaitomas 
dideliu civiliniu teisiu lai
mėjimu: jis įsakė žemes
nėms teismo įstaigoms per
svarstyti Steve Nelsono ir 
'kitų Pittsburgho komunis
tų bylą. Kiti apkaltintieji, 
kuriuos sprendimas liečia, 
yra Benjamin Careathers, 
džiova sergantis senas ne
grų darbininkų vadas, 
James H. Dolsenas, William 
Albertsonas ir Irvin Weis- 
manas. šeštas apkaltintas, 
Andrew Onda, teisiamas 
atskirai, nes jis serga.

Svarbus pranešimas
Prašome nesiųsti Laisvės 

Administracijai pįnigus, 
priklausančius kitoms or
ganizacijoms, nes mes už 
tai kvitų negalime išrašyti. 
Gauname perdaug nusi
skundimų ir nesame atsa- 
komingi už tai. Siųskite 
tiesiog toms organizaci
joms, kurioihs priklauso pi 
nigai, užadresuokite voką 
jų vardui.

Laisvės Administracija

Jakarta.—Reakcinės mu
sulmonų organizacijos Da
rni Islam partizanai užpuo
lė kelis kaimus Bandungo 
srityje ir padegė 115 namų, 
taipgi užmušė du valstiečiu 
ir sužeidė keliolika. Darni 
Islam bandidatai veikia 
prieš dabartinę Indonezijos 
valdžią, reikalaudami, kad 
būtų sudaryta grynai mu
sulmoniška konser v a t y v ė 
valdžia.

Apie 100 gerai ginkluotų 
Darul Islamo narių dalyva
vo šiame užpuolime.

Didi britą metalistą unija 
išrinko komunistą pareigūnu

Londonas.— Didžioji Bri
tanijos metalistų unija, 
Amalgamated Engineering 
Union, savo organizato
rium išrinko komunistą 
George Crane, kuris plačiai 
žinomas kaip tos partijos 
veikėjas. Metalistų unija 
yra skaitlingiausia Britani
joje, turinti apie milijoną 
narių.

Londono “Daily Worke- 
ris” sako, kad Crane išrin
kimas rodo, kaip Brianijos 
darbininkai pradeda atsi
kratyti šaltojo karo sukel
tos baimės ir raudonėdizmo 
atmosferos. Komu nistai 
britų unijose vis labiau pri
imami kaip kovos draugai 
ir šalia darbiečių išrenkami 
į vadovaujančius postus.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, vešu

Aukščiausias teismas iš
nešė savo nuosprendį grei
tai ir .staigiai. Po to, kai 
valdžios advokatas J. Lee 
Kankinas per kokias 40 mi
nučių patiekė savo įrody
mus, teisėjai laikė kokio 
pusvalandžio pasitarimą ir 
išnešė nuosprendį. Sprendi
mas, vienok, nebuvo vien
balsis, nes tik šeši teisėjai 
pasisakė už bylos pernagri- 
nėjimą, o trys prieš.

Kaip žinia, pati valdžia 
pripažino, kad vienas liu
dininkų, kuris figūravo 
teisme prieš minimus Pitts
burgho komunistus, Joseph 
Mazzei, pasirodė esąs chro
niškas melagis ir nepatiki
mas asmuo. Manoma, kad 
Teisingumo departmentas 
pripažino tuos faktus apie 
Mazzei, kad užbėgti gyny
bai užu akių, nes buvo aiš
ku, kad Aukščiausias teis
imas tuos faktus vis vien 
sužinos.

Iš Pittsburgho praneša
ma, kad Nelsonas ir jo 
draugai jau paskelbė, j o g 
jie skaito Aukščiausiojo 
teismo nutarimą savo ir vi
sų Amerikos pažangių 
žmonių dideliu laimėjimu.

Italijos delegacija gyrė 
Jugoslavijos Komun. lygą
Belgrad. - Laikraštis “Po

litika” išspausdino interviu, 
kurį davė Italijos kom. va
das Luigi Longo. Longo da
bar savo partijos delegaci-
jos gal viny j e $ieši Jugosla
vijoje. Longo gyrė Jugosla
vijos komunistus ir išsireiš
kė teigiamai apie daugelį 
dalykų, kuriuos jugoslavai 
tvarko kitoniškai, negu ki
tų socialistinių kraštų ko
munistai. Jis ypatingai pa
brėžė, kad Jugoslavijos 
darbo žmonės tiesioginiai 
dalyvauja krašto tvarky
me, valdydami, per savo ta
rybas, fabrikus ir dirbtu
ves.

’ Ginkluoti susirėmimai 
vis plečiasi Hondūrex 
Tegucigalpa. — Valdžia 

skelbia, kad centralinėje ir 
šiaurinėje krašto dalyje 
vyko susirėmimai tarp su
kilėlių ir valdžiai lojalių 
kareivių įgulų. Susirėmi
mai prasidėjo praeitą sek
madienį, po rinkimų į stei
giamą seimą. Nuo to laiko' 
bent 7 asmenys užmušti, 
daug sužeista. Sakoma, kad 
sukilėliai yra Liberalų par
tijos žmonės, kurie kaltina 
valdžią apgaulėje ir rinki
mu falsifikavime.

--------- ------L
ALŽYRAS. — Alžyro 

nacionalistų armijos parti
zanai kulkosvaidžiais su
šaudė 3 francūzų karius, 
kurie bandė prasiveržti pro 
jų užboluotą kelią apie 60 
mylių į vakarus nuo Orano.
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BAUSMĖS POZNANĖJE
.. NIEKAS NEGALI PANEIGTI, kad. Liaudies Len- 

Rijos teismas Poznanėje riaušininkų-nusikaltėlių bylas 
sprendžia didžiausiu atvirumu, objektyviškumu ir nuo
saikumu. Pirmosios bylos bausmės yra kraštutiniai 
švelnios — trys jauni chuliganai, kurie prisipažino; kad

ĮVAIRUMAI

tautos anks-

Menesių vardų kilmė
Ryškus mėnulio formų 

keitimasis anksti patraukė 
žmogaus dėmesį. Beveik vi
sos senosios
čiau pradėjo skaičiuoti lai
ką mėnesiais negu metais.

Daugelyje šalių šiandien 
vartojami mėnesių pavadi
nimai yra lotyniškos kil
mės. Romėnai metus pra
dėdavo skaičiuoti nuo kovo 
1 d.,. pąęjliuį sunumeruoda
mi mėnesius. Lotynų kal
boje išliko 4 seniausi mėne-

jie begailestingai mušė liaudies policijos korporąlą (ku-. sįų vardai:’September, Ok- 
ris paskui nuo žaizdų mirė), nuteisti tik keturiems su tober, 
puse metų.

. Teismas lengvai galėjo tuos tris nubausti aukščiau
siomis bausmėmis, bet teisėjas priėjo išvados, kad nors 
įrodyta ir pripažinta, kad jie policininką mušė, neįrody
ta, kad jie norėjo jį užmušti.

Vienas dalykas aiškus: liaudiškas Lenkijos teismas 
nesiima “padaryti pavyzdžius.” “pamokinti priešus,” kad 
tokių dalykų ateityje nebūtų. Vietoje to, teismas spren
džia griežtai pagal egzistuojančius senus ir naujus Len
kijos respublikos įstatymus.

Ką tas rodo?
Tas rodo keletą dalykų. Visų pirma tas rodo, jog 

Lenkijoje socialistinis legališkumas dabar yra ne tuščia 
spaudos kartojama frazė, o gyvenimo tikrenybė. Ir tas 
legališkumas atsineša ne vien »i kairiečius opozicionie
rius arba ideologinius priešininkus, o į lokius reakci
ninku sukiršintus riaušininkus, kurie net su ginklu ran- v
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ber^. (^‘septintasis,” “aštun
tasis,”' “devintasis,” “de
šimtasis”) . Likusius mėne
sius romėnai vėliau pava
dino savo dievų vardais. 
Taip atsirado lanuarius 
(nuo Januso — įžengimo ir 
ląiko dievo), lunius (nuo 
Junonos — dievo Jupiterio 
žmonos vardo), ir kt. Du 
mėnesiai Romos imperato
rių garbei buvo pavadinti

piūtį, lapai jau būna 
kritę lapkričio mėn. 
sukelti prieštaravimų ir ba
landžio, birželio vardų aiš
kinimas.

Didelę reikšmę, aiškinant 
lietuviškų mėnesių vardų 
vystymąsi, turi XVIII amž. 
spausdinti prūsų valdžios 
potvarkiai ir įsakai lietuvių, 
kalba, kurie buvo išblašky
ti ir nežinomi. 1945 m. juos 
ęųrįnkę . LTSR Mokslų aka
demijos bendradarbiai Klai
pėdos ir Kaliningrado sri
tyse. Visi jie turį tikslia 
datų su pilnu mėnesio pa-

nu- 
Gali

Vilnius—Lietuvos sostine
(Laiškas iš

Mes nutarėme pasivažinėti 
po Vilnių. Kelionės maršru
tas susidėjo pačiame kelyje. 
Pirmas maršruto punktas bu
vo ažūrinis televizijos centro 
steibas, kuris, tąrsi milžiniš
kas naftos bokštas, iškilo virš 
miesto . . .

Mašina sustojo prie didelio 
pastato, kuriame visu smar
kumu vyksta apdailinimo dar
bai. Dabar čia darbuojasi sta
tybininkai. Pagal planą jie tu
ri atiduoti objektą eksploa
tuoti il<i 1957 metų sausio, 1 
dienos. Bet tokiu atveju vil
niečiai pirmąsias televizijos 
transliacijas išvys tik ateinan
čiais metais. Ir statybininkai 
nutarė, sutrumpinti terminus— 
televizijos centro 
atiduotas naudoti 
tės išvakarėse.

Su Leonidu

pastatas bus 
Spalio šven-

Krušinu — 
darbininkų bri- 

susiti ko
me prie galingo keltuvo. Pa
kėlęs galvą, jis akylai sekė 
plieninį trosą, ant kurio plau
kė į viršų ilgas vamzdis.
----------------------------------------------------------—

vadinimu. Tai padės atsta- aukštapilių 
tyti senąją lietuviškų . mė- gadininku — mes 
nešiu vardų prasmę.

A. Rambinis

GINTARAS

Antras dalykas, kurį Poznanės pirmos bylos bausmė 
rodo, tai, kad Lenkijos liaudies valdžia jaučiasi stipri ir 
teisinga dabartiniame savo kurse. Jeigu Lenkijos liau
dies valdžia abejotų apie savo liberališkesnį kursą, jeigu 
ji jaustų, kad jai gręsia pavojus, ji nebūtų galėjusi lai
kytis tokio legalFkumo. Senus dėsnis, kad “tik stiprūs 
gali būti švelnūs,” čia galioja.

Gali būti, kad kai kurie žmonės i^ačioje Lenkijoje ar
ba užsienyje jaučia, jog bausmės buvo jau perdaug švel
nios. Gal jos ir buvo ■— iš tolo tokius .dalykus sunku 
spręsti. Bet kad Lenkijos valdžia pamatiniai eina tei
singu keliu, reikia sutikti? Vietoje užgniaužti ir užgin
čyti nepasitenkinimą, vietoje pridengti r užglostyti, da
bartinė Lenkijos valdžia ir PPR (komunistų) vadovy
bė dalykus kelia aikštėn ir taiso. Laikantis tos pačios 
linijos, pašalinti keli vice-ministrai, kurie gal didele da
limi atsakingi už Poznanės riaušes, nes tai jie, išklausę 
Poznanės darbininkų delegacijos skundus, vietoje į skun
dus gilintis, pagrasino tankais, jeigu darbininkai išeis 
į gatves.

Tai kaip tik toks “kietas” atsinešimas davė progą 
reakcininkams ir diversantams panaudoti darbininkų ne
pasitenkinimą savo tamsiems tikslams. Lenkijos Liau
dies valdžia dabar padėties taisymo priemonėmis užti
krina, kad tokių dalyki] ateityje nebūtų.

STEVENSŪNO PROGRAMA
Punktas po punkto Adlai Stevensonas kelia prieš 

Amerikos žmonių akis savo plačią programą, kurią jis 
vadina “Naujoji Amerika”—“The New AYnerica.” Jis tą 
programą kelia ne tiek savo kalbose, kiek eilėje doku
mentų, kurie paskui bus paskelbti knygos formoje.

Pirmas punktas yra apie senesnio amžiaus žmo
nes. Ten Stevensonas sako, jog reikėtų siekti,- kad se
nesnio amžiaus amerikiečiai gautų tokias pat pensijas, 
kiek jie uždirbo dirbdami. Kitaip sakant, žmogui pa
senus jo gyvenimo lygis neturėtų nupulti.

Tai, žinoma, siekis, kuris puikus ir kilnus.
Antras punktas yra apie mokyklas. Jis stoja už 

daugiau federalinės pagalbos mokyklų,, už aukštesnes al- 
, aukštesnes algas mokytojams, už naujų mokyklų sta
tybą ir taip toliau. Mokyklos yra skaudus klausimas 
dabartinėje Amerikoje, ir Stevensono šiūlymai-pažadai 
geri. /

Dabar neseniai paskelbtas trečias jo programos 
punktas, apie sveikatos apsaugą. Ęeikia pasakyti, kad 
šiuo klausimu Stevensonas jau menkiau drąsus. Jis sto
ja prieš plačią socializuotą mędiciną, kokią turi ne tik 
socialistiniai kraštai, bet ir Britanija, Švedija, Norvegi
ja,. Australija, Naujoji Zelandija. Jjs nori tik federali
nės pagalbos visokiems privatiniams apdraudos pla
nams..

Kodėl? Matyti, kad Stevensonas, “realus politikas,” 
čia paėmė viršų, prieš Stevensoną galvoto ją. Stevenso
nas žino, kad reakciniųkai tiek šaukė prieš tą “pabai
są” socializuotą mediciną, kad dabar įr milijonai eilihių 
žmonių, kuriems socializuotą medicina būtų palaima, 
jos bijo. Bet jie kadaise, reakcininkų sukiršinti, taipgi 
abejojo apie nedarbo kompensaciją, senatvės pensijas ir 
panašius dalykus. Bet bandyk dabar tuos dąlykus nuo 
jų atimti!

Stevensonas turėtų labiau laikytis principų ir ma
žiau klausyti savo “gudrių” strateginių patarėjų.

Lotyniški' mėnesių pava
dinimai įsigalėjo tose šaly
se, kur buvo jaučiama Ro
mos ir Bizantijos kultūrinė 
įtaka — Anglijoje, Vokieti
joje, Rusijoje ir kt. Lietu
voje ši įtaka buvo nežymi, 
todėl ir mūsų mėnesių pa
vadinimai yra išlaikę se
nuosius lietuviškus vardus. 
Pirmosiose XVI amž. Maž
vydo, Bretkūno lietuviško
se knygose randame minint 
sausio, kovo, balandžio, ge
gužės menesius. Kiti šian
dien vartojami mėnesių 
vardai minimi vėlesniuose 
XVII-XVIII amž. šaltiniuo
se. Tačiau ne visi mėnesių 
pavadinimai tuo metu buvo 
tvirtai nusistovėję. Pavyz
džiui, baląndžiu kartais bū
davo vadinamas ir dabarti
nis kovo mėnuo, birželiu — 
ir balandžio bei gegužės 
mėnesiai. Be to* atskirose 

į Lietuvos srityse buvo var
tojami savi mėnesių vardai, 
kurie vėliau išnyko. Lietu
vių gyventoje Prūsijos da
lyje buvo žinomas pūdymo 
mėnuo (birželis), degėsis 
(rugpiūtis), sultekis (ba
landis) ii\kt. Tai. visai su
prantama. Kol nebuvo ben
drinės kalbos visam kras- 
.tui, egzistavo daug vardų 
kiekvienoje tarmėje. Dar 
“Aušros” kale n d o r i u o s e 
XIX amž. pabaigoje galima 
rasti šienpiūvio, šilinio, sie
kio, žiedžio, milčio mėnesių 
vardus.

; Daugumos mūsų mėnesių 
vardų reikšmė yra ir šian
dien lengvai suprantama. 
Su augmenija yra susiję 
birželio, liepos, lapkričio 
vardai. Paukščių vardais 
pavadinti kovo, balandžio, 
gegužės mėnesiai. Gruo
džio ir sausio pavadinimai

Gintaras — tai Lietuvos 
auksas, kuriuo mus kiek
vienais metais dosniai ap
dovanoja Baltijos jūra. Di
džiausi gintaro šaltiniai ir 
geriausios jo rūšys randa
mos Baltijos jūros rytinėje 
ir pietvakarinėje pakrantė
je. Literatūroje šios pa
krantės Vadinamos ginta
ro krantais.. Lietuviai — 
gintaro pakrančių tauta.

Gintaras yra vienas iš 
švelniausių mineralų: leng
vutis, ir nuostabiai spalvin
gas. Lyginti auksų su gin
taru būtų neteisinga. Auk
sas, kaip ir visi kiti meta
lai, yra sunkus, matomas 
tik iš paviršiaus, neturi to 
švelnaus vidinio spalvų de
rinio, kaip gintaras.

Jeigu Paimsime gintaro 
gabalėlį ir , atidžiai pažiūrė
sime į jį, ypač prieš saulę 
ar lempos šviesą, tai paste
bėsime gražų švelnių spal
vų derinį, kokio neturi jo
kie kiti mineralai nei meta
lai. Permatomame gintaro 
g a b a 1 ėlyje pamatysime 
nuostabų reginį: štai jūros 
dugnas, -kuriame matyti 
bangų sunešti smėlio kalne
liai, štai jūros pakrantė su 
savo žaliais peizažais, o to
lumoje matyti plaukią de
besėliai... Gintaro, gabalėly
je mes pamatysime tuos 
gamtovaizdžius, kurie eg
zistavo prieš kelis milijo
nus metų. Kyla ’klausimas, 
kodėl taip viskas atsispindi 
gintare, / lyg kokioje foto
grafijoje? Todėl, kad gin
taro susidarymus vyko že
mės paviršiuje, veikiant 
saulės spinduliams.. Nė vie
nas mineralas savo forma
vimosi stadijoje nėra taip 
glaudžiai susijęs su išorine 
aplinka, ypač su saulės ši
luma ir spinduliais,- kaip

sugriautų rūmų sįenos, kur 
ji, bangų blaškoma, nuolat 
rauda Kastyčio ir jų nelai
mingos meilės. Audros me
tu bangų išmetamas ginta
ras esąs kaip tik Perkūno 
sudaužytų Jūratės rūmų 
skeveldros, o smulkučiai 
gintaro gabalėliai — tai 
Jūratės ašaros.

Šį liaudjes sukurta- mitą 
apie gintarą gražiai apdai
navo mūsų žymusis poetas 
Maironis:

2* pu*l.—Laisvė (Liberty) —f enktad., Spalio (Oet.) 12, 1956

tinka gamtai,.’kai atsiranda 
gruodas ir pranykus pur
vui pasidaro sausa. Iš ūkio 
darbų yra kilę rugpjūčio, 
rugsėjo, spalio mėnesių 
vardai. Tačiau kartais mė- K <
nėšių pavadinimai sukelias 
ir neaiškumų. Vasario var
dą negalima aiškinti vasa
ros atęjimu, nes tai pats 
šalčiausias mėnuo. Filolo
ginėje literatūroje pareikš
ta nuomonė, kad tuo metu 
pradeda pūsti šiltesni,, va
sariai vėjai, irgi nelabai 
įtikinanti. Dažnai mėnesių 
vardai, “vėluoja,” pvz., lie
pos žydi prieš liepos mėji., 
rugius piauna prieš rugia-

Mūsų liaudis yra sukū
rusi daug gražių mitū ir 
padavimų apie gintarą, jo 
kilmę, grožį ir kitas savy
bes. Lietuvių tautosakoje 
mes turime gražų padavi
mų apie Jūratę ir Kastytį. 
Jūratė, Baltijos jūrų deivė, 
pamilo žvejo sūnų gražuolį 
Kastytį ir pakvietė jį į sa
vo gintarinius rūmus Balti
jos jūros dugne. Apie tai 
sužinojęs vyriausiasis die
vas Perkūnas labai užsi
rūstino ant, Jūratės, kad ji 
be jo sutikimo drįso privi
lioti Kastytį, ir žiauriai 
juos abu už tai nubaūdė. 
Žaibais sudaužė gintari
nius Jūratės rūmus, nužu
dė gražuolį Kastytį, o Jū
ratę prikali prie vienos jau

Vilniaus)
Vamzdis darėsi vis mažesnis 
ir mažesnis, štai jis pasiekė 
paskutinę gatavą sekciją, kur 
ant vieno iš statramsčių vos 
matyti du montažininkai.

—Artinamės prie šimto me
trų aukščio, — pasakė Kruši
nas. — Pusė darbo padaryta.

Užsimezga kalba. Krušinas 
labai įdomus pašnekovas. My
lįs savo darbą žmogus, jis jau 
keletą metų dirba aukštalipiu 
darbininku, žino visas šios 
pavojingos, bet įdomios pro
fesijos detales. 1953 metais 
Krušinas statė stiebą Lenin
grado televizijos centrui, 19- 
55 metais — Talino. Kartu 
su Krestikovu, Gerasimovu, 
Delomudrovu ir Putčinu, ku
rie dabar yra jo brigados su
dėtyje, jis montavo Čerepo- 
veco metalurgijos kombinato 
aukštakrosnę.

—Visas telecentro antenos 
aukštis sudarys 192 metrus,— 
pasakoja jis, — jos svoris — 
du šimtai dešimt tūkstančių 
kilogramų.

—Koks darbas jūsų laukia 
po to ? — klausiame mes.

—Kai baigsime čia, važiuo
sim į Klaipėdą, paskui — į 
Tartu, į Daugpilį . . . žinote, 
televizija dabar žengia sep- 
tynmyliais žingsniais.

Atsisveikindami mes dar 
kartą pažvelgėme į neaprė
piamą aukštį. Mažytės 
ros baigė ten įtaisyti 
spyrį . • •

“Jis laimingas
Stebuklingas
Marių pasakas sapnuoja, 
O Jūratė prie jo šono, 
Rūmuos gintaro geltono, 
Jam akis saldžiai bučiuoja." j 

Ir kiti mūsų poetai gin
tarą įpina į savo poezijos 
posmus. Kaip gražiai šį 
brangųjį mineralą supina 
su Tėvynės meile mūsų žy
mioji poetė Salomėja Nė
ris :
“Koks gražus mažytis mūsų kraš- 
Kaip lašelis tyro gintaro. [tas,— 
Myliu jį seniai—audinių raštuos 
Ir dainose kaimo gimtojo.
Gintarėlį tau nešu ant delno, 
Baltijos lašelį tą nublankusi— 
Lietuvos aš vardą švelnų 
Tau nešu kaip saulę rankose.’’

Poetė gintaro lašelį lygi
na su Lietuvos vardu. Su
tapatindama gintarą su 
Lietuvos vardu, poetė aiš
kiai pabrėžia, kad gintaras 
yra lyg ir nacionalinis Lie
tuvos mineralas, tampriai 
istoriškai susijęs su Lietu
va, kurį taip myli lietuvių 
tauta.

Baltijos jūra dosniai 
mus apdovanojo šiuo bran
giuoju mineralu —gintaru, 
o Lietuvos gintaro apdirba
moji pramonė pagamina 
puikių ir meniškų gintari
nių gaminių, kaip įvairių 
karolių, apyrankių, sagų, 
inkrustacinių gaminių su 
metalu, medžiu, kaulu, oda 
ir kt.

Mūsų respublikos jaunų
jų dailininkų, kaip F. Dau
kanto, Birutės Miliukevi- 
čienės ir kt. pastangomis 
gintaro aPdirbime buvo pa
naudotas naujas metodas— 
skulptūrinis negatyvinis 
graviravimas. Šį metodą 
panaudojus gamyboje susi
daro galimybė visapusiškai 
panaudoti gintaro estetines 
savybes, ko- pasėkoje gami
nami labai gražūs išdirbi
niai.

Ypatingai meniškai pa
gamintus gintarinius gami
nius išleidžia Klaipėdos 
kombiiiato “Dailė” gintaro 
atelje ir Palangos artelė 
“Lietuvos gintaras”.

J. Bubnys

figū- 
eilinį

“VGG” — šios trys raidės 
tuo tarpu vilniečiams dar nie
ko nepasako. Bet netrukus -J 
jos bus įrašytos milijonuose ) 
grąžtų, kurie bus pagaminti 
Vilniaus grąžtų gamyklos ce
chuose. ši įmonė buvo pradė
ta statyti pereitų metų balan
džio mėnesį. Dabar baigtas 
statyti mechaninis remonto 
cechas, iškilo daugelio kitų 
gamybinių patalpų sienos.

—Staklių gamintojai aplen
kia statybininkus, — juokau
ja darbininkai. . .

Mechaniniame remonto ce
che pilnu tempu įtaisomos sta
klės. J metų pabaigų čia bus 
pagamintos pirmosios detalės.

Vyriausiasis inžinierius Pra
nas Mikšta papasakojo mums, 
kad gamykloje bus taikoma 
visiškai nauja grąžtų garny-' 
bos technologija.

Naujos gamyklos, 
mai, nauji kvartalai 
aikštės 
jų yra

nauji na- 
ttti, naujos^ 

ir skverai. Kaip daug V 
senojoje Lietuvos sos- 
štai ką tik pastatytas 
Jame bus kooperaci- 

Štai vyksta

Televizijos centras! Sun
ku sugalvoti geresnę dovaną 
sostinės darbo žmonėms. Ne
kantraudami jie laukia tos 
dienos, kai eteryje suskam
bės diktoriaus balsas: “Pra-Į 
dedame eilinę Vilniaus tele
centro transliaciją”.

šiomis dienomis vilniečiai 
ne mažiau domėdamiesi stebi, 
kaip dirba montavimo briga
dos, kurios tiesia troleibuso 

| linijas. Darbai sparčiai stu- 
j miasi į priekį: patikimai įtvir
tinami metaliniai stulpai, ka
binami laidai. O Tilto gatvė
je esančioje pastotėje mon- 
t u o j a m i tr a nsf o r m a tor i a i.

Netrukus' vilniečiai galės 
važiuoti komfortabiliais trelei-j 
Husais.

Męs gerai žinojome, jog va
kariniame miesto pakraštyje 
statoma daug naujų pramonės 
įmonių, kai kuriose jų buvo
me lankęsi. Bet, kai užlipo
me ant aukštos geležinkelio 
sanpylos, kuri plačiu lanku 
perkerta plentą ir nueina miš
ko link, atsiskleidusi panora
ma mus nustebino.

Ten, kur buvo didžiulė dyk
vietė, išaugo ir tebeauga 
stambios įmonės. Kairėje pu
sėje — mechanizuota betono 
gamykla su atviru poligonu iv 
cechu, 
kiausi 
Centre ; 
natas, 
dirbinio 
netrukus 
įmonių rikiuotėm Greta—tuš
čiavidurių gelžbetoninių plokš
čių - paklotų gamykla.

Į kurią pusę pasukti? Pa
sirinkome. gelžbetonio plokš
čių gamyklą. Atvirai kalbant, 
mus sudomino sutrumpintas 
jos pavadinimas — “gamykla 
-kombainas”. Kai tik mes su
sipažinome su įmone, pasiro
dė, jog neapsirikome . ..

Įsivaizduokite didelę atvirą 
aikštę. Jos centre — du beto
nuoti laukai. Kiekvienas x jų 
yra dviejų šimtų metrų ilgio 
ir devynių metrų pločio. Virš 
laukų bėgiais važiuoja kom
bainas. šitaip jis vadinamas 
todėl, kad jo mechaninės ran
kos atlieka daugybę operaci
jų-

namas, 
jos technikumas, 
apdailinimo darbai dar vieno
je mokykloje; štai naujas 
elektros skaitiklių gamyklos 
korpusas . . . Dešimtys staty
bos aikštelių, šimtai objektų!

Darbai vyksta virš gatvių, 
gatvėse ir ... po gatvėmis. 
Taip, kaip tik po gatvėmis 
dabar tiesiamas termofikaci- 
jos magistralės. Mes pabuvo
jome viename iš barų. Pir
miausia mums krito i akis ant 
juodo vamzdžio kreida para
šyti žodžiai: “Linija perduo
ta. 5”. Netoliese pasirodė vy- * 
iresnysis darbų vykdytojas*^- 
Vladas žižminskas ir dešimty- 
įlinkas Antanas Vojevodskis. 
Jie patikslino darbininkams 
užduotį sekančiai dienai.

—Vakar atlikome linijos 
o presavimą, — pasakojo žiž
minskas. — Kitaip tariant, 
patikrinome suvirinimo koky
bę — ar kur nors neprakiuro.

—Na, ir kokie rezultatai?
—žiūrėkit patys, — atsakė 

darbų vykdytojas, rodydamas 
užrašą. — Karštas vanduo 
vamzdžiais bėgs 8 atmosferų 
slėgimu. O mes išmėginome 
juos 16 atmosferų slėgimu . . .

Vis toliau ir toliau nuo ŠEC,’ 
eina juodos vamzdžių gijos/ 
Pirmoji eilė — 2,700 metrų; 
antroji — 2,450 metrų; tre
čioji — 760 metrų. Tai — ne
skaitant linijų, kurios tiesia
mos i namus bei butų viduje.

Nebetoli ta diena, 1 
termofikuoti pirmieji 
N es k a itan t patogu m ų, 
miai sumažins piliečių 
savo butams apšildyti.

Vis 
darosi 
sostinė, 
jos duoda ji šaliai, 
ir kultūringiau gyvena jos gy
ventojai. L. Baltkalnis

kai bus 
namai, 
tai žy- 
išlaidas

gražesnė ir gražesnė 
Lietuvos respublikos 
vis daugiau produkci- 

vis geriau

kur gaminami viso- 
gelžbetonio dirbiniai, 
statomas mėsos kombi- 
Dešinėje—medžio ap-

• kombinatas,
stos

kuris maskvio 
veikiančiųjų parsinešė

Kaij) gi dirbs kombainas? 
Gatava armatūra bus pastaty
ta betonavimo linijose. Po to 
virš jų pravažiuos kombainas, 
kuris ne tik lygiu sluogsniu iš
klos betono mišinį, bet ir tri
mis poromis vibratorių su
trambuos jį, sudarydamas 
plokštėse tuštumas. Už kom
baino liks ištisinė dviejų šim
tų metrų juosta. Paskui ji bus 
specialiu agregatu piauštoma 
į reikiamo dydžio plokštes...

Nuostabioji kelionė
Tai įvyko viename Pa- 

mieste. Vaikaiįfe 
iš miško jaunąįt

ežiuką. Jis greitai apsipra
to naujoje gyvenvietėje ir 
jautėsi neblogai. Bet stai
ga ežys dingo.

Praslinko pora mėnesių. 
Vakare į vieną bendrabučio 
kambarį susirinko būrys 
gyventojų: jie atėjo aplan
kyti grįžusio iš komandi
ruotės draugo Andriejaus. 
Buvo šalta, ir Andriejus 
nusprendė apsiauti velti
niais. Atidaręs lagaminą, 
išsiėmė juos, įkišo, koją į 
veltinį ir... suriko.

Andriejaus draugas, greit 
nutraukęs nuo jo kojos vel
tinį, pradėjo kratyti. Visų 
nuostabai, iš veltinio iškri
to ežys.

Kaip tai įvyko? Ieško- / 
damas vietos užmigti žie- ■ 
mai, ežys rado Andriejaus ’ 
veltinį, įlindo į jį ir užmigo. 
Andriejus, išvažiuodamas į 
Sverdlovską, veltinius pasi
ėmė su savimi, bet jų nešio
ti ten i am neteko. Tokiu 
būdu 
Sver 
į savo gimtinę.

s nukeliavo į 
ą ir grįžo atgal



f.

"I

Laisvoji Sakykla
(Tąsa)

KLAIDAS: Bergž- 
ne logiškas N. tvirti- 
kad laikraštyje ar 
atspausdintas koks 
žodis, tai jis būti-

kaip ‘gamininkai’, ne
kalboje visai nėra”; ir

“yra gamybininkai”, 
jis klausia Vilkelio: 
taip leistina?” Taip,

PRISIMINIMAS

kas), todėl čia paduodu jo iš- juos Lietuvoje pragyvenimas, 
trauką: t

“Dabar aš jums, krikšto te*
atsako :

“O kai Jūs klausiat, krikš-
veli, parašysiu apie tėUs ligą, Wteveli, kaip pas mus pragy-

. vnnirnno o rri i

APIE
džias ir
nimas,
žurnale
netikslu;
nai turėjo būt autoriaus pa
rašytas, Kad taip nėra, tai 
kiekvienas korespondentas la
bai gerai žino. Antra, tą ne
tiesą įrodo nuolatiniai klaidų 
Taisymai tiek “Laisvėje”, tiek 
“Vilnyje”. Bet N. įsikibęs lai
kosi ir vis tvirtina, kad žodis 
—“ligoninėje” buvo ne redak
cijos bei zeceriška klaida, o 
mano taip parašytas. N. savo 
tvirtinimą šiaip užakcentuoja: 
“Tai kodėl jis sekamame ‘N. 
G.’ numery nepadavė redak
cijai pastabos?” Neatitaisiau 
tos k’aidos, veikiausia, dėl 

^ių priežasčių: Pirma, visų
“Naujos Gadynės” ii- “Kovos” 
Shenandoah skaitytojų turė
jau adresus ir su jais visais 
sueidavau I^SS 28 kp. klube. 
Apie tą klaidą — neesamą li
goninę — kalbėdavome ir vi
si žinojo ir sutiko, ir be pa
taisymo, kad aš negalėjau 
rašyt apie neesamą ligoninę 
ir nerašiau po savo eilėraščiu 
to žodžio—“ligoninėje”. Ant
ra tuomet man atrodė, kad 
tai mažmožis ir dėlto neapsi
moka trukdyti redakciją.

Nors rašinys jau daros 
gas. 
vietos atitaisyti ir šią, nežinau 
kieno, bet ne mano, padary-

> tą klaidą:
< “Laisvės

\o parašyta: “O iš runšiučių, | 
kaip avižos iš aruodų, anglis 
pati ‘runija’ (bėga) į pasta-' 
tytą karą. Tik reikia tam ti-;
krą lentą pakelti ir užspaus-j įįau ar sakiau, 
ti”. Tas reiškia, kad anglis 
smarkiai verčiasi į karą. Bet 
vieton “runija” (bėga), at
spausdinta “byra į karą”.

nes jis išmargin- 
“literatiniais per-

ironiškas prota- 
‘rėkdamas bėga nuo 
pedantiškai prieka-

dienoms, “Laisvės” No. 167, 
rugsėjo 11 d., tilpo “L.” ne 
mano minėtas rašinys, bet jau 
po Mikromego slapyvardžiu 
mane visaip biaurojantis ir 
niekinantis rašinys. Į šį Mik
romego rašinį būtų per žema 
atsakinėt, 
tas šitokiais 
lais”:

“Naivus”, 
vimas”, 
vilko”,
biauja”, “senatvės požymiai”, 
“šventvagystė”, “Vilkeliui ty
la gera byla”, “ ’Saulės’ skai
tytojai”, “Vilkelis nerausta” 
ir t.t. ir tam panašiai.

Į šią tiradą nekreipiu do
mės, nes ji žemiau kritikos. 
Bet kadangi Mikromegas sten
giasi klastingu ir melagingu 
būdu sukelt “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojų antagonistiš
ką sentimentą bei neapykai- 
tą prieš mane, tai jau kitas 
dalykas. Dėl to esu privers
tas Mikromegui klastas nors 
keliais sakiniais nurodyti ;

Mikromegas rašo: ‘•J. Vil
kelis nekaip atsimoka ir tiems 
‘Laisvės’ - ‘Vilnies’ skaityto
jams, kurie jo knygą užsipre
numeravo. Jis sako, kad nė 
‘nebandęs iškilti j poetines 
viršūnes, o tik norėjęs . . . pa
siekti skaitytojų širdis, jaus-

i mus, ir prikelti jų miegantį 
protą’” (M. paties pabrauk- 

bet gal “Laisvė” suteiks;ty) Toliau M. tęsia: “Bet 
LaisVės” ir ‘Vilnies’ skaityto- 

yra jau 
kaip pa-

“Betgi/ žmonės darbinįn.teai, 
Visų turtų gamininkai”, ir t.t., 
ir pabrėžia, kad: “Tokio žo
džio, 
tuvių 
sako : 
Todėl 
“Argi
gerbiamasis, yra leistina taip 
rašyt ir ištart. Kas yra gamy
ba ir gamybininkai? Pagal 
žodyną ir anglų kalbą yra 
“manufacture”, t. y. gamyba, 
pramonė, kur pagaminami 
įvairūs reikmenys - daiktai, o 
gamybininkai yra- privatiški 
fabrikantai (“manufactur
ers”), kurie išleidžia produk
tus vartotojams; jie yra ga
mybininkai, tačiau1 jie savo 
rankomis nieko nedirba—ne
pagamina jokius reikmenų. 
Viską dart), gamina savo ran
komis darbininkai. Taigi jie, 
darbininkai, ir yra gaminin- 
kai, o ne “gamybininkai”, ne 
pramonininkai - fabrikantai. 
Vilkelis savo eilėraštyje ir 
kalba apie darbininkus gami- 
ninkus, o ne apie fabrikan
tus (“producers”).

(Bus daugiau)

Liūdime mūsų mylimos Tetos vienerių metų 
mirties sukaktį.

Kazimiera Petlitskiene
Mirė Spaliio-Oct. 12, 1955 m.

Maspeth, N. Y.

Jos malonus būdas ir draugiškumas pasiliks 
mūsų mintyse ilgai.

A. ir J. Skirmontai ir šeima

Nagi taip, krikštotėveli, pa« 
mus ligoninės dovanai, jokių 
mokėjimų nereikia. Su svei
katos pataisymu, tai pas mus 
labai gerai, nereikia už nie
ką mokėti. Jei kiek susirgai, 
tai nueisi pas gydytoją, tas 
dovanai apžiūri ir už ligoni
nę nereikia mokėti. Tai taip 
ir mūs tėvelis, gulėjo ligoni
nėje ir nereikėjo nieko mo
kėti. Ir jau dabar Šiek tiek 
apie namus 'po biskį pradeda 
dirbti, jau po biskį sveikes
nis, gal jau toliau išeis visai”.

Paklausta, kaip dabar pas
■M

—Brockton, Mass.

PITTSBURGH, PA.

Rumford, Me.
Spalio 6 d. aš, muzikantas 

Martinkus ir korespondencijų 
konrpetentiška rasėj a O. Ap- 
šėgienė jos automobiliumi bu
vome 
dens 
lapai 
darni

venimas, nagi taip: einame į 
kolūkį dirbti, tai gauname ja
vų ir dar pinigų ir gauname 
60 arų žemės dėl bulvių pasi- 
sodinimo, tai kai gerai užau
ga, tai būna bulvių nemažai. 
O iš kolūkio tai taip gaunam, 
už darbadienį, ir po pusantro 
kilogramo javų ir po mažiau 
ir po daugiau, kaip kada už
auga derlius, tai taip ir pra- 
gyvcnam, duonos užtenka”. 
Pasirašo, Genevaitė Milkevi
čienė - Lesevičiūtė, Teizų km., 
Šventežeris.

J. Lesevičius

SPAUDOS NAUDAI

jų protas, manau, 
pabudęs nemažiau, 

No. 167 mano bu- fįgg Vilkelio!” 
Kur ir kada aš 

i rašiau, 
į n les 
(protas?! Kur ir kada aš ra- 

, kad aš noriu 
! “Laisvės” ir “Vilnies” skaity
tojų prikelti miegantį protą?!

Visi žino, kad žmonės da
linasi i skirtingas klases, srio- 

Iš šitokio atspausdinto sa-Jves jr kategorijas. Dar di- 
kinio mainieriai galėjo ] 
juokti iš rašytojo.

Prasmę tokio sakinio gali- ratinkliais 
ma paįliustruot sekamai: štai 
sriaunus upelis bėga, bet kuo- 

, met jis staiga krinta žemyn, I 
tai lašais laša.

y Kalbant apie klaidas, pri
minsiu, kad ir “Gyvenimo sū
kuriai” randasi atspausdntų 
stambių klaidų. Bet čia ne 
vieta apie tas klaidas kalbėti. 
Jei “Laisvės” redakcija dar 
neuždarys man savo špaltų, 
tai atskirai stengsiuosi per 
“L.” atitaisyt bei paaiškint tas 
klaidas.

sakiau ar 
kad “Laisvės” ir “Vil- 

skaitytojų, yra miegantis

pasi- Ūžiamos ir Am. lietuviu pro-

N. pabaigoje savo 
šiame prieraše 
vėl atkartoja, 
Įrodymo, kad 
čiai: Prasti,

tavimas randasi tamsybės vo- 
_______ > apipintas ir ta 

i masė žmonių, po klerikaliz
mo sparnais, miega letargiš
ku miegu. Arba apsvaiginta 
dangiškais migdolais, pikie- 
tuoja pažangiečių sueigas. 
Apie šią žmonių kategoriją, 
o ne apie “Laisvės” -“Vilnies” 
skaitytojus, aš “Laisvės” No. 
147 šitaip rašiau:

“Mano eilių vyriausias tiks
las yra šis: pasiekt papras
čiausių 
protą, 
prie protavimo, 
.susipratimo, prie akylaus 
kimo ir t. p.”

Bet Mikromegas, anot 
paties žodžių, nerausta,

žmonių jausmus ir 
kad sužadinus juos 

prie klasinio 
vei-

klausia 
ir kas čia

vėliau- 
(“L.” No. 167) 

be mažiausio 
mano eilėraš- 

juose šlubuoja
ritmas ir rimas, stoka poeti
nio jausmo, sužavėjimo, poe
tiškos ugnelės, naujoviškumo, 
vaizdingumo, žodingumo.

Ir jis ieškodamas sau prita
rimo ir talkininkų

4 skaitytojų: “Na,
F blogo pasakyta? Argi tai ne 

tiesa?’’ Reiškia,' 
kite jam ir 
ka<t jis labai
apie mano “Gyvenimo sūku
riai” leidinėlį ir kad jo tiesa.

Toliau jis vėl, ieškodamas 
sau pritarimo, klausia1 “Ar 
su tuo nesutiks kiekvienas, 
kuris kiek tiek nusimano apie 
eilių rašymą?”

Reiškia, kad J. Miliauskas, 
A. Metelionis, Senas Vincas ir 
žymus žurnalistas ir poetas A. 
Žilėnas nei “kiek tiek” nenusi
mano apie eilių rašymą, nes 
jie per “Laisvę” ir “Vilnį” už- 

< . gyrė mano eiles.
Aš, N. vietoje būdamas, vis

gi nedrįsčiau svietui pasirody
ti tokiu dideliu ir autentišku 
(tikru) autoritetu! . . .

Daugiau per “Laisvę” šiuo 
,klausimu su N. nepolemizuo- 

A siu ir į jo priekabes neatsaki
nėsiu.

visi pritar-

jo 
sa

kydamas, -būk aš taip rašęs 
apie “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojų protą, čia tai jau 
apytikriai galima sakyt, kad 
veikiausia jo senatvės požy
miai veikia jo tokiam lygsva
ros praradimui. . .

Aš “Laisvės” ir 
skaitytojams rašiau : 
“Draugai brangieji

Vilnies

r su juo sutikite,! 
•ai gerai pasakė'

į darbą 
stokim, 

Veltui tiek laiko mes 
neaikvokim. 

Kelkime brolius, kurie dar 
miega, 

Kad jie pajaustų didžiąją 
jėgą, 

Kuri pasaulį kitaip
apverstų, 

Kuriame žmogus žmogaus 
neskerstų!” 

«žiūrėk “Gyvenimo sūkuriai’ 
puslapis 98-tas).

Vilkelis

PASTABA KRITIKAMS 
N. IR MIKROMEGUI

apie 
eilė-

MIKROMEGUI ATSAKYMAS

Rugsėjo 6-ą 
“Laisvei” rašinį, 
“KO VERTA 
♦KRITIKA’?”

d. išsiunčiau 
užvardintą—' 
TOKIA N.
Praslinkus 5

Nepasibaigia polemikos 
dr-go J. Vilkelio-Bijūno 
raščius. N. ir Mikromegas nu
sitarė “pabombarduot” dr-gą 
Vilkelį dėlei jo eilėraščių 
knygos. Vilkelis, kiek galė
damas, jiems atsikerta.

Vėliausiame savo rašte, 
(“Laisvė”, Sep. 22 d., 1956)
N. kalba apie ritmą, rimą ir 
stoką žodingumo.- Pav., jis 
paima keturias eilutes iš Vil
kelio eilėraščio, kur pasaky
ta :

nuvykę į Rumfordą. Ru- 
šalnos pakąsti medžių 
įvairiai spalvuoja—kris- 
ant žemės. Tai gamtiš

ka chemija paverčia lapus į 
trąšą (supūdo), taip dėl aug
menų ir susidaro derlinga že
mė. Tik eglynas šalnų nebijo 
—apsirengęs jauna spalva — 
žaliuoja. Vaizdas išrodo gra
žus—traukia akį prie žiūros. 
Tarpe i 
namai. Tai 
piknikų vieta. Ona sakė: 
teko man piknikauti.” 
džio, 
kaip tai: 
ko, Dragūno 
ir 8 mylios 
lordo S. Jonaičio—dar

ir 
skaitytojų susirinki- 

ir pasitarimas įvyko rug- 
30, 1956. Tai labai gra- 

draugiškas pašikalbėji- 
mūsų spaudos reikale.
tip 3 v. dieną, L.D.S. 142 

kp. name, 3351 W. Carson 
St., draugas J. Mažeika atida
rė susirinkimą, pranešdamas 
susirinkimo tikslą ir pasiūly
damas dienotvarkį. Dienotvar- 
kis priimtas. Susirinkimo ve
dėju išrinktas J .Mažeika. Už
rašyt ir pranešt į spaudą susi
rinkimo tarimus paskirtas J. 
Miliauskas.

Eina diskusijos! ir apkalbė
jimas mūsų spaudos reikale. 
Nusiskundimas trūkume žinu
čių ir korespondencijų iš Pitts-

Mūsų spaudos, Laisvės 
Vilnies, 
mas 
sėjo 
žus, 
mas

parengime būtų dalyvavę dau
giau žmonių.

Tai buvo labai gražus ir 
draugiškas mūsų susirinkimas, 
tik gaila, kad nevisi mūsų 
spaudos skaitytojai, dalyvavo.

Pirmininkui J. Mažeikai už
darius susirinkimą, buvo visi 
sukviesti prie stalų, kur gar
džiai pavalgė ir linksmai lai
ką praleido. Iš to bus mūsų 
spaudai; nauda, nes kiekvie
nas dalyvis su doleriukais pri
sidėjo. Tai labai ačiū drau
gei Načajienei už paaukoji
mą maisto!

Tarimų užraš. J. Miliauskas

BANKETAS
HARTFORDE

Banketą rengia Laisvės patrijotai, skaitytojai

LIETUVIŲ NAMO B-VĖS SVETAINĖJE
157 Hungerford St. Hartford, Conn.

Sekmadieni

Spalio 14 October
Pradžia 2-rą vai popiet

miško matyti gražūs burgbo apylinkės. Kalba 
Pliaupiu ūkis, Mažeika, 

Čia Martinkus, 
>ly- liauskas,

Po diskusijų

Simonąifis, Mi- 
Načajienė ir Imb- 

vėl tūno lietuviški ūkiai, ras. Po diskusijų pasirodo, 
Goldiešio, Gražins-1 kad mes, pittsburgiečiai, esą-;

brolių Tutlių ( me kalti, kad dabar labai ma-1 
atstu nuo Rum- žai mes rašinėjame spaudai.

apy- A. Pipiras ragino Simonaitį, 
linkėję randasi ir daugiau lie- kad jis plačiau..pradėtų yaši- 
tuvjškų ūkių. Miestas apsup
tas mišku apaugusių kalnynų. 
Vietinis Petkus sakė: “čia 
yra meškų ir stirnų”.

Čia S. Jonaičių 
duktė ir du sūnūs surengė tė
veliams 40 metų sukakties že- 
nybinio gyvenimo paminėji
mą. Svetainė buvo išpuošta 
spalvuotais kąsniukais; stalai 
apkrauti keptais kalakutais, 
keikais ir kitokiais skanumy
nais ir visokių gėrimų pilnai. 
Svečių buVo apie 200. Duktė 
kalbėjo, svečiam dėkodama 
už atsilankymą.Ir Stanley Jo
naitis aiškino apie pramogos 
tikslą.

Potani po vadovybe A. 
liausko ir lewistoniecio 

; Martinkaus graži muzika 
vėjo dalyvius prie šokimo—ir 
taip šokiai tęsėsi iki vėlyvos 
nakties, čia Čiužas man per
statė francūzą advokatą ir C. 
M. P., Co. inžinierių, 
kad čia randasi ir du 
Puidokai inžinieriai, 
čiužo brolis, kriaučius, gyve
na Lewistone.

Su muzikantais sykiu užė- 
i jome paą Maršanskius ir gra
žiai pasikalbėjome1. Dar ir ki
tose vietose buvome, tik vardų 
neatsimenu. ;

Teko nakvoti pas muzikantą 
A. Miliauską, tai K. Drokšių 
namuose. Dėkoju Miliauskui 
ir Drokšienei už priėmimą į 
nakvynę, čia abu inuzikantai. 
skambino ant piano gražiai. 
Mat, jų profesionališki instru
mentai yra smuiką ir armoni
ka. Dar . Martinkus pasakė 
taip: “Kai mano duktė skam
bindavo ant piano, o aš su 
broliu Petru ant smuikų, tai 
būdavo graži melodija. Jau 
brolis palaidotas Lawrence, 
Mass, kapuose 2 mėtai atgal. 
O duktė darbuojasi New Yor
ke ligoninėje, tai' ir ta muzika 
išnyko.

nėti, nes laiko turi, o kores
pondentas jis neprastas. J. 
Purtikas plačiai kalbėjo iš sa- 

į v o darbuotės Laisvės ir Vii- 
gražuole j nies praeito vajaus ir vėliau

Mi

ir sakė,
broliai

Mat,

Pet. Petrov

Laisvės koncerto progra
moje dalyvaus svečiai ta
lentai iš tolimų vakarų. 
Konecrtas įvyks 11 d. lap-

3 puil. Laisve (Liberty). Penktad., Spalio (Oct.) 12, 1956] kričio, RįcJlĮHOĮld Hill, N.

sukėlimui reikalingo fondo 
mūsų spaudai. Jis perkratinė
jo mūsų visų apystovą, suran
da ir nurodo draugų ir drau
gių apsileidimą. Jis sako, kad 
pas mus viską galima padary
ti, tik reikia dirbti ir nebūti 
apsileidėliais.

Kalba J. Mažeika, kuris 
kartu su J. Purtiku darbavosi 
minėtuose zvajuose. Jis sako, 
kad vien vajui sukėlimo mū
sų spaudos reikalingo fondo 
jie surinko $291.50; tai buvo 
Laisvei ir Vįlniai graži para
ma. (Praeitą metą buvo dar 
vienas spaudos vajininkas, Jo
nas Urbonas, kuris dabar jau 
miręs. Gaila jo!). Karsonienė 
kalba už mūsų spaudos Lais
vės ir Vilnies sujungimą. Mar
tinkus kalba, kad pagerbimui 
mūsų vajininkų būtų sureng
tas koks parengimas. Eita 
prie rinkimo spaudos yaj įnin
ku. Nominuota ir .raginta bū
ti spaudos vajininkų P. J. 
Martinkus. Martinkus neap
siėmė. Po didelio raginimo ir 
vėl apsiėmė būti vajininkais 
J. Mažeika ir J'. Purtikas.J

Kalba Miliauskas. Jis ragi
na, kad visi savose kolonijose 
vajininkams gelbėtų, koope
ruotų su. jais ir pranešimus 
jiems suteiktų. Punktai už 
skaitytojus kad būtų suteikta 
tik vajininkams. Načajienė 
duoda įnešimą, kad po užbai
gos vajaus būtų surengtas pa
rengimas pagerbimui vajinin
kų. Įnešimas priimtas vien
balsiai. Parengimą surengti 
apsiėmė draugės Karsokienė, 
Tmbrazienė, Rudienė ir Nača
jienė. Joms pareikalavus, vy
rai irgi pagelbės.

Pranešta, kad draugė Na
čajienė-turi atsivežus paga
minto maisto ir po susirinki
mo bus pare. Visą maistą 
draugė Načajienė paaukoja. 
Jei bus koks pelnas, Jai dėl- 
spaudos. DraUgė Načajienė 

'sako, kodėl taš nebuvo pa
garsinta mūsų spaudoje, gal

Elizabeth, N. 1
“Lapkus” šį šeštadienį

Paskutinis priminimas dai
lės mylėtojams, kad šį šešta
dienį 7-ą* vai. vakare Rusų 
svetainėje, 408 Court St., bus 

j suvaidinta trijų aktų komedi- 
jja “Lapkus”. Ne tik elizabe- 
Ithiečiai, . bet ir apylinkės dai
lės mylėtojai kviečiami skait- ; 
lingai dalyvauti. Mūsų kolo- 1 
nijoje jau seniai vyko teatras, 
ir gal po šios komedijos ims 
laiko kol kitas vaidinimas 
įvyks. |

Tad ne tik LDS nariai, bet 
visi LDS pritarėjai, nepasili- Į 
kite namie, bet patys būkite ■ 
ir savus pažįstamus kvieskite , 
būti, ir visi būsime pilnai vai- Į 
dinimu pasitenkinę. Aktoriai 
iš Brooklyn, N. Y., jus visus ' 
užtikrina ir sako, tik tie bus i 
nepasitenkinę, kurie pasiliks 
namuose, komedijos nematę/ 
bet tie, kurie atsilankys, tu
rės smagaus juoko ir ilgai įs
pūdžius atsimins ateityje.

Taip, mūsų senoji išeivija 
dikčiai senstelėjo, senatvės su- | 
laukus, čia- bus smagumo pa- j 
sigrožėti Liaudies Teatro su- | 
vaidinta komedija. Pamatę 1 
ją pasidarysite įgytais įspū
džiais jaunesni. Tad, nepa
mirškite šeštadienio , 13-tos ' 
dienos spalio(Oct.), būti 7-tą Į 
'vai. Rusų svetainėje, 408 , 
Court St., Elizabeth, N. J. 1

Kviečia LDS 3-oji Apskritis

Montreal, Canada
Klausimas dėl medikalės 
pagalbos Lietuvoje

Daugumas čia* gyvenančių 
lietuvių sielojasi, kaip , su 
išsigydymu Lietuvoje,. jei 
žmogus Suserga. Ypatingai 
vargina tuos, kuriui giminės 
ar. pažįstami ten susirgę, pra
šo iš Kanados ar iš J.A.V. 
siųsti vaistų.

Šią vasarą gavau iš Lietu
vos nuo brolio dukters laišką, 
kuriame ji rašė, kad jos tė
vas (mano brolis) pereitą žie
mą, klojime nuo balkio nu
puolęs sunkiai susižeidė, su
laužė šonkaulius, todėl ilgai 
turėjo gulėti ligoninėje. Ra
šydamas jai laišką tarp kijko 
paklausiau, kas padengė li
goninės išlaidas, kuomet jis 
dar ir dabar nedirba. Parašiu
si man atsakymą, š. m. rugsė
jo 23 d., prisimena ir tuo 
klausimi. Kadangi atsakymas 
turi visuomeninės reikšmės 
(visas laiško- turinys kitais 
klausimais grynai asmeniš-

Pietūs bus su visais įvairumais, kokie būna 
duodami visuose banketuose. Plano vykdytojai 
pasiruošė priimti svečius iš arti ir toli. Žmonių 
bus daug iš visos apylinkės, nes dienraščio rė
mėjai pasikalbins ir kartu atvažiuos su savo 
draugais ir prieteliais gražiai pasilinksminti.
Prie durų bus priimama nuo kiekvieno dovana $2.50

Elizabeth, N. J

"LAPKUS"
Trijų Aktų Komedija

Suvaidins Lietuviu Liaudies Teatro artistai iš 
New Yorko.

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
Trečioji Apskritis

Įvyks šeštadienį

Spalio 13 October
Pradžia 7-tą vai. vakare

Salėje 408 Court Street
VAIDINTOJAI:

Povilas Rainys, Adelė Rainienė, Jonas Valentis, 
Suzana Kazokyte ir Eva Mizarienė
REŽISIERIUS—JONAS VALENTIS

Kviečiame visus atsilankyti ir pamatyti šį 
labai įdomų parengimą, kurį atliks žymūs ar
tistai.

Rengejai

* ( g iimuauiuiHiauimttgifniiiiriiiinriiinnmhiptžiiiiinnriiiiitahn juiiuwiwuuiuiiiiiunniiĮųiuiiiwnTĮn(t»niiiiipwuiiM4Ui^Ml

BE ATIDĖLIOJIMO UŽSISAKYKITE

SENO VINCO POEZIJOS KNYGĄ
Užsisakydami jo poezijos knygą pagerbsite 

ilgametį darbininkišką rašytoją ir prisidėsite 
■ prie apšvietos platinimo darbo. Jūs kartu bū

site išleidėju tos knygos, nes jūsų vardas bus 
knygoje įrašytas kaipo išleidėjo.

Knyga iš 128 puslapių, kabia $1^00

UŽSAKYMUS PRAŠOME SIŲSTI ADRESUOJANT:

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

Šuomi užsiprenumeruoju Seno Vinco Poezijos 
knygą ir prisiunčiu

Vardas

Antrašas

Miestas
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Ar girdėjote, kas bus Aido

Choi•o koncerte?
45 Metą Vedybą Sukakties Paminėjimui

BANKIETAS

tomos naujos krautuvės, res-| 
toranai ii’ panašūs pastatai, o 
ten apie medžiagos stoką nei 
kalbos nėra.

NEW YORK
MALE and FEMALE

mirė 
sulaukęs 

Paliktame 
kad iš

Jau 
sezono 
vienas 
laukiamas),
koncertas.

greitai artinasi žiemos (tarptautinį liaudies festivalį, 
meniški parengimai. O 
tų pirmutinių (ir visų 

tai Aido Choro

Girdisi jau klausimai 
šalies:

—Ką aidinčiai mimu 
šį kartą? Kas metai jų 
certai būna skirtingi ir
rūs. Ką mes šį kart sulauk
sim ?

iŠ pa-

duos 
kon- 
įvai-

Taip, Aido koncertai būna 
tradiciniai nauji ir įvairūs. At
simenat Aido Choro Opereti
nius Koncertus, jo Broadway 
Revue “Gatvės Scena”. 40-ties 
metų Sukakties programą, 
operetes “Sudrumsta š;rdis”, 
“Papita” il
gai tą patį 
eis ir šių 
Dainininkai 
darbuojasi

—Well, 
Aidiečiai

‘Grigutis”? Pa
sekmingą planą 
metų koncertas.

nenuilstančiai 
prie to.
tai kas bus?
švęs savo rūšies

Keliausime su daina į toli
mus kraštus, susipažinsimo 
arčiau su kitu tautų muzika 
ir jų kultūra, žinoma, ap
sistodami gerą laiką pas savo 
namiškius—mūsų brolius, se- 
sutes, gimtojoj šaly.

Pakely girdėsime ispanų 
čigonų dainą, slovakų šokikų 
dainas, vokiečių “lieder” lop
šinės dainą, ukrainų, Jugo
slavų, francūzų ir amerikiečių 
liaudies dainas.

Premjeruosime Jono Dirve- 
lio naują dainą “Anksti Rytą” 
ir dramatizuosime jos mintis.

Galima užtikrint, kad Ai
do Choro koncertas spalio 
(Oct.) 28 d. bus spalvotas ir 
įspūdingas. Apart choro bus 
ir eilė' kitataučių svečių dai
nininkų ir šokikų. Pasižymė
kite diena iš anksto. O dar 
geriau, pasipirkite bilietus iš 
anksto.

Kur džiovos ligai didžiausia 
rugiapiūte?

New York Tuberculosis and 
Health Association pravedė 
platų tyrinėjimą visuose pen
kiuose miesto pavietuose. Ty
rinėjimas buvo pradėtas 1949 
metais ir baigtas 1951 metais. 
Tiktai dabar paskelbti šios or
ganizacijos atradimai, kurie 
kalba apie džiovą, gyvena
mus namus ir žmonių įplau
kas. Tai, kas labai seniai ži
noma, tyrinėjimas tiktai pa
tvirtino. Susirgimai džiova 
(sukatomis) eina ranka ran
kon su žmonių įplaukomis ir 
gyvenamaisiais namais. Kur 
susikimšimas, ten daugiau 
smaugia džiova. Kur mažos 
įplaukos, ten džiovos’liga turi 
puikią rugepiūtę!

metinės įplaukos siekė apie 
$3,526 šeimoje, o tiktai koks 
dešimt procentų jų namų yra 
labai prasti gyvenimui, susir
gimų džiova buvo 369.

Betgi paėmus 100,000 žmo
nių, kurie turėjo metinių 
Įplaukų tiktai tarpe $1,778 ir 
$2,637 šeimoje, o Jų gyvena
mų' tarpe 
netinkami 
susirgimų 
2,392!

Vadinasi, tarpe mažai už
dirbančių ir bloguose namuo
se gyvenančių žmonių džiova 
susirgimas, buvo nuo dviejų ir 
pusės iki 
dėsnis.

Juk tai 
las, kad
tuoja šiame mieste.

19 ir 57 procentų 
gyvenimui, džiova1 

buvo nuo 1,087 iki

Štai kokios skaitlinės: Paė
mus 100,000 gyventojų, kurių

septynių kartų di-

didžiausias skanda- 
tokia padėtis egzis-

Daktaras atsižadėjo, ; Gal piliečiams neberei- 
tėvas kūdikį išgelbėjo kės kasmet registruotis

Dr. Spitz, chirurgas, nuleido 
rankas ir pasakė, kad John 
Bilterio dukrytė turės mirti, 
nes nustojo veikęs aparatas, 
kuris buvo jos galvon įdėtas 
prilaikymui vandens spaudi
mo ant jos smegenų. Bet, kai
po inžinierius, Holter, ėmėsi 
darbo tuojau pagaminti nau
ją įtaisą. Ir tas jam pavyko, | kės pranešti tik tokiame atsi- 
ir mergaitė tebegyvena. Ne 1,1 ’ 1 ----- -
vien tik jo dukrytė tapo iš
gelbėta nuo greitos mirties, 
bet jo prietaisas toks geras, 

" jog yra naudojamas ir kitų 
kūdikių gelbėjimui, sergančių 
tokia pat liga.

Miesto majoras Wagneris 
žada kovoti, kad miesto ta
ryba priimtų tokį įstatymą, 
kuris panaikintų reikalavimą 
piliečiams užsiregistruoti prieš 
kiekvienus balsavimus. Bū
sianti įvesta tokia sistema, jog 
užteks vieno užsiregistravimo. 
Paskui rinkimų komisijai rei-

Dėl rojaus šunims 
ir katėms

tikime, jeigu pakeisi savo gy
venimo vietą. Tai būtų dide
lis palengvinimas New Yorko*
piliečiams. Gerai būtų, kad 
miesto taryba be delsimo ma
joro pasiūlymą, priimtų ir pa
darytų įstatymų. Be kitko, to
kia pastovi registracija sutau
pytų milijonus dolerių 
miesto biudžeto.

dėl

Bronxe sena organizacija 
’‘American Society for the 
Prevention of Cruelty to Ani
mals” pastatė pasenusiems ir 
benamiams šunims ir katėms 
naujutėlę prieglaudą. Pasta
tas ir vėliausi įtaisymai kašta
vo net $350,000!

Galimas daiktas, mes daž
nai pamirštame benamius ir 
pasenusius žmones, bet visuo
met pasirodome, kaip mato
te, geriausiais geraširdžiais 
šunims ir katėms.

ARKLYS NUSIGANDO, 
MERGAITĖS NUKRITO

Dvi jaunos mergšes — Miss 
Irene Dumlont, 16 metų ir 
Miss Carlo Cincibus, 13 metų, 
—nusisamdę arklį, 
ant jo 
Parką, 
žin ko 
lėkti.
Miss Dumlont gerokai susižei
dė. Ji randasi ligoninėje.

užsisėdo 
ir pasileido po Central 
Bet greitai arklys ka- 
išsigando ir pasileido 

Mergaitės nukrito, . V

MILŽINIŠKA KRAUTUVĖ

WAGNER THEATER
110 Wyckoff 

Ridgewood.
Ave., (arti DeKalb) 

HEgeman 3-2613
Gimbel kompanija pasista

tė ir jau atidarė didžiulę 
krautuvę Valley Stream mies
telyje. Savininkai sako, kad 
jų krautuvėje yra išdėta par
davimui $3,000,000 vertės 
100,000 įvairiausių daiktų. Jie 
sako, kad jų biznio metinė 
apyvarta pasieks $12,000,000.

12, iki Tieč. Spal. 17 
“EMPEROR WALTZ” 

Linksma muzikališka * 
Komedija-Romanas

Taipgi 
“HANSL & GRETL” 

“DIDELĖ ŠEIMA” 
ir

Vėliausios Vokiškos žinios

Penkt. Spal.

Paliko milijonus dolerių 
bažnyčioms ir 
ligoninėms

Kapitalistas Merrill 
praėjusį šeštadienį 
70 metų amžiaus,
testamente nurodoma, 
jo milijonų $5,500,000 turi ei
ti ligoninėms ir bažnyčioms. 
Daugiausia tenka Amhurst 
kolegijai — net $2,000,000. 
Sakoma, kad Merrill paliko 
turto virš $8,000,000 vertės.

Manila. — Filipinuose 
sustojo 22 Indonezijos par
lamento nariai, kurie lan
kėsi Kinijoje. Jie sakė, kad 
is'siveža l *•- i i- 
išsiveža kuogeriausius

Didelis pastatas 
iš stiklinių sienų
Multimilioninė Corning Glass 

Works kompanija pastatys 28 
aukštų pastatą beveik vien 
tik iš stiklo. Tai bus vienas 
iš įdomiausių pastatų pasauly
je. Vieta jau' parinkta — tai 
ant kampo 5th Ave. ir 56th i 
St., Manhattane. Kiek toks 
pastatas kaštuos, pranešime 
nepasako. Statyba prasidė-Į 
sianti ateinantį pavasarį.

S. S. KRESGE
ROOSEVELT FIELD

įspūdžius.

PRANEŠIMAS
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 7-tos Apskr. metinė kon
ferencija jvyks spalio 21 d., 11:30 

I vai. ryto, 318 Brdoaway. Kviečia
me visas kuopas prisiųsti skaitlinga 
delegatų skaičių. Turėsime daug 
reikalų aptarti, kas link ateinančių 
metų veikimo. Taipgi dienraščio 
Laisvės klausimų, ypač ką tik pra
sidėjusį vajų, gavime naujų skaity
tojų. J. Jaskevičius, Sekr.
• (199-202)

Opp. Macy’s 
Vietų 

pardavinėtojams 
Vyrai 

ir 
Moterys

STALU PATARNAUTOJOS 
VIRTUVĖJ PAGELBIN INK Al 

PORTERIAI 
SANDftLYJ VYRAI 

SANDELYJ MOTERYS 
Taipgi 

Atidarymai
HIGH SCHOOL MERGAITĖMS 

IR BERNIUKAMS

Frank ir OJga Reinhardtai
Jų pagerbimui 45 metų vedybinio gyvenimo 

proga banketas įvyks sekmadienį

Spalio 21 October
Tai bus pietūs, pradžia 1:30 vai. dieną

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

Reinhardtų pagerbimui banketą rengia Mr. & 
Mrs. Walter Keršuliai, Mrs; K. Petrikienė, 

Mr. & Mrs. Julius Kalvaičiai.'
Rengėjai maloniai kviečia visus Reinhardtų 

draugus ir visus Didžiojo New Yorko 
apylinkės lietuvius dalyvauti 

šiame gražiame pokilyje.

Brooklyno-Queens tėvai 
prašo daugiau mokyklų

Miesto planavimo komisija 
jau trečią, dieną miesto rotu
šėje (City Hali) veda ap
klausinėjimus apie mokyklų 
statybą. Per tas kelias dienas 
net šimtai tėvų delegacijų at
vyko, kad išdėstyti savo rei
kalavimus. Daugiausia tokių 
delegacijų atvyksta iš Brook- 
lyno ir Queens. Visos dele
gacijos turi vieną nusiskundi
mą1 neužtenka mokyklų. Be
veik dauguma pradinių mo
kinių Brooklyne ir Queense 
lanko mokyklas dviem pamai
nom, nuo 8 iki 12, o kiti nuo 
12 iki ketvirtos. Normališka 
būtų, kad visi vaikai lankytų 
mokyklą nuo 
nos valandos 
turns.

Iš Queens
(busų su 500 tėvų, kurie 
nizuotai įmaršavo į Miesto 
rotušę. Iškelta, kad dauge
lyje vietų, kur pradėta moky- 
kyklas statyti arba senas tai
syti ir
pamaži ir kartais visai sulai
komas, 
J’uo tarpu visur aplink auga' 
nauji privatiniai bizniai, sta-1 can afterT p.’'m'

DOMESTIC & IMPORT 
STORE

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

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

kai ir angliškai plokštelės.
HEgman 3-9773

HELP WANTED FEMALE

Cleaning Women. To work 6 
P. M.—12 P. M. Cleaning offices 
in large bldgs. Up to age 45. Ap
ply 9 A. M. all wk. Please do not 
telephone. Must speak English. NA
TIONAL CLEANING CONTRACT
ORS, 9 W. 29th St., N. Y. C.

(198-202)

OPERATORS Wanted. Binders ori 
singer sewing machine, aprons, 
table cloths, . experienced. Also 
II E M S T I T C H ERS, experienced. 
Stamped goods, pillow 
scarfs.

COLORTEX
740 Broadway, near

tubing and

pertrauka
su vie- 

pic-

atvyko 10 auto- 
orga-

didinti, darbas eina

“Mirties bučkis”
Prokuroras Javits, republic 

konų partijos kandidatas į 
Senatą, nusikalė naują termi
ną. Jis sako, kad demokratų 
reikalavimas užtikrinimui far- 
meriams “90 procentų parity” 
yra niekas daugiau kaip “mir
ties bučkis”. Jis sako, kad 
toks farmeriams užtikrinimas 
juos padarytų tinginiais ir su 
laiku privestų prie bankrūto. 
Jam atrodo, kad daug geriau 
ir sveikiau farmeriams, kai 
gyvena pusbadžiai. Tada 
yra energingi ir darbštūs!

PABĖGO NUO TĖVŲ 
IR UŽSIMUŠĖ

jie 
jie

merDu Bronxo jaunuoliai, 
gaitė 14 metų amžiaus ir vai
kinas 16 metų -amžiaus—Miss 
Madelyn Speckter ir Ronald 
Hanswirth — pabėgo nuo tė
vų, apsiženijo. ir po septynių 
dienų užsimušė automobilio* 
nelaimėje; > Ohio į valstijoje. 
Abiejų tėvai gyveąa didžiau
sią liūdesį. 
_________ _i

FINLAND HOUSE
39 E. 50th ,St„ MU. 8-0018

SMORGASBOARD 
ir SKANUMYNAI

• • / ’
Pietūs, įsigėrimai, vakarienės.

Atdara sekmadieniais.

Every Fish In The Ocean! 
IMPORTED & DOMESTIC'

Pickled, smoked, dried, in balls, 
filets, skinned-cured, frozen and 
otherwise. Complete line of im
ported bakery items, also im
ported candy. All customers pre
senting tills ad entitled to 10% 
discount on purchases of $5 or 
more.

Nordic Food Stores, Inc.
7114—5th Avė., B’klyn. Est. 1927. 

SH. 8-3957.
Open 8 A. M.—-10 P. M. 

Sun—-12-6 P M.
2 bls. from 69th St. BMT S ta, 

or Belt P’kway exit

8th St.
I

(198-201) Į

FITTER-SEAMSTRESS

Exclusive ladies’ apparel. Exp’d. 
5-day wk. Apply in person morn'ings 
only.

THE MADEMOISELLE SHOP 
97 Pondfield Rd., Bronxville, N. Y.

(194-200)

Business Opportunity

nes nėra medžiagų. Delicatessen & Grocery. Glendale 
& Cooper Ave. Established 30 years. 
Sold completely equipped by owner.

Pillnam—Daliai Laiko 
Valandas Patvarkysime 

Jūsų Patogumui

Kreipkitės
9 A. M.—5 P. M. 

Pirm, iki Sešt.

Cl 94-200)

HELP WANTED MALE

DAILYDft

Patyręs—nuolatiniam darbui 
su gera alga.

TOP COMPANY 
šaukite: M U. 6-3978

(196-202)

BALDŲ taisymui ir užbaigimui 
vyras — patyręs — nuolatinis 
has su gera alga.

TOP COMPANY
Saukite M U. 6-3978

DAILYDftS

dar-

(196-202)

Su Patyrimu 
Krautuvių Rakandai. Gera alga.
PLAZA WOODWORKING CO.

38-70 Vernon Bvld., L. I„ N. Y.
(197-199)

116

MUTUAL FUND 
SALESMEN WANTED 

Full & part time 
Top commision arrangement 

with tremendous potential 
Complete Training Program 
SELECTIVE SECURITIES 
Broad St., N.Y. C. WH. 4-2366_ 

(196-2021T

SHEET METAL WORKER

LEAFS
TV SERVICE SALES

GI. 7-0425
Prompt—Efficient' Repairs 

353 Victory Blvd. 
Near Cebra Ave.

Aguonėlių, citron nuts, almopds. 
Aguonų sėklų mašina, imp. $4. 
Mėsai malti mašinėlė, imp., Įvai
rių; Almondus malti maš. $1.75 
iki $4.50. Vanilla stalks, ungariš- 
kos salamės.

H. ROTH & SON, IMPORTER 
1577 1st Ave. (82 St.), N. Y.

RE. 4-1110
Siunčiame per paštą

HE. 2-2810

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 245172

5 sv.

VALGIO PAKIETAI Į LIETUVĄ 
•LATVIJĄ, RUSIJĄ

i it' ’f•:'■ -

j Pristatymas Garantuotas Pirm Kalėdą
% -V i p f * •

Pakietą^—Maišytas: 5 sv. taukų kenųose; 5 sv. cukraus;
'• ryžių; 3, jsy.į khyosHtiktai $31.50.

?’ Špėrtąh)<fcalėdų Pakietas: j 5 sv. taukų ken.; 5 sv. miltų (geros 
rūšies) į 5Įąv| jCpkraųs; 1 sv. šokolado; 1 sv. saldainių; 1 sv. razinkų. 
12 KaJedįj ąglaitėi žvakių. Tiktai $80.00.
' Pakirtas, A<-r20 sv. cukraus, $19.50; Pakietas B—20 sv. miltų, 
$19.00; Pakirtas 'C—-20 sv. ryžių, $21.50; Pakietas D—18 sv. taukų. 
$32.50. Nėmcikate daugiau, kaip pažymėta. Įskaitytas Sovietų muitas. 
Galutinės' kainos; Mes garantuojame pristatymą pirm Kalėdų, jei
gu užsakote prieš arba ant spalio 18 d. Pakietai išsiunčiami tiesiog 
iš mūsų Sandėlio Šveicarijoje. Tai nelaukite, užsisakykite dabar. 
Skambinkite ar rašykite:

TAZAB OF LONDON
\ Tel. MIL 4-3281. Atdara kasdien (iškaitant Sekmadieni) iki 5 v. v.

HAUSER’S PORK STORES
Vokiško stiliaus mėsą, dešros, 

Sauerbratten. Geriausios rūšies, 
visuomet šviežia.
,43-09 Broadway .(43 .ir 44 Sts.)

3829 Fulton! St. (Crescent St.) 
Brdįįklyn, N. Y.

Astoria 8-8847—Applegate 7-4568

Siūti sukneles ir planuoti ma
das. Jus išmokins kaip artistiš
kai sukirpti sukneles, pasiūti, ir 
francūzų madas sutaisyti. Kursai 
dienomis ir vakarais, vyrai ir mo
terys. Po asmeniška vadovybe 
Mme. Sapho.,

MAISON-SAPHO
SCHOOL OF DESIGN

& DRESSMAKING
312 W. 83rd St., N. Y. O.

(199-205)

Ideal Family Business.
Long established Delicatessen—Gro
cery. Frozeri foods, beer. Complete
ly equipped. Good location. Sold by 
owner.

1st class layout man. Work on 
heavy and light, gauge metal Also 
ARC WELDER. Exp. Steady work, 
good pay. Top Company. Phone or 
apply.

EXPERT HASS METAL 
FABRICATORS

292 Flushing Ave., B’klyn 5 
ULster 5-1060

(197-205)
CI. 5-8945

(194-200)

Brooklyn, Woodworking Factory. 
2,000 sq. ft. All woodworking ma
chinery, also completely equipped 
spray room. Doing business at 
present; sold direct by owner. Days: 
HY. 6-9118. Eves.: CO. 6-7714.

Superintendent.
ment house. Oil. 
Interviews at:

For small apart- 
Apt. plus salary.

Si., Forest Hills,

(193-199)

Ideal for Family. Bakery for rent. 
$125 per month. New equipment, 
corner store. Metropolitan & Leon
ard Streets. Finished basement. 
Call mornings, EV. 4-252.

(198-201)

BEAUTY SALON. For Sale. Est. 
25 years. Ridgewood vicinity. Newly 
decorated, 3 wet booths, 3 dry. 
Completely equipped. Sold by own
er. Call aftr 6 P. M. HY. 7-4149.

(197-203)

Fruit Market. Yon’kers, doing 
good business. Owner retiring af
ter 30 yrs. Being sold completely 
equipped. Will sell for inventory. 
Sold by owner. YO. 3-7752.

(193-199)

Heart of Poconos. Delikatessen, 
valgykla. Pilnai paisyta. 2 geso 
pumpos. Yra apartmentas, aliejaus 
šiluma. 1 akras žemės. 116 mailių 
New Yorkas. Viskas $10,000. Sa
vininkas. RE. 4-0606.

(193-199)

Grocery. Sold completely equipped. 
Sacrifice due to illness. Large, 
stock, worth $4,000. Weekly gross 
business $700, price $6,000. Sold by 
owner. College Point. IN. 3-4811.

(193-199)

64-65 Wetherole
' Apt. 3A—Apply at once.

(197-200)

TECHNICIANS. Creative engin
eering Co. Mechanical assemblers & 
technicians. Assemble, opp. $1.25— 
$2,00 hr, plus exc. benefits. Call 
Mr. Paine. Microphase Corp. WE. 
9-1998. Open Sat.

(198-204)

DORSH BINDERY CO.. 383 Hud
son St, N. Y. C., is hiring COLLAT
ORS, no carbon, maximum salary. 
36’4 hrs. per week. Good job. Top 
Company.

METAL MAN

(198-204)

be good production man. 
permanent position if

Must 
Excellent 
qualified.

D. & E. AUT6 BODY 
IL. 7-0883

(199-205)

Dallydė. Patyręs. Prie puikių 
moderniškų rakandų. Nuolatinis 
darbas.

CONTEMPORARY INTERIORS 
185-11 Union Tpk., Flushing, L. I.

AX. 7-7588

(199-202)

1st Ciass Machinist

For experimental Machine shop. 
Steady interesting work. Salary 
commensurate with experience. 
Must be U. S. Citizen. OR. 5-1384.

(199-201)

4 gusi. Laisvi (Liberty) Penktad., Spalio (Oct.) 12, 1956




