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KRISLAI
T Kur mūsų darbo unijos? 

Didelis laimėjimas.
Kai vadai nebevadovauja.
Vistiek jie trokšta karo.
Žinios iš Lietuvos ir 

apie Lietuvą.
Rašo A. Bimba

Amerikos didysis darbo 
ui)*jų judėjimas serga merdė
jimo liga. Na, kad ir dabar, 
kuomet Pietuose c: na tokia 
istorinė kova už žmogaus te;- 
s< s, faktinai AFL-CIO tyli, nė 
piršto nepajudina.

Tai skandalas, tai tragedi
ja !

h- tai Įrodymas, kaip visš- 
kai yra unijose nustelbti kai
riųjų pažiūrų žmonės, pirmo
je vietoje komunistai.

Seniau, k;*/ jų Įtaka unijose 
”buvo didele tokiais svarbiais 

klausimais darbo unijos nety
lėdavo. Jos protestuodavo, 
pi iimdavi ir siųsdavo valdžiai 
kovingas rezoliucijas. Dažnai 
net visuotinu streiku pagrū
modavo.

O dabar nieko’ linijų va
dovybėje S‘‘oi žmonės, kurie 
yra pamiršę savo pareigas.

Apeliacijų teismo išteisini
mus penkių Connecticut vals
tijos komunistų yra didelis ci
vilinių laisvių laimėjimas. Tai 
dar vienas Įrodymas, jog ne 

į, tik Amerikos žmones, bet rr 
(Tleismai pradeda atsipeikėk; 
o nuo reakcijos smūgių.

Gerai būtu, kad be delsimo 
teismai panaikintu visas by- *■
k.?, susietas su Sniutno aktu, 

dar geriau būtų, jeigu ir 
pats tas nežmoniškas minties 
kontrolės aktas būtų pasiųs
tas Į gurbą.

Gal kada nors susipras ir 
prie to prieis Aukščiausias 
Teismas.

Ką daryti su vadais, kuo
met jie nebegali arba nebe
tinka vadovauti?
> J šį klausimą, man atrodo, 
labai protingą atsakymą davė 
Tarybų Sąjungos vyriausybė.

< Molotovą, Malenkovą ir jų 
kolegas pastatė prie darbo, — 
nesunkaus, bet naudingo ir 
titsakomingo darbo.

Amerikoje esti kitaip: Iš
metė iš valdiškos vietos ir ži
nokis sau.

Bet komercinė spauda dar 
vis tebelieja ašaras dėl Molo
tovo ir Majenkovo “nuskriau- 
dimo”. Tos ašaros, žinoma, 
yra veidmainingos.

Pasiklausykite: “Mes nebi
jome atvirai ir drąsiai pasa
li, kad jei taikiu būdu nega
lima Lietuvos išgelbėti, bet 
tik karu, tai mes tokio karo 

**nebijome, bet jo norime.” 
v Aišku, ar ne?!
/ Taip pareiškia “gen.” Raš- 

/' tikis, vienas iš menševikų, 
klerikalų ir smetonininkų 
bendrojo fronto lyderių.

Jis kalba už juos visus —> 
kalba, matote “drąsiai” ir 
“atvirai”. •

Mūsų visų ir viso svieto 
laimė yra tik tame, kad po
nas Raštikis yra kiaulė be ra
gų arba šuo be dantų. Su jo 
troškimais niekas nesiskaito ir 
niekas jų nebijo.

Dabar jau madoje ir kleri- 
kalų, ir menševikų, Ir smeto
nininkų spaudoje tiekti daug 
“žinių” iŠ Lietuvos. Bet tos 

(Tąsa pusi. B-čiame)

Brownell ir Adams Paleckis
su Ike ir Faubus

Kaip ir aukštos derybos su Ark. 
rasistiniu gubernator. Faubusu o
Newport, R. L — Šian

dien, šeštadienį, čia at
skrenda Arkanso gub. Fau- 
bus. Originaliai buvo pla
nuota, kad jis atvyks penk
tadienį, bet paskui kelionė 
buvo atidėta dienai. Čia jis 
konferuos ne tik su Eisen- 
howeriu, bet ir su genera
liniu prokuroru Brownell 
ir Eisenhowerio vyriausiu 
asistentu Adamsu.

Tai bus, sakoma, “pačios 
administracijos aukštumos” 
derybos su Arkanso guber
natoriumi, kuris panaudo
jo nacionalinę gvardiją, kad 
neprileisti negru mokinių į 
Little Rock mokyklą. Guber
natorius Faubus, kaip ži
nia, yra traukiamas teis
man, kur jis turi prisistaty
ti šio mėn. 20 d. už tą pa
sielgimą. Stebėtojai nurodo, 
kad niekad praeityje nusi
kaltėlis, laužąs įstatymus 
ir traukiamas teisman, ne
buvo šaukiamas į tokias 
svarbias derybas.

Washingtone vienas NA- 

Indija nepritars Vengrijos 
pašalinimui iš Jungt. rautų, 
tvirtina premjeras J. Nehru

Deli. — Indijos premje- dėjo:
ras Nehru pareiškė parla
mente, kad Indija jokiu 
būdu nepritars Vengrijos 
pašalinimui iš Jungtinių 
Tautų. Kaip žinia, Ameri
kos delegacija Jungtinėse 
Tautose dabar darbuojasi 
už tai, kad J. T. paskelbtų, 
jog nepripažįsta dabartinės 
Vengrijos valdžios kaip 
teisėtos, kas faktinai reikš
tų, jog Vengrija pašalina
ma iš Jungtinių Tautų.

Nehru sakė, kad Vengri
jos pašalinimas tiktai padi
dintų karo pavojų. Jis pri-

Meany įspėjo vežikų uniją, kad ji 
bus išmesta, jeigu išrinks Hoffą

Washingtonas. — Kokios 
dvi savaitės liko iki didžio
sios Vežikų (Tymsterių) u- 
nijos suvažiavimo. Ta unija 
turi 1,500,000 narių ir yra 
bene didžiausia šalyje. AFL 
-CIO prezidentas Meany 
dabar dar kartą įspėjo tym- 
sterius, kad jeigu jie savo 
suvažiavime išrinks James

Berlynas. — Rytų Vokie
tija sulaikys visokių ame
rikoniškų “komikų” impor
tavimą iš Vakarų Vokieti
jos. Daug “komikų” vokie
čių kalboje spausdinama 
Amerikoje ir eksportuoja
ma Vokietijon, taipgi spau
sdinama pačioje Vakarų 
Vokietijoje.

ACP pareigūnas išsireiškė, 
kad dabar jau negali būti 
kalbos apie Faubuso nubau
dimą. Faubus nusileis, bet 
moraliniai rasistai laimės, 
nes prezidentas nedrįso pa
sakyti: “Tegul jis (Faubus) 
pirma nusilenkia įstaty
mui, atitraukia nacionalinę 
gvardiją, o paskui gali pas 
mane atvykti!”

Juos išmetė jėga
Kitame Arkanso mieste

lyje, Ozarke, trys negrai 
vaikai, kurie lankė mokyk
lą, kuri anksčiau buvo gry
nai balta, turėjo po kelių 
dienų pasišalinti. Vaikų 
tėvai sako, kad prieš juos 
pačius ir vaikus buvo nau
dojama tiek teroro, kad jie 
buvo taip dažnai užpuldinė
jami ir policija jų negynė, 
kad absoliutiškai pasidarė 
negalima vaikų leisti į mo
kyklą.

Tie vaikai dabar negali 
lankyti ir negrų mokyklos, 
nes ten nebuvo įregistruoti.

“Rytų Europoje dabar 
veikia visokios liberalinimo 
ir demokratinimo jėgos ir 
kai kuriose tose šalyse da
bar daroma daug pažan
gos”.

Apie Artimuosius Rytus 
Nehru sakė, kad Amerika 
ten steigdama visokias ka
rines sąjungas aštrina karo 
pavojų. Jis sakė, kad nega
lima išrišti Artimųjų Rytų 
klausimų ignoruojant Tary
bų Sąjungos balsą, kaip tai 
stengiasi daryti Amerika.

R. Hoffąj tai unija turės 
būti pašalinta iš AFL-CIO.

Kaip žinia, dabartinis 
Tymsterių unijos preziden
tas Beck tikriausiai Jiebus 
perrinktas, nes jis perdaug 
susikompromitavęs sukty
bėse. Bet AFL-CIO vadovy
bė jaučia, kad ir Hoffa 
mažai nuo jo skirtingas.

Levittown, Pa. — Vieti
niams rasistams nepasise
kė išstumti pirmą čia ap
sigyvenusį negrą Myersą, 
bet jie dar nenurimsta — 
jie keliose vietose uždegė 
kryžius, mėtė naminės ga
mybos bombas netoli My- 
erso namų ir t. t.

kalbėjo
laondoite

Justas Paleckis

Londonas. — Lietuvos
prezidentas Justas Palec
kis pasakė svarbią kalbą 
pasauliniame , parlamenta
rinės sąjungos suvažiavime. 
Suvažiavime dalyvauja ir 
Amerikos delegatai. Palec
kis yra ne tik Lietuvos 
Aukščiausios tarybos pre
zidiumo pirmininkas, bet ir 
visos Tarybų Sąjungos 
Aukščiausios tarybos prezi
diumo vice-pirmininkas. Jis 
vadovauja tarybinei dele
gacijai.

Suvažiavimą atidarė Bri
tanijos karalienė. Tarp pir
mųjų kalbėtojų radosi Bri
tanijos užsienio reikalų mi
nistras Macmillanas.

Paleckis tarp kitko sa
kęs, kad Vakarai naudoja 
pasaką apie “komunizmo 
pavojų”, kad pateisinti sa
vo agresingus žingsnius. 
Jis ragino prie geresnio su
gyvenimo tarp Rytų ir Va
karų.

New Yorkas. —- Čia at
vyko Kipro graikų stačiati
kių etnarchas (arkivysku
pas) Makarios, kuris pasku
tiniu laiku gyvena tremtyje 
Graikijoje. Makarios atvy
ko, kad patiekti kipriečių 
skundus prieš britus Jung
tinėse Tautose.

Kuala Lumpur.-—Pro-bri
tiška Malajos valdžia sako, 
kad džiunglėse dar veikia 
1,800 partizanų, tuo tarpu, 
kai vienu metu ten buvo 
apie 8,000. \

Washingtonas. — Vetera
nų organizacija AVC reika
lauja, kad Elisenhoweris 
nutrauktų savo vakacijas 
ir golfo lošimą ir grįžtų 
Washingtonan, kad ką nors 
daryti, kad sulaikyti rasis
tinį terorą Pietuose.

Pekiną®. — Čia atvyko 
Jugoslavijos vice-preziden- 
tas Vukmanovic.

Sirijos karo jėgos 
jpo Egipto komanda

Sirija nieko neatakuos, bet ji
ginsis prieš visus užpuolikus

Kairas. — Sirijos genera
linio štabo viršininkas ge
nerolas Afif Bizri, kuris 
dabar lankosi Egipte, pas
kelbė, kad Egipto ir Sirijos 
karinės jėgos sudaro vie
ną armiją, o ta jungtinė ar
mija randasi po Egipto vy
riausia komanda. Kartu su
Bizriu Kairan atvyko pul
kininkas Serraj, Sirijos ka
rinės kontr-žvalgybos ko- 
mandantas, kuris skaito
mas įtakingu savo krašto 
valdžioje. Jis yra kairių 
nusistatymų žmogus.

Gen. Bizri sakė, kad jis 
ir Serraj atvyko Egiptan, 
kad pasimatyti su prezi- 
zentu Nasseriu ir apgynos 
ministru Ameriu. Jis vadi
no Amera “mūsų viršinin
ku” .

Gen. Bizri taipgi sakė, 
kad Sirija nenaudos iš Ta
rybų Sąjungos gaunmų gin
klų kieno nors atakavimui, 
įskaitant Izraelį. Jis sakė, 
kad Sirija pasirašė pa

Gomulka sakė Jugoslavijoje,
kad socialistinis pasaulis 

dėkingas TSRS komunistam
Ljubljana, Jugoslavija.— 

Lenkijos Gomulka čia kal
bėjo masiniame Litostroj 
fabriko darbininkų mitinge. 
Jo klausėsi apie 5,000 žmo
nių. Su Gomulka ant plat
formos stovėjo ir Tito.

Pabrėždamas, kad Len
kija ir Jugoslavija yra du 
socialistiniai kraštai, kurių 
kiekviena ieško savaimingo 
kelio į socializmą, Gomul
ka taipgi priminė, kad 
visas socialistinis pasaulis 
yra dėkingas Tarybų Są
jungos komunistams.

Jis sakė, kad Tarybų Są
junga labiausiai aukojosi 
paskutinio karo metų., Tai 
TSRS labiausiai padėjo 
Lenkijai, po išlaisvinimo iš 
hitlerinės okupacijos.

Gomulka sakė, kad kiek
vienos šalies komunistai 
turi būti nepriklausomi ir 
gali kritikuoti kitų šalių, 
įskaitant T. S. komunistus, 
bet tam neprieštarauja su
pratimas, kad didžiausios 
socialistinės šalies parti
ja, TSRS komunistai, lošia 
svarbią rolę.

Dabar prasidėjo uždaros 
jugoslavų ir lenkų derybos 
Brioni saloje, Tito vasarna
myje. Derybų dienotvarkė 
nepaskelbta, bet dar šį sa
vaitgalį, kaip manoma, 
bus išleistas bendras komu
nikatas.

Jugoslavijos spauda sa
ko, kad Gomulka pasidarė 
populiarus šalyje. Jugosla
vams labai patinka jo pa
prastumas ir kuklumas.

liaubas su Izraeliu ir jų lai
kysis, bet ginsis, jeigu iz
raeliečiai atakuos.
J Kaslink Amerikos siun
čiamų ginklų Jordanui ir 
kitiems arabiškiems kraš
tams, Bizri sakė, kad Ame
rikos darbas bergždžias, 
nes jokio arabiško krašto
karia! nenorės kelti ginklo 
prieš Siriją.

Susirėmimas pasienyje
Beirutas. — Libano val

džia skelbia, kad įvyko ka
rinis susirėmimas Libano 
ir Sirijos pasienyje. Esą, 
Libano pasienio žandarme
rija kovojo prieš iš Siri
jos atėjusių ginkluotų vy
rų būrį, ir dešimt asmenų 
krito kovoje — kiek ku
rioje pusėje, nesakoma.

Ar tie ginkluoti vyrai bu
vo Sirijos kareiviai, Liba
no komunikatas nesako. 
(Iš Sirijos sostinės Damas
ko pranešama, kad ten apie 
tokį susirėmimą nieko neži
noma.) k

Žmonės kalba, kad ta pras
me jis padarė gerą įtaką ir 
į Tito — Tito priimdamas 
kitus svarbius svečius vi
suomet dėvi savo maršališ- 
ką uniformą, bet priimant 
Gomulką jos nei kartą ne
užsidėjo — paprasto tam
saus kostiumo jam užteko.

Savo kalbas Gomulka sa
ko lenkiškai. Kartais jos 
verčiamos, kartais ne, nes 
jugoslavai dalinai gali len
kų kalbą suprasti. Su Tito 
ir kitais jugoslavų vadais 
Gomulka kalbasi rusiškai.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Nashville, Tenn. — Fede
ralinis teismas įsakė Nash
ville tvarkos organams su
laikyti visus, kurie kliudo 
negrams vaikams lankyti 
mokyklas.

Maskva. — Visi miestai 
ir kitos vietovės, kurie neša 
dar gyvų asmenų pavadi
nimus, dabar gaus naujus 
pavadinimus. * Panašiai, 
kaip jau nėra Molotovskio, 
Kaganovičesko"’ ir Malen- 
kovsko, jau nebus ir Miko- 
janabado, Chruščevsko, Vo- 
rošilovgrado ir t. t.

Miami. ■— Uraganas-vie- 
sulas “Carrie” stiprėja, bet 
jau beveik tikra, kad jis ne
palies kontinento, — jis. vis 
labiau krypsta iš Karibų 
Atlanto link.

Gyvenimas 
Lietuvoje

Mūsų korespondento

200 MOKYTOJŲ RAJONE
Seda. — Naujaisiais mok

slo metais rajone veiks 5 
vidurinės, 8 septynmetės, 26 
pradinės, darbininkų jauni
mo vidurinė ir kaimo jauni
mo septynmetė mokyklos. 
Visos jos pasiruošė nau
jiems mokslo metams — 
pataisytos mokyklų patalpos 
bei inventorius. Visos rajo
no mokyklos apsirūpino 
vadovėliais, mokslo progra- . 
momis, vaizdinėmis prie
monėmis.

Prie aštuonių rajono mo
kyklų veikia bendrabučiai. 
Šiemet prie Raudonių sep
tynmetės mokyklos taip pat 
atidaromas bendrabutis.

Naujais mokslo metais 
rajone dirbs 200 mokytojų. 
Neseniai čia atvyko 18 jau
nų mokytojų, šeši jų baigė 
aukštąsias ir 12 — specia
lias vidurines mokyklas.

1,600 NUOSAVŲ NAMŲ
Šiauliai. — Kiekvieną sa

vaitę mieste atšvenčiama. 
po keletą įkurtuvių. Vai- - 
stybei padedant individua
lios statybos būdu pasista
tytuose nuosavuose namuo
se šiemet apsigyveno jau 
apie 90 šiauliečių šeimų. 
Neseniai įkurtuves atžymė
jo geležinkelininkas Pra
nas Biknius, statybininkas 
Petras Vanagas ir dešimtys 
kitų įmonių darbininkų, į- 
staigų tarnautojų.

Pokariniais metais mies
to darbo žmonės, valstybei 
ilgalaikiais kreditais pade
dant, pasistatė apie 1,600 
nuosavų namų. v

Su dideliu pritarimų 
miesto žmonės sutiko nau
jąjį partijos ir vyriausybės 
nutarimą dėl tolesnio gyve
namųjų namų statybos iš
vystymo. Mieste dabar at
siranda vis daugiau žmo
nių, norinčių statyti namus • 
kolektyvinės arba individu
alinės statybos. Nuo metų 
pradžios miesto vykdoma
sis komitetas individua
liems namų statytojams iš
skyrė daugiau kaip 170 sta
tybinių sklypų.

Mieste išplanuojami nau
ji gyvenamųjų namų kvar
talai ir gatvės.

Pekinas. — čang-Jun, Ki
nijos Demokratines Moterų 
federacijos pirmininke sa
ko, kad jau atsiektas daly
kas, už kuri ilgai kovota. 
Už lygų su vyrais darbą vi
sos moterys gauna lygias 
algas.

--------------------- O
A

Havana. — Kubos policija 
skelbia, kad Marianao prie
miestyje prie Havanos su
rado radijo stotį, kuri skel
bė sukilėlių komunikatus ir 
palaikė ryšius tarp sukilė
lių kalnuose prie Santiago 
ir jų rėmėjų Havanoje.
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RINKIMAI VAKARŲ VOKIETIJOJE
RYTOJ, RUGSĖJO 15 DIENĄ, Vakarų Vokietijoje 

įvyks seimo deputatų rinkimas. Į šiuos rinkimus turi at-' 
kreipę dėmesį daugelis pasaulio žmonių.

Dvi didžiulės partijos stovi prieš balsuotojų akis: 
Krikščionių demokratų sąjunga ir Vokietijos Socialde
mokratų partija. Yra mažesnių grupių, taipgi dalyvau
jančių rinkimuose, bet jos “persverimo” nepadarys.

Klaida būtų sakyti, kad Krikščionių demokratų są 
junga, kuriai vadovauja Adenauer's, yra silpna. Ne, ji 
galinga. Už jos nugaros stovi klerikalai — katalikų dva
sininkija. Tik neseniai toji dvashrnkija skaitė iš sakyklų, 
bažnyčiose aplinkraščius, reikalaujant, kad katalikai bal
suotų, už Adrmuerį. Už tos sąjungos nugaros stovi fab
rikantai ir dvarininkai; už jos stovi ir nemaža vidurinės 
klases elementų. Buvusieji visokie hitlerininkai taipgi, 
daugumoje, stoja už Adenauerio partiją.

Be to visko, už Adenauerio nugaros stovi ir Ameri-, 
ka ir kitos šalys, priklausančios prie NATO.

Socialdemokratų partija menkesnė ir ji daugiausia 
remiasi darbininkais, smulkiaisiais biznierėliais, taipgi 
darbo valstiečiais.

Komunistų partija Vakarų Vokietijoje yra paskelb
ta nelegale, todėl ji ir rinkimuose atvirai su savo kandi
datais negali day vau ti.

Išviso klausimas taip šiandien stovi: rinkimus te
gali laimėti Adenauerio partija arba socialdemokratų 
partija. Jei pirmoji išrinks daugumą deputatų, aišku, Va
karų Vokietijoje viskas pailiks “po senovei”, kaip buvo 
iki šiol. Vokietijos apvienijimas, Vokietijos ateitis sto
vės tose pačiose svarstyklėse, kokiose šiandien stovi. Ji 
bus smarkiai ginkluojama.

Jei socialdemokratai laimėtų seime daugumą, vei
kiausiai įvyktų nemažų atmainų. Jie pažvelgtų į ateitį 
kitokiomis akimis ir turbūt darytų visa, kad Vokietija 
būtų apvienyta, kad nebūtų “Vakarų” ir “Rytų” Vokie
tijų. Socialdemokratai, galimas daiktas, eitų prie to, kad 
busimoji apvienyta Vokietija taptų neutralė, tokia, kaip 
Šveicarija, kaip Austrija, nes tik tokiai Vokietijai gali 
būti šviesesnė ateitis, atsižiūrint į tai, kas darosi ginkla- 

‘ vimosi srityje.
Socialdemokratų valdžia, jei tokia būtų pastatyta, 

veikiausia, tartųsi su Rytų Vokietijos vyriausybe kaip 
lygia su lygia, o tai ir būtų jau geras žingsnis, nuženg
tas link vienybės.

Kaip neimsime, šitie rinkimai turės didžiulės reikš
mės ne tik patiems vokiečiams, o ir pasauliui, ypatin
gai Europai.

Lietuviška enciklopedija Lietuvoje
VILNIAUS “TIESOJE” (rugp. 25 d.) skaitome:
“Lietuvos KP Centro Komitetas ir Lietuvos Minis

trų Taryba priėmė nutarimą leisti Lietuviškąją Tarybinę 
Enciklopediją. Jos bus 10 tomų, kiekvienas tomas — 70— 
75 spaudos lankai. Pirmąjį tomą numatoma išleisti atei
nančiais metais.

“Lietuviškoje Tarybinėje Enciklopedijoje bus pla- 
, čiai nušviesta lietuvių tautos istorija, Lietuvos Komu

nistų partijos istorija, mūsų respublikos liaudies ūkio 
ir kultūros vystymasis.

“Prie Lietuvos Mokslų akademijos įsteigta vyriau
sioji redakcija, kuri vadovaus Enciklopedijos ruošimui 
ir leidimui. Į' redakciją įeina šešiasdešimt šeši partiniai, 
tarybiniai ir mokslo darbuotojai. Vyriausiuoju Enciklo
pedijos redaktoriumi patvirtintas respublikos Mokslų 
akademijos prezidentas J. Matulis”.

Išleidimas lietuviškos tarybinės enciklopedijos Lie
tuvoje, be abejonės, turės milžiniškos reikšmės mūsų 
tautos kultūrai. Visa rodo, kad enciklopedija bus didelė, 
plačiai apimanti.

Mums, gyvenantiems toli nuo Lietuvos, smagu skai
tyti jos spaudą (kiek čia mes jos jau gauname), kad 
ten, be didelio dėmesio, skiriamo ekonominiam frontui, 
dedamos nepaprastos pastangos kultūrai pakelti į aukš
tesnį lygį.

Tik neseniai Tarybų Lietuvoje buvo išleistas labai 
vertingas (kokio niekad seniau nebuvo) “Dabartinės lie
tuvių 'kalbos žodynas”; ruošiamas — jau keletas tomų, 
rodosi, išleisti — didžiulis daugiatomis lietuvių kalbos 
žodynas. Rodosi, dar šiemet išeis iš spaudos K. Markso 
“lApitalo” 1-asis tomas, na, o dabar jau siekiamasi ir 

,kitų didžiuliu darbų: Lietuviškos enciklopedijos išlei- 
v damp!

Išmokslintų žmonių, sugebiančių enciklopediją pa- 
’ rašyti, Tarybą Lietuva jau turi užtenkamai, ir jų kas 
metai vis daugėja, kas metai aukštosios mokyklos vis 
daugiau ir daugiau išleidžia, — daug pilna to žodžio 
prasme išmokslintų žmonių. r

2 pusi. Laisvė (Liberty) Sestad., rugsėjo (Sept.) 14, 1957

J. Pakalnis-įžymus lietuviu 
kompazitorius

45-ąsias J. Pakalnio gimimo metines minint
nai būna klasikiniuose bale
tuose, o 1860-1861 metų lie
tuviškame baudžiavos laikų 
kaime. Baleto veikėjai taip 
pat ne užburti karalaičiai 
ir fėjos, bet paprasti vyžoti 
baudžiauninkai, kurie ryž
tingai pakelia ranką prieš 
išnaudotoją - dvari n i n k ą 
Vrublevskį. Išryškinti mu
zikinei baleto idėjai auto
rius sąmoningai pasirenka 
lietuvių liaudies dainos 
‘ Aušta aušrelė”

Juozas Pakalnis priklau
so viduriniajai lietuvių 
kompozitorių kartai ir pla
čiai žinomas kaip talentin
gas simfoninės muzikos kū
rėjas. Nors jis gyveno labai 
trumpai, tik 36 metus, ta
čiau spėjo parašyti tokių 
kūrinių, kurie įėjo į lietu
vių muzikos lobyną.
Pirmuosius muzikos žings

nius J. Pakalnis žengė dar 
gyvendamas savo gimtinėje 
Vieselniškių kaime, Linku- 
v o s valsčiuje. Pakalnius 
apylinkėje pažinojo kaip ge
rus muzikantus. 1926 me
tų pavasarį, grįžęs į Viesel- 
niškius atostogauti, vienas 
Stasio Šimkaus įsteigtos

• Klaipėdoje muzikos mokyk
los mokinys prikalbino ke
turiolikmetį Juozuką va
žiuoti mokytis muzikos. 
Stasys Šimkus, patikrinęs 
jaunojo Pakalnių Juozuko 
muzikinius gabumus, iš
skėstomis rankomis priėmė 
jį į mokyklą ir pasiūlė mo
kytis groti fleita. Prasidė
jo įtempto darbo metai. 
1930 metais puikiai baigęs 
Klaipėdos muzikos mokyk
lą, Pakalnis atvažiuoja į 
Kauną, kur pakviečiamas 
dirbti į operos teatro orkes
trą pirmuoju fleitistu, o vė
liau dirigentu.

Su pirmaisiais kūriniais 
Pakalnis pasirodo 1933 m. 
Tais metais jis parašo “Le
gendą” mažam simfoniniam 
orkestrui ir virtuozinį kūri
nį fleitai — kapričio su 
simfoninio orkestro pritari
mu.

Sukrėstas lietuvių lakūnų 
Dariaus ir Girėno tragiškos 
mirties, Pakalnis 1935 me
tais užbaigia simfoninę po
emą “Lituanika,” skirtą jų 
atminimui. 1936 metais pa
sirodo naujas Pakalnio kū-j 
rinyg = ----- x’"-
ra,” ] 
galima girdėti per Vilniaus 
radiją bei koncertų salėse. 
1938 metais Pakalnis iš
vyksta į Leipcigą pagilinti 
kompozicijos žinių bei pasi
mokyti dirigavimo meno. 
Tačiau, pritrūkęs lėšų, stu
dijas nutraukia.

Atkūrus tarybų valdžią 
Lietuvoje, Pakalnis akty
viai įsijungia į kūrybinį 
darbą ir 1941 metais para
šo baletą “Sužadėtinė,” ku
ris turėjo būti parodytas ir 
Maskvoje ruošiamoje lietu
vių meno ir literatūros de
kadoje 1941 metų rudenį. 
Netikėtai kilus karo audrai, 
dekada neįvyksta.

Pokario metais Pakalnis 
parašo fortepijoninę Hero
jinę uvertiūrą, pradeda ra
šyti simfoniją, bet jos ne
baigia.

Pirmieji Pakalnio kūri
niai, kaip “Legenda,” kap
ričio fleitai ir romantinė 
uvertiūra, yra daugiau ro
mantinio pobūdžio ir nepa
sižymį dideliu originalumu. 
Romantinė uvertiūra yra 
įdomi savo šventiška nuo- 
taika, instrumentavimu, 
bet šio kūrinio muzikinė 
kalba yra labai artima ru
sų klasikams. Tačiau jau 
pirmuose kūriniuose Pa
kalnis sugeba sdmfoniškai 
išvystyti pasirinktas termas, 
moka naudotis orkestro 
spalvomis.

Savo žymiausiame kūri
nyje — balete “Sužadėtinė” 
Pakalnis prabyla į klausy
toją jau savita lietuviška 
kalba. Čia jis labai įdomiai 
panaudoja lietuvių liaudies 
dainų » melodijas, lietuvių, 
lenkų, vengrų, bulgarų bei 
čigonų šokius.

Baleto veiksmas vyksta 
ne pasakų šalyje, kaip daž-

melodiją, 
kuri alegoriškai išreiškia 
lietuvių baudžiauninkų vil
tis išsivaduoti iš sunkaus 
dvarininkų jungo. Ši melo
dija yra baleto pagrindi
nė tema.

Pakalnis mokėjo atrasti 
tokias lietuvių liaudies dai
nų melodijas, kurios padė
tų jam atskleisti užsibrėžtą 
turinį. Štai, nebaigtoje sim
fonijoje puikiai ir savitai 
jis išvysto paprastą lietuvių 
liaudies dainos “Ėsk, kar
vute” melodiją. Ji kartoja
ma daug kartų, bet kiek
vieną sykį jai atrastos nau
jos orkestrinės spalvos, 
kiekvienas jos pasirodymas 
skamba šviežiai. Gaila, kad 
taip gražiai sumanyto kūri
nio kompozitorius nespėjo 
užbaigti.

J. Pakalnis yra mėginęs 
kūrybines jėgas ir vokali
nėje muzikoje. Jis parašė 
pluoštą dainų lietuvių poetų 
tekstais, bandė rašyti operą 
“Milda.”' Bet šie kūriniai 
didesnio įvertinimo nesusi
laukė.

Įžymaus lietuvių kompo
zitoriaus J, Pakalnio kūry
binė veikla nutrūko labai 
anksti. Kompozitorius tra
giškai mirė, būdamas vos 
36 metų amžiaus. Tačiau 
savo simfoninės muzikos 

nuoširdžiuRomantinė uvertiū-. kūriniais, savo 
kurią ir dabar dažnai fleitisto, pedagogo darbu J.

Pakalnis pelnytai'' užima 
svarbią vietą lietuvių muzi
kinės kultūros vystymosi is
torijoje.

V. LAURUŠAS, 
kompozitorius

Worcester, Mass.
IŠ OLYMPIA PARKO 

PASTOGĖS 
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Praūžė du dideli piknikai, 
būtent, dainininkų piknikas 
rugpiūčio 25 d. ir savaite 
vėliau paties parko trijų 
dienų field day. Tie didžiu
liai piknikai buvo pasek
mingi ir pasižymėjo gražio
mis dainų ir muzikos pro
gramomis, kur dalyvavo re
tai kada pasirodanti' sceno
je geri talentai. Jie čia bu
vo sutikti labai draugiško
je nuotaikoje. Draugiška 
nuotaika ir parko patalpų 
patogumąs juos turėtų pa
vilioti ir dažniau čia susi
rinkti. Gražus dalykas, kai 
rugsėjo 8 d. čia buvo mat 
tyti besikalbančius talen
tingus dainininkus ir bemė
ginančius prie piano dainų 
akordus. O taip čia galima 
kiekvieną sekmadienį i r 
šeštadienį susirinkti į1 pato
gią patalpą, kad pasikalbė
ti; papraktikuoti ir. tuo vis 
kelti aukštyn lietuvišką 
dainą, žavią jos melodiją. 
Įgudęs muzikas Jonas Dir- 
velis, kada jį tik sutiksi, jo 
kalbos tema vis apie dainas 
ir dainininkus-

Sakyčiau, kadangi sekan
tį sekmadienį nėra jokio 
specialaus pikniko, tai susi
tikite vietiniai menininkai 
prieš besiartinantį žieminį 
sezoną-

O rugsėjo 22 d. Laisvės 
rudeniniame piknike išban-

1
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K. V. RAČKAUSKAS

Apie Antaną Miškinį
Kalbant apie rašytojus, norėtųsi su

minėti dar ir mūsų žurnalo “Pergalė” 
liepos mėnesio numery išspausdintus 
naujus poeto Antano Miškinio eilėraš
čius.

Seniai beskąitėme Antaną Miškinį, ir 
dabar, kai jis savo įgudusia plunksna 
prabilo į mus ir apie Kauną, negalime 
nesižavėti jo kūrybos jėga, jo eilėraščių 
giliu turiniu ir poetinio jausmo gausu
mu.

Eilėraštyje “Klaidžiojimai” poetas 
nuostabiai prakalba j beklaidžiojančius 
Vakaruose mūsų brolius, kurie vis dar 
svajoja “rasti dangų giedrą,” kurie vis 
dar svajoja “duoną ir gėles.” Jis sako, 
kad tas klajūnas svetimuos kraštuos vis 
“dar užsispyręs,” bet atkaklumas blanks
ta pamažu. Poetas klausia:
Kas bus ryt? Poryt kas? Vis tas pats klaustu- 
O gyventi reikia, nors burnoj kartu. [kas. 
Kas užjaus, padės tau—gal pirklys nutukęs? 
Gal bedarbis liesas, klaidžiojąs kaip tu?

Kalbėdamas su klaidžiojančiu savo 
broliu, poetas giliai ir prasmingai pasa
ko:

Aš ir daliną tavo suvokiu be vargo.
Tik ar tai kūryba, tik ar tai daina?
Klaidžiojant be vietos po pasaulį margą, 
Ji mirimui lygi, nevilties pilna.

Ir čia pat kitame eilėrašty “Tavo dai
na” poetas prataria, kaip iš turinio atro
do, tėvynės išsiilgusio žmogaus lūpomis 
ir širdimi:

1 . - .Vysta mano akys, lyg žiedai ant smėlio, 
O tačiau vis žiūri,'žiūri tolumon.
—Ai tos jūrės marės, plačios gilumėlės, 
Kam užtvindėt kelią man sugrįžt namo?

Poetas konstatuoja, kad" “visuos pary- 
žiuos” ne mažai yra elgetų apsilpusių, 
tad ir kas paduos vargšui “duonos, kas 
numes jam silkę? Ne visur ir žemė mo
tina gera...”

Ir apie save poetas pasisako eilėrašty 
“Mano žodis. ” Sustojęs prie Nemuno 
kranto, poetas pareiškia, kad “pasikeitė 
vertybių mastas,” kad aiškiau ir žmogų 
jis nūn supranta. Gimtasis krantas at
jaunina žmogų, ir poetas sako:

Gerai, kad aš ne emigrantas— 
Čia mano duona ir daina...
...Širdis man plakus gali liautis,
Bet aš likt vienas negaliu.
—Aš su Tavim, gražuolė liaudis,
Tu puokštė daugelio gėlių!

Eilėraštis “Žiburiai” vietomis nu
skamba kaip himnas jaunystei, tai jau
nystei, kuri veržiasi į priekį, į vaisingą 
darbą, į laimėjimų gyvenimą:

O jaunimas—širdys be rankos:
Rankos rodo valią atkaklią, 
širdys kelią į ateitį renkąs 
Prie motorų, prie knygų ir staklių.
Mus jungia jausmų giminystė, 
Gyvenimo greitis didėjąs.
Būk pasveikinta, darbo jaunystė,— 
Motoristai, studentai, audėjos...

Ir tame pačiame ’eilėraštyje, skirtame 
Kaunui, poetas pareiškia, kad—

Neapkris mūsų pėdos pelėsiais— 
Mes ant kelio gyvenimo didžio.

Oi, pavasarėli!
Vėl dangus žydruoja, 
Saulutė skaisti, 
Medelius jau puošia 
Lapeliai žali.
Vėjelis pietinis 
Vėl dvelkia švelnus 
Ir kelia, gaivina 
Jaunystės žiedus.
Vėl džiaugsmas krūtinėj— 
Jaunystė laki,— 
O viltys, svajonės, 
It jūra plati:
Tai supas, banguoja, 
Tai skrieja aukštai;
Tai pievoj vėl braido, 
Kur gėlių žiedai,
Marguoja spalvingi,— 
Jų šypsą skaisti:— 
Čia širdį gaivina 
Jaunystė guvi.
Čia ūpas pakyla, 
It upė sriauni.
Oi, pavasarėli, 
Kaip skaistus esi!
Nutildei piktuosius 
Tu žiemos speigus, 
Nutirpdei šaltuosius 
Nuo žemės ledus.
Ir viską spalvingai
Puoši, dabini
Ir vargšui, bedaliui 
Širdį ramini.

4-21-57

Jiems akis gadina
Tamsūs rūkai vakaruose 
Nenustoja kilti,
Visokie tamsos apuokai
Dar vis turi viltį,
Kad ūkai vis dengs padangę:— 
Uždengs saulės šviesą;— 
Iš to džiaugsmo ir apuokai 
Sparnus, savo tiesia.
O siaubingos, juodos šmėklos, 
Ir tos skaras tiesia, 
Ir tuomi saulės skaistumui 
Užstot kelią siekia.
Gj juodvarniai tiktai kranksi
Ir buriuotis ima:
Mat, rytuos’ saulės skaistumas 
Jiems akis gadina.
Tad išvydus vakaruose
Ūkus bei tamsumą:
Juodas varnas ir apuokus, 
Didis džiaugsmas ima.
O jau vienas iš apuokų,—
Gal tai jųjų vadas?..— 
Kad jau kvarkia, kad skrajoja, 
Rod’s baisaus kas dedas!
Šaukia, moja kranklius juodus 
Ir apuokų gaują;
Ieško, dairos “tuščios” vietos, 
Kad kelt “puotą” naują.
Bet padangė vis skaidrėja— 
Saulė rūkus sklaido.
Vėl nerimastis apuokams 
Ir juodvarnius baido.

•Z. Vienužis
5-30-57
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Skaitytojy Balsai
ALABAMOS VALSTIJOS ’ 

“CIVILIZACIJA” 
PRIEŠ NEGRUS

Šiurpūs dalykai dedasi 
Birmingham, Ala. Ten ku- 
kluksai rugsėjo 2 d. pasi
grobė negrą teisėją Aaron, 
34 m; amžiaus, mušė, vi-, 
saip kankino, britvos gele
žėlėmis išromijo ir žaizdas 
apipylė t u r p e n t i nu, kad 
įgązdinti negrus. O polici
jos ranka tik tris jų suė
mė rugsėjo 7 d., būtent: 
William J. Miller, 28 m.; 
John N. Grihhin, 38 m., ir

trečią kukluksų vadovą Joe 
F. Pritchett, 31 m. Galimas 
daiktas', kad bus išteisinti, 
kaip praeityje biaurųs pik
tadariai kad buvo išteisinti.

Kur federalinė valdžia? 
Kodėl tokių žvėriškų niek
šų nenubausti? D. J.

dykite naujas sutartines.; 
Dabartiniu laiku Olympia 
parke patogiausia susieiti. 
Naudokitės proga. D. A

Norwood, Mass.
Bird &• Son, Inc., 1,200 

darbininkų jau trečias mėnuo 
streikuoja reikalaudami pa
kelti algas ir kitoniškų page
rinimų. Ępoffng Mill 500 dar
bininkų, o Paper Mill, P°x 
Shop, E. Walpole, Mass., 700 
darbininkų priklauso prie 
C.I.O. Unijos. Unija reikalau
ja 10 c. į valandą daugiau. 
Kompanija duoda 6 c. I>U 
kartu kompanija su unija tu-

įėjo mitingą, viskas išėjo be 
pasekmių.

Kompanija kožnam darbi
ninkui pasiuntė po du Laišku, 
ragindama juos grįžti į darbą 
Tie laiškai parašyti gana švel
niai, bet tai buvo kompanijos 
propaganda, kad palaužti 
darbininkų moralę.

Rugp. 3,0 d., 9 vai. ryto, 
Norwood Armory, įvyko Unin 
jos Lokalo 1330 ų^rių mitin
gas. Unijos vadai paaiškino, 
kaip dalykai stovi. Tos sąly
gos nėra priimtinos, nes kom
panija stengiasi palaužti uni
ją. Unija leido nariams bal
suoti; didžiuma pasisakė ne
grįžti į darbą, kol nebus pil
nai susitarta visais klausimais.

Kada kompanija sužinojo 
darbininkų, pareiškimą, tai at
šaukė ir tuos 6 c., katruos bu
vo pažadėjus duoti.

Streikieris



Atvykite į Kauną šiandien! CLEVELAND© ŽINIOS
. ' Jūs prašote mane, drau
gai, kad parašyčiau keletą 

įžodžių apie Kauną. Speci
aliai apie Kauną. O ką jūs 
norite apie Kauną išgirsti? 
Gera ar bloga? Blogai ar
ba, teisingiau palakius, šį 
tą negero, arbšroent tai, 
kad kai kas ne taip kaip tu
rėtų būti, draugai, dar yra. 
Bet kam mums apie tai kal
bėti. Jei ne šiandien, tai 
rytoj visa, kas negera, bus 
paeiliui pašalinta. O kalbėt 
apie Kauną vieną reikia, o 
esu gundoma apie visą Lie- 

\ tuvą arba net apie visą Ta- 
l pybų Sąjunga kalbėti.
j Kodėl?

O todėl, kad, kaip man 
\ atrodo, Kaunas nedaro jo- 
f'kios išimties, nieku jis ypa

tingai nenusipelnęs ir taip 
pat nieku ir niekur nenu
stumtas arba, kaip sakoma, 
—niekada povaikiškai ne
traktuojamas.

Tiesa, gal jūs norite skai
čių girdėti, skaičių skiltis, 
kurios sudaro milijonines 
sumas?

Ne? Na taigis! O aš ne 
iš statistikos ir ne iš plana
vimo biuro. Na, ir iš viso 
imant, apie skaičius per vi
są savo amžių maža tesirū
pinau ir menkai apie juos 
tenusimanau. Dievaži, nors 
i? deputatė, bet apie skai
čius manęs tikrai neklausi
nėkite. Be to, kaip tikra 
kauniškė, bijau girtis: 
“Štai mes!” 6 pasakysiu 
tiktai šitaip: kas buvo Kau
ne prieš penkiolika ar dau
giau metų, tas, prašau, te
gul atvyksta pasiž i ū r ė t i 
Kauno šiandien!

Beje, pasakykite man, ar 
jūs žinotu, kas tai yra kiur
nos (šį žodį jūs galite ir iš 
didžiosios raidės rašyti, bet 
šijĮiip jis atsigamina nuo 
žodžio kiurnėti) ? Aš jų pa
žįstu keletą—tų kiurnų.

J Kas jie tokie?
“Kaip bloga gyventi, o 

jėzau-marija, kaip bloga 
gyventi, ak, kaip buvo gera 
gyventi tada, kada...” Taip 
tai dejuoja kiurnos, ir jų 
yra visur po biskį, ne tik
tai viename Kaune. Gi aš 
nemoku tylėti, imu ir gin
čijuos.

—O kodėl taip jau sunku 
tamstelei gyventi?

—Ką, ir jūs dar klausia
te? Štai, mano Jonelis eina 
į vidurinę mokyklą, noriu, 
kad baigtų, o jam tik krep
šinis rūpi, tik sviedinys rū- 
j/i! Ir kas tą nelabąjį svie
dinį išgalvojo? Juk seniau 
—-kas jau taip labai juo rū
pinosi, tuo sviediniu, nie
kam jis nerūpėjo, o šiam 
dien . . . Kazelis mūsų lan
ko politechnikumą, taip 
sunkiai, taip sunkiai jam 
einasi, taip baisiai daug 
reikalauja, apsaugok dieve! 
O Birutė trečiam kurse — 
medicina. Taigi ir aš neži
nau iš kur ir kaip juos 
rengti ir gerai pavalgyti 
duoti, o juk reikia duoti — 
jie jauni, kad taip baisiai 
besimokindami džiovos ne
gautų. O žinai, jų stipendi
joj — kiek tai? Ašaros! O 

^vAano vyras — fabriko dar
bininkas, kiek jis teuždir
ba! Kad ne aš, kad nebėg
čiau dirbti...

—O sakyk, Kiurniene 
(nebūčiau moteris, kad ne- 
siginčyčiau!), o sakyk 
Kiurniene, kai tu augai, 
kiek buvo tavo brolių, se- 

i serų? x
—Ar mes? Mūsų būtų 

buvę- daug, bet visi išmirė, 
belikome brolis ir aš.

'—O ką studijavo 
W)lis?

—Ką? Kaip?
—Aš klausiu: ką studija- 
tavo brolis? Kas jis —■

tavo

Rašo
IEVA SIMONAITYTE

inžinierius, gydytojas, ar...'
—Ale, eik, eik, ką tu da

bar šneki! Tėvai mūsų bu
vo paprasti darbininkai, ką 
iškasdavo, tą ir sulesdavo. 
Na, ir mes likome darbinin
kais. Iš kur jau čia...

—Palauk, palauk, Kiur- 
niene: tai kur ti-e’ gerieji 
laikai? Jūsų tėvai buvo 
darbininkai, jus likote dar
bininkais, tačiau jūsų vai
kai šiandien studijuoja ir 
visi bu$ aukštai mokyti. O 
tu anais geraisiais laikais 
gal ko gero nė rašyti, nė 
skaityti neišmokai?

—Skaityti tai aš išmo
kau... iš maldaknygės,—vi
sa raudona, kaip nuplikytas 
vėžys, tyliai prisipažįsta 
Kiurnienė.

ŠiŠtaip tai labai lengvai 
.galima pasiginčyti su kiur- 
nomis.

O kitą sykį buvau liudi
ninkė ar net tyli klausyto
ja dviejų moterų pasikalbė
jime. Viena iš tų moterų 
buvo tikrai Kiurnienė, tik 
ne ta pati, apie kurią jau 
pasakojau, o dar kita. Ant
ros nepažinau, bet 
svarbu. Jiedvi sėdi 
poliklinikoje, laukia 
tojo ir šnekasi.

Sako Kiurnienė:
—Ai, viešpatie, taip ser

gu, taip sergu, kad jau ne
begaliu !

Klausia nepažįstamoji:
—O kas tamstelei taip 

jau labai skauda? Visai 
neišrodai ligonis.

—Na, ką tu čia dabar 
plepi niekus. Negaliu ir 
apsakyti kaip viskas viskas 
skauda! Juk andai naktį 

1 turėjau baisų priepuolį 
' (mat, vyras parėjo išgėręs, 
ir jis mane suerzino), duk
tė nubėgo prie telefono, pa
šaukė greitąją pagalbą. 
Niekaip negalėjau jos su
laukti, tos greitosios — o 
dar greitąja pagalba vadi
nasi! Vėžys — ir tas grei
čiau būtų atsilankęs. Taigi, 
o norėjau vyrui parodyti, 
kad aš tikrai sergu. Atva
žiavo pagaliau, pareikala
vau, kad mane tučtuojau 
vežtų į ligoninę, o šiaip aš 
ryto meto nesulauksiu. Vai
pėsi, nenorėjo vežti, na, ga
lų gale sako — gerai. Nu
vežė. O ten, kol priėmė, 
ponedie! Eilės reikėjo lauk
ti, pamanykite! Čia gimdy
ves, čia kažkas raitėsi ar 
su skrandžiu. Aš jau nebe
iškenčiau, ėmiau bartis: sa
kau, ar norit, kad aš numir
čiau? Na, galų gale priėmė. 
Ir tu pamanyk, po keturių 
dienų mane pasiuntė namo. 
Netikėjo nevidonai, negalė
jau įtikinti, kad man vis
kas skauda.

—Na, tai tamstelė tikrai 
esi sveika, — neatleidžia 

’nepažįstamoji. — Ligonių 
niekada taip greit nepalei
džia. Tuo aš jau esu įsiti
kinusi. ;

—Ką tu įsitikinai!. Tur 
būt pažįstamų turi,—ginči
josi Kiurnienė.

—Nieko pažįstamo netu
riu. Bet tu paklausyk, kaip 
man ėjosi kitados. Papa-' 
šakosiu tau trumpai. Dir
bau kontoroj šlavėja, ir jau 
kelias dienas man buvo la
bai negera. Ir štai vieną 
rytą vos vos nusivilkau iki 
ten, o dirbti jau nebegalė
jau. Tai ponas įėjęs man ir, 
sako: .“Eik namo,”

—Lengva pąsakyti: eik 
namo, — sakau, — bet aš 
nebepaeinu, gal ponas 
jnan...

—Ką. ar tai aš tave ant 
ranktj namo parnešiu?

Išėjau, užkopiau dar į ža
liąjį kalną ir, čia prie laip-

ir ne- 
greta 
gydy-

sako

tų pargriuvau. Sustojo 
žmonės aplink mane, pašau
kė policininką (policininką 
pašaukė ne greitąja pagal
ba!). Žmonės sako: reikia 
ją gabenti į ligoninę. O po- 

; licininkas klausia 
' "‘ar turi pinigų?”

Pinigų neturėjau. Polici-
■ ninkas kraipė pečius, o aš 

daugiau nieko nebmačiau,
' tur būt, apalpau. Tiktai,
■ kai vėl. atmerkiau akis, bu- 
' Vau kažkokiame koridoriuj, 
’ o jame baisiausias triukš

mas.
' —Jei neįmokėsi, mes ne

galim priimti ligonio,—rė
kė vyriškas1 balsas.

Aš vargais neg'alais pa
keliu galvą. Matau, mano' 
vyras stovi, ašaroja.

—Palaukite nors vieną 
dieną, —maldauja jis.—Aš 
parūpinsiu.

—Daug kas taip sako, o 
paskui nieko nebelieka. Ką 
mes turim daryti? Juk 
mums atsiskaityti reikia. O 
ką, negi patį ligonį imsim 
užstatan ?

Na, gal vyro ašarų pa
gailo, o gal mano ligos pa
būgo, nutilo, tik pajutau 
savo vyro ranką. Traukė 
šliūbinį žiedą nuo mano 
piršto. Supratau, norėjau 
karčiai nusišypsoti, bet nie
kaip nepavyko: “nedaug 
gausi už jį, Fabijonai.”

—O kai sugrįžau iš ligo
ninės, čiut ne visas butas 
buvo išneštas ir išpardavi
nėtas dėl ligos, dėl mano li
gos. Supranti...

Kiurnienė nepatenkinta.
t —Na, taip, bet... — ir ji 

prikando apatinę lūpą. Ma
čiau, kaip ji dar stipriai 
galvoja apie savo “sunkias 
ligas.”

—O andai, — kalba ne
pažįstamoji toliau, — mano 
dukteriai apendicito prie
puolis įstaigoje. Greitoji 
pagalba, ligoninė, operaci
ja ir po septynių dienų — 
tik ačiū ir sudie. O niekas, 
nei paguldant, nei pake
liant nepaklausė: “kiek tu
ri pinigų?” Žiedo nuo pirš
to numauti ir parduoti ne
reikėjo, pagalvės iš lovos iš
traukti taip pat nereikėjo. 
Gulėjo, o atlyginimas ėjo... 
tai ko tu nori? Sirk rim
tai, o pamatysi, kaip ir apie 
tave šokinės —ir be pažin
čių.

Tuo momentu nepažįsta
mąją pakvietė pas gydyto- 
ją. Kiurnienė nebesuspėjo 
nieko atsakyti, ji tik galvo- 
jo, galvojo ir staiga, lyg į 
kaktą daužta, išnėrė pro 
duris...

Dar pro langą pamotėjau, 
—kad leido, tai leido, tik 
dulkės rūko...

Tai visa buvo Kaune, 
draugai. Ir kokie tai reiš
kiniai? Blogi? Geri? Spręs
kite patys.

Tokių pavyzdžių kiek no
ri. Reikia tiktai, kad žmo
gus galvotų...

O gal jūs norite dar ką" 
išgirsti apie statybas?

Ir čia aš nesklai.dy s i u 
“statistikos duomenų,” o 
pasakysiu; jei netingite, at
eikite pas mane ir aš jum 
parodysiu —- tiktai iš mano 
lango žiūrint, — kas pasi
darė su Kaunu, sakysime, 
per dešimt metų, štai čia, 
palei gatvę, žmonės per ka
rą ir karui baigiantis bul
vyčių sodindavo, ridikėlių 
sėdavo, o dabar stovi Šeše
tas namų. O ten, žiūrėkite: 
žmoneliai ožkeles ganydavo, 
bet šiandien stovi rūmai — 
bendrabutis 600 studentų.

Ar tai bloga, ar tai gera 
—spręskite patys, draugai.

Bet tai tik krislas: atva-

mane:

GRAŽUS IR SĖKMINGAS 
BUVO SPAUDOS 

PIKNIKAS
Per eilę metų Clevelande 

mūsų spaudos piknikai 
įvyksta diena prieš La
bor Day, ir atrodo, jog 
pas mus jie įsigyveno kaip 
tradicinė, šventė: visi Cle- 
velando ir apylinkės pažan
gūs lietuviai suvažiuoja ir 
toji bendra masinė jėga, 
aišku, nulemia ir pikniko 
pasekmes. .

Šių metų spaudos pikni
kas įvyko rugsėjo* 1 dieną. 
Oras, pora dienų prieš pik
niką grūmojęs lietumi ir 
kitokiais nemalon u m a i si, 
buvo nepaprastai gražus. 
Svečių privažiavo iš arti ir 
toli, taipgi buvo svečias iš 
Vilnies personalo, drg. Ma
žeika, kuris pasakė ir ver
tingą kalbą dienos klausi
mais. Taip visa vaišių, dai
nų, šokių ir pokalbių suei- pasirodė, jog spaudos pikni- 
ga gražioj nuotaikoj tęsėsi kas davė pelno $226.50.

Rengimo komisija, vėliau 
susiėjus, sužiūrėjo visą rei
kalą ir likusiį pelną padali
no sekamai:

Vilniai_______  $141.50
Laisvei________ 75.00
Liaudies Balsui __ 10.00

Sutkaitis,

nienė, Mary Mason, J. Va
lentinas, J. Krasnickas1, M. 
Nikos, J. Bagužis, A. Sal- 
dauskienė, F. Šklėriai, Mrs. 
Stacell,
Stripeika, J. Bagdonas, A. 
Williams, A. Eitutis, J. Si- 
m'ans, J. Žebrys, A. Macks 
ir J. Bekenis. Varde mūsų 
dienraščių visiems aukoto
jams tariu nuoširdų ačiū!

Taipgi užsitarnavo ne
mažos padėkos ir visi tos 
dienos darbininkai, kurie 
ištisą dieną aptarnavo pik
niko dalyvius. Jais buvo:

M. Plaušienė, M. Nikos, 
J. Petraus, J. Krasnickas, 
I. Ivan, P. Nemura, V. Da- 
raškienė, A. Rodgers, J. Si- 
mans, J. Stripeika, V. Moc- 
kaitienė, A. Mack, A. Nikos 
ir A. Kazilionis. Ačiū vi
siems už gražų patarnavi
mą!

Suvedus visas sąskaitas,

draugių gaspadinių, tai bus 
namų darbas. Tai bus vie
na iš gražiausių iškilmių, 
kad Laisvė gyvuotų. Sve
čių laukiam ir žinom, kad 
bus daug, nes pastebėjau 
korespondencijose iš Law
rencaus, Lowellio ir Brock- 
tono, kad ten organizuojasi 
busai atvykti Į šį pikniką. 
O mūsų apylinkės, kur gy
vena Laisvės prieteliai, yra 
didelės. Nenusigąskit, jei 
ir blogas oras pasitaikytų, 
pas mus po stogu vietos 
yra daug.

Taigi visi keliai rugsėjo 
22 d. tegul veda į Olympia 
Parką, į Laisvės pikniką.

J. M, L.

amžiaus vaikų 
iš medžio. Tai 
klubų bei kito-

mokyklinio
rankdarbių 
vis darbas 
kių organizacijų.

Iškabos, užrašai garsino- 
“bustino,” kviečiant dar
buotis agrikultūros srity-

Pastebėtina, kad visaka- 
me išimtinai vyravo jauni
mas : mergaitės, berniukai 
arba jauni vyriokai.

O jau tų viskių biznierių 
su įvairiomis fintikliuško- 
mis buvo labai daug.

Buvo arklių lenktynių ir 
kitokių dalykų programoj.

Hartietis

iki vėlumos.
Kaip visuomet, taip ir šį 

kartą daug prie pikniko pa
sekmių prisidėjo draugų bei 
draugių suneštos dovanėlės. 
Jų buvo nemažai ir buvo 
vertingų, o jos visos buvo 
gražiai sunaudotos, kas da
vė gražią dalį įplaukų. Do
vanas sunešė sekami drau
gai ir draugės: O. Bagdo-

Viso $226.50
Pikniko gaspadorius

J. Žebrys

Lawrence. Mass
Mirė muzikantas, * buvęs 

kompozitorius, R e i nghardt 
Meyer. Jis vadovavo miesto 
dūdų orkestrą. Nors buvo se
noko amžiaus, bet gyvumo 
įėjo. Paliko' dukrą, Troy, 
Y., ir sūnų Worcesteryje.

tu- 
N.

Pacific kompanija priėmė 
miesto valdybos pasiūlymą: 
$200,000 už 
Tie buildingai 
ten padaryta 
statyti vieta.

du buildingus. 
bus nuversti ir 
automobiliams

Du jauni vyrukai, išvykę į 
užmiestį, pradėjo dėl mergi
nos kumščiuotis; pagaliau, 
pradėjo ir reyolverį ,į darbą 
leisti. Vienas jų tapo sužeis
tas ir nugabentas į'ligoninę.

Lowellio elektrikos firma, 
— Merrimack Essex Electric 
Ko., susitarė su. Lawreciaus 
Electric Ko. ir nutarė nupirk
ti 32 akrų žemes plotą, kur 
bus pastatytas bendras pasta
tas; pastatymas kainuos apie 
600,000 dol., o su visais įtai
symais — apie du milijonai 
dolerių.

Lawrenciuje atsidarė mo
kyklos. Į katalikiškas pradi
nes mokyklas užsiregistravo 
apie 7,000, o į miestavas 
7,621 vaikas. į miestavas už
siregistravo 179 vaikai dau
giau negu pernai.

H------------------A

15 įmetu amžiaus berniokas 
pavogė automobilių, 
papuolė į policijos 
Prisipažino, kad dar 
su juo vogė.

tačiau 
rankas, 
du kiti

prasiLeonard mokykloje 
dėjo slaugių mokymas. Direk
torius Sullivan pareiškė, kas 
norės mokytis už slaugę-nui- 
sę, tai gali ten mokytis. Geras 
sumanymas, nes slaugių šla
mą mieste yra stoka.'

Atrodo, kad bus pakelta 
apdraudos. kainos mūsų mies
te automobiliams. Apdraudos 
kompanija sako, su dabarti
nėmis kainomis daug trotina. 
Daug nuostolių padaro jauni 
žmonės, nepaisydami, kaip 
jie važiuoja automobiliu. Sa
vo akimis mačiau, kaip vaiki
nas, viena ranka vairuodamas 
automobilį, o kita buvo apsi
kabinęs merginą. Na, ir užva
žiavo ant vieno žmogaus, ku
ris, nugabentas į ligoninę, nu
mirė.

žinok ir pavaikščiok po 
Kauną — ar tu kartais ne
paklysi, jei seniai esi buvęs.

Kaunas naujas, nebepa
žįstamas.

Bet ar nėra nauja ir visa 
Lietuva! -U

Lowellio dirbtuvės gali su
stoti dirbę, taip pat ir Law- 
renčiaus, dėl stokos vandens.

Lawrenciaus ir Ila- 
draugams: kurie no- 

į Worcester j 
tai užsire-

Atidai 
v e rh i Ui o 
rėsite važiuoti 
Laisvės piknikan,
gistruokite pa$ Igną Chuladą, 
c tąi'Pgi galite ir pas mane. 
Haverhillyje — pas Jųcinską. 
Repgkitės visj važiuoti rugsė
jo 22 d. Aš manau, kad Wor- 
cesterio žmonės mūs ląuks 
draugiškai, o m.es, kaip geri 
laikraščio patrijotai, ten pa- 
baliavosime, o tai bus paskuti
nis toks šių metų piknikas.

S. Penkauskas

Hart, Mich.
PENKIŲ DIENŲ FĖRAI

Po apie mėnesį laiko besi
tęsusi darbymetė laike vyš
nių akinimo ir prezervavimo 
apsistojo. Dabar ir prezer
vavimo dirbtuvėlės neturi 
darbo, nes obuoliai dar ne
nunokę, persikai (pyčiai) 
po biskį jau pradedami pre- 
zervuoti.

Per tris dienas besitęsu- 
sieji f erai (5-6-7) užsibai
gė pasekmingai; per visas 
tris dienas buvo gausiai 
lankomi, daugiausia jau
nesnio amžiaus žmonėmis.

Apart įvairios agrikultū- 
rinės mašinerijos, buvo iš
statyta parodai ir išgarsini
mui namų apyvokos įrengi
mams daiktai — šuliniams 
vandeniui pasiekti ir į pa
status įvesti prietaisai ir tt.

Kralikų buvo keliolikos 
rūšių: gana didelės veisles 
iki mažiausių, sulyg kumš
čiu dydžio. O jau tų vištų 
buvo įvairiausių — nuo ma
žaūgių iki didžiausių. Ste
bėtina, buvo vištelė ir gai
dys gal apie penkių svarų 
svorio, juodomis plunksno
mis, o kuodai kaip dideli bal
ti vainikai puošė jų puošė 
jų viršugalvius. Parašas: 
“Polish” (lenkiški). Viena 
pora dar buvo lyg balta su-

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

suredaguotos”, 
mulkinami 

Keleivio,

žinios taip 
kad jomis tiktai 
Naujienų, Draugo, 
Darbininko arba Vienybės 
skaitytojai.

Tie, kurie tas žinias kepa, 
ir redaktoriai, kurie Jas talpi
na, nesiskaito nė su papras
čiausiu' laikraštiniu padoru
mu. Mat, jų tikslas savo gim
tinį kraštą, savo tautą persta^ 
lyti kuo tamsiausiose spalvo

Laikraštinis padorumas rei
kalauja: Paduok žinią, kaipo 
žinią, kaipo raktą, tokią, ko
kia jinai yra. Paskui reikšk 
savo nuomonę, kaip nori.

To neprisilaiko minėti žmo
nės, kuomet jie kalba apie 
Lietuvą.

Įdomu: jie taip bjauriai ne
sielgia su žiniomis iš jokios 
kitos šalies visame pasaulyje! 
Tik kai eina reikalas apie 
^Lietuvą, jie atsisveikina su 
žmoniškumu! t

Pavyzdžiui, rašydamas apie 
A. Vienuolio-žukausko mirtį, 
Chicagos kunigų Draugas 
(rugsėjo 6 d.) prideda:

“Čia dar paminėtina ir 
grupė rašytojų, kurie mirė po 
karo Lietuvoje, dalinai neaiš
kiomis aplinkybėmis: ' Butkų 
Juzė, Liudas 
Nėris, Petras 
cinkevičius”.

Pabraukiau
aiškiomis aplinkybėmis”, 
tama nuožiūra ant visos

Gira, Salomėja 
Cvirka, J. Mar-

žodžius “ne- 
•Me- 
Lie- 
tau-šukuota vata apaugę, vietoj tuvos, ant visos Sėtuvių

Worcester, Mass.
IŠ LLD 11 KUOPOS 

SUSIRINKIMO 
RŪGS. 9 D.

Čia buvo išpildytos blan- 
kos su nominuotais nariais 
į LLD Centro valdybą atei
nantiems metams. Susirin
kimus nariai lanko skaitlin
gai, tas tai pagirtina, už tai 
mūsų kuopa gražiai gyvuo
ja. Šis susirinkimas gyvai 
diskusavo ir darė- planus 
būsiančiam Laisvės rudeni
niam piknikui Olympia 
Parke, kuris įvyks rugsėjo 
22 dieną. Komisija prane
šė, kad Aido Choras jau 
■pradėjo pamokas ir ruošia
si dalyvauti su gražiomis 
dainomis Laisvės piknike. 
O užsiskaninimui padai
nuos mūsų šaunusis duetas 
—Ona Dirvelienė ir Jonas 
Sabaliauskas.

Kadangi LLD 11 kuopa 
šį Laisvės pikniką rengia, 
tai šio susirinkimo visi da
lyviai pasisiūlė dirbti, tai 
buvo iš ko pasirinkti gerų 
gaspadorių, kukorių ir be- 
kerių. O mes kiti visi sku- 
sim bulves ir dirbsim visus 
reikalingus piknikui dar
bus taip, kad visi svečiai 
mūsų pikniką girtų, kaip ir 
praeityje, dar ir su kaupu. 
Mes ruošiamės prie gra
žaus pikniko. Maistas vi
sas bus pagamintas • mūsų

paprastų vištinių plunksnų, 
niekur ir niekad man. pir
miau nematyta vįštų veislė.

Iš gyvulių buvo labai ma
žai: keletas paprastų kar
vių “Holstein” veislės, kele
tas baltagalvių raudonų 
“styrų,” keliolika .arklių 
pasijodinėjimui, pora sun
kiasvorių darbinių.

Gėlių buvo apstu ir įvai
riausių , rūšių. Taip pat 
įvairių rūšių obuolių, grū- 
šių, persikų, slyvų, vynuo
gių, komų (kukurūzų), 
bulvių gražiausių, arbūzų. 
Prezervų šiemet parodoj 
buvo labai mažai.

Nemažai buvo moteriškų 
rūbų ir kaip juos pigiausia 
namie pasigaminti, nes kai
nos neįperkamai aukštos— 
taip teigė jų užrašai.

Buvo keletas dalykėlių

tos.
Kai buvau Lietuvoje, 

kiau senelį Liudą Girą, 
jo jis lovoje supalyžuotas, gu
lėjo ant mirties patalo. Kan
kinosi keletą mėnesių ir pa
galiau nuo to numirė.

Gi niekšui iš Draugo redak
cijos tai “neaiškios aplinky
bės” !

Arba, štai, Petras Cvirka 
staiga mirė nuo širdies smū
gio — panašaus, kokis buvo 
ištikęs mūsų prezidentą , Ei- 
senhoweri. Juk šimtai ir šim
tai žmonių ir čia, Amerikoje, 
panašiai numiršta.

Bet, ot, mirė nuo širdies 
smūgio žmogus Lietuvoje, ir 
jau “neaiškios aplinkybės*’.

lan-
Gulė-

Ir panašiai visos žinios iš 
Lietuvos Drauge, Naujienose 
ir kituose geltonlapiuose be
gėdiškai kraipomos, fušerfo- 
jamos.

IŠ HAVERHILL IR LAWRENCE, MASS. 
EIS BUSAS Į LAISVES PIKNIKĄ 

WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 22 d., busas eis 
į Laisvės pikniką, Worcester, Mass. Iš Haver- 
hillio išeis 10:30 vai. ryto, nuo Lietuvių Kliubo, 
River St.

<

Iš Lawrencaus išeis 11 vai. ryte nuo Liet. 
Piiliečių Kliubo, 41 Berkeley St.

Norintieji važiuoti kreipkitės į komisijas. 
Ųaverhillyj į Jaciunską ir J. Masavičių.- Law- 
rencuj į Ig. Čiuladą ir S. Penkauską. Prašome 
iš ąnksto užsisakyti vietas buse. Jei ir lytų, bu
sas vistiek eis į pikniką. Ten yra didelė svetai
nė, lietus nepakenks.

Komisija

3 pusi. Laisvė (Liberty) šeštad., rugsėjo (Sept.) 14, 1957

i



Graikai priėmė 
Makariosą kaip 
kilmingą svečią

New Yorkan atvyko Kipro 
graikų-ortodoksų a u kščiau- 
sias dvasininkas, taip vadina
mas etnarehas Makarius. Ma
karios praeitais metais tapo 
britų, suimtas ir ištremtas iš 
Kipro į mažiukę salele Paci- 
fiko vandenyne, bet paskui 
jam buvo leista vykti Graiki- 
jon. Kipran, betgi, britai jo 
vis dąr neįleidžia.

Makarios skaitomas ne Lik
tai vyriausiu Kipro graikų 
dvasininku, bet ir nacionalis
tinio judėjimo vadu už Kipru 
prijungimą prie Graikijos. Jis 
atvyko Amerikon, kad galė
tų patiekti Jungtinėms Tau
toms Kipro graikų skundą 
prieš britiškus okupantus.

atvykimas čia
nemenką, sąjūdį New

NewWto^M02fe?lnlof
LIETUVIU TARPE
Paskutinis priminimas 
Aido Choro rėmėjams

Norime dar kartą priminti, 
kaip svarbu Aido Choro pik
nike dalyvauti. Svarbu todėl, 
kad jis būtų visapusiai sėk
mingas. kad jame visi Aido 
rėmėjai, visi meno mylėtojai 
dalyvautų.

Juk žinoma, kad 
tarnauja visuomenei, 
do programas visur, 
pakviečiamas. Spalio
vyks i Hartford, Conn, 
suvaidins operetę “Teismo ko
mediją”. Tai reikia daug 
bo ir energijos.

Dabar ai d iečiai nori, 
gerbiamoji publika ir
paremtų skaitlingu piknike 
dalyvavimu.

Kaip žinote, piknikas įvyks
ta Kasmočiaus sode, Great 
Neck, N. Y. Iš Brooklyno bu- 
sas veš piknikierius nuo Litua- 
nica skvero 12 vai. ir nuo Li
berty Auditorijos 12:30 vai. 
N esi vėl nokite.

Pasimatysime piknike.

Politinėje padangėje

BUSINESS OPPORTUNrmCS help wanted male

atsto-

Makarioso 
su kėlė 
Yorko graikuose. Jį sutiko vi
sokių politinių grupių
tai ir ji sveikina visi vietiniai 
graikų laikraščiai, nuo k ai r ie
čių “Amerikos Graiku Trybu- 
nos” iki konservatyvinio laik
raščio “Atlantis”.

Įvairios graikų organizaci
jos rengia mitingus ir pobū
vius, į kuriuos kviečiamas Ma
karios. Jis visur sutinkamas 
iškilmingai kaip tautinis did
vyris.

Laiveliui atsimušus j baržą 
sužeidė 30 keliauninku

Day Line laivu k 
mas keliauninkus, 
upėje susidūrė su barža ii 
žmonių sužeidė.

ve z cia
nai lėni

30

Vogtas auto sužeidė 
tris jaunas merginas

A. Terranova, norėdamas 
pabėgti nuo ii besivejančio 
policisto, vogtu automobiliu 
sužeidė tris jaunas mergmas. 
Vairuotojas areštuotas, o 
merginos nuvežtos ligoninėn.

Gardner, Mass

Aidas 
Jis pil- 
kur tik

6 d.
Ten

d ar-

kad 
juos

Laimėjo streiką
General Transister Corp., 

Jamaica, N. Y., darbininkai iš
ėjo j streiką. Porą dienų pa- 
streikavę laimėjo savo reika
lavimus: kompanija sutiko pa
sirašyti unijos kontraktą su 
•algų pakėlimu ir kitais benn-

Streikui vadovavo 
lokalas 3. Laimėję 
darbininkai susirinko 
unijos susirinkimą 
Auditorijon ir užgyrė 
laimėtą kontraktą

Kiek anksčiau pati 
uija buvo 
darbininkus
įaipgi Liberty 
Už kelip dienų 
darbininkus sušaukė 
Pasirodė, kad 
pritaria unijai.

Dabar jie laimėjo savo ša- 
poje ne tik uniją, bet ir algų 
pakėlimą ir darbo sąlygų pa
gerinimą.’ Rep.

streiką

unijos

kompa- 
susišaukusi savo 

susirinkimą 
Auditorijon. 

tuos pačius 
unija,

darbininkaiRugpjūčio men- 19 d. po il
gos ligos' pasimirė Krisis 
Šlegeris, sulaukęs 67 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, 
Papilio parapijoj, Biržų ap- 
skr. Jaunas atvažiavo į 
Gardner}, pas Punius, ir vi
są laiką čia gyveno.

Krisis buvo tikybos pro
testantas, bet tikėjo tik į 
Laisvę, ir mirdamas papra
šė, kad aš, jo žmona, už
laikyčiau Laisvę visados.

Krisis buvo gražiai pa
laidotas rugpiūčio 21 dieną 
Green Bower cemetery, da
lyvaujant daugeliui žmonių 
—giminių bei draugų. ♦

Po laidotuvių visi buvo 
užkviesti į Lietuvių Piliečių 
Klubą, kur buvo gedulingos 
vaišės- \

Jis paliko liūdesyje žmo- 
n ą Nettie Stakauskaitę- rolėje Leonas Chartunovas. 
Šlegerienę, dukrą Vandą 
Komskienę, gyvenančią Sy
racuse, N. Y., sūnų Petrą 
Gardneryje ir anūkus.

Lai būna lengva jam šio
ji žemelė.

Nettie Šlegerienė
(Gerb. Šlegerienei ir visai 

šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.—Red.)

Teatruose
Tarybinis filmas, kuris 
puikiausioje tradicijoje

Cameo teatras dabar rodo 
naują tarybinį filmą “Drąsos 
mokykla” “(School of Cou
rage”). šis filmas paremtas 
rašytojo Arkady Gaidaro kū
riniu ir jame vaizduojamas 
pilietinis karas.

Pažangus kritikas
Colon “Daily Worker’yje 
ko, kad šis filmas yra 
klausioje senų tarybinių filmų 
tradicijoje, toks įspūdingas ir 
aukštai meniškas kaip “šors” 
ir “čepajevas”. Vyriausioje

Jesus
sa-

pui-

Kartu su šiuo filmu rodomi 
' dar du : “Talentas Muzikai” 
(“Gift for Music”) ir doku
mentinis filmas “Kelionė per 
TSRS”.

SCHULER’S BAKERY
Specializuoja Vedyboms 
ir Parems Tortais-Cakes
Skanūs Ice Cream Cakes

Geriausi už Mažiausia 
Užvažiuokite—Telefqnuokitc 

514 86th St., Brooklyn, N. Y.
Tel. SU. 8-0508

MATTHEW A 
BUYUS 

(SUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*06**DC*

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 
MArket 2-5172

partijos 
Tik vie- 

7-ame Man- 
Side d įstrik te 

demokratas 
Ryan sumušė 

Sheld-

Christenberry kappanija

Republikonų , kandidatas į 
majorus Christenberry oficia- 

savo kampaniją, 
viešbutyje įvyko 
tos kampanijos 

Buvo keliamos 
už ateisian-

“Reguliariai” laimėjo

Kaip tai galima buvo lauk
ti, praeito antradienio pirmi
niuose rinkimuose taip vadi
nami “regulariai” demokratų 
kandidatai laimėjo tai yra, 
nominuoti visi tos 
mašinos kandidatai, 
noje apylinkėje, 
hattano West 
nepriklausomas 
William Fitts
Tammany kandidatą 
lieką ir tapo nominuotas. Bet 
tai buvo maža išimtis.

Rinkimai buvo apatiški. 
Juose balsuoti gali, kaip ži
nia, tik užsiregistravę partijų 
balsuotojais. Ir tik menka da
lis jų teikėsi balsuoti, taip, 
kad mieste beveik nebuvo 
jausta, kad vyksta pirminiai 
(primary) rinkimai.

New Yorko darbo unijos, 
kurios galėtų daryti didesnį 
spaudimą ir nominuoti dau
giau liberalinių demokratų, 
laikėsi nuošaliai.

liai pradėjo 
Ambassador 
iškilmingas 
atidarymas, 
šampano taurės 
tį republikonų laimėjimą, bet 
pats Christenberry ir kiti .re- 
publikonai labai abejojo, ai 
toks laimėjimas ateis,

Prieš savo priešininką 
Wagneri Christenberry iš pat 
pradžios griebėsi griežto to
no. Jis sakė, kad miestą valdo 
“Wagnerio — DeSapio kom
binacija”. Wagneris, jis davė 
suprasti, yra tiktai frontas, 
fasadas, už kurio tykoja Tam
many raketieriai, sukčiai, 
gengsteriai.

Jeigu taip įsikarščiuota pa
čioje pradžioje, tai atrodo, 
kad kova, bent žodinė kova,’ 
tarp Christenberry ir Wagnc- 
rio bus karšta.

Mokytojas bijo nusigrįžti
nuo savo
- Telegram” at- 
interviu su vienu 
kuris atpasakojo,

“World 
spausdino 
mokytoju, 
kokia atmosfera vyrauja kai
kuriose mūsų didmiesčio mo
kyklose. šis mokytojas yra vi
dutinio amžiaus energinga 
vyras, tarnavęs kaip lakūnai 
aviacijoje karo metu, moky
tojaująs jau per dešimtį me
tų. Jis, kitai’.) sakant, ne nau
jokas ir ne bailys. Ir visgi, sa
ko jis, “Aš kartais jaučiu 
daugiau' baimės Įžengiant sa
vo klasėn, negu jausdavau 
skraidydamas mano kovos or
laiviu”.

Kodėl ? Ogi, 1 mokykloje, 
kur jis mokytojauja, daugu
ma vaikų pareina iš biednuo- 
iicnės, iš lūšnynų. Tai viduri
nė mokykla, kur vaikai jo 
klasėje turi tarp 14-os ir 16 
metų amžiaus. Gyvendami 
skurde, tie jaunuoliai yra pa
sipiktinę, sarkastiniai nusista
tę prieš bent kokius patvar
kymus ir santvarką. Jie skaito 
bile kokį autoritetą savo prie
šu. “Ir nestebėtina,” sako 
mokytojas, “nes ant kiek jie 
žino, organizuota visuomenė 
jiems niekę- gero neduoda.”

Pati mokykla prisideda 
prie tos atmosferos. Pastatas 
yra 70 metų 
nu apšepusių 
lūšnynas, kur 
suolai aplūžę,

metai nedažytos, prausimo-

senumo, raudo- 
plytų pusiau-

laiptai girgžda, 
sienos jau tre-

ti
si kambariai apjuodę.

Jis bandąs palaikyti gerus 
santykius su jaunuoliais, bet 
turi pripažinti, kad dėstymui 
gali paskirti daugiausia kolą 
dešimtdalį savo laiko, o, de
vynis dešimtdalius jis paski
ria disciplinos palaikymu'.

Kuomet jis pradėjo moky
tojauti 10 metų atgal, vienas 
senesnis kolega mokytojas 
jam sakė: 
klasę 
prieš 
jos...’

Jis
lega perdeda, 
dieną pats įsitikini*, — nespė
jo jis nusigrįžti, kad parašyti

“ Atsimink, 
visuomet reikia 
save, nenusigrįžk

kad 
turėti 

rub

manė, kad senesnis ko 
bet sekančia b.

PARIETA! Į LIETUVA
PER

TAZAB of LONDON
Vaistų, valgio, drabužių, batų, odos. 

Pristatoma per 5-6 savaites.
» Turime iliustruotą katalogą lietuvių kalba, reikalaukite.

1 RZab of London — ALgonquin 4-4160

mokiniu
ką nors ant lentos, kaip raša
linė pataikė jo nugaron ir 
juodas rašalas aptaškė jo 
šviesų kostiumą. Kai jis atsi
grįžo, visa klasė sėdėjo ramių 
ramiausiai — ir žinok, kas tą 
padarė.

Dabar juodoji lenta jo kla
sėje stovi nė priešakyje, o 
prie šoninės sienos, ir kuomet 
jis rašo, jis viena akimi 
stebi savo auklėtinius...

Mokytojas pabrėžia, kad 
kaltė pagrindiniai, žinoma, 
ne pačių mokinių^. Pagrindi
niai jie. visj yra geri jaunuo
liai, — bent dauguma jų. Jie 
elgtųsi žmoniškai, jeigu juos 
traktuotų žmoniškai, jeigu 
būtų erdvios, gražios mokyk

los, vaikų organizacijos, klu
bai, jeigu jie; būtų sudominti 
skaityti geras knygas vietoje 
“komikų”, ir 1.1.

Bet kaip dabar yra, moky
tojavimas tikriausiai ne 
las tarp taip nusiteikusių 
nuolių.

vis

žais- 
jau-

B.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS KAMBARYS

Jaunas vyras nori gauti kambarį 
Manhattan, Brooklyn arba Queens 
apylinkėse. Prašau rašyti: Sutkus, 
55-62 64th St., Maspeth, L. I., N. Y.

Televizija
JOHNNY LUCCI

Dabar Turime 
ADMIRAL, DU MONT, 

EMERSON, GE, MAGNAVOX, 
PIIILCO, ZENITH, HI-FI 

PHONOS
810, FOREST AVENUE

Kamp. Broadway
W. Brighton, Staten Island, N. Y. 

Pirkite Dabar. Sutaupysite. 
Patikrinkite.
GI. 8-1515

Po miestą pasidairius
Naujas Keliaujantis Choras

New Yorke įsikūrė nauja 
muzikinė grupė, pasivadinusi 
National Institute for Music, 
Inc. Ji skelbia, kad tuojau 
sudarys simfoninį chorą, ku- 
riri narius parinks iš geriausių 
jau veikiančių -chorų, šis cho
ras New Yorką skaitys savo 
namais, tačiau jis mažai te
bus namie. Jo tikslas bus kon
certus nugabenti ne vien tik 
į didmiesčius, bet ir į tokias 
vietas, kur gyvoji, tokio muzi
kinio aukščio daina dabar ne
pasiekia.

Julius Bloom, Instituto di
rektorius, praneša, kad parin
kimas choristų prasidės jau 
dabar. Pirmoj vietoj ims jau
nus talentingus, jau dalyvau
jančius choruose ir prasilavi
nusius dainininkus. Tai bus jų 
apmokamas, pilno laiko dar
bas. To darbo pradžiai Insti
tutas gavo stambią paramą iš 
Brewers Fondacijos. Instituto 
raštinė randasi 551 Fifth 
Ave., New York 17, N. Y.
Besimokindama auto vairuoti 

sužeidė tris vaikučius

Mrs. Frances L. Goode, be- 
simftkindama savo automobilį 
vairuoti, važiuodama Į gara- 
žių neteko kontrolės. , Auto
mobilis sunkiai' sužeidė tris 
ten esančius kaimyno- vaiku
čius, kurie dabar ligoninėje 
gydomi. 10 metų mergaitė 
daugiausia nukentėjo. Jos gy
vastis . pavojuje.

TRUCKS

Chevrolet 1954, 1 tono Pick Up 
truck A-l stovyje, pilnai įrengtas, 
privatus savininkas, demonstruoja* 
mas tik perkantiems. Nepaprastas 
pirkinys už $525.00. Pamatykite 
persitikrinimui. SA. 7-3527, Staten 
Island, N. Y.

(176-182)

REAL ESTATE

In beautiful Scarsdale. Ranches, 
colonials, split levels. Nauji namai, 
7 rūmai, 2 vonios. Dideli lotai. Ge
ros mokyklos. $35,000 ir aukščiau^ 
l’racella. Senas namų budavotojas. 
Matykite stubą po adresu 580 Fort 
Hill Rd. WH. 6-5711.

(173-179)

BOATS

Owens. 26 foot 1951 cabin cruiser. 
10 foot, 11 inch beam, sleeps 4, 
roomy cabin, used very little. Pri
vate owrier sacrificing at $3,500. 
Many years of pleasure here for 
you. BR. 5-5687.

(173-179)

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga.

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pi
giai ir gražiai padarys spau
dos darbus jūsų parengimams.

Atsiveskite Visą Šeimą 
Jeigu jūs pageidaujate- gero 

steako, namie gamintų valgių, 
itališko valgio, tai pamėginkite

NICKIE GERARD’S 
STEAK HOUSE

81-01 84th Ave., Astoria.
Specialus degintas sirloin steak, 

salad, onion rings, bulvių už 
$2.50. Maloni atmosfera, oru vė
dinama. RA. 8-9447.

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16/ N. Y.

Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465

Labiausiai patikima1 firma siuntimui paketų i Sovie
tų Sąjungų, Latviją, Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu 

muitu ir garantuotu pristatymu, yra
PARIETA! Į RUSIJĄ, INC.

Mūsų firma taip suorganizuota, kad kiekvienas siunti
nys yra išsiunčiamas į 2-3 dienas ir pristatomas į 6-8 sa
vaites. Paketai oro keliu pristatomi j 8-10 dienų.

Jūs galite pasiųsti naujus drabužius, maisto produktus, visokių 
rūšių vaistus, siuvamas mašinas, akordionus ir kitką.

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų 
firma atdara kasdien, įskaitant sekmadienius, nuo 9:00 A. M. iki 
6:00 P. M. Šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

. I

MES PRIIMAM PAKIETUS MANHATTAN^
78 SECOND AVE., NEW YORK 8, N. Y.

ORCHARD 4-1540

REUPHOLSTERING 
SHOW ROOM & SHOP

Mažas įnešimas. .100% vieta bizniui
Nassau County. Telefonai: RO. 
4-2024 dienomis, TW. 7-7096 vaka
rais.

(179-185)

STATIONERY, SODA IR 
SCHOOL SUPPLIES

Arti mokyklos, daug tavorų. Ne iš 
po nakties atsiradęs, įsteigtas pi'icš 
20 metų, žemos išlaidos, kiti ekstra 
dalykai. Parsiduoda prieinamai, pri
vatus savininkas. Tel. RA. 6-9855.

(177-183)

DRYr CLEANING PLANT
Veikli Sekcija

Long Islande, parsiduoda su arba 
be namo. Taipgi parduodami vy
riški siutai ir slacks, berniukam 
kelnaitės. IV. 3-8428, IV. 1-4909— 
vakarais.

(177-181)

GROCERY-DELICATESSEN 
EQUIPMENT

dėl mėsinyčios, mėsai maltuvas, deš- 
I rom mašina, prisideda 4 rūmai, šiltu 
vandeniu apšildomas. Lysas atnauji
namas, dar geras 2 metam. 25 me
tai kai įsteigta. $5,000. Nuo North
ern • Blvd, Bayside, arti mokyklos. 
B A. 4-6998. (177-179)

PUIKIAUSIAS PIRKINYS, York
ville. Geras alus. Biznio įeigos $700 
į savaitę. Arti parapijinių ir public 
mokyklų. 6 rūmų apartmentas ir 
krautuvė $125 į mėnesį. Biznis tik
tai už raktą $3,850. 301 E. 89th St., 
N. Y. C. SA. 2-9790.

(177-183)

Baras - Likeriai. Privažiavimas. 
Kepintas valgis. Specialistai visokių 
marių valgių. Pirmos rūšies Cock
tail rūmas. Skersai puikaus parko. 
Maudymasis it plaukimas. Ant vieš
kelio. Roxy R. Santoro. GI.2-1090.

(173-179)

4 FORD TROKAI 1956, 20 pėdų. 
Transportacijai bodies A-l mecha
niškame stovyje, privatus pardavė
jas. Bus demonstruojama numato
mam pirkėjui, nuolaida ant visų 4 
trokų. Anthony Guista Co., 57-02 
Grand Ave., Maspeth, L. 1.

EV. 1-8721
(175-182)

MODERN LUNCHEONETTE

Air conditioned, Brooklyn. Viso jei
gu virš $50,000, 7 metams lysas, 6 
dienas į savaitę, geras 2 pusini
nkam. Arti 3 mokyklų ir biznio 
trakto. Prieinamas išmokėjimas. 
873 Franklin Ave., Brooklyn.

(176-178)

MODERN STATIONERY, FOUN
TAIN. Greeting cards, žaislai, 
sundries. Visi rakandai nauji. įsteig
ta prieš 30 metų, arti 2 mokyklų it 
bažnyčios. Nėra kompeticijos. Šau
kite tarp 6:30 ir 10 P. M. A money 
Maker. FL. 9-9825. (176-182)

LUNCHEANETTE, BROOKLYN
Viso įeigų $1,000 į 5l£ dienos. 5:30 
A. M.—5 P. M. Geras dėl 2 pu
sininkų. Dirbtuvės, komercinė vieta. 
614 metų lysas. Renda $100 į mė
nesį. Tikrai pinigų darymo vieta. 
MA. 5-9482, šaukite 3:30 iki 5 P. M. 
—Manny. (176-182)

STATIONERY-LUNCHEONETTE

Modeminis. Viso įeigų $57,000 į me
tus. Renda $100. Ilgų metų lysas. 
Air conditioned. Lower Westchester 
—Mount Vernon. Šaukite tarp 9 
A. M. ir 5 P. M., MO. 8-996.

(176-182)

GROCERY, $850 iki $1,000 savaiti
nių įeigų. Gera vieta. Renda $50, 
gaunamas ilgų 'metų lysas. $3,000, 
geras alaus biznis. 1091 Franklin 
St., Bronx, N. Y. M0. 9-8597. Ge
ras pirkinys.

(178-180)

GROCERY, įsteigtas prieš 30 metų 
su alaus laisniais, gera kampinė vie
ta ant 90 Streets Roosevelt Ave., 
Jackson Heights. Randa- $250, 5 me
tų lysas. Šaukite: HA. 9-3755.

(179-181)

CARVEL ICE CREAM STORE, par
duodame su nuolaida iš priežasties 
vėlybo sezono. Labai geras pirkinys 
už $9,000 įnešimo. Lengvi išmokėji
mai įsteigs jus į biznį, šaukite po 
11:30 A.M. Gibraltar 7-7471, Staten 
Island, N. Y.

(179-185)

DELICATESSEN, 6 dienos, $90 ran
da, Savaitinės Įeigos $1,100. Geras 
alaus biznis. Puikiausia vieta, ilgas 
lysas jei pageidaujama. CY. 8-9580 
—FO. 7-5921—Bronx, N. Y.

(179-181)

For Rent

PASIRENDAVOJA 
AUTO BODY SHOP

Ant didelio kelio, įrentga su dar
bui stalais, gerai įsisteigusi. Ideališ
ka pusininkams. Prieinama renda. 
Tinkamas asmuo gali čia daryti pi
nigą. 300 Oakland St., Greenpoint. 
EV. 9-9611. (178-184)

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito

DIE MAKERS — Braser & Rule 
Bender dėl ‘plieninių Clicker Dies. 
Aukščiausias mokestis, nuolatinis 
darbas, vakacijos ir kitos pašalpos, 
apmokamos šventės. Turi suprasti '< 
angliškai. National Steel Rule Die ' 
Co., 9 East 61st St., N. Y. C. 
CH. 3-2680. (176-182)

REIKALINGI 
FABRIKO DARBININKAI

Patyrimas Nereikalingas
Kreipkitės Asmeniškai

VAL CASE
705 Broadway, Westwood, N. J.

(179-185)

I

REIKALINGI MECHANIKAI *
Turi būti A-l, 

galinti dirbti prie motorų.
COMBINED CHELSEA MOTOR .
Van Tam St. ir 48 Ave., L. I. C.

Tel. ST.-4-4870
’ (176-179)r

REUPHOLSTERING
CANDY STORE

nustatyta greitam pardavi-
Geras lysas, žema rcndaj

Kreipki-

Kaina 
mui. 
duodama ant išmokėjimo, 
tės tik norintieji pirkti. East N. Y. 
Brooklyno sekcija. TA. 7-9862—6-7

(179-181)

REIKALINGI MECHANIKAI
Turi būti A-l, 

galinti dirbti prie motorinių trokų.
COMBINED CHELSEA MOTOR
Van Dam St. ir 48 Ave., L. L C.

(177-79)

REIKALINGAS MECHANIKAS

Patyręs prie visokių išdirbysčių ka
rų. Su paliudijimais. Apmokamos 
vakacijos, taipgi šventės. Klauskit^ 
Bowne Service Station. FL. 9-9873, 
45-10 Bowne St., Flushing, L. I. 
N. Y. . (178-180)

1—BODY AND .FENDER, patyręs, 
pilnai mokantis visą darbą vyras. 
Taipgi vyras prie junk yard, paty
ręs. Geras mokestis ir nuolatinis 
darbas tinkamam asmeniui. Sauki
te: IV. 6-8872, Mr. Albecht, Jr. Nas
sau County. (178-180)

CABINETMAKER
Vien tik patyręs vyras reikalauja- 

Nuolatinis darbas. Flatbush 
Brooklyn.

Te). ES. 7-4600
(179-181)

mas. 
erija

DŽIĄNITORIUS
36 Šeimų namas, garu apšildomas 

ir šiitas vanduo, 5 rūmai. Su paliū- 
dijimais. Turi kalbėti angliškai. 1 
South Eagle Ave., Bronx, N. Y. \

(179-181)

HELP WANTED—FEMALE

MOTINOS PAGELBININKft

Guolis vietoje 
Privatus rūmas ir maudynė 

Telefonuokite po 7 P. M.
KI. 3-7739

(178-180)

NAMŲ APTARNAUTOJA

Paprastas Valgių Gaminimas 
Gera valytoja, 3 mokyklos vaikai. 
Laikomi ir kiti darbininkai. Dakta
ro namai, atskiras kambarys. Su 
paliudijimais. $45 iki $55 į savaitę.
MANHASSET 7-1508.

(179-80)

LteNGVAS FABRIKO DARBAS
Tuojau Pradedamas v 

Patyrusios ar be patyrimo. Kreip
kitės dienom nuo 8 A. M.

FEDER,
514 W. 57th St., N. Y. C.

(179-181)

NAMŲ DARBININKE— patyrusi, 
nusimananti apie valgių gaminimą, 
neviršaus 50 metų senumo. 2 suau
gę, darbo valandas 10 A.M.—7 P.M. 
Apt. 13 B, 64 E. 86th St., N, Y. C., 
tarp Park ir Madison Avės. Kalban
ti angliškai, vokiškai ar francūziš- 
kai. ."

MISC. ADS

(179-181)

BULDOZERS L.
2-TD-18 Caterp. and D-4 Caterp.Jz 
Ford trucks, flat 6 & 10 wheelfc. 
1 Int. dump, 2 cement trucks. 4X\ 
& 514 yards; 1 P & H Truck Crane. 
All A-l cond. Forced to sell.

LA. 5-0218, L. I.
(178-184)

Steam Cleaners. Cleans bldgs., 
floors, equipment, sludge, oil, grease 
deposits. Portable, new 1957 mo
dels. $449,’ delivered. A few slight
ly used demonstrators, new guar
antee. $349. Free demonstration. 
No obligation. METRO SALES, 
4808 New York Ave., Union City, 
N. J. Union 5-5442.

(174-180)

North West Model 3, 3/4 yard 
Crawler Crane, with 40 ft. boom, 
with reconditioned Wisconsin gas
oline engine. 20" Crawler and new> 
3/4 yard Bocyrus Erie Clam She. 
Bucket. A-l condition. Sacrific 
FAirbanks 4-1849. Bronx, N. Y, 

(178/

............. .................... ■■■ ■■■■ ' —. Į , ................................................................. ■ „ .......... —.„Mill Į

4 pusi. LaUvč (Liberty) Šestad., rugsėjo (Sept.) 14, 1957

i4 H ■




