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KRISLAI
Barbarizmas!
Dvi stebėtinos poros.
Ranka ranką mazgoja. 
Dar toli nuo mėnulio. 
Kyšių kyšiai.
Tebesiskaldo.

Rašo A. Bimba

Jimmy Wilson dar tik 5.5 
metu amžiaus. Jis yra negras. 
Jis gyvena Alabamos valsijo- 
je. Jis sėdi kalėjime ir lau
kia mirties. Jis .jau nuteistas 
pi irt i.
f Už ką?

Tik. už tai, kad iš baltos 
mcceriškės pavogė $1.95'

Ar begalima Įsivaizduoti 
žiauresnį barbariškumą ? !

šiomis dienomis mirė du 
įžymūs žmonės — vienas Pa-j 
ryžiuje, o kitas Phoenix, Ari
zonoje. Vienas buvo garsus 
mokslininkas, o kitas—istori-j 
kas.

Paryžiuje mirė prof. Frede
rick Joliot-Curie, Arizonoje— 
Mrs. Mary R. Beard. Curie 
buvo mokslininkas, Mrs. Beard 
—istorikė.

Nepaprasta ir stebėtina štai 
kas:

Prof. Joliot-Curie išgarsėjo 
moksle ne vienas, bet kartu su 
savo mokslininke žmona Mme 
Joliot-Curie. Ir Nobelio premi
ja buvo suteikta abiem kartu 
už pasižymėjimą fizikos moks- 
le.0
> Istorikė Beard irgi ranka 
rankon darbavosi ir pėda pė- 
don ėjo su savo vyru, taip 
pat istoriku, Dr. Charles 
Beard. Jie bendrai studijavo, 
bendrai rašė. Ypatingai man 
patiko ir ypatingai didelės 
įtakos į mane padarė jų vei
kalas “The Rise of American 
Civilization” (1927 m.). Tai 
dvitomis kūrinys. Vargiai ra
si senosios kartos amerikietį, 
besidomintį istorija, kuris ne- 
būų skaitęs ir studijavęs šį 
Mrs. Beard ir Mr. Beard vei
kalą.

Toks vyro ir žmonos bend
radarbiavimas, kokis pasireiš
kė šiose dviejose porose, yra 
labai gražus dalykas, labai 
retas dalykas. Kiekvienas jų 
buvo žymus, kiekvienas iškilo 
į^dideles aukštumas savo pro
fesijoje tiktai bendrose pa
stangose. Vienas kitam padė
jo, vienas kitą papildė.

Aną dieną prieina prie ma
nęs kukli, maloni, senyva mo
teriukė ir skundžiasi:

—Mano vyrelis serga, sun
kiai serga. Bet niekas jo ne
lankote. Kodėl? Toks jis gė
las žmogus!

Ir pagailo man moteriškės. 
Ir pradėjau aš mąstyti: Kas 
atsitiko? Kodėl mes tą drau
gą pamiršome, apleidome?

Tuojau pradėjo , išryškėi!i. 
Pasirodo, kad jis, tas drau
gas, mus pirmiau užmiršo, ne
gu mes jį. Per paskutinius de- 
sėtką su viršum metų .niekur 
jo nebesimatė — nei koncer
tuose, nei piknikuose, nei šiaip 
sueigose. Kai sveikata pašli
jo, kai liga nuspaudė, kadaise 
buvęs veiklus draugas pasige
do draugų, pajuto vienatvę.

Gaila, labai gaila.
Niekam, niekam neapsimo

ka be laiko tapti gyvuoju la
vonu. Eik, krutėk, būk su 
draugais ir prieteliais. Nepa
miršk jų, atsimins jie ir tave.

(Tąsa 6-tam pusi. )

Svarbus teismas
Irako sostinėje

Bagdadas. — Irako res
publika teisia 30 buvusių 
aukštų senosios valdžios 
karininkų ir 78 civilius. Jie 
pastatyti prieš penkis mili- 
tarinius teisėjus, kuriems 
pirmininkauja pulkininkas 
M. M. Aminas. Šį teismą 
seka užsienio koresponden
tai, jų tarpe amerikietis 
Homer Big a r t, k u r i s 
smulkmeniškai aprašo. 
“Jungtinės Valstijos per sa
vo ambasadą palaikė suo
kalbininkus prieš Siriją ir 
arabų šalis”, kaltina liudi
ninkas generolas Arefas.

Pirmiausiai yra teisia
mas generolas Graži Dagh- 
estani, buvęs prie karaliaus 
Faisalio valdžios armijos 
viršininkas.. Generolas 
Rafg Arefas liudija, kad 
jau 1952 metais Jungtinių 
Valstijų ambasada finansa
vo suokalbininkus prieš Si
rijos respubliką. Suokalbi- 
.ninkai turėję savo centrą 
šalia JAV ambasados.

T. Sąjunga plečia 
Antarktikos tyrimą

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjunga informavo kitas 
valstybes, kad ji įsteigs dar 
dvi stovyklas Antarktį ko j e. 
Viena bus Queen Maud 
žemės srityje, o kita prie 
Belingshauseno jūros.

Dabar TSRS turi penkias 
stotis: Mirnyji, Pionierska- 
ja, Sovietskaja, Komso- 
molskaja ir Vostok, ir iš jų 
TSRS mokslininkai eina 
linkui Pietinio žemės aši
galio.

Surado labai daug 
žmonių senybių

Roma. — Nuo 1956 metų 
mokslininkai tyrinėjo Alpių 
kalnus Šveicarijos ir Fran- 
cūzijos pasieniuose. Suras
ta daug urvų, kur žmonės 
gyveno prieš 3,000 metų.

Urvuose surado daugybę 
braižinių, iškalimų akme
nyje, žmonių ir galvijų at
vaizdų. Mokslininkai surin
ko virš 15,000 visokių lie
kanų, kurios turi istorinę 
svarbą, ir virš 600 akmenų, 
ant kurių yra iškalti atvaiz
dai.

“TAIKOS REIKALAI 
TVIRTĖJA”, — CHOU 

EN-LAI
Pekinas. — Kombodijos 

premjeras Sihanoukas sve
čiuojasi Kinijoje. Kombodi- 
ja užmezgė diplomatinius 
ryšius su Kinija. Kinijos 
premjeras Chou En-lai sa
ko, kad tas griauna suokal- 
bininkų karinę sąjungą Pie
tų Azijoje, kaip griauna 
panašią sąjungą Vakarų 
Azijoje įvykusi Irako reyo- 
liucija. Taikos reikalai tvir
tėja, sakė Kinijos premje
ras.

Generolas Arefas liudija, 
kad šiemet, kada Turkija 
ruošėsi pulti Siriją, o Ta-i 
rybų Sąjunga ją persergė
jo, tai generolas Daghesta- 
ni, su savo šalininkais, bu
vo suplanavę išsprogdinti 
tiltus, ardyti kelius, kad 
trukdyti Tarybų Sąjungos | 
armijai pasiekti Siriją. Jis 
liudijo, kad tuo laiku gene
rolo Daghestani šalininkai 
sudegino daug aliejaus pa
talpų Bagdado srityje, kad 
aliejus nepatektų tarybinei 
armijai.

Generolas Arefas, kuris 
pats buvo suokalbininkų 
tarpe, ir kiti, liūdiia, kad 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius reikalavo Irako dar 
1956 m. lapkrityje užpulti' 
Sirijos respubliką. Bet tas 
neįvyko tik todėl, kad Ta
rybų Sąjunga ir kitos vals
tybės tvirtai užstojo Egip
tą, kurį tuo laiku puolė Iz
raelis, Anglija ir Francūzi-

Irakas areštavo 
amerikietį

Bagdadas. — Leitenantas 
Abdul Bakeri teisme liudi
jo, kad suokalbininkams al
gas išmokėdavo buvęs Jung
tiniu Valstijų laivyno žmo
gus C. J. Halkias. Bakeri 
liudijo, kad nuo 1952 m. 
Halkias gaudavęs pmV;ų iš 
JAV ambasados. .

Halkias, graikų tautos 
žmogus, gimęs Bagdade, 
1939—1945 metais tarnavo 
Amerikos laivyne. Po karo 
atvyko į Bagdada, kur turi 
krautuvę. Jis vedęs Ameri
kos ambasados sekretorę. 
Dabar areštuotas ir bus tei
siamas.

ISLANDIJA ĮSPĖJO 
ANGLIJOS ŽVEJUS

Reykjavik. Anglija 
grūmoja, kad su rugsėjo 1 
diena jos žvejai gaudys žu
vis tik 4 mylios nuo Islandi
jos pakrančių, o jeigu islan
dai tam kenks, tai anglų 
karo laivai apsaugos žvejus.

Islandija paskelbė, kad 
12 mylių nuo jos krantų yra 
jos teritoriniai vandenys. 
Ji sako, jeigu, anglai prisi
dengs karo laivų pagalba, 
tai tas reikš užpuolimą ant 
Islandijos.

MIRĖ DIPLOMATAS 
JOKŪBAS LOMAKINAS

Maskva. — Mirė Jokūbas 
Lomakinas, žymus tarybi
nis diplomatas.. Jis buvo 
gerai žinomas ir amerikie
čiams, nes ilgoką laiką bu
vo Tarybų Sąjungos gene
raliniu konsulu San Fran
cisco mieste, o vėliau New 
Yorke-. Vėlesniu x laiku Lo
makinas buvo Kinijoje.

Tunis. — Tunisija pakels 
armijos skaičių iki 18,000 
vyrų.

Afro-Azijos tautos 
prieš intervenciją

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų asamblėjoje Indi
ja vadovauja Afro-Azijos 
tautų kovai už privertimą į 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų atšaukti karines jėgas 
iš Artimųjų Rytų.

JAV Valstybės sekreto
rius Dulles prašo Lotynų 
Amerikos atstovų, kad jie 
vieningai la:kytųsi su JAV 
ir atmestų Afro-Azijos pa
siūlymą.

Teismas pasisakė 
isž negru teises

Washingtonas. —The Eight | 
United Circuit Court of 
Appeals 6 balsais prieš 1 
nutarė, kad rasinė integra
cija (mokymasis juodiems 
ir baltiems vaikams bend
rai) neturi būti atidėta Lit- 
le Rock High mokykloje.

Prieš kiek laiko Jungti
niu Valstijų distrikto teisė
jas Harry J. Lemley buvo 
patvarkęs integraciją ati
dėti dvejiems fnetams ir 
pusei. Dabar aukštesnis 
teismas jo tą patvarkymą 
atmetė, šešių teisėjų var
du pareiškimą parašė teisė
jas Martin C. Mattes, ku
riame sako, kad Jungtinių

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Valdiš

kuose rateliuose kalbama, 
kad Jungtinės Valstijos su
tiks laikinai sustabdyti ato
minių bombų bandymus.. 
Sako, kad tai specialistų 
susitarimo Genevoje rezul
tatai.

Washingtonas. — Sako
ma, kad Tarybų Sąjunga 
prisiuntė Amerikai naują 
notą, reikalaudama sustab
dyti atominių bombų ban
dymus.

New Yorkas. — Dešimt 
arabų šalių Jungtinių Tau
tų asamblėjoje pagamino 
bendrą rezoliuciją Artimų
jų Rytų reikalais. Gal ši re
zoliucija bus priimta.

Washingtoinias. —. Sena
tas 49 balsais prieš 41 at
metė Butler-Jenner bilių, 
kuriame, buvo siūloma su
varžyti J. V. Aukščiausiojo 
Teismo teises.

RHEE NENORI SAVO 
ARMIJĄ MAŽINTI

Washingtonas. — Pieti
nės Korėjos diktatorius 
Rhee palaiko 725,000 armi
ją, kurios apginklavimas ir 
užlaikymas gula ant Jung
tinių Valstijų. Amerikos 
generolai norėjo, kad jis tą 
savo armiją sumažintų ant 
90,000 vyrų, bet Rhee atsi
sakė.

Brasilia. — Brazilijos ir 
Tarybų Sąjungos prekyba 
auga.

Svarbus susitarimas 
A-bombų reikalais

Geneva. — Rytų ir Vaka
rų mokslininkai, kurie čia 
laiko konferenciją, jau su
sitarė , svarbiais punktais 
susekimui atominių bombų 
bandymų. Dar reikės kelis 
punktus išspręsti, bet nėra 
abejonės, kad mokslininkai 
susitars.

Viso pasaulio žymūs 
mokslininkai nuo seniai sto
ja už uždraudimą atominių 
ginklų.

Valstijų konstitucinės tei
sės negali “nusilenkti prieš 
gaujos arba atskirų piliečių 
priešįstatymišką nusiteiki
mą”,

Minimoje mokykloje mo
kymas prasidės rugsėjo 2d.

Pranešama, kad dabar 
Eisenhowerio valdžia daro 
planus palaikymui įstaty
mų pietinėse valstijose.

Iš Little Rock, Arkansas, 
praneša, kad gubernatorius 
Orval Faubus suošiasi su
šaukti specialę Arkansas 
valstijos seimelio sesiją. Jis 
yra vienas iš kalti” inkų pa
neigime negrų jaunimo tei
siu, c

Little Rock, Arkansas. — 
Gubernatorius’ Orval Fau
bus sako, kad jis nenaudos 
valstijos milicijos apsaugo
jimui integracijos mokyk
lose.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris ragi
na pietiečius, kad jie pasi
duotų Aukščiausiojo Teis
mo 1954 m. nutarimui, kad 
kiekvieno “šventa pareiga” 
laikytis įstatymų integraci- 
jos reikalais.

Bagdadas. — Amerikos 
ginklai, kurie buvo išsiųsti 
laivu karaliaus Faisalio val- 

( džiai, bus pristatyti į Iraką. 
JAV ambasadorius sako, 
kad jie bus atiduoti Irako 
respublikai.

Beirutas. — Vėl prasidė
jo susirėmimai Bei r u t o 
mieste. Buvo mesta kelios 
bombos ir tratėjo kulko
svaidžiai.

NAUJI AUTOMOBILIŲ 
VIEŠKELIAI

Richmond, Va. — Atida
rytas naujas automobilių 
vieškelis tarpe Richmondo 
ir Patersburgo miestų, 35 
mylių ilgio. Tai bus didelis 
pagerinimas susisiekimo 
tarpe pietų ir šiaurės vals
tijų. Jo nutiesimas kainavo 
$75,000,000.

Pennsylvania valstijo j e I 
padarytas planas, nutiesti 

• naują vieškelį nuo Strouds- 
burgo iki Shanon, per visą 
valstiją iš rytų į vakarus.

Indonezija minėjo 
laisvės sukaktį

Jakarta. — Rugpiūčio 17 
d. sukako 13 metų nuo In
donezijos pasiskelbimo ne
priklausoma valstybe. Try
lika metų nepriklausomy
bės, trylika metų Indonezi
jos kovų prieš užsienio im
perializmo intervenciją!

Indonezijos prezidentas 
Sukamo kalbėjo į susirin- 
kus'ą minią. Jis sveikino 
tas valstybes, jų tarpe Ta
rybų Sąjungą, Kiniją, Indi
ją, kurios gelbėjo Indonezi
jos laisvei.

Kas dėl Vakarų, tai jis 
sakė: “Vakarų pasaulis ma
no, kad jo pareiga padary
ti Indoneziją panašia į 
juos”. Sukamo sakė, kad 
Indonezija pas'rinko kitą 
kęlią ir nuo jo nesitrauks.

Atžymėdamas užsienio 
intervenciją • į Indoneziją, 
jis reikalavo, kad Anglija 
ir Jungtinės Valstijos pasi
trauktų iš Artimųjų Rytų. 
Tarp kitko jis sake: “Nepa
vyko Vakarams karštasis 
karas pas mus, nepavyko

Arabijos ir Egipto 
svarbus susitarimas

Kairas. — Arabijos sosto 
įpėdinis Faisalis ir Jungti
nės Arabų Respublikos pre
zidentas Nasseris padarė 
svarbų susitarimą. Jo 
smulkmenų neskelba, bet 
pranešta, kad visi skirtu
mai išlyginti”, kad “susi
tarta bendrai veikti arabų 
gerovei”.

Tuojau po to Indija, In
donezija ir Irakas Jungti
nėse Tautose pareikalavo, 
kad Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų karinės jėgos išsi
kraustytų iš Jordano ir Li
bano.

DĖL INDONEZIJOS IR 
JAV SANTYKIAVIMO
Jakarta. — Indonezijos 

užsienio ministras išreiškė 
pasitenkinimą, kad “paga
liau Washingtone suprato, 
jog iš gerų santykių Ame
rikos su Indonezija bus nau
dos dėl abiejų šalių”.

Tą jis sakė, kada Ameri
kos lėktuvai atgabeno nedi
delių ginklų. Vienok jis nu
rodė, kad dar “ilgas kelias 
iki galutinio pagerinimo 
valstybinių santykų”. Jis 
sako, kad Indonezija nesi
rengia trauktis nuo dabar
tinio kelio.

VAN CLIBURN JAV 
IR TSRS PROGRAMOJE

BrusseLs. — Paskilbęs 
pianistas Van Cliburn daly
vauja Pasaulinėje parodoje 
Bęusselyje. Jis dalyvavo 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos koncertuose.

Maskva. — Armijos or
ganas “Krasnaja Zvezda” 
rašo, kad Amerikoje per
daug giriasi submarino 
plaukiojimu po ledynais.

jiems ir Egipte,. tai dabar 
jų velnias šoka kitame pa
saulio krašte”.

Buvo karinis paradas. 
Ore skrajojo daug lėktuvų. 
Jų tarpe buvo Vakarų iš
dirby stės, bet daugiausia 
tarybiniai “Mig”, “Iliuši- 
nai” ir kiti.

Kinijos premjeras Chou 
En-lai prisiuntė Indonezi
jai pasveikinimą ir pažadė
jimą pilniausios paramos. 
Gauti pasve'kinimai iš Ta
rybų Sąjungos ir liaudiškų 
respublikų.

Laimėjus Indonezijos 
respublikai prieš sukilėlius, 
keičiasi ir Vakarų politika. 
Amerikos keli dideli* lėktu
vai “Globemasters” atskri
do iš Japonijos ir atgabeno 
Indonezijos armijai nedide
lių ginklų ir amunicijos. 
Pirmiau Jungtinės Valsti
jos atsisakė Indonez i j a i 
parduoti ginklų. Indonezi
jos valdžia pirmiau tvirti
no, kad sukilėliai kariavo 
Amerikos ginklais.

Nebus nusileista 
revizionistams

Maskva. — Tarybi n i a i 
žurnalai ir dienraščiai pra
dėjo aštrią kritiką prieš 
marksizmo revizionistus. 
Jie pamatinei kritikuoja 
Jugoslavijos, tritojistus ir 
kai kuriuos lenkų nukrypi
mus.

Tarybinė spauda atžymi, 
kad jau seniai pats gyveni
mas įrodė marksizmo-leni
nizmo kelio neklaidingumą, 
ir revizionistai neturės pa
sigailėjimo.

Laikraščiai ir 
jų popierius

New Yorkas. — Per 1958 
metų pirmuosius, šešis mė
nesius popieriaus pagamin
ta 3.6 procento mažiau, 
kaip 1957 metais. Buvo pa
gaminta tik 15,000,000 tonų.

Popieriaus gaminimo 
fabrikai dirba 90 procentų 
savo pajėgumo. Jo gamin
tojai sakosi įvedė daug 

.naujų mašinų, tai popie
riaus gamyba atliekama 
skubiai ir gerai.

Už $1.95 NORI 
NUŽUDYTI NEGRĄ

Montgomery, Ala. —Rug
sėjo 5 dieną bus nužudytas 
negras Jimmy Wilson, jeigu 
žmonių reikalavimai jį ne
išgelbės nuo mirties.. Mrs. 
E. Barker kaltina negrą, 
kad 1957 m. liepos 27 d., Ma
rion, Ala., šis negras pačiu
po nuo jos $1.95. Baltųjų 
teismas nuteisė jį nužudy
ti.

Tel Aviv. — Izraelio val
džia susirūpino Jordano pa- 
dėčia. Numato, kad Hussei- 
nas jau neilgai išsilaikys.
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Multimilijonieriai kandidatais
DABAR JAU AIŠKU, kad Republikonų partijos 

kandidatu į New Yorko valstijos gubernatorius bus Nel
son A. Rockefeller. Jis iššlavė iš kelio visus savo konku
rentus, išskyrus senatorių Mahoney, kuris sakosi nesi
trauksiąs iki pat partijos konvencijos. Tačiau niekas 
rimtai nebekalba apie Mahoney “pasispardymą”. Visi 
politikieriai yra tos nuomonės, jogRockefellerio oponen
tai partijos konvencijoje pasitrauks be jokio rimtesnio 
mūšio.

Nelson Rockefelleris savo kampaniją pradėjo labai 
anksti. O kadangi doleris jam nieko nereiškia, nes jis jų 
turi daugiau negu proto, tai nebuvo sunku susirasti šim
tus agitatorių už savo kandidatūrą į valstijos gubernato
rius ir visus New Yorko valstijos republikonus paskan
dinti savęs garbinimo propagandoje. Štai, rašant šiuos 
žodžius, mums atėjo storulis, siuntinys gražiausiai išleis
tos literatūros apie Rockefeller) ir jo kandidatūrą, taip 
pat vėliausios mados nuotrauka. Toje literatūroje šis 
multimilijonierius visaip išgarbinamas ir iškeliamas į 
padanges.

DEMOKRATŲ KANDIDATAS irgi tos. pačios tur
čių klasės sūnus. Harrimanas, dabartinis gubernatorius, 
neturi jokių oponentų. Demokratai jį tikrai nominuos 
antram terminui. Nėra abejonės, jog jo kandidatūrą, 
atėjus rinkimams, parems ne tik Liberalų partija, bet ir 
didelė organizuoto darbininkų judėjimo dauguma. Be
veik visos didžiosios darbo unijos randasi politinėje de
mokratų kišenėje. Jos mano, kad iš dviejų blogų apsi
moka pasirinkti mažesnį blogą. Republikonus jos laiko 
didesniuoju blogu.

Tačiau tai dar toli gražu nereiškia, jog Harrimano 
laimėjimas jau užtikrintas. Reikia atsiminti, kad jeigu 
New Yorko mieste didžiulė piliečių dauguma palaiko 
demokratus, tai viršutinėje valstijos dalyje, farmų dis- 
triktuose, viešpatauja republikonai. Atsiminkime, kad 
Harrimanas ir anais metais laimėjo rinkimus “tik per 
plauką”, tik, rodosi, keletu desėtkų tūkstančių balsų. 
Na, o dąfbo unijos ir tuomet palaikė jo kandidatūrą. To
dėl ir šiehiet demokratai neturi jokios garantijos, jog 
jiems’bus nesunku su multimilijonieriumi Nelson Rocke- 
felleriu susidoroti.

Kaip ten bebūtų, bet gal bus pirmas toks Šioje vals
tijoje atsitikimas, jog abiejų didžiųjų partijų kandidatai 
yra multimilijonieriai. Daugeliui piliečių tai sudarys ne
mažą galvosūkį. Jiems bus nelengva pasirinkti. Pirmiau 
jiems buvo nelengva suprasti, kodėl demokratai pasista
tė kandidatu geležinkelinio .kapitalo šulą. Dabar jie ma
to, kad ir republikonai pastatė dar stambesnį kapitalis
tą, aliejinio -kapitalo galvą.

Naujas nuosprendis 
del Little Rock
" ARKANSAS VALSTIJOS gubernatorius Orval 
Faubus buvo susiradęs federalinį teisėją, kuris patvar
kė, kad Little Rock Central High School mokykloje ra
sinė integracija turi būti atidėta dvejiems metams ir 
pusei. Tuo labai džiaugėsi visi rasistai. Jie manė, kad jų 
pasipriešinimas integracijai juos apvainikavo dideliu 
laimėjimu. Bet šiandien tiek jų vadas gub. Faubus, tiek 
jie visi yra labai nusiminę. Jų laimėjimas buvo labai 
.trumpas.

Aštuntojo Distrikto Apeliacijų Teismas atmetė tei
sėjo Lemley patvarkymą ir įsakė rugsėjo 2 d. minėtą mo
kyklą atidaryti su integracija. Tai reiškia, kad saujelė 
negrų mokinių, kurie pernai buvo priimti, turi teisę lan
kyti klases kartu su baltaisiais mokiniais ir šiemet.

Šis teismo nuosprendis yra labai svarbus. Jį nuošir
džiai tenka pasveikinti visiems rasistų priešams, visiems 
tikriems demokratijos ir žmoniškumo šalininkams. Bent 
jau laikinai pastotas kelias rasistų pastangoms teismo 
pagalba, sukaneveikti šalies Aukščiausio Teismo nuo
sprendį panaikinti mokyklose segregaciją. Nuo dabar 
integracijos šalininkams bus lengviau ir drąsiau darbuo
tis už panaikinimą segregącijos mokyklose visuose pie
tuose. Šiuo savo nuosprendžiu minėtas Apeliacijų Teis
mas pasako federaliniams teisėjams pietinėse valstijose: 
jūs negalite pastoti kelio progresui mūsų šalies mokyk
lose. Jūs neturite teisės daryti rasistams nuolaidas. Jūs 
privalote ištikimai pravesti Aukščiausiojo Teismo pa
tvarkymus prieš negrų atskyrimą mūsų šalies mokyklų 
sistemoje.

Tačiau, ar tas reiškia, kad gub. Faubus. ir jo klika 
jau pasiduos Apeliacijų Teismo nuosprendžiui ir nebesi
priešins integracijai mokyklose? Ne, nereiškia. Jie jau 
galvoja apie naujus būdus tęsimui pasipriešinimo.

Iš kitos pusės, reikia manyti, kad Apeliacijų Teismo 
patvarkymas susilauks plačiausio pritarimo visoje Ame
rikoje. Netenka abejoti, jog ir pietinėse valstijose daug 
rasistiniai nusiteikusiij žmonių rimtai pagalvos apie be
viltiškumą priešintis tam, kas turi ateiti, kas jau ateina., 
Rasinė segregacija, visokia rasinė segregacija nesuderi
nama su amerikinės demokratijos tradicijomis ir pla
čiausiais Amerikos liaudies poreikiais. Ji turi trauktis 
šalyn. Ji anksčiau ar vėliau bus iššluota iš visos mokyk
lų sistemos visur.

Niekuomet pirmiau

Socialistų lyderis Norman 
Thomas nuvykęs Chicagon 
savo kalboje pakritikavo 
valstybės sekretorių Mr. 
Dulles. Thomas pasakė, 
kad Mr. Dulles yra, “tur 
būt, blogiausias valstybės 
sekretorius Jungtinių Vals
tijų istorijoje.” Pasakyta 
gryniausia teisybė.

Bet vietoje savo ideologi
nį ir parti j i nį kolegą už tai 
smarkiai pasveikinti ir su
teikti jam medalį už drąsą, 
menševikų “Naujienų” re
daktorius Thomasą smar
kiai subarė. Dabar esą to
kie laikai, kuomet mūsų ša
lies valdovus nevalia kriti
kuoti. Ypač Mr. Dullesą 
reikią palikti ramybėje šiuo 
momentu, “kada jisai ren
giasi Jungtiniu Tautų pil
naties susirinkim-e ginti A- 
merikos ir laisvojo pasaulio 
reikalus nuo Rusijos agre
sijos” (“N.” rugp. 13 d.).

Vadinasi, jeigu Grigaitis 
turėtų galią, jisai tuoj Mr. 
Thomasui ir kitiems kriti
kams uždarytų burną. Žo- 

hitleriškai.
valdininkus 
kada jie ei- 

keliu, veda

Jeigu nevalia 
kritikuoti tada, 
na klaidingu 
suktą, klaidingą ir net pa
vojinga politiką, tai kada 
juos galima kritikuoti? Ar 
tada, kad jie sėdi namie, 
ima algas ir lošia korto- 
m is ?

Tas pats “Naujienų” re
daktorius šimtu procentų 
užgiria ir teisina mūsų yy-l 
riausybės nu s i s t a t y m ą I 
prieš užmezgimą diplomati
nių ir kitokių ryšių su di
džiąja kinų tauta. Girdi, užgieda: 
negalima lyginti-su Iraku, traukti Amerikos n Angli- 

ir jos kariuomenę iš Libano
nuuu ...v. • . • v. ' , . L •.
sii valdžia užeyrė be jokio vakariečių , pralaimėjimas 
neisimu. Irakas niekuo . v
mums nenusidėjęs, o Kini- nujos turi pasilikti.

kur įvyko perversmas 
kurio naują vyriausybę mū
sų 
delsimo. Irakas n i e k u o

ja su savo sava noriais 
mums ir dar keturiolikai 
kitų kraštų daug žalos pa
dariusi Korėjoje.

Dal-eiskime, jog tai yra 
tiesa. Betgi daug, daug 
kartų didesnė tiesa su Vo
kietija ir Japonija. Ar jos 
nekariavo prieš mus ir be
veik visą pasaulį? Juk jos 
milijoną kartų daugiau ža
los ’ mums ir visam pasau
li ui pridarė, negu Kinija. 
Tačiau mes jas jau seniai- 
pripažinome, su jomis ve-į žygiu Amerikos ir Anglijos 
dame visokiausią biznį ir 
dar pasidarėme savo tal
kininkėmis tarptaut i n ė j e 
politikoje, tiesiog atsigulė
me vienon lovon.

Taigi, absoliutiškai jokio 
pateisinimo mes neturime1 
n e p r i p a žinimui Kinijos. ■ 
Tuo savo klaidingu nusi
statymu sekretorius Dulles 
ir prezidentas Eisenhowe- 
ris kenkia ne tik pasaulinės 
taikos, bet ir mūsų krašto 
reikalams. “Naujienų” re
daktorius galvą guldo už 
perdėm klaidingą, nepatei
sinamą politiką. Ta* politi
ka turės būti pakeista. Kas 
to nesupranta ir nenuma
to, tas nieko nenusimano 
apie pasaulio reikalus.

BUVUSIŲ HITLERIO 
AGENTŲ BALSAS

Nebelieka jokios abejo
nės, jog apie kanadiškę 
“Nepriklausomą Lietuvą” 
Jono Kardelio vadovybėje 
yra susispietę sunkiai lietu
vių tautai nusidėję žmonės. 
Štai rugpiūčio 13 d. tame 
laikraštyje skaitome šlykš
tų be parašo straipsnį “Pir
čiupio tragedijos kaltinin
kai.” Visiškai atvirai, vi
siškai begėdiškai už sunai-

kinimą Pirčiupio ir kitų gyveno Antrojo pasaulinio
Lietuvos kaimu ir išžudy
mą jų žmonių Antrojo pa
saulinio karo metu kaltina
mi ne hitleriniai okupantai 
ir,jų lietuviškieji talkinin
kai, bet Lietuvos didvyriš
kieji partizanai, kuriuos 
straipsnio autorius vadina 
“banditais.” Girdi, jie, 
partizanai, su savo veikla, 
vokiečius išprovokavo prie 
tų s-ekrdynių. i

Vadinasi, už išžudymą 
pusės milijono Lietuvos ci
vilinių žmonių kalti ne oku
pantai, ne hitlerininkai, ne 
tie žmonių skerdikai, o ko
munistiniai partizanai, ku
rie padėjo iš vidaus Ame
rikai ir Tarybų Sąjungai ir j 
jų talkininkams vokiečius 
pliekti! Tokia pat logika 
vadovaujantis, tai išeina, 
kad ir už visa kara kalti 
ne vokiečiai, ne hitlerinin
kai, ale tie, kurie prieš 
juos kariavo. . Juk aišku, 
kad jeigu niekas nebūtų 
hitlerininkams pastojęs ke
lio, tai nebūtu buvę nė ka
ro.

Bet dar ir šiandien ši
taip kalbėti ir samprotauti 
gali tiktai buvę Hitlerio pa
stumdėliai ir agentai, tik
tai tie, kurie hitlerinin
kams padėjo Lietuvos žmo
nes skersti, Lietuvos
mus naikinti, sukurti Pir
čiupio tragediją. Taip kal
bėti ir samprotauti šian
dien gali tiktai tie, kurie 
patys yra susitepę lietuvių, 
rusų, anglų ir amerikiečių 
krauju savo rankas.

kai-

' NESĄMONĘ! ; .
Brooklyųo pranciškonų 

“Darbininkas”, , (rugp. 13) 
“nutarimas ati-

bei Jordanijos būtų aiškus..... ■ ,,,
Tąi reiškia, kad ten tos ar- 

. Betgi 
anksčiau ar vėliau jos iš 
ten turės išsikr a u styti. 
Šiais laikais pastovi okupa
cija neįmanoma.

Pasakojimas, kad ištrau
kimas armijų iš Artimųjų 
Rytų reikštų kam nors pra
laimėjimą, yra nesąmonė. 
Visų pirma, didžiausia klai
da buvo ten jas pasiristi ir 
sudrumsti taiką. Ištrauki
mas jų reikštų laimėjimą 
visam pasauliui. Su tuo sa
vo klaidingu ir neapgalvotu 

vyriausybės prisivirė daug 
neskanios košės. Klaidos 
atitaisymo niekuomet nega
lima skaityti pralaimėjimu.

NEGRAŽIAI IŠNIEKINO
Clevelandę smetonininkų 

’’i “Dirvoje” (rugp. 11 d.) 
i koks ten piktos valios žmo
gelis trijų skilčių straips
niu negražiąi išniekino fil
mus iš Lietuvos, aną dieną 
parodytus Richmond Hil- 
lyje. Tiek filmas “Tiltas,” 
tiek “Kanadiečių Lietuvių 
Delegacija Lietuvoje” fil
mas esą tik bolševikiška 
propaganda.

Abejotina, ar tas žmęge- 
lis savo akimis filmus 
tė. Jeigu jis matė ir 
juos suprato, tai kas 
bloga su jo protavimo 
ratu. Šimtai lietuvių, ku
rie atėjo ir tuos filmus pa
matė, iŠ salės išėjo susiža
vėję. Filmai juose- paliko 
giliausią įspūdį. Filme apie 
kanadiečių delegacijos atsi
lankymą Lietuvon jie, nors, 
tiesa, labai trumpais bruo
žais, pamatė šių dienų Lie
tuvą. Jie pamatė gražių, 
įspūdingų vaizdų. O filme 
“Tiltas” žiūrovai pamatė 
tai, ką lietuvių tauta per-

ma- 
taip 
nors 
apa- 

karo metu.
Gerai būtų, kad. progai 

pasitaikius, tuos ir kitus 
filmus iš Lietuvos pamaty
tų patsai “Dirvos” redak
torius Balys Gailiūnas. Už
tikriname, kad ir jis tais 
filmais susižavėtu ir minė
to straipsnio autorių pa
siųstų pas gerą psichiatrą 
proto ištyrimui.

“to lietu- 
atskalos, 

net

BETGI JIE JIEMS 
PAGELBSTI

So. Bostono menševikų 
“Keleivis” (rugp. 13 d.) 
p a s i p iktinusiai rašo apie 
smetonininkus, kurie šian
dien nuduoda dideliais de
mokratais. Girdi, 
viškojo fašizmo
patekusios į Ameriką, 
ir šiandien puošiasi demo
kratizmo plunksnomis , tuo 
stengdamiesi paslėpti savo 
juoda kaili ir jomis pavi
lioti.”

Švenčiausia tiesa. Bet 
kuo tada pateisinti tą patį 
“Keleivį,” kuris per pasku
tinius desėtką metų sušilęs 
padeda tiems lietuviškojo 
fašizmo pranašams tą savo 
juodą kailį paslėpti? Juk 
visas svietas žino, kad kaip 
tik su tais juodkailiais fa
šistais keleiviniai menševi
kai draugauja ir bendra
darbiauja visuose “Lietuvos 
laisvinimo” veiksniuose. To, 
tikime, neužsigins nė “Ke
leivio” štabas.

Jeigu taip, tai argi Son- 
da, Strazdas ir Michelso-. 
nas nėra tokie pat juodkai- 
liai, kaip tos “lietuviškojo 
fašizmo atskalos”?

Klausimai ir atsakymai
Klausimas:

Kada, kaip ir kodėl atsi
rado taip vadinamas “Kel- 
log-Briand Pact?”
Atsakymas:

Šių metų rugpiūčio 28 d. 
sukaks lygiai 38 metai nuo 
paskelbimo ‘ “Kellog-Briand 
Pact.” Tai buvo sutartis, 
kuri siekė panaikinti karus. 
Ji pavadinta pagal Jungti
nių Valstijų valstybės sek
retorių Frank B. Kellog ir 
Prancūzijos užsienio reika
lų ministrą Aristide Bri- 
and. Trumpu laiku šį pak
tą arba sutartį pasirašė net 
62 tautos, bet nepastojo ke
lio karui.

Klausimas:
Aš esu Amerikos pilietė, 

nes gimiau Jungtinėse 
Valstijose. Tačiau aš pla
nuoju tekelti už nepiliečio 
vyro ir .apsigyevnti jojo tė
viškėje. Ar tai reiškia, kad 
aš nebeteksiu Amerikos pi
lietybės? u
Atsakymas:

Ne, jūs pasiliksite Ame
rikos piliete. Tačiau, kad 
neprarasti Amerikos pilie
tybės, jūs turėsite, prisilai
kyti tam tikrų taisyklių, 
būtent: negalėsite dalyvau
ti jokiuos-e politiniuose rin
kimuose toje šalyje ir nega
lėsite sudėti ištikimybės tai 
ar kitai kokiai svetimai 
valstybei.

TARPTAUTINIS 400 
DR. SUVAŽIAVIMAS
Kopenhogenas. — Dvy

liktame tarptau t i n i a m e 
daktarų suvažiavime daly
vauja virš 400 gydytojų iš 
53-jų šalių. Jie atstovauja 
750,000 daktarų, organizuo
tu į* gydytojų sąjungas. Dr. 
J. Henderson, iš New Yor- 
ko, sakė, kad Jungtinėse 
•Valstijose medicina yra iš
gelbėjusi virš 3,000,000 žmo
nių gyvybę.

Ar buvo kada nors civili
zuotame pasaulyje, kad tiek 
daug būtų buvę kalbama, 
rašoma apie tą milžinišką 
šalį, apimančią virš 8,238,- 
348 ketvirtainias mylias 
pločio? Atsimenu, vaikystė
je, pradėjus lankyti pradi
nę liaudies mokyklą, skai
čiau: Rusijos žemės plotai 
driekiasi iš žiemių į pietus 
virš 4,000 mylių,.o iš vakarų 
į rytus 12,000 mylių. O žmo
nių toje milžiniško ploto ša
lyje buvo priskaitoma iki 
180 milijonų.

Santvarka buvo feodalis- 
tinė. Stambūs žemvaldžiai- 
dvarponiai su caru ir jo 
giminėmis kunigaikšči a i s 
buvo absoliučiai valdovai, 
kuomet liaudis — milijoni
nės masės valstiečių ir dar
bininkų skendėjo didžiau- 

| šiame skurde, varge, tam- 
I sybėje, beraštėje, prieta- 
! ruošė ir priespaudoje. Prieš 
virš tūkstantį metų patys 
dvarponiai (bajorai) pripa
žino, kad: mūsų žemė yra 
milžiniška ir, gausinga, bet 
parėdko (tvarkos) joje nė
ra!

Taip, toje gausos pilnoje, 
milžiniškoj šalyje geros 
tvarkos stokavo. Joje dar 
ilgai nebūtų buvę, jei Rusi
ją būtų tebevaldę dvarpo
niai . ir kapitalistai. Jeigu 
nebūtų atsiradus Social-de- 
mokratų Darbininkų parti
joje (dabartinė Komunistų 
partija), V. I. Lenino vado
vaujama. Tiktai ačiū tam 
istorinės svarbos įvykiui, 
ne tik Žemės rutulys su
drebėjo, — pasikeitė, o ir 
erdvė ir žmonės pakitėjo. 
Stebuklas! Žmonės kanalais 
sujungė jūras; sputnikus 
paleido į dausas; tyrus ap
drėkino vandeniu, miškais 
apželdė; vietoj balanos (ša
kalio) įvedė elektros švie
są į namus.

Jeigu prieš 50 metų ma

J. J. Kaškiaučius, M. D.
TOS TUŠČIOS 
KALORIJOS

Jums gydytojas dažnai 
mini tuščias-dykas kalorijas 
(empty calories). Tai reiš
kia maistą, kuriame nėra 
baltymų, mineralų ir vita
minų. Kaip tik toks netikęs 
maistas ir yra degtinė ir 
šiaip gėralai, cukrus, sal
dainiai, ledai (ice cream), 
švelnučiai gardėsiai ir gy
vuliniai riebalai. Tai jų ir 
nevartok.

Tuščios kalorijos — tai 
greitos energijos ( quick 
energy food) gardėsiai. Jie 
tau duoda energiją tam 
kartui, duoda greit sunau
dojamo cukraus, bet tas 
kraujo cukrus ir ta energi
ja greit ir išeina, neužsi
laiko ilgam. Apsigręžęs tu 
ir vėl jauties pavargęs, ir
vėl tave traukia ko pasma
guriauti, kokių gardėsių 
užkimšti. Arba dar ir ko 
išgerti.

Kasdieninėje dietoje šito
kie tuščiakalioriniai, tuš- 
čiakaloriai prievalgiai, tie
sa, padeda tąu palaikyti 
svorį, bet jie yra ir priežas
tis blogos mitybos ir mity
binių trūkumų, kadangi jie 
nieko neduoda maistingo, 
neduoda reikalingųjų stato
mųjų medžiagų— naujiems 
audiniams gaminti ir krau
jui stiprinti.

Visa tai ypač svarbu pa
auglių ir senelių atžvilgiu, 
taipgi ir nutukėlių atžvil
giu. O jie kaip tik ir mėgs
ta nuolat smaguriauti, vi- 
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žai kas tik retkarčiais Ką 
nors parašė, pasakė apie 
Rusijoje kokį nors ne per 
didelės svarbos nuotykį, tai 
šiandien visų žemynų gy
ventojai kasdien rašo, kal
ba, svarsto apie vykstan
čius. stebuklus, vykstančius 
viename trečdalyje Žemės 
rutulio — Tarybinių Socia- 
alistinių Respublikų Sąjun
goj, kurios valdžia ir žmo
nės trokšta ir dirba dėlei 
pasaulio žmonijos taikos ir 
gerbūvio. Jie trokšta, kad 
ir visame pasaulyje, kaip ir 
pas juos, nebūtų nedarbo; 
nebūtų žmogumi žmonių iš
naudojimo; kad visur vieš
patautų tautų, kalbų, tikė
jimų laisvė, lygybė; kad vi
same pasaulyje, kaip socia
lizmo šalyje, žydėtų moks
las, apšvieta, kad jis būtų 
nemokamai dėl visų; kad ir 
kitur būtų naikinama tam
sybė, prietarai ir priespau
da; kad ir visame pasauly
je būtų veltui medicinos vi
siem aptarnavimas ir pa
galba ; kad visur žydėta 
kultūra, menas, sportas w 
gerbūvis.

Pasvališkis

ŠYPSENOS
VIENAS VYRAS:

— Aš netikiu, kad kuri 
nors moteris galėtų išlaiky
ti paslaptį.
KITAS:

— Bet mano žmona ga
li. Jau dešimt metu mudu 
esame vedę, o ji man dar 
nėra pasakius, kodėl ir kaili 
ji iš manęs reikalauja vis 
daugiau ir daugiau pinigų.

Štai ištrauka iš testa
mento, rasto mirusio žmo
gaus kišenėje:

“Būdamas pilno proto, aš 
gyvas būdamas praleidau 
kiekvieną dolerį.” į4.

Darbininkų Sveikata
šokių prašmatnių gardėsių 
graibsto. Jie neesti liesi iš- 
džiūvėliai: jie svorį p'alaiko 
dar ir su dideliu kaupu, 
dažnai esti riebučiai, aptu
kę, apžlegę, aptižę. Jie ir 
patys žino, kad jie lengvai 
gali numesti svorio, jei tik 
negirkšnos, negers ir sal
dainių, gardėsių nevalgys. 
Bet kad jie be to neapsiei
na. Ir daryk tu ką nori.

Tie nelemti tuščiakaloriai.
prievalgiai neturi tų esmi
nių baltymų, mineralų, vi
taminų. Neturi statomųjų 
plytų, reikalingų gerai svei
katai ir ilgam amžiui, taip
gi apsaugai nuo ligų. T (M 
kie prievalgiai išvysto arte
rijų kietėjimą — sklerozę, 
narių gedimą — reumatiz
mą, cukralige (šlapligę), 
senėjimą.

Įsigalėję mitybiniai įpro
čiai sugadina žmogų jau iš 
jaunų dienų. Vaikam rei
kia daug baltymų ir vita
minų, mineralų, o dar la
biau jų reikia seneliam ir 
nutukėliam. Šitai yra taip • 
svarbu, taip esminga, kad 
kiekvienas turi tai storai 
užsirašyti sau ant kaktos, 
kad neužmirštų ir pildytų 
nuolatai.

Atrodo labai aišku, o vis 
dėlto mažai kas tekreipia į 
tai dėmesio. Ir paskui de
juoja, skausmus, dieglius 
kenčia, gydosi, vaistus var
toja, gydytojus maino, o 
žmoniškai maitintis nį^š- 
moksta, nenori išmokti., ir 
bartis neevrta.

v



Amerikos submarinas plauke 1,800 mylių po ledynais
V Jungtinhj Valstijų vy
riausybė paskelbė, kad ato
minės jėgos subm a r i n a s 
“Nautilus” į 96 valančias 
atliko 1,830 myliu kelione 
pc šiaurės ledynais.

Liepos 23 d. “Nautilus” 
išplaukė iš Havajaus salų. 
Atlikęs kelionę Ramiuoju 
vandenynu, praplaukęs Be
ringo sąsiaurį tarpe Alas- 
kos ir Sibiro, jis pateko į 
Lediniuotojo vandenyno 
sritis. Alaskos ir Sibiro pa
kraščiai yra laisvi nuo le
do.

Rugpiūčio 1 dieną “Nau
tilus” pasiekė amžino ledo 
sritį. Jis ten, pasinėręs po 
ledu, leidosi link šiaurinio 
poliaus. Rugpiūčio 3 dieną 
submarinas buvo po ledu 
ties Šiauriniu poliumi, o 
rugpiūčio 5 d. jis išplaukė 
į vandenis, laisvus nuo le
dynų, tarpe Islandijos ir 
Greenlandijos.
Nuo svajonių iki

Šis “Nautiluso” ... 
Tnuola su žymaus francūzų 
tašytojo Jules Verne pasa
ka, kurią jis parašė ir kuri •

lūs” visai nepanašus į tuos, 
kurie buvo pagaminti seno
vėje.
nai davė 

į mą juos 
Įminti dabartinius.
je, už 50 metų ir dabarti
niai bus pasenę, nes tada 
bus gaminami jau geresni.

1724 m. rusas E f i m a s
......... Nikonovas pagamino “slap-
Pastarajame savo veikale tą laivą,” kuris pasincrda- je 

nupasakojo, kad povandeni- vo į vandenį, bet tas laivas 
nis laivas, taip pat pava- dar neturėjo pasisekimo.

1776 metais, laike ameri- 
prieš Angliją, 

kad atremti jos karinį lai
vyną, amerikietis David 
Bushnel dirbo pagaminimui 
“povandeninio želvio,” ku
ris galėtų slaptai priplauk
ti prie anglų karinių laivų 
ir juos sprogdinti.

Jo “povandeninis želvys” 
pasinerdavo, kada laivelio

tikrovės
žygis su-

iš spaudos išėjo 1869 me
tais.

Jules Verne (Žulius Ver
nas) rašė mokslinio turinio 
apysakas, kurios dabar pa
tampa atsiekimais. Jis pa
rašė tokius veikalus, kaip: 
“Į 80 dienų aplink pasau
lį,” “Kelionė į Mėnulį,” 
“Kelionė į Ž-emės centrą” ir 
“20,000 leagų (mylių) po 
jūromis.”

dintas “Nautilus,” apiplau
kė visą pasaulį. Jis plaukėj kiečių karo 
ten, kur yra atviras van
duo, ir ten, kur jis padeng
tas ledynų.

Yra kai kurie ir apskan 
čiavimai Jules Verno, kurie 
artimi šių laikų tikrovei, 
yules Verne submarinas 
“Nautilus” turėjo 232 pė-

Prieš 250 metų Lietuvoje buvo baisus badas ir maras
Dabar iš spaudo8 matome, 

kad vienur, kitur atsiliku
sioje šalyje siaučia badas. 
Nuo tos baisios nelaimės ne
buvo laisva ir Lietuva.

1708—1710 metais Lietu
vos liaudis baisiai nukentė
jo nuo bado ir maro. Tais 
laikais lietuviai jau buvo 
krikščionys, meldėsi: “Nuo 
bado, maro, ugnies ir karo 
išgelbėk mus viešpatie!” 
Bet karas siautėjo, jo sek- , . .v T ,
Mnėje užviešpatavo baisus 1^02 metais js Latvijos jų
badas ir maras.
* šiau finis karas

tęsėsi 21 metus
Per tris šimtus metų 

rusų tautą teriojo totoriai. 
Ta proga naudojosi kiti: 
turkai, švedai, agresyviai 
lietuvių kunigaikščiai, len
kai ir grobė rusų apgyven
tas žemes.

1380 metais rusų jėgos 
sutriuškino totorius Kuliko
vo lauke. Šimtas metų vė
liau jie ir visai parbloškė to
torių galią. Rusų plotai pra
dėjo grįžti į bendrąją Mask
vos Rusiją.

1700 metais Rusijos caras ■ 
Petras I, sąjungoje su Da
nija ir Lenkija, o Lenkijos 
dalimi buvo ir Lietuva, pra
dėjo karą prieš Švediją. Ru
sijos ir jos sąjungininkų 
karas buvo pateisinamas, 

išvyti švedus už Balti
jos jūros, išlaisvinti iš jų 
priespaudos Latviją, Estiją 
ir Rusijos plotus Suomių 
užlajos srityje.

kė 50 jūrinių mylių greičiu.
Dabartinis Amerikos 

“Nautilus” yra 300 pėdu 

ki'a 20 jūrinių mylių grei
čiu.

Jules Verne yra parašęs 
apie 50 veikalų. Jo pasako
jimai apie “Kelionę į Mė
nulį” labai daug pasitvirti
no dabartinėje gad y n ė j e 
— sputnikų paleidimas i

ir jų istorija
kalbėsim? apie

Nau-

Submarinai
Pirm nei

Amerikos submarine 
tilus” kelionės reikšmę, su
sipažinkime su pačiais sub- 
marinais.

Kiekvienas naujas išradi
mas yra tik tąsa pirmesnių 
išradimų. Paimkime auto
mobilį, kad ir “Fordą.” 
žiūrėkime i ku
rie buvo pagaminti prieš 50 j 
metų, ir matysime, kad jie 
yra “panašūs,” kaip kati
nas į liūtą. Bet, nepaisant, 
kiek dabartiniai skiriasi 
nuo pirmųjų, jie vis tiek 
yra broliai-automobiliai.

Tas pats buvo su subma- 
ririais. Dabartinis “Nauti-

Bet senovės submari- 
ž m ogu i su ge be j i - 

tobulinti ir paga- 
Ateity-

J

švedų galybė
Tais laikais Švedija buvo 

labai galinga. Jos karalius 
Karolis XII svajojo apie 
Europos užkariavimą. Jis 
turėjo gerai išmuštruotą 
armiją ir stiprų karinį lai
vyną.

Švedai pirmiausiai užpuo
lė Daniją ir greitai ją su
mušė. Tada uždavė rusu ar
mijai smūgį prie Narvos.

Lenkijoje

armija įsiveržė į Lietuvą.
Tuo tarpu Lietuvoje ir 

j Lenkijoje valdovų tarpe ne- 
Įbuvo sutikimo. Jie varžėsi, 
pataikavo užsieniui, švedai 
tuo naudojosi. Jie įsiveržė į 
Lenkiją ir į karaliaus vietą 
pasodino Leščinskį, švedų 
pataikūną.

Lietuvoje ir 
švedai žiauriai viešpatavo 
—plėšė, grobė kas tik ge
nesnio, ir siuntė į Švediją. 
Švedų armija su savimi ne
turėjo aprūpinimo skyrių. 
Kareiviai piovė galvijus 
mėsai, jų arkliai ganėsi pie
vose ir javuose. Žmones už 
mažiausią pasipriešinimą 
baudė mirtimi. Lietuvos 
dvarponiai, kaip ir Lenki
jos, pataikavo švedams.

Rusijos caras Petras I 
buvo gabus politikas ir kar
vedys. Jis nenusigando po 
pralaimėjimo prie Narvos. 
Sumobilizavo naują galingą 
armiją, pasigamino ginklų 
ir vienur, kitur švedų dali
niams sudavė smūgių.

šonuose tuščios statinės pri
sipildydavo vandens. Ir da
bartiniai submarinai turi 
dubeltavus šonus, tarpe vi
durinių ir išlaukinių yra 
tuštumos. Kada submarine 
komanda nori pasinerti, tai 
prileidžia į. tas tuštumas 
vandens. Submarinas pasi
daro sunkus ir eina į jūros 
gylį. Kada reikia, kad sub
marinas išplauktų ant van
dens viršaus, tai specialių 
mašinų pagalba vandenį iš
stumia laukan, submarinas 
palengvėja ir iškyla. Išei
na, kad Bushnelio “bačkos” 
ir dabar veikia.

1801 m. du amerikiečiai 
—R. Fultonas ir jo pagal
bininkas — buvo pasigami
nę submarina “Nautilus.” C L

1834 m. rusų generolas 
K. A. Šilderis buvo paga- 
m i n ę « povandeninį laiyą motorus, pripildyti elektros 

i 16-kos tonų įtalpos, kuris jėga akumuliatorius ir tada 
buvo apginkluotas minomis vėl galėdavo nerti povande- 
atakuoti priešo laivus.

1861 m. francūzas O’Rue 
pagamino net du povande
ninius laivus, kurie jau tu
rėjo- elektros jėgos varik-

1863 m. francūzai Brun 
ir Burge 
vandenini c

pasigamino po
lą i va 453 tonų

rusų išradėjas I.1866 m.
F. Aleksandrovas pagami
no povandeninį laivą 355 
tonų įtalpos. Jis buvo pa
ruoštas plaukti po vande
niu ir pastatyti minas.

1890 metais submarinas 
buvo pagamintas Vokietijo- 

o 1891 metais — ir Ita-

nin. Karo laiku jų iškili
mas virš vandens dažnai 
būdavo jiems pražūtis, nes 
priešo laivai 
juos puldavo.

Išgalvota
tam tikri “kaminai; 
galą iškišdavo į jūrų pavir
šių ir galėdavo povandeny
je paleisti gazolino jėgos 
motorus.

Dabar atominė jėga pa
keičia ir tą padėtį, nes ato- ar jis plaukia povandenyje. 
minės jėgos varikliams ne- kur viršuj vanduo atviras, 
reikalingas oras. Submari- ar ledu padengtas. Dabar 
nai su atominės jėgos va
rikliais gali po kelias dienas 
išsilaikyti povandenyje. 
ras yra reikalingas tik 
rininkų kvėpavimui.

Pirmas bandymas
Šis “Nautiluso” žygis — 

tai ne pirmas Amerikos ka
rinio laivyno ban d y m a s . 
Buvo pirma daromi ban- 
dymai su pirmesniais sub- 

Ru- marinais. Buvo taip pa
sija turėjo 15 submarinų, ruošti, kad jie, plaukdami 

ir po ledais, reikalui esant 
Krabas” po 650 tonų įtal- priartėtų prie ledo, “prisi

kabintų,” išgręžtų lede sky- sunkus ir per didelis.

1914 metais prasidėjo 
Pirmasis pasaulinis karas. 
Visos didžiosios valstybės 
jau turėjo submarinų, bet 
jie dar buvo nedideli. Ru
sijoje jie buvo pastatyti ga
bių specialistų I. G. Bulo
vo ir M. P. Naletovo.

didžiausi buvo “Barsa” u
pos.

Ka rali aus nu os pr end is
Švedų karalius Karolis 

XII nusprendė sumušti ru
sus ir paimti Maskvą. Bet 
jis nepasiekė ir Smolensko. 
Rusų pasipriešinimas darė 
jam didelių nuostolių. Tada 
jis pasuko į Ukrainą, kur 
hetmanas Mazejba perėjo jo 
pusėn. Bet ukrainiečiai, 
kaip ir lietuviai, paprasti 
žmonės, nepasidavė šve
dams.

1709 m. birželio 27 d. ru
sų armija, vadovystėje caro 
Petro, sumušė švedus prie Pol
tavos. Švedų karalius pabė
go į Turkiją ir ją gavo sau 
įtaiką. Karas tęsėsi iki 1721 
metų. Baigėsi Švedijos ir | Voje, kur jie užskrido ir nu- 
Turkijos pralaimėjimu. '.................

Po rusų pergalės prie 
Poltavos prasidėjo Lietu
vos ir Lenkijos nuo švedų 
apvalymas. Ir vėl Lietuva 
buvo karo liepsnoje. Išva
rius iš Lietuvos švedus už
viešpatavo baisus badas ir 
maras. “Lietuvos TSR Isto
rijos šaltinių” Tome I-me 
cituojami šie faktai:

1711 m. spidemijos 
ir baisus badas

“1710 metais Prūsuose 
įvairiose vietose siautė ma
ras, o Lietuvoje sunkios li
gos ir negana to — badas, 
nes žmonės ne tik dvėselie
ną, bet kai kur net žmogie
ną valgė, ir niekas į tai ne
kreipė dėmesio; didelė prie
spauda kariaunos, savos ir 
svetimšalių, kuri suėdė vis
ką ligi paskutinio (grūdo), 
sukėlė badą...

Pirmojo pasaulinio karo 
metu Vokietija pasigamino 
apie 1,000 submarinų. Jie 
padarė talkininkams labai 
daug žalos, vos Anglijos 
žmonių nenumarino badu.

Karo eigoje submarinai 
buvo ištobulinti. Dabar jie 
siekia iki 2,000 tonų įtal
pos ir sudėtingai įrengti.

Antrojo pasaulinio karo 
(1939-1945 mm.) išvakarė
se pas submarinus vis dar 
buvo didelių trūkumų. Po
vandenyje jie galėjo plaukti 
imdami energiją iš akumu
liatorių (batarėjų), o virš 
vandens plaukdavo motorų 
jėga, kurie degina gazoliną, 
kaip automobilių motorai. 
Tie* submarinai negalėdavo 
ilgai plaukti povandenyje. 
Jie turėdavo iškilti virš 
vandens, paleisti gazolino 

ar lėktuvai

šnorkeliai,” 
kuriu

0- 
jū-

“Dėl to kilo toksai badas, 
kad dvaruose pilna buvo la
vonų ir vilkų maitai (nu
dvėsusių vilkų lavonai). Gy
vieji žmonės valgė lavonus, 
kates, šunis..z Vilniuje 
vargšų po 100 ir daugiau 
mirdavo per dieną.

“1711 metais po pernykš
čio siaubo palengvėjo, žmo
nės pasveiko, bet užkrečia
mos ligos daug kur arklius 
bei galvijus apniko. Atsira
do taip pat skėrių (šaran- 
čių) didžiausi debesys, daug 
didesni ir biauresni negu 
1690 metais kad buvo, o kas 
svarbiausia, visur, ypač Vo
lynėje, Baltarusijoje, Lietu- 

sileido, nieko ten nepaliko, 
ne tik grūdus bei varpas, 
bet ir šiaudus suėdė. Skrido 
jie kaip migla, net dangaus 
nebuvo matyti, dideliais bū
riais, įvairių spalvų: vieni 
būriai žali, kiti juodi, treti 
pilki, ketvirti geltoni. Ne
buvo vietos, kur jų nebūtų 
buvę, tuo tik skirtumu, kad 
vienur daugiau, kitur ma
žiau žalos padarė, vienoje 
vietoje trumpiau, kitoje il
giau pabuvo.

“Drugys taip pat tais me? 
tais buvo visur labai įsiga-

Alytaus skonomijos 
sunaikinimas

“1712 m. Alytaus ekono
mija bemaž visai yra nete
kus gyventojų dėl maro, 
svetimos ir savosios kariuo
menės, o labiausiai dėl ka

les, kad galėtų jūrininkai 
išeiti ant ledo ir submariną 
pripildyti reikalingu oru. 
Bet tie bandymai nepavyko.

Daug triukšmo, o 
mažai naudos

Kada “Nautilus” atliko 
šią kelionę, tai komercinėje 
spaudoje, per radiją ir te
leviziją labai daug buvo 
triukšmo. Mes nemažiname 
nė vieno atsiekimo svarbos.

Kada 1927 m. Charles 
Lindbergh nuskrido iš New 
Yorko į Paryžių, per 33 va
landas padarydamas 3,600 
mylių, tai tada buvo didelis 
žygis. Dabar jau desėtkai 
lėktuvų kasdien skrenda 
per Atlantą ir tai atlieka į 
kelias valandas.

Kada 1937 metais tary
biniai lėktuvai Čkalovo ir 
Gromovo iš Maskvos atskri
do per Šiaurinį ašigalį į A- 
meriką, pastarasis padarė 
6,262 mylias per 62 valan
das, tai buvo didelis žygis. 
Bet dabar tas galima pada
ryti daug greičiau.

Taip ir su “Nautiluso” 
žygiu. Subm a r i n a s yra 
taip paruoštas, kad jis dau
giausia plaukiotų po vande
niu. Ir kada jis turi atomi
nės jėgos variklius, kurie 
nereikalauja oro, tai gali 
išsilaikyti labai daug dienu V K 7 V
plaukda m a s povandenyje. 
Todėl tokiam submavinui 
labai mažai yra skirtumo 

submarinai turi įvairiausiu 
prietaisų, kurie rodo gylį, 
kryptį, bet kokią kliūtį 
priešakyje, šonuose, viršu
je ir tt.

Spauda rašė, kad “Nau
tilus” įrodo, kad bus gali
mas prekybos kelias po 
šiaurės ledynais. Mažai 
tam yra progų. Submari
nai prikimšti visokių įren
gimų. Jie labai mažai ga
li paimti prekių. Francū- 
zija buvo pasigaminus sub- 
mariną apie 4,000 tonų; 
pasirodė nepraktiškas—per 

vadovaujamos 
Višniaveckio, 

kur

riudmenės, 
kn. Mykolo 
buvimo jos laukai, 
anksčiau buvo kviečiai sė
jami, ne tiktai usnimis, bet
jau ir krūmais ėmė želti; gulėjo nedirbama.
kur anksčiau, didoki kaimai; “Todėl velionis ponas Lie
ku vo, dabar yra ‘vieta, kur, tuvos d.k. kancleris, buvęs 

tuo metu Alytaus ekonomi
jos administratorium, vals
tiečių prašomas, tiek dvaro 
ariamąją žemę, tiek pali
varką su Varanausko dvaru 
panaikino, ir šią ariamąją 
žemę šio rakto valstiečiai 
pasiskirstė tąrpusavyje ir 
už kiekvieną jos valaką pa
sižadėjo mokėti po 10 lietu
viškų kapų, taip pat ir už 
valakus, kuriuos valdė, po 
10 lietuviškų kapų.”

Atminkite tai, kad tais 
laikais nebuvo geležinkelių, 
gerų vieškelių, tai jeigu kur 
ir buvo geras derlius, sunku 
buvo jį pristatyti ten, kur 
reikia.

Todėl, kada Lietuva tapo 
Rusijos dalimi, visur buvo 
statomi atsargos sandėliai 
(magazinai). Jie išsilaikė 
iki pradžios šio šimtmečio. 
Kiekvienais metais visi gy
ventojai turėdavo duoti tam 
tikrą kiekį šviežių grūdų į 
tuos sandėlius, o grąžon pa
siimdavo pernykščius.. Tie 
atsargos sandėliai buvo už
tikrinimas prieš badą, kol 
iš kitur pristatydavo reika
lingo maisto. 1708—1712 
'metais Lietuvoje buvo pas
kutinis badmetis.

Trojos būta’, trobos su
griautos ir nakties metu iš
vežtos, dievas žino kur, nie
kas apie tai negali suteikti 
žinių, nes niekas to nesau
gojo dėl žmonių stokos.

“Ponų palivarkai bemaž 
be dirbamos žemės, o jei ku
riame ir sėjama, tai derlius 
menkas, nes žemė neįtręšta, 
o jei kas užauga, tai ir tas 
ponų ekonomų, viceekono- 
mų, paseniūnų, vietininkų, 
kluoninių grobte išgrobsto- 
ma...”

Lie- 
kaip

Trečdalis žmonių 
išmirė

Karo, bado ir maro 
baisiai buvo nuteriota 
tuva, kad daugiau 
trečdalis žmonių išmirė. Že
maitijoje liko tik apie pusė 
gyventojų.

Viešpatavo baisus vargas. 
Miestiečiai ir laisvi valstie
čiai, bado verčiami, pasira
šė aktą ir pasidavė ponams 
baudžiauninkais. O kai kur 
ponai buvo priversti ir bau
džiauninkus “paliuosuoti”, 
atiduodant jiems žemę už 
mažą atlyginimą, kad tik 
dirbtų.

Alytaus ekonomijoje (sri
tyje) taip buvo padalinti 
dvarai. Ten pat skaitome

Karo šalininkai šaukia, 
kad “Nautilus” įrodo, jog 
“Tarybų Sąjungos šiauri
niai pakraščiai gali būti 
puolami” tokių submarinų, 
kaip “Nautilus.” Bet jau 
laike 1939-1945 metų kare 
kaip tarybiniai, taip hitle
riniai submarinai dažnai 
tupėdavo palindę po ledynu, 
Lediniuotajame didjūryje, 
ir laukdavo priešo. Čia nė
ra nieko naujo.

H. W. Baldwin rašo, kad 
jeigu amerikonai galėtų 
pulti Tarybų Sąjungos 
jūrų kelią, kuris •eina Si
biro pakraščiais iš vakarų į 
Tolimuosius Rytus, tai so
vietiniai submarinai galė
tų, pasiekę Hudson Bay, 
Kanadoje, pulti Amerikos 
svarbius miestus.

Kiti “karo specialistai” 
dar daugiau nusigando, nes, 
girdi, tarybiniai submari
nai, plaukdami po ledynais, 
gali apeiti Amerikos apsi
gynimo linijas šiaurės ledy
nuose ir Kanadoje. Mat, 
kada submarinas yra po le
dynu, tai radarai jo nesu
randa ir neparodo.

Mūsų supratimu, “Nauti
luso” kelionė turi svarbos. 
Amerikiečius už tai pasvei
kino ir tarybiniai moksli
ninkai B. Bogorovas ir Dr. 
I. Belousovas, bet komerci
nė spauda per daug išpūtė 
žygio reikšmę. Kai kurie 
“Nautiluso” kelionę net no
ri pastatyti aukščiau sput- 
nikų atsiekimo. Supranta
ma, jie patys žino, kad tai 
tik silpnuolius gali tuo įti
kinti.

Kas liečia karą, jeigu fa 
nelaimė ištiktų, tai Ameri
kos ir kitų šalių žmonės 
kentėtų ne nuo submarinų, 
kurie per kelias dienas ga
li atlikti porą tūkstančių 
mylių po ledynais, bet nuo 
raketų, kurios kitus žemy
nus gali pasiekti į porą de- 
sėtkų minučių, nuo reakty
vinio skridimo lėktuvų, ku
rie jau yra greitesni už 
garsą, taipgi nuo kitokių 
sudėtingesnių karinių gink
lų. - V. Sūnus 

apie tai: “Valdiniai išnyko 
ir maža jų beliko, ir tai tik 
neturtingų ir nusigyvenu
sių, negalinčių dvaro žemės 
dirbti, tai jos didžioji dalis
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Philadelphia, Pa.
Sugrįžo iš' ligoninės Char

les Stašis. Neseniai jis vėl 
pergyveno sunkią operaci
ją. Išbuvęs ligoninėj 10 die
nų, sugrįžo namo. Porą die
nų pabuvęs namie, gavo 
kraujavimą, nakčia turėjo 
šauktis pagalbos ir vėl buvo 
nuvežtas ligoninėn.. Ten 
jam įleido kraujo, nes buvo 
labai nusilpęs. Dabar pova- 
liai sveiksta namuose,. po 
gydytojo priežiūra. .Namų 
adresas: Rd. 2, Perkasie, 
Pa.

Gaila gero draugo ir il
gamečio Laisvės skaitytojo. 
Linkiu laiminngai susveik- 
ti ir gyventi ilgus metus 
sveikam, nes ši operacija 
buvo jau septinta jo pergy
venta.

P. Walantiene

Matysime Lietuvą
Per daugelį praėjusių 

metų ir dabar šaltasis ka
ras pastoja mums kelią ap
lankyti Lietuvą ir savuo
sius. Nors daugelis iš mūsų 
senų ateivių labai pagei
dauja ir ieško visokių in
formacijų, argi negalima 
kokiu nors būdu nuvykti į 
Lietuvą?.. Pasirodo, kad 
negalima! Tad Philadelphi- 
jos LLD 10-tos kuopos vei
kėjai sumanė paruošti įdo
mų vakarą ir parodyti Lie
tuvą filmuose. Filmai nufo
tografuoti ir padirbti Lie
tuvoje ir juose viskas lietu
viška: dainos, muzika, ir 
visi aktoriai lietuviai. Tie 
naujosios Lietuvos meni
ninkai puikiai ir gyvai at
vaizduoja iš netolimos pra
eities ir dabarties Lietuvos 
žmonių gyvenimą.

Mes nuo seniai buvom 
įpratę žiūrėti ekrane tik 
Holywoode gamintus fil
mus. O dabar tai mums di
delė naujanybė! Nes galėsi
me pamatyti ne tik savo 
senąją tėvynę Lietuvą, bet 
daugelis pamatys ir savo 
tėviškę ir kitas žinomas 
vietas. Ne vienam iš mūsų 
gal ištrauks ir ašaras ste
bint tuos įdomius filmus.

Labai patartina šioje ša
lyje gimusiems ir užaugu
siems pamatyti savo tėvų 
gimtąjį kraštą. Nes lig šiol 
jie tik girdėjo apie Lietuvą 
iš savo tėvų lūpų. •»

Filmas “Tiltas” užima 
laiko arti dviejų vai., o pri- 
dėčkas filmas apie kanadie
čių delegacijos lankymąsi 
Lietuvoje neilgas.

Šie filmai, pargabenti iš 
Lietuvos, bus rodomi Rusų 
svetainėje, 1150 N. 4th St, 
6-tą dieną rugsėjo (Septem
ber), 7 vai. vakare. Įžanga 
$1.00.

Rengimo komisijos narys

12,000 ŽMONIŲ P.
ROBESONO KONCERTE

Maskva. — Atvyko pa- 
skilbęs amerikietis daini
ninkas Paul Robeson. Mask
voje Sporto Palociuje svei
kino jį 12,000 susirinkusių 
žmonių. P. Robeson sakė, 
jis didžiuojasi tarybiniais 
atsiekimais.'

Šis koncertas buvo pir
mas jo po devynerių metų,, 
nes jam pirmiau Amerikos 
Valstybės departmentas ne
davė pasporto išvažiuoti. 
Paul Robeson koncertuos 
Tarybų Sąjungoje iki spa
lio mėnesio.

Maskva. — Tarybinė vy
riausybė ragina kolūkiečius 
gerai suvalyti bulves, nes 
jos reikalingos ne vien žmo
nių maistui, bet ir galvijų 
pašarui.



EUGENIJA' TAUTKAITĖ

Takais takeli ais i didi kelią
Šveduose pas rumunus

)

(Tąsa)
Tokiu būdu mūsų dienos kalėjime ėjo 

gana greit ir ne taip jau nuobodžiai. Su
sidrumsdavo gyvenmas tik tada, kai ku
rią iš mūsų iššaukdavo tardyti arba iš
vesdavo i teismą. Tai būdavo visoms 
sunkios valandos. Kol grįždavo išvesta 
draugė, visos nerimdavo, jaudindavosi. 
O tai pasitaikydavo dažnai.

Po dviejų mėnesių visai netikėtai vie
ną rytą tarp kriminalinių inteligentų pa
mačiau žmogų, panašų i Karolį Požėlą. 
Jų kamera kaip tik buvo apačioje tos, ku
rioje sėdėjo Pušinis. Iš pradžių niekam 
to nepasakojau, nes pati netikėjau savo 
akimis. Vėliau pasakiau draugėms: 
“Man rodosi — ten yra Karolis.” Kai 
kurios moterys nusijuokė ir nekreipė į 
tai dėmesio, bet Valė tuojau pribėgo prie 
lango. Ir jai pasirodė, kad tas žmogus 
panašus į Karolį, bet ji nusprendė, jog 
tai tik kas nors į jį panašus: kaipgi Ka
rolis paklius tarp kriminalistų! Aš vis 
negalėjau nurimti ir nutariau duoti 
ženklą Pusiniui, kad noriu kalbėti.

Ženklas, kad norima kalbėti, buvo 
toks: prieini prie lango, apsidairai, kur 
sargybinis, ir suglaudi, paskui išsketi 
delnus, lyg plodamas. Kalbos abėcėlė bu
vo kalėjimo lango grotos: kiekvienas 
kvadratėlis turėjo savo raidę. Iš tolo ge
rai buvo matyti rankos judesiai, skai
tantysis sudėdavo raides ir gaudavo žo
džius. Aš pranešiau Pusiniui: “Mano 
Senis yra po jūsų kamera.” Jis, mane 
pajuokdamas, atsakė: “Pasivaidino ta
vo Senis.” Tuo momentu Karolis pama
tė mane ir ėmė skėsčioti rankomis, rody
damas, kad jis negali kalbėti.

Abejonių nebeliko. Aš paaikinau Pu
šiniui, kad Karolis tikrai ten yra. Visa 
mūsų kamera labai susijaudino. Pušinis, 
norėdamas mus nuraminti, pranešė tuo
jau išmokysiąs Karoli mūsų elemento
riaus, būsiąs “raštingas.” Ir iš tikrųjų 
pamatėme, kad Pušinis siunčia “telefo
ną.” “Telefonu” buvo vadinamas lei
džiamas ant virvutės raštelis arba šiaip 
koks daiktas. Karoliui besėdint ant pa
langės, staiga jam beveik ant galvos nu
sileido “telefonas.” Jis jį sučiupo ir tuo
jau išmoko kalėjimo abėcėle. Man pa
vyko sužinoti, kad jis dar neatpažintas, 
todėl jį ir pasodino į tą kamerą. Ryto
jaus dieną gavau Karolio laiškiuką, kad 
jis veikiausiai bus atpažintas ir kad ruo
šiasi sėdėti ilgai. Jis patarė ir man būti 
pasiruošusiai, net pačiam blogiau
siam, nes dabar gresiąs dar didesnis 
pavojus negu pirma. Aš taipgi parašiau 
jam, kad apsipratau ir ketinu čia būti il
galaike gyventoja.

Ryšiai su politniais kaliniais vyrais 
buvo gana gerai sutvarkyti. Kiekvieną 
dieną gaudavome laiškus iš draugų ir 
pačios jiems rašėme. Po poros dienų 
Karolis Požėla buvo iššauktas i tardymą. 
Sugrįžęs priėjo prie lango ir pranešė, 
kad jis jau atpažintas ir sudaryta byla, 
kuri vėliau bus jam paskelbta. Jis vei
kiausiai būsiąs perkeltas į kitą kamerą. 
Žodžiu, buvome pasiruošę ilgai sėdėti ir 
Stengėmės ramintis ir vienas antrą pa
remti.

Prisimenu vieną mudviejų pasimaty
mą. Tuo metu Karolis vis dar tebebuvo 
kriminalistų inteligentų kameroje, pir
mame aukšte, ir galėdavo ilgai sėdėti 
ant palangės ir žiūrėti į kiemą. Vieną 
dieną mūsų kamerą vedė į pirtį, o įėji
mas į ją buvo kaip tik iš tos pusės, kur 
žiojėjo pirmojo aukšto kamerų langai. 
Aš nutariau pasinaudoti ta proga. įėju
si į pirtį, paleidau plaukus, sušlapinau 
juos ir, ant greitųjų apsivilkusi, išėjau 
į kiemą.

Kieme dirbo daug kriminalistų: jie 
piovė malkas ii’ dėliojo jas kaip tik prie 
šių kamerų palangių. Atvedusis mus 
raktininkas neleido man išeiti į kiemą. 
Pradėjau jį prašyti, aiškindama, kad 
man reikia džiovinti prieš saulę plau
kus. Jis leido man truputį pastovėti. 
Vėliau, jam kažkur pasitraukus, aš pri
šokau prie lango ir pamačiau Karolį iš
arti. Porą minučių mudu žiūrėjome vie
nas kitam į akis ir negalėjome žodžio 
ištarti. Bet greit ta laiminga valandė
lė buvo nutraukta. Raktininkas, neradęs 
manęs prie durų, atbėgęs čiupo mane už 
kasų, išplūdo paskutiniais žodžiais, gė
dino, kad aš lendanti prie vyrų. Aš, .ži
noma, tylėjau, vis dar negalėdama atsi
peikėti po tos. laimės minutės.

Už poros dienų Karolį Požėlą perkėlė į 
koncentracijos stovyklą Fredoje. Ten 
tada sėdėjo geriausias jo draugas Ignas 
Gaška ir Karolis Didžiulis. Jie nuspren
dė, kad Karoliui reikia bėgti. Tuo metu 
kaip tik buvo gauta žinia, kad Maskvoje 
turį įvykti Komunistinio Internacionalo 
kongresas ir į tą kongresą siunčiamas 
Karolis Požėla. Ig. Gaška ir K. Didžiu
lis nutarė suorganizuoti Karolio pabėgi
mą. Tas jiems laimingai pavyko, ir Ka* 
rolis Požėla iškeliavo į kongresą.

Draugai man pranešė, kad Karolį per
kėlė į kžoncentracijos stovyklą, o po ke
lių dienų—kad jis pabėgo, bet kur jis ir 
ką veikia—nežinojau. Vėliau paaiškėjo, 
kad kelionėje Karoliui atsitiko nelaimė: 
Švenčionyse jis pateko į lenkų žvalgybos 
rankas. Tik po trijų mėnesių gavau ka
lėjime žinią, kad jis laimingai pasiekė 
Maskvą. Tai buvo man didelis džiaugs
mas.

Tuo metu pradėjau sirguliuoti. Pasi
tikrinus pas gydytoją, pasirodė, kad ma
no plaučiai apimti tuberkuliozės. Gydy
tojas pasiūlė man rašyti malonės prašy
mą. Aš, žinoma, atsisakiau ir patariau 
jam daugiau tokių žeminančių mane da
lykų nesiūlyti. Jis buvo labai nustebęs, 
kad aš “tokia jauna ir tokia principin
ga.” “Po pusės metų mirsi, nes sergi- 
greitąja džiova,” — pasakė jis, norėda
mas mane išgąsdinti. Nors tokia žinia 
buvo labai nemaloni, bet vis tik nuta
riau, kad geriau mirti, negu nulenkti 
savo galvą priešui.

Grįžusi į kamerą, papasakojau viską 
savo draugėms ir prašiau laikyti atsar
giai, kad neužsikrėstų. Iki šiol, nežino
dama savo ligos, nesisaugojau ir galėjau 
užkrėsti kitas, — ta mintis dabar labai 
mane graužė.

Netrūku gavau kaltinamąjį aktą už 
priklausymą komunistų partijai ir kom- 
jaunimui. Byla buvo perduota kariuo
menės teismui. Sveikata sparčliai men
kėje, vakarais karščiavau. Visi draugai 
labai susirūpino mano sveikata ir sten
gėsi padėti. Kai kurie (pvz., Glinterš- 
čikas), gavęs iš namų ko nors geresnio, 
skanesnio, persiųsdavo man. Aš labai 
negerai dėl to jaučiausi, vienu metu bu
vau nustojusi priiminėti tas dovanas, 
nes žinojau, kad draugų namiškiai iš 
paskutinių savo menkų lėšų nori pada
ryti. jiems malonumą, nuperka šokolado, 
saldainių, o. .jie, net neragavę tų skanu
mynų, persiunčia man. Tas draugų ge
rumas labai mane jaudindavo.

Netrukus šyptelėjo laimė ir grįžo vil
tis gyventi.

Vieną dieną visai netikėtai’mane iš
šaukė į kalėjimo raštini Ten radau Ta
rybų Rusijos diplomatinės misijos atsto
vą, su kuriuo pasikalbėjusi supratau, 
kad manimi rūpinasi. Parašiau pareiš
kimą, kad noriu priimti Tarybų Sąjun
gos pilietybę ir išvykti j Maskvą.

(Bus daugiau)

Skamba kolūkis
Viedariy

Uždengė saulę ir dangų aptraukė
Klodai vilnoniai tirštų debesų :

Miestą ir sodą ir daržą, palaukę
Užgulė miglos — tvanku ir baisu . . .

Bet — už tos uždangos melo ir tvaiko —
Saulėj jūro.ja auksiniai javai, •—

Virba raliavimai, motinos, vaiko, —
Dainišką ritmą ir pats pagavai . . ..

Skamba laukai kolūkiečių Viedarių:
Tarškūs kombainai ir dainos, juokai...

Dirba iš vieno talkoj susitarę,—
Kas tau darbymety belsis dykai ?

Mieli gyvenimo naujo kūrėjai,
Skrieju po skambančius jūsų laukus: 

Mano pegaso sparnai suvirpėjo,—
Toks jūs’ žygiavimo tempas smarkus!..

Sodo, kur kūdikio kojos leteno, 
Dirvų, ežių, lauko, daržo gėlių—

Nieko nebėr — net ir atskardžio seno,
Liūnų, versmių . . . atpažint negaliu...

Vaizdai jaunatvės it sapnas pradingo:
Verda gyvenimas naujas, skambus! 

žingsniai titaniški darbo planingo— 
žibančiu pavyzdžiu tėviškėj bus!

Jonas .Kaškaitis
1958. VII. 23
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Iš gastrolių ' po Rumuni
jos Liaudies Respubliką su
grįžo Lietuvos TSR Valsty
binis nusipelnęs dainų ir 
šokių liaudies ansamblis. 
Ansamblio meno vadovas, 
TSRS liaudi-es artistas Jo
nas Švedas papasakojo:

— Jau pirmųjų susitiki
mų metu, tik pravažiavę 
Tarybų Sąjungos - Rumuni
jos sieną, mes pajutome, su 
kokia pagarba ir nuoširdu
mu priima mus — Didžio
sios Tarybų šalies atstovus 
— Rumunijos darbo žmo
nes.

mą. Teko būti Viktorijos 
mieste, kuris įsikūrė vos 
prieš penkerius - šešerius 
metus. Čia sparčiai vysto
ma chemijos pramonė, auga 
darbininkų gyvenamieji 
kvartalai, mokyklos, kultū
ros įstaigos. Visoje Rumu
nijoje, kur bepažvelgtum, 
vyksta statybos, tiesiami 
geležinkeliai, auga naujos 
įmonės, hidroelektrinės, gy
venvietės, miestai.

Laisvalaikiais aplankėme 
visą eilę gamyklų, įmonių, 
hidroelektrinių, pabuvojome 
pas šachtininkus, susipaži-

Grupė Lietuvos dainų ir šokių 
liaudies ansamblio dalyvių i

Karpatų kalnuose. I
Gastrolių metu įvyko 261 

koncertai. Teko koncertuo
ti Rumunijos sostinėje Bu
karešte, sričių centruose, 
vengru autonominės srities, 
sostinėje Tyi’gu - M u rėš, 
d a u g e lyje rajonų centrų, 
darbininkų gyvenvietėse bei 
kaimo vietovėse.

Dažniausiai koncertą vo- 
me atvirose didžiulėse est
radose arba futbolo aikštė
se. Žiūrovų būdavo labai 
daug. Kiekvieno koncerto 
metu vidutiniškai dalyvavo 
nuo dviejų iki keturių 
tūkstančių klausytojų. '

Rumunai ploja labai karš-! 
i tai. Didžiausią pasisekimą 
I turėjo Viktoro Popesku har
monizuota rumunų liaudies 

i daina “Kad tave kelmai, 
i berneli,” kurią atlikdavome 
' rumunų kalba. Neišdildo- 
imą įspūdį paliko rumu- 
i nams žemaičių liaudies dai- ' 
ina “Pempei, pempei,” lio- 
! tuvių liaudies šokiai/ “Gai- 
! dys,” “Klumpakojis” 'ir ki
ti. Kiekvieno koncerto rne-i 

i tų daugelį dainų bei šokių 
< tekdavo kartoti.I

Labai šiltai ir draugiškai 
i mus sutikdavo ir išlydėda
vo. Su gėlėmis, duona ir 

i druska visur mus pasitik- 
Į davo sričių bei miestų vyk
domųjų komitetų, partijos, 
I v i s u o meninių organizaci
jų atstovai, darbo žmonės, 
pionieriai, kurie apiberdavo 
mus rožėmis, lelijomis bei 
mėlynaisiais lubinais. Daž
nai tiesiog peronuose kartu 
su rumunais šokdavome jų 
liaudies /šokį “Perenica.”

Važinėdami po Rumuni
ją, mes negalėjome nema
tyti tų milžiniškų statybų, 
kurios vyksta šioje respub
likoje. Darbšti ir draugiš
ka rumunų tauta, kartu su 
kitomis socialistinės stovyk-* 
los šalimis, kuria socializ-

BOSTON, MASS. -' ‘
mis, išgirsti stebėtiną jų pa
sitenkinimą dabartine eko
nomine padėtimi. Argi mes

nome su rumunų menu, 
kultūra, istoriniais-revoliu- 
ciniais paminklais. Buvome 
ir garsiajame Doftanų ka
lėjime, kur reakcijos ir fa
šistinio teroro metais buvo 
kalinami geriausi rumunų 
tautos sūnūs ir dukros. Čia 
buvo kalinamas ir Rumu
nijos Darbininkų Partijos 
Centro Komiteto generali
nis sekretorius Georgiu-De- 
žas.

—Rumunijoje mes įsigi
jome daug gerų draugų, — 
pasakė baigdamas J. Šve
das. — Kūrybiniuose susi
tikimuose su rumunų me
no meistrais pasidalinome 
darbo patyrimu vystant 
liaudies meną. Noriu per
duoti nuoširdžiausius Ru
munijos darbo žmonių lin
kėjimus lietuvių tautai.

Koresp.

Norwood, Mass.
Mūsų ligoniai

Jau kelinta savaitė ser
ga Elzbieta Valmienė. Ji 
prarado apetitą, pradėjo 
kojas skaudėti ir naktimis 
negali miegoti. Ji yra po 
daktaro priežiūra. Jai nuo
širdžiai patarnauja jos ar
timi giminės.

Rugpiūčio 11 d. rimtai 
susirgo Marcelė Krasaus
kienė, kuri gyvena 1188 
Washington St: Ji randasi 
namie, daktaro priežiūroje.

Nellie Grybienė jau bai
gia pasveikti. Buvo paga
vus “Ivy poison.” Per tris 
savaites sunkiai sirgo, kol 
tą ligą nugalėjo.

Elzbieta Kurulienė buvo 
pasidavusi į Norwood ligo
ninę operacijai. Jai išėmė 
apendicitą. Ji pilnai pa
sveiko ir džiaugiasi, kad ge
rai jaučiasi.

Linkiu visiems ligoniams 
greitai pasveikti!

M.. Uždavinis

400 TSRS ŽMONIŲ 
BUVO AMERIKOJE

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas paskelbė, 
kad bėgyje pirmųjų šešių 
mėnesių 1958 m. Jungtinėse 
Valstijose lankėsi 400 tary
binių piliečių. Apie toks pat 
skaičius ir amerikiečių lan
kėsi Tarybų Sąjungoje. Be
veik išimtinai tai buvo 
mokslininkai, jaunu o 1 i a i 
studentai ir kultūros srity
je veikėjai.

Mūsų gegužines ;
♦ 1

Rugpiūčio 10-os lytas bu
vo apsiniaukęs, o kartais 
net lynojo, bet po pietų de
besys pranyko. Dar tebely- 
nojant važiavom į Olym
pia parką (Worcestery), į 
Aido choro rengiamą pikni
ką, nes žinojome, kad, be 
vietinių menininkų, daly
vauja ir Laisvės choras iš 
Hartfordo, taipgi žinojome, 
kad worcesteriškiai yra ma
lonūs draugai, su kuriais 
rodu pasišnekėti ir sykiu 
linksmai pusdienį praleisti.

Baigiant važiuot į geguži
nę, oras • nusigiedrino ir, 
saulei kaitinant, palei Olym
pia parką ežere paaugliai 
plaukiojo vėsiame vandeny. 
Publikos prisirinko nema
žai, programą kaip hart- 
fordiečiai, taip ir vietiniai, 
dainomis sus trinkusius 
linksmindami, atliko pui
kiai. • ■ iVtJLz

Rugpiūčio 24 d. South 
Bostono Liet, piliečių klubas 
rengia Tautiškame parke 
(Montelloj) savo naudai 
gegužinę. Rengėjai visus— 
jaunus, senus ir mažus — 
maloniai priims. Dabar, 
rudeniui besiartinant, pap
lūdimiuose oras jau ne toks 
malonus, tai atvykę į parko 
pušyną kvėpuosite daug ty
resniu oru, negu bet kur 
kitur. • • •

Nors gal mes ir per daug 
kalbame apie jaunimo pasi- 
gedimą mūsų sueigose, bet 
ir. šiuo sykiu noriu sakyti, 
kad vaikus išauklėjusius tė
vus gal reikėtų barti, o gal 
ir jaunuoliai tuo atžvilgiu 
neverti pagyrimo. Mes, bos
toniečiai, negalime girtis 
patogiomis svetainėmis pa
rengimams, neigi puikiais 
parkais gegužinėms. Gal 
dalinai tas yra pas mus jau
nimo nesilankymo priežas
timi. Bet Worcesteris ir 
Montello, turėdami gražias 
svetaines, klubus ir parkus, 
irgi nedaug jaunimu gali 
džiaugtis, nes ir pas juos 
mažai čiagimių pasirodo. 
Čia kalti užsispyrėliai, su
akmenėję, su tėvais nesi
skaitanti jaunuoliai. O, gi
liau i reikalą pažvelgus, nė 
tėvai neturi savimi didžiuo
tis. Daugelis iš progresy
vių, turėjo tik po vieną, du 
ar tris vaikus, bijodami de
presijų laikais neturėsią 
kuo juos išmaitinti, už tai 
pažangiosios jaunuomenės 
yra mažai. Esantieji vien
turčiais, jie turi fordukus 
ir besivažinėja, tik negerai, 
kad net prarečiai ir nors 
trumpam laikui neužsuka 
pas tėvus.

Išsikalbėjus su veltui jau
nystę praleidusiais, visą sa
vo žydėjimo laiką nuo vai
kų sugyvenimo besisaugo- 
jant išdrebėjusiais žmonė-

esame tokios trumpos at
minties? Argi mes gyvena
me tik tam, kad, sulaukę 65 
metų, džiaugtumės pensija 
ir kai kurie šiek tiek san
taupų turėdami? Ar nebū
tų .gražu pažangioj atmos
feroj išauklėtų pustuzinį , 
vaikų savo vietoj palikti?

Žinoma, didžiausia kalti
ninkė yra netikus •ekonomi
nė santvarka, kuri neužtik
rina kasdienės duonos kąs
nio, o antra—gresianti ka
rai baugino mūsų tautie
čius nuo auklėjimo sūnų ka- 
nuolių pašarui. Iš dalies 
teisingai suprasta, tik atro
do kažkaip keistai, išgirdus 
besidžiaugiančius būkle ir 
beginančius dabartinę 
ekonominę padėtį, lyg kad 
tai pareitų nuo dabartinių 
mūsų turtingos šalies val
donų, pamirštant faktą, 
kad rinktiniai iš viso pa
saulio žmonės, į šią šalį su-a 
važiavę, subudavojo ir p^-’ 
darė ją tokią, kokia ji da
bar yra.

Dovanokite man už tai, 
kad iškrypau iš temos — 
kalbu ne apie gegužines, o 
apie tai, ką jose girdėjau.

• *"* ”” • "* »
Bendrai imant, mūsų ša

ly žmonės medžiaginiai su- 
stovi geriau, negu daugely 
kitų kraštų. Vienas daly
kas man nepatinka, tai kad 
daug gaminių, maisto pro
duktų ir kitokių gyvenimui 
reikmenų yra per daug che- 
michališkai sudarkytų. Y- 
patingai maisto produktų 
natūrališkų, senoviškų prie
monių, kurios geriau tinka 
sveikatai, mažai bevartoja
ma. Pokalbiuose su drau
gais mažai sutinku tokių, 
kurie leistųsi su manim į 
gilesnę tuo reikalu kalbą. 
Už tai reiškiu mintį spa<u- 
do j e, norėdamas matyti lo
tus, tuo susidomėjusius, ir 
prie progos rašančius, ką 
jie galvoja, nes maisto dar
kymas liečia mus visus.

Pandėlietis i

Pittsburgh, Pa.
Neužmirštinas 
Mums Įvykis

Labai džiugu buvo išgirs
ti, kad LDS seimas, įvykęs 
Pittsburghe, buvo sėkmin
gas ir kad seimo dalyviai 
(delegatai) smagiai laiką 
praleido.

Mums taipgi buvo smagu. 
Prisirengimai, parengimai, 
linksmi,, smagūs suvažiavi
mu dalvviai sudarė mums 
neužmirštiną įvykį. Mes vi
sada turėsime mintyje Šį 
įvykį, kaip vieną iš didžiau- . i 
siu dalykų mūsų istorijoj.-

V. Sher bin,
LDS 142 kp. prez.

*

LIETUVIAI ATIDARĖ VASARNAMĮ
Puikios Jūrų Maudynes Prie Pat Namo 

Išrenduojame apartmentus po 2, 3, ir 4 kambarius.

Taipgi išrenduojame paskirus miegamuosius kambarius 
su public kitchen. Kainus nebrangios.

Užsisakykite vietas laišku arba telefonu.

Violet’s Guest Home
125 Atlantic Ave., Atlantic City, N. J.

Telefonas 5-233.8

So. Boston, Mass. h

PIKNIKAS I

Rengia Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas, 
South Boston, Mass.

Rugpiūčio 24 August
Y

Lietuvių Taut. Namo Pušyne Į
Keswick Road ir Winter St., Brockton (Montello), Mass.

Pietum? bus duodama lietuviškų dešrų ir kit. skanėsių 
Taipgi bus ir tinkamų gėrimų.

X 
Visų patenkinimui gros plokštelių muzika 4
Visą Bostono visuomenę kviečiame atsilankyti, (J- 

nes čia linksmai praleisite popietį. į
Rengėjai L •



WORCESTER, MASS.
*IŠ LLD 11 kp. susirinkimo

Rugpiūčio 11 d. susirin
kimas buvo skaitlingas ir 
daug kalbų bei diskusijų 
turėta L.L.D. ir spaudos 
reikalais. Raporte iš Lais
vės metinio pikniko pasiro
dė, kad ir mūs L.L.D. 11 
kuopa daug prisidėjo prie 
darbų ir dovanų. Įžangos 
tikietų mūs kuopa išplatino 
už $89. Dovanas pridavė 
draugė Kanapkienė pikniko 
rengimo komisijai, nors ga
lutinoje pikniko atskaitoje 
nebuvo pažymėta. O gal au
kų davėjų vardai nebuvo 
komisijai priduoti?

Ateityje bus visokių pa
rengimų. Jeigu mes igno
ruosiu! mūsų aukų davėjus, 
tai jie turi tokią pat teisę 
mūsų parengimus ignoruo
ti. Nepamirškim, kad mūsų 
geri parengimai nebus pa
sekmingi be gerų žmonių.

Iš L.L.D. suvažiavimo ra
portą davė d. Povilas Šiu
šąs. Jis sakė — suvažiavi 

j mas buvo skaitlingas ir 
f draugiškas. Dovanų delega

tai atvežė L.L.D. reikalams 
virš $400. Delegatas sakė, 
suvažiavimas nutarė leisti 
knygas ir “Šviesą” kaio iki 
šiolei. Taipgi suvažiavimas 
nutarė prie progos organi
zuoti amerikiečių lietuvių 
delegaciją į Lietuvą.

mes šių chorų kvietimo bus 
pranešta vėliau. Į pikniko 
komisiją išrinkti J. Skliu
tas, V. Žitkus, O. Vosilienė.

Kadangi dabar eina Vil
nies vajus sukėlimui $6,000, 
tai susirinkimas nutarė pa
aukoti iš kasos $15. Kurie 
išgalite, paremkite šį Vil
nies vajų, nes liko tik vie
nas progresyvių lietuvių 
dienraštis Amerikos žemy
ne.

Cleveland, Ohio Jonas Marcinkevičius

Šis susirinkimas nutarė 
rengti rudeninį spaudos 
pikniką 14 d. rugsėjo (Sep
tember), Olympią Parke. 
Programai pildyti nutarta 
kviesti Aido Chorą ir Hart
fordo Chorą. Apie pasek

Rugpiūčio 10 d. Aido Cho
ro piknikas buvo turtingas 
gražiais svečiais ir šaunia 
programa, kurią pildė 
Hartfordo Laisvės Choras 
ir mūsų duetas. Negaliu iš
kęsti nepasakęs, kad Lais
vės Choras, linksmais vei
dais, labai gražiai dainavo 
ir neskūpėjo gražių daine
lių. Ačiū visiems choris
tams ir jų mokytojai! Ona 
Dirvelienė ir Jonas Saba
liauskas abu dainavo ne tik 
gražius duetus, bet ir pa
vieniai (solo). Ačiū jiems 
už gražų dainavimą!

Mūsų svečiai visi yra dai
nų mylėtojai. Užtat Hart
fordo Laisvės Choro ir mū
sų garsiojo dueto nenorėjo 
paleisti. Ačiū visiems dai
nininkams ir mūsų publi
kai už atsilankymą ir priė
mimą gražios programos.

Ką tik sužinojau nelinks
ma žinia, kad Adomas Su- 
kackas išvežtas į ligoninę. 
Tai yra mūsų darbuotojos 
M. Sukackienės gyvenimo 
draugas. J. M. L.

BROCKTON, M4SS
Mirė M. Markevičienė
Rugpiūčio 7-ą d. neteko

me Marijonos Markevičie- 
nės (Juocliškiūtės). Ji mi- 

Ai’ė ligoninėje, sulaukus 66 
w metų. Buvo pašarvota Ya- 

kavonio šermeninėje. Prie 
karsto buvo daug gėlių vai
nikų ir paskutinę pagarbą 
atiduoti atėjo daug žmonių.

Palaidota rugpūčio 9 d. 
Mount Auburn kapinėse, 
Cambridge, Mass. Išlydint 
iš šermeninės buvo žmonių 
iš plačios apylinkės su ja 
atsisveikinti. Šermeninėje 
atsisveikinimo kalbą pasakė 
Geo. Shimaitis. Į kapus ly- 

• dėjo daug a u t o m o b i lių. 
Koplyčioje paskutinę kalbą 
pasakė. S. Rainardas.

Nuo kapų palydovai buvo 
pakviesti Į Lietuvių Pilie- 

• čių Klubą ant Main Street, 
C a m b ridge’uje. Ten visi 
tinkamai buvo priimti ir 
pavaišinti.

Velionė paliko liūdesy sa- 
> vo mylimą vyrą Praną 

Markevičių, broli Jerri 
*•7 v .

Juodišių, Westboro, Mass. 
Iš Lietuvos paėjo iš Geru
lių kaimo, Pilviškių parapi- 
jo, Suvalkijos. Į Ameriką 
atvažiavo 1912 m., i Cam
bridge, Mass. O 7

Ten gyvendama susipaži
no su Petru Andreliūnu ir 
ištekėjo. ' Abu jie veikė or
ganizacijose, dalyvavo pa
rengimuose, kaip lietuvių, 
taip ir kitataučių.

Prieš keliolika metu Pet
rą ištiko baisi nelaimė dir
bant prie elevatorio fabri
ke — plika elektros viela 
jį palietė ir mirtinai sude
gino. Marijona pergyveno 
didžiausią širdies skausmą.

Po tos nelaimės velionė 
susipažino su Pranu Mar
kevičium ir 1948 m. jie su
situokė. Apsigyveno Brock- 

į^one. Priklausė prie Lietu
vos Sūnų ir Dukterų drau
gijos, Cambridge’uj, prie 
LLD 6 kp., LDS 67 kp. ir 
Moterų Apšvietos Klubo, j

(Abu jie veikė mūsų organi
zacijose, lankė parengimus,! 
rūpinosi apšvietos reika
lais. Velionė mylėjo gėles ir i 
paukštelius. Ji ir vyras de-| 
jo pastangas sveikatos at
gavimui, bet niekas negel- 
bėjo. Buvo ligoninėje, pasi
davė operacijai, bet piktoji 
liga išrovė ją iš gyvųjų 
tarpo.

Lai būna jai lengva ilsė
tis, o jos vyrui ir broliui 
reiškiu užuojautą.

Auksinės vestuvės
Rugpiūčio 2 d. įvyko Pra

no ir Kaži micros Čereškų 
auksinės vestuvės. Pokylis 
buvo LT N svetainėje. Ves
tuvėse dalyvavo apie šimtą 
žmonių, vietinių ir iš apy
linkės. Buvo skaniausių 
valgių, gėrimų ir orkest
ras. Visi dalyviai paten
kinti.

K. ir P. Čereškai turi 
daug pažįstamų ir prietelių, 
nes jie yra ilgamečiai pro
gresyvaus judėjimo veikė
jai ir rėmėjai. Jie'darbuo
jasi už pasaulinės taikos 
r-eikalus, apšvietą, žmonijos 
gerovę. Linkiu jiems dar 

- daug metų gyventi.
Geo. Sh ima it i s

Širdinga padėka
Širdingai dėkoju visiems 

ir visoms, kurie suteikėte!
i man pagalbos laike šerme
nų mano mvlimosios žmo
nos Marijonos Markevičie
nės. Dėkui visiems už sim
patiją, atvirukus, lankymą 
ligoninėje, skaitlingą atsi
lankymą į šermenis ir ant 
kapinių. Dėkui už gėlių vai
nikus, palydėjimą, drau
gams Shimaičiui ir S. Rai- 
nardui už pasakytas atsi
sveikinimo kalbas, širdin- 
p a dėk a Albinai Mitkus, 
Vincei Thomson, K. Čereš- 
kienei, kurios pagelbėjo su
tvarkyti šermenų reikalus. 
Visi ir visos priimkite ma
no šidingiausią padėką!

Frank Markevičius

LDS Klubo, 55 kp. ir 
4-tos Apskr. reikalai

Mūsų L.D.S. Klubas, kas 
metai surengia pikniką, ku
riame visus savo narius ir 
prietelius pavaišina dykai 
alučiu. Pikniko rengėjai 
pilnai pasiruošę taip pat vi
sus svečius pavaišnti ir šių 
metų piknike, kuris įvyks 
rugp. (Aug.) 31 dieną, Ja- 
sunų piknikų darže, ant 
422 kelio, tarpe Welshfield 
ir Parkman miestelių. LDS 
Klubas kviečia senus ir jau
nus, o taipgi ir visus anū
kus dalyvauti.

Mūsų klubo direktoriai 
jaučia ir mato, kad klubo 
dabartinės patalpos pilnai 
neatsako visiems mūsų po
reikiams. Reikalinga bent 
kiek erdvesnė svetainė mū
sų pramogoms, o kad tai 
įsigyti sąlygos tam yra ga
na palankios. Reikalinga 
bent kiek daugiau jaunes
nių jėgų, o jų, reikia tikėtis, 
gal netolimoje ateityje at
siras.

L.D.S. 55 kp. susir. įvyks 
rugsėjo 3 d. Kp. nariai, ku
rie esate mokėję tik už pir
mą pusmetį šių metų, turi
te būtinai šiame sus. duok
les mokėti. Be to, pereita
me kp. susir., dėlei nepap
rasto lietaus, net ne visi 
seimo delegatai dalyvavo; 
kurįe buvo, davė raportus, 
o kurie nebuvo, galės dapil- 
dyti sekančiame susįr. Iš
klausę visus raportus, galė
sime eiti prie darbų, tai 
yra, vykinimo seimo tari
mų.

L.D.S. 4-tos Apskrities 
Komitetas nusitaręs nuva
žiuoti ir dalyvauti L.D.S. 
9-tos kuopos narių susirin
kime Youngstown, Ohio. 
Komitetas rengiasi ten iš
duoti buvusio seimo rapor-
tą, o kartu ir kiek plačiau 
pasikalbėti apie L.D.S. rei
kalus.

Vedami susirašinėjimai 
su 9 kuopos valdyba apie 
dieną, vietą ir laiką; kaip 
greit bus apie tai susitarta, 
tai pranešime vėliau. Gali 
būti surasime galimybę su
šaukti ir kiek platesnį 
Youngstowno lietuvių susi
rinkimą ir plačiau visais 
mūsų reikalais pasikalbėti.

Kiek tai liečia L.D.S. 
reikalus, manau, kad visos 
apskritys turėtų pasiimti 
sau už pareigą aplankyti 
visas kuopas, kurios netu
rėjo delegatų seime ir iš
duoti seimo raportus, kad 
jas supažindinti su seimo 
tarimais ir paraginti jas 
prie seimo tarimų įvykdy
mo gyveniman.

J. žebrys

Lietuvių Moterų Klubas 
rengia žaidimų pramogą 

ir Tarybų Lietuvos 
rankdarbių parodą

dainomis, muzika ir šo
kiais, kurių besiklausydami 
jausimės lyg būtume Lietu
voje.

Drauge Raulusevičie n ė 
irgi turi daug gražių daly
kėlių, prisiųstų iš Tarybų 
Lietuvos, kuriuos taipgi at
neš tą dieną į LDS svetainę 
visiems pamatyti. Taipgi 
šios pramogos. komisija 
prašo ir kitų, kurie esate 
gavę gražių dalykėlių iš 
Lietuvos, atsinešti. .

Žaidimai ir paroda prasi
dės 10-tą valandą ryte, o 
pietūs bus 12 valandą. Ir 
tas visa kainuos 75 centai
ypatai, o pelnas bus atiduo
tas spaudos paramai. Nuo
širdžiai kviečia visus ir vi
sas atsilankyti.

Komisija

Binghamton, N. Y.
Iš- LDS 6 kp. susirinkimo

Rugpiūčio’ 7 dieną atsi
buvo LDS 6 kuopos susirin
kimas. Narių dalyvavo dau
giau, negu paprastai. Ži
noma, galėjo būti daug 
daugiau.

Finansų sekretorius L. 
Šimoliūnas pranešė, k a d 
Juozas Strolis pasveiko. Ir 
dabar serga: Paul Grinius, 
Marcelis Simonaitis ir K. 
Michael. Linkime sergan- 

I tiems draugams greitai pa
sveikti.

Ligonių lankytojai K. 
Juozapai t i e n ė ir Alex 
Rapšis pranešė, kad ligo
nius lankė.

Delegates iš LDS atsibu
vusio 13-ojo seimo—A. Že
maitienė, A. Maldaikienė, 
J. K. Navalinskienė ir O. 
Wellus — pranešė, kad vi
sos seime dalyvavo, ir savo 
raportuose aiškiai ir gra
žiai pažymėjo visus svar-
biuosius reikalus, kas buvo 
kalbėta bei nutarta. Ypa
tingai atkreipta dėmesio į 
įrašymą naujų narių j 
LDS. Minėtų draugių ra
portai likosi priimti su pa
gyrimu. Gaila, kad dar 
viena delegatė, d-gė P. Ja- 
silionienė, kuri irgi seime 
dalyvavo, negalėjo dalyvau
ti susirinkime, tai ir jos ra
porto neturėjome. Vienok 
manome, kad ji sutiks su 
minėtų draugių išduotais 
raportais.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas Įvyks pirma
dienį, rugsėjo 1-ma dieną, 
A. Klimo studijoje. Visi na
riai dalyvaukime šiame su
sirinkime. Dar nėra vėlu 
šiame sezone surengti kokį 
pasilinksminimą, kad būtų 
proga visiems nariams su
važiuoti ir linksmai laiką 
praleisti. Pagalv o k i m e , 
draugai, apie tai ir visi da- 

llvvaukime šiame susirinki- I 
' me.

Ketvirtadienį, rugp. 28,1 
LDS Klubo svetainėje Lie-! 
tuvių Moterų Klubas rengia 
žaidimų pramogą ir laimė
jusiems bus duodamos gra
žios dovanos. Bus įdomiau
sia, kad turėsime progą pa
matyti Tarybų Lietuvos 
moterų rankdarbių ir pui
kiausių audinių.

Ta proga pasitaikė todėl, 
kad draugė Julia Werner 
turi daug giminių, tarpe 
kurių yra daug pamokytų 
ir’ profesionalų. Julia siun
čia jiems daug dovanų o 
anie siunčia jai gražiausius 
Lietuvos išdirbinius, kad 
parodyti kaip moterys ir 
vyrai žengia pirmyn išsila
vinime. Julia Werner turi 
gavusi rekordų iš Tarybų 
Lietuvos su lietuviškomis

Išvažiavo poilsiui
LDS 6-os kuopos iždo 

globėja d-gė V. Vinskūnie- 
nė ir jos sūnus išvyko poil
siui. Sakėsi aplankys gimi
nes, draugus ir pažįstamus, 
kurių turi daug. Geriau
sio pasisekimo jums links
mai laiką praleisti!

Taipgi mūsų LDS 6-os 
kuopos prezidentė M. Kaz
lauskienė, jos duktė, žentas 
ir anūkės išvažiavo' poros 
savaičių poilsiui. Jie manė 
važiuoti net iki Floridos, 
kur turį seserį ir d a u g 
draugų, ir aplankyti visus. 
Geriausio pasisekimo kelio
nėje ir linksmai laiką pra7 
leisti su sesute ir drain 
gaiš! Mes lauksime jūsų 
visų laimingai sugrįžtant.

Sekr. O. Wellus

5 p.-Laisve (Liberty)— Penikt., rugp. (August) 22, 1958

Prieš penkerius metus, 
1953 m. liepos 31 d. mirė ži
nomas tarybinis lietuvių 
rašytojas Jonas Marcinke
vičius.

J. ‘ Marcinkevičius, kurio 
geriausi kūriniai yra ver
tingas įnašas į lietuvių pa
žangiąją literatūrą, nuėjo 
sudėtingą ir prieštaringą 
gyvenimo bei kūrybos ke
lią. Jam neteko baigti di
desnių mokslų.

Gimęs li900 m. Radviliš
kyje, darbininko - geležin
kelininko šeimoje, Jonas 
Marcinkevičius tep a j ė g ė 
baigti keturias mokyklos

klases, o po to prasidėjo jo 
sunkūs gyvenimo “univer
sitetai”. Jo pirmieji kūri
niai, parašyti iš nesveikų 
idėjinių pozicijų, buvo men
kaverčiai meniniu ir idėji
niu atžvilgiais. Tik vėliau, 
suartėjęs su jaunais lietu
vių rašytojais - antifašis
tais, rašytojas stojo į tvirtą 
realistinės kūrybos kelią. 
J. Marcinkevičius pradeda 
giliau suprasti buržuazi
nės tikrovės esmę, savo kū
riniuose ima demaskuoti 
lietuviškąją burž u a z i j ą, 
vaizduoti Lietuvos darbo
žmonių kovą prieš išnaudo
tojus.

1937 m. J. Marcinkevi
čius parašo patį geriausią 
idėjiniu ir meniniu atžvil
giais savo romaną — “Ben
jaminas Kordušas”. Šis kū
rinys yra vertingas rašyto
jo indėlis į realistinę pa
žangiąją lietuvių Iteratūrą. 
Kūrinyje meistriškai vaiz
duojama, kaip lietuviški 
buožės tampa dvarininkais, 
išstumdami iš dvaru senuo- I

! sius kordušus, nesugeban- 
Ičius prisitaikyti prie lietu
viškos buržuazijos kuria
mos tvarkos. J. Marcinkevi
čius ryškiai demaskuoja 
buožę — tautiškos “buržu
azijos šulą”. Čia rašytojas 
pasireiškia, kaip didelis vei
kėjų charakteristikų kūri
mo meistras.

Po to pasirodo Marcinke
vičiaus romanas “Nemunas 
patvino”. Jame jis taip pat 
vaizduoja, kaip lietuviška 
buržuazija stengiasi išsiug
dyti “savus” dvarininkus,

parodo darbo valstiečių ko
vą.

Atkūrus Tarybų valdžią, 
J. Marcinkevičius 'aktyviai 
įsijungia į tarybinės lietu
vių literatūros kūrimą. Hit
lerinei Vokietijai užpuolus 
Tarybų Sąjungą, rašytojas 
pasitraukė į šalies gilumą. 
Jis praėjo visą Lietuviško
jo junginio kovos kelią iki 
išvaduotos Lietuvos.

Didžiojo Tėvynės karo 
metais jis rašo apsakymus, 
apybraižas. Jo kūriniai ku
pini meilės tarybinei Tėvy
nei ir neapykantos prie
šams. Išvadavus Lietuvą, 
Marcinkevičius nemaža ra
šo, bendradarbiauja spau
doje. Daug dėmesio jis ski
ria saviveiklinei dramatur
gijai. Sunki liga ir mirtis 
jam neleido įgyvendinti 
gausių kūrybinių sumany
mu.

1955 m. grožinės literatū
ros leidykla išleido tris 
rinktinių Jono Marcinkevi
čiaus raštu tomus. c

Brockton, Mass.
Labor Day šventėse, sek

madienį ir pirmadienį rug
piūčio 31 ir rugsėjo 1 dd., 
vyks labai šaunus piknikas, 
kurį rengia Montello Lietu
vių vyrų grupė bei choras 
Lietuvių tautiško n a m o 
parke, Keswick Rd. ir Win
ter St.

Pikniko komisijoje yra: 
J. Smith, W. Yuodeikis ir 
Al. Potsius. Komisija rūpi
nasi, kad šį pikniką pada
ryti kuo įdomiausiu. Dainų 
programą duos vyrų grupė, 
vadovybėj Alberto Potsiaus, 
abi dienas bus šokiai nuo 
4-os valandos į r bus ypatin
gai gerų valgių. Komisija 
pakvietė Mrs. Yuodeikiene 
ir kitas komisijos vyrų 
žmonas padaryti tikrų lie
tuviškų kilbasų-dešrų.

Komisijos nariai ir jų 
žmonos susirinks šeštadie
nį, rugpiūčio (Aug.) 30-ą, 
pas Mr. ir Mrs. John Smith 

I i namus ir ten darbuosis, 
kad kilbasos būtų ekstra 
skoningai padarytos.

Piknikas yra rengiamas 
sukėlimui kiek, pinigų Vyrų 
grupei įsigyti muzikos ko
pijavimui mašiną. Taipgi 
mūsų noras yra gauti dau
giau narių į vyrų chorą.

Mes taipgi planuojame į 
rudenį surengti didelį kon
certą. Taigi, dalyvaudami 
šiame piknike, jūs mums 
padėsite atsiekti pasibrėž- 
tus tikslus meno srityje.

Albert Potsius

Trenton, N. J. — Visuo
menė ir valdžios įstaigos 
diskusuoja mirties baus
mės panaikinimo klausimą. 
New Jersey nuo 1938 m., 
kada buvo elektros kėdėje 
nužudytas Bruno Haut- 
mann, neturėjo mir ties 
bausmių. 
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Lawrence, Mass.
Įvairios žinios

• Oxford popieriaus išdir- 
bystė pakėlė darbininkų al
gas 6 procentais. Jie orga
nizuoti į AFL-CIO uniją. 
Darbininkams, kai pasieks 
senatvės pensijos amžių, 
kiekvienam kompanija iš
mokės po $1,000 pensijos. 
Kontraktas jau pasirašy
tas.

United Shoe Co. nupirko 
narna nuo Curran Joyce 
Co., kuris yra ant Beacon 
Ave. Pirmesnė kompanija 
biznį vedė per kelias de
šimtis metų, bet dabar išei
na iš biznio. Todėl mieste 
padidės bedarbių skaičius.

Nauja kompanija apavus 
pradės gaminti tik su 1959 
metais.

Mieste bedarbiams 1958 
m. per šešis mėnesius laiko 
išmokėjo 105 milijonus do
lerių, kaip skelbia Massa
chusetts valstijos bedarbių 
apdraudos išmokėjimo di
rektorius.

Salisbury miestelyje yra 
maudynės, į kurias suva
žiuoja daug žmonių. Tai 
Bostono katalikų galvos šu
nį a n ė šventinti vandenį. 
Suprantama, ar jie šventi
na, ar ne, vanduo yra tas 
pats, bet kunigija pasidaro 
įplaukų.

Lawrence miesto majo
ras J. J. Buckley tarėsi su 
viršininkais ir padarė išva
dą išvalyti Spicket upelį, 
kuris randasi mieste. Jau 
seniai laikas tą padaryti, 
nes upelis nešvarus ir ken-v 
kia žmonių sveikatai, v

Pieno kvorta ir vėl pa
brango vienu centu. Atro
do nedaug, bet kada ant vi
sų reikmenų kainos kyla, o 
daug darbininkų neturi 
darbo, tai jiems ir jų šei
moms darosi sunkiau gy
venti.

Lynn, Mass., mirė Anta
nas Sinkevičius. Seniau jis 
gyveno Lawrence mieste. 
Palaidotas tautiškose kapi
nėse Lawrenco priemiestyj 
Methuen. Mirė ir Justina 
Suslovicz.

Lai jiems būna lengva že
melė.

S. Penkauskas

Užrašykite Latevę savo draugui

ATLANTIC CITY, N. J.
Norintieji vietos atostogoms ar 

pernakvoti, prašome užeiti pas 
mus. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės sekamu adresu:

P. & B. NAVALINSKAI
8 South Congress Avė. 

Atlantic City, N. J.

(76-80)

IŠSIUNČIAME PAKETUS Į USSR
| LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVI JĄ, E STONI  JĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc.
(Laisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583 x
(arti subways) (tarp 6th ir 7th Avės.)

MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINES:
! 16 E. 7th St., N. Y. C. 
Tel. YU. 2-0380

132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4724

900 Literary Rd. 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

Del

308 W. Fourth St. 
Boston 27, Mass. 
Tel. ANdrew 8-5040

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-3980

332 Fillmore Ave., Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

682 W. Girard Ave. 
Philadelphia 28, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

platesnių informacijų reikale išsiuntimo paketų giminėms ir draugams, susisiekite su 
mūsų patyrusiais, mandagiais ir veikliais raštinės vedėjais skyriuje jūsų mieste.

Jie su mielu noru suteiks jums informacijas.
Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% garan

tija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. !šsiunčiamė į 48 valandas. Adresatą pasiekia į 6-7 savaites; 
oro paštu į 7-12 dienų. .

Jūsų linkėtas dabar galt pasiekti adresatą rugiapiūtes metu.
Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas įvairių, pirmos rūšies valgių, sviesto, arbatos, kavos, 

taukų, ryžių, kumpių, ir tt. Taipgi išdirbystės dalykų: vilnonės medžiagos, sintetiško Šilko, visokių odų, 
skepetaičių, batų, laikrodžių, laikrodėlių, ir tt., už labai žemas kainas.

Atsiminkite: mes esame specialistai reikale išsiuntimo paketų.



D-ro Ant. Petrikos vasarvietė

kal-

kad 
kal- 
nors

Praėjusį savaitgalį teko 
praleisti d-ro Ant. Petrikos 
vasarvietėj, Catskills 
nyn-a.

Važiuojant maniau, 
įvažiuosime į paprastą 
nyno raistuką su kieno
apleista pakrypusia pasto
ge. Bet kaip maloniai nu
stebau, kai aukštai kalne 
privažiavome palivarkutį!

Namukas buvęs senas, 
bet visas vidus ir išoris 
naujai pertaisytas. Apačioj 
didelė virtuvė-stalavas ir 
vienas pačių šeimininkų 
miegamasis. Viršuj, atike, 
trys miegame j i svečiams. 
Rūsys naujai išcementuo- 
tas, sausas. Per visą namu 
ką prieangis, su plačiu skel
to akmens taku, o paliai jį 
— skoningai d-ro žmonos 
Marga retos v užvestas gėly- 
nėlis. Žemiau gėlynėlio — 
aptvertas ir paties daktaro 
prižiūrimas darželis, pilnas 
d a r žo v i ų—salotų, svogū n ų, 
morkų ir agurkų. O žemiau 
nuo darželio — didokas de
šimties baltai nudažytais 
liemenimis obelių sodas, su 
gražiai nupjauta pieva.

Viename namuko šone— tusios ant žemės, 
ilgas uogynas (gervuogės), minta obuoliais, bet ne prie 
o už jo — ilgas platus skly- kiekvieno obuolio 
pas pievutės, už kurios vėl prieiti,

ilgokas uogynas su obuoliais nugraužia iki 
pažingsniavus už 

Miško pa- 
nemažai laukinių 

Didokas kada nors

miškas. Per tris dienas ne
matėm jokio žmogaus, neigi 
girdėjom jo balso.

— Kiekgi daug to miško 
jums priklauso? — pasitei
ravau.

— Penkiasdešimt keturi 
akrai, — atsakė daktaras. 
—Aplink jį visą esu apėjęs 
tik vieną kartą, kai reikėjo 
ribas nustatyti.

Daktaras labai mėgsta 
medžioti ir grybauti, tai čia 
jam viskas vietoje, savame

“Porkcs”
Vieną vakarą paėjėjom 

miško gilumom “Štai ‘por- 
kė’ obelyj!” sako daktaras, 
ir pridėjęs šautuvą prie pe
tį e s pykštelėjo. “Porkė” 
(porcupine) tik apsisuko ir 
prisiglaudė prie storos ša
kos. Antras šūvis—ir ji

te,—paklausiau.
Daktaras parodė 

porą jų sužalotų

šaudo-

man 
obelių, 

Daugybė plonų šakų kabo 
pakirstos, su nudžiūvusiais 
lapais. Kai kurios š akos 
visai nukirstos ir nukri- 

Sako, jos

neiš- 
van- 
ima- 
gėly-

i gali
tai plonesnę šaką

NEW YORKAS
Pamatysite ii 

J

Visi turėkite mintyje, 
kad filmai iš Lietuvos bus 
dar kartą parodyt Kultū
riniame Centre jau šį šeš
tadienį, rugpiūčio 23 d. Ro
dymas prasidės lygiai 7:30 
v. vak. Nevėluokite, nes 
kiekvienas norėsite abudu 
filmus pamatyti ištisai. 
Kaip jau žinia, bus rodomi

r džiaugsitės! o
“Tiltas” ir “Kanadiečių De
legacija Lietuvoje”. Abudu 
filmai daryti Lietuvoje. 
Tai svarbūs ir įspūdingi 
filmai. Kurie juos matysite, 
niekuomet nepamiršite.

Kultūrinio Centro adre
sas: 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

Rengėjai

Iš Aido Choro 
veikimo

Rugp. 1 d. Aido Choro 
komitetas ir rudeninio pa
rengimo komis ja turėjo 
bendrą pasitarimą. Po pasi-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
New Yorko viešasis kny

gynas turi 27,000,000 kny
gų, paveikslų, žemėlapių ir 
kitokių dokumentų, kuriais 
naudojasi visuomenė.

šauks į darbą 8,000 darbi
ninkų, kurie pirmiau buvo 
atleisti.

Jungtinės Tautos paga
mino penkių rūšių atviru
kus, kurie bus platinami. 
Vienas iš jų sako, kad visa
me pasaulyje vaikai yra vie
nodi, kitas turi “Taikos me
džio” paveikslą, kiti taipgi 
skelbiantieji ramybę aT11 že
mės.

Vienu kartu į New Yor
ko prieplaukas pribuvo p?n- 
ki garlaiviai ir atvežė 6,300 
keliauninkų.

Jack Giteck, 43 metų, jau 
miršta Meadowbrook ligo
ninėje. Jis su šeima išvyko 
į Long Islando miškus, su
manė pasigaminti “barbe
cue”, bet anglis nedegė. Ta
da jis užpylė alkoholio ant 
anglies. Liepsna apėmė visą 
plotą. Jis ir keli jo šeimos 
nariai pavojingai apdegė.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO *

Clev Liet. Mot. Klubas rengia 
žaislų dieną, rugp. 28 d., 11 vai. 
ryto, LDS Klubo salėje, 9305 St. 
Clair Ave. Rengėjai kviečia visus 
dalyvauti. Bus įvairių pamargini- 
mų su dovanėlėmis. Taipgi geri pie
tūs, tik už 75c. Likes pelnas bus 
paskirtas geram tikslui. Klubietės.

(82-83)

ji nusvyra prie storos ša
kos, kur obuoliai tampa 
joms prieinami.

“Porkės” gana riebios ir | Neck, N. Y. 
svarjos—sako, būna net iki 
dvidešimties svarų. Jos tin
ka ir valgyti. (Sakoma, kad 
kadaise Paryžiuj Anglijos 
karalienei pietūs buvo pa
gaminti iš jų mėsos.)
Briedis — nuolatinis svečias

Šeimininkai man sakė, 
kad į jų soduką dažnai at
eina briedis obuolių pasi- 

. Vakarieniaujant

ucgynas; 
ir kiek 
namuko i kalną 
kraše i u 
obelių.
buvusio ūkininko pastaty
tas kluonas, dabar laikomas 
kaip garažas.

Kitame namuko šone, po 
milžinais medžiais, iš kalno 
srauniai teka niekad 
džiūstantis šalto tyro 
dens šaltinis, iš kurio 
mas vanduo gėrimui,
nėliui ir daržovėms laistyti.

Tai toks cent rūkas.-
Gi priešais, už tarpkal-1 graužti.

nės — du mėlyni milžinai Marg’areta vis žvilgčioja į
“Štai briedis jau 

čia!” džiugiai atkreipė mū
sų dėmėsi.

Tikrai, jis jau po saldi
niu obuoliu medžiu. Grau
žia nukritusius obuolius. 
Daktaras išeina, jį kalbina 
ir artyn jo paeina, o jis sau 
gardžiuojasi obuoliais, kaip 
savais.

Antra vakara ir vėl jis 
atėjo po ta pačia obelimi. 
Šį kartą jau rado supiaus- 
tytų obuolių, kad nereikėtų 
prie žemės prispaudus 
graužti.

Rytojaus dieną išėjęs į 
mišką su šautuvu “poT- 
kiauti” visai arti namų ra-

kalnai (Twin Mountains),1 soduką. 
saulei nusileidus atrodanti 
kaip kylanti debesys.

Aplink—lyg ribų neturįs

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) '

Gaila, kad mūsų mokslo pa
stangos pasiekti mėnulį neiš
degė. Be reikalo taip plačiai 
reklamuota. Rimti mokslinin
kai savo didžiuosius bandy
mus atlieka rimtai, kukliai, be 

.tuščiažodžiavimo, gyrimosi.
. Kada tą tiesą išmoks su

prasti ir mūsų šaunieji moks
lininkai ?

kalbėjimo prieita išvados, 
kad Aido Choras turi pa
statyti veikalą su koncerti
ne programa. Koncertinę 
dalį išpildys patsai choras, 
o veikalą susimokins vaidy
bos mėgėjai. Parengimo 
diena dar nenustatyta, bet 
tas bus padaryta artimoje 
ateityje.

Buvo kalbėta ir apie atei
nančio pavasario parengi
mą. Gal bus galima suvai
dinti operetę, toje srityje 
komisija darbuojasi.

Choro piknikas įvyks 
rugsėjo 7 d., sekmadienį, 
Kasmočių darže, Great 

. Piknike bus 
dainų programa vadovystė
je M. Stensler. Choras pra
šo visus įsitėmyti pikniko 
dieną ir atsilankyti. Kvie
čia svečius ir viešnias ir iš 
tolimesnių kolonijų. Kadan
gi prie daržo yra erdvi sve
tainė, tai piknikas įvyks, 
jeigu būtų ir lietus.

Kaip matome, choras yra 
pasirengęs veikimui. Jis pa
sitiki paramos , iš visų dai
nos mylėtojų. Choras gy
vuoja ir dainuoia todėl, kad 
geros valios žmonės jį re
mia.

Drg. Stasiukaitis iš Cliff
side Parko paaukavo choro 
reikalams $5. širdinga jam 
padėka! Tai nuolatinis cho
ro rėmėjas ir nuoširdus vei
kėjas.

A. Choro Koresp.

Iš New Yorko Interna
tional orlaukio išskrido 13 
inžinierių į Tarybų Sąjun
gą, kur jie susipažins 
tos šalies technikiniais 
siekimais.

SU 
at-

0’-

New Jersey valstijos guber
natorius Mr. Robert R. Mey- 
ner, kaip ir mūsų prezidento 
generolo Eisenhowerio smege
nys Sherman Adams, negra
žiai susitepė savo rankas.

Adamsui turčius Goldfine 
apmokėjo hotelių bilas ir dar 
gražiai jį

Dabar
Meyner 
valstijas
Ebgelhardo lėktuvu. Ilga ke
lionė nieko nekaštavo!

Adams republikonas, 
nėr—demokratas!

ir jo žmoną aprėdė, 
paaiški, kad Mr. 

apskraidė devynias 
kapitalisto Charles

Mei-

New Yorko valstijoje pa
žangiečių grupė, susidėjusi su 
trockistais, pasivadino “Inde
pendent Socialists” ir stato 
kandidatus rudeniniuose rin
kimuose. Kai kurie jų vadina 
save ir komunistais.

Bet Komunistų Partija ba- 
, ra ir kritikuoja juos. Tai reiš
kia, kad pažangiečių jau ir 
taip silpnos jėgos dar tebesi- 
skaldo ir besidalija.

Man atrodo, kad pažangie
čiai, kurie spiečiasi aplink 
savaitraštį “National Guardi
an,” susideda su trockistais, o 
nesusitaria su komunistais, 
nepadeda socialistinių jėgų 
vienybei Amerikoje.

dau ir jo guoli, kur obuolių $70,000,000.
užsikandęs pareina nakvoti.

Šeimininkai sako, kad 
pirmą kartą jis pas juos 
atėjo prieš trejus metus —j 
motina jį atsivedė dar ma
žą. Ir nuo tada jis čia daž
nas svečias. Motinos jau 
seniai nesimato — gal nu
šauta. Neseniai jis buvo at
sivedęs ir “merginą,” bet ji 
ne tik prie obelies nėjo, o ir 
daugiau nepasirodo.

Tai ne didžiulis briedis, 
o mažesnysis briedžių gimi
naitis—stirna.

Einant uogauti ir gry
bauti tikėjausi susitikti su 
barškuole. Bet jokios gyva
čiukės matvti neteko, šei
mininkai sako, kad barš
kuolės čia niekad nėra ma
tę.

Tai ideališka vasarvietė!

SULLIVAN COUNTY

Geras pirkinys. 7 kambarių na
mas, visi įtaisymai, garo šiluma, 
gražiai išfomišiuota. TV, gilus šal
dytuvas, geras vanduo, 7 akrai, 
$7,000. Prieinami išmokesčiai. Schei- 
dell, Jeffersonville, N. Y.

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt., rugp. (August) 22, 1958

1960 metais iš Francūzi- 
jos į New Yorką plaukios 
55,000 tonų įtalpos laivas 
“France”. Jis galės vežti 
3,500 keliauninkų. Bus vie
nas iš moderniškiausių lai
vų. Jo pastatymas atsieis

Pagerbkim
Veikėjus—

Long Island City miesto 
dalyje surado slaptą degti
nės gamyklą. Toje gamyk
loje rado kubilą, kuris ga
lėjo į parą duoti 1,000 ga
lionų alkoholio. Gamykla 
geriausiai įrengta, bet val
dininkai suėmė fabrikantus 
už nemokėjimą taksų. Sako, 
kad tai buvo didžiausias 
slaptas degtinės bravoras 

, nuo “sausumoš” laikų.

Policininkas Daniel 
Conor nušovė jaunuolį 
Corley, 19 metų. Jaunuolis 
susiginčijo su mergina ir 
pradėjo ją mušti. Kada po
licininkas jį areštavęs vedė, 
jis smogė policininkui į

Didelis lėktuvas, kuris 
gabeno prekes į New Yor
ką, atsidūrė bėdoje. Jo vie
nas ratas, užkliuvo ir suda
rė pavojų nusileisti. 2,000 
pėdų ore negras, lėktuvo 
įgulos narys, Oscar Powell 
išlindo ant sparno, pririšo 
ratą, ir lėktuvas sėkmingai 
nusileido į Mitchel orlaukį.

Prieš 8 mėnesius tas jau-1 
nuolis buvo įsivėlęs į žmog- l’ų stotyje buvo susikimšę 
žudystę. 50,000 žmonių.

Grand Central geležinke-

Eelektros 
---------laidų padarytas nedidelis 

Per vieną dieną 241 “jay- gaisras bėgių srityje laiki- 
walkeris” gavo tikietus. Jie Inai sustabdė traukinių eigą, 

turės sumokėti pabaudą. —--------
1957 metais 'New Yorko L—1

nių pikietavo 
Tautų centrą.
mi, kad Anglija pasitrauk
tų iš Šiaurinės Airijos.

gatvėse buvo 22,079 nelai
mės, laike kurių 340 žmonių 
užmušta ir 30,590 sužeista.

New Yorko mieste visos 
ligoninės bendrai turi 36,- 
500 Iovų. Nuo 1950 metų lo
vų skaičius padidėjo 10 pro
centų. Bet vis tebėra stoka 
vietų ligoninėse.

Republikonų partijos va
dai džiaugiasi, kad Leonard 
W. Hali ištraukė savo kan
didatūrą į New Yorko gu
bernatorių. Todėl republi- 
konai mano, kad jų milijo
nierius kandidatas Nelson 
Rickefelleris bus laimėtoju.

Daug New Yorko žmonių 
dirba Republic Aviation 
Corp. (Severskio fabrike), 
Farmingdale, L. I. Fabrikas 
gavo didelį užsakymą kari
nių “F-105” lėktuvų. Fabri
ko vedėjai sako, kad jie pa-

Joną ir Konstanciją
RUŠINSKUS

Per daugelį metų sayo veikla vaidyboje, choruose ir 
abelnai apšvietus srityse Jonas ir Konstancija Ru- 
šinskai yra užsipelnę visuomenės pagarbos. Taigi 
jų pagarbai yra rengiami—

PIETŪS SU MENINE PROGRAMA
Bus Sekmadienio popietį

Rugsėjo 28 Sept.
Pasižymėję kulinarai paruoš gerų valgių, o Aido 
Choras, vadovaujamas Mildred Stensler, atliks gra
žią meninę programą. Tad atsilankykite maloniai 
pasilinksminti ir pagerbti veikėjus. ..

Šis parengimas bus laikomas

Liberty Auditorium
110-06 AtlanticCAve., Richmond HilJ, N. Y.

Pradžia 1-mą vai. dieną. Prašome nesivėlinti! 
Malonėkite iš anksto užsisakyti vietą bankete. .

Šimtai airių tautos žmo- 
Jungtinių 

reikalauda-

Aram HoVnanian, 22 me
tu, kuris su pagalba Julia 
Villaho padarė nelegališką 
operaciją savą merginai, 
gavo nuo 10 iki 20 metų ka
lėjimo, o Julia nuometų ir 
pusės iki trijų.

Laike, operacijos mergi
na Arlene Thomson, 17 me
tų, mirė. Tada Hovnanian 
jos kūną, buvo akmenimis 
užvertęs, netoli Jamaica 
Racetracks.

vis 
at-

Miesto viršininkai 
šneka apie iš Japonijos 
gabentą arbatą, kuri buvo 
užnuodyta Ramiajame, van
denyne radioakciįos bangu. 
Norvegų laivas “Tancred” 
atgabeno 311 dėžių arbatos 
ir 3,000 tonų cukraus. At
rodo, kad kol mūsų virši
ninkai kalbės ir diskusuos, 
cukrus, ir arbata jau bus 
žmonių išgerti.

Dienraštis “The Long Is
land Press” rašo: “Jungti
nėse Tautose traukia dan
tis Elisenhowerio planui”. 
Mat, vis daugiau Azijos ir 
Afrikos atstovų jį kritikuo
ja.

Ronkonkoma ežere, Long 
Islande, pereitą sekmadienį 
prigėrė 17 metų jaunuolis 
John Byrne. Jis nuvyko ten 
su savo mylimąja Rose Ar- 
ceri, taip pat 17 metų, pra
leisti sekmadienį. Nuėjo į 
ežerą ir nuskendo. Rudelį 
jaunuoliai ketino apsivesti.

Edward Howard, troko 
valdytojas, patrauktas, teis
man už daugpatystę, žmo
na No. 2, Mary Howard, iš 
Kearny, N. J., kaltina, kad 
jos vyras vienu kartu yra 
vedęs su trimis moterimis.

Sako, kad niekuomet pir
miau New Yorko apylinkė
je nebuvo tiek daug uodų, 
kaip dabar. Vien Queens 
miesto dalyje kovai prieš 
uodus jau išleido $100,000.

New Yorko prieplaukoje 
stovi moderniškas kruzeris 
“Canberra”. Jis ginkluotas 
ne vien kanuolėmis., bet ir 
raketomis.

HelsJikis. — Suomija vis 
dar neturi valdžios kabine
to. Komunistai ir socialis
tai galėjo sudaryti, bet pas
tarieji atsisakė nuo koalici
jos.

SHOPPERS GUIDE & •
BUSINESS DIRECTORY • •

Th? business Men and Merch-J 
•ants listed on this page have* 
beeri serving the public for manyj 
years and are highly recommend-* 
ed by the Lithuanian paper. J

Clip and save this handy Di-I 
rectory as a guide to economical* 
and honest service. You will save* 
time and money by shopping^ 
through these columns. •

Vestuvės, bankietai ir pares. 
Puikioje atmosferoje. Vietos dėl 
10 iki 300 žmonių. Šokiai kiek
vieną penkt. ir šešt. Muzika GAY 
TONE TRIO.

HY-WAY INN
So. State Pkvvay iki Exit 21. 

3 blokai į pietus. FR. 8-9620 re- 
zervaicijoms. 482 Nassau Road, 
Roosevelt, L. I. Kainos žemos.

MODERNIZUOTI NAM/U
Gražios Virtuvės—Vonios 
Puikiai Ištaisyti Skiepai

MORVIN CONTRACTORS 
Dėl nemokamo patarimo.

Kainos žemos
ES. 6-5122.

SKLEPAI IŠVALYTI 
IR SIENOS NUMAZGOTOS

Pirmos klasės darbas
Kainos Žemos

ROOSEVELT MARKS 
138-28 107th Ave., Jamaica, L.

OL. 8-6362
i.

AIR CONDITIONING
Specialus išpardavimas. Nauji 

1957 ir 1958 modeliai. įvedimas 
ir patarnavimas veltui. Visi ge
rai žinomų firmų.

SCOTT
AIR CONDITIONING

362 E. 72nd St., N.Y.C.
LE. 5-8585.

apvaikščiori-
27 melų gyvavimo 

darže, 
Vinco 

Avė. 
paga-

OAKVILLE, C
Rup. 31 d., 2 vai., 

me LDS 31 kp 
sukaktį. Jvyks Ted Morris
Wagon Wheel Circle, skersai 
Žiūraičio garadžiaus, Falls 
Mūsų patyrusios gaspadinės 
mins pietus, o vyrai patarnaus ska
rdais gėrimais. Užbaigdami vasarą, 
pasilinksminsime. įžanga $2.50. 
Rengėjai. (82-83)

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Siuvėjų 54-to skyriaus 
susirinkimas įvyks rugpiūčio (Aug.) 
27 d., Unijos patalpose, 11-27 Ariorl 
PI., 5:30 v. v. Nariai prašomi skait
lingai dalyvauti. Bus svarbių pra
nešimų. Kipras Sakalauskas, Skyr. 
Sek r. (82-83)

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. ekstra susirinkimas 
jvyks 22 d. rugpjūčio, 7:30 v. vak., 
1150 No. 41h St. Yra svarbių reika
lų aptarti, kaip tai filmą iš Lietu
vos ir apie išvažiavimą pas Bekam
pius, Avalon, N. J. Būkite visi na
riai. Valdyba.

(81-82)

Aš, Stolys - Stolevičius, 
Prano s., noriu surasti savo 
brolius. Amerikoje gyveno 
mano 5 (penki) broliai: Po
vilas, Jonas, Petras, Stasys, 
Juozas.

Prieš karą Stolys Povilas 
gyveno Klimanto mieste 
(gal Cleveland© ar Plymou- 
tho), turėjo šeimą, rašė 
laiškus. Prašau atsiliepti 
šiuo adresu: USSR—LTSR, 
Alytus, Vilniaus g-vė Nr. 
5a, Stolys Jokūbas, Prano s.

J. Stolys

BURNS BROS.
Fuel Oil 

Coal
Oil Burners 

‘‘Nearly 100. years <»f 
Reliable Service” 
GLemnore 6-6500

A-l ACTION ALWAYS

PIANOS
And Musical Instruments 

Highest Prices Paid

JACK KAHN MUSIC CO.
Freejxort 9-2238

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave. 

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURSTWAREN

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St.

SIŲSKITE DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS 
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų į USSR: LIETUVA, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, 

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

Package Express and Travel Agency Co., Inc,
(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—-1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln Pl. IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. MI. 2-2452. MI. 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai—medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios maišnos. 
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, iškaitant muitą’ apmokami išanksto. 

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime Įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekma’dieniais nuo 9 ryto iik 4 popiet. 
NEWARK0 RAŠTINĖ ATDARA SĖST. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.
SECOND AVE. RAŠTINĖ ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.

1241 Ashland Avė.
Chicago 28, Ill.
HUmboId 6-2818

121 S. Vermont St.
Los Angeles. Calif.
DUnkirk 5-6550

New York 8, N. Y, 
ORegon 4-1540 

832 N. 7th St. 
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 8-1747

651 Albany Ave.
Hartford, Conn.
CHapel 7-5164

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich.
TO'vnsend 8-0298
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