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KRISLAI
JT. asamblėja. , 
Ką ji svarstys?
J. Blažonio žodis.

r Apie sveturgimius.
Rašo R. Mizara

Kongreso narys 
I ragino įkaitinti 
uuber. Faubus’a

Rugsęjo 10 d. susirinks 
Jungtinių Tautų speciali 
asamblėja “Vengrijos reika
lams svarstyti.”

Iš anksto siūloma asamblė
jai rezoliucija, reikalaujant, 
kad būtų pasmerkta Tarybų 
Sąjunga už tai, kad, prašant 
Vengrijos valdžiai, tarybinės 
įgulos Vengrijos liaudžiai pa- 
dėjo fašistini sukilimą likvi
duoti. Tą sukilimą, kaip ži
nia, rėmė užsienio imperialis
tai.

•

" Prieš arti metus laiko 
Vengrijos žmonės reiškė ne
pasitenkinimą buvusia Rako- 
šio valdžia, jos politika. Fa
šistai ta nepasitenkinimą pa
naudojo savo kėslams. Buda
pešte Įvyko sukilimas. Fašis
tai pradėjo baisų terorą: gau
dė valdžios tarnautojus ir 
juos kankino, šaudė, korė, ša
lyje buvo demoralizacija.

Kadaro vadovaujama vy
riausybė kreipėsi Į Vengri jo
je esančios tarybinės armijos 
Įgulos vadovybę, prašydama 
talkos — padėti jai numal-i 
šinti teroristus, liaudies .prie
šus.

Neužilgo fašistai buvo nu
slopinti; Vengrijoje buvo at- 

, steigta tvarka ir ramybė.
Jungtinėse Tautose buvo 

pradėtas dėl to skandalas. 
Skandalistu pasirodė ypatin
gai Kubos atstovas — Kubos, 
kurioje šiandien diktatorius 
fašistas Batista trempia, šau
do žmones! ,

. o 
1 •

Jungtinės Tautos paskyrė 
komisiją, kad ji “ištirtų pa
dėtį Vengrijoje..“ Toji komi
sija, net nebuvusi Vengrijoje, 
pagamino raportą, kuris da
bar asamblėjoje ir bus svars
tytas.

Iš to raporto juokus daro 
>T Vengrijos žmonės. Jie sako, 

tai yra melų maišelis, o ne 
tikrovės aprašymas.
J? Taigi antradienį ir bus 
pradėtas svarstyti tasai ra-.

- "portas.
Mums rodosi, nereikėtų 

eikvoti tuščiai laiką “Vengri
jos reikalams“. Vengrijoje 
tvarka atsteigta ir žmonės, 
atstatę tai, ką fašistai buvo 
sugriovę, kuria naują, švie
sesnį gyvenimą. .

Geriau asamblėja padary
tų, jei ji tuojau imtų svarsty
ti padėtį Alžyre, kur francū- 

•zai imperialistai skerdžia pa
triotus, kovojančius už savo 

palies laisvę ir nepriklauso
mybę.

Mūsų draugai kolonijose 
lūpinasi ne tik savo, spauda, 
— jie rūpinasi ir kitais reika
lais. štai lowellietis J. Blažo- 

’ nis rašo : f
“Čia rasite čekį ant $11.25. 

Tąi ntrb mūsų lowelliečių 
draugų — surinkome Civili
nių Teisių gynimui. Nežino- 

, damas, kaip galėčiau pasiųs
ti, prašau jus perduoti tam 
komitetui.“

Turime visokių svarbių rei- 
,x“kalų-ręikalėlių. Pavyzdžiui, 

svarbu paremti ir Amerikinj 
<omitet4 sveturgimiams gin
ti. šį komitetą reakcionieriai 
pastaruoju laiku pradėjo pul-

Wasringtonas. — Kon
gresui anas Kenneth B. Kea
ting, republikohas iš New 
Yorko, išreiškė savo nuo
monę, kad Arkanso guber
natorius Faubus turėtų bū
ti suimtas ir įmestas kalė
jimam, jeigu nėra kito bū
do priversti jį klausyti fe
deralinio teisme. Kaip žinia, 
Faubus prieš teismo nuos
prendį ginkluotų naciona
linės gvardijos karių pa
galba neįleidžia negrų mo
kinių į bendras Little Rock 
mokyklas,

Kongr. Keating sakė, kad 
federalinis teismas turi pil
niausią jurisdikciją bausti 
gubernatorių ir įsakyti su
imti jį.

$500,000.000 
JAV paskolos
Deli. — Indijos premje

ras Nehru paskelbė, kad 
Indija pageidautų gauti iš 
Amerikos $500,000,000 arba; 
$600,0000,000 paskolą. To
kia paskola, sakė Nehru,' 
padėtų Indijai nugalėti e- 
konominius sunkumus, ku
rie slegia kraštą.

Nehru sakė, kad finan
sų reikalų ministras Kriš- 
namačari tuo tikslu vyks 
Amerikon, kur išdėstys A- 
merikos valdžiai, kodėl ir 
kokioje formoje Indija to
kios paskolos pageidauja.
' Nehru sakė,‘kad Tarybų 

Sąjunga’ jau pasiūlė Indi
jai 100,000,000 rublių (apie 
$25,000,000) paskolą. Be to, 
Tarybų Sąjunga jau duo
da Indijai net 500,000,000 
rublių kredito.- Nehru sa-z 
kė, kad Indija pageidauja 
paskolų iš abiejų pusių, bet 
jos visos turi būti “be poli
tinių Virvelių”.

Alžyras. — Francūzai sa-
ko, kad jie Kašboje (Alžy- sitraukė į kalnus. Kaip ži- 
ro miesto arabiškame kvar-?ma> kalnuotoje rytinėje Ku- 
tale) apsupę namą, kuria* I ^os ve^la.^^e.\_9.as.' 
me radosi slaptas naciona
listų štabas. Štabo nariai 
per dvi valandas atsišaudę, 
bet francūzai paskui *isprog- 
dino visą namą su naciona
listais viduje. '

Pekinas. —• Amerikiečiai 
jaunuoliąi, kurie keliavo po 
įvairius Kinijos miestus, 
dabar vėl visi Pekine.

gynimas 
darbų, 

senosios 
kadangi

ti New Yorko' valstijoje.
Na, o sveturgimių 

yra vienas svarbiųjų 
ypatingai mums, 
kartos lietuviams, 
mes patys esame sveturgi- 
miai. Keletas mūsų gerą dar
buotojų dar»vis tebėra po taip 
vadinama naminiu areštu.

• Lauksime, ką sveturgimių 
reikalais “pagiedos“ Aukš
čiausias Teismas, kuris neuž
ilgo pradės savo 1957—1958 
metą sesiją. Tame- teisme yra 
keletas labai svarbių bylų, 
liečiančių sveturgimius. '

Eisenhoweris įspėjo Arkanso 
gubernatorial klausyt teismo
Bet Little Rock mokykly taryba nusileido rasistam

Newport, R. I. — Prezi
dentas Eisenhoweris įspėjo 
Arkanso gubernatorių Fau- 
busą, kad jis turi klausyti 
federalinio teismo ir neturi 
teisės naudoti nacionalinės 
gvardijos, kad neprileisti 
rasinės integracijos mo
kyklose. Prezidentas pri
minė gubernatoriui, kad 
federalinė valdžia ginkluo
ja ir dalinai išlaiko finan
siniai nacionalinę gvardiją.'

Prezidento telegrama Ar
kanso gubernatoriui nėra 
griežto tono, bet jis visgi 
pažymi gubernatoriui, kad 
jis pasirengęs ginti kon- 
stituci j a visomis legalėmis 
metodomis.

Gubernatorius nenori 
nusileisti valdžiai

Little Rock, Ark. — Gu
bernatorius Faubus, betgi, 
laikosi savo nusistatymo, 
kad jis turi teisę palaikyti 
miliciją prie Little Rock vi
durinės mokyklos, kad ne- 
------------------- .---- ------------

Jūrininkai su k i 1 i m e 
prieš Kubos valdžią 
Jūrininkai ir civiliniai žmones 
buvo užėmę Cienfuegos apskritį
Havana-. — Jūrininkų ir 

laivyno policijos daliniai 
prisidėjo prie sukilimo 
prieš Batistos diktatūrą. 
Jūrininkų, daliniai, vietinių 
civilinių žmbniųi padedami, 
buvo užėmę visą ęienfue- 
gos apskritį centralinėje 
Kubos dalyje. Batistos val
džia sako, kad jai ištikimi- 
kareivių daliniai paskui a- 
tėmė tą sritį nuo sukilėlių.

Batistos valdžios išleis
tas komunikatas sako, kad 
sukilėliai, jūrininkai, kaip 
civiliniai žmonės, dabar pa- 

tro vadovaujami sukilėliai, 
kurie skelbia, kad jų tikslas 
yra nuversti Batistos dikta
tūrą ir įsteigti demokrati
nį režimą Kuboje.

Apie 400 sukilėlių daly^ 
vavo akcijoje prieš Batis
tos jėgas Cientafuegos 
mieste. 200 jų buvo vieti
nės laivyno įgulos nariai, 
kiti civiliniai žmonės. Jie 
visų pirma buvo užėmę vie
tinę policijos stoti ir pas
kui pačią laivyno bazę.

Kuomet sukilėliai užėmė 
laivyno bazę, jie ten rado 
500 Šautuvų ir juos išdalino 
savo rėmėjams.

Premjeras Andres Rivero 
Aguero sako, kad veiks
muose prieš .sukilėlius daly
vavo aviacija. Valdžios or
laiviai bombardavo sukilė
lių laikomas vietas.

Cientafuegos tūri 60,000 
gyventojų ir randasi 150 
mylių į pietryčius įjuo Ha- 

prileisti keliolikos negrų 
mokinių, kurie ten priimti. 
Prie Central mokyklos da
bar tebesto vinė j a keli šim
tai nacionalinės gvardijos 
narių, kurie pilnai gink
luoti.

Negrai’ mokiniai nebandė 
vėl ateiti mokyklon, nes ne
būtų prasmės.

Prezidentas Eisenhowe
ris dabar randasi atostogo
se Newporte, Rhode Islan
de. Iš Washington© ateina 
žinios, kad-administracija 
svarsto, ką dabar, daryti. 
Eisenhoweris galėtų pas
kelbti, kad Arkanso nacio
nalinė gvardija įtraukiama 
federalinėn reguliarėn ar
mijom Po to federalinė val
džia per karo departmen- 
tą, 6 ne gubernatorius Fau
bus, galėtų įsakinėti gvar
dijai, ir ji galėtų būti ati
traukta nuo mokyklos.

Teisingumo departmen
tas taipgi galėtų traukti 
gubernatorių 'Įieisman, rei- 

„... „ ....... ... ........ ...

Diktatorius F. Batista ' 
vanos. Kiek žmo'nių xžuvo 
kovose ten tarp sukilėlių iri 
Batistos jėgų, neskelbia
ma. ; Pačioje Havanoje ke
turi asmenys žuvo kovose 
tarp policijos ir opozicionie
rių. ' ,

Maskva. — Po apsilanky
mo Lenino-Stalino mauzo- 
lieju j e, Rooseveltienė lan-* 
kėši Maskvos muziejuose, 
cerkvėse ir parkuose. Tai 
pirmas' jos vizitas Tarybų 
Sąjungoje. Su ja randasi 
jos sekretorė Maureen Corr 
ir jos asmeniška^ gydyto
jas D r. D. Gurevič, 
kalba rusiškai.

kuris

Belgradas. —, Jugoslavi
jon atvyko Britanijos užsie* 
nįo reikalų • ministras > Sel- 
w’yn Lloyd. Jis konferuos 
su Tito.

kalaujant iš jo įrodyti, ko
dėl . jis skaito save nekaltu, 
tuo tarpu, kai neklauso tėis- 
mo įsakymų.

L. R. Mokyklos taryba 
nusileidžia rasistams

Kaip žinia, federalinis 
teisėjas nusprendė, kad gu
bernatorius neturi teisės 
neprileisti rasinės integra
cijos mokyklose, kadangi 
Aukščiausias teismas nu
sprendė, kad integracija tu
ri būti pravesta. Bet dabar 
Little Rock mokyklų tary
ba, kuri ankščiau stojo už 
negrų mokinių priėmimą, 
kreipėsi į federalinį teisėją 
su prašymu, kad jis nuos
prendį atidėtų, tai yra, nu
spręstų, kad integracijos 
nereikia pravesti tuojau.

Tuo tarpu kitoje pieti
nėje vietovėje, Arlingtone, 
Virginijoj^, devyni negrų 
vaikai netapo įleisti į bend
ras mokylas, kur jie bu
vo užregistruoti. Dallase, 
Texase,' teismas nusprendė, 
kad integracijos nereikia 
pravesti tuojau galima 
laukti, iki antro semestro 
žiemos viduryje. -

Hiavana. — Diktatorius 
Batista sakė, kad Fidel 
Castro yra “komunistinis 
pabėgėlis nuo teisėtumo”. 
Kaip žinia, Castro vadavau- 
ja sukilėliams rytinėje Ku
bos dalyje. Jis yra žinomas 
kaip, liberalas, ne komunis
tas. ;

Amerika pristatys Jordanui 
oru ginklų prieš siriečius

. Waishingtonas. — Ameri
ka sekančią savaitę pradės 
pristatyti didelius ginklų, 
amunicijos ir aprangos kie
kius Jordanui. Tie ginklai 
pristatomi Jordanui pagal 
Hendersono rekomendaciją 
—• jis įtikino prez. Ęišen- 
howerį ir sekr. Dullesą, kad 
Jordanas yra patikimiausia 
jėga prieš Sirijį. Amerikos 
valdžia laikosi nuomonės, 
kad Sirija “per daug drau
giška Tarybų Sąjungai”.

Valdžia skelbia, kad gin
klai siunčiami Jbrdanui 
vadovaujantis Eisenhowe- 
rįo doktrinos nuostatu, kad 
Amerika gali imtis pana
šių žingsnių Artimuose Ry
tuose, kai ^“gresia komuniz
mų- pavojus”. Kaip žinia, 
Kongresas yra tą doktriną 
priėmęs taip, kad adminis
tracija neturi atsiklausti 
kiekvienu atsitikimu Kon
greso.

Iš Artimųjų Rytų prane
šama, kad Husseino valdžia 
Jordan^ labai patenkinta. 
Gerai .informuoti šaltiniai 
sako, kad > karalius Hussei- 
nas gan atvirai sako, kad 
tuos ginklus gąl prisieis

Girard neturėjo 
teises šaudyti,

J 1

sako US armija
Tokyo. —Amerikiečio ka

reivio Girardo byla tęsiasi. 
Girardas kaltinamas, kad 
jis nušovė • japonę, šešių 
vaikų motiną, kai ji prie a- 
merikiečių bazės rinko me
talo skeveldras pardavinė
jimui. <

Girardo buvęs koman
duojantis karininkas pri
siuntė teismui raštišką pa
reiškimą, kuriame aiškina, 
kad sargybiniai kareiviai 
nebuvo įgalioti arba įsaky
ti šaudyti į civilinius gy
ventojus.

Girardo advokatai gynė
jai teigia, kad jis šovė “ei
damas pareigas”. ’ Girardas 
teisiamas japonų teisme.

vykt Bulgarijon
Washingtonas. — Valsty

bės departmentas paskelbė, 
kad jau bus leidžiama A- 
merikos piliečiams vykti 
Bulgarijon. Per septynerius 
metus kiekvienas Ameri
kos pasportas buvo štam
puojamas priedu, kad jis 
negaliuoja keliavimui Bul
garėj on.

Bet leidimas keliauti Bul
garijon nebus automatiš
kas. Amerikos pilietis, no
rįs vykti Bulgarijon, tu
rės paduoti specialų pra
šymą ir Valstybės depart
mentas kiekvienu atsitiki
mu spręs. Leidimai • bus 
duodami tik tiems, . kurie 
turi profesinius ar kitus 
svarbius tikslus.

vartoti ne prieš Siriją, o 
prieš savus neutrali$tus-na- 
cionalistus. - « ‘x »

Iš Sirijos dar neatėjo 
komentarų, bet jau yra at- 
siliepimų/lš Izraelio. Tos ša* 
lies valdžia, jaučia, kad 
tie ginklai gali būti Jorda
no naudojami ne prieš Siri
ją, o prieš izraeliečius. ’

- Moteriške per 20 metų 
uždaryta beprotnamyje

Paterspn, N. J. —Marga
ret Gutschmidt, 40 mėtų 
amžiaus įteikė skundą teis
me, kad ji net 20 jnetų bu
vo laikyti nelegaliai beprot
namyje. 1J936 metais dvi 
uniformuotos moterys atė
jo į jos narhą ir ją išsivedė, 
sako ji. Nuo to laiko ji ne
matė savo *vyro, apart vie
ną kartą, arba v^ikų.

Ji dabar sužinojo, kad, ji 
patalpinta ligoninėn be dak
taro certificate, tik savo 
vyro reikalavimu. Jinai sa
ko, kad f ak tinai ji ne ligo
nė, o kalinė.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Gyvenimas 
Lietuvoje

1000 RADIJO TAŠKŲ
Nemenčinė. — Pačius toli

miausius rajono kampelius • 
per radiją pasiekia respub
likos sostinės balsas. *

Šiomis dienomis pradėjo 
veikti radijo mazgas XIX 
partijos suvažiavimo vardo 
kolūkyje. Ryšininkai su kol
ūkiečių pagalba įrengė radi
jo laidų linijas ir radiofika
vo 80 kolūkiečių namų. Ra
dijo t mazge dirba jaunas 
specialistas K. Karvelis.

Šiemet radijo mazgai į- 
rengti Černiachovskio var
do, Dzeržinskio vardo 
“Gegužės Pirmosios”, “Už - 
taiką” ir kituose kplūkiuo- ' • 
se. Dabar rajone veikia 12 
retransliavimo stočių, ku
rios aptarnauja 1049 abo
nentus.

KAUNO KONSTRUK
TORIŲ SKLANDYTUVAI '

Kaunas. — Čia buvo iš
bandytas naujas rekordinio 
tipo sklandytuvas (“glaide- 
ris”) “BK-4”. Pagal techni
ko Balio Karvelio brėžinius 
Kauno sklandymo stoties 
dirbtuvėse ji pagamino a- 
viacijos sportininkai. Bemo
toris aparatas yra pasto
vus ir lengvai valdomas, tu
ri didelių greičių galimybę. . 
Visa tai leidžia sklandytu
vą “BK-4” naudoti toli
miems ir greitiems skraidi- 
mams.

Tose pačiose dirbtuvėse 
pagamintas dar vienas leng- • 
vas sklandytuvas — “BRO- 
12”. Jis iš viso sveria' tik * 
130 kilogramų ir turi tvir
tumo atsargą aukštojo pilo
tažo figūroms ir aklajam 
skridimui atlikti dideliuose 
rutuliniuose, debesyse. Šio 
sklandytuvo konstrukto
riui Bronius Oškinis bemo- 
torinėje aviacijoje dirba , 
jau ketvirtį amžiaus. Jis 
sukūrė 12 tipų sklandytu
vus.

VĖLIAUSIOS
■ ŽINIOS
Washingtorias. — Tyms- • 

terių unija (IBT) paskelbė, 
kad nesiaiškins smulkme
niškai AFL-CIO tarybai, 
ne^ Tymsterių unijos apva
lymas nuo korupcijos ' yra 
pačios reikalas. . Galimas 
dalykas; kad AFL-CIO ta
ryba nutars išmesti IBT; -•

Blackpool, Britanija. — 
Britanijos darbo unijų 
(TUO) suvažiavimas įgalia- 
vo unijas statyti reikalavi
mus už aukštesnes algas.

Dachau. — Socialdemo
kratų lyderis, Ollenhaueris ' 
apsilankė buvusioje Dachau 
koncentracijos stovykloje ir 
pasakė kalbą. Jis ’sakė, 
kad nacizmo režimas buvo 
juodžiausias lapas vokie
čių tautos istorijoje.
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KARIUOMENĖ PRIEŠ DEVYNIS 
NEGRUS MOKSLEIVIUS!

LITTLE ROCK miestas yra Arkansas valstijos sos
tinė. Miestas turi arti 200,000 gyventojų; Pati Arkansas 
valstijai yra pietuose; joje auginama daug medvilnės, 
vatos. Gyventojų iš viso valstijoje yra apie 1,900,000, 
negrų — apie 430,000. Negrai daugiausia dirba prie med
vilnės auginimo ir jos, nuėmimo. Bet gyvena negrų ir 
miestuose, ir valstijos sostinėje, Little Rock.

Šiandien Little Rock mieste yra lyg ir karo stovis. 
Veikia kariuomenė — valstijos milicija. Ji ginkluota. 
Ją pašaukė valstijos gubernatorius Orval E. Faubus.

Kodėl, kam visa tai?
Pasinaudodami šalies Aukščiausio Teismo sprendi

mais, devyni negrų vaikai padavė prašymus, kad jie 
būtų priimti į vidurinę mokyklą (High School), kur iki 
šiol mokėsi tik baltųjų vaikai. Tie devyni drąsuoliai 
pasiryžo būti lygiais su baltaisiais, sėdėti tose pačiose 
klasėse, kur sėdi baltieji, gauti pamokas iš tų pačių 
mokytojų, kurie dėsto baltųjų vaikams.

Vietos federalinis teismas taipgi pasisakė, kad jau 
laikas panaikinti Little Rock miesto mokyklose segre
gaciją; jau, laikas vykdyti Aukščiausio Teismo sprendi
nius. Viskas atrodė gerai, viskas tvarkoje.

Bet štai, prieš pat vidurinės mokyklos (į kurią pasi
ryžo įeiti negrų' vaikai) atidarymą, gubernatorius 
Faubus pašaukia valstijos kariuomenę (miliciją) — 
ginkluotą kariuomenę — ir pastato ją palei mokyklą. 
Kareiviams įsakyta: neįleisti tų. devynių, vaikų j mo
kyklą. Aišku, kareiviai gerai ginkluoti ir devyni vai
kai negi pradės su. jais muštis. Jie grįžta atgal, o ant 
rytojaus ir vėl eina, ir vėl tas pats.

(Pabaiga)
Ne mažiau įdomūs Žemės 

stangrumo savybių tyrinė
jimai. Kalbant apie gyvą 
planetos “portretą,” galima 
pašakyti: tai jos alsavimas. 
Juk mes, pavyzdžiui, savo 
vidutinėse platumose, -kartu 
su miestais, laukais, miš
kais, kiekvieną parą du 
kartus pakylame ir nusilei- 
džiame 30 centimetrų. Spe
cialiose stotyse, Pulkove ir 
Krasnaja Pachra ir eilėje 
kitų stočių, “klausys” to 
kvėpavimo. Šie tyrinėjimai 
įtraukti į darbų planą rei
kalaujant Tarybų Sąjun
gai.

ATMOSFEROS 
TYRINĖJIMAS

Pagrindinis geofizinių 
metų dalyvhį dėmesys nu-

rinimas, be abejo, duos la
bai daug: kai kas bus pa
tikslinta, papildyta, o kai 
kurie spėjimai gali ir nepa
sitvirtinti. Tokiu būdu žmo
nija žengs naują žingsnį, 
giliau pažindama gamtą. 
Žingsnis nužengtas per tre
čiuosius Tarptautinius geo
fizinius metus bus nepiažas. 
Tarybų Sąjungoje ir JAV 
bus paleisti dirbtiniai Že
mės palydovai, — pirmieji 
žmogaus rankų kūriniai, 
pasiųsti į / kosmosą. JAV 
dirbtinis Žemės palydovas 
pakils iš Patriko karinių 
oro pajėgų bazės rytinėje 
Floridos pakrantėje. Pats 
palydovas «— nedidelis ka
muolys, turįs 51 centimetrą 
diametre ir sveriantis 10 
kilogramų. Beveik 7 kilo
gramus svers jo kevalas, o

kreiptas į atmosferoje wks-ip kilogramus'—radijo siųs AC m v kinmrx t-vi nTTm n-i vwiin

BENJAMIN FINE, New’ Yorko Timeso korespon-

tančių procesų tyrinėjimą. 
Mūsų lėktuvų ir radijo, me
chanizuoto žemės ūkio ir vi
sų transporto rūšių audrin
go vystymosi amžiuje labai 
svarbus tolimesnis moksliš
kai p’agrįstų oro prognozės 
metodų ir radijo bangų pli
timo dėsnių, tyrinėjimas. 
Tiesa, “vykstančių atmos
feroje” — nevisai tikslus 
apibrėžimas. Fizinės, sąly
gos, veikiančios orą ir radi
jo bangų plitimą, tokios 
įvairios ir tarpusavyje susi
jusios, kad tuo pat metu 
tenka ’ stebėti daug daug 
reiškinių: vėjelį pažemėje, 
paslaptingas kosmines dale
lytes, okeano sroves, jono
sferos laidumą, paprastą 
lietų, cheminį jūrų van
dens stovį, šiaurės pašvais
tę, Saulės radiaciją. Gali
ma sakyti, kad “vieninga”

dentas, pasiųstas. į Little Rock specialiai stebėti ir ap- tuose . jva’iriuose tyrinėji- 
rnRvti visa, ta traorska ivvki t.arn kitkn savo laikras- < . . i i •• srašyti visą tą tragišką įvykį, tarp kitko savo laikraš
čiui rašo:

“Pilnai ginkluoti, kareiviai sulaikė negrus nub

tuvas ir automatiniai prie-- 
taisai, galintieji matuoti 
oro ir meteorų materijos 
tank urną, ultravioletinių 
spindulių intensyvumą, 
saulės ir kosminę'radiaciją. 
Numatoma paleisti ‘‘paly
dovą - fotografą,” palydovą 
su gyvuliais ir kitus. Ap
vali pirmojo kosminio žval
go forma parinkta ne atsi
tiktinai. Pirma — tokią 
konstrukciją lengvi a u s i a 
padaryti hermetiška, antra 
—ji užtikrins pastovų paly
dovo judėjimą aplink žemę 
ir, pagaliau, rutulio forma 
leis tiksliai nustatyti oro 
tankumą įvairiose aukštu
mose.

PIRMASIS 
PALYDOVAS

Pirmasis dirbtinis - paly
dovas suksis aplink žemės 
kamuolį apytikriai 29 tūks
tančių kilometrų per valan
dą greičių. *Kas pusantros 
valandos jis’ spės apskristi

muose yra tai, kad jie bus, 
vykdomi pačių tobuliausių | . . . * . • VO.1CHLUV0 Jxo OMV0 1CU

įėjimo Į mokyklos kiemą, o Įpykusi minik iš apie 400’ kokie tik yra sukurti Žemę’ .sumirggdamas dan
X.X arįžįus antrojoje pu- ■ 1^^“' 
seje. Budinga dar ir tai, | f.„,

baltų vyrų ir moterų, švilpė ir baubė, rėkdama: ‘Ei
kite namo, jūs, nigeriai!’ Keletas šimtų > milicijantų, 
laikydami ant pečių šautuvus, nešiodamiesi gažines. 
kaukes ir buožes, apsupo mokyklą.

“Devyni negrai studentai sakė, kad jie rytoj ir vėl 
bandys įeiti į šią Central High Schoolę. . . .

“Gubernatorius Faubus pasiuntė telegramą prezi
dentui Eisenhoweriui, reikalaujant, kad^j 
federaliniams agentams kištis į šią apylinkę 

Kodėl gub. Faubus šaukė ginkluotą miliciją?
Jis sako, šaukęs tam, kad neprileistų “riaušėms kil

ti”. Nejaugi tie devyni negrų vaikai būtų šukelę riau
šes? . /

Little Rock miesto majoras Woodrow W. Mann 
smerkia gubernatoriaus tokį žygį. Jis sako, kad Little 
Rock mieste negrėsė jokie neramumai, jokios rįaušės; 
gubernatorius anie tai tik susapnavo ir padarė tai, ką 
padarė!

jis neleistų

TAIP, DABAR JAU AIŠKU, kad gub. Faubus, ska
tinamas rasistų, pašaukė ginkluotą miliciiją tam, kad 
parodyti federalei valdžiai ir Aukšciaušiam Teismui, 

• jog Arkansas valstijoje jis esąs gašpa'dorius, o ne tie, 
kurie sėdi Washingtone. . '

Gub. Faubus nepaiso Aukščiausio Tėismd spfendi- 
mų, nepaiso ir neseniai Kongreso praleisto Civilinių Tei
sių biliaus, garantuojančio negrams teisę balsuoti.

Šis gubernatoriaus Faubus žygis mėta pirštinę 
visai Amerikai, visiems jos žmonėms. Jis tarytum saky
te sako: aš darau taip, kaip norį rasistai, ir. jūs man 
nieko nepadarysite i

Faubus it sakytų kitų pietinių valstijų, gubernato
riams.: imkite pavyzdį iš manęs, šaukite ginkluotą mi
liciją negrams nuo mokyklų sulaikyti, matysite, kad fe
deralinė valdžia bus bejėgė mums ką nors padaryti; 
ji bijosis siųsti čia federalinę armiją,

Tokia .yra padėtis, tokios problemos, kilusios iš 
Arkansas valstijos gubernatoriaus žygio. f

Ką dabar darys federalinė valdžia, kuri privalo' 
vykdyti gyveniman federalinių teismų sprendimus? Ką 
darys prezidentas Eisenhoweris? Ar jis nusileis Fąubu-i 

* sui? Ar jis nieko neveiks rasistams suvaldyti?
Praėjusiais metais pietinių valstijų nėgrų veikėjai į 

prašė prezidentą Eisenhowerį atvykti į kurią nors pie
tinių valstijų ir pasakyti kalbą prieš rasistų žygius.; 
Deja, prezidentas to nepadarė. J

Dabar,/'akiregyję to, kas darosi Arkansas Valstijoje,! 
tik kalbos neužtektų, jau reikėtų kitokių žygių ifrftis, 
kai toks Faubus/nepaisydamas kas bus, provokuoja A-; 
merikos žmones, kai jis tiesiog imasi sukilimo prieš fe
deralinę valdžią. /

Kai šie žodžiai rašomi, dar nebuvo gauta preziden- 
to nuomonė Little Rock mieste iškilusiai opiai padėčiai 

e .išspręsti. 0 daryti ką nors reikia, ir reikia greit!

kad trečiaisiais Tarptauti-' 
niais geofiziniais metais 
numatoma pati plačiausia 
viršutinių atmosferos 
sluoksnių ir, pirmą kartą, 
tarptautinės erdvės tyrinė
jimų programa.

Viršutiniai atmos f e r o s 
sluoksniai bus tyrinėjami 
raketų pagalba. Be specia
lių tyrinėjimų, raketos bus 
paleidžiamos pagal vienin
gą suderintą pro g r'a m ą . 
Automatiniai įrengimai ir 
mažyčiai \ radijo aparatai,: 
įrengti raketose, suteiks 
daug naujų žinių apie at
mosferos struktūrą, nakties 
dangaus švytėjimą, Saulės 
radiaciją, poliarines pa
švaistes, ultravioleti n i u s 
spindulius, geomagnetinius 
•reiškinius, kosminius spin
dulius. Iš viso bus paleista 
apie 500 raketų.

Prancūzų . mokslininkai, 
riumato savo rakėtas leisti 
i$ Sacharos dykumos, ang
lai — iš Australijos dyku
mų, Raketos bus Įvairios, 
vienos pakils iki 30 kilome
trų, kitos — iki 125, 165, 
200 kilometrų, o pačios ga
lingiausios pasieks 500 ki
lometrų aukštį, išvystyda-. 
mos 10,'000 . kilometrų per 
valandą greitį.

Kas yra už Žetnės atmos
feros ribų? Koks saulės 
spinduliavimas iki tol, kol 
jis p r a muša storą oro 
Sluoksnį, supantį žemę? 
Kaip atrodo mūsų planeta, 
žiūrint iš šalies? Viso to, 
daugiau tar mažiau, žmogus 
nežino. Analizuojant su
kauptus faktus, - tame tarpe 
■ir netiesioginius davinius, 
mokslininkai mintimis pra
siskverbs ; į tarpplan etinę 
erdvę. Tačiau būtina visa 
tai patikrinti. Toks patik-Į

gaus skliaute nauja, greita 
. Jo orbita bus 

i elipsio formos, priartėjanti 
• prie Žemės per 350 kilome
trų ir daugiausiai nutols
tant per 2,700 kilometrų. 
Ankstų rytą arba vėlai va
kare, prieblandoje, tam
saus dangaus fone, bus ga
lima matyti palydovą pro 
paprastą lauko* žiūroną. 
Ryškus, švytintis taškas 
1-2 minučių' laikotarpyje 
praskris dangaus skliautu.

Dirbtinis? palydovas bus 
paleistas į savo orbitą tri- 
laiptės 12-tonės raketos-nej 
šiotojo pagalba. Pirmoji ra
keta pakels, jį į 60 kilomet
rų aukštį, ir atlikusi savo 
vaidmenį, atsiskirs. Antroji 
raketa pakels palydovą į 
5Q0 km aukštį ir taip pat 
atsiskirs, pasiekusi greitį 
17,000 km į valandą. Paga
liau ims veikti trečioji ra
keta. Pasiekus greitį 29,000 

' km į valandą, joje ims veik
ti išmetamasis mechanizmas 
ir dirbtinis palydovas, ku
ris bus priekinėje raketos 
dalyje, išsilaisvins savaran
kiškam skridimui.

Draugiškas, milžiniškas 
60 valstybių g a u s i n g o s 
mokslininkų armijos dar
bas —- gera “būsimo” pra
džia, būsimo bendradarbia- 
vimo ir taikingo sugyveni
mo kaip moksle, taip ir “vi
sur kitur,” už ką ir kovoja 
progresyvioji žmonija.

WaIshingtamas. — Valdžia 
jau sako, kad gal bus pa
naikintas įstatymas, kuęis 
Reikalauja, kad šion šalin 
atvykę užsieniečiai * duotų 
savo pirštų nuospaudas. ,

Anchioragie, Alaska. -^-Mi
rė žinomas poliarinis tyri
nėtojas Peter 
Jis turėjo 71 
'žiaus.

Freuchen.i 
metus •ain.-

LITERATURA-MENAS
Kaip buvo palaidotas rašytojas 
Antanas Vienuolis^Žiikauskas

Rugsėjo 20 d. atsisveikinti su Lietu
vos Liaudies rašytojų, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tapybos deputatu A. 
žukausku-Vienuoliu iš tolimiausių Lie
tuvos kampelių į Anykščius suplaukė 
tūkstantinės žmonių minios. Nuo pat 
mokyklos suolo pamilę įžymiojo lietuvių 
rašytojo kūrinius, branginę kiekvieną 
rašytojo knygą ir jose suradę, tiek daug 
šiurpios teisybės ’apie nepakeliamai Sun
kią lietuvių liaudies dalią praeityje, iš- 
skaitę tiek daug meilės ir užuojautos pa
prastam lietuvių darbo žmogui, paskuti
nį kartą išreikšti savo pagarbą rašytojui 
atėjo ir darbininkas, ir kolūkietis, ir in
teligentas, jaunas ir Benas.

Gedulu apgaubta Anykščių J. Biliūno 
vardo vidurinės mokyklos salė..; Gėlė
se skendi A. Žukausko-Vienuolio kars
tas. Pagerbti brangiojo rašytojo atmini
mą nenutrūkstama srove eina ir eina 
žmonės. Garbės sargyboje stovi velionio 

' kūrybos draugai—rašytojai, jo kūrinių 
skaitytojai. Palydėti į paskutinę kelionę 
didį žodžio meistrą ir visuomenės veikė
ją A. Žukauską-Vienuolį atvyko LTSR 
vyriaušybinė delegacija. Su rašytoju at
sisveikina jo artimieji, giminės-

...15 vai. Aidint gedulo muzikai, iš 
J. Biliūno vardo vidurinės mokyklos sa
lės išnešamas karstas su A. Žukausko- 
Vienuolio palaikais.

Pajuda gedulinga procesija. Ant rau
donų aksominių pagalvėlių pionjeriai ne
ša aukštus vyriausybinius 'apdovanoji
mus: Lenino-ordiną, 'du Darbo Raudono
sios Vėliavos ordinus, medalį “Už šaunų 
darbą Didžiajame Tėvynės kare.” Jais 
buvo įvertinti rašytojo įžymūs nuopelnai 
vystant lietuvių literatūrą ir kultūrą. 
Rašytojo karstą ant savo pečių pagar
biai neša moksleiviai, rašytojo kūrinių 
skaitytojai. Dešimtys vainikų... Prieky
je nešami vainikai nuo Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo, LTSR 
Ministrų Tarybos, Lietuvos KP Centro 
Komiteto, Vilniaus miesto Darbo žmonių 
deputatų tarybos, nuo Lietuvos Rašyto
jų sąjungos, respublikos Mokslų akade
mijos, nuo Anykščių rajono visuomeni
nių organizacijų, įstaigų ir gamybinių 
kolektyvų, nuo Vilniaus, Kauno, Šiaulių, 
Ukmergės ir kitų miestų ir rajonų darbo 
žmonių organizacijų.

Paskui rašytojo karstą ei;na tūkstan
čiai žmonių- Tokios minios dar nematė 
Anykščiai! Tai žmonės, tarp kurių ra
šytojas praleido didžiąją savo gyvenimo 
dalį, .žmonės, kurių džiaugsmus ir var
gus jis taip gerai pažino, kurių švieses
nei socialistinei ateičiai jis atidavė,visą 
kūrybinę ugnį. Aidi gedulingas maršas. 
Giliu liūdesiu, nenumalšinama širdgėla 
dvelkia ši procesija. Karštas lėtai artė
ja prie vietos, kurioje pagal rašytojo no
rą turi būti palaidoti jo palaikai. Žalių 
medžių Vainiku apsupta A. Žukausko- 

, Vienuolio sodyba, namai, kuriuose jis 
gyveno...

Gedulo mitingą atidaro LTSR Tary
binių rašytojų sąjungos valdybos pirmi
ninkas A. Venclova. Apie rašytojo di- 
ddžiulį talentą, jo nemirtingą kūrybos 
lobyną kalba A. Venclova, LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninkas J. Paleckis, TSRS Tarybinių ra
šytojų sąjungos valdybos sekretorius S. 
Smirnovas, LKP Anykščių rajono komi- 

, te to sekretorius V. -Lukoševičius,, akadė- 
mikas-profesorius K. Korsakas, Baltaru
sijos rašytojų atstovas M- Chvedorovi-

čius, Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko 
vardo universiteto dėstytojas A. Sprin- 
dys, Anykščių rajono J. Biliūno Vardo 
vidurinės mokyklos mokytojas K. Zulo- 
nas, LTSR liaudies, poetas T. Tilvytis.

Gedulingas mitingas baigtas. Aidint 
Tarybų Sąjungos ir Lietuvos himnams 
karstas su A. Žukausko-Vienuolio palai-, 
kais nuleidžiamas į išmūrytą kapo duo-,. 
bę. Gyvų gėlių puokštėse ir vainikuose 
skendi mylimojo rašytojo kapas, apsup
tas ošiančių medžių ir gėlių darželių.

ANTANAS ŽUKAUSKAS * 
VIENUOLIS

1882. IV. 7 — 1957. VIII. 17
—iškalta marmurinėje antkapio lentoje.

Rašytojo sodybos kalnelis tapo lietuvių , 
liaudies šventove: Čia A. Baranausko 
klėtelė, čia- J- Biliūno paminklas, atga
bentas iš Zakopanės, čia—paskutinė A. 
Žukausko-Vienuolio poilsio vieta. Rašy
tojo sodyboje alsuoja gyva šių trijų di
džiųjų lietuvių, trijų lietuvių literatu-z 
ros klasikų dvasia. *

Po Anykščių šviesia padange, švento
sios upes pakrantėje amžiriam poilsiui 
atgulė didis lietuvių liaudies rašytojas, 
savo raštais nusipelnęs nemirtingą gar
bę, liaudies meilę ir šlovę. Aukštaitijos, 
žemė priglaudė didį menininką, kurio at
minimas išliks amžiams gyvas lietuvių 
tautos širdyje. Į šį kapą niekados neuž
žels liaudies takai.

Reporteris

Nutarimas įamžinti A.
Vienuolio atminimą
Pagerbiant Lietuvos liaudies rašytojo, 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
deputato Antano Žukausko-Vienuolio at
minimą, Lietuvos Komunistų partijos 
Centro Komitetas ir Lietuvos Ministrų 
Taryba nutaria: *

1. Įpareigoti Lietuvos Kultūros mi
nisteriją ir Lietuvos Valstybinę grožinė V 
Ii teratūros leidyklą:

a) išleisti naują A. Žukausko-Vienuo
lio Raštu leidimą;

b) išleisti albumą apie A. Žukausko- 
Vienuolio gyvenimą ir kūrybą.

2. Įpareigoti Lietuvos Mokslų akade
mijos Lietuvių kalbos ir literatūros in
stitutą paruošti ir išleisti A. Žukausko- 
Vienuolio gyvenimo ir kūrybos mono
grafiją. ___

• 3. Įpareigoti Lietuvos Rašytojų są
jungą ir Lietuvos Mokslų akademijos 
Lietuvių kalbos ir literatūros institutą 
surinkti ir saugoti A. Žukausko-Vienuo
lio literatūrinį palikimą ir rankraščius.

4. Įpareigoti Lietuvos Kultūros mi
nisteriją įsteigti Anykščiuose A. Žukaus
ko-Vienuolio memorialinį muziejų.

5. Pastatyti Anykščiuose paminklą A. 
Žukauskui-Vienuoliui.

6. Įpareigoti Lietuvos Švietimo mi
nisteriją pateikti pasiūlymą dėl Antano 
Vienuolio vardo suteikimo vienai Vil
niaus miesto vidurinių mokyklų.

7. Įpareigoti Vilniaus miesto vykdo- . 
mąjį komitetą pavadinti vieną Vilniaus 
miesto gatvių Antano Vienuolio vardu.

8. Paskirti A. Žukausko-Vienuolio' 
žmonai personalinę pensiją iki gyvos gal
vos ir vienkartinę pašalpą.

9- Palaidoti Antaną Žukauską - Vie 
nuolį valstybės lėšomis.

HAKHORI). CONN
Pranešimas Connecticut 

valstijos liėtiiVftrihs
Mylintiems gražius loši-, 

mus, gražias dainas ypatin-, 
tai svarbu ’‘TEISMO ’KOMė-Į 
DIJA”, operetė. ;Šią operetę 
suvaidins ga'i’Šūsis Brookiytth 
Aido Chdfas, vadovaujant 
Mildred; Stensler. ?

Vaidinimas ’ T^yks se'kma- 
d i e n į, sp a 1 i 0/ (O ctob er) 6 U., 

■2 vai. popiet, Lietuvių namo 
bendrovės 'šVe'taittėje, 157 
Hungerford -St., Hartford, 
'Cdnn.

^>ši korųiska operetė yra su-, 
kurta i^ ypatingų įVykių teis-

■' ' f. .A .• • c * »

nė, Koste Rušinskienė, Bea-.mabučiuose. 'Labai juokingi.
ir įdomi •pamatyti. Bus gražiu trice Briedienė, Ona če'pulie- 
dainų solų, ’duetų ir viso cho
ro.

k Kas dalyvauja lošime:
Tadas Kaškiaučius — tei

sėjas, Petras Grabauskas — teismo stebėtojų rolėse.
Tam veikalui įdėta labai 

daug darbo - pasišventimo. 
Visi rengkitės dalyvauti, ne
būsit suvilti.

Patarimas: ‘ Įsigykite už- 
kvietimo tikietus iš , kainoj 
kad nepritrūktų*- vietos atsi
sėsti.

riė. Juristai: Juška, Babars-\ . 
kas, Žilinskas, Yuknys, Kaz
lauskas, Klimas, Aleksynas. Ir 
dar kiti Aido Choro nariai —

sargo rolėje, Jonas Grybas — 
•gynėjo
Nellie Ventienė —j 
rolėje, E‘.__  I.
-y- advokatės-merginos apgy
nėjos rolėje. m •

Taipgi * roles turi Amelia 
Yuskevich jr Nastė ’Buknienė.

Kiti dalyviai Vera Bunkie-

(teisiamojo) rolėje, 
skundėjos 

Elena Brazauskienė

2 pusi.. Umsvc (liberty) šeštacl., rugsėjo (Sept.) 7. 195’i
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PREGRESAS

PO OBELE
> »

I Tąsa
Kai sirpo žemuogės ir noko vyšnios, 

rugiai piautuvo prašėsi, pakinkytais 
dvejais stoniniais arkliais bričkoj atrie
dėjo Sangaila su piršliu. Buvo jau pava
karys. Toli už tniško saulė, kaip koks 
raudonas kamuolys, bėrė savo spalvuo
tus spindulius ant žemės, tartum saky
dama, sudie, ik sekamo ankstyvo ryto 
malonaus pasimatymo.

n Visgirdą, pamatęs pro vartus įvažiuo
jant svečius, išėjęs ant kiemo linksmai 
ištiesęs savo abi rankas, šypsodamasis 
prašneko: •

— Prašom, prašom į vidų gerbiamuo
sius svečius!

Atsigrįžęs į kluoną, šūktelėjo į savo 
berną: x

5 / — Antanai, eikš greičiau! Iškinkyk 
arklius ir gerai pašerk.

Kuomet svečiai įėjo į trobą, jie ten 
Daivos nerado. Daiva ir nematė jų at
važiuojant. Tuo laiku jinai sėdėjo ant 
suolelio sode, užpakaly trobos ir žvalgė
si į raustančias vyšnias ir į žavingą va
karo saulėlydį. Motina, išėjusi pro už
pakalines duris, stovėdama ant laiptų, 
pamojo ranka, šaukdama:

— Daivuk! Ateik čia. Turiu tau ką 
svarbaus pasakyti. . .

Motina, nieko nesakiusi dukteriai, tik 
paėmusi jos. ranką, įsivedė į trobą. Vos 
pravėrus duris, Daiva, pamačiusi neti
kėtai už stalo sėdinčius nelauktus ir jai 
nepageidaujamus svečius, nustebusi sus
tiro! Jinai norėjo ką tokio motinai au
sin pakuždėti, bet buvo bejėgė, be žado. 
Jinai, stovėdama prie durų, žiūrėjo tai 
į svečius, tai į stalą, ant kurio stovėjo 
du dideli buteliai degtinės, vyno ir dide
lis skilandis/

Daiva pažino Sangaila, nes vieną kar
tą buvo jį mačiusi bažnytkiemyje. Bet 
dabar, antru kartu jį pamačiusi, jos krū
tinėje širdis suvirpėjo ir pradėjo smar
kiai baladotis. Tačiau motina, vėl paė
musi ją už rankos, privedė ją prie stalo, 
ir Daiva, nuleidusi akis žemyn, ištiesusi 
savo drebančią ranką, nenoromis pasvei
kino svečius. Vos susėdus prie stalo, 
tuoj prasidėjo pilstymas degtinės į stik
liukus. Išgėrus po kelis, atsirado daug 
drąsos ir linksmumo. Labai iškalbingas, 
ilgaliežuvis piršlys, pirmutinis pradėjo 
krėsti visokius juokingus pokštus. Ta
čiau Daivos .neprajuokino. Daiva nieko 
negėrė ir nevalgė.. Jinai, nuliūdusi su 
išbalusiu veidu, ramiai sėdėjo pasirėmu
si alkūnėmis ant stalo.

Pagaliau piršlys užvedė kalbą apie 
Sangailą. Jis gyrė jį visokiais būdais, 
bet Daiva nudavė, kad visai negirdi. Tie
są pasakius, Sangaila buvo puikus vy
ras, pusamžis, aukštas, liemeningas, 
šviesaus, biskį apilgo veido. Jis visuomet 
nešiojo trumpai pakirptus ūsiukus. Jis 
buvo 4r pamokytas. Baigęs agronomo 
mokslą. Tik ta jo viršugalvy didelė pli
kė gadino jo veido pažiūrį, kuomet ji- 

»šai nusiimdavo nuo galvos kepurę.
Visgirdienė, ant greitųjų išėjusi lau

kan pasikvietė keletą porų merginų ir 
vaikinų. Pasiprašė ir seną smuikininką 
Noviką, kad pagrotų keletą paikų. Bet 
Albino su armopika neprašė. Albinas 
jiems trepnas.

Muzikantui pagrojus keletą linksmų 
polkučių ir smagiai pasišokus, ketvertas 
merginų, priėję prie stalo, uždainavo • 
dainelę:

Oi vysta, vysta izalia rūtelė, 
Oi džiūsta, džiūsta vainikėlis; ■ 
Oi liūsta, liūsta jauna mergelė, 
Oi byra, byra gailios ašarėlės. . .

Dainai pasibhigus, Sangaila pakilęs 
pėda savo ranką ant Daivos kaklo, ban
dydamas ją apkabinti ir pabučiuoti. Bet 
Daiva kreipia ^savo galvą ir traukiasi į 
šalį. ? 1

—A, a, baukšti paukštutė, •— sumurkė 
Sangaila.

— Neims ilgai, apsipras, — tarė tėvas.
Artinosi pusiaunaktis. Bet troboje vi

si dar gėrė ir linksminosi. O Albinas, sė
dėdamas žemai ant storos klevo šakos, 
per langą žiūrėjo savo klaikiomis ir ker- 

, ‘‘Što pilnomis akimis.
’ Pagaliau jaunimas pradėjo skirsty

tis. fijo poilsiui. Albinas, dar sėdėdamas 
medyje ant šakos, smalsiai klausėsi pra
einančių pro medį kalbų. Viena mergi- 

zna, praeidama, sakė savo draugei: .
— Sarmata Visgirdams, kad jie verčia 

ivo jauną ir gražią dukterį tekėti už to 
našlio. Ir tik dėl to, kad jis turtingas.
' Daiva taip jo labai nekenčia!

KUPROTA
Albinas, išgirdęs tuos žodžius, sudre

bėjo ! Vos iš medžio neiškrito.
Troboj užgeso žiburiai. Visgirdą, ei

damas skersai kiemą, vedė svečius į 
svirną nakvynei. Sekamą rytą, saulei 
kiek aukštyn pakilus, /visi pavalgę ska
nius pusryčius ir susėdę į bričką, nuva
žiavo pas kunigą duoti ant užsakų. San
gaila, tik trumpai pasakęs savo reikalą’ 
kunigui ir spausdamas į saują "kelias 
stambias popierines, dar paprašė:

--  Kunige, ant syk visais trimis. 
Suprantat?

— Padarysiu pagal jūsų norą, — at
sakė kunigas.

Po poros savaičių didelės vasaros šu- 
tros, šeštadienio naktį gausiai lietus 
lijo ir atvėso oras. Sekmadienį prisirin
ko žmonių pilnutėlė bažnyčia. Vidury 
pamaldų kunigas, pasakęs pamokslą, iš
sitraukė iš evangelijų knygos baltą po- 
pierį ir skardžiais žodžiais skaitė:

— Eiina į stoną moterystės panelė Dai
va Visgirdžiutė iš kaimo N. su našliu 
Juozapu Sangaila iš kaimo B.. .

Beveik visi parapijonys pažinojo Vis- 
girdžiutę ir Sangailą. Tad išgirdę užsa
kus, žvalgėsi viens į kitą, kraipydami 
galvas. Netirpo pamaldų, išėję iš baž
nyčios, daugiau apie nieką nekalbėjo, 
kaip tik apie Daivą ir Sangailą. Visgir
džiutė bažnyčioje nebuvo, nes jai atro
dė, kad būtų per baisu užsakus girdė
ti. Jinai pasiliko namie užverktomis a- 
kimis. Vienai namie bebūnant, Daiva, 
nuėjusi šalia sodo pas tą pačią obelę 
kuprotą, kur tik neseniai ji su Albinu 
beveik ištisą naktį sėdėdami kalbėjosi ir 
viens kitam pasižadėjo. . . ji, atsisėdus 
ant žolės, suvaržė skarele savo skauda
mą nuo verksmo galvą. Paskiau, išsiė
musi dienyno Užrašų knygelę, pabraukė 
paišeliu kelis žodžius. Atsistojusi, pasi
šaukė piemenuką, kuriam įspaudė į 
delną popieriuką su sidabriniu pinigu, 
tardama:

— Antanėli! Nunešk šitą raščiuką Al- 
bnui. Ir niekam apie tai nesakyk. Ar su
pranti?

— Taip, — atsakė Antanukas. —Aš 
nubėgsiu dabar. Neseniai mačiau Albiną 
sėdint darže ir skaitant knygą.

Piemenukas nubėgo.
Vidurdienyje saule vėl pradėjo negai

lestingai kaitinti! Piemenukai varė gal
vijus iš ganevų į tvartus, kuriuos var
mai įnirušusiai gylė!

Visgirdai, parvažiavę iš bažnyčios, ra
do savo dukrą klėtyje gulinčią lovoje. 
Mdiina, apgailestaudama, priėjusi prie 
Daivos, ją apkabinusi, ramino ir glos
tydama jos galvą, klausė:

— Daivuk, ar dar nepraėjo galvoskau- 
dis? Išvaryk tą Albino ožį iš savo gal- •’ 
vos, ir tuomet ‘būsi sveika. Mums ir San- i 
gailai bebūnant bažnyčioje, labai ne- ’ 
jauku buvo klausyti jūsų užsakų, kai 
tavęs ten nebuvo. Tačiau dėl to visko ne
sisielok ir neverk, Daivuk. Už savaitės 
laiko viskas bus baigta. . . Jau susi- i 
tarėm. Neims ilgai, kaip iš galvos išsi- < 
sklaidys tavo klaidingos jaunystės min
tys, ir tuomet džiaugsiesi gyvenimu. 
Eikš, Daivuk, pietų valgyti.

Daiva atsikėlė, bet dar labiau pravir- '• 
ko. Atsisėdusi prie stalo mažai tevalgė. 
Kiekvienas kąsnis, vėlėsi josios burno
je, kad vostik galėjo praryti.

Po pietų nusišluosčiusi ašaras ir, pri- ; 
ėjusi prie motinos, kymiu balsu pra- i 
bilo: ; z

— Mamyte, aš dabar eisiu su ^Butrimų 
Agota į girią mėlynių pasirinkti. Gi- ; 
rioje prie upelio oi’as daug vėsesnis ir, 
berinkdama uogas, pasiklausysiu pauk
ščių dainų. Gal ir galva nustos skaudė
jus!. ;

-—Eik, Daivuk, — atsakė motina. — 
Tik uogaudąmos gerai apsidairykite, kad. 
bermontininkai jūsų neužpultų. Tu pa
ti žinai, kad anapus girioj fricų visa 
kuopa palatėse stovi. Ir jie kaip kokie 
laukiniai žvėrys landžioja po girią, kad 
tik pasigauti jauną merginą arba ir ve
dusią moterį. Būkite abi apdairios ir ; 
pasisaugokite. •

— Aš jų nebijau, — atsikirto Daiva. — 
O jeigu koks fričas, arba kas kitais prie 
manęs prisiartintų su nepadoriais už
mojais, tai aš jam akis nagais išdrasky
čiau !

Tuo laiku lauke prie lango stovėdama 
' sušuko Bptrimiutė: >

— Daiva, ar tu jau pasirengusi? Ne- 
lauk pavakario, pasiskubink.

Ir jos išėjo.
(Bus daugiau) _ ‘

CHICAGO, ILL
Puikus btivo Vilnies 
rudeninis piknikas

Rugsėjo pirmą, Santa Fe 
parke, nuo ankstaus ryto 
pradėjo rinktis vilniečių šei
ma. Pirmiausia suvažiavo 
darbštieji patriotai. Rodos jie 
ruošėsi prie to didelio darbo 
per visą mielą naktį. Jie ne
sustojo dirbę • ir darže. Kol 
viską sutvarkė - paruošė, pra
dėjo rinktis svečiai. Jų čia ir 
buvo nemažai susirinkę. Pri
važiavo iš visos plačios Ame
rikos. O kiek čia smagaus pa
šnekesio, visi kalba, sveikina
si, nemažai matėsi ir nuošir
džių bučkių...
‘ J. Misevičius per savo gar
siakalbį šaukia svečius, kitus 
perstatinėja,. rodos visai die
nai jų netrūko. Mat, atvykę 
iš kitą miestų, nori susitikti 
savo senų pažįstamų, kaimy
nų iš Lietuvos. Jei čia reikėtų 
jūsų reporteriui visų vardus 
surašyti, tai užimtų daug 
daug laikraštyje vietos. Ma
nau apie tai parašys gabesni 
žinių rinkėjai.

Drg. p. Prūseika, kaip ir 
visada dirba ir ragina kitus 
greičiau užbaigti Vilnies 
$8,000 fondą.

Matėsi ir ligonių piknike, 
bet jau gerokai susveikusių. 
Jų tarpe Alice Jonikienė. Ji 
jau gerokai sutvirtėjusi, rei
kia tikėtis, kad ne už ilgo vėl 
matysime ją darbuojantis.

Kalbėjausi ir su dd. U. ir 
V. Andruliais, jie irgi kiek 
geriau atrodė.

Nesimatė [ mūsų darbščio
sios B. Senkevičienės. Sužino
jau, kad ji serga flu. Labai 
gaila. Linkiu jai greit ir lai
mingai jsusveikti.

Roselandietės, tai tikros 
darbščiosios bitelės. Jos nuo 
ankstyvaus ryto iki vėlaus 
vakaro triūsia-dirba sušilu

sios. (!Reilųa tikėtis, kad dėka 
jų pastangoms Vilnis turės 
nemažai, įplaukų. Manau apie 
tai teks atskirai parašyti.

Artinantis vakarui, buvo 
graži programa.

Pirmiausia sudainavo Rose-, 
lando Aido choras vadovystė
je Daratėlės Yuden. Dainavo 
kelias dainas. Visos puikiai 
sudainuotos.

Po jų dainų kalbėjo “tik
ras lietuvis” Julius Neuman- 
nas . Jis ragino visus daugiau 
remti savo spaudą ir dirbti 
išlaikymui lietuvybės čia — 
Amerikoje.

Vėliau kalbėjo J. Skliutas. 
Jis nors neilgai kalbėjo, bet 
labai sugabiai nušvietė esa
mą padėtį lietuvių išeivių tar
pe ir ragino visus, kaip se
nus, taip jaunus, daugiau 
dirbti apšvietos ir meno šako
je.

Dainavo Ciceros Moterų 
choras, vadovystėje Estelle 
Bogden. Jos, kaip visada, 
taip ir šį kartą gerai sudaina
vo.

Po dainų, programos, buvo 
rinkimas laimingųjų, jų buvo 
nemažai...

Vėliau išparduotos E. Dro- 
bienės atvežtos dovanos: per
sikai (pyčios) 1 ir pamidorai. 
Persiku^ nupirko už $3.00 
Kanišauskas iš Rochester, N. 
Y., ir' vėl paaukavo. Tad vė
liau buvo vėl parduota, kas 
viso davė Vilniai įplaukų 
S7.5Q. Djėkui aukavusiems h’ 
pirkę jams.

Programą vedė J. Marazie- 
nė. Ji,, kaip paprastai, mažai 
mėgsta kalbėti, tik perstatė 
programistus ir viskas.

Trumpai suglaudus, šis Vil
nies piknikas buvo ne tik 
puikus, bet ir skaitlingas — 
pelningas ir neapsakomai ge
roje nuotaikoje praėjo.

Dalyvė

Brockton, Mass.
Labor Day pikniką rugsėjo, 

1—2 dienomis surengė L.L,D. 
6 kp. ir Moterų Apšvietos 
Klubo komitetas. Dienos buvo 
labai gražios. Pirmą dieną 
publikos turėjom nenvažai, 
taip pat ir svečių iš kitų atei
tų. Draugai Steponaičiai iš 
Lewiston, Me., buvo svečiuo
se pas savo gimines J. L. 
^hmitus, ta proga buvo ir pik
nike. Juodu yra labai draugiš
ki. Susiėjom, pasišnekėjom. 
Draugas Steponaitis prisimi
nė apie Laisvės prenumeratą, 
klausė, ar renki prenumera
tas. Pasakiau, taip. Pasimo- 
kėjo prenumeratą ir dar pen
kinę paaukojo Laisvės reika
lams.

Nors jau vasara pasibaigė, 
bet piknikai dar bus per Visą 
rugsėjo mėnesį. Paskutinis 
piknikas bus Columbus die
noje. Nuo tos dienos bus ofi
cialiai Liet. Tut. Namo par
kas uždarytas.

Rugsėjo 22 tai rudeninis 
Laisvės piknikas Olympia 
parke, Worcester, Mass. Jau 
Montello j ieškoma automobi
lių, kaip nuvažiuoti į pikni
ką. Gal būtų galima busą su
organizuoti, tai būtų smagu 
visiems sykiu važiuoti ir links
niai dainas dainuoti.

■Liet. Taut. Namas užlaiko 
knygyną. Ten ateina daug vi
sokių) laikraščių. Knygyno už
laikymui <reikia ir pinigų, to
dėl yra rengiamas piknikas 
Liet. Taut. Namo parke rug
sėjo (Sept.) 15 d. Prašomi 
vietiniai ir iš 'apylinkės daly
vauti piknike. Tuomi padarj’- 
site dvi naudas: žaliame pu
šyne pasilsėsite ir paremsite 
spaudą. .G. Shimaitis

N. Y. UNIJOSE
N. Y. valstijos CIO komite

tas išsirinko naują pirnvnip- 
ką. Juomf yra • Joseph Yea
ger, plieno darbininkų unijos 
lokalo 3477 prezidentas.

Newyork ietis Thomas 
Hickey kandidatuoja tymšte- 
rių unijos prezidento Vietai. 
Jis kovoja prieš James R. 
Hoffą, kuris taipgi nori pa
griebti šiltą dabartinio prezi
dento Becko vietą. Iš tyi'ili^- 
jimų Warihingtone atroflo, 
kad Hoffa taipgi turi ryšių 
su gengsteriais - raketicrPūs.

Banditai pagrobė kraujui 
pirkti fondą

Du banditai, įsiveržę į St. 
Mary’s Hospital, Hoboken, N. 
J., pasigrobė virš $400 ir -pa
spruko. Ta suma buvo skirta 
išmokėti tiems, kurie duoda / 
ligoninei savo kraujo.

Powtucket, R. I. — Visų 
vietinių mokytojų streikas 
dar tęsiasi. Mokjrtojai rei
kalauja- $5,000 per metus al
gų minimumo. Dabartinė 
minimumas yra tik $3,500.

PITTSBURGH, PA.
/

Allegheny County š. m. 
lapkričio mėn. įvyks tūlų val
dininkų rinkimas. Taipgi bus 
renkamas Pittsburgho miesto 
majoras. Tad jau dabar per 
P. Dangio radiją tūli kandi
datai veda agitaciją už save, 
kurie nori būti išrinkti. e

Seni teisėjai nusiskundžia, 
kad jiems reikia daug dirbti, 
nes labai daug bylų yra. O 
nauji kandidatai giriasi, kad 
jie visiem lygiai tarnaus. Taip^ 
ir turėtų būti, bet ar taip 
yra? Kuomet darbininkų ne
pakeliamos darbo sąlygos, jie 
išeina į streiką.. Ir jeigu' tik 
streikas ilgiau pasitęs ir darb
daviai norėdami sulaužyti 
uniją, kreipiasi į teismą, teisė
jas jiems išduoda drausmę 
(indžionkšiną) prieš streikie- 
rius, kad nevalia pikieilioti 
užstreikuotų darbaviečių. Ir 
tokiu būdu teisėjai padeda 
savininkams streikus sulaužy
ti ir darbininkų darbo sąly
gas labai pabloginti. Bot mes 
negirdėjome . ir nematėme, 
kad teisėjai, išduotų indžionk- 
šinus prieš streiklaužius, kad, 
streiklaužiams nevalia eiti j 
užstreikuotas vietas ir užimti 
stręikierių darbus. Cra tas 
mums visiems labai aišku, 
kaip teisėjai “visiems lygiai” 
tarnauja.
■ Jau du sykius kalbėjo šio 
County dabartinis šerifas D.,, 
kuris ir vėl nori būti išrinktas 
šiai vietai. Jis pS^isakė, kaip 
su savo pagelbmmkais she
riff-deputies tuyf sunkiai dirb
ti, nes tūri eiti į teismus iš
rinkti skolas, ir atiduoti, kam 
priklauso. Na. ir kitokį sun
kūs darbai! Bet tik nepasa
kė, kokie tie sunkūs dalbai.

Kiek mums yra žinoma, 
kuomet neturtingi darbinin
kai nusiperka ant išmokesčio 
koikį namuką gyvenimui, kad 
nereikėtų visuomet ant ren
etas' gyventi, tai eštii atsitiki
mų, kad darbininkams prisi
eina suėipgti, arba išbūti be 
darbo ilgą laiką, ir jie negali 
į laiką už tą namuką reika
lingus mokesčius sumokėti. 
Tuomet ^blintbjni paveda

sheriffui, kuris tų darbininkų 
namukus parduoda, ir su sa
vo padėjėjais darbininkus iš 
jų namukų išmėto. Jeigu dar
bininkai . negali užsimokėti 
rendos dėl ligos ar nedarbo, 
čia sheriff as išmėto darbinin
kus į gatvę. J r- jeigu kur iš
kyla streikas, ir kiek prasitęs 
ilgiau, ir jeigu darbdavis no
ri streiką sulaužyti, tad čia 
vėl sheriffas ateina streikus 
laužyti.

Daug atsitikimų yra, kur 
aplink darbavietės žemė yra 
darbininkų krauju sulaistyta,' 
kur tie sheriffai labai žiau
riai ir brutališkai streikierius 
muša ir areštuoja, o teisėjai 
darbininkus kalėjimais bau
džia už streikus. Tai tokie 
yra sheriff o ir jo pagelbinin- 
kų' “sunkūs darbai”.

Taipgi reikia pastebėti, kad 
šiame Allegheny County kiek 
metų 'atgal dabartinis SLa; 
prez. Povilas Dargis ėjo she
riff o padėjėjo pareigas. Bet 
jie nevadina sheriff-deputy, o 
vadina teismo antstoliu (žiū
rėk “Tėvynės” 39-me numerj 
už 1955 ant antro pus!., kur 
kartu telpa ir P. Dargio nuo
trauka, ir aprašo kokius P.< 
Dargis darbus dirbo).

Darbininkai bei darbunin- 
kės, eidami balsuoti, turėtų 
pagalvoti, už ką balsuoti.

Radijo Klausyto jas

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

LLD 68 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 9 d. Liet. Namo B-vėš -sa
lėje, 155 Hungerford St. Pradžia 
7:30 v. v. Nariai kviečiame daly
vauti, yra svarbių reikalų. Rinki
mas Centro valdybos, blankas jau 
yra, reikės išpildyt. Tad būkite vi-' 
si. Valdyba. , (1-17-173)

BROCKTON, MASS.
Naujosios Anglijos Moterų 'Sąry

šio piknikas įvyks Lietuvių Taut. 
Namo Parke, Wiritėr St. ir Keswick 
Rd., 1 vkl. diėną, rugsėjo 29 d. Ka- 
dan'gi mūsų piknikas tapo sulytas, 
tai dabar mes rengiame kitą 'pik-; 
niką, su visokiais namie gamintais 
valgiais, karštais blynais, įvairiais 
(gėrimais. Bus ir gera muzika. Pra
šome įsitemyti dieną ir dąįyvąųti 
pikįnjke. Rengėjos. v (174-175) 
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Reikalauja iš uošviu 
$15,561

Paterson, 1 N. J. teismui 
Mrs. Gloria Seizew pridavė 
reikalavimą, kad jos vyro tė
vai grąžintų jai $15,561, 
kuriuos jie nuo jos paėmė. 
Nuo pat apsivedimo, ji sako, 
jie ją pilnai kontroliavę ir ei
nant į darbą teduodavę tik 
50 centų į dieną, o visą jos al
gą visada pasiimdavę.

| LAIKAS PLANUOTI / 
[ Kaip visuomet, taip Ir šiemet

Laisvės Vajus Gavimui L
; NAUJŲ SKAITYTOJŲ;

11 Jį I

i bus vedamas ir įvyks tuo pačiy.v 
laiku, kaip anksčiau. Prasidės.’ 
su 1-ma diena spalių Imėntesio ir; 
tęsis iki ndujų metų—pčr.

/[mėnesius.

;; Dabar jau laikas galvoti, planuo-t 
j!ti, kaip pradėti vajų ir kaip Jį- 
įtinkamai išvesti, kaip gauti kūtę: 
. daugiausiai nauų skaitytojų. r#

; Aišku, turėsime pramogas ir da1-;' 
j bar jau laikas samdytis svetaK! 
, nes, organizuoti programas va-, [ 

; jaus vakarams. Pasirūpinkime -L > - 
parengimus sutraukti kuo dau-j

Ogiausiai žmonių. k

Prašome kolonijų veikėjus duotb 
[vajui iniciatyvos. Vajinirikai, tu-f[ 
Tintieji ‘ daiug gerų patyrimų & 
savo darbuotės vajuose, pasldalūvi 

[ kitė jais su kitais. , ?
* Laisvės AdiAlništraci^,?

Pasinaudokite
Grožine Literatūra

Prošvaistės •
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poe?ij’a 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy^ r 
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, /

DABAR TIK 75c. - J

USNYNE — Istorija Poezijoje
Moderninė Lietuvos istorija, -gyvai ir jaudinančiai -Bp^ j 
rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. J 
Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS, j 

puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

' Ūkanos |
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 3 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda,

pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00. 3
• •

Džiaugsmai ir Sielvartai į
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai $spūdin#ų eilių,

136 puslapiai, kaina tik $1.00. j

Pavasario Godos j
Ml

Stasio Jasilionio gražiausių eilių Tihkinys, puslapių 256, j 
kaina $1.00, DABAR TIK V5c.

Seno Vinco Poezija -1
Iš daugelio jo įspūdingų eilėraščių parinktos geriausios fl 

eilės. Knyga iš 160 puslapių, kaina $1.00. J

Laisve
lliO-lŽ Atlantic Avė., RichrtiOnd HiH 19, N. ¥<

Mui

3 pusi. Laisvė (Liberty) Seštąd., rugsėjo (Sept.) V,
‘ ' I7 ■ ♦ > ’ * ■



Stasio Brusoko mirtis- 
didžiulis nuostolis

, Vakar dienos Laisvėje bu
vo trumpai pranešta, kad mi
rė Stasys Brusokas — mirė 
sulaukęs 68 metus amžiaus, 
mirė po ilgos ir sunkios li
gos. Paskutiniais keliais mė
nesiais Stasys pergyveno ne
svietiškai sunkias kančias. Jis 
— dar viena kol kas nenuga
limos vėžio ligos auka.

Laidotuvės Įvyks šiandien, 
rugsėjo 7 d. Kaip 10 vai. ry
to bus išlydėtas iš šalinsko 
šermeninės i Cypress Hills 
kapines.

Stasys Brusokas Lietuvoje 
paėjo nuo Gudelių. Amerikon 
“laimės ieškoti“ atvyko 1908 
metais. Iš amato buvo kriau
šius —preseris. Tiktai su 
maža pertrauka, visą laiką iš
gyveno Brook lyne. 1916 me
tais yodė Viktoriją Žilinskai
tę. Užaugino sūnų Walter] ir 
dukterį Ameliją. Giliai liūdi 
jo netekusi žmona Viktori
ja, sūnus, duktė, taip pat 
žentas, marti,du anūkai ir Į 
viena anūkė, taip pat sesuo 
Magdalena Ęalaikienė. Lietu
voje tebėra gyvi du Stasio 
broliai.

Apie velionį Stasį Brusoką 
galima būtų daug kas pasa
kyti. Tiesa, jisai buvo tiktai 
eilinis veikėjas, bet vienas iš 
veikliausių veikėjų. Tikėda
mas Į pažangą, jis priklausė 
prie visų pažangiečių lietuvių 
organizacijų ir visose jose 
darbavosi. Buvo narys Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
ir jo 13-tos kuopos pirminin
kas. Priklausė prie Lietuvių 
Literatūros Draugijos 185 
pos ir vargiai apleisdavo .jos 
susirinkimus. Buvo Amalga-

Žinios iš Urugua jaus
Liepos 21-osios Minėj imas

Liėpos dvidešimtą, šešta
dienį, daug svečių -susirin
ko Urugvajaus Lietuvių 
Centro patalpose paminėti 
Tarybų Lietuvos istorinę 
datą, Liepos dvidešimt pir
mąją dieną.

Kai kurie iš svečių labai 
retai atsilankanti lietuviš
kose visuomeninėse sueigo
se, tą di-eną rado reikalą at
vykti. Buvo svečių net iš 
kaimyninės respublikos sos
tinės Buenos Aires. Tai 
garbingi svečiai draugai 
Kazys Simanynas ir Juozas 
Sinkevičius.

Iškilmingą aktą atida
rant, išsamų žodį tarė R. 
Diktaraitė, ispanų kalba. 
Toliau kalbėjo St. Rasikas 
ir nuo mūsų spaudos — A. 
Lamėnas. Visi kalbėtojai 
kreipė ypatingą publikos 
domę į tai, kad i;eikki su
prasti šiandieninę padėtį 

' Tarybų Lietuvoje. Jei šian
dien ten dar nėra tokio gy
venimo lygio, kokio mūsų 
liaudis ir mes pageidauja
me, tai tik dėl tb, kad įsi
steigus T940 m. tarybinei 
santvarkai, mūsų Tėvynę 
buvo ^užpuolę vidujiniai ir 
išoriniai priešai. Jie sunai
kino šalies ūkį, žudė žmo
nes, vienus išgabeno versti
niems darbams, ' kitus tie- 

' siog į krematorijų pečius 
sukišo. Kalbėtojai ragino 

•_ pažangiąją mūsų išeiviją 
visuomet stovėti solidariai 
už mūsų tėvynės Tarybų 

v Lietuvos santvarką, pasiti- 
kėtr valdžia, kuri, atalaido- 
jusi darbo žmonių kūrybinę 

’ energiją nuo kapitalistų 
eksploatacijos, išmokslinusi 
mūsų liaudį, tikrai ją išves 
į laimingą rytojų.

Meninė programa buvo 
labai įvairi. Baleto šakoje 
ant scenos pasirodė nauji 
pumpuriukai. Tai M. Mor- 
kevičiūtė, E. Mikalajūnaitė 
ir E. Staniulytė, Šią‘naują 
mažųjų trijukę mūsti pub

meitų rūbsiuviu .unijos lokalo 
54-to narys, ir ten aktyviš- 
l-.ai dalyvaudavo. Paskutiniais 
laikais dar buvo ir Lietuvių 
Namo Bendrovės direktorių 
tarybos narys. Sveikas būda
mas Stasys neapleisdavo jo
kių svarbesnių parengimų. 
Dar daugiau: savo organiza
cijų parengimų tikiętus pla
tindavo, o kadangi jis būvu 
malonus, nuoširdus žmogus, 
turėjo daug pažinčių, tai jam 
tokie darbai labai sekdavosi.

Velionis Stasys Brusokas 
buvo ilgametis veiklus dien
raščio Laisvės skaitytojas ir 
rėmėjas. Yra buvęs Laisvės 
bendrovės direktorių tarybos 
nariu ir uoliai prisidėjęs prie 
padarymo dienraščio parengi
mų dideliais ir. sėkmingais. 
Net jau ir taip sunkiai sirg
damas, net jau mirties patale 
gulėdamas velionis rūpinosi 
visais mūsų judėjimo reika
lais. Pamatęs, kad Laisvės fi
nansinis vajus iš karto lėtai 
eina, jis pats prisideda su au
ka. Kai pats jau nebepajėgė 
Laisvę skaityti, prašydavo 
Šeimos narių ją jam paskaity
ti. Iki pat minties jam rūpėjo 
visi pasauliniai reikalai ir iki 
pat mirties džiaugėsi kiekvie
nu pažangos, • darbininkiškos 
idėjos laimėjimu.

Mirtis išplėšė iš mūsų tar
po nepaprastai draugišką, 
ruosirdų, savo įsitikinimuose 
pastovų pažangietį. Vietos or
ganizacijose ir veikime pasi
daro didžiulė spraga.

Giliausia mūsų užuojauta- 
velionio šeimai, giminėms, 
draugams ir pieteliams.

Rep.

lika . sutiko taip prielankiai 
ir meiliai, kad reikia many
ti, jog jų jautriose širde
lėse įdiegė kilnius norus la
vintis ir toliau. Sekančius 
baleto numerius, kaip Čar- 
dą, Gopaką, Pičikatą, atliko 
jau žinomos šokėjos'sesutės 
A. ir M. Leviškaitės, J. Bu- 
dinaitė ir D. Šabrinskaitė. 
Jaunuolis Alb. Banevičius 
akordionuv pagrojo #ir pa
įvairino programą keliomis 
klasikinėmis melodijomis. .

Choro pasirodymas buvo 
lyg ir surpryzas. Mat, bū
ta paskalų, kad, keletui la
bai svarbiu dainininku iš
vykus į tėvynę, chore liko 
spraga ir nuo jos jis jąu ne- 
beatsigaus. O čia štai scena 
pilnutėlė dainininkų ir dar 
puošniuose tautiškuose rū
buose, kuriuos delegacija 
kaipo dovaną parvežė Jš Ta
rybų I^ietuvos. *

Džiugu, kad chore matosi 
jaunų veidelių iš čia gimu
sio jaunimo. Šia lavinasi ir 
dainos ir kalboš.

Choras, nežiūrint; kad be
veik naujas savo sąstatu ir 
taip mišrus dalyvių amžiu
mi, sudainavo taip vyku
siai, kad bent du kartu ta
po publikos iššauktas pa
kartoti.

Chorui akompanavo jau
nų muzikų orkestras, * kurį 
sudarė O. Anilionis, A. Ba
nevičius ir J. Matulevičius. 
Pijanų—Elda Santin.
.. Kadangi, kaip jau minė

ta, buvo svečių iš užsienio, 
tai rytdieną, sekmadienį, 
klube buvo parodyti iš Ta
rybų . Lietuvos gauti filmai 
“Marytė,’ “Daina lydi da|> 
bą” ir žurnalas “Tarybų 
Lietuva.’

Santraukoje tenka pasa
kyti, kad Liepos 21-osios 
minėjimas dalyviams paliko 
labai gerą įspūdį.

Darinėtis

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.

f \

Po miestą pasidairius
s Nepastebėjo pikietų

Per kelias dienas New 
Yorko reakcinės vengrų orga
nizacijos ragino saviškius iš
vykti i McGuire karinį aero
dromą New Jersey valstijoje 
ir kaip pikietai “‘sutikti“ ta
rybinį sprausminį orlaivį. Bet 
nepaisant to viso ragnimo Ir 
organizavimo, tik trys pikic- 
tuotojai teikėsi nuvykti ten. 
Jie buvo iškėlę kokį t&i ran
ka rašytą šūkį, bet niekas jų 
nepastebėjo.

Neįleis newyorkieciu

Saxon Woods, parke prie 
New Yorko priemiesčio Scars
dale bus pastatytas didelis 
plaukiojimo baseinas. Tai bus 
didžiausias baseinas šioje ša

motu galės 
tūkstančiai

iš anksta, 
galės tikta;

gy- 
Now 
sek-

lyje ir jame vienu 
maudytis penki 
asmenų.

Jau1 paskelbta 
kad ten maudytis
Westchesterio apskrities 
ventojai. Tūkstančiai 
Yorko miesto gyventojų 
madieniais ir šventadieniais
išvyksta į didįjį Saxon Woods 
parką, bet jie 
ne maudytis.

Westchester 
manti tokius

negales basei-

> siūlymai: i 
veikimus r ei
tu o , pačiu — 
gyventojų; ret- 

New Yorko te- 
s, muziejus...

apskritis, api- 
New Yorko 

priemiesčius kaip Scarsdale, 
Hartsdale, Larchmont ir ki
tus, yra vyriausiai turčių ap
gyventa. Tenykščių vietovių 
savivaldybės vis priima nuta
rimus neįleisti New Yorko 
gyventojų į tenykščius plia
žus, parkus ir 1.1.

New Yorko spaudoje’ buvo 
keliami tokie 
Westchesterio 
kia atsakyti 
Westchesterio 
kia neįleisti Į ’ 
atrus, galerijas

Kales visą amžių...
Fairlawn, N. J. — 18 metų 

jaunuolis Ronald Marrone 
nuteistas kalėjimui iki gyvos 
galvos. Jis pavasarį išprievar
tavo ir užmušė 15 metų mer
gaitę Ruth Starr Zeitler.
' Teisme paaiškėjo, kad 

Marrone atvyko Į New Yorką 
ir apsilankė Grahamo mitin
ge Madison Square Gardene 
tą vakarą, kuomet nužudė 
merginą. Marrone bendrai bu
vęs “giliai religingas jaunuo
lis“, sako jo tėvai.

APGAVINGAI SKOLINOSI 
Jš BANKŲ PINIGUS

Brooklynietės Bea Rosen
blum ir Susan Barr, pasidavę 
skirtingus vardus, ' lengvai 
gaubdavo iš bankų paskolų po 
$1,000. Jos tai pakartojo po 
keletą kartųj ir vis laimingai 
gaudavo paskolų, kurių visai 
nemanė kada nors 
Bet 
tos

grąžinti, 
vieną, dieną buvo susek- 

ir abi areštuotos.
NAUJA PROTINIŲ 

LIGŲ KLINIKA

Luteronu Medikalinis Cent
ras atidarė naują 
gų kliniką, kuri 
penkias dienas 
Centras' randasi
Fourth Av., New Yorke.

protinių 11- 
bus atdara 
Į savaitę.

ir46 St.

Atsinauj indam as prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai. 

f

PARDAVIMAI
Nauji ir mažai vartoti vyrų kos

tiumai, paltai, batai ir baltiniai. Ga
lite nusipirkti sau, arba pasiuntimui 
užjūriu. Kainos labai prieinamos. 
Pertaisymai veltui. LUTA CLOTH
ING, 599 W. 187 Street, (nuo St. 
Nicholas Ave.) IRT 191st. St.

Televizija
JOHNNY LUCCI

Dabar Turime 
ADMIRAL,! DU MONT, 

EMERSON, GE, “ MAGNA VOX, 
PHILCO, ZENITH, HI-FI 

PHONOS
810 FOREST AVENUE 

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

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

BROOKLYN, N. Y.

MIRUS

Stasiui Brusokui
Reiškiame širdingą užuojautą, jo žmonai 
x Viktorijai, sūnui Walteriui ir 

dukteriai Amilijai.
Povilas ir Ona Juodzevičiai

Atidengė narkotiką sindikatą; jo 
apyvarta buvo 20 mil. dol. j met 
importavo opiumą, heroiną ir 1.1

Federaliniai agentai atiden
gė didelį narkotikų sindika
tą, kuris veikę per jokius 
pekeris metus.^Sindikatas bu
vo toks didęlįs, kad per me
tus darydavo apie 20 milijo
nų dolerių apyvartos, šmuge- 
lininkai dideliais kiekiais im- ' v
portavo Amerikon ' 'kokainą, 
heroiną, opiumą ir kitus nar
kotiku?
kurie žinomi New Yorko ra- 
ketieriai, kaip TJarry Strom
berg ir Henry Teitelbaum, __ , _____
taipgi kai kurie buvę vai-1 narkotikų.

Į sindikatą įvelti kai

Politinėje padangėje

vargina 
tai politinės kom-

Y orkas turi vdi- 
airių. Airiai, 

arba jų vaikai, 
demokratų par-

Miesto majoras Wagneris 
turį naują rūpestį: šion ,šalm 
atvysta Britanijos karalienė, 
ir ji viešės ne tik Washingto- 
ne, o ir New Yorke.

Kaip tai pritinka, jai ruo
šiamas iškilmingas priėmi
mas, bet Wagneris numato 
tam tikras komplikacijas

Ne tai, kad piniginiai klau
simai jį vargina — fondų dėl 
tokių dalykų kaip paradų, 
papuošimo, banketų ir pana
šių išlaidų mięstas turi tiek ir 

^tiek. Kas' vargina majorą 
W/agrterĮ, 
kacijos.

Mat, New 
delį j nuošimti 
Airijoje gimę 
labai Įtakingi 
tijoje, miesto administracijo
je. Jie sudaro daugumą poli
cininkų, gaisrininkų ir Kito
kių, miesto tarnautojų tarpe.

O airių nacionalistinės or
ganizacijos jau pradėjo kam
paniją prieš iškilmingą kara
lienės sutikimą. Vietiniai ai
rių laikraščiai jau sako, kad 
reikia karalienei atsukti nu
garą, parodyti jai, kad ame
rikiečiai nesutinka "su Šiauri
nės Airijos okupacija^ su to 
krašto atskaldymu nuo Airi
jos respublikos.

Tad Wagneris, "kuris žino, 
koks pajėgingas rinkimuose 
yra airių sentimentas, su juo- 
mi turi skaitytis.

Prie to prisideda faktas, 
kad ir graikiškos New Yorko 
organizacijos kelia balsą 
prieš Britanijos karalienę. 
Tiesa, graikų New Yorke pa
lyginamai mažiau'/ * negu ai
rių, bet ir jų v čia yra ' šimtas, 
kitas tūkstančių. Graikai pro
testuoja prieš britišką okupa
ciją Kipre.

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

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

Labiausiai patikipia firma siuntimui paketų į Sovie
tų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Ukrainą sti apmokėtu 

muitu ir garantuotu pristatymu, yra
PAKIBTAI Į RUSIJĄ, INC.

Mūsų ffrma taip suorganizuota, kad kiekvienas siunti
nys yra išsiunčiamas Į 2-3 dienas ir pristatomas į 6-8 sa
vaites. Paketai oro keliu pristatotni į 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. A

\ MES PRIIMAM PAKIETUS MĄNHATTANE
78 SECOND AVE., NEW YORK 8, N- Y.

ORCHARD 4-1540 z
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džius tarnautojai muitininkai.
Kai kurie apkaltintieji jau 

suimti, Liti, rpanoma, 
laiku pasprukti užsienin 
slapstosi šioje šalyje.

Federaliniai agentai 
kad tyrinėjimas vestas 
ilgą laiką kartu su kitų 
policijomis, nes
j ra dalis pasaulinio
narkotikų sindikato.

Konfiskuota nemažai opiu
mo, heroino, kocaino ir kitų

spėjo
arba

sako, 
gana 
šalių 

sindikatas
masto

Praeitą žiemą Wagneris 
.turėjo panašias bėdas su Sau-' 
di-Arabijos karaliaus Saudo 
vizitu. Kad neįerzinti New 
Yorko žydų ' kilmės gyvento
ji], kurie čia sudaro didžiau
sią tautinę grupę, Wagneris 
atsisakė miesto vardu priim
ti Saudą. Atsisakyti priimti 
Britanijos karalienę jis nega
lės, bet visgi, kaip manoma, 
jis bandys padaryti priėmi
mą New Yorke šaltoku.

NEGAVO INDŽIONKŠINO 
PRIES PIKIETĄ

'Bull Lines laivų kompani
ja bandė teisme gaut’ už
draudimą pikietuoti jos prie
plauką, bet teisėjas John E. 
Cone indžionkšino neišdavė. 
Prieplauką piketuoja trys 
marininkų unijos.

VAIKUTIS IŠKRITO PRO 
LANGĄ IR UŽSIMUŠĖ

Tuo metu, kai motma 
šė vaikučiui valgį, trejų 
•tų L. Palmiotti iškrito 
langą ir užsimušė.

ruo- 
me- 
pro

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 11 dieną, 7:30 v. v. Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill. Visi nariai prašomi 
dalyvauti, ypatingai tie, kurių mo
kestis jau laikas pamokėti. Kom.- 

(174-175)

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.

r

savo

jau

LIETUVIU TARPE •
LJ)S 1 Kuopa pastiprino 

paminklo fondą

LDS 1 kuopos susirinkimas 
rugsėjo 3-ą įvyko gan sėk
mingas ir nuodarbus nežiū
rint pošventinio ir vidurvasa- 
riškaį, šilto vakaro. Būreliui 
narių,z kurie visuomet rūpina
si organizacijos gerove, nie
kada nebūna per karšta nei 
per šalta.

Kuopa svarstė apie
metinį banketą. Kadangi šių 
metą gale yra numatyta 
daug banketinių pramogų, 
kuopiečiai mano, kad nfetinka 
ir nenaudinga būtų p draugin
gų organizacijų tradicinių 
banketų laiką veržtis. Kuopa 
vykdys savo banketą tuo pat 
laiku, kaip jau vykdė . pas
kiausiais metais, kada nors 
vasario : mėnesį. ,x* *

Skaitė laišką iš Dariui, ir 
Girėnui paminklo komiteto ir 
girdėjo susirinkimo dalyviai 
išsamius papildomus praneši
mus iš kuopos atstovų tame 
komitete. Juos pateikė A. 
Gilmanas, J. Kairys, A. Bal
čiūnas. Kiti nariai taipgi reiš
kė, minčių. Nąi’ius jaudino tas, 
kad vėl prašoma aukų, o pa
minklo statymas delsiamas. 
Gi kainos viskam kyla. Kai 
kurie nartai reiškė baimę, kad 
amžinas delsimas apdildys 
fondo perkamąją galią ir ga
li įvykti taip, kad belaukiant 
labai jau Uškaštingo pamink
lo nebepastatysime nė jokio. 
Pagaliau juk gėda lietuviams 
dėl to kuklaus paminklėlio 
per Ištisus dešimtmečius kal
bėti, o praktikoje jo neparo
dyti. Kuopos atstovų užtikri
nimas, kad paminklas jau už 
mėnesio ar kiek bus tikrai 
statomas, nariai nurimo ir vėl 
paskyrė fondui dešimtinę. 
Kuopa nę kartą buvo prisidė
jusi ir praeityje, pirmesniuo- 
se vajuose.

Kuopa šiuo tarpu turi 3 
ligonius, kai kurie serga ilgai. 
Linkime jiems sveikatos, 
kiame sugrįžtančių pas

lau- 
mus.

Susirinkimas
L’L.D. 185 k. susirinkimas 

įvyks rugsėjo (Sept.) 11, va
kare, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill. Nariai malo
nėkite susirinkti skaitlingai, 
nes bus nominacijos Centro 
valdybos.Kurie dar nepasi
mokė ję už šiuos metus, malo
nėkite pribūti ir pasimokėti. r

Valdyba

REAL ESTATE

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

(173-179)

TRUCKS

Brockway, Wooden Tank Truck. 
Only (33,000 True Milaege) equipped 
with pump, new tires, new .air 
brakes. In A-l mechanical condi
tion. Can be used for gas, milk, vin
egar, etc. $700 full price. REX 
VINEGAR CO., 828 Raymond Blvd., 
Newark, N. J. Market 8-4473.

'(170-176)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

\

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

MArket 24S172

4 pusi. Laisvė (Liberty) ŠestacL, rugsėjo (Sept.) * 7, 195'

HELP WANTED MaIE

STALŲ VALYTOJAI ’-H
Daliai4 laiko ar pilnam Taikui, 

Patyrimas reikalingas. Kreipkitės'? 
asmeniškai po 2:30 v. dieną, pas 
Marlene Rossbach.

RESTAURANT ON THE MT. 
Suffern, N. Y.
SUffern 5-1500

’ (173-175)

HELP WANTED—FEMALE ‘

PATARNAUTOJOS x
Daliai laiko ir pilnam laikui. Pa

tyrimas reikalingas. Kreipkitės as
meniškai po 2:30 v. dieną prie Mar
lene Rossbach.

RESTAURANT ON THE MT.
Suffern, N. Y. • .♦
SUffern 5-1500.

(173-175)

NAMŲ DARBININKE
Guolis vietoje ar kitur.

Patyrusi. Su Paliudijimais.
Maža šeima. Gera alga.

NA. "8-4743. v
(173-174) -

/•*

Lakrodininkas. Geros rūšies laik
rodžiai. Gera proga, maloni apylin
kė. 5 dienos, 9 v. r., iki 5:30 v. v. 
Matykite Mr. Messer. OMEGA 
WATCH CO., 655 Madison Avė.? 
J 4th fl., New York City.

(174-176)

Linotipininkas. Priruošimas laik
raščio. Nuolat. Mokame' viršaųfc. 
Geras viršlaikis tinkamam Vytuk 
Vakarais. H. P. JOHNSON, 42 Be
dell St. Freeport 9-3843.

(174-176)'

BUSINESS OPPORTUNITIES

Gas Station. Property, good loca
tion and opportunity,, Brooklyn. 
Other interests. See it at: 4202 
Glenwood Rd., or phone GE. 4-4062.

(173-175)

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

(173-11*9)

Patarnavimo Stotis. Pilnai įrengfia. 
Du šuliniai. Puiki proga. PrivatiŠkaš 
savinlinkas parduoda, turi kitus už
siėmimus. Gyva apylinkė. Geras biz
nis. BA. 8-2693.

(173-174) .

Gas Station. Fine corner location. 
Tow truck, stock and so forth. 
Private owner. Well established. 
Good for partners. 14,000 gallons 
per month. No/ tie in insurance. 
NI. 5-5054.* AP. 7-9689.

■ (173-175)

BOATS

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

,(173-179)

Verity Skiff-28 footer. Equipped 
with Chrysler Crown Engine 
(1952). Sleeps 4, toilet, galley, can 
be inspected in Freeport, L. I., this 
week. Private party sacrificing at 
$1,800. HAnover 2-7300, Ext. 468. 
Evenings ULster 2-0728. B'klyn.

(172-176)

MISC. ADS

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, 
4308 New York Ave., Union Citaį 
N. J. Union 5-5442. IV,, .

(174-18j)

2-TD-18 caterp, 2 
flat 6 & 10 wheels. 
2 cement trucks. 4& 
1 P&H Truck Crane.

Buldozers. 
Ford trucks, 
1 Irit. dump, 
& 5% yards; 
All A-l cond. Forced to sell.

LA. 5-0218. L. I.'
(170-176)

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

• (172-78)

Hanoi. — Jugoslavija^/ 
vice-prezidentas Vuknovi 
apleido Šiaurės Vietnamą




