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KRISLAI
Stevensonas teisingas. 
Vieno jaunuolio nuomone. 
Gerai išnaudojo.
Kodėl ?
Turėtų susitaikyti.
Sena galvosena.

Rašo A. Bimba

Gerai, kad demokratų 
kandidatas Stevensonas nepa
leidžia iš savo rankų tvirto ir 
populiaraus argumento. Jo 
reikalavimas, kacLbūtų bando
ma susitaikyti su kitomis šali
mis ir baigti atominių bombų 
sprogdinimus yra teisingas 
reikalavimas.

Jis populiarus liaudyje. 
Jam pritaria kiekvienas pro
tingas mokslininkas.

Aną dieną išsikalbėjau su 
vienu jaunuoliu, buvusiu jū
rininku ir jau galinčiu bal
suoti.

* •

Jis man išdėstė vieną argu
mentą prieš Stevensoną. Girdi, 
jis jau yra tiek daug Ameri
kos žmonėms prižadėjęs, jog 
nė pusės jų nebegalėtų išpil
dyti, jeigu būtų išrinktas.

Bet ar jis balsuos už Eisen
hower]? Jis pats abejoja. Jis 
dar nėra apsisprendęs.

Tikėsite ar ne, bet tokių 
dar neapsisprendusių balsuo
tojų randasi labai daug. Ma
noma, kad kaip tiktai jie ir
nuspręs 
tu s.

šių rinkimų rezulta-

Republikonams reikia ati
duoti didelis kreditas už vie
ną dalyką. Jie puikiai išnau
dojo prezidento Eisenhowerio 
gimtadienį propagandai už jo 
kandidatūrą. Po visą plačią 
Ameriką buvo surengtos “pa
lės.” Visur jos buvo skaitlin
gos ir televizuojamos.

Ypač įspūdinga buvo parė 
• Baltajame name. Ten jis bu

vo rodomos su savo žmona 
Mamy ir anūkais. Įžymusis 
filmų aktorius James Stew
art pirmininkavo.

New Yorko mieste šiemet 
net septyniais procentais ma
žiau piliečių užsiregistravo 
balsavimmui, negu 1952 me- 

Ą tais!
V Tikrai stebėtis reikia. Rei

kia nepamiršti, kad per pas
kutinius ketverius metits 
miesto gyventojų skaičius ge
rokai paaugo, o vistiek ma- 

' ' žiau užsiregistravo balsavi
mui. ' '

Imant gi visą New Yorko 
valstiją abelnai, dalykai dar 
blogesni. Per visą valstiją 
užsiregistravusių skaičius nu
krito net devyniais procen
tais. Tikras skandalas. Tai pa
rodo didelį piliečių nepaisymą 
rinkimų.

Tai skaitoma dideliu de
mokratams smūgiu. Ypač New 
Yorko mieste juk demokratai 

i yra didelėje daugumoje. Ko
dėl jiė nesusiprato užsiregis
truoti ?

Japonijos delegacija jau 
Maskvoje. Jai vadovauja 
premjeras Hatoyama. Ji ten 

‘pribuvo ieškoti taikos ir susi- 
tarimo su Tarybų Sąjunga. 
Susitarimui dirva buvo jau 
paruošta per pirmesnius pasi
tarimus.

Užmezgimas normališkų ry
šių tarpe Japonijos ir Tarybų 
Sąjungos padėtų užtikrinti 
taiką Tolimuosiuose Rytuose. 
Manoma ir laukiama tokių ry-

Apie H-bandymų draudimą
Demokratai raginsią 
Ufisenhowerį prabilt

Suezo kanalo klausimas
Kairas patenkintas 
tarybiniu vėlavimu

Washingtonas. — Demo
kratų partijos nacionalinis 
pirmininkas Paul Butleris 
atsikreipė į prezidentą Ei- 
senhowerj, ragindamas jį, 
kad jis pasisakytų aiškiau 
kpie atominiai- hidrogeni
nių bandymų sulaikymą. 
Kaip žinia, Stevensonas vis 
labiau tą klausimą padaro 
centriniu priešrinkiminė
je kampanijoje. Butleris 
kalbėjo Cross Roads mies
te Naujojoje Meksikoje. Jis 
sakė, kad visi Amerikos 
žmonės nekantriai laukia, 
kad Eisenhoweris sutiktų 
su Stevensonu, kad reikia 
pabaigti tas atomines lenk

Britai jau galvoja apie Kipro 
padalinimą j 2 tautines zonas
Londonas. — Matydami, 

kad jie negali numalšinti 
Kipro salos graikų nacio
nalistinio judėjimo, kuris 
veikia už prisijungimą prie 
Graikijos, britai sugalvojo 
naują planą: esą, bus ban
doma padalinti Kiprą į dvi 
tautines zonas: graikų, ku
rių saloje yra apie 400,000, 
ir turkų, kurių yra apie 
100,000. Turkiškasis salos 
penktadalis liksiąs po britų 
globa ir jie ten galės 
palaikyti savo bazes, o li
kusieji keturi penktadaliai 
galės prisijungti prie Grai
kijos.

Bet keletas faktorių stoja 
kelyje. Visų pirma, Kipro 
graikai ir turkai gyvena 
susimaišę, o ne atskirose 
teritorinėse dalyse. Taigi, 
kad padalinti salą į dvi zo
nas, reikėtų perkelti daug 
gyventojų, sudaryti grynai 
turkišką zoną, iš kurios iš-

šių sumegimo po šio pasitari
mo Maskvoje.

Arnold Toynbee pripažin
tas ir skaitomas dideliu istori
ku. Buržuaziniame pasaulyje 
jis laikomas aukštu autoritetu.

Bet Mr. Toynbee labai daž-' 
nai nugalvoja labai senoviš
kai. Pav., jis iš naujo kelia 
jau seniai visų rimtų moksli
ninkų, istorikų ir visuomenin
ki! supliektą filosofiją apie 
gyventojų prieauglį. Girdi, 
mes jau baigiame nugalėti 
ir su laiku nugalėsime ka
rus, visas masines žmonių 
skerdynes ir visokias ligų e- 
pidemijas. Bet badas mus nu
galės.
- Girdi, žmonių tiek daug 
prisiveis, jog mūsų žemė ne
bepajėgs juos visus išmaitin
ti!

Istorikas Toynbee pamirš
ta du dalykus. Vienas, kad 
mokslas maisto gamybą gali 
šimteriopai ir daugiau pakel
ti. Antras, kad apsišvietę 
žmonės gražiai išmoks vaikais 
neapsipilti. Jau dabar visoje 
eilėje šalių gimdymai ir miri
mai ranka rankon eina, jų 
gyventojų skaičius nebekyla, 
arba kyla tik labai, labai lė
tai.

tynes, susitarti su kitais 
kraštais, kad išvengti vi
siems pražūtingo karo.

Prez Eisenhoweris jau 
anksčiau išsireiškė apie 
Stevensono siūlymą. Jis sa
kė, kad tai tik “teatrinis 
pasisakymas”. Butleris sa
kė, kad Eisenhoweris turė
tų apsigalvoti ir pakeisti 
savo nusistatymą, nes jis 
tokiu būdu žaidžia mūsų 
krašto ateitimi ir žmonių 
gerbūviu. Butleris sakė, 
kad demokratai nenustos 
p r i minti Eisenhoweriui, 
kad jis prabiltų rimčiau 
šiuo klausimu.

sikeltų graikai ir kurion 
sukeltų visos salos turkus.

Taipgi labai abejotina, ar 
Kipro graikai sutiktų su 
tokiu planu, nes jie skaito 
visą salą sava ir priklausy- 
tina Graikijai.

Socializmo šalyse <

Seimai vaidins 
svarbesne role C.
Maskva. —Tarybinės Ko

munistų partijos organas 
“Komunist” sako, kad nuo 
dabar parlamentai vaidins 
vis svarbesnę rolę socialis
tiniuose kraštuose. Tas or
ganas sako, kad iki šiol par
lamentinės 'socializmo sta
tybos formos dažnai buvo 
paneigtos. Kaip žinia, ke
liuose socialistiniuose kraš
tuose, ypatingai Lenkijoje, 
seimų vaidmuo padidėjo. 
Lenkijoje dabar seimo ko
misijos turi teisę klausinė
ti ministrus, svarstyti 
smulkmeniškai klausimus, 
tuo tarpu, kai anksčiau sei
mo rolė faktinai buvo be
veik tik ceremoniale, nes 
seimas tik patvirtindavo 
valdžios iš anksto, padary
tus nutarimus.

Nina Ponomareva jau 
išvyko į Tai’. Sąjungą

Londonas. •— Tarybinė 
sportininkė Nina Ponoma- 
seva laivu “Molotovas” iš
plaukė iš Britanijos namo. 
Tai ta sportininkė, kuri bu
vo apkaltinta vienos krau
tuvės skrybėlaičių-berečių 
vogime. Dieną prieš iš
plaukdama Ponomareva 
prisistatė teisman ir tapo 
nuteista tik lengva pabau
da — apie $8. Ponomareva 
sakė; kad ji nevogė, kad tai 
buvo tik nesusipratimas. Ji 
per kelias savaites radosi 
tarybinėje amb./udoje, iki 
prisistatė teisn a. Kiti 
sportininkai, kurie buvo su 
ja atvykę, išvyko protes
tuodami, nedalyvavę numa
tytose rungtynėse.

Vengrij a ir Jugoslavija 
stiprina ryšius, vengrai 
svečiu o j as J ligosią vi j o j e
Buvęs premjeras Nagy vėl priimtas partijon

Budapeštas. — Santykiai 
tarp dviejų kaimyninių ša
lių, Vengrijos ir Jugoslavi
jos, greit darosi geresni ir 
tampresni. Iš Belgrado pra
nešama, kad ten atvykusi 
vengrų delegacija 'priimta 
kuo draugiškiausiai. Dele
gacijos p r i e š a kzy j e stovi 
Vengrijos Darbininkų (Ko
munistų) partijos gen. se
kretorius Erno Gero, prem
jeras Andras Hegedus, vi- 
ce-premjeras Apr o ir Ja
nos Kadar, partijos polit- 
biūro narys, kuris per tre
jus metus po Rakošio re
žimu buvo kalinamas kaip 
opozicionierius.

Vengrijos Darb įninku 
partijos organas “Szabad 
Nep” sako, kad vengrai tu
ri daug ko pasimokinti iš 
jugoslavų, lygiai, kaip ju

Eisenhoweris ir Nixonas

“Senstantis kondidatas ir
M / ’

jo ambicingas įpėdinis”
Wahingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris praei
tą savaitę minėjo savo 66-ą 
gimtadienį. Jis gavo svei
kinimus iš daugybės asme
nų, ypatingai iš savo sto
vyklos — republikonų. Bet 
jo oponentas, demokratų 
kandidatas Stevensonas, ta 
proga Chicago j e išsireiškė, 
kad Eisenhoweris yra 
“senstantis kandidatas,” o 
Nixonas, vice-prezidentinis 
kandidatas, yra ne tik 
tuom, bet ir “ambicingas 
įpėdinis,” kuris laukia išsi
žiojęs progos tapti prezi
dentu.
Demokratų vice-preziden

tinis kandidatas Estes Ke- 
fauveris tuo tarpu pareiš
kė, kad Nixonas yra žmo
gus, kuris stengiasi patekti 
į. Baltąjį namą “po netikro-

įtakingas negrų laikraštis 
pasisakė už A. Stevensoną

Chicago. — “Chicago 
Defender”, kuris skaitomas 
bene įtakingiausiu Ameri
kos negrų laikraščiu, pasi
sakė už Adlai Stevensoną 
ir demokratus, nors išreiš
kė ir savo rezervacijas, ne
pasitenkinimą faktu, kad 
rasistai - diksikratai lieka 
po ’ Demokratų partijos 
sparnu.

“Chicago Defender” pa
sisakymas suteikė nema
žai vilties^ demokratams, 
kurie paskutinėmis savai
tėmis nemažai susirūpino 
dėl negrų balsų. Mat, eilė 
kitų negrų laikraščių, kaip 
tai Harlemo “Amsterdam 
News” remia rep'ubHkonus, 
kaip mažiau palankius re- 
sistams. Už .Eisenhowerį 
taipgi pasisakė negras kon- 
gresmanas Powellis iš New 
Yorko.

goslavai galėtų pasimokin
ti iš vengrų. Tas laikraštis 
sako:

“Mes turime ypatingą pa
garbą Jugoslavijos Komu
nistų partijai ir atydžiai 
stebim ta specialų kelią, 
kuriuomi ji stato socializ
mą. Mes daug ko galime 
iš to pasimokinti. Ypatin
gai vertos dėmesio yra dar
bininkų tarybos.”

• “Szabad Nep” taipgi pa
skelbė, kad buvęs premje
ras Nagy, kuris buvo iš.-, 
mestas iš partijos kaip opo
zicionierius, dabar vėl pri
imtas partijon. Manoma, 
kad jis vėl užims vadovau
jantį postą partijoje, o gal 
ir valdžioje. Laikraštyje 
tilpo paties Nagy’o laiškas, 
kuriame jis prašo vėl būti 
priimtas partijon.

mis pretenzijomis, su neti
kru veidu.” Prieš Nixona 
aštrų puolimą padarė ir 
Pennsylvanijos demokrati
nis gubernatorius Leaderis* 
jis kalbėjo Newarke, N. J. 
CIO mitinge, kur sąkė, kad 
Californijoje turėtų rasti 
Nixonui kokią nors poilsio 
vietą, sakysime, saliukėje 
San Francisco įlankoje.

Republikonų partijos na
cionalinis pirmininkas L. 
Hali tuojau atšovė telegra
ma, reikalaudamas, kad 
Leaderis atsiprašytų, nes 
“sala San Francisco* įlan
koje,” tai' garsus Alcatrazo* 
kalėjimas užkietėj u s i e m s 
k r i m inalistams. Leaderis 
atsakė, kad toje įlankoje 
randasi kelios salos, ir ca- 
liforniečiai galėtų pasirink
ti vietą Nixonui...z

Padarė rimtą operaciją 
kalinamam R.Thompsonui

New Yorkas. — Iš At
lantos kalėjimo gauta ži
nia, kad ten kalinamam ko
munistę vadui Robertui 
Thompsonui padaryta rim
ta smegenų operacija. Ope
racija, jam padaryta sąry
šyje su žaizda, kurią jam 
užpuolikas padarė 1953-ais 
metais New Yorko daboklė- 
je-kalėjime jugoslavas fa
šistas. Kaip žinia, tas už
puolikas tada smogė 
Thompsonui galvon su ge
ležine vamzdimi ir jį beveik 
užmušė. Operacija tada bu
vo padaryta ir plieno gaba
las įdėtas į jo kiaušą. Per 
šią operaciją' tas plienas 
pašalintas.

Thompsono žmona Leona 
atsikreipė į v i s u o merię, 
prašydama, kad jai padėtų 
kovoti už jos vyro išlaisvi
nimą.

Kairas.—Laikraščiai “Al 
Mišri,” ”A1 Jom” ir kiti įta
kingi Egipto dienraščiai 
reiškia savo pasitenkinimą 
tarybiniu vetavimu Jungti
nių Tautų Saugumo tary
boje. Kaip žinia, Tarybų 
Sąjunga Saugumo taryboje 
vetavo Britanijos - Prancū
zijos siūlymą,- kad Jungti
nės Tautos paremtų taip 
vadinamą “Vartotojų są
jungą” ir patartų Egiptui 
su ta sąjunga tartis.

Nors britų-francūzų re
zoliucija buvo rašyta švel
niame tone, nepuolant per
daug Egipto, ta rezoliucija 
vis .vien buvo . įžeidimas.

Pasipiktinimas Japonijoje prieš 
darbinnkp sužeidimus US bazėje

Tokyo. — Japonijos kai-1 ko prie amerikiečių karinės 
riečių ir unijistų tarpe aviacijos bazės. Ta minia
viešpatauja didelis pasi
piktinimas prieš ameri
kiečius ir pačių japonų po
liciją. Praeitos savaitės 
pabaigoje apie 3,000 japo
nu darbininku ir darbo 
valstiečių pikietų susirin-

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

PEKINAS. — Kinijos 
premjeras Čou En-lajus ap
kaltino britus ir čianginin- 
kus kaip atsakomingus 
Hong - Kongo r i a u šėse. 
Jis sakė, kad čiangininkai 
jas išprovokavo su britų 
pritarimu ir po jų globa. 
Tose riaušėse žuvo 47 žmo
nės.

JERUZALĖ. — Izraelio 
valdžia sako, kad ji rezer
vuoja sau teisę nesilaikyti 
paliaubų su Jordanu, jeigu 
Irako kariai * pereis sieną 
Jordanan. Su Iraku Izraelis 
neturi paliaubų sutarties, 
tai yra, randasi karo stovy
je. Jeigu irakiečiai atsiras 
Jordane, Izraelis turės tei
sę pastumti savo vietas link 
Jordano, sako Izraelio val
džia.

Izraelio valdžia tuo tar
pu atšaukė savo ambasado
rius iš Londono, Paryžiaus 
ir Maskvos, kad su jais pa
sitarti. Britai įspėjo, kad 
padės Jordanui Izraelio- 
Jordano karo atsitikime.

LONDONAS. — Dar te
beieškoma karinio trans
porto orlaivio katastrofos 
likusių gyvų> — jeigu jų 
yra. Bet kol kas, nepaisant 

XSOS signalų, jokių orlaivio 
žymių nerasta.

PEKINAS.—Indonezijos 
prezidentas Sukamo aplei
do Kiniją.

Thompsonas yra praeito 
karo veteranas, gavęs me
dalius už drąsą kovoje 
prieš japonus Pacifike.

prieš Egipto nepriklauso
mybę, sakė Šepilovas — ir 
jis, kaip atstovas vienos 
Penkių Didžiųjų šalių, ku
rios turi teisę vetuoti, ta 
teise pasinaudojo.

Tik viena kita Saugumo 
tarybos narė parėmė Egip- 
to-Tarybų Sąjungos nusi
statymą: Jugoslavija.

Dabar Britanija kreipia
si į Jungtines Valstybes su 
raginimu, kad “Vartotojų 
sąjunga” (prie kurios pri
klauso ir Amerika) pradėtų 
aktyviai veikti dar šią sa
vaitę, ' tai yra, ignoruoti 
Egipto administraciją Sue- 
ze.

pikietavo reikalaudama, 
kad amerikiečiai neatimtų 
daugiau žemės nuo aplinki
nių valstiečių, kad platinti 
tą bazę...

Amerikiečių p r a soma, 
atvyko japonų policija, kuri 
puolė pikietus demonstran
tus. Demonstrantai sako, 
kad 68 asmenys iš jų tarpo 
sužeista, 9 jų gan rimtai. 
Apie pusė sužeistų yra mo
terys. Policija teigia, kad 
ir jos pusėje yra sužeistų, 
net 48. Jų tarpe irgi esą 
keletas rimtai sužeistų.»

Keli socialistiniai par
lamento deputatai, kurie 
atvyko, kad solidarizuotis 
su demonstrantais, tapo 
policijos jėga nutempti ir 
išvežti, nors jie turi parla
mentinę neliečiamybę ir ne
turėtų būti suimti.

Kovos pasibaigė kaip ir 
paliaubų sutartimi. Pikie- 
tavimas tęsis.

SAN FRANCISCO.—Po
licija suėmė Jugoslavijos 
konsulo Juznico žmoną So
nią. Ji kaltinama 26 dol. 
vertės dalykų pavogime de- 
partmentinėje krautuvėje, 
panašiai, kaip tarybinė 
sportininkė buvo apkaltinta 
Londone.

LYONS. — Senas Fran- 
cūzijos Radikal - socialistų 
partijos pirmininkas Her- 
riot, 80 metų amžiaus, re
zignavo. Partijos suvažia
vime įvyko skilimas.

MASKVA. — Japonijos 
premjeras Hatojama Mask
voje pradėjo derybas su 
TSRS vadais diplomatinių 
santykių įsteigimo klausi
mu. Hatojama Kremliuje 
stumdinėjamas invalido kė
dėje, nes jis dalinai paraly
žiuotas.

ORAS NEW YORKE
Giedra, vėsu
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Žodis buvusiems Lietuvos

vardo žemės

kaimo

Trys laiškai iš dviejų 
Liaudies respublikų

operos artistams
Brangūs tautiečiai!

Tarybų Lietuvos Akade
minis Operos ir Baleto Te
atras užbaigė savo sezoną. 
Ta proga man labai norisi 
su jumis nors trumpai pa
sidalinti apie mūsų darbą ir 
gyvenimą, apie mūsų pasie
kimus ir tolimesnius pla
nus.

Praėjusių 1955 m. gruo
džio 31 diena mums teatro 
darbuotojams buvo neeilinė 
diena, — mūsų Opera šven- i 
tė savo 35-ąsias metines.; 
Drauge pažymėjome ir i 
Operos veterano, .
Sąjungos Liaudies artisto ' Klova, kompozitoriaus - do- 
Kipro Petrausko 70 metų' cento Antano Račiūno mo- 
amžiaus ir 50 m. darbo ju-, in.\s' ..... , / ..
biliejų. Užtarnauta pagar-* esR įsitikinęs, kad si 
ba buvo atiduota ir visai ei-! 9^e.r,a’ P^kdia1 praskambė- 
lei jubiliatų, pav., Galan-; -ius} mysų Operos scenoje, 
nienei, Antanui Sodeikai,|su?iaJ1.^ visasąjunginio 
Petrui Olekai, režisieriui: piupazmimo., 
Antanui Zaukai ir kitiems,' 
ilgus metus teatre išdirbu
siems dainininkams, muzi
kantams, šokėjams.

Mūsų kolektyvas didžiuo
jasi ir moka įvertinti vy
lesniosios- kartos darbuoto- 

Z jus, kurie lig šiol dirbdami 
■ drauge su jaunaisiais, nesi

gaili jėgų ir draugiškai da
linasi pasiektu patyrimu.

Eilė senųjų Operos solistų 
jau perėjo dirbti pedagogi
nį darbą. Tačiau ir moky
dami busimuosius Operos 
solistus, jie dar laiks nuo 
laiko patys dalyvauja tea
tro spektakliuose.

Nuolatinį pedagoginį dar
bą konservatorijoje dirba: 

’.Antanas Sodeika, Petras 
Oleka, Stasys ’ Sodeika, 
Aleksandra Staškevičiūtė, 

y, .Antanas Zauka, J. Babra- 
;.Kvičius, Povilas Berkavičius 
*; ir kiti.

Maestro Kipras Petraus
kas taip pat dirba profeso- 

‘ zrium konservato rijoje ir 
laiks nuo laiko dar padai
nuoja. žiūrovai tebesidžiau
gia Kipro sukurtu Otelio

• vaidmeniu, kurį su nemažu 
pasisekimu dainuoja ir jo 
mokinys Valentinas Adam- 
kėvičius. Malonu pažymė
ti visą eilę konservatorijos 
auklėtinių, dabar jau Ope
ros solistų, kurie gražiai

/ Užsirekomendavo už Lietu
vos ribų. Tai solistai Jonas 
Stasiūnas, Jadvyga Petraš- 
keviciūtė, Abdonas Lietuv
ninkas, Rimantas Siparis ir1 kiti.

7 Šį sezoną mūsų teatrą’su 
gastrolėmis aplankė eilė 

/Maskvos Didžiojo Akade- 
' minto Teatro solistų. Daug

* svečių buvo ir iš kitų Tary
bų Sąjungos respublikų: 
Armėnijos, Gruzijos, Ukrai
nos, Latvijos, Baltarusijos.

Savo scenoje sveikinome 
/ ir gastrolierius iš užsienio 

. svečius iš’ Jugoslavijos, 
Graikijos ir Bulgarijos. , 

į Žiūrovų salėje dažnai ten
ka matyti svečių iš Čeko
slovakijos, Lenkijos, Vokie- 

^Jos, Korėjos, Kinijos/ Šve- 
. dijos ir kitų užsienio šalių, 
f' Labai džiugu būna girdė- 
r': ti, kada svečiai palieka gra

žių atsiliepimų, apie mūsų

I jauną,, darbštų ir gabų ko
lektyvą.

Prieš išeidamas atostogų, 
mūsų Operos kolektyvas 
žiūrovams pateikė didelę ir 
gražią dovaną — naują lie
tuviškos operos premjerą 
“Pilėnai.”

Tai istorinė-herojinė dra
ma apie kunigaikštį Margi
rį ir jo narsiuosius pilėnie- 
čius, kurie žuvo gindami 
savo tėvynę, bet priešams 

j nepasidavė.
Muziką šiai operai parašė 

i dar 30-ties metų neturintis 
Tarybų j kompozitorius V y t a u t as

Ir taip, pilni gražių pri
siminimų, sėkmingai užbai
gę sezoną vykstame* ato
stogauti — pailsėti po dar
bų.

Daugelis iš. mūsų, turin
tieji lengvas mašinas, indi
vidualiai vyksta kas turis- 
tinėn kelionėn po Tarybų 
Sąjungą, kas meškerioti 
prie lietuviškų ežerų. Ki
ti traukia į Palangą bei ki
tas vasarvietes. Kai kurie 
į Kaukazą arba Krymą.

Be to, ruošiamos turisti-

važiavo ir ėjo 
Iš visų pusių 
transparantais 

auto-

Ten, žydrųjų ežerų kraš
te, ties trijų broliškųjų res
publikų sienų sandūra, kur 
susikryžiuoja keliai, vedantie
ji Į Lietuvą, Latviją ir Balta
rusiją, prieš trejus metus už
sidegė negęstantis 
“Tautų draugystės“ tarpkolū- 
kinės elektros žiburiai.

Dar iki šiai dienai žmonių 
atmintyje išliko neužmirštama 
diena —• liepos 19-toji. Tai 
buvo tikrai jaudinantis Įvykis. 
Plentais, vieškeliais ir take
liais i senąjį baltarusių Dris- 
vetų kaimą 
pėsti žmonės, 
zujo* ryškiais
papuošti sunkvežimiai, 
busai, lengvosios mašinos, mo
tociklai, dviračiai. Skarden
dami orą žvangučiais, lėkė 
keliais kolūkių vežimai, o žy
drame it dangus ežere pląukė 
laiveliai, papuošti gėlėmis, 
čia atvyko žmonės . iš broliš
kųjų; .respublikų sostinių—-Ry
gos, Minsko ir Vilniaus. Nie
kad čia anksčiau nebuvo tiek 
žmonių, Į iškilmingą tarpres
publikinės kolūkinės “Tautų 
d ra u gy st ės“ h i d ro e 1 e k tr inės
atidarymą atvyko daugiau 
kaip 20 tūkstančių žmonių.

Apie didžią neišardomą Ta
rybų Sąjungos tautų draugys
tę tą dieną kalbėjo tūkstan
čiai žmonių. Vienas iš staty
bos iniciatorių, baltarusių že
mės ūkio 
Michailas 
stono kas,
pateikė mintį pastatyti tarp
respublikinę hidroelektrinę, 
kartu su latvių ir lietuvių kol
ūkiečiais šeimininkiškai apžiū
ri elektrinės mašinų salę.

—štai rygiečiai padirbo, — 
paaiškina Samusionokas savo 
kaimynui.

—O -šitai iš Minsko atsiųsti, 
—pastebi kitas, rodydamas 
keliamuosius mechanizmus,

Drauge su baltarusiais Iva
nu Voitkevičium ir Feliksu 
Patiekiu Į pirmąją darbo sar
gybą — valdyti hidroelektri
nę — stojo latvis kolūkietis 
Leonardas Dėdelis, 
iki 

! bą, 
žo 
rio

artelės kolūkietis
Ivanovičius Šamo

tas, kuris pirmas

darbadienių vertę. šių kolū
kių tarpe — Latvijos Sverdlo- 
vo vardo, “Draugystės“ ir 
Matrosovo vardo žemės ūkio 
artelės, Baltarusijos Chruš
čiovo vardo ir Molotovo vardo 
kolūkiai; Lietuvos • Adomo 
Mickevičiaus 
ūkio artelė.

Keičiasi kolūkinio 
veidas. “Tautų draugystės“ 
HES elektros energija vis la
biau ir labiau prasiskverbia į 
kaimo darbo žmonių/ gyveni
mą ir buitį, padeda jiems 
sparčiau kelti savo gerovę. 
Latvijos “Draugystes“ kolū- 
,kyje elektros energija žymiai 
palengvino gyvulių augintojų 
darbą, padėjo pakelti pieni
nių gyvulių produktyvumą. 
Per aštuonis žemės ūkio metų 
mėnesius buvo primelžta pie
no pusantro karto daugiau, 
negu per atitinkamą pereitų 
metų lakotarpį. .

“Tautų draugystės“ HES 
elektros energija vis toliau ir 
toliau prasiskverbia Į Baltaru
si j os, Latvi j os ir • Lietuvos
kolūkius. Vien tik praeitais 
metais stotis išdirbo daugiau 
kaip 400 tūkstančių kilovatų 
elektros energijos. Artimiau
siu metu’ prie elektrinės bus 
prijungta dar keletas Baltaru
sijos, Lietuvos ir Latvijos žė- 
mės ūkio artelių. 700 tūks
tančių kilovatų elektros ener
gijos nutarė duoti šiemet tarp- 
koūkinės 
kai. Ir 
Elektrinė 
giau kaip
tuos energijos.

... Ir kai puikųjį žydrų 
ežerų kraštą apgaubia sute
mos, už dešimčių kilometrų 
matyti ryškūs tarprespubliki
nės “Tautų draugystės“ hid
roelektrinės žiburiai. Jie švie
čia prie Drūkšių ežero, lyg 
nesuardomas tautų draugys
tės siąiboliš.

HES eksplotacinin- 
savo žodĮ jie tesi, 
kasdien duoda dau- 
l,50Q kilovatų elek-

Nuo senų laikų Latvija bu
vo ir dabar yra Lietuvai arti
miausia šalis, savo kalba, 
savo liaudiškomis dainomis ir 
kitais žmonių gyvenimą lie
čiančiais n įpročiais bei veiks
mais.

Fašistams valdant Liu.uvą, 
misų apylinkės biednuomene 
eidavo Į Latviją pas ūxin li
kus tarnauti. Ten brangiau 
mokėdavo, negu Biržų ar Ro
kiškio apskrityse Lietuvoje. 
Bet nuolatiniai apsigyventi Į 
Rygą ar k tu s Latvijos mies 
tus, kiek aš pamenu, labai 
mažai kas nuvykdavo. įsigyti 
ūkės Latvijoje lietuviams tar
nautojams nebuvo galimybės, 
nes, Įdek man žinoma. ten 
ūkės nebuvo taip skaldomos į 
s.mulkius, po kelius hektarus 
sklypelius, kaip Lietuvoje 

į kad buvo daroma. Ji ? netu
rėdavo tokių didelių šeimų 
kaip pas miu.. Mūsų tautiečiai, 
atitarnavę per vasarą, grįž
davo su pūrai4 grūdų avgal i 
kaimus, miestukus bei vienkie
mius. Bet carui valdant Pa- 
baltijos kraštus, daug lietu
vių, ypač mūsų apylinkės, 
vykdavo į Rygą ir ten apsi
gyvendavo.

Firmas laiškas. Mūsų kraš
tu kaimietė i aso iš Rygos la
bai ilgą laišką Amerikoje gy
venantiems jos giminėms. Be 
šių puslapių laiškas, bot jį 
sųti umpinus maždaug šitaip 
skamba:

Nuo tetos ir dėdės laiškelį 
gavau šiandien. Iš džiaugsmo 
net ašaros riedėjo, jau nebe
žinau kaip ii be aprašyti šir- 
d/'s 'džiaugsmą, 
kad laiškus 
čia u

tai pla
ša ve ir

alvažia- 
ji apsi- 

vv-
iK. Ziminas

Dabar žinau, 
gaunte, 

aprašysiu apie
Rygą.

Visų pirma į Rygą 
vi mano sesuc Ona, 
vedė su didėt u girtuokln; 
ru, kurį prieš tai mažai pa-

Vėliau ir mane 
Kam žinot, 

ir reikėjo 
išvažiuoti,

aš vykau į Rygą;

nusi- 
mūsu šei- 

ka’p 
Tg- 
bet 

nesi-

tas irgi prisidė
jau esamų šii- 

Neturėjan gc- 
o pas seserį susi-
v:sokie pijokai ir 

> at- 
kaip

šį Ji- 
ver- 

begyvendama su gir- 
sto- 
J.u-

kuris ir 
šiol eina garbingą sargy- 
atlikdamas aukšto voltą- 

linijos baro elektromonte- 
pareigas.

. . Praėjo treji metai. Pigi

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

nės kelionės į užsieni ir ap-H Tautų draugystės JIES elek- 
link Pnvnnn ‘ t,os energija plaiši naudoja-link Europą.

Pailsėję —rudenį visam 
mėnesiui vyksime tradici
nių gastrolių į mūsų myli
mą Kauną. 0 grįžus į Vil
nių, mūsų teatro1 laukia 
nauji, atsakingi darbai.

Kitą sezoną esame numa
tę pastatyti Grigo baletą 
“Per Gint,” Mozarto operą 
“Pagrobimas iš Seralio,” be 
to, naujai pastatytos ram- tėję’ir iš dalies laukininkys- 
pos (priekinė teatro scenos 
dalis su lempomis apšviesti 
scenai) šviesą išvys Dalbė- 
ro opera “Pakalnė,” Verdi 
opera “Aidai” ir Čaikovskio 
baletas “Spraktukas.”

Be to, mūsų • laukia di
delis darbas statant naują 
kompozitoriaus Juozo In
dros baletą “Audronė” iš 
lietuvių gyvenimo 13-me 
šimtmetyje. Dar šiaip me
tais ir kompozitorius Balys 
Dvarionas įteiks teatrui sa
vo naują operą “Dalia,” pa
rašytą pagal Balio Sruogos 
dramos “Apyaušrio dalia” 
siužetą. .

Šios, jau trečios, naujos 
lietuviškos operos su dide
liu nekantrumu laukia mū
sų kolektyvas.

Kaip matote, brangūs 
tautiečiai, Tarybų, Lietuvos' 
Akademinio Operos ir Bale
to Teatro ko|ektyvas dirba 
vaisingai, su karštu kūry
biniu pakilimu, Jis yra ku
pinas ryžto toliau tvirtinti 
mūsų puikų' lietuviškąjį ta
rybinį meną. ;]

Gera menininkui gyventi 
su savo- tauta, kartu su 
liaudimi. Iš jos mes semia
mės jėgų, šviesių minčių, 
kūrybinių, jiolekiUv..

ma mechanizuojant daug dar
bo reikalaujančius žemės ūkio 
procesus, o taip pat kolūkie
čių buityje dešimtyje žemės 
ūkio artelių iš trijų broliškų
jų respublikų.

Dabar kolūkių grendymuo
se, gyvulininkystės fermose 
ir dirbtuvėse Įtaisyta ir veikia 
šimtai elektromotorų. Daug 
darbo reikalaujančių procesų 
mechanizavimas gyvulininkys-

tėję Įgalino kolūkius pakelti

gali klestėti talen-

mes dažnai prisė
tuos, kurie galėtų

Mieli ir' brangūstautie
čiai! Mes, Lietuvos meno 
darbuotojai, dirbame išsi
juosę,, ir šis darbas mums 
nepaprastai brangus, arti
mas širdžiai, nes gyvename 
ir dirbame savo gimtinėje 
—savo tėvynėje. , • , .

Visiems žinoma, kaip sun
ku gyventi atsidūrus, toli 
nuo savo tautos kamieno. 
Gi savoje žemėje, su savo 
kuriančia naują gyvenimą 
liaudimi 
tai.

Todėl 
mename
grįžti į Tėvynę ir sėkmin
gai dirbti mūsų.' kolektyve. 
Neminėsiu Jūsų vardais ir 
pavardėmis, manau, kad 
patys, brangūs tautiečiai, 
suprasite, į ką kreipiuosi. 
Mums iš tikrųjų būtų ma
lonu, jei ir Jūs dirbtumėte 
ir kartumėte petys į petį 
drauge su mumis, bendro
se mūsų kasdien augančių 
lietuviškojo ( ,meno darbuo
tojų gretose.,

Rąmonas Marijošius
' Valst. Akademinio

• Operos ir Baleto 
Teatro solistas

Gerb. drauge Mizara:
Kiek laiko atgal gavau 

laišką iš Lietuvos, iš Mūs- 
teikos kaimo, nuo Marcin
konių. Ten buvo trumpai 
rašyta apie Dzūkijos kolū
kius. Aš parašiau jam, kad 
daugiau ką parašytų apie 
kolūkius. Tai šiomis dieno
mis dienomis- gavau atsa
kymą:
“Mielas Broli! (

Gavau nuo tavęs ir antrą
jį laišką, į kurį skubu kiek 
galint greičiau atsakyti.

Jūs labai interesuojatės 
mūsų kolūkiu, apie kurį aš 
ir pasistengsiu kiek galima 
daugiau parašyti.
, Mūsų kolūkį sudaro net 
šeši kaimai, tai yra: Mus- 
teika, Kabeliai, Ašašnykai, 
Šklėriai, Daržinėlės ir Po- 
gorenda. Dėl žemės įdirbi
mo tai jūs įspėjote, kad 
dirbame mašinomis, tik 
mažesnius sklypus arkliais. 
Kolūkis nėra jau toks sti
prus, kadangi jis yra gimi
me stadijoj, bet esame jau 
daug nuveikę ir žadame 
greitu laiku dar daugiau 
nuveikti. Iš visų įdomybių, 
ką mes turime, tai pastatė
me visuomeninius tvartus, 
sandėlius ir kitokius pasta
tus, reikalingus kolūkio 
gyvuliams ir javams laiky
ti. Turime savo lentpiūvę 
ir malūną. Kiekvienas kol
ūkietis savo namuose turi 
radiją, elektrą, o kurių kol
ūkiečių namai buvo blogi, 
tai išskyrė miško medžia
gos. ir paskolą ir pastatėme 
naujus, , Esame nusipirkę 
savo automašiną (sunkve
žimį), be to, tinklą (neva- 
dą), kuriuo gaudome žuvis, 
ir iš to gauname nemaža 
pelno, ir daugelį kitokių 
naujenybių, kurių anksčiau

jau eina šaltyn, greit bus žie
ma. Būtų gerai įsitaisyti šil
tus drabužius, nes su kiekvie
nais metais jau einu senyn ir ' 
bijau tų Lietuvoje esančių 
šalčių žiemomis.z j no. 

kvietė, 
ma didelė, 
kam kur *no 
dėl
man čia atvažiavus labai 
sekė su prisirašymu.

Mano gyven’mo pradži 
goję buvo laba: sunk’, o dar 
už kelių sava’čių po išvykimo 
iš inamų, . gavau žinoti, kad 
motina mirė, 
jo prie man r. 
(i* c s skausmų 
rų draugų, 
rinkdavo
valkatos... Man iš kam 
vykus miestas atrodė, 
toks didelis klaidingas 
kas. Beklaidžiodama 'po 
del} miestą ir aplinkybių 
čia m a
tu akliais pasijutau einanti 
ryn. 'i as v,:rtuoklis vyru ., 
r;s prie manęs prisikalbėjo ir ■ 
bėda padarė, pradėjo su ki- į 
(.imis mergomis pakraščiais 
valkiotis ir Į mane nebežiūrė
ti. Dabar prasidėjo mano di
džiausias vargas.

Neturint gero gyvenimo, 
sveikata pakriko, nervai sui
ro ir savo naujagimį turėjau 
atiduoti Į prieglaudą. Sesuo 
su švogeriu išvarė mane iš bu
to. Nuolatinio darbo dirbti 
negalėjau. Laimė, kad siūti 
mokėjau, tai pasiūdavau vie
nai bei kitai moteriai kokią 
suknelę ar kitą ką, užsidir
bau dėl duonos kąsnio. Iš se
sers buto išėjus prisiglaudžiau 
prie labai teisingos ir geros 
latvės moteries. Pagaliau, ru
sų šeimai grižus Į Rusiją, aš 
nuėjau Į jų, nors labai pras
tą, paliktą butą.

Po pusantrų metų vargingo 
gyvenimo, pradėjau po biskį 
pasveikti. Turėdama savą 
butą atsiėmiau ir sūnų iš 
prieglaudos. Gavau pastovų 
darbą, per savaitę atiduoda
vau vaiką Į “Vaikų Lopšelį“, 
o savaitgaliais pas save turė
davau. Su vaikučiu išeida
vau pasivaikščioti. Taip besi- 
vedžioda'ma susipažinau su ki
tu vyru ir jau antri metai su 
juo apsivedusi gyvenu. Jis 
yra rimtas lietuvis: negirtuo- 
klis, ne valkata ir ne žulikas. 
Jis irgi mylėdavo Įsigerti, bet 
pamatė, kad pragėrus pini
gus prisieina badauti, tai ir 
metė tą prastą Įpratimą.

Pas mus jokių turtų nėra, 
bet kai susitaikome poroje ir 
dar šiek tiek sveiki, tai ir 
turtingi. Jokių baldų neturi
me, tik seną lovą, kurią išva
žiuodami rusai paliko. Prie 
to aš dar turiu siuvamą maši
ną.

Rygos miestas labai gražus. 
Namai paskendę dideliuose 
medžiuose, apie namus žydi 

; visokių spalvų gėlės. Dabar

J. K.

Trečias laiškas. Šis ilgokas 
laiškas, rašytas mano sesei iš 
Kupiškio apylinkės, ir$i įki- 
rus, nes beveik nieko daugiau 
rašytoja to laiško, jnūsų puse
serė, nerašo, kaip tik apie 
prisiųstus drabužių bundu- 
bus iš Amerikos i Tarybų Lie
tuvą. Trumpai primena apie 
gautą nuo manęs laišką; jie 
visi galvoją kaip Į tą laišką 
atsakyti. Be to, keliais žo
džiais primena, kad ten šiais 
laikais nėra lygybės— vieni 
turtingi, kiti biedni . . . Laiš
ko autorės žodžiais: “Pas mus 
nevienodi žmones, tai gal ir 
pas jus: vieni turi labai vis
ko, kiti gali tik sunkiai 
gyventi“.

p ra-.

K,

savo
išsi-

nuomonę 
Ameri-

Prie tų laiškų pridedu 
komentarišką priedą, 
reikšdamas savo 
kaip ipan iš tolimos
kos žiūrint atrodo anoje pu
sėje Atlanto mūsų brolių ir 
seserų gyvenimas ir jų 
sena.

Dar ir šiais laikais 
lis galvoja apie aukso
šioje pusėje Atlanto. Man ro
dos, 
yra 
yra 
m as
vieną laišką 
nuo sesers, 
rašo apie mūsų tėvelio šerine^ 
n is. įSako: 
darė daug 
kurio visi 
pakasynose 
rė“.

Gaila ten gyvenančių bį*o- 
tiek daug 
per karus 
nesugeba 

per nemic- 
yra

Man iš 
kad ir 

per

galvo-

dauge- 
kalnus

kad ir iš Rygos laiške 
perdėjimų. Bet kad ten 
išsiplėtojęs girtuokliavi- 
su tuo sutinku, nes dar 

tik ką gavau
kuriame, be kitko<

“Mano vyras pri- 
girto alaus, nuo 
dalyvavusieji tėvo 
smarkiai nusigė-

neturėjome. Iš p,radžiu 
žmonės nelabai su noru sto
jo į kolūkį, bet dabar jau 
suprato kolūkio naudingu
mą ir visi įstojo.

Pas mus šiemet labai lie
tinga vasara. Kai prasidė
jo lietus liepos mėnesio 
pradžioje, tai lija be per
traukos ligi šių dienų. La
bai trukdo nuimti derlių, 
kuris yra neblogas; be to, 
labai daug yra visokių vai
sių, uogų, obuolių, riešutų 
ir grybų. Žmonės neblogai 
uždirba, nes brangiai už 
darbą moka. Viską tą su
perka kooperatyvai.

Miškai šiek tiek pakeitė su vyru ir sūneliu . išeiname 
savo vaizdą, nes per, karą sekmadieniais ta grože pasi- 
daug išdegė ir dabar tose 
vietose auga jaunuolynai, 
kurie stropiai prižiūrimi. 
Žvėrių yra nemaža. Dar 
yra briedžių, stirnų ir ki
tokių smulkesnių ir retai 
sutinkamų kitose vietose. 
Medžioti leidžiama, bet tik 
lapes, vilkus, žuikius, o ki
tas žvėris uždrausta.

Briedžiai pey karą buvo 
sumažėję, bet dabar vėl 
daugėja, ir vyriausybė la
bai jais rūpinasi, kad ne
išnyktų. Aš pats esu me- 
džibtojas ir mėgstu dažnai 
pavaikščioti po mūsų gau
siuosius miškus, ir įdedu 
net savo fotografiją me
džioklėje.

Jeigu turėsite galimybių, 
prisiųskite man laikraščių 
‘Laisvės’ arba ‘Vilnies.’ Bū
tų įdomu pasiskaityti.”

Kai šį laišką perskaitys 
“Lietuvos vaduotojai,” įdo
mu, ką jie į tai pasakys, 

Gerbiami lietuviai iš Dzū
kijos, perskaitę šį laišką, 
perduokite kitiems lietu
viams, tegu visi sužino-, kaip 
Lietuvos dzūkai dabar gy
vena. J. Gaidys

lių ii’ seserų, kad 
visokių baisenybių 
pergyvenę žmonės 
permatyti to, kad
,rą vartojimas alkoholio 
didžiai kenksmingas, 
tolo -žiūrint, atrodo, 
liaudiškose respublikose
mažai yra propagandos prieš 
alkoholizmą ir kitas blogda-^l 
rybes.

Laiškai iš Lietuvos prime
na vieną pergyventą įvykį.

Dar prie fašistų valdžios, 
1933 metais, parvažiavo iš 
Amerikos į Skapiškio parapi- 

kaimą K. panelė (sen- 
Ji rado ant pu- 

žemės gyvenan-

Šie metai čia davė 
šaltą vasarą, neteko nei ant 
saulės nusideginti. Taip mes 
ir vargstame gražioje Rygoje, 
o dabar jau daugiau prie šio 
miesto žmonių nebeprirašo. 
Kai savo sesutėms Lietuvoje 
parašau apie jų atvažiavimą Į 
Rygą, gal aš kaip nors jas 
galėčiau prirašyti, tai jos iš 
tolo bijo, -nes gerai žino, kaip 
aš ir mano sesuo vargome.

Antras laiškas. Trumpai at- 
pasakojant, štai kas jame yra 
rašoma:

'Mielas Brolau! Štai kelin
tas atsakymų i jūsų paklausi
mus: Penki mūsų pusbroliai 
yra žuvę, taip pat ir mūsų 
brolis Antanas... Du pus
broliai, ' dėdė ir pusęserė ran
dasi Rusijos gilumoj. Apie Ti
tą B. neturiu tikrų žinių, kur 
jis yra. Tavo mokyklos drau
gas Antanas R. karo 
žuvo, 
vena 
dusi.

Kai

laiku 
o mokytoja D. L. gy- 
su amerikonu apsive-

žadėjote prisiųsti dra- 
tai prašyčiau, kad įdė

tumėte naujos medžiagos dėl 
galnitoriaus. Pas mus oras

jos 
mergė) D. 
sės valako 
čius: motiną, du brolius ir se
serį. Panelė D. mėtė dolerius 
Į visas puses, bet jos namiš
kiams mažai jų teko, nes ji 
norėjo pasirodyti esanti dide
lė ponia, tarp svetimųjų.

Išvažiuodama atgal Į J.A.V. 
ji jiems paliko “auksinį“ 
branzolietą (didelį riešinį žie
dą) sakydama, ? kad tai yra 
$400.00 vertės. Tie žmonės 
džiaugėsi gausią daug pinigų.

Ant dešimties hektarų nevi
sai blogos žemės, buvo gali-^ 
ma turėti duonos ir biskį mė-'JLj - 
sos dėl keturių žmonių, žino
ma, tą žemę apdirbant ir tik
tai apsėjant javais galima 
laukti rugiapiūtės. Bet ši šei
ma turėdama namuose ameri
koniško “aukso“ didelį žie
dą, visai mažai kreipė domės 
Į laukų apsėjimą.

Praslinko pavasaris, purvas 
išnyko, kumelaitė ant žolės 
biskį atsigavo; dabar ir ke
liai pagerėjo, ši šeima veža 
“auksą“ i Rokiškį pas aukso- 
rių parduoti. Auksorius ap
žiūrėjęs pasiūlė tik 40 litų 
už branzolietą. Toji šeima, iš
keikus auk,šorių, eina pas ki
tą. šis jiems pasakė, Kad 
branzolietas yra tik paauk
suotas ir daugiau nevertas, 
kaip 10 litų. ■

Nusiminė visi šeimos nariai 
galvas nuleidę keliavo namo, , 
nes suprato esą 
ti. Ir tik dabar jie sužinojo,^ 
kad jų šeimos narė iš J.A.V. 
yra negudri arba didele me
lagė.

Panelė D. dirbdavo viešbu
čiuose1 vasaros laike New

(Tąsa 4-tam pusi.)

idžiai apvjb
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• SUKILĖLIAI v Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

Klaipėdos žvejybos uoste

(Tąsa)
—Ne mano galvai suprast tas visas 

gudrybes. Viena aš žinau: užsitraukei, 
sūneli, ant savęs didelę nelaimę. Dievas 
žino, kuo visa tai baigsis. Pragyvenome 
mes savo amželį, būtute ir jūs pragy
venę.

—Ne, mama,—priešinosi sūnus,—mes 
taip nebegyvensime, kad ir norėtume. 
Kitj jau kitaip gyvena ir mus traukia 
kitaip gyventi. Žuobriais jau tik mes, 
lažininkai, ariame. Antai, jau pono Sur
vilos činšininkai aria žabrėmis ir plū
gais. Ugnį tik mes iš žarijų pučiame 
ir skiltuvais skeliame. Dūminėse pir
kiose tik mes gyvename. Visa tai bai
giasi, mama. Aš kai paimsiu gyvenimą, 
taip pat pirksiu plūgą, statysiu gryčią 
su kaminu, turėsiu geležim kaustytus 
vežimus, avėsiu batais, dėvėsiu gražes
niu švarku. Bus, mama, kitoks gyveni
mas—Šviesesnis, lengvesnis.

Nušvitusiomis akimis, pragiedrėjusių 
veidu kalbėjo Petras šituos žodžius. Tai 
buvo jo, benusikratančio baudžiavos 
jungu kaimiečio svajonė, kuriai įkūnyti 
jis jautėsi turįs pakankamai stiprias 
rankas ir karštą širdį.

Bet senutei motinai ta svajonė dužo, 
atsimušus į kasdieninį buitinį skurdą:

—Iš kurgi pinigų imsi, vaikeli, toms 
visoms gėiybėms?

Bet sūnaus žvilgsnis buvo nukreiptas 
j ateitį:

—Bus ir pinigų. Ogi, pirmiausia, ne
reiks keturių dienų per savaitę dvare 

* gaišti, nereiks sviesto, sūrių, kiaušinių, 
vilnų ponui atiduoti, kas atlieka, viską 
•parduosime, žemę gerai įdirbsime, daug 
javo nuimsime ir tą parduosime. Į Ru
siją, į Prūsus, į Rygą vešime—ten bran
giai moka. Ne, mama, senovė jau ne
begrįš.

Vėl atsiduso senutė, sūnaus, svajonių 
ir jį ištikusių nelaimių sujaudinta. Varg
šelis !.. Žemę gerai įdirbsime... Kokią 
žemę? Tėvo valako ponas neduos jam 
valdyti. Jis turės gal pas dėdę ber
nauti,, gal po žmones bastytis...

—Ko dūsauji, mama?—klausė sūnus, 
tarsi įspėdamas motinos mintis.

O kai motina pasakė savo nuogąsta- 
vimus, jis nerūpestingai numojo i’anka:

—Nesirūpink, mama. Tėvo valaką te- 
' gu valdo Vincas. Aš nepražūsiu. Vis

kas virs kitai]). Žemių yra daug. Akys 
neaprėpia.

—Ne tavo, Petreli, tos žemės.
—Mama! Kunigas Mackėvičius, po

nas Dimša, dėdė Steponas ir daug kas 
sako, kad kils maištas prieš valdžią. Su
kilimas! Stos kita valdžia. Ji duos 
mums žemės. Ir ne tik žemės. Dabar 
mus spaudžia visoki žandarai, ispravnin- 
kai, pristavai. Vakar mano knygeles ir 
dainas paėmė, nubausti grasina. Už ką? 
Kad ten teisybė rašoma, kad lietuviškai 
rašoma. Ir ponas Akelaitis taip sakė. 
Lietuviškos gazietos neleidžia. Mokyk
las popams paveda. O mane, mama, ar 
būtum galėjusi į mokslą leisti, jei ir bū
tum norėjusi? Ne. Mokslas mums, bau
džiauninkams, uždraustas. Dėdė Ste
ponas sakė, kad iš baudžiauninkų tik 
labai retas ir labai sunkiai prasimušda
vo į mokslą. Šlėkta reikėdavo pasida-

• ryti. O be mokslo nebus geresnio gyve
nimo. Taip sako ir dėdė Steponas, ir 
kunigas Mackevičius, ir daktarėlis Dim
ša. Reikia atimti iš ponų žemę, reikia 
sugriauti ciesoriaus valdžią. Tada ateis 
šviesesnis gyvenimas!

Petras staiga visas subruzdo, sėkste- 
lėjo rankomis, nusispyrė kojomis apklo
tą ir šoko iŠ guolio, net motina nuigan- 
do.

— Opa! Gana drybsoti. Bet ką dabar 
veikti? Lįsti kvailai žandarams į na
gus aš nenoriu. Ateis tokia diena, kada 
aš pats jiems, pasirodysiu. Ligi tol rei- 

, kia pasisaugot. Mama, kaip čia man su 
Katryte pasimačius?

Besvarstant, kaip atsikviesti Keduly- 
tę, į daržinę atėjo Genė, kaip atrodė, 
kažko susirūpinusi. Katrytė prabėgo
mis per tvorą jai šūktelėjo. Sužinojusi, 

ę^kad Petras namie, ji prašė pasakyti, kad 
, tik jis neitų pas juos. Tėvas pasidaręs 

nebesukalbamas. Draudžiąs su Petru ma
tytis; Bet jis rengiąsis į kalvę, ir tada 
Katrytė užbėgsianti.

Petras apsiniaukė kaip debesis.
—Ką čia bus sugalvojęs senis Kedu- 

lis?

—Vakar prievaizdas ten sėdėjo. Ar 
tik jis nebus prikalbėjęs Kedulį ponui 
nusilenkti?—paspėliojo Genė.

Blogas nujautimas, dilgtelėjo Petrui 
per širdį. Motina atnešė pusryčių. Jis 
valgė nenoromis ir išsiblaškęs klausė pa
sakojimo, kas darėsi kaime, jį žanda
rams išvežus. Tik kai Genė ėmė pasako
ti, kaip Stašys atsisakė išduoti Petro ' 
draugus, ir kaip Marcė dūmais išrūkė 
žandarus, policiją ir prievaizdą su vai
tu, Petras pagyvėjo ir stebėjosi tokiu 
drąsiu Stasio pasielgimu.

—Gerai, kad Stašys susiprato. Jis bū
tų galėjęs mums daug bloga padaryti. 
O Marcė!' Ar ne puiki tai dručkė!

Pakalbėję ki valios, namiškiai išsi
vaikščiojo.

Belaukdamas Katrytės, Petras triūsė- 
si daržinėje. Sugraibstė šiaudus, apžiū
rėjo, ar kūliai pelių nesukapoti, tvarkin
gai juos sudėliojo, apkamšė plyšius sie
nose, kad vėjas kiaurai nevaikščiotų. 
Paskui prasidarė duris ir, iš lauko ne
matomas, atsisėdęs ant kulbutės, stebė
jo, kas darosi kieme, gatvėje'ir kaimy
nų sodybose.

Gražus buvo rytas. Dangum lėtai slin
ko atskiri, šėmi debesėliai, bet jie tik 
trumpam laikui uždengdavo saulę, ne
jučiom šliauždami į žiemių šoną. Vė
jas keitė kryptį ir šilta srove dunksno
jo iš kiemo pro praviras daržinės duris. 
Balandžio darganų, krušų ir pašalų lai
kas, matyt, baigėsi. Dabar jau greitai 
pražys ir sužaliuos medžiai, pakils žolė, 
vėl išeis į laukus artojai baigti blogų 
orų sutrukdytos orės, sodyti bulvių, sė
ti vasarojaus.

Kiemuose pagyvėjo. Girgždėjo ir 
trinksėjo durys, šūkavo vaikai, žviegė 
kiaulės, bliovė avys, gailiai mykė išba? 
dėję karvės. Protarpiais, tų visų garsų 
sąmyšy, pasigirsdavo duslus, žemas jau
čio baubimais. Piemenys gatve varė į 
padirvius avis. Dar dvi-trys dienos to
kio oro, ir bus galima leisti karves..

Štai Petras mato, eina gatve Kedu- 
lis. Rankoje žybčioja geležis, neša į kal
vę noragą. Dabar tai jau tuoj ateis 
Katrytė. Pagaliau štai ir1 ji. "Greitai 
įsmuko į kiemą, įbėga į gryčią. Netru
kus pasirodo abi su Balsiene ir eina į 
daržinę. Petro) širdis ima • smarkiau 
plakti. Šis pasimatymas tokis nepapras
tas! Petras būtų norėjęs pasikalbėti 
su Katryte vienu-du, bet jis-supranta-— 
nepadoru vienai mergaitei eiti pas jį į 
daržinę.

—Sveika gyva, Katryte, — pasveikino 
ją džiaugsmingai šypsodamasis.—Matai, 
aš čia kaip kalėjime. Į lauką nė nosies 
negaliu iškišti.

Džiaugsmo ir pykčio liepsnelės žaiža
ravo Katrytės akyse.

—Kaip gerai, kad tau pasisekė ištrūk
ti iš jų nagų. Vai, nelabieji! Ponas bū
tų tavęs gyvo nepaleidęs.

Petras sugniaužė savo gyslotą kumštį.
-—Nieko!.. Mane ne taip lengva nu

galabinti! Bet kas ten paš jus atsitiko, 
kad tėvas dar pikčiau pasišiaušė prieš 
mane?

—Negerai, Petreli. Nesitikėjau, kad 
tokia ištiks mus nelaimė. Ir tai iš gim
tojo tėvo...

Ir ėmė jam pasakoti viską, kas atsiti
ko. Petras klausė niūriai tylėdamas, o 
motina, nebeiškęsdama, lingavo galvą, 
stebėjosi ir protarpiais reiškė savo pa
sipiktinimą:

—Prievaizdas?., vai, nelabasis!,., me
luoja pataikūnas!., pono čia pinklės.. 
Ir tėvo galva!.. Vai, dievulėliau!,.

Petras, išgirdęs, kad Kedulis grasino 
jį ir kitus įduoti policijai, nenorėjo ti
kėti. Bet Katrytė griežtai tvirtino:

—Ak, tu jo nepažįsti, Petrai. Jau se
niai jis patylom apmaudą giežia prieš 
tave ir prieš kitus. Dabar, kai pratrūko, 
tai niekas jo nesulaikys. Atkaklus žmo
gus mano tėvas.

— Taiką? Negi tu eisi į dvarą? Į to 
žvėries rankas ?!—niršo Petras, i

—Aš, žinau, kad negaliu ten eiti. Bet 
kas man daryti? Kur man dingti,—ai
manavo Katrytė.

—Pasisaugok, kol aš kur prisiglausiu, 
—susirūpinęs kalbėjo Petras, — tada ir 
tave ištrauksiu iš to lupiko nagų.

—Su tavim aš niekur nebijočiau. Tik 
kad tėvas...

(Bus daugiau)

ištisą parą didelis pagyvė
jimas Klaipėdos žvejybos uos
te. Labai dažnai į prieplaukas 
įplaukia traleriai. Jų triumai 
prikrauti žuvies. Tuoj pat 
pradeda veikti mechanizmai 
—prasideda laivų iškrovimas. 
Kitame prieplaukos gale ruo
šiasi išplaukti į jūrą grupė 
tralerių. Juose pakraunami 
žvejybos įrankiai, maisto ir 
druskos atsargos, štai reide 
triskart pratisai sukaukė sire
na. Traleris duoda atsisveiki
nimo signalus, pasuka į va
karus ir netrukus dingsta iš 
akių. Jam teks atlikti tolimą 
reisą — gaudyti silkes Atlan
te. Ir net tada, kai prieplau
kose lieka vos keli laivai, uos
tininkams užtenka darbo. 
Kasdien pakraunama ir iš
kraunama dešimtys geležinke
lio vagonų. Į įvairius šalies 
kampelius .siunčiama sūdyta, 
užšaldyta ir rūkyta žuvis. ,J 
uostą atvyksta ešelonai su 
statinėmis, druska, statybi
nėmis medžiagomis, Įrengi
mais. 1

Kasmet Klaipėdos uostinin
kai apdoroja vis daugiau ir 
daugiau krovinių. Per penk
tojo penkmečio metus išaugęs 
uostas tapo pagrindine Lietu
vos žuvies pramonės kranto 
baze, čia sustoja žvejybiniai 
traleriai, sugrįžę iš tolimbjo 
Atlanto vandenyno, čia at
plaukia laivai, gaudantys žu
vį Baltijos jūroje.

j Dar prieš keletą metų lai- 
i varas čia buvo ankšta, . nebu

vo kur sustoti — nebuvo prie
plaukų. O dabar pastatytos 
ne tik prieplaukos, bet ir san-
dūliai, remonto dirbtuvės, tar
nybinės patalpos. O kiek nau
jų pastatų atsirado uosto teri
torijoje! čia išaugo žuvies 
konservų fabrikas, dirbtinio 
ledo fabrikas, centrinė kati
linė, kitos įmonės ir pagal
bines patalpos.

Numatyta toliau plėsti Klai
pėdos uostą: žymiai išsiplės, 
uosto teritorija,^tris kartus pa
ilgės prieplauką linija. Į nau
ją giliavandenę prieplauką 
galės įplaukti vandenyno lai
vai. Tai įgalins sutrumpinti 
plaukiojančių jų bazių iškrovi
mo laiką, sumažinti antrinius 
prekių perkrovimus. Jau bai
giama įrengti pirmoji prie
plaukos eilė, čia bus įtaisyti 
du tritomiai portaliniai kranai, 
įdiegta mažoji mechanizacija; 
Galinga žemsemė “Baltija” 
baigia kanalo pagilinimo dar-

bus. šių metų • pabaigoje Į 
pąująją prieplauką galęs 
Įplaukti plaukiojančiosios ba
zės. ’ /

Artimiausiomis dienomis į 
uosto pagilinimo ir prieplau
kų įrengimo darbus įsijungs 
žemsiurbė, gauta iš Maskvos 
srities Liublino gamyklos 
“Specdętalj”.

Į uostą nuolat atsiunčiami 
nauji įrengimai. Iš Suomijos 
atvyko dešimt geležinkelio 
platformų su 30 tonų plaukio
jančio krano detalėmis. 
kraną nutarta naudoti keliant 
sunkias detales bei nedidelius 
laivus, kurie turi būti remon
tuojami. šiomis dienomis gau
tas pirmas elektrinis auto
krautuvas. šeštojo penkmečio 
pabaigoje uoste jų bus dau
giau kaip dvidešimt. Kelerio
pai padidės ir automašinų 
parkas. Uosto laivynas jau 
šiemet gaus galingą buksyri- 
nį motorlaivį, priešgaisrinį ka
terį. Bus gauta plaukiojanti 
metalinė 95 metrų prieplauka.

Neatpažįstamai pasikeis 
žvejybos uostas iki šeštojo 
penkmečio pabaigos. Jo re- 
konstruavimui ir gyvenvietės 
statybai numatyta išleisti 
daug dešimčių milijonų rub
lių. '

Dideli pakitimai įvyks taip 
pat ir Klaipėdos jūrų preky
biniame uoste, šiame penk
metyje jis gaus naujų portali
nių ir plaukiojančių kranų,- 
autokrautuvų ir kitų mecha
nizmų. Prieplaukų fronto il
gis dvigubai padidės. 1960 
metais uosto krovinių apyvar
ta palyginti su 1955 metais |

pasikeitė ir žmonių gyveni
mo sąlygos. EHė kolūkių' 
tapo pirmaujančiais, o Ja
šiūnų tarybinis ūkis už pa
siektus aukštus rodiklius 
gyvulininkystėje yra Visa
sąjunginės žemės ūkio pa
rodos dalyvis.

M. Beconis
Lietuvos LTSR 
Mokslų akademijos 
aspirantas

padidės maždaug 70 procen
tų.

Dabar uoste galima pama
tyti laivus iš Anglijos, Pran
cūzijos, Olandijos, Švedijos, 
Graikijos, Ko’starikos, Lenki
jos, Izraelio, Danijos, Norve
gijos, VFR ir VDR, Suomijos, 
Italijos, Ispanijos ir daugelio 
kitų šalių.

Apie tai, kaip išsiplėtė pre
kybiniai ryšiai su užsieniu per 
Klaipėdos uostą, galima sprę
sti iš šių skaičių: per pusšeš
to mėnesio šiemet uoste eks
porto bei importo krovinių 
apdorota 30 procentui dau
giau, negu per atitinkamą 
praeitų metų laikotarpį. Vien! 
pernai per'Uostą perėjo ketu
riasdešimt su viršum kartų 
daugiau eksporto krovinių, 
negu 1950 metais.

E—ta

MERKYS

3 pusi. Laisvė (Liberty). Antrai., Spalio (QęL) 16, 1956

Merkys — stambiausia 
pietų Lietuvos upė, dešiny
sis Nemuno intakas. Dėl 
nepaprastai spalvingų gam
tos vaizdų jis laikomas vie
na iš gražiausių Lietuvos 
upių, štai, Merkys raųiiai 
teka, kirsdamas didžiuosius 
Rūdninkų Girios ir Didžio
sios Girios miškus, o čia jau 
sraunus vingiuoja tarp gels
vų Dzūkijos kopų, nešda
mas savo melsvus vandenis 
į Nemuną.

Manoma, kad prie Mer
kio pirmieji žmonės apsigy
veno vos iš mūsų krašto pa
sitraukus ledynams. . Tai 
liudija upės* pakrantėse 
randami gausūs akmens ir, 
kaulo amžiaus radiniai, > o 
taip pat ir tas faktas, kad 
prie Merkio randama daug 
titnagų, iš kurių pirmieji 
žmonės darėsi sau reikalin
gus įrankius.

Merkys turi 210 kilome
trų ilgio. Jo baseino pie
tas siekia 4,000 kvadratinių 
kilometrų. Upė prasideda 
Baltarusijos TSR, netoli 
Ašmenos esančiose pelkėse. 
Nutekėjęs nuo Medininkų 
aukštumų, Merkys toliau 
teka plačia žemuma, vadi
nama Pietryčių smėlėtąja 
lyguma. Iki Rūdninkų upė 
teka vakarų kryptimi, pas

kiau pasuka į pietvakarius, 
o nuo Skroblaus žiočių —- į 
šiaurės vakarus' Didžiau
sią nuolydį Merkys turi 
aukštupyje. Ties Jašiūnais 
nuolydis gerokai sumažėja, 
upė smarkiai vingiuoja, o 
jos pakraščiais tęsiasi veš
lios užliejamos pievos. Di
deli užliejamų pievų plotai | 
yra Rūdninkų Girios rajo-: 
ne.x Paskutiniu laiku Mer-1 
kys šiame ruože suregu
liuotas .ir teka kanalu,

Ties Varėna Merkio nuo
lydis vėl padidėja, krantai 
stipriai ardomi, slėnis pla
tėja.

Didžiausi Merkio intakai 
yra šalčia, Ūla, Grūda — įš 
kairės ir Luknia — iš deši
nės. Upę maitina labai 
daug šaltinių, todėl jos van
duo visuomet šaltas, skai
drus ir net sausrų metu 
laikosi vienodame lygyje. 
Merkyje gausu žuvies, ypač 
retesnių rūšių,t kaip upėta
kių, šamų, ungurių.

Gilumas viętomte siekia, 
iki 2į metrų, Upė naudo
jama plukdyti sieliams.

Tarybiniais metais prie; 
Merkio pastatyta keletas 
hidroelektrinių, kurios ap
tarnauja aplinkinius kolū-, 
kįus. Projektuojama pa-, 
statyti dar . kelias, žymiai

Premijos — geriausioms
-BIRŽAI. — Už sąžiningą 

darbą “Raudonosios vėliavos” 
kolūkio valdyba apdovanojo 
premijomis 15 kolūkiečių. Pi
niginės premijos įteiktos kol
ūkio kalviui Jurkoniui, ketvir
tosios laukininkystės brigados 
nariui Lėliukui, išdirbusiam 
daugiau\ kaip 300 darbadie
nių, kolūkiečiams Markučiui, 
Kalinauskui ir kitiems.

iKoresp.

U Lapkričio 
November

Tai svarbus įvykis Didž. New Yorko apylinkės 
lietuviams, nes tą sekmadienį įvyks

Dienraščio Laisvės Metinis

KONCERTAS
Linksma pranešti, kad šiemet Laisvės koncerto pro
grama bus labai įvairi, nes ją atliks žymiausi Ameri
kos lietuvių talentai. GYeit paduosime ištisą koncerto 

programą, sekite koncerto skelbimus.

Šis Koncertas Bus
Liberty Auditorium

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

Prasidės 3:30 valandą popiet. Pradedame anksčiau, 
kad būtų progos i toliau atvykusioms anksčiau 

sugrįsti namo.

Koncertui Įžanga tik $1.50
Prašome išanksto pasižymėti dieną ir pasirūpint at

silankyti.. Taipgi pakvieskite ir savo pažįstamus 
ateiti į koncertą

♦
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BROCKTON-WORCESTER
Grupe Lietuvių Liaudies Teatro iš New Yorko 

vyksta į Brocktoną ir Worcester!, Mass., 
su lahai įdomiu veikalu;

"LAPKUS"
Trijų Aktų Komedija

VAIDINTOJAI:

Povilas Rainys, Adelė Rainienė, Jonas Valentis, 
Suzana Kazokytė ir Eva Mizarienė

REŽISIERIUS—JONAS VALENTIS

Brockton, Mass- OI Dienų Spalio
Įvks Šeštadienį • (October)

Lietuvių Tautiško Namo Salėje
668 No. Main St. Kampas Vine Su

Vaidinimas prasidės 7:30 Vai. Vakare

Worcestery OQ Dienų Spalio 
Įvyks Sekmad. ^0 (October)

Rengia ALDLD 11 kuopa

Lietuvių Salėje, 29 Endicott St.
Vaidinimas prasidės 3-čią vai. popiet

Visi Naujosios Anglijos lietuviai būtinai pama
tykite šį labui įdomų perstatymą. Pasirinkite vįę- 
tą, kur jums patogiau ir traukite pamatyti kome
dijos, kuri vaizduoja skandalą inteligentiškoje šei
moje. Tik pamatę suprasite ir jausite veikalo 
dvąsią, kada juokai kutens jūsų krūtinę.

. » ' • * ‘' -H1......... ..................... .............Jb
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Žinios iš Lietuvos Zl.ll.

Lietuvos gamtos paminklai

Sename parke, netoli Zara
sų, auga toli už respublikos 
ribų žinoma^ Stelmužės ąžuo
las. Gamtos mėgėjai ir dau
gelis turistų teigia, kad šis 
medis — vienas didžiausių 
Europoje, šeši žmonės sunkiai 
tegali jį apglėbti. Trijų met
rų diametro ąžuolas turi apie 
du tūkstančius metų.

Respublikos gamtos pamin
klų tarpe — apie 40 parkų su 
turtinga augmenija, dešim
tys piliakalnių, stambūs ak
menys. liaudies pavadinti 
“Puntuku”, “Moku”, “Pago- 
jum”. Apie šiuos gamtos pa
minklus sudėta daug padavi
mų. Yra nemaža vietovių, su
sijusių su Lietuvos liaudies re
voliucine kova už savo laisvę 
ir nepriklausomybę, už Tary
bų valdžią, šie ir daugelis ki
tų gamtos paminklų — viso 
daugiau kaip 150 — suregis
truoti. šį pavasarį prie Lietu
vos TSR Mokslų akademijos 
sudarytoji gamtos apsaugos 
komisija perdavė juos saugoti 
visuomenei. Numatoma arti
miausiais metais paimti apsau-

MERKINĖ. — Prie Merki
nės kultūros namų (Varėnos 
raj.) veikia 40 žmbnių dainų 
ir šokių liaudies ansamblis, 
kuriam vadovauja mokytojas 
Pikelis. Ansamblio sudėtyje 
vidurinės mokyklos mokytojai, 
MS darbuotojai ir kolūkio 
“Pirmyn” kolūkiečiai.

Dabar prie kultūros namų 
organizuojamas styginių in
strumentų ansamblis ir dra
mos ratelis.

Mokytoja p. Gronskailė

sos-

Pertvarkomas gatvių 
apšvietimas

VILNIUS. — Pradėtas 
tinės gatvių ir aikščių, kurio
mis eis troleibusų linijos, ap
švietimo pertvarkymas. Pagal' 
patvirtintą projektą rekons
truojamas Geležinkelio stoties 
aikštės apšvietimas.

Išorinio apšvietimo konto
ros užsakymu Maskvoje ga
minamos gatvėms apšviesti 
skirtos liuminescencinės lem
pos.

gon apie tris tūkstančius gam- pastatai kyla
. . . “ToliOnn’’ Wtos paminklų.

ELTA

kai-

Stambus kalkakmenių 
karjeras

AKMENĖ. — Menčių 
me baigiamas įrengti stam
biausias respublikoje kalkak
menių karjeras. Kalkinės gaus 
iš čia kasmet daugiau kaip 
200 tūkstančių tonų 
menių.

Visi darbai karjere 
nizuoti. Sumontuotas
lūs įrenginys kalkakmenims 
rūšiuoti pagal gabalų didumą.

Prie karjero bus įrengtas 
cechas kalkių miltams gamin-

kalkak-

mecha- 
specia-

Kalbantis laikrodis

, VILNIUS. — Prieš kurį lai
ką vilniečiai, paskambinę te
lefonu ”04”, vietoje skubaus 
budinčios telefonininkės atsa
kymo, išgirdo ryškų vyrišką 
balsą. Jis bet kuriuo parps lai
ku praneša tikslų laiką.

Tai — automatas, vadina
mas kalbančiu . laikrodžiu. 
Kaip veikia ši mašina, pava
duojanti žmogų?

Vilniaus telefono stoties 
tomatinės salės gale stovi 
didelis įrenginys.

, —Tai ir yra “kalbantis
krodis”, — aiškina vyr. tech
nikas J. Liauksminas.

Darbo pradžią ”1. 
laikrodžiui” duoda 
impulsas.

au-
ne-

lai-

A. Stasiūnas

Utena. — Nauji kolūkiečių 
t Utenos rajono 

Leliūnų” kolūkio gyvenvietė
je. Namus baigia statytis Vy
tautas Kisielius, kolūkio šofe
ris Jonas Kutka ir kiti arte
lės nariai. Kolūkyje neseniai 
pastatytas malūnas, įvesta 
elektros šviesa Leliūnų viduri
nėje mokykloje.

N. Bagdonovaitč

Pramogų vadovų kursai

VILNIUS. — Vilniuje pra
sidėjo Respublikinės profesi
nių sąjungų tarybos suruošti 
kursai pramogų vadovams. 
Kursų1 lankytojai susipažins su 
poilsio vakarų organizavimu, 
masiniais žaidimais, šokiais ir 
jų mokymo metodika.

Kursus lanko daugiau kaip 
40 įvairių pramonės įmonių 
darbininkų klubų darbuotojų.

B. Augulis

Į laisvąją tėviškę sugrįžus

VILNIUS. — Po beveik tris
dešimt metų trukusio basty- 
mosi tolimoje Brazilijoje,—aš 
vėl savo Tėvynėje ir pirmą 
kartą Vilniuje. Kaip su šird
gėla anuomet pasileidau į ne
žinomus kraštus “laimės” ieš
koti, taip su pakelta ir 
džiaugsmingai plakančia šir
dimi išlipau- Vilniaus stoties 
perone, — laisvos socialistinės 
respublikos sostinėje.

Pirmosios minutės 
žaibo greitumu.

i lekia 
Įspūdžių

knlhnnčmnJ daugybė. Vilnius —nepapras- 
elektros'tai puošnus: jame išaugo 

kurmiam suteikia puikūs pastatai, gražūs par- 
centrinis laiko aparatas. Toks j ^ai, džiugina akį jo gėlėmis 
aparatas taip pat varo mies-1 ’^puoštos aikštės. .
to aikštėse, gatvėse, įstaigose | dėjimas gatvėse, kursuoja pa- 
jrengtus elektrinius laikro- togūs autobusai ir baigiama 
džius. Elektros impulsai įjun
gia į darbą visą sistemą ričių, 
kurios tarpusavyje i 
įvairiausius derinius. Pats “lai
kas” įrašytas ant paijgo besi
sukančio ritinio aptr 
dalia elektromagnetine juos- 

'tele. šiame ritinyje yra 24
valandų ir 60 minučių kalbos 
įrašai. Kai gaunamas eilinis 
elektros impulsas, ričių pagal
ba nuskaitomas nuo ritinio 
reikiamas valandos ir minutės 
užrašas. Per minutę tas užra
šas pakartojamas 15 kartų. 
Po minutės skaitomas sekan
tis. Ir taip ištisą parą.

“Kalbantis laikrodis” veikia 
automatiškai. Specialūs prie
taisai užtikrina, kad abonen
tas visada išgirstų pilną užra
šą, o ne frazės nuotrupą, kad 
balsas būtų ryškus ir stiprus.

šį puikų automatą, aptar
naujantį daugelį abonentų iŠ 
karto, sukonstruavo Maskvos 
elektrotechnikos ryšių institu
to darbuotojai, vadovaujami 
prof. S. Gorono. Kruopščiai 
prižiūrimas, jis veikia be prie
kaištų.

Stoties darbuotojai ruošia
si patobulinti automatą. Pa
pildomojo garso ritinio pagal
ba laikrodis galės duoti atsa
kymus dviem kalbomis. '

R. Mockus

I išpuoštos aikštės. Didelis ju-

įrengti troleibusų linija.
Bet labiausiai džiugu yra

sudaro tai» kai matai laisvąjį žmogų,

kto spe

NwYorto^/WaZlniin HELP WANTED FEMALE

SERGA
May F. Merk randasi 

Martland Medical Centre 
Newark, N. J. Apie tai atvi
rute pranešė Scrantono Onu
tė. Ji rašo, kad šis jau buvo 
May Merk trečiasis susirgi
mas aštriu širdies smūgiu nuo 
sausio mėnesio. Šis 
ištiko nuvykus į 
pirktis drabužių.

smūgis ją 
NeWarką

J. Kovas randasi 
burg General Hospital, kam
pas Bushwick Ave. ir Cedar 
St. Važiuojant Broadway, du 
blokai nuo Kasčiuško stoties. 
Lankyti galima kasdien tarp 
2 ir 4 vai.' popiet, o sekma
dieniais per visą dieną.

Williams-

Svarbus pranešimas
Prašome nesiųsti Laisves 

Administracijai pinigus, 
priklausančius kitoms or
ganizacijoms, nes mes už 
tai kvitų negalime išrašyti. 
Gauname perdaug nusi
skundimų ir nesame atsa
kom ingi už tai. Siųskite 
tiesiog toms organizaci
joms, kurioms priklauso pi 
nigai, užadresuokite voką 
jų vardu.

Laisvės Administracija 
(199-201)

Vietiniai gaisrininkai pra
dėjo dėvėti naujos rūšies pa
radines uniformas. Leitenan
tai, kapitonai, batalijonų ko- 
mandantai ir kuopų vadai da
bar dėvi auksinius arba sida
brinius ženklus ant rankovių, 
panašiai, kaip laivyno kari
ninkai.

savo krašto tikrą šeimininką. 
! Jau pirmosios dienos Tėvy- 
! nėję nuteikia mus optimistiš
kai ir mes esame tikri, kad sy
kiu- su kitais mūsų broliais,1 
lięk daug vargo mačiusiais di-

TRYS LAIŠKAI Iš 
DVIEJŲ LIAUDIES 
RESPUBLIKŲ

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Hampshire valstijoje, žiemą 
Floridoje, 
Mass. ' 
lovas 
kambarius radusi tą paauk
suotą papuošalą, nenorėjo 
auksorių klausti apie jo bran
gumą.

Manp nusistatymas yra rem
ti Lietuvos žmones ant kiek 
tik mes galime, su drabužių 
siuntiniais ir kitokia panama.: 
Mes čia gyvenantieji, kurie 
turime gerą sveikatą ir'nedi
deles šeimas, gyvename ge
riau už mūsų tautiečius ana
pus Atlanto vandenyno. Tuo 
pačiu sykiu patariu" Tarybų 
Lietuvoje gyvenantiems nesė
dėti rankas susidėjus, kaip tai 
Š. šeima, kad darė. Neleiski
te per daug laiko neproduk- 
tyviniems darbams, tuštiems 
plepalams, smulkmeniškiems 
mažaprasmiams raštams. Man 

j atrodo, kad mūsų gimtinėje 
jaut yra perdaug moksleivių,

' , o kartais Bostone„ 
Turbūt ji beklodama 
ir belandžiodama po

džiajame Tėvynės kare, galė
sime tvirtu žingsniu žengti į 
ateitį, į šviesų mūsų didžio
sios šalies rytojų.

Linas Valbasys

BIRŽAI. — Vis daugiau te
levizijų įsigyja Biržų rajono 
gyventojai. Televizorių ante
nos iškijo viršum tarnautojo 
Gelažnyko gyvenamojo namo, 
“Spartuolio” artelės, ryšių 
kontoros ir kitų pastatų. Ne
seniai pirmąsias televizijos 
laidas iš Rygos žiūrėjo Paro
vė jos MTS mechanizatoriai.

J. Bergholcas

SKAUDVILĖ. — R. Miza- 
ros kūrybos aptarimas suruoš
tas Skaudvilės rajono “Gegu
žės Pirmosios” klube - skaity
kloje. Skaitytojai konferenci
joje nagrinėjo pažangaus 
Amerikos lietuvių rašytojo 
knygą “Kelias į laimę”. Kon
ferencijoje dalyvavo daugiau 
kaip 50 kolūkiečių.

J. Šimkus

sau gerą duoną užsitarnauti 
visokius mažmožius smulkme-, 
niŠkai aprašinėdami' net po 
kelis kartus tuos pačius.? '■ ■ ■

PRANEŠIMAS
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 7-tos Apskr. metinė kon
ferencija įvyks spalio 21 d., 11:30 
vai. ryto, 318 Brdoaway. Kviečia
me visąs kuopas prisifįsti skaitlingą 
delegatų skaičių. Turėsime daug 
reikalų aptarti, kas link ateinančių 
metų veikimo. Taipgi dienraščio 
Laisvės klausimą, ypač. ką tik pra
sidėjusį vajų, gavime naujų skaity
tojų. t J. Jaskevičius, Sekr.

(199-202)

BROOKLYN, N. Y. 
Kriaučių dėmesiui!

Lietuvių Kriaučių 54-to Skyriaus 
A. C. W. of A. extra susirinkimas 
įvyks 1956 m. spalių mčn. 24 d., 5 
vai. 30 min. vakare, 11-27 Arion Pi., 
Brooklyn^. Visi nariai būtirfąi da
lyvaukite. Bus svarstomi du svar
būs klausimai: senatvės pensijos ir 
prezidento rinkiniai.

Kipras Radauskas ; 
Skyriaus sekretorius 

(201-202)
■ 5 : . k . -i

Rytoj vyksta uosto 
krovikų balsavimai
Rytoj, trečiadienį, New 

Yorko uosto krovikai NLRB 
(Nacionalinės darbo santykių 
tarybos) patvarkymu balsuos, 
kuriai unijai jie nori pavesti 

įjuos atstovauti: nepriklauso- 
imai ILA arba prie AFL-CIO 
priklausančiai IBL.

Kaip žinia, ILA, kuri 1953 
metais tapo išmesta iš AFL, 
dabar norėtų sugrįžti, bet 
AFL-CIO vaidai :su prezidentu 
Meany priešakyje atsisako 
priimti..; Jie te,igia, kad ILA 
dar turi savo' vadovybėje 
daug kriminalistinio elemen
to,- nors pripažįstama, kad 
dabartinis ILA prezidentas, 
kapitonas Bradley, yra šva
rus žmogus. Vienok, ILA lo- 
kalai Brooklyne dar randasi 
Tony Anastasijos rankose, o 
kftd Anastasia gengsteriams 
artimas, niekas neneigia.

Bet Bradley ir kiti ILA va
dai sako, kad unija laipsniš
kai valoma, o IBL faktinai 
yra tik bosų agentūra.

New Yorko 
spaudoje

“Daily News” sako, kad 
demokratų vice-prezidentinis 
kandidatas Kefauveris, kurį 
tas laikraštis trumpai vadina 
“The Keef”, yra “anti-anti- 
komunistas”, tai yra, žmogus, 
kuris stoja prieš tuos, kurie 
stoja prieš komunistus. Ki
taip sakant — jis komunistų

Cleaning Women. To work
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)

Balsuoti gali apie 21,000 
uostininkų. Kad išvengti su
sirėmimų tarp abiejų frakci
jų, policija uoste balsavimo 
dieną turės bent 800 savo vy
rų, kurie palaikys tvarką.

Po balsavimo ims bent sa
vaitę, iki rezultatai bus pa
skelbti, sako NLRB. Balsus ! užtarėjas. Kaipo įrodymą Ke- 
skaityš tam specialiai pasam- fauverio 
dyta privatinė agentūra. Skai 
tymą taipgi prižiūrės organi 
zacija, kuri save vadina 
nest Ballot Association.

OPERATORS 
singer sewing 
table cloths, 
HEMSTITCH ERS, experienced.
Stamped goods, pillow 
scarfs.

COLORTEX
740 Broadway, near

Wanted. Binders on 
machine, aprons, 

experienced. Also

tubing and

81 h St.

(198-201)

HELP WANTED MALE

Ho-

Beveik tikra, kad ILA 
mes ir šiuo kartu, kaip 
laimėjo keletą kartų praeity
je. IBL didžiausia viltis yra 
gauti bent geroką nuošimtį 
balsų, kad ji galėtų ateityje 
figūruoti kaip unija. Dabar 
ILA sako, kad IBL yra tik 
“popierinė organizacija”, kuri 
faktinai beveik neturi narių.

Balsavimai vyks ir kituose 
Atlanto ir Meksikos įlankos 
uostuose.

Politinėje padangėje
Demokratai šiuose rinki

muose New Yorke tikisi gau
ti visus arba beveik visus bal
sus, kuriuos gaudavo mažu- 
minės partijos: ALP, SWP ir 
SLP. Bet geriau su tomis 
grupėmis susipažinę asmenys 
sako, kad demokratų apskai
čiavimai nelabai tikslūs.

Dauguma ALP žmonių bal
suos už demokratus, kaip jie 
daug darė praeitais metais, 
kai nesirado balote. Bet su 
SLP ir SWP jau kas kitas da
lykas. SLP (Socialist Labor 
Party) yra maža ir sena tra
dicijų pilną kairi parti j ūkė, 
kuri, nors atkilusi nuo gy
venimo ir sektantinė, išsilai
kė per virš 50 metų. Daugu
ma tos grupelės: sekėjų griež
tai laikęsi nusistatymo niekad 
Ąiębalsųdti 'už buržuazines 
partijas. Tad, tik maža dalis 
balsų tos mažiukes grupelės, 
kuri paprastai gauna tik ke- 
lioliką tūkstančių balsų, teks 
demokratams,gal koks tūks
tantis, gal dar mažiau. Tai 
tikriausiai negali būti skaito
ma vertingu laimėjimu. Kiti 
SLP žmonės gal visai nebal
suos arba, balsuos už socialistą 
Darlington Hoopes, Normano 
Thomaso partijos žmogų.

. O. kąslink. SWP, tai jų. bal
sų demokratai tikriausiai ne
gali tikėtis, i,SWP (Socialist 
Workers Party) yra ortodok
siniai - trockistinė partijukė, 
labiausiai sektantiška iš trijų 
tarpusavyje besipešančių troc- 
kistinių grupių. Tie trockistai 
skaito didele nuodėme ne tik 
balsavimą už demokratus, bet 
ir balsavimą už Socialistų 
partijos kandidatus. Tad,— 
SWP žmonės visai neeis prie 
balsavimo urnų.
' -<»•;. .-,*<■ *

“World -•Telegram” prave
dė platų apklausinė j irn^ą tarp 
įvairių tautinių; kilmių

lai- 
jau

Yorko žmonių, kad sužinoti, 
kaip kandidatų tautinės kil
mės atsileipia į balsuotojus. 
Kaipi žinia, demokratai nomi
navo į senatorius Wagnerj, ka
taliką, tikėdamiesi, kad jie 
tuomi patrauks savo pusėn 
daugiau airių ir italų kilmės 
katalikų balsuotojų, o repub- 
likonai nominavo žydą Javit- 
są, tikėdami, kad tuomi pri
trauks daugiau žydų balsuo
tojų, kurie paprastai balsuoja 
už demokratus.

demo- 
pusėn, 

arba 
pusėn,

Bet “World-Telegram” sa
ko, kad nei vienų, nei kitų 
planai neveikia, kaip tikėtasi. 
Menkai kas iš apklausinėtų 
žydų kilmės balsuotojų, kurie 
paprastai balsuoja už 
kratus, perėjo Javitso 
ir menkai kas iš airių 
italų perėjo Wagnerio
jeigu jie tradiciniai balsuoja 
republikoniškai.

Tautinius motyvus supainio
ja dar kitas dalykas: jeigu 
Wagneris taptų išrinktas Se- 
natan, tai jo vietoje miesto 
majoro vietą užimtų žydų kil
mės Abe Stark, kas reiškia, 
kad Javitsui pralaimėjus, lai
mėtų Stark, kuris dabar yra 
miesto savivaldybės pirminin
kas.

* #

Kad republikonams niekad 
netrūksta pinigų, kai prisiei
na vesti politines kampanijas, 
gerai žinoma. Tas ryški ir 
všioje kampanijoje. Didžiaja
me New Yorke jų kampani
jos centrų (vadinamų “Ike- 
Dick Center”) dabar yra bent 
tris kart daugiau, negu Ste- 
vensono - Kefauverio centrų. 
Ike - Diek centruose randasi 
daugiau savanorių, darbuoto
jų, daugiausia pasiturinčių 
poniučių, kurios neturi kito 
užsiėmimo. Tie centrai dides
ni,, geriau aptarnauti ir t.t.

VALGIO PAKIBTAI Į LIETUVĄ, 
LATVIJĄ, RUSIJĄ

Pristatymas Garantuotas Pirm Kalėdų
Pakietas—-Maišytas: 5 sv. taukų kenuose; 5 s v. cukraus; 5 sv. 

ryžių; 3 sv. kavos—tiktai $81.50.
Specialus Kalėdų Paklotas: 5 sv. taukų ken.; 5 sv. miltų (geros 

rūšies); 5 sv. cukraus; 1 sv. šokolado; 1 sv. saldainių; 1 sv. razinkų. 
12 Kalėdų eglaitei žvakių. Tiktai $80.00.

Pakietas A—-20 sv. cukraus, $19.50; Pakietas B—20 sv. miltų, 
$19.00; Pakietas C—20 sv. ryžių, $21.50; Pakietas D—18 sv. taukų. 
$82.50. Nemokate daugiau, kaip pažymėta. Įskaitytas Sovietų muitas. 
Galutinos 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 4-8281. Atdara kasdien (įskaitant Sekmadieni) iki 5 v. v.
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pro - komunizmo” 
“Daily News” paduoda fak
tą, kad vieną kartą jis balsa
vo prieš didesnius fondus ne- 
amerjkiniam komitetui.

“Daily News” paskutiniu 
laiku- smarkiau puola Kefau- 
verį, negu Stevensoną, nes 
jaučia, kad jo populiarumas 
žmonėse didesnis, negu pre
zidentinio kandidato.

Tas pats “Daily News” 
karštai sveikina negrą kong- 
resmaną Powellj, kuris persi
metė Eisenhowerio pusėn. 
Praeityje “News” traktavo 
Powellj beveik kaip pro - ko
munistą, nes jis nuosekliai 
kovojo už negrų civilines tei
ses. ‘

dar ei- 
laikraš-

* * *
“Daily Workeryje” 

na diskusijos apie to 
čio ateiti. Įdomus laiškas til
po praeitą savaitgalį. Jį pa
rašė skaitytojas, kuris kelios 
dienos anksčiau sakė, , kad 
laikraštis turėtų užsidaryti 
kaip dienraštis ir likti savait
raščiu. Bet antrame laiške jis 
sako:

“Aš pasikalbėjau su eile 
draugų, išgirdau kitokias nuo
mones, ir jie mane įtikino. 
Aš dabar manau, kad mano 
pirma nuomonė buvo, klaidin
ga — mūsų dienraštis turi 
išsilaikyti. Kad kaip nors pri
sidėti, aš siunčiu auką, pen
kiasdešimtį dolerių . . . .”

Laiškų skyriuje dabar
kelta, kad “Daily Workeris” 
turi tik apie 7,000 skaitytojų. 
Keli skaitytojai mano, kad, 
jeigu skaitytojų skaičius toks 
mažas, neverta išleisti tiek 
pinigų dienraščio palaikymui. 
Bet jis sako, kad laikraštis 
galėtų pasiekti masinį tira
žą, gal net 100,000 skaityto
jų, jeigu pasidarytų platesnis, 
mažiau teoretinis organas, o 
labiau kasdieninis laikraštis, 
kuris patiekia kuo daugiau 
įdomių žinių, o nuomones pa
lieka editorialams.

iš-

Ambasadoriaus sūnus— 
policijos sekretorius

Policijos komisijonierius Ste
phen P. Kennedy policijos de- 
partmento sekretorium pasky
rė jauną 29 metų vyrą Alex
ander Aldrichą. Kokios to 
jauno vyruko kvalifikacijos 
tam gan svarbiam postui, ne
žinoma, apart vienos: jis yra 
Amerikos ambasadoriaus Bri
tanijoje Winthrop W. Ald- 
richo sūnus ir vienas Chase 
Manhattan banko direktorių.

MOTEL—-SCRANTON, PA.

LICITACIJA 
moderninis — 17 kambarių, 
twin lovoms dydžio — nuo 
iki sienai divonai — garu

Pilnas 
Dideli 
sienos 
apšildomi. Tirštas trafikas, keturių 
lane highway. $28.000.00 metines 
įeigos. 70% duodama mortgage. 
Ant pareikalavimo suteiksime pa
veikslus ir operavimo statementus 
Auctioner — R. A. McPherson,

R. I. 6-1313, Phila. 3, Pa.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*MF**D6*

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

DAILYDR

Patyręs—nuolatiniam darbui 
su gera alga.

TOP COMPANY 
šaukite: MU. 6-8978

(196-202).

BALDU taisymui ir užbaigimui 
nuolatinis dar- 

su gera alga.

” TOP COMPANY
Šaukite MU. 6-3978

■ vyras — patyręs - 
bas

(196-202)

116

MUTUAL FUND 
SALESMEN WANTED

Full & part time 
Top cominision arrangement 
with tremendous potential 
Complete Training Program 
SELECTIVE SECURITIES 
Broad St., N.Y. C. WIL 4-2366 

(196-202)

t

SHEET METAL WORKER

1st class layout man. Work on 
heavy and light gauge,metal. Al^o 
ARC WELDER. Exp. Steady worlfy 
good pay. Top Company. Phone or J 
apply.

EXPERT HASS METAL 
FABRICATORS

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

(197-205)

METAL MAN
be good production man. 

permanent position if
Must 

Excellent 
qualified.

D. & E. AUTO BODY 
' J L. 7-0883

(199-205)

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

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

AX. 7-7588
(199-202)

1st ('lass Machinist

For experimental Machine shop. 
Steady interesting work. Salary 
commensurate with experience. 
Must be U. S. Citizen. OR. 5-1884.

(199-201)

DARBININKAI

SKALBYKLA, benson proseniai, 
Flltor unit, blake Laundry, 620 Cle
veland St., Brooklyn. DI. 5-8700.

(201-207)

LEHR BROTHERS, Ine.

Iš Mėsų Geriausia Yra
KIAULIENA 

Specializuojame 
Geriausia Rūšimi

60-86 Myrtle Ave., Ridgewood, N. Y. 
arti Fresh Pond Rd.

HEgeman 8-1667
(201-207)

Business Opportunity

IDEAL FOR PARTNERS 
Hand Laundry, established 30 years 
for sale—completely equipped and 
truck. Doing $627 to $700 weekly 
gross, net $250. Will teach—sold 
by owner.

Tel. JE. 7-0884 afternoon.
(200-206)

Delicatessen & Grocery. Glendale 
& Cooper Ave. Established 30 years. 
Sold completely equipped by owner; 
Call after 1 P. M.

HE. 2-2810

(199-205)

Ideal for Family. Bakery for rent. 
$125 per month. New equipment, 
corner store. Metropolitan & Leon
ard Streets. Finished basemen I. 
Call mornings, Ev. 4-2523.

(198-202)

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

(197-203)




