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Jungt ____ T ______
Chicagos aidiečiai ir 

mūsų aidiečiai.
Kodėl jie
Sibiras ir

Rašo
Alaska.
R. Mizara

Spalio 24-ą dieną sukako 
11-ka metų kai buvo Įkurtos 
Jungtinės Tautos.

Dėl to toji diena ir vadina
ma Jungtinių Tautų diena.

Ta proga, Jungtinių Tautų 
asamblėjos auditorijoje, New 
Yorke, buvo duotas puikus 
koncertas, kurio dalis buvo 
transliuota per radiją ir tele- 
vizuota. čia įėjo New Yorko 
Filharmonijos orkestro atlik
tas numeris: Beethoveno 9-to- 
sios simfonijos dalis, kartu 
dalyvaujant didžiuliam chorui 
ir geriems solistams.

Tai buvo, kaip žmonės 
.ko, “dangiškas numeris”!

sa

Kas metai šiuo laiku vyksta 
sesijos Jungtinių Tautų asam
blėjos (seimo).

Šiemet asamblėja susirinks 
vėliau dėl to, kad mes čia, 
Amerikoje, turime preziden
tinius rinkimus, i kuriuos yra 
nukreiptos visu ausys ir akys.

Šiandien, nežinant, kas lap
kričio 6-ą dieną bus išrinktas 
šalies prezidentu, ir mūsų ša
lies valdžios politika nėra 
“nusistovėjusi”. Ji bus “nusi
stovėjusi” tik po lapkričio 6 

* dienos, kai mūsų šalies žmo- 
y/iės tars savo žodį.

Po to tikrai bus žinoma, ku
ri partija stovės mūsų šalies 
priešakyje sekamų ketverių 
metų bėgyje. Tuomet ir mū
sų valdžios balsas turės dides
nį svorį Jungtinių Tautų 
asamblėjoje.

Chicagos - Roselando Aido 
Choras praeitą sekmadieni 
statė operetę “Kada kaimas 
nemiega”.

Vilnies korespondentas sa
ko, jog vaidinimas visais at
žvilgiais pavyko, o publikoje 
“matėsi daug jaunimo”.

Tai ir gerai!
Aido Chorą vadovauja Da- 

ratėlė Yuden.

Na, o New Yorko žmonės, 
privalo žiūrėti, kad rytoj ge
rai pavyktų mūsų Aido Cho
ro koncertas; mūsų Aidui va
dovauja Mildred Stensler.

Nemažas skaičius Lietuvos 
jaunų žmonių išvyko į Donba- 
są dirbti anglies kasyklose.

Lietuviškoji buržuazinių 
nacionalistų spauda Ameriko
je dėl to kelia skandalą: ana, 
kaip naikinama lietuvių tau
ta!

Kodėl ji naikinama? Ar iš
vykimas į Ukrainą žmonių, 
kurie pasiryžo daugiau užsi
dirbti, yra “tautos naikini
mas” ? Ar darbas angliakasy- 
klose yra “tautai pražūtis”?

Jeigu taip, tai apie 400,000 
amerikiečių, dirbančių 
kasyklose, taipgi yra 
pražūtis”.

Lietuvių angliakasių
JiOje yra dar nemaža. Fakti- 
nai, mūsų pradžia kultūrinio 

▼ gyvenimo Amerikoje buvo an- 
gliakasyklų srityje.

Kariniai susirėmimai tarp 
Francūzijos ir Tunis i jos; 

Maroke irgi vystosi kovos
Tunisas. — T u n i s i jos 

premjeras Bourguiba pa
skelbė, kad keliose, vietose 
įvyko susirėmimai tarp Tu
nisijos ir francūzų karių. 
Tunisija tapo oficiališkai 
nepriklausoma šiais me
tais ir turi savo armiją, 
bet francūzai, pagal tam 
tikrą sutartį, Tunisijoje 
dar laiko apie 10,000 karei
vių.

Didelis pasipiktinimas 
prieš francūzus, kurie ap
gaulingu būdu suėmė pen
kis Alžyro nacionalistų va
dus, smarkiai reiškiasi Tu
nisijoje. Tie nacionalistai 
skrido orlaiviu, kurį jiems 
parūpino Maroko sultonas. 
Jie skrido pas Bourguibą. 
Jie tokiu būdu buvo Tunisi
jos premjero svečiai. Jų su
ėmimas skaitomas dideliu 
įžeidimu Tunisijai ir Maro- 
kui.

Ar buvo užmuštų susirė
mime tarp francūzų ir tu-

nisiečių, nepranešama. Ko
vos įvyko Bejos srityje.

anglia-
“tautai

Ameri-

Toji pati spauda dažnai sie
lojasi (tarytum jai būtų gai
la) dėl to, kad tas ar kitas 
asmuo iš Lietuvos išvyksta į 
Sibirą.

—Ai, kaip bloga; Sibire

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Singapore. — Britų poli
cija naudojo ašarines dujas 
ir lazdas prieš jaunus ki
nus studentus’. Tie mokslei-

Fraųcūzų kolona pasijųdi- atsisakė ^pleisti savo 
no iš savo bazės link vietų, 
kurias laikė tunisiečiai. Tu
nisietis karininkas įspėjo 
francūzus sustoti, bet tie jį 
pašiepė ir sakė, kad jie eis, 
kur tik nori. Tada užvirė 
kova.

Francūzų žinių gentūra 
sako, kad Meknės mieste 
marokiečių kareiviai nušo
vė francūzą žandarą. Ma
rokas panašiai, kaip Tuni
sija, nepriklausomas iš var
do, bet francūzai jame dar 
turi nemažai karių.

Francūzai skelbia, kad 
jie kvotinė ja suimtus alžy
riečių nacionalistų vadus. 
Jie išgavę pripažinimus, 
kad direktyvos' Alžyro na
cionalistams partizanams 
ateina iš Kairo, kur randa
si Alžyro Tautinio išsilais
vinimo armijos štabaš už
sienyje.

vidurines mokyklas, kurias 
britai nori uždaryti. Britai 
teigia, kad tos mokyklos 
yra “komunizmo lizdai” 
(kinai Singapore sudaro 
gyventojų daugumą, nors 
Singapore randasi ne Kini
joje, o Malajoje.).

Apie 2,000 moksleivių už
sibarikadavo mokyklose. 
Mieste įvyko demonstraci
jos, kurias britai bandė iš
sklaidyti. Gyventojams da
bar uždrausta pasirodyti

Nagy ragino darbo žmones

Šepilovo nuomonė apie tai 
kas privedė prie riaušių

Maskva. —Kremliuje bu
vo pravestas iškilmingas 
priėmimas Belgijos premje
rui Van Ackeriui ir užsie
nio reikalų ministrui Spaa- 
kui. Keli Belgijos žurna
listai, kurie radosi tame 
priėmime, turėjo pasikalbė
jimą su tarybiniu užsienio 
reikalų ministru Dimitrij 
Šepilovu. Tarp kitko kal
bėtasi apie paskutinius įvy
kius Vengrijoje.

Šepilovas jiems sakęs, sa
ko belgai žurnalistai, kad 
už įvykius žymia dalimi

atsakinga buvusi Vengrijos 
valdžia, kuri nesiskaitė su 
dideliu žmonių nepasitenki
nimu, kuris reiškėsi dėl 
sunkių ekonominių sąlygų. 
Vengrijos žmonės, sakė Še- 
pilovas, jaučia gilų norą 
pasiekti platesnę demokra-

Bet kruvinus įvykius, sa
kė Šepilovas, sukėlė reak
cininkai ir pro-fašistai, ku
rie prisiplakė prie liaudies 
julėjimo. Jiems pasisekė, 
sakė jis, suvedžioti dalį dar
bo žmonių ir jaunimo.

Čekoslovakijos komunistai 
įspėjo reakcinius priešus

Praga. — Čekoslovakijos 
Komunistų partijos orga
nas “Rude Pravo” (“Rau
donoji Tiesa”) įspėjo buvu
sios valdančios klasės li
kučius ir kitus reakcinius 
elementus, kad jie negalėtų 
tikėtis pasigailėjimo, jeigu 
jie bandytų pasekti Vengri
jos reakcinius elementus, 
kurie išdrįso išprovokuoti 
kruvinus įvykius.

“Rude Pravo” sako, kad 
Čekoslovakijos valdžia ir

šalta, negerai! — rėkia toji 
spauda.

Na, o kai nemaža Amerikos 
žmonių vyksta į Alaska, tai 
toji spauda nieko nesako. Ar 
Alaskoje šilta?

Man vienas žmogus, gyve
nęs Alaskoje, sakė:

—Alaskoje man patinka ge
riau negu1 Floridoje.

partija ves šalį prie refor
mų ir žmonių gerbūvio kė
limo teisingomis ’ metodo- 
mis. Tas laikraštis taipgi 
primena, kad Čekoslovaki
jos žmonės žino, jog juos 
išlaisvino Tarybų Sąjunga 
ir jos armija, ir čekoslo- 
vakai lieka Sovietams am
žinai dėkingi.

Čekoslovakijos žmonės 
yra pilnai informuoti apie 
įvykius Vengrijoje ir Len
kijoje. Pragoję viešpatauja 
pilna ramybė. Žmonėse vy
rauja: nemenkas apgailesta
vimas, kad tokie tragiški 
įvykiai vystosi Vengrijoje.

gatvėse po saulės nusileidi
mo.

Washingtonas. -
Eisenhoweris. ir
svarstą klausimą,

Dulles 
ar tik 

Amerika negalėtų protes
tuoti prieš Sovietų žings
nius Vengrijoje. Ieškoma 
legalio kabliuko, bet ka
dangi pati Vengrijos val
džia kvietė Sovietų jėgas 
padėti nuraminti riaušes, 
kabliuką sunku rasti.

New Yorkas. — Prez. Ei- 
senhoweris ketvirtadienio 
vakare kalbėjo pilname 
Madison Square Gardene. 
Jis savo kalboje vėl atmetė 
Stevensono siūlymą baigti 
H-bombų sprogdinimus.

Lenkijoje jau grįžtama 
prie normalaus gyvenimo
Varšuva. — Oficiališka 

Lenkijos žinių agentūra 
PAP sako, kad šalyye visai 
ramu. Paskutinė demons
tracija įvyko Varšuvoje 
prie Vengrijos ambasados. 
Ten reakciniai elementai 
bandė sukelti neramumus, 
bet komunistiniai aktyvis
tai juos išsklaidė taikingu 
būdu. Visur grįžtama prie 
darbo.

Gomulka, premjeras Cy- 
rankevičius ir Ochabas, ku
rie šį penktadienį planavo 
vykti Maskvon, kaip tai bu
vo pranešta, atidėjo kelio
nę kelioms dienoms. Mano-

Premjeras Į tybai. Atsteigkime tvarką, 
kad galėtume eiti prie ge
resnio gyvenimo.”

Partijos sekretorius Ja
nos Kadar sakė:

“Draugai darbi n i n k a i ! 
Partija šaukia jus parody
ti savo klasinį susipratimą. 
Kraujas liejasi mūsų gatvė
se. Sulaikykime tai! Aš 
raginu visus gerus patrio
tus, visus darbo žmones, 
visus padorius piliečius, su
valdyti provokatorius ir 
riaušininkus.”

Riaušės užsitęsė
Ketvirtadienį Budapešto 

radijas sakė, kad riaušės 
beveik baigėsi, bet penkta
dienio rytą pasidarė aišku, 
kad ramybė dar negrįžo. 
Nepatvirtinti pranešimai 
sakė, kad kai kurie Vengri
jos kariai prisidėjo prie 
riaušininkų. Budapešto ra
dijas tą lyg patvirtino, ra
gindamas visus karius, “ku
rie vienokiu ar kitokiu bū
du atskirti nuo savo jun
ginių,” tuojau grįžti į savo 
kuopas. Budapešte penk
tadienį dar girdėjosi kul
kosvaidžių ir šautuvų tra
tėjimas. Kai kur degė pa
statai. Miesto gatvėmis sku
binosi ambulansai ir gais
rininku mašinos. £

Prie parlamento rūmų su
sirinko didelės minios. De
legacija buvo pasiųsta pas 
premjerą Nagy, kuris ją 
priėmė. Lauke tvarką tvar
ką palaikė tankai.

Maišyti pranešimai
Viena, Austrija. — Nors 

penktadienį buvo aišku, kad 
Vengrijoje dar neramu,' 
viskas kita buvo miglota. 
Pranešimai yra labai prieš
taraujanti. Vieni praneši
mai, paremti iš telegramų, 
kurias išsiuntė kai kurios 
Vakarų ambasados, sakė,, 
kad Budapešte krito apie 
200 žmonių, bet buvo ir 
pranešimu, kad užmušta 
2,000.

Sukilimas Pietuose?
Vienoje gauta žinių, kad 

jPecs mieste sukilėliai pere- 
ir ,mė radijo stotį ir translio-

padėti atsteigti ramybę; 
—pralieta nemažai kraujo

Budapešta
Nagy ir naujasis Komunis
tų (Jungtinės Darbininkų 
partijos) sekretorius Janos 
Kadar atsikreipė į Vengri
jos darbo žmones su karš
tu raginimu padėti atsteigti 
tvarką, sulaikyti riaušinin
kus, baigti tragiškus įvy
kius.

Premjeras Nagy pripaži
no savo radijo kalboje, kad 
prie išstojimų prieš liau
dies valdžią prisidėjo dalis 
Budapešto darbo žmonių. 
Už tą atsakomingos praei
ties klaidos ir žmonių sun
ki ekonominė padėtis, sakė 
jis, bet dabar bus bandoma 
eiti prie gerinimų. Nagy 
tarp kitko sakė:

“Brangūs draugai, Buda
pešto darbo žmonės! Tra
giški įvykiai nusiaubė mū-

I sų šalį. Dalis jūsų leidosi 
Į priešu suvedžiojami. Susi- 
praskime, su v ai dyki m e 
riaušes, grįžkime prie ra
mybės. . Pasitikėkite, liau
dies valdžia ir partijos va
dovybe. Mes ieškosime nau
jų 1 'kelių mūsų brangiai 
Vengrijai, mūsų liaudies 
respublikai, socializmo sta-

ma, kad laukiama, iki daly-j priešų suvedžiojami.
kai nusistovės Vengrijoje.

PPR centralinis komite
tai priėmė rezoliuciją, ku
rioje ragina Lenkijos dar
bo žmones spiestis aplink 
partiją, kad statyti'ir tvir
tinti lenkišką socializmą. 
Rezoliucija sako, kad tary
binės karinės jė'gos šalyje 
jau grįžo į savo bazes, ku
rios joms numatytos pagal 
Varšuvos paktą. Tos jėgos 
turi likti Lenkijoje pačios 
Lenkijos saugumui, sako 
PPR, kol svetimos (ameri
kiečių) jėgos lieka Vakarų 
Europoje ir Vakarų Vokie
tija ginkluojama.

Ginkluoti Ryty Vokietijos 
darbininkai ginty valdžią
Berlynas. — Vokietijos

I komunistų organas. “Neues 
Deutschland” sako, kad fa
brikų darbininkų ginkluoti 
būriai yra pasirengę at
mušti bet kokias provoka
cijas, kurias gali sukelti 
reakcinis elementas. “Neues 
Deutschland,” kuris yra 
Suvienytos Vokietijos (Ry
tų) Socialistų partijos or
ganas, atspausdino kelias 
fotografijas, rodančias gin
kluotus darbininkų jungi
nius prie savo dirbtuvių.

Berlyno Rytų sektoriuje 
darbininkų ginkluoti savi
saugos būriai maršavo gat-

vėse. Jie maršavo šimto 
asmenų kuopomis. Nors jie 
nenešiojo ginklų, jie buVo 
uniformuoti. , . f

• Tas maršavimas buvo 
kaip ir įspėjimas reakciniu-, 
kams ir Vakarų agentams, 
kurie gal norėtų sukelti Ry
tų Vokietijoję panašius įvy
kius, kaip Vengrijoje. <

Rytų Vokietijos radijas 
sakė, kad Vakarų agentai 
Vakarų Berlyne ir jų są
jungininkai 'Rytuose dar
buojasi išsijuosę ir deda 
desperatiškas pastangas ką 
nors sukelti.

Ispanijos anti - fašistas 
laimėjo Nobelio premiją

Stockholmas. — Nobelio 
pryzas už literatūrą 1956- 
iems metams įteiktas ispa
nų poetui Juanui Ramonui 
Jiminezui. Jiminez, kuris 
turi 75 metus amžiaus, yra 
anti-fašistas ir gyvena 
tremtyje Puerto - Ricoje. 
Jis apleido Ispaniją po 
Franco laimėjimo.

Jiminezas yra garsus vi
same pasaulyje ir jo poe
zija yra išversta į daug kal
bų. Ypatingai žinoma jo 
poema “Platero y Yo” (Si
debars -ir Aš”)-

Bedymas. — Komunistų 
organas “Neues Deutsch
land” sako, kad didžioji 
Stalino statula, kuri stovi 
miesto centre, bus nuimta.

New Yorkas. —- Pakelyje 
namo, iš Tarybų Sąjungos 
čia sustojo Japonijos prem
jeras Hatojama. Vietoje 
vykti per Sibirą, Hatojama 
vyko' per Vakarų Europą, 
iš čia vyks link San Fran
cisco ir per Pacifiką, namo.

New Yorkas. — Vengrų 
dipukai pikietavo tarybinės 
Jungtinių Taūtų delegaci
jos buvenę.

PARYŽIUS. — Francū- 
zijos Komunistų partijos 
centro komitetas pYiėme re
zoliuciją dar kartą kviesda
mas socialistus prie bendro 
fronto. K

Sprūsminis orlaivis tapo 
pašautas jo paties kulką 
ii. • ■ ’
i Washingtonas. — Laivy
nas praneša apie tokį be
veik fantastinį įvykį: kari
nis laivyno orlaivis ' skrido 
taip greitai, kad pavijo jo 
paties iššautas kulkas,—;** 
“nusišovė.” Ekspertai sako, jja naujos “revoliucinės val- 
kad lakūnas Tom Attridge <]7j0S 'Baranjos provincijo- 
iššovė iš savo 20 milimetrų je„ įsakymus. Tas radijas 
kanuolių kelias kulkas, ku- sakas, kad kai kurie Buda- 
rios lėkė lanku. Tuo tarpu kvartalai randasi su- 
pats orlaivis tiesia linija kilėlių rankose.
pasiekė punktą tam tikroje) paties Budapešto radi- 
tolumoje kaip. tik tuo laiku, j0 ateina kitokios žinios, 
kai ten atlėkė ir kulkos, n penktadienio rytą Kosuth 
orlaivis tapo, pašautas. La- var(j0 radijas Budapešte sa- 
kū.nas susižeidė. Tas įvyko kad karinės jėgos pra- 
prie Galverton, L. T. veda energišką akciją, kad 

Bagdadas. — Britai at-; Pabaigti bet kokį pasiprie-
prie Galverton, L. L

Deli. — Indijoje šiuo me-1
tu lankosi du svarbūs sve- sjuntae Irakui dešimt tan- sinimą. 
čiai: Etiopijos karalius Se- Egiptas atsiuntė Jorda- 
lassie ir ^Britanijos eks
premjeras darbietis Attlee, orlaivius.

nui tris sprūsminius karo ORAS NEW YORKE
Giedra, vešu

-'■■-M..  ...... ............................ I I
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VENGRIJOJE
MŪŠIAI, GINKLUOTI MŪŠIAI Vengrijos sostinės 

gatvėse yra baisiai skaudus dalykas. Pirmiausiai skau
dus dėl to, kad jie įvyko socialistinėje šalyje. Antra: 
skaudus dėl to, kad Vengrijos, vadovai prileido jiems 
įvykti.

Vakar dienos Laisvėje mes* darėme kai kurių pa
stabų Lenkijos ir Vengrijos komunistams dėl to, kad jie 
nebuvo apdairūs, dėl to, kad jie buvo atsiskyrę nuo ma
sių, dėl to, kad jie leido įvykti tai, kas kadaise įvyko 
Poznanėje, o dabar—Budapešte.

• Pažiūrėkime truputėlį plačiau į padėtį Vengrijoje.
Ten buvo padaryta, kaip nurodėme, stambių klai

dų, didžiulių ekscesų.
Tačiau, po Stalino mirties buvo bandoma Vengriją 

pasukti i naują kelią, į pilnos socialistinės demokratijos

1953 metais Vengrijos premjeras Imre Nagy pra
nešė tos šalies parlamentui, kad vyriausybė imsis žygių 
naujoms reformoms šalyje pravesti, kad Vengrija turės 
būti padaryta pavyzdžiu kitoms socialistinėms šalims.

Neužilgo po to Imre Nagy buvo pašalintas iš prem
jero vietos. Valdžia jokių didesnių reformų, jokio su- 
demokratinimo nesiėmė. O žmonių nepasitenkinimas vis 
buvo jaučiamas. Jis didėjo!

Šių metų vasario mėnesį įvyko Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos XX-asis suvažiavimas. Ten buvo 
aiškiai pakartotas toks dalykas: kelių į socializmą gali 
būti įvairių; kiekviena socialistinė šalis turi teisę spręs
ti savo vidujinius reikalus, vykdyti socialistinę santvar
ką nepriklausomai nuo kitų socialistinių šalių, nes kiek
vienoje socialistinėje šalyje yra tam tikros savitos ob- 
jektyvės ir subjektyvės sąlygos, pagal kurias ta ar kita 

.šalis tvarkosi.
XX-asis suvažiavimas, mums rodosi, sakyte sakė 

tiek Lenkijai, tiek Vengrijai: darykite ką nors; veiki
te, ieškokite naujų savitų kelių savo šalies ūkiui vys
tyti, savo šalies kultūriniam gyvenimui kelti į aukštesnį I 
lygi- ' . 1 I

Bet Vengrijos vadovai to negirdėjo. Tiesa, iš VKP į 
buvo iškeltas Rakošis. senos, griežtos politikos šalinin-i 
kas. Jo vietąjužėmė Erno Gero, pirmasis VKP sekre- j 
torius.
tik ulanavo, o tuo pačiu kartu žmonių reikalavimas 
dejnokratinti šalies įstaigas vis didėjo, vis augo.

1 Žmonės reikalavo, kai būtų grąžintas valdžion 
re Nagy. Tai turėjo būti padaryta jau seniai, 
nebuvo!

zPo to, kai Lenkijoje įvyko atmainų partijos vado
vybėje, Vengrijoje žmonės dar griežčiau pradėjo reika
lauti atmainų ir pas save. Jie šaukė masinius., mitingus 
pareiškimui savo norų.

Bet nieko naujo jis neįnešė; vis tik žadėjo, vis ;
su-

Im-
Bef

IR ŠTAI, ŠIUOS ramius žmonių mitingus socializmo 
priešai, liaudies priešai, kontr-revoliuciniai elementai pa
singojo panaudoti savo “politikai.” ■ '

Iš anksto gerai ginkluoti,—kaip jie tuos ginklus ga
vo, iš kur, mes nežinome, — pradėjo pulti valdines įstai
gas, pradėjo šaudyti į policiją, pradėjo didelį maištą, 
kruviną maištą!

Pasinaudodami žmonių reikalavimais socialistinių 
reformų, socializmo priešai manė, kad dabar jie galės 
tš tikrųjų socialistinę valdžią nuversti ir grąžinti ka- 
kitalizmą!

Ir to pasėkoje, sakoma, žuvo daug žmonių; dar dau
giau tapo sužeista.

Netenka čia nė minėti, kad tie liaudies priešai bu
vo “įkvėpti” amerikinio dolerio, kapitalistinės propagan
dos. Jie, tačiau, klydo, jei manė, kad jiems pavyks so
cialistinę santvarką Vengrijoje palaidoti. Jie, mums 
atrodo, padarė bloga ir sau, nes šis maištas užduos jiems 
tokį smūgį, nuo kurio jie vargu kada nors beatsikels.

Konstantinas Sirvydas
(325-ĄSIAS MIRTIES METINES MININT)

VIENAS iš žymiausių senosios Lie
tuviu literatūros iki K. Donelaičio atsto
vų, greta M. Daukšos' ir J. Bretkūno, yra 
K. Sirvydas. Nors jis ir nebūvo grožinės 
literatūros kūrėjas, bet, kaip pirmasis 
kalbininkas-žodyninkas, vienas iš stam
besnių literatūrinės kalbos ir literatūri
nio stiliaus pradininkų, — dėjo jai pa
grindus. Tai, kad K. Sirvydas buvo tiky
binis rašytojas, nepaneigia jo reikšmės, 
ypač jei atsižvelgsime į lietuvių litera
tūros vystymosi sąlygas.

Lietuvos didžiojoje kunigaikštys
tėje kelis amžius lietuvių kalba buvo iš
stumta iš viešojo gyvenimo. Valstybiniai 
raštai, moksliniai veikalai ir grožiniai 
kūriniai buvo rašomi vien kitomis kalbo
mis. Todėl gana ilgas lietuvių literatū
ros, o ypač literatūrinės kalbos formavi
mosi laikotarpis yra susijęs beveik išim
tinai su religine raštija. Tai yra specifi
nis, istorinių sąlygų apspręstas lietuvių 
literatūrinės kalbos formavimosi bruo
žas, kurio negalima ignoruoti.' Dėl to iš
auga senųjų religinių raštų reikšmė, 
nors juose, suprantama, literatūrinė kal
ba negalėjo būti taip visapusiškai išplė
tota, kaip pasaulietinio turinio raštuose. 
Drauge pažymėtina, kad religinė raštija 
ir atskiri tikybiniai rašytojai yra suvai
dinę žymų vaidmenį ir kituose kraštuo
se, kur sąlygos literatūrinei kalbai vys
tytis buvo daug palankesnės negu Lietu
vos didžiojoje kunigaikštystėje. Pavyz
džiu čia gali būti Liuteris, kuris, F. En
gelso žodžiais, “sukūrė šiuolaikinę vokie
čių prozą.” Visa tai turėdami galvoje, 
galime teisingai apibūdinti ir įvertinti 
XVI—XVII amžiaus lietuvių religinių 
rašytojų, jų tarpe ir K. Sirvydo, vaidine-

1RME NAGY tapo grąžintas valdžion. Jis ir vėl 
šalies /premjeras. Jis žada laikytis tų dėsmų, kuriuos 
išdėstė savo pranešime parlamentui 1953 metais.

Erno Gero, grįžęs iš Jugoslavijos, kur jis sudarė 
su Tito tam tikras sutartis, tapo pašalintas iš VKP pir
mojo sekretoriaus vietos; ją užėmė Janos Kadar.

Bus padaryta daugiau atmainų visoje’ partijos va
dovybėje ir valdžioje.

Reikia tikėtis ir manyti, kąd daugiau nei vien'oje 
socialistinėje šalyje nepasikartos, tai, kas pasikartojo da-. 
bar. Vengrijoje.

Taip pat galime būti tikri, kad po šito baisaus įvy
kio Vengrijoje darys spartesnius žingsnius į naująjį gy
venimą, į socializmą, negu darė iki šiol.

2 įm»L—Laiavė (Liberty)-šestad., Spalio (Oct.) 27, 1956

K. Sirvydas, (1580—1631) gimė ir 
brendo kultūrinio pakilimo, dar neišblė
susios kovos dėl valstybinio Lietuvos sa
varankiškumo ir religinių kovų laiku. Jo 
gimimo metais buvo atidaryta Vilniuje 
jėzuitų akademija — pirmoji aukštoji 
mokykla Lietuvoje. Reformatai, nors ne
sėkmingai, stengėsi paversti aukštąja ir 
savo mokyklą Vilniuje. Pradėtos leisti 
Vilniuje lietuviškos knygos (nuo 1585 
m.). Pasirodė pirmoji Lietuvos istorija 
(M. Strijkovskio “Kronika”, 1582). 
1599 m. išėjo M. Daukšos postilė su gar
siąja prakalba, iškeliančia gimtosios kal
bos reikšmę, skatinančia ją ugdyti,' įves
ti lietuvių kalbą į valstybinį gyvenimą, 
padaryti literatūrine kalba. ,

K. Sirvydas mokėsi Vilniuje ir kito
se jėzuitų mokyklose, stojo į jų ordiną, 
porą metų mokytojavo Nesvyžiuje, o pas
kui profesoriavo Vilniaus akademijoje. 
Jis, kaip atrodo, vadovavo 1620 m. į- 
steigtai akademijoje lietuvių kalbos ka
tedrai-ir 10y metų sakė lietuviškus , pa
mokslus šv. Jono bažnyčioje. Supranta
ma, kad priklausymas jėzuitų ordinui ne 
vienu atžvilgiu atsiliepė K. Sirvydo Veik
los krypčiai ir pobūdžiui. Bet, antra ver
tus, jam darė žymios įtakos ir tuo metu 
Rietuvių literatūros ir kultūros darbuoto
jų tarpe dar aiškiai apčiuopiamos pat
riotinės tendencijos, ypač M. Daukšos 
veikla. Dėl to K. Sirvydas, išsiskirdamas 
iš kitų jėzuitų, atsidėjo vien lietuviš
kiems raštams. O iš kitų tikybinių rašy
tojų jis išsiskyrė tuo, kad pirmasis ėmė 
ruošti kalbinius darbus — žodyną ir 
gramatiką. Tie kalbiniai, darbai grei
čiausiai susiję su jo darbu lietuvių kal
bos katedroje. K. Sirvydas norėjo padėti 
studijuojančiai jaunuomenei.

Amžininkų » liudijimu, K. Sirvydas. 
buvęs labai darbštus. Gal dėl to, kad 
dirbo savęs nežiūrėdamas, susirgo džior 
va ir mirė 1631 m. rugpjūčio 23 d.- — pa
čiame pajėgume, neįšbaigęs . visų savo 
veikalų. 7 • .

Nemaža jėgų K. Sirvydas skyrė sa
vo pamokslams, teisingiau sakant, pa
mokslų santraukoms — “Punktams sa
kymų”, kurių I dalis išėjo 1629 m., o 
antroji — 1644 m., jau' po autoriaus 
mirties. Jie buvo išleisti dviem parale
liais tekstais — lietuvišku fr lęnkišku. 
Pažymėtina, kad lenkiškasis tekstas yra 
lietuvįskojo vertimas. Tai pirmas toks 
atvejis lietuvių kultūros istorijoje.

Savo turiniu “Punktai sakymų” 
maža skiriasi Jluo kitų tikybinių katali
kiškų knygų,. K. Širyycįas "nori sustiprin-

ti katalikų bažnyčios pozicijas, kovoja 
su reformistais. Daugiausia remiasi bib
lija, scholastiškai ją traktuodamas, visur 
ieškodamas paslėptos prasmės; propa
guoja asketinį idealą. Jis, tiesa, mato- 
socialinę neteisybę, stovi skriaudžiamų
jų pusėje. Jo pamokslai nukreipti dau
giausia prieš viešpataujančias klases,, fe
odalus. Juose pabrėžiama, kad “žmonės, 
labiausiai didžios giminės ir ant aukštų 
sostų pasodinti, tiesos nemyli” (II, 137), 
vaizdžių palyginimu atskleidžiama feo
dalinės santvarkos esmė: kaip mariose 
“viena žuvis didė mažesnę praryja, taip 
žmonės didžiūnai svieto lętus (prastuo
lius) ir pavargusius išgaišina, kramto, 
praryja” (I, 269). K. Sirvydas puola fe
odalus dėl puotų, gėrimų ir “pilvo apsun
kinimo”, dėl prabangos pamėgimo, tesi- 
rūpinimo savimi; jie net ir bažnyčioj tik 
savim gėrisi,, žiūri, kad jų drabužiai ne
nukentėtų, nesusiteptų, ar po puotos ne
išsimiegoję žiovaujanti, 176). Panau
dodamas liaudišką palyginimą, jis paro
do nepakenčiamą buitį valstiečių — 
“varguolių kiemionių, kurie, kaip kur
miai žemę rausdami, dienomis ir nakti
mis pasipenėjimo ieško” (II, 176)<. Ta
čiau jokių radikalesnių išvadų iš to K. 
Sirvydas nedaro.

“Punktai sakymų” reikšmingiausi 
kalbos, literatūrinės išraiškos-ir stiliaus 
atžvilgiu. Lotyniškoj prakalboj K. Sir
vydas pabrėžia norėjęs paskatinti 
kitus lietuvių kalbą studijuoti ir, su
prantama, stengėsi duoti gražios kalbos 
pavayzdį. Dėl trumpo, glausto dėstymo 
būdo “Punktuose sakymų” nedaug tėra 
plačiau apmestų vaizdų. Bet jų kalba, 
apskritai imant, yra turtinga, vaizdi ir 
emocinga, nes autorius norėjo paveikti 
ne tik skaitytojo protą, bet ir jausmą 
bei vaizduotę.

Pats 'rašydamas pamokslus, bet ne 
versdamas, K. ^Sirvydas g'alėjo visai lais
vai išreikšti ‘norimą mintį. Dėl to jo sa- 

, kinys sklandus, gerai apvaldytas, aiškus,) 
lietuviškos konstrukcijos. Dažniausiai 
jis nėra ilgas, bet išbaigtas, turi retori
nį atspalvį. K. Sirvydas panaudoja, kaip 
konstravimo priemones, pakartojimą, iš
skaičiavimą, sintaksinį paralelizmą, a- 
naforini jungimo būdą, sinonimų sugre- 

(Tąsa ant 3 puslapio) *

Prie Nemuno krantu
' / . f.

(Sonetas)
Ten, prie alksnynų ir Ntmuno krantų, 
Ir tarp pušynų ošiančių žalių:
Ten atminimų daug liko saldžių, 
Nuo kūdikystės ir nuo lopšio dienų.
Ten, kur jaunystė taip skaisčiai pražydus, 
Sparnais svajonių aukštai skrajojo: 
•Ten, rod’s, ir laimės žvaigždutė mojo,— 
Ten, kur nevaržo kelių nieką liuosybės.
Betgi jaunystei prabėgo taip laki, 
Vien atminimuos’ vaizdenas dar vis,— 
Kaip vilnis nuplaukus Nemunu tyki— 
žali alksnynai ir žalia pušis; .

/ Ten, kur lakštutė įsuokia linksmutė, 
Kad naujo ryto jau teka saulutė!

• /. Vienužis

Sūnui
Ar tu žygiuosi tiesiaisiais keliais, 
Ar tu klaidžiosi kreivuotais takais; 
Ar tu, suklupęs po gėdos našta, 
Vaitosi vienas apleistas visų— 
Ątmink, paguos tik motina tave.
Ar tu džiaugsiesi vien laime sava, 
O gal, užmirštas, kur gatvės kampe, 
Guolį suradęs, gal ten sau,purve, 
Visų pajuoktas, valkatos vardu— 
Motinos širdis ir ten ras tave.

y *
Ar už kalėj’mo tu sienų storų, 
Langų štanguotų, aukštų ir siaurų, 
Vilties nustojęs, suspaustas kančių, 
Keiksi likimą, apleistas draugų,— 
Motinos širdis ir ten bus kartu.
Atmink, sūnau, tu motiną savo— 
Tik ji. vien tikras yr’ draugas tavo! 
Ar tu, suklupęs po gėdos našta, 
Ar tu džiaugsiesi’vien laime sava,— 
Atmink, kad visad’ji bus pas tave!

7. Viemciits

Ilgą ir sunkų kelią nuėjo 
pirmosios knygos, išspaus
dintos Lietuvos teritorijoje. 
Karų metu vienos jų buvo < 
sunaikintos, kitos — pa
grobtos arba nežinia kur 
paslėptos, trečios — išvež
tos.

Pirmojp pasaulinio karo 
metu iš Vilniaus viešosios 
(dabar universiteto) biblio
tekos buvo išvežta Vilniaus 
pirmojo spausdintojo Fran- 
ciškaus S k o r y n o s knyga 
“Apaštalas.”

Franciškus Skoryna bai
gė Pragoję medicinos, *o 
Krokuvoje — filologijos 
mokslus ir kiek laiko gyve
no Pragoję. Zigmanto-Au- 
gusto laikais daktaras Sko- 
iryna atvyko į Vilnių. Čia 
jis apsigyveno miesto bur
mistro Jokūbo Babičiaus 
namuose ir netrukus pra
dėjo spausdinti knygas. Vil
niuje iki jo niekas knygų 
nespausdino. Jau 1525 me
tų kovo mėnesio pabaigoje 
išėjo iš spaudos pirmoji 
knyga, ' išspausdinta Vil
niuje. Jos pavadinimas bu
vo “Apaštalas,” tiražas — 
keli šimtai egzempliorių. 
Knyga turėjo 352 puslapius 
ir buvo parašyta bažnytine 
slavų kalba, tai yra kalba, 
kuria tuomet buvo rašomi 
visi lietuvių dokumentai.

Tai buvo pirmoji knyga, 
išspausdinta Pabaltijy, nes 
pirmoji knyga, išspausdin
ta Švedijoje, pasirodė 25 
metais vėliau, Latvijoje — 
50 metų vėliau, o Estijoje 
—112 metų vėliau.

Kad knyga būtų patrauk
lesnė, “Apaštalo” autorius 
ir leidėjas F. Skoryna pa-; 
puošė didžiąsias raides gė
lėmis, lapeliais; titulinės 
raidės buvo raudonos, o 
tekstinės — juodos. Kny
gos platinimas vyko su sūn- bloga, 
kūmais. Bajorai ir kurjigai 
sakė, kad rankraštines kny
gas skaityti maloniau. To
dėl pavyko išparduoti tik 
keliasdešimt šios knygos K. 
egzempliorių.

1530 metais, kilus Vilniu
je dideliam gaisrui, žuvo vi
si neišpąrduoti “Apaštalo” 
egzemplioriai. Sudegė ir 
leidėjo spaustuvė. Neilgai 
trukus po šios nelaimės mi
rė ir Skoryna.

Vilniaus valstybinio Vin
co Kapsuko , vardo univer
siteto mokslinės bibliotekos 
darbuotojai neseniai atra
do* Skorynos knygą Mask
voje, V. I. Lenino vardo bi
bliotekoje. Čia atrąsti taip 
pat leidiniai* I 
spausdino Skorynos moki-! ja”, 
nys Ivanas Fiodorovas ir jo 
draugas Piotras Mstislav- 
cas.

Piotras Mstislavscas, po 
Skhrynos mirties netekęs 
darbo, susipažino su Ivanu 
Fiodorovu. Maskvos caras 
1552 metais pakvietė juos 
iš Novgorodo į Maskvą. 
Maskvoje Fiodorovas ir 
Mstislavecas įsitaisė spaus
tuvę ir 1564 metais išspaus
dino “Apaštalą” ir “Malda
knygę.” Vėliau, kai Mask
voje pasklido gandai, kad 
jie esą eretikai ir burtinin
kai, Fiodorovas ir Mstisla
vecas pabėgo į Vilnių. Čia 
juos savo globon paėmė et
monas Katkevičius, kuris 
įrengė spaustuvę savo dva
re Zabludove (prie Lietu
vos sienos). Mstislavecas ir 
Fiodorovas 1569 metais iš-' 
spausdino “Evangeliją” ir 
keletu kitų knygų. Vėliau 
Katkevičius pardavė šią 
spaustuvę pirkliams bro
liams Mamoničiams, kurie 
pasiėmė pas save Mstisla- 
vecą — vienintelį naujojo 
darbo specialistą. Fiodoro-

vas tuo metu nuvyko į Lvo
vą.

Pirklių brolių Mamoni- 
čių espaustuvėje, kuri buvo 
įtaisyta viename iš namų 
netoli Rotušės (dabar Dai
lės muziejus), Mstislavecas 
1575-1576 metais išspausdi
no knygas “Psalmės” ir 
“Evangelija.” 1588 metais 
šioje spaustuvėje buvo iš
spausdintas “Lietuvos sta
tutas.”

Višos šios knygos, iš
spausdintos Lietuvos teri
torijoje, dabar yra grąžin
tos universiteto ųiokslinei 
bibliotekai ir eksponuoja
mos Smuglevičiaus vardo 
salėje.

Retųjų knygų tarpe eks
ponuojami taip pat “Apaš
talo” leidiniai, kuriuos Iva
nas Fiodorovas išspausdino 
Lvove, ir “Biblijos” leidi
niai, išspausdinti Ostroge; 
Oksforde 1626 metais išleis
ta rusų kalbos gramatika; 
Kijeve 1627 metais slavų- 
rusų kalbų žodynas ir kt.

Viso čia eksponuojamos 
retos knygos.

E. Danilevičius
106

Baltimore, Md.
Balsavimai tik už kampo. 

Politikieriai pjaunasi kaip ka
tinai. Senatorius Butler ir kan- . 
didatas į Senatą Mahoney k ? 
verčia kalnus vienas ant kitoji- 
Butlerio oponentas Mahoney, 
demokratas, pažada darbinin
kiškus bilius kiek paremti, to
dėl čia unijų viršininkai in- 
uorsavo Mahoney. Republiko- 
iias Butleris už tai darbinin
kams pasakė “wooooi”. Todėl 
darbininkai turi neužmiršti 
iapkr. 6 d. Butlerio balsavi
mų prieš darbininkiškus bi
lius.

Čia užsiregistravo balsavi
mui 392,305, .-tai 12,000 ma-1 
žiau kaip 1952-ais metais. Tai 

Parti j iečių buvo užsi- 
legistravimas sekamas: de- 
mokratų 303,457. republiko-'f 
nu 80,525, ir 8,323 nepasisa
kiusių, kokiai partijai jie pri
klauso.

kuriuos iš- uosi: _  __ i • i • 11

Į Gavau L. Prūseikos knygą 
ir ją atidžiai perskaičiau ir, 
perskaitęs ’galvoju sau! Tai 
žmogus, kuris pergyveno to
kias sunkenybes, tiek vargo 
nukentėjo, o tai vis nevien 
tik už savo reikalus kovojo, 
kovojo už visu darbininkų, rei
kalus. Buvo įmestas į kalėji
mus, buvo siunčiamas į Sibi
rą po “dežiurnih” priežiūra. 
Bravo, Leonai, kad mokėjai 
gudrybes naudoti. Važiuoda
mas iš Sibiro apsirengei ponai
čio rūbaią ir atsisėdai prie 
aukšto oficieriaus, kuris vadi- 

“Vaša visoko blahorodi- 
ir statei jlam klausimus 

vieton laukt, kad jis jum sta
tytų.

Atsisveikinęs aukštą oficie- 
rą, Leonas dūmė j savo tė
viškę, bet ilgai neėmė, kai 
Leonas perbėgo per rusų-vo
kiečių rubežių be jokio vedė
jo. O tai ir buvo pavojingas 
žingsnis, nes, jeigu būtų Le
onas pagautas, tai ir vėl į Si
birą. Bet Leonui pasisekė pa
bėgti. Manau, kad Leonas, 
perbėgęs per rubežių, uždai
navo : “Linksmas dienas aptu
rėjau, kurių jau seniai norė
jau”.

Dabar 
ką tokio 
knygą: 
puslapius 
puslapiai 
rise”. Niekad nemaniau, kad 
Amerikoje yra tiek lietuviškų 
smetonlaižių, Hitlerio užhip- 
natizuotų lietuvių. Tai ei e* 
mentai, kurie džiaugėsi ir ka
tutes plojo, kuomet Hitleris 
okupavo Lietuvą. Bet gailiai 
verkė, kuomet bėgo iš Tary
bų Sąjungos į. Berlyną.

Gal būtų neprošalį smeton- 
laižiams, Hitlerio mylėtojams, 
pasidaryti tą, ką pasicįarS 
Hitleris, ką pasidarė Smeto
na. V#

dar noriu pasakyti, 
apie L. Prūseikos 

Kuomet perskaičiau 
130, 131 ir 132, tie 
padarė man “surp-



V. MYKOLAITIS-PUTINAS---------;------ ——

SUKILĖLIAI Kovų del žemės ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

(Tąsa)
Jau temo, ir laikas buvo abiems drau-

• gams skirtis, bet Pranaitis kažko dar 
vis delsė.

—Atsimeni?—kreipėsi į Balsį,—aš tau 
ketinau pistoletą parūpinti. Nebloga bū
tų/?

—Nebloga,—sutiko Petras.
—Iš Dimšos aš pirmiausia trauksiu 

pas Gugį. Atsimeni tą žmogelį Kėdai
niuose, kai parako klausiau?

—Gyvena apie Betygalą, Kelmiškių 
kaime.

—Štai man parako ir prireikė. Stam
bių žvėrių vis daugiau atsiranda,—pik
tai nusišiepė Pranaitis.

Abudu dabar mąstė apie Skrodskį ir 
jo talkininkus — prievaizdą Pšemickį, 
“kotą” Rubikį, žandarus. . Pranaitį' 

xkaip žarija svilina Ievutės prisiminimas, 
o Balsį jaudina baimė dėl Katrytės. O 
kas dar šiandien darėsi Šilėnų kaime!

Pranaitis ryžtingai pakilo nuo žemės.
—Taip, Petrai, parako prireikė. O 

šautuvą ar gal pistoletą aš tau įtaisysiu.
—Geriau pistoletą. Patogiau nuslėpti, 

—sutiko Balsys. — Pasiklausinėk pas 
Gugį. Dėdė Steponas sykį pasakojo, 
kad iš Prūsų žydai pristato.

—P2siklausinėsiu. Lik sveikas!
Du draugai atsisveikino ir kietai pa

spaudė vienas kitam rankas. Didelis 
gailestis suspaudė Petro širdį, kai jis 
lydėjo akimis atsitolinantį Pranaitį. Juo
zas ėjo skubiu žingsniu, lazdele kapoda
mas pernykščios žolės stagarus ir alks- 

Ipiakrūmių šakas. Netrukus jis dingo 
sutemose.

Balsys, neskubėdamas, patraukė Šilė
nų link. Kur jam eiti, kur prisiglausti, 
kaip pasimatyti su Katryte ir aptarti 
tolesnius žingsnius? Kaime jau saldo- 
tai. Ar jo nesuims? E, bus, kas bus. 
Jis eis namo, į tą pačią daržinę.

Jis laimingai pasiekė namus. Kaimas 
skendėjo tamsoje. Bet į kiemą Petras 
nėjo. Jis atsargiai apsuko daržinę, su

rado jam žinomą skylę, įlindo, įsikniso 
į šiaudus ir užmigo.

Petrą pažadino varstomų daržinės du
rų girgždėjimas . Jis nejudėdamas klau
sė, ar nesupras, kas įėjo. Per trumpą 
laiką jis jau išmoko būti atsargus. Iš
girdęs, kad sukosėjo tėvas, pakėlė galvą 
ir pašaukė:

—Tėte!..
Nudžiugo Balsys,, pamatęs sūnų. Pri

darė daržinės duris ir, priėjęs artyn, at
sisėdo ant šiaudų kūlio.

—Parėjai?—pradėjo kalbą tėvas. — O 
pas mus čia negerai pasidarė, Petrai.

—Kas čia pasidarė, aš jau viską žinau, 
—pertarė sūnus.-—Sakyk, saldotų turi
te? : ; i • ; ,

—Du guli seklytėlę]. O, sako, kitus su 
arkliais pastatys; Kaip mes juos ir iš
gersime? Ir kur tau dingti ?Apšaukdi- 
no, kad tave ir Pranaitį gaudytų, o su
gavę ponui arba policijai pristatytų.

—Nebijok, tėte, nesugaus. Kad tik 
šiandien kaip nors prasistumčiau. O 
ryt—likit sveiki!

—Gulėk šiauduose. Kol arklių nėra, 
niekas čia nelandžios'. Saldotai, kur 
nakvoja, atrodo, sušnekami. O kunigas 
ką patarė?

—Palauk, tėte, pasitarsim visi. * Kai 
sukils, ateikite čia, kokį darbą prasima
nę. Bet reiktų, kad ir Katrytė būtų. 1

Tėvas susirūpino.
—Vincas ir Genė guli sučaižyti. Ge

nė dar ne tiek, bet Vincas—baisu žiūrėti. 
Naktį karščiavo, klajojo. O kaip čia tai 
Katrytei davus žinią? Na, žiūrėsime...

Jis išėjo į kiemą.
(Bus daugiau)

Nesivelinkite, Laisvės Prieteliai
Tuojau pasisakykite, kad stojate i Lais

ves prieteliy eilę, jei vienu kartu neišgalite 
įmokėti metines duoklės $25, pasisakykite, 

po kiek galite mokėti j menesį, ir pradėkite 
darbą.

kadangi daugelis kalba, kad 
siuntiniai į Lietuvą negauna
mi, p ra ž usta. J įsai sako • M a- 
niškiai rašo, kad viską gavę. 
Sunčiau pinigų ir drapanų. 
Sako, kad viską gavę ir nesi
skundžia. Sako, visi gerai gy
vena. Sūnus turi darbą už 
agronomą, duktė už mokyto
ją, o moteris dirba už rašti
ninkę, ir mane kviečia parva
žiuoti. Taigi ir pradedu gal
voti, gal ir būtų neblogai su
grįžus pas savuosius, bet ma
no frentai sako, nebūk dur
nas; pataria negrįžti.

Buvęs Viešnagėje

giant spaustuve, dirbo 1,800 
žmonių.

“American” leidimas nebus
sulaikytas. Jis eis kaip ir ėjo.

Vakar dienos editoriale
“American” sako, kad ekono

minės priežastys vertė Hears- 
t’ą parduot “Tribune” savo 
leidinį Chicagoje.

Kituose šalies miestuose 
Mearst’as turi 15-ką dienraš
čių. V.

Konstantinas Sirvydas
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

tinimą, dvinarius (pavyzdžiui, išteka ir 
išplūsta f geidė ir troško; žibančias ir 
tvaskančias).

Norėdamas būti trumpas, bet įtai
gus, K. Sirvydas ieško tikslaus, tinkamo, 
su reikiamu emociniu ir vaizdiniu at
spalviu žodžio. Dažniausiai jis panaudo
ja vaizdinį veiksmažodį, taiklų epitetą ir 
palyginimą, kartais išvirstanti ilgu pa
ralelizmu. Ypač pažymėtini jo natūra
lūs, liaudiški, iš gamtos ir kasdieninės 
buities imti palyginimai (pavyzdžiui: 
nerimsta klausydami, kaip badomi aks
tinais; krutinasi, kaip ant skruzdėlyno 
sėdėdami; stovite, kaip sušalę; kaip 
mėšlas, sniegais apipiltas), liaudiški pa
sakymai (pavyzdžiui, ant nugaros užko
rė).

Pabrėžtini K. širvy do nuopelnai ku
riant naujus žodžius, jis vengė svetimy
bių, ieškojo joms lietuviškų atitikmenų. 
H’ai ypač krinta į akis jo paruoštame žo

dyne.
K. Širvydo lenkų - lotynų - lietu

vių kalbų žodynas — “Dictionarium 
trium linguarum” — išėjo 1629 metais. 
Jo tėra išlikęs vienas defektuotas egzem
pliorius, kurį surado Maskvoje prof. K. 
Jablonskis ir kurio fotokopija dabar yra 

’•■/Vilniaus valstybinio V. Kapsuko vardo 
x universiteto mokslihės bibliotekos rank

raščių 'skyriuje. Šiame pirmajame lietu
vių kalbos žodyne buvo apie 400 pusla
pių, apie 9500 antraštinių žodžių. Ne vi
siems jiems K. Sirvydas surado lietuviš
kus atitikmenis, bet kadangi kai kur į- 
dėjo sinonimų, tai lietuviškų žodžių susi
darė apie 10000.

Šiuo savo žodynu K. Sirvydas įvedė 
į literatūrinę kalbą nemaža savo ir jau 
anksčiau sukurtų žodžių, kurie ir dabar 
mūsų tebevartojami, pavyzdžiui: moky
tojas (pirmą kartą pasirodė Mažvydo 
“Katekizme” 1547 m.), gydytojas, skai- 

'Yrytojas, raštininkas, taisyklė, iškalba, į- 
įkvėpimas (bene M. Daukšos pirmiausia 
panaudotas), atžvilgis, sargyba, apkasas 
ir t.t. j

Išleidęs žodyną, K. Sirvydas toliau 
jį papildinėje,. tobulino. 1631 m. išėjo 
antras jo leidimas. K. Sirvydui mirus, 
toliau prie žodyno dirbo kiti, ir 1642 m.

išėjo naujas reikšmirigiausias' jo leidi
mas, žymiai praplėstas ir perredaguotas. 
Jame buyo jau apie 14000 antraštinių 
žodžių, o lieluviškų skaičius dar labiau 
padidėjo, nes buvo pridėta daugiau sino
nimu.

1642 m. žodyno leidimo ruošėjas, 
gal būt J. Jaknavičius, Širvydo mokinys, 
ėjo savo mokytojo pėdomis. Jame dauge
liu atvejų, kur K. Sirvydas neįstengė su
rasti tinkamo lietuviško atitikmens ar 
tenkinosi nusakymu keliais žodžiais, buvo 
sukurti ir įvesti į literatūrinę kalbą žo
džiai, ir dabar tebevartojami, pavyz
džiui :auklėtinis (1629 m. leidime buvo 
išlaikytas), aplinkybė (1929 m. — ap
linkumas, aplinkustovis, priegstovis), 
ausikaras (1629 m. —ausinė grandelė), 
Kupranugaris (1629 m. visai neturėjo 
lietuviško atitikmens), priegalvis (1629 
m.'neįtrauktas žodis), virtuvė (1629 m. 
—kuknia), virėjas (1629 m. — kuka- 
rius ir t. t.), r

Remiantis šiuo 1642 m. leidimu, K. 
Šii’vydo žodynas buvo perspausdintas 
dar 1677 ir 1713 m. Tai buvo vienintelis 
lietuvių kalbos spausdintas žodynas Lie
tuvoje iki XIX amž. pabaigos. Jis suvai
dino didelį vaidmenį kovoje su literatū
rinės kalbos užteršimu ir degradavimu 
XVIII amžiuje. Juo naudojosi ir Prūsų 
.Lietuvos žodynininkai. XIX amž. pra
džioje, susirūpinus literatūrinės, kalbos 
ugdymu, visi nepaprastai, vertino K. Šir
vydo žodyną, kurio reikšmingumą ge
riausiai rodo A. Klemento žodžiai :

Aš pats, idant knygelės ano neturėčiau, 
Nėmaž parašydinti dabar negalėčiau.

Taip pat labai buvo vertinami dėl 
kalbos gražumo . ir “Punktai sakymų”. 
1845 m. jų I dalis (be lenkiško teksto) 
buvo perspausdinta L. Montvido lėšomis 
“kaip atminimas kalbos senolių' mūsų”, 
o 1884 m. R. Garbe su A. Becenbergeriu 
ją 'perspausdino mokslo reikalui. 1929 m. 

' buvp išleistas Gčtingene fotografuotinis 
visų “Punktų sakymų” leidimas, paruoš
tas F? Spechto.

K. Širvydo žodynas, suvaidinęs di- 
, džiausią vaidmenį, ligšiol tebėra iš nau

jo išleistas. Reikia džiaugtis, kad Lie
tuvių kalbos ir literatūros institutas už- 
siplanavo tai padaryti.

J. LEBEDYS

Toronto, Canada
SUSIŽAVĖJO LENKIJA

Rev. John Kaczowka, len
ku baptistų kunigas, įnešė ti
krą sąmišį į lenkų atžagarei
viui ratelius, pareikšdamas, 
kad jis gal grįš j Lenkiją.

Jis, sugrįžęs iš Lenkijos, kur 
jis išbuvo mėnesį laiko, papa
sakojo, kad tikėjimas Lenki
joje nevaržomas, kad vy
riausybė rūpinasi žmonėmis 
geriau, negu kada nors anks
čiau buvo rūpinamasi.

Pasakojimai, kad tikėjimas 
varžomas ir dvasiškija <persea 
kiojama, sakė jis, yra niekas 
daugiau, kaip raukymasis ne
kuriu religinių ratelių, kurie 
neteko daug politinės galios 
paėmus galią komunistams. 
Bet katalikų bažnyčia Lenki
joj tebesanti didžiausia religi
nė organizacija. Paskui seka 
liuteronai, kaip svarbiausia 
protestonų religinė organiza
cija.

Rev. John Kaczowka yra 
baptistų bažnyčios ant Ossing- 
ton ir Bloor klebonas. Jis 
taipgi yra visų lenkų baptistų 
Ontarijo j ir Kvebeke galva.

Laike savo vizito Lenkijoje 
jis asmeniškai matęs, kad 
bažnyčios visuomet pilnos 
žmonių, niekas jų netrukdo. 
Norint gauti sėdynę bažnyčio
je, sako jis, reikia pribūti 
bent trim valandom pirm pa
maldų.

Esą reikalinga Lenkijai 
daug kunigų. Vien baptistų 
bažnyčioms esą reikalinga 
bent 100 kunigų. Jis ruošiasi 
vėl vykti į Lenkiją 1958-ais 
metais. Gal tada jis nutarsiąs 
nebegrįžti į Kanadą.

“Tikėjimo laisvė užtikrinta 
visoms religijoms”, sako jis. 
“Visai netiesa, ką mes girdi
me Vakaruose apie dvasiški- 
jos persekiojimą. Aš kalbėjau 
su daugeliu kunigų ir eilinių 
žmonių, kurie užginčijo, kad 
vyriausybė kišasi į tikėjimo 
reikalus.”

R'ev. Kaczowka atvyko Ka- 
nadon 1930-ais metais. Tada 
jis buvo tik 20-ies metų am
žiaus. Jis baigė McMaster 
universitetą ir jau 14-ti metai, 
kaip kunigauja Kanadoje.

“L. B.”

Hartford, Conn.
Klaidos pataisymas’

Spalio 23-os dienos Laisvė
je,. rašant apie laiškus iš Lie
tuvos, įsiskverbė klaida. Bu
vo sakyta, kad A. Kiškiūnas 
gavo laišką iš Tauragės nuo 
savo dukters. Turėjo būti1 nuo 
švogerio dukters. Aš dukterų 
neturiu, turiu 3 sūnus, kurie 
gyvena Hartforde.

A. Kiškiūnas

Chicago 111.
“Chicago Tribune” 
nupirko “American”

Spaudoje pasirodė praneši
mas, kad Chicago Tribune 
Company nupirko Hearst’ui 
priklausantį dienraštį “Ameri
can”. Tribune kompanijos 
prez. Chesser Campbell, pra
nešdamas apie “American” 
nupirkimą, nieko nesako kiek 
Hearst’ui buvo pamokėta.
“Chicago American’’ ėjo nuo 

1900 metų. J# cirkuliacija 
siekė 524,000 kopijų, o ne- 
dėldienio laidos cirkuliacija 
būdavo virš 700,000.

Visose to laikraščio įstaigo
se, pradėjus redakcija, bai

3 pust Laisvė (Liberty), šeštad., Spalio (Oct.) 27, 1956

Waterbury, Conn.
Pasikalbėjimas su dipuku

Viename suėjime sutikau di
puką. Aš jį pavadinau drau
gu. Jam tas nepatiko. Sakė: 
manęs draugu nevadinkie, aš 
ne draugas, aš ponas dipukas. 
Draugais tiktai komunistai va
dinasi, o aš tokiu nenoriu bū
ti. Ai; supranti? Suprantu, ir 
prižadu tavęs, taip nevadinti. 
Vadinsiu “ponu”. Sako: Aš 
pykau ir pyksiu ant komunis
tų ir aš turiu už ką pykti, 
kadangi aš turėjau gerą dar
bą, gerai uždirbau —.dirbau 
muitinėje. Visi mane pęnu 
vadindavo, o kada komunistai 
užėjo, mane pavarė iš darbo, 
o padėjo sayiškį; mane padė
jo žemę arti. Tai kaip tu ma
nai, ar nėra už ką pykti?

Aš buvau vedęs, turėjau 
šeimą, vieną dukterį ir sūnų, 
ir turėjome pinigų, galėjo
me atvykti visi į Ameriką, bet 
moteris nesutiko vykti kartu 
su manim į Ameriką.. Praei
toms Kalėdoms jiems nusiun
čiau biškį dovanų. -

Aš jo klausiu: Ar gavo. —>

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

žinoma ir sena kompanija:
PARCELS TO RUSSIA, INC.

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

Jūs v galite išsiųsti bet ką. Vartotas ir naujus drabužius; val
gio ir Įvairių gyduolių, kaip tai: Streptomycin, Penicillin, Rimifon ir

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

SIŲSTI ANTI-POLIO SERUM.
Mes garantuojame pristatymų ir original! parašų gavėjo. Mes 

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

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

1-mos lubo?, yra vieta automobiliams pasistatyti.
Ofisas atdaras kasdien, įskaitant Sekm. 9-6, šešt. 9-1.

Pakietai išsiuntinėjami kasdien. Tol.: INGERSOL 7-6465 
7-7272

........... .......... _ ........ II

Gyduoles — Svarbios — Gyduolės
Mat Švilpos 5 rūšių mostys, kurios visada pagelbsti nuo ligų, 

dėl kurių jos yra sudarytos. Kurie esate vartoję tai gerai tą žinote. 
Svarbu visada turėti jų savo namuose. Jau sukako 17 metų, kai 
jos išdirbamos, ir žmonės jas vartoja. Jos užvardytos numeriais ir 
nurodoma nuo kokių ligų ir kaip vartoti:

No. 1, M. Švilpos Herb salve for skin irritation. Tai mostis 
nuo įvairių odos nesveikumų: išbėrimų, vočių, athlete’s feet, sinus, 
nusideginamo, nusiplikinimo žaizdų (tik ne nuo vėžio). Geros nuo 
šalčio išbėrimų.

No. 2, mostis nuo paviršutinių kojų skausmų, rankų sąnarių ir 
muskulų skausmų. Švelniai šildo ir greit .pagelbsti.

No. 3, nuo dantų skaudėjimo ir sudrūtinimo smegenų. Jei ir 
neturėtumėte dantų, bet jei smegenys nesveiki, vartokite ją.

No. 4, nuo odos niežėjimo, poison ivy. Greit pagelbsti.
No. 5, nuo piles, (hemorrhoids), sustabdo kraujo bėgimą, skaus

mą, niežėjimą ir gydo. Nėra reikalo pjaustyti, pagydo šviežią ar 
užsisenėjusiž), jei dar nėra išsivystę j vėžio ligą. Nuo čia pažymėtų 
ligų pagelbsti.

Greit siųskite užsakymus, kurie esate vartoję ir norite gauti 
daugiau. O vietiniai galite užeiti pas mane j namus po šiuo adresu: 

MAT. ŠVILPA, 597 Broad St., Hartford, Conn.
Arba 121 Russ St. Tel. JA. 7-5412

Dienraščio Laisves Metinis

Į KONCERTAS
Rengia Laisves Bendrovės Direktorių Taryba

Įvyks Sekmadi enį, 3:30 popiet

L A P K R. 18 NOV.
LIBERTY AUDITORIUM

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

Ištisa Koncerto Programa:
AIDO CHORAS, DIRIGUOJAMAS MILDRED STENSLER

/

Specialiai pasiruošęs naujomis dainomis šio koncerto programai.

SUZANA KAZOKYTĖ, DRAMATIŠKAS SOPRANAS
Kaip visuomet, taip ir šiemet, savo puikiu talentu kaip dainininke koncer

to dalyviams suteiks daug įspūdingo malonumo.

LEONAS JONIKAS, BARITONAS
Savo balsu ir išsilavinimu kaip solistas yra įsigijęs gražios karjeros ne 

tik tarp lietuvių, bet ir tarp amerikonų. Girdėsime jį šiame koncerte.

UKRAINIEČIŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ
Puikiai išsilavinę, jauni vyrai ir merginos, šoks ukrainų liaudies šokius, 

kurie savo akrobatiškumu nuo kėdės kilnoja kiekvieną žiūrovą.

žvaigždutės iš tolimosios Chicagos:
JERRY MIKUŽIS, NANCY ROMAN ir DOROTHY YUDEN

Jerry Mikužis puikaus talento dainininkė-solistė, Nancy Roman irgi talen
tinga dainininkė, dainuos duetus $u Mikužyte. O Daratėlė Yuden akom

panuos chikagiškėms dainininkėms. ► •
Laba i. žema .įžanga,, tik. $1.50. asmeniui,—naudoki tęs. proga!

z



Newark, N. J.
Mirė Izabele Januškevičienė

CM

Apie savaitė atgal čia mirė 
dar apyjaunė moteris, Izabelė 
Januškevičienė, gimusi ir au
gusi Pennsylvanijos valstijoje. 
Tai angliakasio dukrelė. Ro
dos į šią apylinkę atvyko po 
pirmo pasaulinio karo ir čia 
ji greit ištekėjo už Petro Ja
nuškevičiaus. Apsivedė apie 
40 metų atgal.

Petras visą laiką dirbo prie 
kriaučių ir visą laiką čia pat 
it gyveno gražiai, šeimos jie 
neturėjo. Abu buvo progresy
viai žmonės, lankydavo įvai
rius progresyvių parengimus 
ir buvo progresyvės spaudos 
skaitytojai.

Izabelė, sakoma, nuo jau
nystės turėjo netvirtą širdį ir 
tas ją priversdavo kartais pa
sėdėti ligoninėje, kur ji iri 
neišlaikė ilgesnio gyvenimo iri 
turėjo apleisti dar apyjaunė.

Laidotuvėse dalyvavo jos 
motina, jau senute, Petro gi
minės: sesuo Duobienė, jos 
dukrelė ir žentas, iš Rocheste- 
rio, brolis Jonas ir pusbrolis 
Kazimieras, iš Newarko.

Palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis, nors vyras nenorė
jo tų ceremonijų, bet jos mo- 
tftia taip darė. Palaidota Ar
lington kapinėse. Laidotuvių 
direktorius A. Bujauskas.

Ilsėkis, jaunoji drauge!
Albinas

Vengriškieji dipukai Long Island laikraštis
dramatiškai šaukinėjo už Adlai Stevensoną i

. Apie du šimtai vengriškų I “Newsday”, gana įtakingas

Nesuprantama, kodėl 
valdžia jy neišleidžia?

Sunku suprasti, kodėl val
džios imigracinis departmen
tal; sulaikė išvažiavimą iš 
Amerikos vienos rusų šeimos, i 
šeima susideda iš trijų žmo
nių, tėvo, motinos ir dukters. 
Jie atsisakė Amerikos piliety
bės ir norėjo išvažiuoti į Ta
rybinę Rusiją, bet jiems ne-, 
leido įlipti į laivą. Kaip ži
nia, taip bandė išvažiuoti 
Bronxo gyventojas Sefarin 
Strelkoff, jo žmona Galina ir 
duktė Natalia, jau- 26 metų 
amžiaus. Strelkovai sako, 

i kad jie dės visas pastangas 
; išgauti iš Amerikos leidimą, 
1 grįžti Rusijon. Jie turi vizą
Rusijon įvažiuoti.

Imigracijos departmentas 
patvarkė, kad jie negali atsi
žadėti Amerikos pilietybės ir 
negali išvažiuoti iš Amerikos, traukė dideles meno jėgas, 
nes neturi Amerikos pasportų.

Dar apie Aido koncertą
Aido Choro gražus sudėtin-Įžiai apdainuoti lineliai šį sek- 

gas tarptautinis koncertas-fes-‘ 
tivalis jau visai netoli. įvyks 
sekmadienį, 28-ą dieną spalio, 

j Liberty Auditorijoje. Pradžia
3-čią vai. po pietų.

Aido Choras, kasmet suruo
šia gražius koncertus, opere
tes ir kitokius parengimus.

Šiemet bus įvairus ir sudė
tingas. Tą mes visi žinome.

Jau buvo pirmiau spaudoje 
rašyta, kokią programą cho
ras turi prirengęs. Buvo minė
ta, kad bus garsusis Ukrainų 
Choras. Taipgi bus Jugoslavų 
šokikų grupė, kuri pas mus 
pasirodys dar pirmu kartu, 
ši šokikų grupė stebins kiek
vieną atsilankiusį . Bus B. 
Sanders su gitam ir dainomis. 
J. Alexaitis — smuikininkas.

Visą šio koncerto ašį suka 
M. Stensler. Ji surinko ir su-

Sako, Eisenhowerio 
itaka krinta

Harrison, N. J.
Apie mūsų draugus, kuriems 
atsitoko nelaime ir kurie 
serga

Kaip jau žinome, kad drg. 
Pranui Josmantai atsitiko ne
laimė dirbtuvėje. Jam sutry
nė abiejų rankų pirštus. Jis 
išbuvo ligoninėje apie tris sa
vaites. Dabar jau namie. Jo 
antrašas: P. Josmantas, 330 
John St., East Newark, N. J.

Taigi draugai Josmantai la
bai, labai dėkavoja tiems, ku
rte aplankė jį ligoninėje as
meniškai arba laiškais, kurių 

i jis gavo pusėtinai. Šių žodžių 
rašytojui teko Praną matyti 
kaip tik jis parėjo iš gydytojo 
ir jau nuo rankų buvo nuimti 
“bendičiai”. Labai gaila, kad, j 
kaip atrodo, jis nebegalės 
dirbti visą gyvenimą. Dešinės 
rankos beliko tik du pirštai— 
nykštis ir mažiukas. Kiti trys 
visai nupiauti. Kairės rankos 
nykštis ir pirštas šalia jo pa
liko sveiki, o kitų trijų galai 
nupiauti. Draugo rankos te
bėra sutinusios, taigi, jis te
bėra sergantis.

Jei kurie galite, malonėkite 
aplankyti. Jis dar negali išei- 

> ti laukan.
Dabar, mūsų kitas ligonis, 

apie kur’ jau buvo rašyta, tai 
* yra M. žolynas. Jis serga jau 
ilgas laikas, - randasi namie ir 
neina kol kas geryn. Jo liga 
nežinoma, tik gelia kojas. Jis 
gyvena po šiuo antsašu: 7-72 
7th Ave., Newark, N. J., ant 
aštuntų lubų, kambario num. 
8G. Tai yra valdžios bildin- 
gas.

Kurte galite, aplankykite 
d. Žolyną, nes jam labai nuo
bodu, kai negali niekur išeiti.

Senas Jonas

Vietinis “Daily News” 
ris 1 
howerio kandidatūrą, veda 
savotišką šiaudinį balsavimą. 
Paskutiniame pranešime pri
pažįsta, kad Ike įtaka kas
kart krinta žemyn, bet, girdi, 
jis vistiek 
kyje nuo 
pis sako, 
vo 14,000

taip karštai remia Eisen- !

Dar vieną paslaptį reikia iš
kelti aikštėn. Mūsų gražusis 
Aido Choras nuo pradžios 
rugsėjo praktikuoja. Turi jau 
gatavų naujų dainų. Nekurtos 
dar negirdėtos mūsų publikai. 
Viena tai bus labai žavėjanti. 
Tai “Geltieji lineliai”, kuri 

I pastumia mūsų sielą į tolimą 
praeitį.

Mes visi dažnai gražiai pri
simenam “Linelius sėjom, li
nelius rovėm”. Tai bus gra

madienį.
Kita daina nauja irgi labai 

graži — “Anksti rytą”. Ten 
irgi randame jausmo, kuris 
kutena mūsų sielą, vesdamas 
į tolimą atmintį.

Apart minėtų dainų, bus ir 
liaudiškų, maloniai skamban
čių dainelių: “Kada noriu ver
kiu”, “žilvytis” ir t.t.

Reikia pažymėti, kad ir Ai
do Moterų Choras dainuos. 
Dar ne viskas. Jos mokinasi 
šokius. Jos pasipuoš lietuviš
kais rūbais. Tai ir tas atvaiz
duos praeities laikus.

Sudėjus viską į daiktą, įsi
gilinus į tas gražias meno jė
gas, gauname malonų atspin
dį, kuris verčia mus kiekvie
ną išgirsti, pamatyti, pasisem
ti gražių, malonių įspūdžių il
gai atminčiai. Pasidžiaugsime 
šia nepaprasta grožybe, kurie 
norėsime ir netingėsime atsi
lankyti pas aideičius į jų kon
certą.

Didžiuma paremiam chorą 
visais galimais būdais. Mums 
choras prie širdies. Mes nega
lime praleisti šios progos.

Aidas kviečia maloniai vi
sus ateiti ir praleisti porą va
landų su 
lauks jūsų, 
čiais.

Longshore- 
solida- 
Vaka- 
unijos 
Harry

ILA gavo solidarumo 
pažadą nuo Bridgeso

International
men’s Association gavo 
rūmo užtikrinimą nuo 
rinio pakraščio krovikų 
(1LWA) prezidento
Bridgeso. Bridges užtikrino 
ILA vadovybę, kad krovikai 
Vakarų pakraščio uostuose 
(Portland e, San Francisco, 
Los Angeles, Honolulu) išeis 
streikan, jeigu ILA nariai 
Atlantic pakraštyje ir Meksi
kos įlankoje sustreikuos lap
kričio pirmą dieną. . .

Kaip žinia, laivų kompani
jų bosai nutraukė derybas su 
ILA savaitės pradžioje. ILA 
reikalavo, kad derybos būtų 
vedamos viso rytinio pakraš
čio mastu, bet 
derėtis tik New 
reikalu, tokiu 
dant ILA jėgas.

bosai norėjo 
Yorko uosto 
būdu suskal-

PAŠAUTAS IR PAGAUTAS

juom. Choriečiai
.Būkite choro sve-

V. Kazlauskas

dar labai toli prie- 
Stevenson'o. Dįdla- 
kad iki šiol jis 
balotų, kurių

procentai kalba už Ike, 
40 procentų už Adlai.

o

ga- 
59 
tik

Įsįsteigė socialistinės 
vienybės diskus, forumas

TEATRUOSE
visąRKO tinklo teatrai po 

miestą dabar rodo vieną ge
riausių šio sezono filmų, “Bus 
stop”. Tame filme vadovau
jančiose rolėse vaidina Mari
lyn Monroe ir naujas aktorius 
Don Murray. “Daily Worker” 

I filmų kritikas D. Platt sako, 
kad “Bus Stop” yra giliai hu
maniškas ir realistinis filmas, 
o Marilyn Monroe, kuri anks
čiau buvo laikoma vien gra
žuole, dabar parodė, kad ji 
turi svarbesnę ypatybę: talen
tą.

* * *
4th Street teatras Manhat

tan “atgaivino”, tai yra, iš 
j naujo pradėjo statyti Čechovo 
veikalą “žuvėdra” (“The Sea 

Į Guli’).'
* •# *

Cameo teatras dabar rodo 
du tarybiniu muzikaliniu fil
mu, “Baleto pasakos” (“Bal
let Tales”) ir “Pavasario Bal
sai” (Spring Voices”). Taipgi 

įrodomi keli dokumentiniai fil
mai, tarpe jų apie amerikie
čių generolų (Twiriingo ir ki
tų) vizitą Maskvoje, ir spal
vuotas dokumentinis 
“Aviacijos Diena”.

filmas

Tazab of London

Kai valdžios agentai jį už
klupo, Frederick D. Delaney, 
24-ių metų amžiaus, sviedė 
vienam jų- į akis pundelį su 
narkotikais ir bandė paspruk
ti. Bet buvo pašautas ir su
imtas. Tame pundelyje rasta 
narkotikų už $750,000!

buvo susirinkę prie ' ir plačiai pasiskleidęs dienraš- 
Sąjungos Jungtinių lis po visą Long Islandą, 

delegacijos buveinės gyrė
Park Ave. Jie pikietavo tary- Stevensono kandidatūrą. Dvie- 
l?inę delegaciją, protestuoda- rnis išrokavimais laikraštis nu- 

tarybinę pries-j taręs remti Stevensoną: viena, 
Kai kurie laikrašti- J kad Eisenhowerio sveikata 

yra silpna, antra, kad repub- 
likonų užsieninė politika yra 
klaidinga.

dipukų 
Tarybų 
Tautų

UŽ-
demokratų kandidato

Langų valytojų streikas
Jau baigėsi

šešias dienas užsitęsęs lan
gų valytojų* streikas Manhat
tan užsibaigė. Streikavo 1,- 
400 darbininkų.
penkių
vaitėje
metais 
rius.

Jie laimėjo 
dolerių algų priedą sa- 
šiais metais, o kitais 
pridės dar tris dole-

susirinkimas 
vakare, lap- 
Auditorijoje. 

dalyvauti. O

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos 

įvyks ketvirtadienio 
kričio 1 d., Liberty 
Visi nariai kviečiami
tfe, kurie dar nėra pilnai pasimo- 
kėję už . šiuos metus, turėtumėte 
Siame susirinkime savo duokles pa- 
abnokėti. Valdyba

(209-211)

PARDAVIMUI
Nauji ir mažai vartoti kostiumai, 

palitai, batai ir baltiniai. Gali pa
tys naudot arba išsiųsti Europon. 
Labai prieinamos kainos. Pertaisy
mai veltui. LUTA CLOTHING, 
0M W. 187th St. (Nuo St. Nicholas

Tazab 
ofisas

New Yorke atsidarė 
skyrius (pagrindinis 
randasi Londone), iš kurio ga
lite siųsti savo giminėms Lie
tuvoje įvairių dalykų.

Ši firma garsinasi dienraš
tyje Laisvėje. Iš garsinimo ga
lėsite sužinoti apie kainas ir 
ką galite siųsti. Jie prašo mū
sų atkreipti lietuvių skaityto
jų atydą į jų naujai atidary
tą skyrių. Prie progos, užei
kite pasiteirauti.

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Ave., (arti DeKalb) 

Ridgewood. HEgeman 3-2618

Pirmų Sykį Brooklyne
“MARRIED YET HAPPY” 
“TRENCK THE PANDUR” 

“A LOVER’S DIARY” 
Taipgi

Vėliausios Europiškos Žinios

New Yorke paskutiniu lai
ku įvyko nemažai debatų tarp 
įvairių socialistinių srovių 
žmonių viešuose forumuose. 
Dabar įsisteigė kaip ir pasto
vi organizacija, kuri vadinasi 
“Socialistinės Vienybės Foru
mas” (“Socialist Unity Fo
rum”), kuris veiks 229 Se
venth Ave., prie 23-ios gatvės. 

Pirmos to forumo diskusi
jos įvyko šį penktadienį, spa
lio 26-ą dieną... Jose kalbėjo 
buvęs A.LP pirmininkas Clif- 
for T. McAvoy, Komunistų 
partijos legislatyvis direkto
rius Blumbergas ir “Libera
tion” redaktorius D. Dellinge- 

jeigu 
sindi-

apie .socializmo perspektyvas 
Amerikoje.

Lapkričio 23 diskusijos bus 
apie Tarybų Sąjungą, tema 
“Socializmas po Stalino”. Da
lyvaus nepriklausomas kairie
tis William Mandel, socialis
tas F. G. Clarke ir kiti.

Ruošiamos kitos diskusijos, 1 
kurios bus paskelbtos vėliau.

M.

Slipcovers 
Cornices 
Reupholstery 
Drapes 
Carpeting 
Lamps 
Tables

DE SAL
582 86th St.

, , Brooklyn
Thurs. & Fri. ’til 9 P. M.

įvyks

ris. “Liberation” yra, 
neklystame, anarcho - 
kalistinis žurnaliukas.

Sekamos diskusijos
ateinančios savaitės penkta
dienį, lapkr. 2-ą dieną. Kal
bės kairietis mokslininkas pro
fesorius DuBois, buvęs Eu
gene Debs mokyklos direkto
rius John Lewine, kairus so
cialistas, 
šytojas, 
žmogus, 
vo apie
Lapkričio 2-ros diskusijos bus

ir Carl Marzani, ra- 
komunistams artimas 
Pirmas forumas bu- 

ateinančius rinkimus.

ŠMUGELIS SU SALK 
ČIEPAIS

Distrikto prokuroras Hagan 
pradėjo tyrinėjimą Salk vais
tų raketo. Jam esą pranešta, 
kad tų vaistų daug slaptai iš
vežama, už didelius pinigus, 
aišku, į Pietinę Ameriką. To
kia transakcija esanti nelega- 
liška.

LUDWIG HERTZ
8891 Broadway (162—168 St.) 

New York. WA. 7-6146 
Atdara Sekmadieniais 
Mes {siunčiame visur.

Rūkytų, sutaisytų liežuvių. Viso
kių dešrų, plaučių, ir tt. Rūkytų 
mėsų. Keptos ir sutaisytos jau
tienos. Visokių salamių. Bahlsen’s 
tortų ir sausainių, šokolado. Tu
rime importuotų vokiškų valgių. 

Šeimininkės, taupykite.

ui. ini OutttaiuHfM Reputation for 
WtuW ratMon Training
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Free Placement Service
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MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*OG**OC*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

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 this ad entitled to 10% 
discount on purchases of $5 or 
more.

Nordic Food Stores, Inc.
7114—5th Ave., B’kiyn. Est. 1927. 

SH. 8-3957.
Open 8 A. M.—10 P. M. 

Sun—12-6 P M.
2 bls. from 69th St. BMT Sta. 

or Belt P’kway exit

Autorizuotas Atstovas Del

KOPPERS COKE
Red Ash — White Ash

Newton 9-0520

WINFIELD COAL CO., INC. 
47-19 69th St., Woodside 77, L. I., N. Y. 
BS.niTWUMUnMi h'll U Ml I t— .■

' ■' ' . t « •

nu neva prieš 
paudą”.
ninkai jų klausė, kodėl jie! 
nepikietuoja pačios Liaudies 
Vengrijos valdžios konsulatą, 
bet jie neturėjo atsakymo.

Pikietas buvo, sakoma, la
bai “dramatiškas” ir teatrinis. 
Buvo nešamos juodos vėliavos 
(kaip gedulo ženklas), seny
vos dipukės moterys, kai ku
rios jų buvusios “aristokra
tės”, buvo apsivilkusios per
dėm juodai, buvo traukiamas 
senas .fašistinės Vengrijos 
himnas ir šauksmai prieš “ru
sus žudikus”.

Kuomet oras vakarop pasi-1 
darė šaltesnis, dipukai su sa
vo vėliavomis ir šauksmais iš
garavo.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

NURSE

Licensed. Nursirtg home, floor duty, 
]] P. M.-8 A. M. 5 nights.

Good salary
MO. 4-2800

(210-2161-

LEAFS
TV SERVICE SALES 

GI. 7-0425 
Prompt—Efficient Repairs 

353 Victory Blvd. 
Near Cebra Ave.

Namų darbininkė (abelnam darbui). 
Visi įtaisymai. 8:30 A. M.-3:30 P. M. 
Pirmad., trečiad., ketvirtad., penk- 
tad., pusę dienos šeštad. Nuolatinis 
darbas. Forest Hills. BO. 8-7723.

(210-213)

Houseworker—Cook. (Mature).
Opportunity for position in friend
ly home. 2 adults, 3 
chidren. 1 child, Own 
9—12. WE.1-0743’

school age 
room. Call

SLIPCOVERS
Sofa 
and 

Chair 
$59.95

(Reg. $79.00)

Reupholstered
Sofa 
and 

Chair 
$159.00 

(reg. $229.00

DECORATORS
SH. 8-9566

WE CATER 
WEDDINGS * PARTIES 

BANQUETS 
Accomodations for up to 200. 
Full Course dinn'ers served. 
Also can supply if/desired 
Horsd’oeuves, music, liquor. 

Starting $5.00 per person & up.
Open from 4 P. M. Daily 

Sunday from 12

GRECO’S
' 875 Sunrise Hway 

Lynbrook, N. Y.
Phono LYnbrook 3-8930

TAZAB OF LONDON (N. Y. SKYR.) 
Iš Stockholm’o Ekspresu Pristato

Valgio Pakietus Lietuvon
Pakte tas—Maišytas: 5 sv. taukų kenuoše; 5 sv. cukraus; 5 sv. 

ryžių; 3 sv. kavos—tiktai $31.50. '
Specialus Pakietas: 5 svarų taukų kenas; 5 sv. miltų (geros 

rūšies); 5 sv. cukraus; 1 sv. šokolado; 1 sv. saldainių; 1 sv. razinkų. 
liktai $20.00.

Pakietas A—20 sv. cukraus, $19.50; Pakietas B—20 sv. miltų, 
$19.50; Pakietas C — 20 sv. ryžių, $21.50; Pakietas D—18 sv. taukų. 
$32.50. Nemokate daugiau, kaip pažymėta. Įskaitytas Sovietų muitas.

Mes išsiuričiam. pakietus tiesiog iš mūsų sandėlio Stockholme 
(Švedijoj), tai arčiausias Uostas į Sov. Sąjungą; garantuojame ti
krą, greitą. pristatymą — į 4-5 savaites. Reikalaukite mūsų katalo
go, kuriame rasite kitokių dalykų, kaip tai: batų, materijos 
gamintos Anglijoje), baltinių, drobės, odos ir daug kitko.

TAZAB OF LONDON

(pa-

Tel. MU, 4-8281. Atdara kasdien (įskaitant Sekmadienį) iki 5 v. v.

Ateikite arba rašykite. Siunčiame Paštu j Ryt. Europą nuo 1946 m.

SLYVŲ KEKSAI 
Žemuogių Skanumynai 

Pichingęr ir Linz Layer keksai. 
Neugroeschl’s kaštonų ir slyvų 
skanumynai, it tt. Llndt, Tobler, 
Astor šokoladai.

ANDRE’S IP AŠTRY t
70 West 96th St., (Columbus Av.) 

RI. 9-6146

LEHR BROTHERS, INC
PORK STORE

Geriausios mėsos, kiaulienos. 
Specializuojame Kiaulienos 

Produktuose.
60-86 Myrtle Ave. 

Ridgewood 27, N. Y. 
Arti Fresh Pond Rd.

HEgeman 8-1667

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

AL. 4-1198
SPECIALES ŽEMOS VASARINĖS KAINOS

Porimčiame siuntinius į visas dalis Sovietų Sąjungos—į Lietuvą, 
Latviją, Ukrainą ir kitas šalis. MES GARANTUOJAME GREITĄ 
PRISTATYMĄ maisto, drabužių siuntinių žemomis kainomis ir ap
mokstu muitu. Jūs gaunate r ąsytę su adresanto parašu. SIUNTI
NIAI ORO PASTŲ PRISTATOMI Į 10 DIENŲ. Jei jūs gyvenate 
toli, tai galite prisiųsti mums siuntinį su reikalingais nurodymais. 
Tas jums sutaupys laiko ir pinigų. Jūs galite pirkti iš mūsų drabu
žių, batų, i^iedikalų ir kitokių daiktų savo siuntiniui. SPECIALUS 
APSAUGOJIMAS—apart reguliarčs apdraudos, jūsų siuntinys bus 
apdraustas nuo pavogimo ir nuo ugnies. NEDELSIAMA. SIUNTI
NIAI SIUNČIAMI TUOJ. ;

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

4 pusi. Laisvė (Liberty) šeštad., Spalio (Oct.) 27, 1956

(207-210)

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. f 

(203-209X

HELP WANTED MALE

Mašinistas. Prie modelių, sheet 
darbo. Prie stalo ir prie mašinos, 
su patyrimu. $2-$3 j vai., prisk. 
kiek viršlaikio. Mokantis angliškai. 
ELDICO CORP., 72 E. 2nd Street, 
Mineola, L. I.

(210-211)

MACHINISTS. Experimental. Ex
perienced Milling & Lathe hands.

Also precision sheet metal man.
ARCS RESEARCH & 

DEVELOPMENT CORP.
2440 Merrick Rd., Bellmore, L. I.

Sunset 5-7488
(210-214)

Superintendent. Pora. 34 šeimty 
namas Williamsburg. 3 rūmų apart -

I mentas ir alga. Skambinkite pa-.
1 prastom dienom. EV. 7-4681.

(207-213)

Lėkščių mazgotojai ir prie stalų. 
Reikalingi prie rytinių ir vakarinių 
šiftų. Kreipkitės: Mr. M. Calvano, 
Mayflower Coffee Shop, 540 Hemp
stead Tpke (kamp. Cherry Valley 
Ave.), West Hempstead, L. I.

(207-213)

OIL BURNER SERVICE MAN
OIL Burner service man, expd. Good 
pay — steady position' with good 
company.

Apex Utility, 842 Ralph Ave., Bklyn 
EV. 5-0500

(205-211)

INSTRUMENT MAKERS
10 Metų Patyrimo 

. Ideališkos Darbo Sąlygos — Gera 
alga. Prisideda viršlaikiai.
THE AUSTIN COMPANY

76 9th Ave. (15th St.), N.Y.C.
Tel. WX. 4-8630

j (205-211)

i

KLIJONKIU išdėstytojas, paty
ręs. Dauginus prie flops, gera alga. 
5 dienos.

1659 1st Avė. (arti 86th St.), N.Y.C. 
LE. 4-4866.

(204-210)

GLAZIER

Must be experiened. 
Full or part time.

Steady work. Good pay.

LE. 4-4866
(207-213) 1

Business Opportunity

Proga! Scholes Baking, Inc. įsteig
ta virš 30 m. yra ant pardavimo! 
Pilnai ištaisyta, pilna tavoro. Par

duoda savininkas su nuostoliu.

Skambinkite: EV. 4-8802

(210-216)

Terrific Opportunity! All around 
baker. Come in 8 years established 
bakery as partner. Small invest
ment. Call owner. RA. 8-6449.

(207-213)




