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KRISLAI
Informeriai ir šnipai. 
Kaip jie paruošiami? 
Joks nepasiteisinimas. 
Negrai ir rinkimai. 
Vis tos slaptybės.

Rašo A. Bimba

kas nors kada nors para
šys ilgą istoriją apie šių die
nų šnipus ir informerius. 
Niekšų litanija jau labai ilga.

Matusowas pačios valdžios 
pripažintas melagiam ir paso
dintas j kalėjimą. Pati val
džia viešai jau pripažino me
lagium ir Joseph Mazzei.

Jau diskredituoti Paul 
Crouch, Johson, Budenz, 
Todd ir Elizabeth Bentley.

Nereikia nė valandėlei įsi
vaizduoti, jog bylose prieš 
darbo žmonių veikėjus vai

zdžia be niekur nieko pašaukia 
žmogų ir pastato liudyti. Ne- 
taip šnipų ir informerių rolė
je yra atsidūrę minėti sutvė
rimai.

Valdžios agentai ir proku
rorai viešai paskelbia savo 
šnipą - informerį ir pastato 
teisme liudyti tiktai dviem at
vejais: kai šnipas pasidaro
nebenaudingas slaptai šniukš
tinėti arba kai pasidaro būti
nas reikalas turėti “liudiji
mus” prieš tą ar kitą veikėją, 
kai be tokio liudijimo Smitho 
aktu negalima darbininkų va
dą pasiųsti į kalėjimą.

Taigi, Budenz, Matusow, 
^iazzei ar Strazdo viešas teis

me liudijimas buvo tiktai ant
roji jų veiklos fazė. Jie buvo 
paruošti iš anksto tai rolei. 
Jie buvo iš anksto apklausi
nėti ir- pamokinti ką ir kaip 
liudyti. Kiekviename tokiame 
atsitikime buvo atliktos slap
tos repeticijos. Valdžios agen
tai ir prokurorai žinojo iš
anksto, ką tie šnipai-informe- 
riai viešai teisme sakys, 
d y s.

Tokia yra procedūra.

Im

briTodėl tiesiog juokingas 
gaičio pasiaiškinimas, kai jis 
Naujienose sako: tiesa, aš bu
vau valdžios pašauktas liudy
ti prieš Vilnies redaktorius ir 
prisistačiau teismui, bet ne
buvau iššauktas liudyti, todėl 

4 negalima mane skaityti prie 
^informerių ir liudininkų.

Valdžios liudininkų sąraše 
prieš Andrulį ir Prūseiką Sta
sys Strazdas ir Pijus Grigaitis 
neatsirado atsitiktinai. Buvo 
žinota iš anksto, ką jie sakys. 
Su jais buvo kalbėtasi pirnga 
bylos Chicagoje. Jie buvo ap
klausinėti. Jie buvo paruošti 
liudyti.

Kad pačiame teisme proku
roras nebematė reikalo Gri
gaitį pasodinti į liudipinkų 
suolą, jau visiškai antraeilis 
dalykas. Gal jis, prokuroras, 
pamanė, kad užtenka vieno 
Strazdo tų dviejų lietuvių re
daktorių suradimui “kaltais” 
ir nubaudimui.

Būtų įdomu, kad Grigatis 
pasiaiškintų, kokius parody
mus prieš Andrulį ir Prūseiką 
jis davė valdžios agentams, 

.besiruošiant prie tos bylos?

*w Stevensono ir Kefauverio 
nelaimė tame, .kad jų parti
jos žmonėmis skaitosi tokie 
rasistai kaip, Easlandas. Tai 
labai kenkia jų kampanijai. 
Tai atstums labai daug negrų 
balsuotojų nuo jų lapkričio 6 
dienos rinkimuose.
Jau turime nemažai davinių,

200,000 ANGLIAKASIŲ SAVO ŽYMU ALGOS PAKĖLIMĄ
Prieštaraują pranešimai 
apie Jaltos pasitarimus

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Belgradas. — Ketvirta
dienį dar nebuvo jokio 
autoritetingo prane
šimo apie Chruščiovo-Bul- 
ganino - Tito - Gero pasita
rimus Jaltoje, bet neoficia
liai Maskvoje, Belgrade ir 
Budapešte buvo reiškiamos 
gan prieštaraujančios nuo
monės.

“Pravda” paskelbė, kad 
TSRS - Jugoslavijos drau
giškumas tvirtėja, iš ko da
ryta išvada, kad Tito Jalto
je gal sutiko sueiti į glau
desnius ryšius suį kitomis 
socialistinėmis šalimis. 
Bet Belgrade aukšti vald
žios pareigūnai sakė, kad 
Tito Jaltoje nesusitarė su 
Chruščiovu ir kitais. Esą, 
Tito stojo už tai, kad Liau
dies demokratijos būtų “la
biau savaimingos nuo Ta
rybų Sąjungos”, kad būtų 
mažiau “bloko jausmo”, bet 
jo noras nebuvęs patenkin
tas.

Tuo tarpu Jugoslavijos 
komunistų organas “Bor- 
ba”, kuris nedaug raš'o apie 
Jaltos pasitarimus, pradė
jo entuziastiškai girti Ki

Britai Kipre suima k a r i u s, 
kurie rodo nepasitenkinimą

Nicosia. — Britų karinė 
komanda Kipre turi naują 
bėdą: nepasitenkinimą, ku
ris auga jų pačių kareiviuo
se. Kol britai Kipre nau
dojo tik savo reguliarinės 
armijos karius, tai tos pro
blemos nebuvo. Bet dabar 
Kipran atvežta neseniai mo
bilizuotų rezervistų dali
niai, vidutinio amž. vyrai, 
kurie staiga buvo išplėšti iš 
civilinio gyvenimo, atskirti 
nuo savo šeimynų ir pasiųs
ti Kipran. Ir jie labai ne
patenkinti.

Pranešama, kad Nicosi- 
joje įvyko tokių rezervistų 
mitingas. Mitingas buvo 
toks audringas ir “nedisci
plinuotas,” kaip tai išsireiš- 
kia vadovybė, kad patys

parodančių didelį negruose 
nesusipratimą. Jie norėtų 
balsuoti už Stevensoną, bet bi
jo Easlando. Todėl tokie įta
kingi negrų laikraščiai kaip 
“Baltimore Afro - American”, 
“Oklahoma Black Dispatch” 
ir “New Yorko Amsterdam 
News” ragina negrus geriau 
balsuoti už Eisenhowerį ir 
Nixona.
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Chruščiovo ir Tito “vakaci- 
jos” ir kelionės paskutinėmis 
dienomis apdengtos kažin ko
kia kvaila slaptybe.

Argi toks dalykas paslepia
mas? Ne, negali būti pasle
piamas.

Kodėl nepasakyta viešai ir 
atvirai apie ką ir kodėl buvo 
tartasi?

nijos komunistus. Gerai in
formuoti šaltiniai sako, kad 
Tito laikosi nuomonės, jog 
praeitas kinų komunistų' 
suvažiavimas juos pastato., 
arčiau jo ideologiniai, negu 
tarybinių komunistų.

Manoma, kad Tito apleis 
TSRS dar šios savaitės pa
baigoje ir tada bus viešiau 
paskelbta, kokio pobūdžio 
buvo tie pasitarimai ir ko 
jie atsiekė.

Deli.— Indijos vyriausias 
diplomatas ir ministras be 
portfelio Krišna Menonas, 
kuris neseniai lankėsi Ki
pre, dabar vėl vyksta ten, 
kad iš naujo tartis su pre
zidentu Nasseriu.

Londonas. — Britanijos 
komunistų delegacija šio 
mėnesio pabaigoje išvyks 
Maskvon. Delegacijos prieš
akyje stovės J. R. Campbell.

Tokyo. — Japonijos sos
tinė paradais ir kitokiais 
būdais minėjo savo įsistei- 
gimo 500 metų sukaktį.

britai suėmė 23 tų rezervis
tų. Suimųtjų tarpe randa
si ir keli karininkai.

Nacionalistai tuo tarpu 
sustiprino savo veiklą. Pra
dedant praeitos savaitės 
pradžia, EOKA kovūnai 
nušovė net 11 britų. Tai 
vis kerštas už pakartus 3 
kipriečius nacionalistus.

Prancūzai praveriu Alžyre 
šiokią tokią žemės reformą

Paryžius. — Francūzijos 
kabinetas nutarė pravesti 
Alžyre žemės reformą. Bet 
ta reforma visai menkutė, 
nes tik 200,000 akru bus iš- 
dalinta bežemiams, žemė 
bus atimta nuo didžiųjų 
dvarininkų, paliekant jiems 
dvarų didžiausią dalį, o už 
atimtą žemę riebiai atly
ginant.

Kairioji spauda sako, 
kad ta reforma beveik be
vertė. Nuo dvarininkų bus 
atimta nederlinga ir beveik 
nenaudojama žemė, o atly
ginimas, kuris jiems bus 
duodamas, bus kaip už der
lingą.

Ministras Lacoste, kuris 
yra Alžyro reikalų tvarky
tojas, betgi, laikosi kitokios 
nuomonės. Jis turi vilties, 
kad ta reformos pradžia 
“suduos smūgį partizanams, 
sukels pasitenkinimą gy
ventojuose, sucementuos al
žyriečių draugiškumą Fran- 
cūzijai.”
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New Yorkas. — Steven* 

sonas atvyko čia kelioms 
priešr ink i m i n cm k aIboms 
pasakyti.

Kairas. — Egipto finan
sų reikalų ministras EI 
Kaisuni sako, kad Suezo 
kanalo reikalai tvarkosi 
taip gerai, kad Egiptas ne
turi jokių abejonių, kad ir 
ateityje nebu$ jokių keblu
mų.

Poznane. ^- Teisėjas at
sisakė šaukti kaip liudinin
kus Stalino vardo plieno 
fabriko darbininkų delega
cijos narius, kurie buvo iš
vykę Varšuvon skųstis del

JT Saujjimisso tarvba 
pradėjo savo sesiją

Šepilov matės suHammarskjoldu: 
Jis raginęs nenaudoti jėgos prieš 
Egiptą: Vakarai išdirbo strategiją

Jungtinės Tautos. — Va
kar, penktadienį, Jungtinių 
Tautų Saugumo tarybą 
pradėjo savo sesiją, kurios 
tikslas yra išspręsti Suezo 
klausimą. Dienotvarkė j-e
randasi du pagrindiniai 
_punktai: britų - francūzų 
skundas prieš Egiptą ir E- 
gipto skundas prieš britus- 
francūzus - jankius.

Ketvirtadienį t ar y bi n i s 
užsienio reikalų ministras 
Šepilovas konferavo su J. 
T. generaliniu sekretorium 
Hammarksjoldu. Jis jam 
sakė, kad Tarybų Sąjunga 
yra pasirengusi pritarti vi
sokiems taikingiems siūly
mams, bet griežtai stos 
prieš bet kokius bandymus 
naudoti sankcijas, boikotą j 
arba kitokias jėgos priemo-i

Grįžtanti s r u sas i š s i vėžė 
savo dukrytę, nors policija 
stengėsi ją nuo jo atimti

New Yorkas. — Britų 
laivu “Queen Mary” iš čia 
namo išplaukė rusas dipu
kas Aleksis Chvastovas, 58 
metų amžiaus žmogus, ku
ris 1951-ais metais atvyko 
čia iš Vokietijos, kur jie ke
lerius metus gyveno dipu
kų stovykloje.

Chvastovas su savimi iš
sivežė 2 ir pusės metų duk
rytę Tatianą, nors imigra- 
gracijos pareigūnai ir poli
cija bandė to neprileisti. 
Chvastovo -žmona, ameri
kietė, kuri gyvena Balti mo
vėję, sako policija, skundė
si, kad mergaitė išvežama 
be jos žinios^ Chvastovas ir 
jo žmona yra atsiskyrę.

Policininkai ir imigraci
jos pareigūnai laivui dar 

sunkios padėties. Teisėjas 
sake, kad ta delegacija bu
vo vienas dalykas, o riau
šes kitas.

Haga. — Olandijos spau
da rašo, kad galimas daly
kas, jog karalienė JuFaha 
a b d ik uos.

Blackpool. — B e v a n a s 
kalbėjo masiniame mitinge, 
kurį surengė kairių darbie- 
čių žurnalas “Tribune”. Be
van as sakė, kad nėra abejo
nės, jog Darbo partija link
sta kairyn. Jis numatė, kad 
su laiku kairysis sparnas 
perims partijos vadovybę.

nes prieš Egiptą.
Šepilovas, kuris atskrido 

švedu orlaiviu, ketvirtadie- 
nį laikė visą eilę Pasitari
mų. Jis matėsi su Egipto 
užsienio reikalų ministru 
Fawzi, taipgi su Indijos ir 
Jugoslavi jos delegatą is.

Hammarskjoldą tai pgi 
aplankė Britanijos Lloy- 
das, Francūzijos Pineau, 
Belgijos Spaakas, Egipto 
Fawzi ir kiti.

Britanijos, Francūzijos 
ir Amerikos atstovai ket
virtadienį tarėsi, kad iš
dirbti bendrą strategiją.

Kartu su Egipto užsienio 
reikalų ministru New Yor- 
kan atvyko Dr. Helmy 
Baghat Badawy, Egipto ka
nalo vyriausias egiptišk'as 
tvarkytojas.

tebestovint uoste, pravedė 
kratą, bandydami rasti ma
žytę Tatianą. Bet jie jos 
nerado. Laivo kapitonas sa
kė, kad mergaitės sulaiky
mas ne jo reikalas — mer
gaitei pirktas bilietas ir jis 
neturi teisės spręsti, ar ji 
gali vykti, ar ne. Jis leido 
amerikiečiams pare igū- 
nams pravesti kratą, bet 
jiems 'nepadėjo. “Queen 
Mary” yra britų laivas.

Manoma, kad mergaitė 
kratos metu buvo paslėpta 
kitų keleivių kajutėje.

. Chvastovas sakė, kad Ta
tiana yra, kaip tarybinio 
Piliečio duktė, tarybinė pi
lietė. Amerikiečiai pareigū
nai tvirtina, kad ji . ameri
kietė, nes gimė'Amerikoje.

Minkštosios anglies kasėjai 
gaus 82.50 daugiau dienai
Cincinnati.— Angliakasių 

unijos (United Mine Work
ers) suvažiavime paskelbta, 
kad naujas kontraktas at
siektas minkštosios (bitu
mine) anglies mainieriams, 
kurie išsikovojo žymų algos

John L. Lewis
pakėlimą: dviejų su puse 
dolerių pakėlimą dienai. 
Mainieriai tokiu būdu gaus 
.$22.25 dienai.

Algos pakėlimas liečia 
200,000 minkštosios anglies 
kasėjų. Kaip žinia, minkš

Izraeliečiai boikotuoja J. T. 
maišytą paliaubų komisiją
Jeruzalė. — Izraeliečiai 

pranešė, kad jie ateityje vi
sai boikotuos maišytą Jor
dano - Izraelio paliaubų ko
misiją, kuri veikia po Jung
tinių Tautų globa. Komisi
ja susidaro iš abiejų šalių 
atstovų ir J. T. bešališko 
tarpininko.

Izraeliečiai nutarė komi
siją boikotuoti, kadangi J. 
T. tarpininkas parėmė jor- 
daniečius ir pasmerkė Izra
elį agresijoje. Kaip žinia, 
koks pulkas izraeliečių ka- 
rių kelios savaitės atgal 
perėjo sieną Jordanan į ry
tus nuo Jeruzalės ir ten nu

Dar šimtai žymių asmenybių 
išstojo prieš Smitho aktą

Praeitą rugsėjo mėnesį 
eilė' žymių asmenų pasira
šė po peticija prezidentui 
Eisenhoweriui, kad būtų 
panaikintas ragangaudiš- 
kas Smitho aktas. Jų tarpe 
pasirašė Eleanor Roose
velt, socialistų vadas Nor
man Thomas, “New Repub
lic” leidėjas Michael 
Straight ir kiti.

Dabar pranešama, kad 
dar keli šimtai žymių asme
nų iš. 21 valstijos prisidėjo 
prie šios peticijos. Jų tarpe 
randasi apšvietos veikėjų, 
dvasininku, menininku, u- 
nijų vadų ir t. t.

Tokyo. — Premjeras Ha- 
tojama Maskvon išvyks šį 
šeštadienį.

tosios anglies kasėjų skai
čius sumažėjo beveik per
pus — tuoj po karo tose ka
syklose dirbo 400,000 darbi
ninku.

Naujasis kontraktas įeis 
galion balandžio pirmą die
ną. Algos bus pakeltos re- 
troaktyviai pradedant spa
lio pirma, tai yra, jie balan
džio mėnesį gaus ekstra 
($1.20 dienai), už spalio, 
lapkričio, gruodžio, sausio, 
vaesario ir kovo mėnesius, 
o pradedant balandžiu al
gos bus pakeltos pilnu $2.- 
50. >

UAW vice-prezidentas 
Thomas Kennedy pareiškė, 
kad tai yra “geriausias 
kontraktas, kokį kuri nors 
unija kada nors pasiekė.” 
Unijos vadas John L. Lew
is taipgi sakė, kad tai isto
rinis laimėjimas.

Budapeštas. — Vengrijos 
valdžia paskelbė, kad spa
lio 25 dieną geležinkeliai 
pradės normališkai veikti. 
Praeito mėnesio pabaigoje 
dalis traukinių nustojo rie
dėti, nes pritrūko akmens 
anglies.

kovė apie 40 jordaniečių.
Jungtinių Tautų paliaubų 

komisijos vyriausias parei
gūnas generolas Burns 
(kanadietis) išreiškė savo 
apgailestavimą, kad Izrae
lis padarė tokį nutarimą. 
Bet izraeliečiai teigia, kad 
jie tęs tą boikotą, negrįš 
komisijom Izraeliečiai tei
gia, kad jie nemato reika
lo dalyvauti komisijoje ir 
laikytis paliaubų, “nes ara
biški kraštai nuolat tas pa
liaubas laužo.” Izraeliečiai 
aiškina, kad jų kontr-afa- 
kos yra būtinai reikalingos 
kaip būdas apsiginti.

Bolšoi baletas Londone 
sutiktas entuziastiškai
" Londonas.—Maskvos Bol
šoi teatro baleto trupė čia 
perstatė “Romeo ir Žulie- 
tą,” baletą, kuris paremtas 
garsiu Šekspyro veikalu. 
Britų publika sutiko tary
binį baletą su dideliu entu
ziazmu. Visi pripažino, kad 
patys britai tokio baleto 
neįstengtų perstatyti.

Publikoje radosi premje
ras Edenas ir kiti valdžios 
bei darbietiškos opozicijos 
vadai.

Buenos Aires. — Ameri
kos aviacijos misija atvyks, 
kad patarti Argentinos avi
acijai.

ORAS NEW YORKE 
Dalinai apsiniaukę, vešu.
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Tyliai neša vandenis se
nasis Nemunas į Baltijos 
jūrą. Nuo Kauno praside
da jo žemupys. Plaukiant 
Nemunu žemyn jo gražiuo
se krantuose sutinkame vi
są eilę vasarviečių, kuror
tų ir nebylių žilosios seno
vės liudininkų — piliakal
nių. Puikus smėlio paplū
dimys ir sakais kvepią pu
šynai į netoli miesto esan- 

vasarvietę 
sutraukia sekmadieniais ne 
vieną šimtą kauniečių. Lam
pėdžiuose pastatyta nema
ža poilsio namų, kuriuose 

j ilsisi daug Kauno 
žmonių. “Inkaro” 
darbininkams čia 
naktinė sanatorija.

Ties Lampėdžiais 
mas slėnys. Potvynių me
tu jis dažnai apsemiamas. 
Spėjama, kad tai esąs Ne
ries slėnys, kuriuo seniau 
Neris įtekėdavo į Nemuną, 
ne ties Kaunu, kaip šian
dien, bet prie Lampėdžių.

Tai vis garsios vietovės
Netrukus priplaukiame 

kitą kauniečių mėgiamą va
sarvietę ir sekmadieninių Į įrengtas muziejus, 
iškylų vietą — Kačerginę, 
kurią puošia gražus par- 
kas-pušynas. Prie Kačergi
nės, kairiajame Nemuno 
krante, stovi vienas iš gra
žiausių panemunėje — Pyp
lių piliakalnis.

Daug įdomių dalykų gali
ma pamatyti Nemuno žem
upyje. Dėmesį patraukia 
naujai restauruotas visasą
junginės .reikšmės pamink
las — sena gotiško stiliaus 
Zapyškio bažnytėlė.

žemiau Zapyškio, deši
niajame Nemuno krante, 
yra išaugęs Ka niautu vos 
kurortas su ištisus metus 

įveikiančia sanatorija.
tarimą priimtų, kad tuojau daryti; žygį tokiems ban
dymams sulaikyti.

Mokslininkai jau ne kartą yra pasakę, jog kiekvie
nas atominės ar hydrogeninės bombos ekspliodavimas,' 
nežiūrint, kur jis įvyktų, ilgainiui gali skaudžiai atsi
liepti milijonų žmonių sveikatai.
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ADLAI STEVENSON 
IR ATOMINĖS BOMBOS

DEMOKRATŲ PARTIJOS kandidatas prezidento i *įa Lampėdžiu
vietai, Adlai Stevenson, jau kelintą kartą pasisako už 
tai, kad atominių ir hydrogeninių bombų bandymai 
retų būti sulaikyti. . • Z

Jis sako, kad tai būtų galima padaryti, jei tik 
senhowerio administracija panorėtų. Stevensonas 
dai pažymėjo, kad Tarybų Sąjunga jau seniai siūlė 
laikyti atominių bombų bandymus; kitos didžiosios vals
tybės taipgi su tuo sutiktų, jei tik Jungtinės. Valstijos 
sutiktų ir darytų ką nors tam pavojingam žygiui kelią 

' užkirsti.
Demokratų partijos kandidatas nesutinka su vals

tybės department© aiškinimais, būk, girdi, pirmiau rei
kią kontrolę sudaryti, o vėliau nutraukti atominių gink
lų bandymus. Stevensonas samprotauja daug maž taip: 
jeigu Tarybų Sąjunga sutiks su tuo, kad atominių gink
lų bandymai būtų sulaikyti, tai ji ir turės savo duoto 
žodžio laikytis. O jeigu ji nesilaikytų, tai mes ir visas 
pasaulis tuomet matytume, kad ji laužo savo duotąjį 
žodį.

Kaip būtų galima sužinoti, kad Tarybų Sąjunga ar 
kuri kita šalis nesilaiko savo duotojo žodžio, kad sako 
vienaip, o daro kitaip?

Labai lengva tai sužinoti, atsako Stevensonas. Kiek
vienas atominės ar hydrogeninės bombos ekspliodavimas 
bandymų tikslais šiandien nėra paslepiamas. Nežiū
rint, kur toks ekspliodavimas būtų atliktas, mes žinotu
me tuojau po įvykio. Taip lygiai ir Tarybų Sąjunga 
žinotų, jei mes, prižadėję nedaryti bandymų, o juos da-

tu-

an- 
su-1 darbo 

fabriko 
įrengta

yra že

torinės žvejybinės valtys— 
“dorės” — visa tai pagami
nama šioje laivų statykloje. 
Kriūkų laivų statykla smar
kiai išplėsta: iškilo nauji, 
mūriniai statyklos cechų 
korpusai, patobulintas ga
mybos procesas. Produkci
ją su Kriūkų laivų statyk
los ženklu galima pamatyti 
Volgoje ir Azovo jūroje, 
Kuršių marėse ir Baltijoje.

Gedimino kapas
Tolumoje ’iškyla Veliuo

na, vietovės, kurias apra
šė “Žemėje maitintojoje” 
P. Cvirka. Miestelis turi 
seną istorinę . praeitį. Tai 
liudija ir čia esantis pilia
kalnis, vadinamas Gedimi
no kalnu, kuriame, kaip sa
ko padavimai, palaidotas 
netoli Veliuonos žuvęs Ge
diminas.

Šiandien Veliuonos mies
telis yra Petro Cvirkos var
do kolūkio centras. Kolū
kyje veikia vidurinė, dvi 
septynmetės mokyklos, keli 
klubai-skaityklos, bibliote
ka, radijo mazgas. Gimta
jame P. Cvirkos kaime

rės ir dešinės pusės, netoli 
vienas kito, į Nemuną įte
ka paskutinieji stambūs in
takai: Šešupė ir Jūra.

Rambyno kalnas
Už Niemano miesto (buv. 

Ragainės) Nemunas daro 
nedidelį vingį. Jo aukšta
me krante yra Rambyno 
kalnas, stačiu, upės ardo
mu skardžiu atsiremiantis į 
Nemuną. Su Rambyno kal
nu yra susiję daug liaudies 
legendų. Pasakojama, kad 
senovėje čia. buvusi lietuvių 
šventovė ir kalno viršūnėje 
gulėjęs milžiniškas granito 
riedulys—aukuras.

Rambynas gausiai lanko
mas ekskursijų^ Neužmirš
ta senojo Rambyno tarybi
nis jaunimas ir šiandien 
Atgaivinant senas liaudies 
tradicijas, šią vasarą Ram
byno viršūnėje buvo uždeg-

ta Pagėgių rajono jaunimo 
festivalio ugnis. Nuo kalno 
atšlaitės matyti Niemano ir 
Sovietsko miestai, o jo apa
čioje atsiveria dideli Nemu
no užliejamųjų pievų plo
tai.

Artėjant prie žiočių Ne
muno krantai tampa vis 
žemesni ir žemesni. Netru
kus Nemunas šakojasi į dvi 
šakas — Matrosovką (Gi
liją) ir Rusnę ir sudaro di
delę deltą. Dar žemiau nuo 
Rusnės atsišakojus Atma
tai ir Skirvytei, Nemunas 
įsilieja į‘ Kuršių mares.

Įdomus yra Nemuno žem
upys, gražios jo apylinkės, 
kaimai ir miesteliai. Pilnas 
kūrybinės energijos gyve
nimas verda šiandien pane
munės apylinkėse.

A. Rainys
Lietuvos TSR Politiniu ir mokslinių 

žinių skleidimo draugijos narys

Pirmasis tarpplanetinhj 
skridimų etapas

Labai teisingas samprotavimas.
Mes jau pirmiau esame' šioje vietoje pasisakę, kad 

pasaulis pasidarė per mažas atominei bombai. Tu ja 
gali eksplioduoti Rusijoj, Australijoj, Amerikoj, ar kur 
nors kitur, pasaulis žinos, jos “.garsą” išgirs. Neseniai, 
pavyzdžiui, Tarybų Sąjungoje buvo eksplioduotosl trys 
bombos (bandymams) ir Amerika tuojau sužinojo taip 
lygiai, kaip Tarybų Sąjunga sužinotų, jei Amerika to
kias bombas eksplioduotų kur nors Ne vadoje ar Pacifiko 
okeane — sužinotų be pirmesnio apie tai pranešimo.

Taigi reikia sutikti su Adlai Stevensono nusistaty
mu ir palinkėti, kad Eisenhowerio administracija jo pa-

N ea tpažįstama i pasi kei
tė P. Cvirkos romane ap
rašytieji Klangiai. Laimin
gai gyvena klangiškiai, su
laukę Juro Taručio svajo
tų dienų. 1 Jaunimas, tik iš 
tėvų pasakojimų ir “Žemės 
maitinto jos” puslapių susi
daro sunkios praeities vaiz-

BENDRAS INDONEZIJOS IR 
TARYBŲ SĄJUNGOS PAREIŠKIMAS

BAIGIANTIS Indonezjos prezidento Sukamo vizitui 
Tarybų Sąjungoje, abiejų šalių vyriausybės—Indonezijos 
ir Tarybų Sąjungos—turėjo pasitarimą, po kurio buvo 
padarytas sekamas bendras pareiškimas:

1. Abi šalys grindžia savo santykius viena su kita 
teritorinio vientisumo ir suverenumo savitarpio gerbi
mo, savitarpio nesikišimo į vidaus reikalus, savitarpio 
nepuolimo, lygybės ir savitarpio naudos, taikaus sambū-j 
vio,principais.

2. Tokiais tarptautiniais klausimais, kaip nusigink
lavimas, kova prieš kolonializmą, atominio bei termo
branduolinio ginklo naudojimo ir bandymų uždraudi
mas ir panašiai, TSRS ir Indonezijos Respublika vado-

j vaujasi Bandungo Konferencijos dvasia ir principai^.
Be to, Tarybų Sąjunga ir Indonezijos Respublika 

. pareiškė, kad karinių paktų buvimas neprisideda prie 
pastangų sumažinti tarptautinį įtempimą, prie pastangų, 
kurios yra labai reikalingos taikai visame pasaulyje pa- 
siekti.

Ryšium su tuo suteikimas Kinijos Liaudies Respu
blikai jos teisėtos vietos Suvienytųjų Nacijų Organiza
cijoje būtų pripažintas ne tik natūraliu aktu, bet ir kon
struktyviu indėliu į visuotinės taikos reikalą.

Dėl padėtis, susidariusios šiuo metu Suezo kanalo 
rajone, abi šalys pareiškia, kad šio klausimo išspren
dimas turi būti pasiektas taikiu būdu, Egipto suvere
numo ir garbės visiško gerbimo pagrindu.

3. Kaip natūralus TSRS ir Indonezijos Respublikos 
*•' draugystės dvasios išvystymas buvo pasiektas susitari

mas dėl bendradarbiavimo organizavimo prekybos sri-
į tyje, technikos ir ekonomikos srityse lygybės ir savi- 
' tarpio naudos pagrindu. Ta proga abi Šalys išreiškė 

visišką įsitikinimą, jog šiuo metu vykstančios Džakarto- 
je derybos pasibaigs, tuo, kad bus sudarytas techninis- 

L ekonominis susitarimas, ir, konkrečiai, tuo, kad Tarybų 
T Sąjunga suteiks Indonezijos Respublikai ilgalaikį .kre

ditą ir Indonezijos Respublika tieks Tarybų Sąjungai 
žaliavos ir kitų prekių.

4. Kultūrinio bendradarbiavimo srityje abi Šalys

Vilkija — nedidelis, se
nas miestelis prie Nemuno, 
esantis už 30 kilometrų nuo 
Kauno. Senovėje drauge su 
kitomis panemunės pilimis 
Vilkija gynė žemaičius nuo 
kryžiuočių puolimų. Jos 
apylinkėse gausu vietų, su
sijusių su 1863 m. sukilimu. 
Vilkijoje gyveno ir mokėsi 
rašytojas Petras Cvirka.

...Ir vėl vingiuoja mėly
na Nemuno juosta. Pra
slenka puikūs gamtovaiz
džiai. Be pertraukos kei
čia Nemunas savo rūbus.

Ten, kur į Nemuną savo 
j vandenis įlieja gražuolė 
Dubysa, stovi Seredžiaus 
miestelis, o šalia jo—aukš
tas Palemono piliakalnis. 
Nuo Seredžiaus, yra kilęs 
mūsų talentingasis kompo
zitorius Stasys Šimkus.

Laivų statykla
Priešais Seredžių, kitoje 

upės pusėje, yra Kriūkų 
laivų statykla ir dirbtuvės. 
Puikiai; įrengtos keleivi
nės prieplaukos — debar- 
kaderiai, brandvachtos, mo-

Nuo Veliuonos, dešiniu 
krantu, besileisdamas prie 
Nemuno, tai vėl pakilda
mas eina vieškelis. Kairįjį 
Nemuno krantą puošia pui
kus šilas, kurio gale aukš
tai kyšo apskritas raudo
nas bokštas. Tai — istori
nė Raudonės pilis.

Jurbarkas — greitai be
siplečiantis rajono mieste
lis. Išaugęs prie Nemuno, 
jis jau prieš pirmąjį pasau
linį karą buvo gyvu preky
bos centru. Tarybinės val
džios metais J urban kas 
smarkiai išaugo. Jame vei
kia linų apdirbimo fabri
kus, aliejaus, miško medžia
gos apdirbimo gamykla, 
plečiamos laivų remonto 
dirbtuvės. Miestelyje į Ne
muną įteka jo dešinysis in
takas Mituva. Jurbarke pa
laidotas žymusis skulpto
rius Vincas Grybas.

Po 13 kilometrų kelio nuo 
Jurbarko Nemunas pasie
kia Smalininkus. Miestely
je įrengtas uostas laivams, 

Įveikia neseniai atidarytas 
žemės ūkio mechanizavimo 
technikumas. Smalininkų 
vandens matavimo postas 
yra vienas iš seniausių Ne
muno baseine — jam 145 
metai. s

Nuo Smalininkų Nemu
nas teka labai plačiu slėniu. 
Upės vaga sureguliuota ir 
suspausta būnomis. Iš kai

sutarė organizuoti pasikeitimą delegacijomis, studen
tais ir specialistais kultūros srityje, tarp kitko, meno 
ir mokslo veikėjais ir pan.

5. Abi Šalys yra pilnutinai patenkintos asmeninių 
kontaktų užmezgimu tarp TSRS ir Indonezijos. Respu
blikos vadovaujančių valstybės veikėjų ir išreiškė įsiti
kinimą, kad įvykęs pasikeitimas nuomonėmis padės dar 
labiau sustiprinti TSRS ir Indonezijos Respublikos drau
giškus ryšius, kurie naudingi tiek Tarybų Sąjungos liau
džiai, tiek ir Indonezijos Respublikos liaudžiai, o taip 
pat taikai visame pasaulyje.

6. Indonezijos Respublikos Prezidentas Sukarno pa
kvietė TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pir
mininką K. J. Vorošilovą aplankyti Indoneziją patogiu 
jam laiku. v \ x

Šis kvietimas buvo su dėkingumu priimtas. ■

Pastaruoju metu spaudo
je pasirodo pranešimų apie 
tai, kad trečiųjų Tarptauti
nių geofizikos metų laiko
tarpiu, nuo 1957 m. liepos 
1 d. iki 1958 m. gruodžio 
31 d., bus paleisti dirbtiniai 
Žemės palydovai.

Pagal vieną iš prelimina
rinių amerikiečių projektų 
palydovas turi būti maž
daug 50 centimetrų skers
mens rutulys, sveriąs 10-20 
kilogramų.

Numatoma, kad palydo
vas, skriedamas orbita, nu
tols nuo Žemės paviršiaus 
daugiau kaip tūkstantį ki
lometru. Artimiausio orbi
tos taško atstumas nuo Že
mės paviršiaus sieks 300 
kilometrų. Tokioje orbito
je palydovas turi slinkti vi
dutiniu 28 tūkstančių kilo
metrų per valandą greičiu, 
apskriedamas Žemę maž
daug penkiolika kartų per 
parą. Kaip tik tiek, nes tik 
tada, kai yra tam tikras 
atitinkamam aukščiui slin
kimo greitis, išcentrinės jė
gos, kurios atsiranda paly
dovui skriejant apie Žemę, 
galia subalansuoti Žemės 
traukos jėgą. Lygiai kaip 
nekrenta Žemės traukiamas 
mėnulis, lygiai kaip plane
tos nekrenta ant Saulės, 
taip pastoviai galėtų fekrieti 
aplink Žemę šis (mažas 
“dangaus kūnas,” jeigu ne
būtų oro pasipriešinimo.

Dviejų šimtų kilometrų 
aukštyje oro tankumas yra 
šimtus milijonų kartų ma
žesnis, negu prie Žemės pa
viršiaus, o aukščiau oras 
dar retesnis. Bet nepaisant 
mažo oro pasipriešinimo 
dideliame aukštyje, palydo
vas dėl jo vis dėlto praran
da energijos ir jo greitis 
sumažėja. Svorio jėga gaus 
viršų prięš išcentrinę jėgą, 
ir palydovas pagaliau pri
kris į tankius orb sluoks
nius, kur jis sudegs lygiai- 
taip, kaip sudega meteori- 
nės dalelytės. Dalydavo gy
venimo laikas priklauso 
nuo jo masės, dydžio ir 
ypač nuo orbitos aukščio. 
Apytikriai, -apskaičiavimai 
rodo, kad 200-250 kilometrų 
aukštyje palydovas gali iš
silaikyti tik kelias valan
das, o 700-800 kilometrų 
aukštyje — kelerius metus.

Tiesioginiai tikslai, kurių 
siekiama sukuriant pirmuo
sius dirbtinius palydovus,— 
tai gauti mokslinius duo
menis apie viršutinius at
mosferos sluoksnius. Pana
šiems tikslams dabar pa
naudojamos aukštybinės ra
ketos. Antai, 1954 metais 
JAV paleista raketa “Vik
ing” pasiekė 254 kilometrų

Skaitytoju Balsai >
Vis įsigali mažumos diktatūra /t

SLA eilinių narių demokra* ' 
tinęs tiesos vis yra siaurina
mos. Vis įsigali mažumos 
diktatūra. 1924 m. SLA Wil
kes-Barre, Pa., seime buvo žy
miai pažeistos SLA eilinių na
riu tiesos. Nes tame seime 
mašinališkai pervarė tarimą, 
kad mandatų komisiją ir ki
tas komisijas ne seimas, ne j 
delegatai rinktų, bet prezi
dentas visas komisijas skirtų. 
Kadangi S. Gegužis buvo 

Į sykiu prezidentas, tai jis 
varėsi; kad prezidentas 
skirtų visas komisijas, o 
delegatai rinktų. Ir tuo sykiu 
žymiai pažeidė eilinių narių 
demokratines teises.

1956 m. SLA seimas priė
mė naują • konstituciją, kur 
prie tos konstitucijos taip 
dalyvavo tas pats S. Gegužisjh 
diktatoriškai nusiteikęs jis pa
keitė penktame skyriuje para
grafą 10-tą, kur yra pasaky
ta, kad “visas atsitinkančias 
tuščias vietas užpildyti gali 
nariai, gavusieji daugumą 
balsų paskutiniuose rinkimuo
se turi pirmenybę tokioms vie
toms”. Bet pereitas seimas 
pakeitė šį paragrafą, ir dabar 
ne eilinių narių išrinkti 
kandidatai į SLA Pildomąją 
Tarybą užima tas tuščias vie
tas tų SLA Pild. Tar. narių, 
kuriuos prašalina, arba narys 
pasitraukia ar miršta. Tad 
dabar, kuomet mirė preziden
tas adv. Kazys J. Kalinaus
kas, tai turėjo jo vietą už-< 
imti adv. W. F. Laukaitis, kiur 

' ris yra gavęs 840 balsų pra-
• eituose
• bar SLA Pild. 
, balsais išrinko 
. Povilą Dargi.

840 balsų 
prieš penkis 
balsus. Tai 
ne mažumos

Dąr vienas 
mažumos diktatūros, 
ir eiliniai nariai neturi jokių 
demokratinių teisių. Kam da
bar da reikia rinkti referan- 
clumu Pild. Tarybą? Kad 
Pild. Tar. atmeta narių išrink-®

tuo 
ir 

pa
ne

aukštį, o sudėtinė raketa 
“Bamper” pakilo į 400 su 
viršum kilometrų aukštį. 
Tačiau šiuos tyrimus esmi
niu būdu apriboja trumpa
laikis raketų buvimas di
deliame aukštyje. Ilgas vei
kimo laikas — vienas iš es
minių dirbtinio palydovo 
pranašumų palyginti su ra
ketomis.

Įdomu pažymėti, kad jei
gu net numatomas palydo
vas nebūtų aprūpintas prie
taisais, tai ir tada, stebint 
jo slinkimą iš Žemės pavir
šiaus, galima būtų žymiai 
patikslinti mūsų žinias apie 
atmosferos tankumą dide
liame aukštyje, apie Žemės 
rutulio formą ir gauti eilę 
kitų duomenų. Bet numa-. 
tomą, kad palydovai bus ap
rūpinti automatiškai vei
kiančia aparatūra. Todėl 
jie dabar dažnai vadinami 
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laboratorijomis kosminėje (lls kandidatus> ir pati iš

rinkimuose. Bet da- 
Taryba 5-iais 
iš savo tarpo 

O eiliniu narių
nieko nereiškia 

Pild. Tarybos 
kasgi čia, jeigu 
diktatūra ?

žingsnis prie 
tai jau

erdvėje. Pavyzdžiui, prie- i t 
taisai išmatuoja ultrafiole- 
tini ir 
spinduliavimą, 
sfera labai smarkiai absor-|nws diktatūra! 
buoja ir kuris neprieina- i Prezidento tinkamumas, 
mas tyrimams iš Žemės. ’ Adv. W. F. Laukaitis daug 

, -iv _ v ‘tinkamesnis už Povilą Dargį, Didelę reikšmę musu zi-: T . ... * ..v 1 I nes Laukaitis yra rimtas ir
mų išplėtimui tui 1 atmo- j f|aug. daugiau mokytas, kaip 
sferos tankumo, temeratū-i Dargis. Laukaitis moksle vi- 
ros ir sudėties išmatavimas. Įsa galva stovi aukščiau už Po- 
Specialūs prietaisai užfik
suos duomenis apie pirminį 
kosminį spinduliavimą, apie 
korpuskularinį Saulės spin
duliavimą — poliarinių pa
švaisčių priežastį. Speciali 
radioaparatūra pa 1 y d o v e 
perduos Žemei surinktus 
duomenis. Tuo nepasibai
gia tyrimų iš palydovo ga
limybės. Sekančiuose, dar 
stambesniuose dirbtiniuose 
palydovuose numato m a 
įrengti teleskopus, kurie 
geriau, negu Žemėje, tar
naus astronomijai. Jiems 
atmosfera nebekliudys.

Dirbtinio palydovo palei
dimas Tarptautiniais geo
fizikos metais bus pirmas 
etapas įgyvendinant tarp- 
planetinius skridimus. Mok
slininkai, svajoję apie skri
dimus į kitas planetas, su
kūrė tas mokslines prielai
das, kurios įgalina dabar 
išspręsti uždavinį.

Pagal projektą, apie ku
rį kalbėta aukščiau, dirbti
nis .palydovas bus pristaty
tas į orbitą ir įgis reikia
mą greitį su trijų pakopų 
raketos pagalba. Pakylant 
nuo Žemės’, iš pradžių pra
dės veikti stambiausia ra
keta — pirmoji pakopa. Ji 
pakels kaip krovinį dvi ki
tas visiškai paruoštas ra
ketas ir palydovą. Išeik-

arpo išrenka tokį, kokį ji 
nori. Tai ve, kokia demokra- 

rentgeninį Saulės tija dabai1 įsigali SLA. Tai 
kurį atmo-1 ne demokratija, bet mažu-

vilą Dargj. P. Dargis yra ne
rimtas. Myli labai girtis, ir 
diskusųojant, jeigu1 jis negali 
argumentais nugalėti, tai sten
giasi jėga nugalėti. Toks as
muo yra netinkamas būti SLA 
fretarnalės organizacijos Cen
tro prezidentu. >

SLA Eilinis Narysi

PATAISA
Vakar dienos Laisvėje 

straipsnyje apie Motiejų 
Palevičių pasakyta: “Mo
tiejus, būdamas 1 metų, 
baigė Varėnos pradinę mo
kyklą.” Gi turėjo būti “bū
damas 13 metų” ir 11.

vojusi kurą, pirmoji pako
pa atsiskirs, ir tada pradės 
veikti antroji pakopa, kuri 
išneš trečiąją raketą ir pa
lydovą į orbitą. Trečiosios 
raketos (trečiosios pako
pos) tikslas —• suteikti pa
lydovui 28 tūkstančių kilo
metrų per valandą greitį.

• Tarpplanetinių skridimų 
vykdymo programoje, kuri 
buvo išklausyta perrfeMd 
Tarptautiniame astronautų 
kongrese, pavyzdžiui, nu
matoma, kad iki 1985 metų 
bus atliktas'skridimas  ̂Mė
nulį ir paruoštas skridimas 
į Marsą.

M. Lidovas '

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penk tad., Spalio (Oct.) 5, 1956
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k Brockton, Mass
Mirė Jonas Mineikis

nuvy
(Tąsa)

O jei teisingai, sako, ar eisite prie
voles, ar sudarysite sutartis dėl žemės 
išpirkimo, ar steigsite valsčių, ar rinksi
te vaitą ir seniūnus? Nusisuko visi svo- 
ločiai ir rėkia, kad ne, ir nori skirstytis. 
Tada Skvorcovas mostelėjo kareiviu
kams. Apsupo mužikus, o pats rodo, 
katruos išskirt. Visus atsimena ligi vie
no. Trinyčius ir kitką šalin, suguldė ten 
pat ant kelio patvory, vieną kareiviuką 
ant galvos, kįtą ant kojų, o dragūnas su 
rykštėmis. Ir prasidėjo įtikinėjimas.— 
vienas malonumas! Pulkininko Skvorco- 
vo norma nuo 50 ligi 150. Ne juokai! 
Riksmas ašaros...

Gal dar ne tuoj jis būtų baigęs apie 
• Avorcovą, bet į virtuvę įėjo Agota su 
^no tie jum pažiūrėti, ar dar nesibaigė tos 

išgertuvės. Vachmistras, pamatęs mo
terį, pametė prievaizdą ir šoko prie jos.

—Panele! Aš galvojau, dėl ko mums 
taip liūdna ir nuobodu. Dėl to, kad jū
sų su mumis nebuvo. Prašome suteikti 
tą garbę ir laimę. Sėskitės su mumis. 
Mes jūsų tarnai... Stot! Vieta panelei!

Pšemickis, pasinaudodamas tuo mo
mentu, spruko pro duris. Agota mokės 
su jais susitvarkyti.

XII
Rytojaus dieną, apie pusryčius, veži

mas su dviem žandarais, trimis polici
ninkais ir vaitu, lydimas raito prievaiz
do, keliu nuo dvaro, giliai klimpdamas 

*\į purvyną, vėl pasirodė Šilėnų sodžiuje 
*ir vėl sustojo ties Balsio kiemu. Vach
mistras pagiriomis piktas ir pasišiaušęs 
kaip vanagas, užpuolė išeinantį iš kūtės 
senį Balsį.

—Sakyk, kur sūnus, velnias jus rau
tų, svolociai prakeikti!

Senis nenusigandęs, tik tarsi nuste
bęs, ėmė aiškintis:

—Taigi vyresnįjį Petrą, ponai, vakar 
suėmę išsivežėte. Jaunesnysis, Vincas, 
išėjo į kalvę noragą pasmailinti, o jau
niausiasis, Mikutis, kažkur po kaimą 
landžioja. Pareis, liepsiu avis laukan 
išginti.

< Veltui žandaras siuto, trypė ir kumš
tis kaišiojo senio panosėn, senis atkak
liai kartojo savo ir bejėgiškai skėsčiojo 
rankomis.

•—Turim padaryti kratą, — nusprendė 
vachmistras.

Du policininkai pasiliko saugoti iš lau
ko, o vachmistras, pristavas, žandaras 
Paika ir vaitas ėjo krėsti. Išlandžiojo 
jaują, klojimą, tvartus, pašiūrę ir, nie
ko neradę, įsibrovė į pirkią. Nieko ne
rado nė čia. Sugužėjo į seklytėlę. Vie
no akies žvilgsnio- pakako įsitikinti, kad 
ir seklyčioj nieko nėra. Bet žandarai 
ėmė uostinėti visus kampus. Dirstelėjo 
palovėn, pakilnojo pagalves, ištraukė 
stalelio stalčius, pagaliau užkliuvo ker
čioje už knygų lentynėlės. Žandarų akys 
sublizgo, dėmesys, pagyvėjo. Lietuviš
kos knygos! Ar ne revoliucinės? Ar ne 
proklamacijos? Ar ne prieš ciesorių ir 
pravoslaviją?

Vachmistras su pristavu, vaito pade
dami, ėmė knygeles vartyti ir aiškintis 
jų turinį. Štai ‘‘Kalendorius, arba met- 
skaitlius ūkiškasis,” parašytas per L. 
Ivinskį. O, kiek čia jų daug! Apie 10 
knygelių. Cenzūros leista? Leista: pe- 
Čatat dozvoleno .. Kas dar? “Giesmės 
svietiškos ir šventos,” sudėtos per ku
nigą Antaną Drazdauską. Kada spaus- , 
dintos? 1814 metais?! Sena knygpa
laikė. Cenzūros leista? Visi kimba ieš
koti magiškų žodžių “pečatat dozvole
no,” bet nei knygelės pradžioje, nei pa
baigoje jų neranda. Knygpalaikė cen
zūros nebuvo leista. Koks turinys? 
Giesmė apie siratas, Gegužėlė, Kiškis, 
Rudenėlis, Priečastis mergos, Strazdas 
—iš viso 9 dainos ir 2 giesmės, žanda
ras abejoja, kas čia per knygiūkštė, ir 
liepia vaitui kai ką paskaityti. Vaitas 
pavarto nešvarius, pageltusius lapus ir 

t pastebi, kad kai kurie posmai iš šono 
nagu pabrėžti. Skaito tas vietas:

į • , Aš vienas biednas nedalioj, 
Sunkioj pražuvęs nevalioj: 

Nieks neužjaučia, 
Kad ir smertį gaučia, 
Ach, bėdos.

Atsakė tai gegužėlė:
Aš neapverkiu bėdas mano, 
Ba esmu valna paukštelė, 
Neturiu ant savęs pono.

—Aišku!—sušunka žandaras.— Prieš 
ponus kursto! Žinom mes tas “siratas” 
ir “gegužėles.” Cenzūros neleista. Ati
dėti Toliau.

Štai ranka rašytas dainų sąsiuvinėlis. 
Žandarų dėmesys ir budrumas/ didėja. 
Kas čia per dainos?. “Giesmė gaspado- 
riška” — nieko..., “Jau sniegelis nu
bėgo”—nieko. Kas toliau? “Ei tu, Do
minykai”. .. Kas čia per Dominykas?

—Skaityk!—liepia vachmistras vaitui.
Vaitas skaito pirmuosius posmus, pas

kui :
Vienoj pusėj šlėkta, 
Antroj pusėj dvaras. 
Tu nežinai, Dominykai, 
Kas ant tavęs baras.
Ateina urėdas,
Ir paskui tijūnas,— 
Dominyko nabagėlio 
Dreba visas kūnas.

Kažkas įtartina. Vachmistras su pri
stavu pro vaito petį seka skaitymą. Ir 
štai paskutinis posmas:

Tu nežinai, biednas,
Ko t u jei sulauksi.
Užu kirstas per uodegą, 
Kaip vaikelis šauksi.

—Neaišku!.. Tamsi prasmė... Įtar
tina. Šlėkta, dvaras, urėdas, tijūnas — 
į dvaro patikėtinius, baudžiauninkų pri
žiūrėtojus taiko! Mužiką prieš ponus 
kursto. “Užukirstas per "uodegą” .. 0- 
o!.. Užkirsim mes tau per uodegą! 
Tu ne “kaip vaikelis šauksi,” bet kaip 
veršis bliausi!..

—Atidėt!—įsako1 žandaras.—Toliau.
Toliau “Varnas.” Sukimba visi į tą 

dainą. Kiekvienas jos posmas kuo aiš
kiausiai kurstantis:

Ponam tai tiktai ulioti, 
Vynas gerti, kvortas groti, 
Minkštam patale miegoti...

Jonas 
metų 
Mart- 
Mass, 
gruo-

Svetimos tik proces laukia, 
Paskutinį kraują traukia.

O pabaigos posmas, dar baisesnis:
Jau prikalta daug yr plieno, i 
Nebetoli jau ta diena, 
Kai iš jūs nebus nė vieno!

Vachmistras ir pristavas pasižiūri 
viens į kitą nustebusiom ir pasipiktinu- 
siom akim. Jie pirmą sykį skaito tokią 
baisią dainą.

—Vozmutitelnaja pesnia,—aptaria ją 
pristavas.

—Ne tik vozmutitelnaja, stačiai me- 
težnaja, revoliucionnaja,—pataiso vach
mistras.—Atidėt ir saugot kuo stropiau
siai!

Paskui užpuola nusigandusį senį 
Balsį:

—Kieno tos dainos?
—Sūnaus Petro.
—Tu žinojai, kad čia maištą keliančios 

dainos?
—Ne, ponas. Aš iš rašto nepaskaitau.
—O sūnus dainuodavo, kitus moky

davo?
—Niekad nesu girdėjęs.
—Iš kur jis nusirašė tas dainas?
—Nežinau, ponas.
—Žiūrėk tu man! Už tokias dainas 

kalėjimas, katorga! Kas ten toliau per 
knygiūkštės?

Ištraukė “Būdą senovės lietuvių.” Da
bar jau įtartina ir ši knygelė. Bet skai
tyti ji buvo sunki. Vaitas painiojosi, 
klydo ir nieko nesuprato. Pagaliau ir 
čia pastebėjo iš krašto nagu užbrėžtas 
vietas: “Liuosybę savo per vis mylė
jo,... atkakliai vergybos neapvežėjo.. . 
Kas liuosą žmogų vergė, tą šunimis su- 
plėšydino.”

—Liuosybę mylėjo!.. — pamėgdžioda
mas mykia vaęhmistras.—Metežą kurs
to!.. Mes . jums parodysim liuosybę!.;

Pavojingi pasirodė ištisi skyriai “Ka
riavimo būdas,” “Lietuvių narsumas gi
nantis nuo priešų.”

Pakamantinėjęs senį įprastais klausi
mais, vachmistras nusprendė atidėti ir 
“Būdą.” / <

f Bus daugiau)
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atvykti, tai ir nu- 
pasisvečiuoti pas

traukiniu į Potts-

Man apsilankius 
Minersville, Pa. 

t

Pereitą penktadienį
kau į Minersville pasisvečiuo
ti pas puseserę ir švogerį, Jo
ną ir Francę Kreppus (buvu
si Mičiulidte). Kadangi Fran
ces. mane kvietė keletą kartų 
per laiškus 
sprendžiau 
juos.

Atvykus
ville, radau stotyje belaukiant 
manęs Frances, jos dukrą 
Petronėlę, ir kartu su jais, be
laukiant savo dukteries išli
pant iš traukinio, J. Gra
bauską.

Paeinam link miesto, žiū
riu, kad visa miesto didžioji 
gatvė išdekoruota —- paaiškė
jo, kad tai “Sesquicentennial 
Celebration”, per ištisą sa
vaitę šventė Pottsvillės miesto 
įkūrimą 150 metų. Nekurie 
vyrai vietiniai ir iš apylinkės 
kaimelių užsiauginę barzdas, 
ir katras turėjo gražiausią 
barzdą, tą vakarą gavo do
vaną. Languose buvo išstaty
ta modeliai, aprėdyti drabu
žiais, kuriais žmonės dėvėjo 
150 metų atgal. Turint dau
giau laiko, būtų buvę gali
ma ilgiau pabūti mieste, bet 
kadangi tik atvykus, norėjosi 
greičiau nuvykti į' namus 
susitvarkyti po kelionės, 
neilgai čia tebuvau.

Mano giminės norėjo mane 
priimti vaišingai; sako, na
mie sėdėti nubosta, tad ėjome 
“svečiuotis” pas kitus. Buvo- 

I me užėję pas seniai pažįstamą 
Kazį Senkų, kuris užeigą Mi
nersville mieste užlaiko. Jis 
neseniai lankėsi New Yorke, 
bet malonu buvo su juo „ir 
vėl matytis. Paskiau teko už- 

| eiti į Lietuvių Klubą (Lith. E. 
,& P. Club). Nors šeštadienio 
vakaras, bet mažai kas buvo 
klube. Už baro tarnavo Vin
cas Razminas, taipgi senas 

' pažįstamas. Norėjosi ilgiau 
pabūti, maniau, kad gal bus 

i proga sueiti su daugiau pa
žįstamų, bet mano vakaro ve
dėjai išsivedė ' kitur. Buvo 
proga susitikt ir su labai ma
lonu žmogumi — Barney Sau- 
sanavičium; tikrai puikiai 
praleidom ten vakarą. Gaila, 
kad negalėjau ilgiau pabūti 
jo įstaigoje. Beje,
ir su kitu laisviečiu, A. če- 
poniu.

Visi tie, su kuriais buvo 
proga matytis, prašė perduoti 
šiltus - širdingus linkėjimus 

I buvusiems minersvilliečiams— 
Jonui ir Konstancijai Rušins- 
kams, ir kitiems pažįstamiems 
New Yorke. Kadangi Rušins- 
kai yra Laisvės 'Skaitytojai, 
tai jie pamatys linkėjimus 
viešai.

Pirm negu išvykau namon, 
nenorėjau praleisti progos ne- 
pamačius-nepasveikinus ilga
mečio dienraščio Laisvės vaji- 
ninko. Laiškais tankiai “pasi- 
kalbam”, bet asmeniškai ne
simatę ilgą laiką. Tad su dė-? 
de Bagdonavičium ir pusesere 
Frances nuvykom pas V. Ra
manauską. Jis dar vis dėvi 

i tą gražią baltą barzdelę. Vei
de išrodo labai gerai, bet nu
siskundė, kad kojose labai 
silpnas. Nestebėtina, nes mū
sų nenuilstantis veikėjas - ko
respondentas tūri jau 84 nie-' 
telius !• Jis tikrai yra pavyzdys 
tiems jauniesiems, kurie skun
džiasi (dar toli nuo 84 m.), 
kad jau senatvė juos apsėdo. 
Aš tikiuos, kad vajininkas V. 
Ramanauskas neblogai pasiro-j 
dys ir ,šiame vajuje.

Beje, noriu pasakyti, kad’ 
! turėjau progą.’ susipažinti su; 

puseserės kaimynu A. Bana- 
šąusku, Marlin’e. Jis .daug 
metų atgal gyveno New Yor
ke, ir savo laikais buvo gana 
veiklus organizacijose. Jis 
taipgi prašė perduoti brookly-. 
piečiams linkėjimus. v Malonus 
žmogus, su kuriuo gražiai pa
sikalbėjome valandukę-kitą:

Baigdama noriu paačiUoti 
visiems tiems, kurie taip gra-' 
žiaį priėmė, ir .gal, prie pro
gos, vėl kada nors sueisifae. ‘ 

’ ' ' '.A **

Lilija K4—lė

š. m. rugs. 3 d- mirė 
Mineikis, sulaukęs 84 
amžiaus, gyvenęs 93 
land Ave., Brockton, 
Velionis gimė 1872 m.
džio 4 d. Ylakių parapijoje, 
Telšių apskrityje, Giędronių 
kaime, valstiečio šeimoje. Tė
vas — Jonas Mineikis, motina 
M. Klovaitė.'

Iš Lietuvos į Ameriką) atvy
ko (į Brockton, Mass.) 1894 
m. Buvo palaidotas rup. 6 
d. Melrose kapinėse. Buvo 
daug palydovų. Kapinėse 
draugė J. Stigienė pasakė ati
tinkamą kalbą, priminė ve
lionio nuveiktus gerus darbus 
organizacijose. šermeninėje 
buvo daug -lankytojų ir gėlių 
vainikų. Buvo / tikrai laisvos 
laidotuvės. Palaidotas taip, 
kaip jis gyvas būdamas no
rėjo būti palaidotas.

Jonas Mineikis trumpai, bet 
sunkiai sirgo. Buvo nuvežtas 
į ligoninę, bet po trijų dienų 
iš ten parvežtas namo.' Per 
penkias dienas ir naktis kan
kinosi skausmuose, nieko ne
valgė ir nei lašo vandens ne
ėmė.

Kadaise velionis buvo Ke
leivio skaitytojas, bet, kai tik 
užgimė Laisvė, pradėjo ją 
skaityti su pirmu numeriu ir 
be pertraukos skaitė iki mir
ties. Jis visuomet rėmė Lais
vę, o prieš mirdamas prašė 
savo dukters Onos, kad pa
aukotų kiek tiek Laisvės fon
dai!. Ona prašymą išpildė ir 
paaukojo $10. Ona taipgi pri
žadėjo, kad ji paskaitys mo
tinai svarbesnius dalykus iš 
Laisvės; nes motina, Minei
kiene, taipgi sunkiai serga ir 
nieko nebemato. Abidvi duk
terys prižadėjo Laisvę atnau
jinti tėvų vardu.

Velionis Mineikis priklausė 
prie šv. Roko ir Vienybės pį- 
šalpinų draugijų, prie Lietu
vių Tautiško Namo Draugo
vės, taipgi ir prie Literatūros 
Draugijos 6 kuopos. Prie šių 
draugijų jis priklausė nuo pat 
jų įsikūrimo. Apie 8 metus 
buvo Liet. Tautiško Namo 
Draugovės kasierius, keletą 
metų namo prižiūrėtoju. Dar-i 
bą visuomet atliko labai gerai) 
ir sąžiningai.

| Velionis mėgo dailę, kon-
mačiausi į certus, teatrus, prakalbas, jų 

niekad neapleisdavo. Jo abi
dvi dukterys moka ne tik lie
tuviškai kalbėti, o ir skaityti 
ir rašyti. Velionis džiaugėsi, 
kad jo dukra Ona išėjo mu
zikos ir dainininkės mokslą. 
Ji žinoma, kaip Naujosios An
glijos lietuvių; lakštingala, 
dažnai dainuodavo mūsų pa
rengimuose, neimdama užtai 
jokio atlyginimo. Velionio 
dukters Stellas Stanley dūk* i 
tė, Geraldine, puikiai skam
bina pianą, o sūnus, Rober
tas, meistriškai groja akordio- 
nu ir skambina pianą.

Velionis paliko didžiuliame 
nuliūdime 
dukteris, 
anūkus, 
gyvenantį

ir
tai

užuojautą ir bent kokią pa
galbą mūsų liūdnoje valando
je, kai sirgo ir mirė mūsų tė
velis Jonas Mineikis. Dėkoja
me ųž gėles, lankymą šerme
nyse ir palydėjimą jo į ka
pines. Ačiū J. Stigienei už 
pasakytą kapinėse kalbą, ki
tiems visiems: Dr. J. Repšiui i 
ir Repšienei, A. J. Kukai-1 
čiams, K. Valangevičienei, K. i 
Čereškienei, J. S. Reinar- 
dams, Geo. Shimaičiui, Liau
dies Teatro grupei, New Yor
ke už pareikštą užuojautą, už 
bent kokį pasitarnavimą, už 
gėles ir t.t. Graboriui E. Vai
tiekūnui—už gerą patarnavi
mą. Ąčiū visiems, visiems!

Žmona 'Petronėlė Mineikienė 
Dukterys:
Ona Mineikytė-Bouvier 
Stella M. Stanley

ral ligoninę ir dabar ten yra 
kritiškoj padėty. Negalima jo 
lankyti.

Linkiu draugui Jacobs greit 
grįžti namo pilnai pasveiku
siam.

Draugas

Hartford, Conn.
Svarbi naujiena

Spalio 14 d. Laisvės skaity- . 
tojai rengia balių. Jis bus 
nepaprastas. Bus gerti ir val
gyti gerų lietuviškų valgių. 
Taipgi bus gera muzika, kuri 
grieš lietuviškus ir angliškus 
šokius. Baliaus pelnas eis 
dienraščiui Laisvei.

Baltimore, Md
Serga C. Jacobs

Iš anksto kviečiame visus 
dalyvauti.

Parengimas įvyks Lietuvių 
Namo Bendrovės svetainėje, 
155 Hungerford St., Hartford, 
Conn, i <Visi kviečiami dalyvauti.

Koresp. A. K.
Rugsėjo 25 d. buvo parvež

tas iš dirbtuvės. Gydytojas 
surado, kad turi širdies ligą; 
liepė būti ramiai, gulėti. Bu
vo išvežtas į Maryland Gene-

Iš anksto galvokime, kaip 
kuo sėkmingiausiai pravesti šį 
rudenį Laisvės vajų gavimui 
naujų skaitytojų.

Mokslas — Literatūra — Švietimas
Knygos, kurias vieni skaito iš meilės, kiti iš piktumo

SLIUPTARNIAI — 652-jų didelio formato puslapių knyga, kurioj 
daug sukrauta svarbių mokslo dalykų, daug religijos dalykų ir daug 
Amerikos lietuvių gyvenimo, ypač įžymių dr. šliupo darbų dėl lie
tuvybės, švietimo ir sąžinės laisvės. Puikiuose kietuose viršeliuose, 
o kaina tik $3.00.
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — Žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir 
dimskos. Iliustruota, 316 psl., kaina $3.00.
ŠIRDIES RCMAI — romanas, kuris ir jam, ir jai labai nuoširdžiai 
pasako: vasarą jūs vaikščiojote tarp žalių medžių bei žydinčių gė
lių ir džiaugėtės jų grožiu, o rudeni, žiemą ir pavasari vaikščiokite 
širdies rūmuose ir džiaukitės žodžio, meilės ir kraujo šiluma. Ilius
truota, 449 psl., kaina $4.00.
SAULES RŪSTYBE — romanas, kuris kiekvienam-nai sakyte sako: 
skaitai mane, nes myli, o nemylėt negali, kada mane skaitai, 
psl., kaina $3.00
VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 
ar 3 kriygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik ?4.00. 
siuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
Halsted St., Chicago 8, III.

311

ar 2,
Per-

I)r. Alg. Margeris, 8825 S.

So. Boston, Mass

BALIUS

savo, žmoną, dvi 
du žentus ‘ir du 

taipgi brolį Juozą, 
Brooklyn, N. Y.

George Shimaitis 
<■ * *

VIEŠA, ŠIRDINGA PADĖKA
Nuoširdžiai -dėkojame vi

siems, kurie suteikėte mums
............................................................ .. ...............-.r-.......... .............................. .......
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Dienraščio Laisves
KONCERTAS

{vyks Sekmadienio Popietį

Lapkr. 11 Nov.
Liberty Auditorium 

110-06 Atlantic Avė, 
Richmond Hill, N. Y.

UŽSISAKYKITE

SENO VINCO
Poezijos Knygą

Pagerbkite ilgameti rašytoją

Puslapių 128. Kaina $L00

Laisvė
Atlantic Avenue

Richmond WM, N. Y.
*?

Prasidės 2-rą valandą popiet

Įvyks Sekmadienio Popietį

Spalio 7 October

Rengia ALDLD 2-ros kuopos Moterų Skyrius

Laisvės Naudai

Vieta
318 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Atsilankę bus pavaišinti labai gerais valgiais ir 
kitkuo. Kviečiame ir prašome visus atsilankyti 
į šį gražų pokylį. Rūpinkimės kiekvienas at
sivesti savo draugus ir pažįstamus.

Rengėjos

SPAUDOS NAUDAI

BANKETAS
HARTFORDE

*. . <

Banketą rengia Laisvės patrijotai, skaitytojai

LIETUVIŲ NAMO B-VĖSx SVETAINĖJE
157 Hungerford St. Hartford, Gonn«

Sekmadienį

Spalio 14 October
Pradžia 2-rą vai popiet

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

rwi,j



PLUNGE
Plunges miestas yra prie 

Minijos ir Babrungo upių. 
Šiaurinėje dalyje banguoja 
Platelių ir Alsėdžių ežerai. 
Pietvakariuose, netoli mie
sto, stūkso aukštas Gondin
gos piliakalnis, kuris seno
vėje buvo svarbi gynybos 

< tvirtovė žemaičių kovose su 
(kryžiuočiais.

Plungės miestas maždaug 
įsikūrė penkioliktame šimt
metyje ir istoriniuose do
kumentuose minimas kaip 
buvusi svarbi apsigynimo 
tvirtovė. Miestas ir beveik 

Ivisa dabartinė rajono teri
torija ilgą laiką priklausė 
grafui Oginskiui, kuris 
žiauriai eksploatavo vieti
nius gyventojus. Pats mies
to augimas žymiai pagyvė
jo tik po to, kai buvo pra
vestas Šiaulių - Klaipėdos 
ruožo geležinkelis.

1 ’ 1919-1920 metais Plungė
je gyveno ir sunkiose po
grindinėse sąlygose dirbo 
žymus revoliucionierius-ko- 
votojas Vladas Rekašius, 
kuris 1920 m. kovo 12 d. 
budelio Plechavičiaus gau
jos buvo nužudytas. Tary
biniai žmonės, gerbdami di
džiojo žemaičių revoliucio
nieriaus Rekašiaus šviesų 

■ atminimą, pavadino jo var
du didelį ir gražų miesto 
poilsio parką ir kolūkį, ku- 

J riame žuvo kovotojas Reka
šius. Prie namo, kuriame 
gyveno ir dirbo Vladas Re
kašius, Įrengta memoriali
nė lenta.

Netoli Plungės, buvusia
me Bukantiškės dvare, yra 
įžymiosios Lietuvos liaudies 
rašytojos Žemaitės tėviškė.

Buržuazinėje Lietuvoje 
Plungė buvo nuskuręs vals
čiaus miestelis, kuriami 
nebuvo jokios stsfnbespes 
pramonės bei reikalingiau- 

j 1 šių kultūros ir mokslo įstai
gų. Tuo metu Plungėje ne
buvo net ligoninės ir susir
gusius gyventojus tekdavo 
vežti į kitus tolimus mies-1 
tus.

Tarybinės valdžios metais 
Plungė tapo gyvu rajono 
centru, joje pastatyta visa 
eilė naujų gyvenamųjų ir 
buities pastatų. Iki šiol 
mieste išaugo daugiau kaip 
250 naujų individualinių 
gyvenamųjų namų. Miesto 
pakraščiuose, kur buržua
zinėje Lietuvoje telkšojo 
balos, dabar atsirado nau
jos Tarybinių partizanų, 
Drakšo ir kitos gatvės. 
Miesto centre įrengta graži 
poilsio aikštelė, sutvarkytas 
didelis parkas, kuriuo se
niau taip žavėjosi žymusis 
lietuvis menininkas-tapyto- 
jas Čiurlionis. Mieste yra 
kultūros namai, kinas, va
sarinis teatras parke, 3 bi
bliotekos, 2 vidurinės mo
kyklos, septynmetė mokyk
la ir t. t. Žymiai išaugo 
miesto pramonė. Iš mažu
čio linų apdirbimo fabrikė
lio išaugo didelėj tekstilės 
gamykla, kur dirba dau
giau kaip 1,200 darbininkų 
ir tarnautojų. Prie gamyk
los statoma šiluminė 500 
kilovatų elektros jėgainė. 
Mieste veikia stambi ligo
ninė, elektros stotis? išlei
džiamas rajoninis laikraštis 
“Socialistinis kelias.” Nau
ją pakilimą Plungės mies
tui žada netolima ateitis: 
bus įkurtas žemės ūkio me- 

’ chanizacijos technikumas, 
ant Minijos upės bus pasta
tyta hidroelektrinė. Išsi
vystys žymi pramonė: bus 
pastatytas krakmolo fabri
kas, išplėstas avalynės vi
nelių fabrikas ir t. t.

A. Daukša

Baltimore, Md.
Mirė Laisvės skaitytojas

Rugsėjo 23 d. mirė Anta
nas Brazys, gyvenęs 5504 
Hampnett Avė. Palaidotas 
rugs. 27 d. Holy Redeemer 
kapinėse. Paliko liūdesy žmo
ną Aleksandrą (Krasauskai
tę), sūnų J. Allen Brazys,, 
dukterį Aldoną Urbonas ir jų 
šeimynas.

Gimęs Lietuvoje Kauno sri
tyje. Mirė sulaukęs 80 metų 
amžiaus. Reiškiu gilią užuo
jautą žmonai ir giminėms.

P. P.

So. Boston, Mass.
VIENĄ UŽBAIGĖM, 
O KITĄ PRADĖSIM

Kuone visi mes prisimena
me, kai Lietuvoje pasibaigda
vo javų pintis; senovės džū- 
kai vadindavo: “dažinkos”. 
Paskutinius javus užbaigus 
piauti, iš varpų surišdavo vai
niką ir paduodavo jauniausiai 
plovėjai nešti iškėlus aukštai, 
o kaimynai, eidami paskui 
vainiką, giedodavo užbaigos 
pjūties dainas. Koks tai bū
davo džiaugsmas, o ypatingai 
vainiko nešėjai. Sugrįžę į 
namus, ne tik kad džiaugės, 
bet smarkiai ir pabaliavodavo. 
Nuo čia jau sekdavo, taip sa
kant, naminiai darbai.

Mes bostoniečiai ir abelnai 
Naujos Anglijos pažangūs lie
tuviai turėjome šį sezoną ne
visai prastą urazojų: mū
sų piknikai buvo skaitlingi ir 
pelningi; dienraščio Laisvės 
vajus dalinai pavyko. Na, o 
pasauliniai dar daugiau gali
me pasidžiaugti. Argi nedžiu
gu, kuomet Azijos jr Afrikos 
tautos viena paskui kitą mar
guoja iš kapitalistinio orbito į 
proletarinę pusę ? Argi ne
džiugu. kad mūs šalyje šimt
mečius vergavus tamsioji ra
se bunda iš. miego ir pradėjo 
laužti vergijos ir. neteisybės 
B nedžiugu skai- 

ėvynės laiškus, 
io sesuo rašo:

Ameriką pra- 
i mažai tokių 
;ie neturi elek- 
li aprašyti kiek 
• naujo .. .”

Kad visus tuos džiaugsmus 
sudėjus ir bendrai pasidžiaug
ti, So. Bostono moterys^ ren
gia labai puošnų banketą, ku
ris įvyks spalio septintą, ant
rą vai. po pietų. Gaspadinės 
sako, kad jos visus pavaišins 
įvairiais skanumynais.
Prisivalgius, išsigėrus, 
Mūsų kūnas sustiprės, ' 
Kai užtrauksim mes

dainužę 
Net svetainė sudrebės!

Jaunutis

Palengvinimas
Transit Authority turės pa

keisti nusistatymą tikrinant 
transporto darbininkų sveika
tą. Seniau be jokių ceremo
nijų eidavo iš darbo kiekvie
nas, kuris ąplturėjo kad ir 
menkiausią širdies smūgį, ar
ba pripažintas turįs gyslų kie
tėjimo ligą. Arbitratorius 
Kheel patvarkė, kad ateityje 
kiekviena atsitikima reikia 
spręsti atskirai ir žiūrėt, 
kaip tokio darbininko sveika
ta sustovi.

Dar atsiranda kvailių
New Yorke dar vis esama 

saujelės gen.' MacArthur pase
kėjų. Jie norėjo, kad jų did
vyris būtų kandidatu į šalies 
prezidentus. O kadangi Mac- 
Arthur nepateko ant baloto, 
tai jo šalininkai dabar ragina 
piliečius balsuojant jo vardą 
įrašyti.

Utratykitc Laisvę savo draugui

WAGNER THEATER
114) Wyckoff Ave., (arti DeKalb) 

Ridgewood. II Egem an 3-2618 V *
Penkt., Spalio 5—Treč., Spal. 10 

“STREET SERENADE” 
Puikus Muzikalus Veikalas 

Taipgi 
“GABRIELE DAMBRONE”

Su Gust! Huber & 
Siegfried Breuer 

. y ir
Vėliausios Vokiškos žinios

N(HvM>rk(k^/feWZlrilin
Pagerbs kovinguosius 
Washington© advokatus

Šio mėnesio 11 dieną Įvyks 
banketas, kuriame bus pa
gerbti du pažangūs Washing- 
tono advokatai, Joseph Fo- 
rer ir David Rein. Tai du ad
vokatai, kurie gynė daugelį 
pažangiečių ir pažangių or-

Lapkus bus pas mus 
jau šį sekmadieni

New Yorko Lietuvių Liau
dies Teatrąs yra bene vienin
telė pastovi dramatinė grupė 
pažangiuose Amerikos lietu
viuose. Kiekvieną sezoną šis 

ansamblis atneša 
makartizrno laikais. Bankete j unims ką nors naujo, gero, 
kalbės profesoriai Corliss La-j h’ .P-s vaidina ne tik New Yor- 
mont ir Pettibone Smith, taip-, he, bet su veikalais pavaži- 
gi kunigas Kenneth Forbes. 111 č.ja ir po kitas lietuviškas 

rytinėse valstijose.

ganizacijų teisme blogiausiais i teatrinis

Banketas įvyks 
Plazoje, Lexington Ave. 
49th St. Banketo pradžia 
tą valandą popiet.

Belmont

.New Yorko 
spaudoje

“Daily Workeris”, kuris 
šios savaites pradžioje atsi
šaukė į skaitytojus su aliar
muojančiu straipsniu, kad ga
li tekti uždaryti dienraštį ir 
pakeisti savaitraščiu, dabar 
praneša, kad atsiliepimas bu
vo geras — daugelis skaity
tojų ant greitųjų prisiuntė fi
nansinės pagalbos.

Vienas skaitytojas atsisku
bino su $100, kitas surinko 
ant greitų j ų savo draugų tar
pe $18, iš Indianos 
$3,00 ir t.t.

Aišku, kad Liaudies teatras 
užsitarnauja didelės garbės 
už tą atsidavimą lietuviškam 

i menui, už tas puikias pastan- 
! gas, į kurias yra įsijungusi 
grupė mūsų labiausiai patyru
siu ir geriausiai lavintų ak-

s šiuo sezonu Liaudies teatras, 
į kaip tai .jau žinoma, stato 
I komediją “Lapkus”. Jau sta
tytas .su dideliu pasisekimu 
dviejose lietuviškose kolonijo
se, “Lapkus”šį sekmadienį bus 
matomas Lietuvių Kultūros 
centre, Richmond Hille,— tai 
yra, Didžiojo New Yorko ir 
apylinkes lietuvių centre.

atsiųsta

nurodo, 
tik tuo- 
d avimas

kad pajėgs išsilaikyti
mot, jeigu paramos
tęsis. Jis ragina visus išrašy
ti čekius sekamu adresu : Ro
bert W. Dųnn, 

Cooper

NEW YORK
MALE and FEMALE

P. O. B
Station, N. Y.

Reikalauja apšvarinti 
New Yorko Cent. Parką

S. S. KRESGE
ROOSEVELT FIELD

Veikalą režisuoja Jonas Va 
j(mtis, kuris taipgi 
svečio neprašyto 
rolę. Kitose rolėse vaidina A. 
Rainiene, P. Rainys, E. Mi-

vaidina
Vingilio

taip sakant, tikrai 
ansamblis-.

Praeitais metais 
teatras mus juokino 
veikalu
kurią parašė

rinktinis

Liaudies 
ir įkvėpė 

‘Prašvilpta Laimė”, 
Rojus M i žara,

irgi yra komedija 
ir, jeigu skirtinga, tai tuom, 
kad gal dar juokingesnė.

JONAS VALENTIS

Cl ?ffe JI
Jk||

Daugelis žmonių jau yra iš 
anksto nusipirkę 
Laukiama gausios 
šiame šio sezono Liaudies tea
tro spektaklyje. Vaidinimo 
pradžia pusė po trijų popiet. 
Bilietas (įskaitant taksus)

zarienė i)- S. Kazokytė — ki-|S1.25. • 1

bilietus, 
publikos

.Umfos ragina, visos 
prie registravimosi

Carole Leone, New Yorko 
Manhattan© gyventoja, pa
siuntė laišką miesto majorui 
Wagneriui Central Parko rei
kalu. Mrs. Leone laišką para
šė, “kaip viena motina, kuri, 
betgi, tikra, kad ji reiškia 
tūkstančių ir tūkstančių moti
nų nuomones”.

Tame laiške ji sako, kad 
Central parkas, didžiausias 
miesto parkas New Yorke ir 
galyje bendrai, turėtų būti 
poilsio vieta suaugusiems, žai
dimo vieta vaikams. Bet par
kas yra tapęs, sako ji, plėši
kų, išsigimėlių] ir prostitučių 
karalija, žmogui ten pavojin
ga pasirodyti po saulėlydžio, 
o labiau izoliuotose vietose 
bet kuriuo dienos laiku.

Carol Leone sako, kad ma
joras Wagneris turėtų imtis 
drastiškų priemonių, kad pa
versti Central Parką tikru 
parku, o ne nusikaltėlių “re
zervacija”, kokiu jis dabar 
yra.

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 185 kp. susirinkimas jvyks 
spalio 
lantic 
vauti; 
imti
duokles.

10 d., 7:0 v. v., 110-06 At- 
Ave. Nariai malonėkite daly- 
kurie būsite, galėsite pasi- 

knygą, taipgi užsimokėsite 
Valdyba. (194-196)

Qpp. Macy’s
/Vietų

PARDAVINĖTOJAMS
Vyrai 

ir 
Moterys

STALV PATARNAUTOJOS
VIRTUVĖJ PAGELBININKAI

PORTERIAI
SANDĖLY J VYRAI 

SANDĖLYJ MOTERYS 
Taipgi 

Atidarymai
HIGH SCHOOL MERGAITĖMS 

IR BERNIUKAMS

Pillnain—Daliai Laiko 
Valandas Patvarkysime 

Jūsų Patogumui
Kreipkitės

9 A. M.—5 P. M. 
Pirm, iki šešt.

(394-200)

HELP WANTED MALE

Colonial Auto Body Co., Inc., is 
hiring Blacksmith - Finisher and 
Electric Welder, on commercial 
truck bodies. Good pay, steady 
work and overtime. 37-35- Vernon 
Blvd., L. I. City.

(189-195)

Oil Burner Service Men. For
Bronx & Manhattan. Experienced 4
No. 2 Oil. $2.50 per hour. CalbF

TY. 2-8077' BROCKTON, MASS.
Paskutinis oiknikas Liet. Taut. 

Namo Parke, Winter St., Keswick 
Rd. Įvyks spalio 7 d., rengia LTN 
Knygynas. Pradžia 1 vai. dieną. Tu
rėsime įvairių gėrimų, namie ga
mintų valgių. Kurie atsinaujins 
Laisvės prenumeratą šiame paren
gime, tai gaus gerą fundą. Prašo
me visų dalyvauti. Reng. Kom., 
Geo. Shimaitis. (193-195)

(189-195)

MAŠINISTAI
Lathe darbininkai su Milling Ma

šinos patyrimu. 40 vai. savaitė, ap
mokama ligoninė. Alga pagal pa
tyrimą.
POLARIZING INSTRUMENT CO. 

INC.
Irvington on the Hudson, N. Y.

Irvington 9-8206
(189-195)

* *
New Yorko ne-
laikiaštis, Am-! c|jenas> pirmadienį, 

, da.i vis laiko-Į,nį. jr trečiadienį,

re publikomis, 
vedamuose

*
Įtakingasis 

grų Harlemo 
sterdam New
'si nusistatymo, 
balsuoti už 
nors lai k rašei* 
straipsniuose jau reiškiasi tam
tikras netikrumas, svyravimai. 
“Amsterdam News’’ tail) aiš
kina savo nusistatymą: vy
riausias klausimas yra rasine 
integrigaci ja. Demokratams 
laimėjus Senate, ultra-racis- 
tas Easlandas liktų senatinio 
juridinio komiteto pirminin
ku, kas reiškia, kad jis pa
jėgtų sulaikyti bet kokius įs
tatymus už intergraciją.

* * *
“Post” jau turi sukėlęs 

apie $15,000 Stevensono-Ke- 
fauverio - Wagnerio kampani
jai. “Post” yra vienintelis 
New Yorko didlapis, kuris 
remia demokratus. Jtios taip
gi remia Long Islando “News-
day”, bet tai laikraštis, ku- j 
ris skaitomas tik Long Island gameitų unija panašiai

Registravimasis rinkimams 
jau arti — jis bus nuo špa

tas tris 
antradie- 

visi pilie
čiai, kurie nori dalyvauti rin
kimuose, turės registruotis. 
Kaip žinia, be registravimosi 
buksuoti negalima, o registruo
tis galima tik per tą laiko- 

j tarpi, niekad ir 
.negalima vėliau užsiregistruo
ti. I

New Yorko unijos smarkiai 
darbuojasi, kad kuo daugiau’ 
jų narių ir darbo žmonių ben- 
(i ra i u žsiregistru otų.

International Ladies Gar
ment Workers unija suorgani
zavo 300 savanorių “batalijo- 
ną”, kuris šią savaitę ir se
kančios savaitės pradžioje pa
skleis siuvyklų apylinkėje šim
tus tūkstančių lapelių ir kito
kios literatūros apie registra
vimąsi. Taipgi bus naudoja
mi garsiakalbiai, kurie važi
nės po tą sritį ir primins dar
bininkams registruotis. Amal- 

dar-

ti, net jeigu jie tik dieną 
aukščiau atvyko iš Puerto Ri
co.

Transporto darbininku uni
jos (TWU) vadas Michael 
Quill išleido tokį atsišaukimą 
į unijos narius:

“Mūsų šalies darbo zmo- 
nės savo rankose laiko galią 
no tik užtikrinti darbą 

jokiu1 būdu j aukštesnį gerbūvį, bet ir 
.stovią pasaulinę taiką”.

V a j ų u ž re gi str a v imąsi 
balsavimą veda ir uostininkų 
krovikų nepriklausomoji uni
ją IIjA. 1LA nurodo, kad uos
tininkai ir jų šeimų nariai 
kartu1 turi bent 150,000 balsų.

ir
pa-

Philip Manzi gavo policisto 
kulką ir dabar yra suparaly
žiuotas kalėjimo ligoninėje. 
Už paleidimą reikalaujama 
$15,000. Jis kaltinamas plėši
kavimo.

priemiesčiuose, o ne pačiame 
New Yorko mieste.

MILIJONIERKA TEISME
Luther Greene, newyorkie- 

tis, teatrų pa$tatytojas, pa
traukė teisman tabakos trusto 
milijdniei’ka Miss Doris Duke. 
Reikalauja *$2,500. Girdi, ji
nai jam tiek neužmokėjo už 
jai suteiktus patarimus, kaip 
geriau vesti savo didžiulę 2f- 
500 akrų farmą. Miss Duke 
sako, kad jam už viską tapo 
atitinkamai užmokėta.

Ag'uonėlių, citron nuts, almonds. 
Aguonų sėklų mašina, imp. $1. 
Mėsai malti mašinėlė, imp., įvai
rių; Almoaidus malti maš. $1.75 
iki $4.50. Vanilla stalks, ungariš- 
kos salamės.
-H. ROTH & SON, IMPORTER 

1577 1st Ave. (82 St.), N. Y.
RE. 4-1110

Siunčiame per paštų

* FRANK KARESCH
Vokiška-Ungariška

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

QUALITY MEATS \
516 Seneca Ave., Ridgewood 

(kainp. Bieecker St.) 
Tel. HEgeman 3-1686

kuojas i.
Ir ispanu kalboje

Amalgameifai išleido daug 
lapelių ir ispanų kalboje. Tai 
lapeliai, kurie taikomi į pu- 

primenant 
kad jie turi teisę ir 

balsuoti. Kadangi 
puertorikiečių men- 
angliškai, t'ai dalis 
kad jie neturi tei- 

o kai kurie yra 
apie

ertorikiečius, 
jiems, 
prievolę 
daugelis 
kai moka 
jų mano, 
sės balsuoti, 
neinformuoti apie rinkimus. 
Lapeliai jiems primena, kad 
jie yra Amerikos piliečiai ir 
turi teisę balsuoti kaip visi ki

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

MAISON-SAPHO z 
SCHOOL OF DESIGN

& DRESSMAKING
312 W. 83rd Št., N. Y. C,

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KA8)

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

SMORGASBOARD 
ir SKANUMYNAI

Pietūs, įsigėrimai, vakarienės.
Atdara sekmadieniais.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*O6**DO*

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

HARTFORD, CONN.

Svarbi naujiena. Laisvės skaity
tojai rengia didelį balių, jvyks 14 
d. spalio Liet. Namo B-vės salėje. 
Pradžia 2 vai. dieną ir tęsis iki 9 
vai. vak. Kviečiame visus vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti. Rengėjai.

(193-195)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. svarbus susirinkimas 

įvyks spalio 8 d., 7:30 vai. vak. 29 
Endicott- St. Nariai užsimokėję 
duokles už 1956 m. gausite orga
nizacijos naujai išleistą knygą — 
L. Prūseikos “Atsiminimai ir Da
bartis.” Knyga labai interesinga. 
Mūsų kuopos reikalas yra gerai iš
garsinti ir prisiruošti prie veikalo 
“Lapkus,” kurį suvaidins Brookly- 
niečiai spalio 28 d., Liet, salėje.

Taipgi išgirsite atskaitą įvykusio 
rudeninio pikniko; pasiruošimas prie 
Laisvės vajaus gavime naujų skai
tytojų ir išrinkimas vajininkų. Da
lyvaukite visi. Kp. Sekr. (193-195)

CAMDEN, N. J.

LLD 133 kp. susirinkimas jvyks 7 
d. spalio, 1 vai. dieną, toj pačioj 
vietoj. Visi nariai malonėkite būti, 
gausite po naują knygą. A. J. P.

(193-195)

HELP WANTED FEMALE

FITTER-SEAMSTRESS

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

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

(194-200)

Business Opportunity

Fruit Market. Yonkers, doing 
good business. Owner retiring af
ter 30 yrs. Being sold completely 
equipped. Will sell for inventory. 
Sold by owner. YO. 8-7752.

(193-199)

REIKALINGAS VAIRUOTOJO 
PAGELBININKAS

Su chouffers laisniais. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis, 5 dienų sa-^. 
vaite. Tel. AL. 4-0892.

Community Towel Supply Co. .Ar 
425 E. 9th St., N. Y. C.

(184-197)

DAILYDĖS

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

88-40 Vernon Blvd., L. I. C., N. Y.
(194-196)

PORTCHESTER 
UPHOLSTERY CO. 

is hiring"

UPHOLSTERERS
Exp. Steady Work. Good Pay

WFl 9-1094
(194-200)

REAL ESTATE

Bay Ridge (45th St., bet. 6 & 7 
Avės.), nr. Catholic Church. 2 Fam. 
all brick, attached, modern kitchens, 
gas heat, 5 rms down, 6 up. Fvlfy 
occupancy. Sold by owner. $15,500^

UL. 4-5850
(192-198)

Business Opportunity

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

CI. 5-8945
(194-200)

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

(193-199)

DOMESTIC & IMPORT 
STORE

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

(prieš Ridgewood Savings Bank) 
Vokiškos dovanos. Porcelano, ka
vinių/ pradžiai sėtų, prie valgio 
setai, Hummel figūros, alui stik
linės, cuckoo clocks, virtuvei reik
menys, perfiūmo,’ čokolado, vokiš

kai ir angliškai plokštelės.
ITEgnrui 8-9773

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

IDEALIŠKA ŠEIMAI 
KEPYKLA—KOMISAS

SCHWARZWALD 
RESTAURACIJA

Puikiausi Vokiški Valgiai 
Yorkville

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

Tel. RH. 4-9870—Fred ir Roy

(193-199)

Grocery. Sold completely equipped. 
Sacrifice due to illness. Large, 
stock, worth $4,000. Weekly gross 
business $700, price $6,000. Sold by 
owner. College Point. IN. 8-4811.

(193-199)

Puikiausia vieta, labai mažas įneši
mas. Kreipkitės tik norinti pirkti. 

Parduodama su pilnu įrengimu.
Tel. OX. 7-4665

' (191-197)

Grosernė-Delikatessen. Įsteigta 
geroj kaimynystėj. Darome $2,000 
ir daugiau į savaitę. Parduodame 
pilnai ištaisytą. Fantastiška proga. 

Mr. Loss. EV. 8-6346.

(189-195)
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