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KRISLAI
Daugiau paramos.
Sveiky protestų banga.
Salomėja, negražu! 
Vilniaus laikraščiuose. 
Gal jau pavėluotai.

Rašo A. Bimba

Leonas Jonikas “Vilnyje” 
skundžiasi, kad dienraščio 
fondui dar trūkstą $1.111.

Man truputį pikta. Pikta 
todėl, kad taip ilgai ima su
kelti šešis tūkstančius doleriu 

[tokiam svarbiam reikalui! 
m “Vilnies” išlaikymas yra rei
kalas ir laisviečiu. Chicagie- 
čiams reikia paramos. Jie ge
ri žmonės. Jie šauniai dar
buojasi išlaikymui dienraščio. 
Ateikime jiems talkon!

Džiugu, kad iš viso pasau
lio pradėjo plaukti protestai 
ir reikalavimai į mūsų tam
siąją Alabama, kur piktieji 
rasistai nori nužudyti žmogų 
t:k todėl, kad jo oda yra juo
da.

Nejaugi’ jis bus sudegintas 
elektros kėdėje rugsėjo 5 die
ną ? !

James Wilson nuteistas mir
ti pagal Alabamoje veikian
tį barbarišką įstatymą, kuris 
už paprasčiausią vagystę žmo
gų baudžia mirtimi.

šitas įstatymas gyvuoja nuo 
1927 metų. Pagal jį nužudy
ti keturi žmonės—visi negrais 
Nė vienas baltas! O baltieji 
yra papildę tiek ir tiek api
plėšimų.

Chicagos kunigėlių organo 
korespondentė Salomėja Nar- 
keliūnaitė išplūdo Indi j o s 
premjerą Nehru ir Jungtinės 
Arabų Respublikos preziden
tą Nasserį rėksniais! Na, o 
jie gi yra rimti vyrai, giną vi
siškai teisingus savo kraštų ir 
žmonijos reikalus.

Kuo jie taip sunkiai mūsų 
Salomėjai nusidėjo? Ogi tuo, 
kad jiedu užprotestavo prieš 
britų ir amerikiečių armijų iš
kėlimą Artimuosiuose Rytuo
se.

Gal geriau būtų, jeigu Salo
mėja daugiau melstųsi, o ma
žiau plepėtų apie tokius daly
kus, apie kuriuos jos nusima
nymas yra labai ribotas.

fe Vilniaus laikraščiai mus pa
siekia labai nereguliariškai. 
Kartais labai pavėluoja. To- 

>dėl tik dabar gavau perskai
tyti du įdomius straipsnius jų 
savaitraštyje “Literatūra ir 
menas.’’ Straipsniai diskusi
niai. Juos rašo labai žymūs 
rašytojai.’ Abudu kalba apie 
rašytojų užduotis.

Birželio 14 d. rašo Aleksan
dras Gudaitis-Guzevičius “A- 
pie tai, ko negalima užmirš
ti.” O liepos 19 d. Antanas 
Jonynas duoda straipsnį “Gy
venimas ir literatūriniai ieško
jimai.’

Kuriuo keliu rašytojai tu
ri eiti? Apie ką jie turi ra
šyti Kokiomis temomis jie 
turi prabilt’ ?

Autorių nuomonės bent man 
labai įdomios. Bet tarp jų aš 
pastebėaju didoką nuomonių 
skirtumą.

Rašytojas Guzevičius bara 
rašytojus, kam jie pradedą 
parhiršti neseną praeitį,—tai, 
kas buvo, ką Lietuvos žmonės 
iM^rgyveno baisiaisiais Smeto
nas viešpatavimo ir Antrojo 
Oro laikais.

Tuo tarpu rašytojas Jony-

Strateginės salos 
Kinijos pakraštyje

Lietuvoje gaminamas filmas 
“Julius Janonis”

Kevoliucija Irake 
išdavė slaptybes

Hong Kongas. — Jau I 
apie savaitė laiko eira Kini-I 
jos pakraštyje mūšiai. 
Čiang Kai-šeko komanda 
sako, kad į dvi valandas. Ki
nijos artilerija paleido 50,- 
000 svaidinių į Quemoy sa
lą. Yra pranešimų, kad bu
vo mūšių tarpe Kinijos ir 
Čiang Kai-šeko karinių lai
vu ir lėktuvu. C Ir

Iš Kinijos sostinės pra-Į 
neša, kad jos artilerija 
bombarduoja Quemoy salą 
todėl, kad čiangkaišekiniai 
iš tos salos apšaudo Kinijos, 
sausžemį ir žvejus.

Washingtonas seka įvy- 
jk’us. Valstybės sekretorius 
I Dulles, pareiškė, kad Jung- 
' tinių Valstijų Septintasis 
karinis laivynas, kuris sto
vi Formozos sąsiauryje, yra 
pasirengęs ginti Čiang Kai-

Meksikos darbo 
unijos kaireja

Mexico City. — Meksikos 
darbininkų unijos krypsta į 
kairę. Šių metų pradžioje, 
kairiųjų įtakoje, streikavo 
telegrafistai, gegužės mė
nesį streikavo mokytojai. 
Dabar eina studentų kova 
prieš pakėlimą važiuotos 
kainų.

Geležinkeliečių unij o j e, 
kuri turi 120,000 nariu, lai
mėjo kairysis blokas. Tiesa, 
geležinkeliečiams vadovau
ja D. V. Martinez, kuris pa
šalintas iš komunistų eilių, 
bet jis bendrauja su Lotynų 
Amerikos komunistiniais 
unijų vadais.

Maskva. — “Pravda” ra
šo, kad pastaroji Jungtinių 
Tautų Asamblėja uždavė 
karo kurstytojams smūgį.

nas skundžiasi, kad “praeities 
tematika smarkiai pralenkia 
mūsų literatūroje gyvą šių 
dienų gyvenimą.”

Man gi atrodo, kad mūsų 
rašytojams reikia eiti tvirtu 
vidurio keliu. Negalima pa
mirši praeities ir nevalia tik 
praeitimi gyventi, kuomet vi
sur aplinkui gyvenimas verda, 
kunkuliuoja. Pamatysite: vė
liausias kūrinys bus tas, kuris 
pajėgs meistriškai praeitį su
sieti su dabartimi.

Dar kitas dalykėlis iš Vil
niaus laikraščių. Rugpiūčio 3 
d. “Tiesoje” skaitau prof. Z. 
Januškevičiaus raportažą iš 
Amerikos. Pasirodo, kad šis 
gabus mokslininkas balandžio 
23-26 dienomis dalyvavo pa
sauliniame vidaus medicinos 
kongrese mūsų Philadelphijo- 
je, —' taip sakant, mūsų pa
nosėje! Jis ne tik ten daly
vavo, bet dar ir su praneši
mu išstojo.

Tai domu, tai svarbu.
Bet kodėl tuojau apie tai 

nebuvo pranešta Amerikos lie
tuviams? Kodėl nebuvo apie 
tai pasigirta, pasidid ž i u o t a 
taip garsiai, kaip galima?

Jūs, draugai vilniečiai, esa
te labai apsileidę. 

seko pozicijas. Visame pa
saulyje yra didelis susido
mėjimas šiais įvykiais.

Ką reiškia šie įvykiai, ko
kią svarbą turi Quemoy sa
los? Šios salos? yra nedali
nama Kinijos, dalis. Kada 
1949 metais Kinijos liaudis 
išvijo iš sausyno Čiang Kai- 
šeko valdžią, tai jis, su už
sienio pagalba, įsitvirtino 
ant Quemoy ir Matsu salų.

Matsu sala yra tik kel'os 
mylios nuo Kinijos Fo- 
chow prieplaukos. Čiang- 
kaišekiniai, įsitvirtinę ant 
tų salų, blokadųoja visą ei
lę Kinijos svarbių prieplau
kų.

Aišku, jei ne dabar, tai 
vėliau Kinija turės apvaly
ti tas salas nuo čiangkaiše- 
kinių, nes jos nuo senų lai
kų priklauso Kinijai.

Penki darbininkai 
skundžia kompaniją

Baltimore. —Penki darbi
ninkai — M. Seif, J. Hen
derson, W. Wood, B. Fino 
ir A. Ostrofsky — apskun
dė Bethlehem Steel Co. ant 
$500,000. Mat, 1957 metais 
Antiamerikinis komitetas 
šiuos unijistus kvotė. Jie 
panaudojo Konstituc i j o s 
5-j į pataisymą, tai už tai 
fabrikantai juos pavarė iš 
darbo..

Darbininkai par e i š k ė, 
kad jie turėjo teisę ginti sa
vo reikalus. Jie apskundė 
plieno kompaniją., reikalau
dami atlyginimo ir grąžinti 
darbus.

Masiniai protestai 
už Jimmy Wilsona

Montgomery, Ala. — Iš 
visos šalies paukia masiniai 
protestai prieš pasikėsini
mą numarinti elektros kė
dėje negrą Jimmy Wilsona.

Jis nuteistas mirti už at
ėmimą nuo baltos moteriš
kės $1.95!

Alabama gubernatorius- 
James Folsom gali mirties 
bausmę atmainyti amžinu 
kalėjimu.

TAI “IŠBANDYMAI” 
IRAKO RESPUBLIKOS
Washingtonas. — Į pa

sklidusius paskalus, kad 
Amerika ir Anglija jau pa
siuntė ginklų Irako respub
likai, Valstybės departmen- 
tas davė atsakymą. Sakė, 
kad ginklų pasiųsta tik “ke
lių tūkstančių dolerių” ver
tės. Ir tai yra “tik išbandy
mas Irako respublikos, poli
škos”. Nei Anglija, nei 
JAV nesirengia diddeliais 
kiekiais siųsti Irakui gink
lų.

Santiago. — Čilės vyriau
sybė ruošiasi parduoti va
rio Tarybų Sąjungai. Joje 
jau yra susikuopę 150,000 
tonų vario.

Nemenčinė. — Neįpras
tai atrodo Raudondvario 
kaimo apylinkės. Šimtai 
žmonių nematytais drabu
žiais, vežimais su namų 
manta ir pririštomis, vos 
besivelkančiomis ožkomis, 
basi, su kuprinėmis ant pe
čių vaikučiai... Tai filmuo
jama masinė scena filmui 
“Julius Janonis” apie gy
ventojų bėgimą nuo kaize
rinės kariuomenės.

Lietuvos kinostu d i j o s 
kvietimu masinėse scenose 
dalyvavo daugiau kaip 300 
žmonių. Apylinkės, kolūkiai 
paskyrė šimtą vežimų.

... Galingi dinamikai nuo 
autofurgono stogo įspėja,

Tarybą Sąjunga ir 
A-bombą bandymai

Maskva. — Tarybų Są
jungos radijas kritikavo 
Jungtines Valstijas atomi
nių bombų bandyme. Ko
mentatorius s a k ė, k a d 
Washingtonas turi žinoti, 
jog TSRS -jau penktasis mė
nuo nebedaro ato m i n i ų 
bombų bandymų.

Kas dėl Jungtinių Valsti
jų, tai, jis sakė, 1958 metais 
jos atliko 18 atominių ban
dymų Ramiąjame vandeny
ne ir dar iki spalio 31 d. pa
sirengę atlikti 14.

.....  ...................... . .. ........■.. . i ............... ..........■■■■■..."■y

Vėliausios ŽSnios
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris sakė, 
kad ' Kinijos Quemoy ir 
Matsu salos dabar yra 
svarbesnės “Formozos ap
gynimui”, negu buvo prieš 
trejus metus.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris spau
dos konferencijoje sakė, 
kad jam geriau “patiktų, 
jeigu lėčiau būtų vykinama 
integracija pietinių valsti
jų mokyklose”.

Juneau. — Alaskos gy
ventojai 5 balsais prieš 1 
nubals.avo, kad Alaska būtų 
49-j i Jungtinių Valstijų 
valstija.

Taipei. — Kinijos artile
rija vis tebebombarduoja 
Quemoy saloje čiangkaiše- 
kinius. Buvo susirėmimų 
tarpe Kinijos ir čiang Kai- 
šeko karinių laivų.

Hoing Kongas. —čangču- 
ne, Kinijoje, gamina auto
mobilius. Jie yra 8-ių cilin- 
derių, gražiai pagaminti, 
kaip ir amerikiniai.

New Yoi’kas. —Adlai Ste- 
vensonas sako, kad j i s 
Maskvoje turėjo ilgą pasi
kalbėjimą su Chruščiovu ir 
daug klausimų išsiaiškino.

Chruščiovas sakė, kad 
Amerikos karinės bazės 
laiko apsupusios Tarybų 

kad prasideda filmavimas. 
Suurzgė besparnio lėktuvo 
motoras. Sraigto sukeltas 
vėjas ėmė nešti keliu dul
kes... Ryškiai blyksterėjo 
jupiteriai. Minios pabėgėlių 
pajudėjo į rytus pasitikti 
savo likimo...

— Aktyviai visuomenės 
padedami, — pasakė reži
sierius - statytojas Vytau
tas Dabašinskas, — mes 
sugebėsime greit nufilmuo
ti masines scenas. Čia pat, 
Nemenčinės rajono terito
rijoje, bus nufilmuota Ju
liaus ats’sveikinimo su mo
tina scena. Ateinančių me
tų pradžioje'numatome iš
leisti šį filmą į ekranus.

Jau yra kandidatai į
N. Y. gubernatorius

Buffalo mieste įvyko 
New Yorko valstijos Demo
kratų partijos konvencija. 
Dalyvavo 2,300 delegatų, 
kurie vienbalsiai nominavo 
į gubernatoriaus vietą A. 
Harriman ą, o į leitenanto- 
gubernatoriaus George B. 
DeLucą. •

Rochesteryje įvyko N. Y. 
valstijos Republikonų par
tijos konvencija, kuri tain 
pat vienbalsiai nominavo į 
gubernatorių milijonierių 
Nelsoną Rockefeller}.

Sąjungą, o tas kenkia tai
kos reikalui. “Ką jūs saky
tumėte, jeigu Tarybų Są
junga turėtų karines bazes 
p r i e š j u s Meksikoje ? ”, 
klausė Chruščiovas.

Londonas. — Anglijos, 
valdininkai’ svarsto su 
Jungtinių Valstijų atstovais 
Quemoy salų srityje susida
riusią padėtį. Anglai seniau 
buvo už tai, kad Čiang Kai- 
šeko jėgos pasitrauktų iš 
tų salų.

Ottawa. — Lester Pear
son, žymus liberalas, sako, 
kad Jungtinių Tautų Asam
blėjos nutarimas buvo smū
gis Dulleso - Eisenhowerio 
doktrinai.

Benitas. — čionai jau
čiama, kad arabų valstvbių 
susitarimas Jungtinių Tau
tų Asamblėjoje yra smūgis 
Izraelio politikai.

t

Maskva. — “Pravda” ir 
“Izvestijos” aštriai kritika
vo Jungtinių Valstijų atsi
sakymą pripažinti Kiniją ir 
pastangas neileisti jos. at
stovo į Jungtines Tautas.,

Paryžius. — Premjero de 
Gaulle valdžia nekreipia 
atidos į Eisenhowerio pa
siūlymus atominių bombų 
reikale. Francūzija skubi
nasi pati pasigaminti ato
mines bombas.

Washingtonas. — “Revo- 
l’ucija Irake, tai didžiausia 
vakarams nelaimė. Ją gali
ma prilyginti pametimui 
svarbiausių karinių doku
mentų miesto gatvėje”, rašo 
Robert S Allen.

Dalykas yra tame: Ira
kas buvo ištikimiausias Va
karų talkininkas ir stip
riausia arabų valstybė kari
nėje Bagdado sąjungoje. 
Bet kada tapo nuversta ka
raliaus Faisalio valdžia, tai 
Irakas iškrito iš Bagdado 
sąjungos. Į revoliucionierių 
rankas pateko sekami do
kumentai, kaip rašo R. Al
len: “Visi Bagdado karinės 
sąjungos planai, jų tarpe 
slapti susirašinėjimai (ko
dai), žemėlapiai, šnipijados 
ryšiai su agentais Tarybų 
Sąjungoje ir Jungtinėje 
Arabų Respublikoje.”

Toliau Allen rašo:

Venezueloje yra 
30,000 komunistą

Karakas. Darbi n i n- 
kiškas judėjimas Lotynų 
Amerikoje nuolat stiprėja. 
Venezueloje yra virš 30,000 
gerai organizuotų į savo 
partiją komunistų. Prie to, 
čia yra 600,000 žmonių, ku
rie sudaro Demokratinio 
veikimo organizaciją, pana
šią į anglų darbečių parti
ją

Prieš kiek laiko.Venezu- 
eloje buvo pašalinta reakci
nė valdžia ir susiorganiza
vo progresyve. Lapkričio 
30 dieną įvyks prezidenti- 
r:ai rinkimai

Irano aliejus, o 
Amerikos pelnai

New Yorkas. — Pietinė
je Irano dalyje, į šiaurę nuo 
Persijos užlajos, amerikie
čiai gavo teises tirti ir ati
daryti aliejaus versmes. Su
tartį su Iranu padarė Ker
man Developement Corp., 
kurią remia bankininkai iš 
Ęlectric Bond Co., Allen Co. 
ir kiti.

Parandavotas plotas uži
ma 50,000 ketvirtainių my
lių, tai yra, toks, kaip visa 
New Yorko valstija.

GAL VIS TIEK ĮVYKS 
VIRŠŪNIŲ KONFER.
Washingtonas. — Po to, 

kai Genevoje. atominių gink
lų specialistai susitarė ir 
“sušvelnėjo” reikalai Arti
muosiuose Rytuose, tai val
dininkai kalba apie viršū
nių konferenciją. Preziden
tas Eisenhoweris išsireiškė, 
kad po specialistų susitari
mo jau daugiau yra progų 
ir viršūnių susitarimui.

Pekinas. — Kinija pro
testuoja prieš Jungtinių 
Valstijų karo laivų atplau
kimą į Singaporo prieplau
ką.

“Į Irako naujos valdžios 
rankas pateko smulkmeniš
kos žinios apie Amerikos 
Šeštąjį karinį laivyną Vi
duržemio jūroje ir orlaivy- 
no jėgas. Taipgi pateko 
slaptai išgautos žinios apie 
padėtį Tarybų Sąjungoje ir 
Jungtinėje Arabų Respubli
koje. Ir kas svarbiausia, 
tai kad žinios anie tuos šal
tinius, iš kurių informacijos 
gautos, pateko į naujosios 
Irako valdžios rankas.”

R. Allen mano, kad dabar 
tos slaptybės jau yra žino
mos ne tik Irako respubli
kos vyriausybei, bet Jungti
nėje Arabų Respublikoje ir 
Tarybų Sąjungoje. Jis rašo, 
kad Irako revoPucija užda
vė didžiausią smūgį Vakarų 
militaristų planams. Ji tiek 
padarė “žalos,” kiek nei 
šimtai gabiausių agentų ne
galėtų padaryti.

36 JAV studentai 
jau grįžta iš TSRS
... Maskva. — 36 Amerikos 
universitetu studentai, po 
mėnesio laikymosi Tarybų 
Sąjungoje, išvažiavo į na
mus. Jie plačiai važinėjo po 
Tarybų šalį, nuo Leningra
do iki Alma-Ata ir Kauka- 
zijos.

Išvykdami, studentai sa
kė, kad jie savo kelione yra 
pasitenkinę. Daugelis jų at
sisakė nuo pirmesnio klai
dingo supratimo anie tary- 
b;nę santvarką. Kai kurie 
sakė, kad TSRS žmonės ne 
visai teisingai supranta bal
tųjų ir negrų rasių santy
kiavimą Amerikoje.

. Filmų iš Lietuvos 
rodymo reikalais

JM'2S visi norime, kad fil
mai iš Lietuvos būtų rodo
mi organizuotai, kad visų 
kolonijų ir jų apylinkių lie
tuviai turėtų progą juos pa
matyti ir jais pas’džiaugtL 
Tai labai didėlis, naujas, 
svarbus Amerikos lietu
viams dalykas.

Iki šiol rytinių valstijų 
kokni jų veike'iai kreipda
vosi į mane ir klausdavo in
formacijų. Aš gi jokiu būdu 
neturiu laiko filmų parody
mą irytuose organizouti. To
dėl susidarė Filmu iš Lietu
vos Rodymo Komisija. Nuo 
dabar visu tuo reikalu rū
pinsis ši kamisija. Ją suda
ro gabūs, plačiai visuome
nei žinomi veikėjai: Lillian 
Kavaliauskaitė. Ka trina 
Petri kiene ir Vincas Čepu
lis.

Todėl prašau nuo dabar 
visais filmų rodymo reika
lais kreiptis sekamu adresu:

Filmu komisija
110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y.

A. Bimba
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ŠIANDIEN DARBO DIENĄ švenčiame jau visoje 
šalyje. Tai viena iš tautinių švenčių. Ypatingai besiarti
nant kongresiniams rinkimams Darbo Dienos proga šie
met abiejų didžiųjų kapitalistinių partijų politikieriai ir 
oratoriai nepasigailės darbo žmogaus adresu pasiųsti 
saldžiai skambančių sveikinimų ir pasižadėjimų jo ne
pamiršti. Tegu tik jis už juos balsuoja, tegu tik jie juos 
palieka prie šalies vairo!.

Darbo Diena priklauso Amerikos dirbantiesiems. 
Bet ji nebuvo mums suteikta be kovos už ją. Daugelis 
darbininkų, kurie mažai tesiinteresuoja istorija, save 
apgaudinėja pasakomis, būk Darbo Dietios. šventė tapusi 
tautine švente iš mūsų viešpačių širdies prakilnumo. 
Darbo Diena gimė kovose ir atėjo per ilgas ir aštrias ko
vas. Iš tiesų, Darbo Diena gimė lygiai prieš septyniasde
šimt šešerius metus didžiojo New Yorko gatvėse, kurio
mis 1882 m. rugsėjo pirmąjį pirmadienį iškilmingai 
šavo tūkstančiai ir tūkstančiai darbininkų, aukštai 
lę aštuonių valandų darbo dienos šūkį. Turtuoliai 
išgąsdinti. Jų spauda darbininkus pasmerkė už 
drąsų, “baisų” ir “nepraktišką” reikalavimą.

Aštuonių valandų darbo diena?! O ką darbininkai 
veiks per likusias šešioliką valandų? Jie “išdykaus”! 
Jie patys susigadins ir sugadins visą mūsų Ameriką!

Tokiais nuogąstavimais, nusistebėjimais ir pasity
čiojimais buvo sutikti New Yorko gatvėse demonstran
tai. Tačiau 1884 m. tose pačiose New Yorko gatvėse tų 
pačių Darbo Ritierių vadovybėje, vėl tūkstančiai ir tūks
tančiai darbininkų maršavo po aštuonių valandų darbo 
dienos reikalavimo vėliava. Paskui darbininkų išstojimai 
už trumpesnes darbo valandas ir žmoniškesnes darbo są
lygas fabrikuose ir įmonėse vis darėsi dažnesni ir dides
ni. Pagaliau, 1886 m., jau socialistų vadovybėje, po visą 
šalį darbininkai pradėjo savo švente skelbti Pir
mąją Gegužės. Visur klasių kova virė ir aštrėjo. 1886 
metais geg. 1 d. milžiniškos darbininkų demonstracijos 
įvyko visų didmiesčių gatvėse.

Šio judėjimo išsigando ne tik kapitalistai, bet ir se
nieji konservatyviški darbo unijų lyderiai su Samueliu 
Gompersu priešakyje. 1887 metais Colorados seimelis nu
tarė rugsėjo mėnesio pirmąjį pirmadienį paskelbti ofi- 
cialine švente. Paskui sekė kitos valstijos. Su 1909 metais 
Darbo Diena jau buvo pripažinta tautine švente beveik 
visose valstijose. Tai buvo viešpačių nusileidimas Ameri
kos darbininkams. Apie tai netenka abejoti.

Tik gaila, kad Darbo Diena, gimusi kovose, su laiku 
tapo paversta taip vadinamo “poilsio” diena. Darbo uni
jų judėjimo vadovybė pamiršo Darbo Dienos istorinę 
reikšmę. Darbo Dieną suruošti parengimai pavesti di
džiųjų kapitalistinių partijų politikieriams pasigerinti 
darbininkams. O turėtų būti kitaip. Šiemet Darbo Diena 
galėtų būti paversta organizuotų darbininkų demonstra
cijomis prieš reakciją, prieš nedarbą, prieš atominių 
ginklų ir naujo karo pavojų, už išlaikymą pasaulinės tai
kos, už tautų ir rasių vienybę, už solidarumą ir koegzis-

Darbo diena yra darbininkų šventė. Ji turėtų būti 
panaudota panaujinimui Amerikos darbo žmonių reika
lavimo geresnės ir šviesesnės ateities visiems amerikie
čiams.

Vaiką ta fa fate Ac ?arb" Die,,a
APIE “PASAULIO 
UŽVALDYMĄ”

Vienas klerikalų šulas ku
nigų “Drauge” (rugp. 23.) 
dar kartą surinka: “Tarp
tautinis komunizmas nesle
pia savo pagrindinio tikslo 
užvaldyti pasaulį.” Tuo 
tarpu, kiek mums žinoma, 
komunizmas niekur ir nie
kam nėra pasisakęs, kad jis 
siekia ką nors užvaldyti ir 
valdyti.

Komunizmas 
nė santvarka, 
gali užvaldyti 
Tiktai žmonės
nių grupės gali ką nors pa
našaus padaryti. Minėtas 
“Draugo” bendrad a r b i s . 
matyt, nė to nežino, tačiau 
griebiasi svietą mokyti — 
geriau, gąsdinti.

yra sociali
eji nieko ne- 
ir valdyti.
arba žmo-

Del pažangiosios Amerikos 
lietuvių visuomenės istorijoj

KOLONIJŲ IR APYLINKIŲ VEIKĖJAMS
Jau visi girdėjote apie Lietuvių Literatūros Draugi

jos suvažiavimo nutarimą paruošti ir išleisti pažangio
sios Amerikos lietuvių visuomenės istoriją. Suvažiavime 
buvo kalbėta ir apie tokiai istorijai medžiagos surinki
mo būdus. Buvo pabrėžta, kad prie šių dienų sąlygų, at
sižvelgiant į mūsų literatūrines jėgas, neturime 
rašytojų, kurie vieni tą visą didelį ir’ atsa
kingą darbą pasiimtų ant savo pečių. Prieita išvados, 
jog čia reikia plačiausios talkos, įtraukiant į medžiagos 
surinkimo darbą visus kolonijų ir apylinkių veikėjus.

Neįmanoma atskirai susirašinėti su kiekvienos koloni
jos draugais ir kiekvienam jų suteikti patarimus bei nu
rodymus, kaip ir už ko griebtis. Todėl tenka į visus kar
tu atsikreipti per mūsų laikraščius.

Planas, daug maž, yra toks:
Kolonijos draugai susieina ir pasidalina darbu; Gal 

vienas draugas daugiausia yra veikęs ir atsimena bei 
gali surasti medžiagos apie toje kolonijoje įvairių orga
nizacijų kuopas, kitas apie klubus bei vietines savišalpos 
draugijas, trečias apie politinį judėjmą tarpe vietos lie
tuvių, pradedant nuo senų socialistinių laikų ir tt. Gal 
kitas draugas galėtų suteikti medžiagos apie lietuvių 
dalyvavimą streikuose, bedarbių kovose ir tt. Gerai bū
tų, kad vienas, kuris draugas, geriausia pajėgiąs plunks
ną vartoti, visas taip gautas informacijas kaip galima 
geriau sutvarkytų, suderintų ir surūšiuotų pirma, negu 
ji bus pasiųsta į centrą.

Yra kolonijų, kuriose mūsų eilės taip išretėjusios, | 
jog yra likę tiktai vienas kitas veikėjas, ir ten apie pla*^ 
tesnį darbo pasidalinimą, aišku, nebėra nė kalbos. Ten 
darbo turi imtis tie likusieji draugai.

Kaip medžiagą rinkti? Ar užtenka pasiremti tiktai 
atsiminimais?

Ne, atsiminimų neužtenka. Kur galima, reikia pasi
knisti po dokumentus — gal protokolus, gal šiaip užra
šus, gal kuris nors draugas turi senų laikraščių egzem
pliorius, arba iš jų iškarpas. Ypač daug medžiagos gali- 
ma surasti korespondencijose. i,

Labai svarbu štai kas: reikia, kad visos datos būtų l 
patikrintos, kada kas įvyko, kada kas buvo suorganizuo- ’ 
ta; reikia, kad organizacijų ir veikėjų vardai būtų tei-a 
singai užrašyti. Tik ten, kur jokiu būdu negalima patik- | 
rinti dokumentais, teks pasiremti atsiminimais. Reikia Į 
atsiminti, kad čia yra istorinė medžiaga ir kad datos ir f 
pavadinimai privalo būti teisingi. Reikia turėti mintyje, • 
kad patikrinimus gali padaryti tiktai vietos draugai, nes 
centras juk negalės į kiekvieną koloniją pasiųsti žmogų 
ir studijuoti protokolus, užrašus, datas.

Kuo daugiausia atsargmo! Kuo daugiausia dėmesio 
į taip vadinamas smulkmenas! Kuo daugiausia remtis 
dokumentais ir faktais, o kuo mažiausia atmintimi!

Nereikia pamiršti nuotraukų ’(paveikslų), tiek asme
nų, tiek grupių, organizacijų. J

Tai, žinoma, nereiškia, jog visa ta medžiaga- jau irX 
tilps knygoje. Centralinė redakcija turės iš jos paimti 
tai, kas vertingiausia, kas svarbiausia.. Ją reikės trum
pinti, redaguoti, sijoti. Bet svarbu turėti medžiagą. Be 
jos nebus istorijos.

Kolonijos ir apylinkes
Svarbi problema su apylinkėmis, kuriose kadaise 

tiesiog klestėjo lietuviškas darbininkiškas judėjimas, o 
šiandien jo ten beveik nebeliko. Mūsų planuojamoje is
torijoje būtinai turės atsispindėti ir tasai judėjimas. Pa
imkime Vidurinio ir pietinio Illinojaus kolonijas, Pitts- 
burgho plačią apylinkę, Scranton-Wilkes Barre apylinkę 
arba Shenandoah-Mahanoy City apylinkę. Tai vis apy
linkės, labai garsios savo veikla ir kovomis. Jose pažan
gieji lietuviai yra vaidinę svarbų vaidmenį. Juos reikia 
paminėti, įamžinti mūsų istorijoje.

Kas turėtų tomis apylinkėmis rūpintis? Aišku, kad 
Pittsburgho apylinkė priklauso Pittsburgho veikėjams, 
Scrantono ir Wilkes Barre apylinkė tų miestų veikė
jams, Illinojus priklauso Chicagai ir tt. Labai svarbu, 
planuojant darbą, turėti mintyje minėtas apylinkes.^ 
Kam nors turi būti pavesta atsakomybė surinkti medžia
gą apie “mirusiųjų” kolonijų organjzacijas ir veiklą.

Kaip plačiai! *
į Kai mes kalbame apie pažangiosios Amerikos lietu- 
I vių visuomenės istoriją, tai nereikia turėti mintyje tik 
mūsų Lietuvių Literatūros Draugiją, Meno Sąjungą ar 
vieną kitą organizaciją. Pažangiečiai yra puikiai pasiro
dę daugybėje vietinių organizacijų, kurių negalima for
maliai priskaityti prie pažangių, kaip, pavyzdžiui, jų il
ga veikla Susivenijime Lietuvių Amerikoje, arba jų ko
va vietos organizacijose su klerikalais už sąžinės laisvę*

Pradėkime dirbti!
Svarbu, kad tuojau visur būtų imamasi darbo.^ Ne

belaukite kitokių paraginimų bei prašymų. Tai ne vienos 
dienos, ne vienos savaitės darbas. Reikia rųpestingai pa
siruošti ir viską gerai apgalvoti.

Mes dar nežinome ir negalime pasakyti, kaip didelė 
mūsų planuojamoji istorija bus. Nežinome, koks bus at
siliepimas iš veikėjų ir kiek tos istorinės medžiagos su
plauks. Jeigu medžiagos bus daug, gal prieisime išvados 
išleisti du tomus. Tai bus galima galutinai nuspręsti tik
tai tada, kada visa medžiaga bus centre. Norėtume, kad 
istorija pasirodytų mūsų Literatūros Draugijos 11960 
metų leidiniu. Bet ar suspėsime, tai kitas klausimas. Vis
kas priklausys nuo jūsų, draugai. . *

Kurios kolonijos veikėjai bus pirmutiniai stoti 
talkon? . .

Praneškite! Atsiliepkite! Tegu išsivysto smarkia^ 
sios ir draugiškiausios leiktynės! Parodykime, kad. mes 
dar pajėgiame nudirbti didelius darbus! A. Bimba

Amerikoje
Prieš 76 metus New Yor

ke įvyko pirmas Darbo Die
nos paradas. Kasdieninis 
laikraštis “New York 
World” paskelbė, kad 20,- 
000 linksmų ir dainuojan
čių darbininkų po masinio 
mitingo Union Square žy
giavo Broadway gatve, neš
dami plakatus su įrašais:

“As Nuomos Darbo Valan
dos; Astuonios Poilsio Va
landos; Astuonios Laisva
laikio Valandos!” “Darbas 
Kuria Visą Turtą!” “Visi 
Žmones Yra Lygūs!” “Tik
riausias Vaistas yra Orga
nizacija ir Balsavimas!”

Tai vyko 1882 m. rugsė- 
. Svarbiausias šios

O JIE JŲ PĖDOMIS 
NEINA'

SLA organas “Tėvynė” 
patiekia nuomonę lenkų ra
šytojo Drozdowski, 
neseniai septynias dienas 
praleidęs Vilniuje. 
Lietuvos rašytojai jau pa
sisakę, “kad šių dienų 
Lietuvos literatūra pasižy
minti savo lietuviškumu. 
Tai įvertiną ir knygų skai
tytojai. Jie greitai išgrobs
ią lietuviškas knygas.”

Tuo galima ir reikia pil
nai tikėti. Visi padorūs 
žmonės didžiuojasi savo 
tautos laimėjimais ir atsie
ki m ais. Panašiai elgiasi ir 
Lietuvos žmonės.

Bet kaip su tais čia Ame- j0 5 
rikoje, kurie spiečiasi apie Darbo Dienos Šventės tiks-

kuris

Girdi,

“Tėvynę,” “Draugą,” “Nau
jienas,” “Dirvą” arba “Ke
leivį”? Ar jie didžiuojasi 
ir džiaugiasi kokiu nors lie
tuvių tautos laimė j imu? 
Nesidžiaugia. Jie sušilę nie
kina ir žemina zyiska, ką 
Lietuva yra pasiekusi arba 
ko siekia. Jų redaktoriai 
savo skaitytojus mulkina 
melais ir prasimanymais 
apie Lietuvą.

Štai, pavyzdžiui, gauta iš 
Lietuvos keletas puikių fil
mu. Tai lietuviu tautos su
kurti filmai. Tokiam ma
žam kraštui, kaip Lietuva, 
tai juk milžiniškas kultūri
nis atsiekimas. Ar minėtų 
laikraščių redaktoriai ragi
na savo skaitytojus eiti ir 
tuos filmus matyti? Ar jie 
sveikina Lietuvą už tokį 
puikų atsiekimą? Nieko 
panašaus! Kai kurie jų 
filmų rodymą visiškai ig
noruojamo tokia Clevelando 
“Dirva” dar visaip kaip 
tuos filmus aną dieną iš- 
biauriojo, apmelavo.

Taigi, kai Lietuvos rašy
tojai ir žmonės gerbia vis
ką, kas lietuviška ir prakil
nu, amerikoniški rasteniai, 
gaidžiūnai, grigaičiai, ši
mučiai, vaši lai, sondos ir 
strazdai lietuvių tautos lai
mėjimus ir siekimus maišo 

senųjų Kanados i gu ^cme. Tiktai pažangioji 
Amerikos visuomenė pėda 
pėdon eina su Lietuvos žmo
nėmis, su lietuvių tauta.

YRA IR LAIMĖJIMŲ
Amerikinio S v e t u r gi - 

miams Ginti Komiteto laik
raštis “The Lamp” prane
ša, kad reakcionierių pa
stangos per teismus atimti 
iš kai kurių sveturgimių pi- 

j lietybę nelabai sekasi. Štai, 
pavyzdžiui, Los Angeles 
mieste teisėjas Burns išme
tė bylą prieš James Tobak. 
Taip pat Akron, Ohio, tapo 
panaikinta byla prieš Sal
vatore Laurenti. Prieš jį 
skundą ir bylą panaikino 
Jungtinių Valstijų Apelia
cijų teismas. Tas pat Ape
liacijų teismas įsakė Chica- 
gos distrikto teismui išmes
ti laukan kaltinimą prieš 
Leo Fisher.

Tai puikus įrodymas, ko
ki svarbu vailmeni vaidina v v t-
minėtas komitetas. Tai vįe- 
nintelė organizacija, kuri 
per su viršum dvidešimt 
metų stovi svetu r g i m i ų 
teisių sargyboje.

Kongresui baigus savo sesiją
TAIP VADINAMAS 85-SIS KONGRESAS baigė sa- 

vo sesiją. Senatoriai ir Atstovų buto nariai išvažinėjo 
namo. Didelė jų dauguma turės lapkričio pradžioje atsi
stoti prieš piliečius ir laimėti jų pasitikėjimą iš naujo. 
Ne visiems pavyks sugrįžti į Washingtona. Jų vieton bus 
išrinkti kiti — vieni geresni, kiti blogesni. Priklausys 
nuo to, kaip į juos pažiūrės piliečių dauguma.

85-sis Kongresas nebuvo vienas iš geriausių, bet ne
buvo ir vienas iš prasčiausių. Jis daug kalbėjo, bet ne
daug tenuveikė. Blogiausias jo pasirodymas buvo tarp
tautinės politikos reikalais. Vietoje sumažinti militari- 
nes išlaidas, jis jas dar padidino. Jo geriausias pasirody
mas buvo jo atsisakymas užgirti reakcijos pasimojimą 
sukaneveikti Aukščiausiojo Teismo gerus nutarimus, lie
čiančius Amerikos žmonių civilines teises ir demokrati
nes laisves.

Šiame Kongrese viešpatavo demokratai. Jie tikisi 
savo rankose vairą išlaikyti ir 86-jame Kongrese. Kitaip 
dūmoja republikonai. Su rudeniniais rinkimais jie tikisi 
savo skaičių tiek Senate, tiek Atstovų bute gerokai pa
didinti.

Republikonų laimėjimas, aišku, būtų reakcinio kapi
talo laimėjimas. Republikonų laimėjimas padidintų ma- 
kartizmo pavojų. Nesinori tikėti, kad Amerikos žmonės 
prie to dasileistų. Visi ženklai rodo augantį žmonių ne
pasitikėjimą Eisenhowerio vadovybe. Tas nepasitikėji- 
juas turės pavirsti kongresiniuose rinkimuose nepasiti
kėjimu visais republikonais. Vietoje laimėti naujų vietų 
Senate ir Atstovų bute, jie gali sugrįžti į 86-jį Kongresą 
<su didžiai sumažintomis pajėgomis.

ATSISVEIKINIMAS 
SU TAIS, KURIE 
IŠVAŽIUOJA LIETUVON

Kanados “Liaudies Bal
sas” rašo:

Jau eilė
lietuvių grįžo j gimtąjį kraštą. 
Kiti pasiruošę išvykti. Vėliau 
gal daugiau išvyks. Tad lai 
būna leista tartį keletą žo
džių viešai.

Tie kurie pasiekėt, gimtąjį 
kraštą, be abejonės, esate lai
mingi. Gal nėra taip lengva 
iš naujo įsikurti, bet gimtaja
me krašte ir prie tarybinės 
vyriausybės bus 
kaip kad buvo atyykus į Ka-i 
nadą. Ten susirasite giminių, 
draugų, kurių negalėjote rasti 
išvykę į užsienį. Ten ir vy
riausybė bus daug artimesnė, 
nes ji yra darbo žmonių vy
riausybė.

Sugrįžusieji į tėvynę taipgi 
turėsite gerą vaizdą, kokioje 
padėtyje yra likusieji. Jūs 
galėsite daug papasakoti sa
viems, draugams ir net spau
dos atstovams apie išeivių 
pergyvenimus ir esamą gyve
nimą. Tuo jūs padėsite Lie
tuvos žmonėms geriau pažin
ti mūsų gyvenimą ir veikimą.

Dar vienas dalykas. Nepa
mirškite mūsų. Juk pusę gy
venimo praleidote su mumis. 
Daug vargo ir bėdų sykiu per
gyvenote su mumis. Daug 
kartų ir linksminotės. Me
džiaginės pagalbos, be abejo
nės, mums nereikės. Bet kul
tūriniai ryšiai turėtų būti pa
laikomi. Jūs galite daug pa
pasakoti mums apie įvykusius 
pasikeitimus gimtinėj. Jūs ga
lite papasakoti apie daromą 
pažangą dabartiniu metu.

Jūsų buvimas gimtinėj suda
ro sąlygas daug tampresniam 
išeivių santykiavimui su gim
tuoju kraštu, nes jūs geriau 
už visus kitus pažįstate mus 
ir mūsų gyvenimo ir veikimo 
sąlygas.

lengviau, l sas
ir

BE SOVIETŲ NĖ 
VIENO ŽINGSNIO

Mums dažnai sunku 
Įsivaizduoti, kaip giliai vi-

Amerikos gyvenimas 
I randasi įtakoje to, kas da
roma ir dirbama socialisti
niuose kraštuose. Štai JAV 
Darbo Departmentas Wash
ingtone leidžia aplinkraštį 
“Fact Sheet.” Jame kalba
ma apie svarbą mūsų jau
nimui pasilikti mokyklose.

Viename tų aplinkraščių 
ei tuo j am as Chr u š č i o v a s 
apie žadėjimą pasivyti ir 
pralenkti Ameriką, ir sako
ma mūsų jaunimui: storo
ki tės, mokykitės, nes Sovie
tai mus pralenks!

Nurodoma, kad nuo 1940 
metų Sovietai savo indus
trinę gamybą patrigubino. 
Nuo 1940 metų jie padvigu-/ 
bino inžinierių kiekį. Nuo 
1940 m. jie padvigubino sa
vo specialistų jėgas. Ap
skaitoma, kad Sovietai 
šiandien išleidžia tiek pat 
inžinierių, kiek Jungtinės 
Valstijos, bet daug greites
niu tempu.

ias —■ atšvęsti aštuonių va
landų darbo diena. “New 
York Times” leidėjas buvo 
užaliarmuotas ir spėjo, kad 
aštuonių valandų darbo die
na subankrūtins industriją 
ir kad iš to seks tinginiavi
mas, tik dar padidins nusi
kaltimų .ir nuodėmių skai
čių! c

Tokiu būdu sutikta ši Pir
moji Diena. Prieš 76 metus 
Darbo unijos teturėjo tik 
45,000 narių. Šiandien jų 
vra 18,000,000, iškaitant 
Amerikos Darbo Federaci
jos ir Industrijos Organiza
cijų Kongreso narius, kurių 
skaičius sudaro 13,000,000.

Kai Darbo Diena pirmą 
kartą buvo švenčiama, vi
dutinis fabriko darbininkas 
uždirbo $12 už 60 valandų 
savaitėje darbą. Šiandien 
vidutinis jo uždarbis sie
kia $65 už 40 valandų 
savaitės darbą. Net 
žvelgiant į pakilusias 
nas, šiandien vidutinis 
bininkas už savo algą 
pirkti tris su puse karto 
daugiau, negu pirmos Dar
bo Dienos laikais.

Daugelis iš 1882 m. sva
jotų idėjų šiandien yra jau 
įvykdytos. Mažiausias at
lyginimas už valandą yra 
pakeltas ligi vieno dolerio. 
Federalinė Saugumo Siste
ma, įkurta 1930 m., nuolat 
buvo gerinarųa ir plečiama, 
ir jai priklauso taip pat lab
daros ir pensijų fondai, fi
li a n s u o j a m i industrijų, 
taip, kad darbininkams nė
ra ko bijoti seno amžiaus, 
ligos ar kitų nelaimių gy
venime.

Trumpai suglaudus, po 
pirmos Darbo Dienos Ame
rikoje vyko tikra ekonomi
nė, politinė ir socialinė re
voliucija. Ir šioje revoliu
cijoje, kuri pakeitė Ameri
kos gyvenimą, organizuotas 
darbo ekonominis ir politi
nis vaidmuo pasaulio ir tau
tinėse problemose pasidarė 
daug svarbesniu.

atsi- 
kai- 
dar- 
gali

Londonas. — Mirė M. 
Headford, sulaukus. 80 me
tų. Savo laiku ji buvo vie
na Londono “Cfaiety Girls” 
šokėjų.

Darbo Diena Amerikoje 
psichologiškai yra galas va
saros ir pradžia rudens — 
visų amerikiečių šventė. 
Milijonams studentų ji reiš
kia paskutines vasaros sau
le pasidžiaugimo dienas, 
paskutinę laisvę prieš pra
dedant mokslo metus. Mies
to darbininkui ji yra poil
sio momentu po vasaros 
dulkių įstaigoj ir fabrike; 
ūkininkui ji yra poilsio mo
mentu prieš pradedant vež
ti visą laukų derlių į na
mus. Tai savaitgalis išvy- 

Į koms ir piknikams, šeimos 
susibūrimams, ar vien tik 
pasilsėjimui.

Common Council'
Kalbink užsirašyti Laisvę 

tuos, kurie jos dar neskaito.

2 p.-Laisvį (Liberty)— Penkt., rugp. (August) 29,1958
<



REZOLIUCIJA
VIENBALSIAI PRIIMTA LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 

SUVAŽIAVIME 1958 M. LIEPOS G D., PITTSBURGH, PA.
1. Mūsų Amerikos Lietuvių Darbininkų 

Literatūros Draugija šiemet jau mini 43-čių 
metų sukaktį. Tai viena seniausių organiza
cijų Lietuvos išeivijoje. Ji gimė Pirmojo pa
saulinio karo audroje 1915 metais. Ji per
gyveno visoje žmonijos istorijoje audringiau
sią laikotarpį. Per jos gretas perėjo tūks
tančiai ir tūkstančiai lietuvių. Per visą savo 
gyvavimą, per visus tuos keturiasdešimt tre
jus metus mūsų LLD nė valandėlei nebuvo 
sustojusi veikti, nė valandėlei nebuvo pasi
traukusi iš savo pasibrėžtojo kelio — kelio 
kultūrinti, šviesti ir organizuoti Amerikos 
lietuvius, daryti juos geresniais, tauresniais 
žmonėmis. Ir jeigu Amerikos lietuviai nie
kuomet nebuvo paskutiniai Amerikos darbo 
žmonių kovoje už geresnį,' šviesesnį ir žmo
niškesnį rytojų, tai nemažai garbės priklau
so mūsų Lietuvių Literatūros Draugijai, jos 
nariams, jos kuopoms, jos veikėjams. Jokia 
kita Amerikos lietuvių organizacija negali 
savo rekordu susilyginti su mūsų LLD. šis 
suvažiavimas tai nori pabrėžti kuo storiau
siai.

2. Lietuvių Literatūros Draugijos veikla 
buvo ir tebėra tokia plati, tokia visapusiška, 
tokia Įvairi, jog nė kalbos negali būti apie 
jos kiek pilnesnį apibūdinimą rezoliucijoje. 
Jau nekalbant apie tai, kad LLD yra išleidu-

y si 63 stambias knygas ir per 20 metų su vir- 
< šum leidusi žurnalą “šviesą,” kas gali šian

dien pasakyti, kiek mūsų Centras, apskritys 
ir kuopos yra išleidę lapelių, atsišaukimų^ 
brošiūrų bėgamaisiais dienos klausimais, 
kiek yra surengę prakalbų maršrutų ir žo
džiu paskleidę apšvietos Amerikos lietuviuo
se! Visa mūsų draugijos veikla visuomet bu
vo ir pasilieka tampriai susieta su visomis 
garbingiausiomis amerikinės demokratijos 
tradicijomis ir poreikiais. Niekuomet mūsų 
draugija nėra susvyravusi ištikimybėje šiai 
šaliai ir jos demokratijai.

Štai kodėl mes visi su tokiu pasipiktinimu 
- pasitikome prieš keletą metų valstybės pro

kuroro pasikėsinimą mūsų organizaciją pa
daryti subversyve, priešinga, neištikima sa- 

i vo šaliai, štai kodėl šis suvažiavimas taip 
karštai sveikina tuos draugus ir drauges, ku
rie, būdami LLD viršūnėje, neišsigando reak
cijos puolimų, o ėmėsi organizaciją ginti ir 
sumobilizavo visus narius ir kuopas priešo 
puolimų atmušimui. Džiugu, jog toji kova 
tapo laimėta ir nuo mūsų organizacijos taip 
žiauriai ir neteisingai bandoma uždėti sub- 
versyviškumo dėmė tapo numesta. Suvažia
vimas nuoširdžiai sveikina visus narius ir 
veikėjus, kurie per tą audringą laikotarpį 
nepabūgo, o laikėsi savo vietose ir stojo sa
vo organizaciją ginti, šis mūsų organizaci
jos laimėjimas juk yra laimėjimas ne tik jos 
narių, ne tik visų susipratusių Amerikos lie
tuvių, bet visų Amerikos žmonių, kovojančių 
už išlaikymą ir apgynimą savo demokratinių 

> teisių ir civilinių laisvių.
) 3. Ryšium su tuo, suvažiavimas nuošir-
fdžiai kreipiasi į visus LLD narius, kurie per 

šį laikotarpį, dėl vienos ar kitos priežasties, 
pasitraukė iš mūsų gretų, ragindamas grįžti 
atgal. Jūsų vieta mūsų organizacijoje. Vi
si būsite draugiškai susitikti ir priimti.

4. Tiek diskusijose prieš suvažiavimą, 
tiek pačiame suvažiavime nemažai kalbėta 
apie mūsų tolimesnę literatūros leidimo pro- 

• gramą. Buvo įvairių nuomonių. Buvo įvai
rių pasiūlymų. Gaila, kad ruošdamasis prie 

L šio suvažiavimo Centralinis Komitetas tuo
jau nenušvietė tikrosios padėties. Daugelis 

į narių suprato, kad mes finansiškai nebeište-
į sime toliau leisti ir duoti nariams tiek, kiek
f iki šiol leidome ir davėme. Todėl daugumo- 
Į je susidarė nuomonė, jog kadangi tenka pa- 
v sirinkti vieną iš dviejų — knyga arba žur- 
■ nalas, tai geriau sulaikykime “šviesos” lei- 
I dimą, o tęskime knygų leidimą. Gi iš Cent-
Į ralinio Komiteto pranešimų pasirodė, kad
I toks pasirinkimas mums dar nėra būtinas, 
f ta5 yra mes finansiškai dar pajėgsime bent 
J šiemet, o gal ir kitą metą ir dar toliau, iš

leisti knygą ir žurnalą. Jeigu taip, tai su
važiavimas nutaria palikti Centralinio Ko
miteto nuožiūrai. Kai pasirodys, kad kny
gos ir žurnalo išleidimas nebeįmanomas, Ko
mitetui patariame sulaikyti žurnalo leidimą. 
Juo ilgiau mes pajėgiame atlaikyti užkariau
tas pozicijas, tuo sveikiau darbo žmonėms. 
Be būtino reikalo sulaikymas ar laikraščio, 
ar žurnalo netarnauja pažangos reikalui.

Ryšium su tuo, suvažiavimas pataria Cen- 
traliniam Komitetui rimtai susirūpinti pa
ruošimu ir išleidimu Amerikos lietuvių pa
žangiosios visuomenės istorijos.

5. Suvažiavimas mato dar nemažai gali
mybės LLD stiprinimui naujais nariais. Ne
mažai yra lietuvių, kurių vieta turėtų būti 
šios kultūrinės organizacijos eilėse. Juos rei
kia laimėti. Suvažiavimas karštai ragina 
Centralinį Komitetą ir kuopas į tai atkreipti 
savo dėmesį ir ieškoti būdų laimėjimui nau- 

, JŲ jėgų. "Narių verbavimas pirmoje vietoje 
^rymo ant kolonijų veikėjų ir kuopų. Ypač 
•^varbus yra kuopų veiklos vaidmuo. Labai 
svarbu, kad kuopos, kur tik galima, atnau
jintų ruošimą prakalbų ir paskaitų salėse bei 
sueigų namuose apkalbėjimui svarbiųjų die

nos Įvykių ir mūsų organizacijos ir spaudos 
reikalų. Mažesnės sueigos dažnai būna 
vaisingos paveiklinimui draugijos • narių ir 
mūsų spaudos medžiaginiam parėmimui.

6. Mūsų santykiai su Lietuva visuomet bu
vo draugiški. Mūsų LLD visuomet padėjo 
Lietuvos žmonėms jų ilgoje kovoje už laisvę 
i]’ šviesesnį rytojų. Kaj dar tebeviešpatavo 
carizmas, mes padėjome Lietuvos žmonėms 
carizmą nusikratyti. Kai po 1917 metų re
voliucijos Lietuvoje Įsigalėjo klerikalizmas 
su savo inkvizicija, o paskui fašizmas su sa
vo žvėriškumu, Amerikos lietuviai palaikė 
ryšius su Lietuvos kovingaisiais žmonėmis ir 
visokiais būdais stengėsi jiems padėti. Kai 
pagaliau Antrasis pasaulinis karas Lietuvą 
baisiai apiplėšė ir sunaikino, mūsų LLD bu
vo svarbiausia ir veikliausia Amerikos lietu
vių organizacija suorganizavime Lietuvai 
Gelbėti Komiteto. Jos kuopos buvo veik
liausios organizacijos rinkimui Lietuvos nuo 
karo nukentėjusiems žmonėms paramos. To
mis pastangomis didžiuojasi kiekvienas LLD 
narys. Mums šiandien džiugu, k a d Lie
tuvos žmonės, nusikratę amžiais seną prie
spaudos ir išnaudojimo jungą, milžinišką 
progresą daro visose kultūrinio ir medžiagi
nio gyvenimo srityse. Ypač mes džiaugia- 
miesi Lietuvos žmonių laimėjimais į mokslą 
ir apšvietą, ypač Lietuvos jaunimo veržimui- 
si į aukštąjį mokslą.

Daugelis mūsų dar labai mylėtume savo 
cejiąją tėvynę aplankyti ir savo akimis pa
matyti nūdienį jos gyvenimą. Deja, šaltojo 
karo siautėjimas dar vis tebelaiko tokį troš
kimą patenkinti neįmanomu siekimu. Nesi
mato galimybių kokiam nors masiniam Ame
rikos lietuvių važiavimui atlankyti savuosius 
Lietuvoje. Tačiau mes nenustojame tikėję, 
kad šaltojo karo audra praeis, kad tarptau
tiniai santykiai pragiedrės ir kad atsidarys 
proga kiekvienam Amerikos lietuviui nuvyk
ti Lietuvon.

Tuo tarpu yra pasiūlymai paieškoti būdų 
pasiuntimui Lietuvon Amerikos lietuvių de
legacijos. Aišku, jog, kol kas, nieko kon
kretaus tokiu sudėtingu reikalu suvažiavi
mas nutarti negali. Tačiau pasiuntimo de
legacijos idėja yra sveika. Suvažiavimas 
pataria Centraliniam Komitetui šį klausimą 
plačiai išstudijuoti, ir jeigu pasirodytų, kad 
pasiuntimas delegacijos yra įmanomas, jį 
įgalioja daryti visus reikalingus žygius to su
manymo pravedimui gyveniman.

7. Kaipo susipratę amerikiečiai, mes ne
galime nesirūpinti mūsų šalies padėtimi. Ne
gali mums nerūpėti kraštą užgulęs masinis 
nedarbas, arba rasizmo siautėjimas mūsų 
šalies Pietuose. Mes raginame vyriausybę 
ir Kongresą be tolimesnio delsimo ir svars
tymo stoti kovon prieš nedarbą ir kuo grei
čiausia padaryti galą rasistų pasimojimams 
sužlugdyti Aukščiausio Teismo nutarimą 
prieš rasinę segregaciją mokyklose ir prieš 
mindžiojimą Konstitucijos ir demokratinių 
tradicijų garantuotų teisių milijonams juo
dosios spalvos amerikiečių.

8. Mes raginame mūsų vyriausybę visais 
būdais siekti šaltojo karo baigimo ir visuose 
santykiuose su kitomis šalimis vadovautis 
taikios koegzistencijos filosofija. Išgirskime 
Amerikos ir viso pasaulio žymiausių moksli
ninkų balsą prieš atominių ir hidrogeninių 
ginklų pavojų.

Mes nuoširdžiausiai sveikiname mūsų vy-

Išeiname
Braidė vargas su krepšiais ir vyžom 
Tam krašte, kur jurginai ir rūtos, 
Ir kaip našlės, suklupę po kryžium, 
Duso sielvarte kaimų pirkutės.
Sesės traukdavo dainą vakarę, 
Baigę piauti dvaruos vasarojų, 
Apie tai, kad už jūrių, už marių 
Neregėtoji laimė bujoja.
Jos tikėjo: laimužė ta laukia 
Ir negali į Lietuvą skristi, 
Kolei Nemunu ašaros plaukia, 
Kol užtvenkti jų niekas nedrįsta.
Slinko metai. O Nemunas varė
Šaltą srovę į jūrą putotą.
Daug artojų išėjo už marių, 
T amerikas lajmės ieškoti.
Bet ir ten, ties namais daugiaaukščiais 
Negalėjo jie laimės patirti.
Ir sugrįždavo vystančiais plaučiais 
Panemunės smiltynuose mirti.
O sesutės kas metai kartojo 
Liūdną dainą susėdę ant slenksčio, 
Kad nesveikins laimužė artojo
Tol, kol Nemuno nieks neužtvenks čia.
...Mes supratom šią liūdnąją mintį. 
Mes mokėsime laimę palenkti.
Liūdnos dainos, paliaukit graudinti!— 
Einam senojo Nemuno tvenkti.

Brt Mackevičius 

riausybės jau gražiai pravedamą kultūrinio 
bendradarbiavimo su Tarybų Sąjunga sutar
tį. Reikia paieškoti panašių sutarčių su vi
somis kitomis socialistinėmis šalimis, ypač 
su didžiąja kinų tauta.

9. Mes manome, kad federalinių ir kito
kių taksų našta Amerikos darbo žmonėms 
darosi nebepakeliama. Mes raginame mūsų 
Kongresą išklausyti darbo žmonių balsą ir 
tuos taksus sumažinti. Toksai žygis, visų 
rimtų ekonomistų pripažinimu, prisidėtų 
prie sumažinimo nedarbo, nes pakeltų Ame
rikos žmonių perkamąją galįą..

10. Mes raginame mūsų vyriausybę vyti 
laukan jau per devyniolika metų nebegy
vuojančio fašistinio Lietuvos režimo atsto
vus ir pasiuntinius ir sunormalizuoti Ameri
kos santykius su Lietuva. Tie seniai miru
sio režimo atstovai nieko neatstovauja ir 
nieko bendro neturi su lietuvių tauta. Jie 
kenkia ir Amerikos gerinusiems interesams.

11. Suvažiavimas nori tarti nuoširdų pa
dėkos žodį Amerikos ir Kanados lietuvių pa
žangiajai spaudai už rėmimą mūsų LLD vi
suose josios žygiuose. Be tokios paramos ir 
kooperacijos mūsų draugija nebūtų pajėgu-

si išaugti į skambiausią apšvietos ir kultūros 
organizaciją ir apsiginti nuo reakcijos pasi- 
mojimų ją sunaikinti.

12. Suvažiavimas sveikina Kanados Lietu
vių Literatūros Draugiją ir jos vadovybę. Ir 
ateityje mes privalome kuo tampriausiai ko
operuoti ir bendradarbiauti.

13. Mes širdingai dėkojame Pittsburgho 
draugams ir veikėjams už pasidarbavimą dėl 
suvažiavimo. Jie apėjo visus sunkumus ir 
padarė šį suvažiavimą pasekmingu.

14. Mes žemai nulenkiame galvą tiems 
šimtams mūsų draugijos narių, kuriuos mir
tis jau yra išbraukusi iš gyvųjų tarpo. Jų 
darbas, jų kovos, viltys ir troškimai visuo
met šviesiai spindės atmintyse tų, kurie dar 
turime laimės nešti toliau iškėlę garbingą 
LLD darbo, vilčių ir idealų vėliavą!

Tegu gyvuoja Amerikos Lietuvių Darbi
ninku Literatūros Draugija, jos nariai ir vei- 
kėjai!

Tegu gyvuoja visa Amerikos pažangioji 
visuomenė!

Tegu gyvuoja taika, ramybė ir progresas 
visoje žmonijoje f

Iš “Šviesos” no. 3

KALENDORIUS
SVARBŪS ĮVYKIAI 
rugsėjo menesį

1 d., 1939—hitlerinė Vo
kietija užpuolė Lenkiją — 
pradžia Antrojo pasaulinio 
karo.

1 d., 1525 — pradžia lie- 
t u v i ų valstiečių sukilimo 
Rytų Prūsijoje.

1 d., 1945 — pasiskelbė 
Vietnamo liaudis n e p r.i - 
klausoma ir suorganizavo 
Liaudies Respubliką.

3 d., 1943 — Jungtinės 
Tautos iškėlė jėgas į Italiją.

3 d., 1783 — Anglija pri
pažino Jungtinių Valstijų 
nepriklausomybę ir Pary
žiuje pasirašė taikos sutar-

VILNIAUS “TIESA” APIE SENO VINCO 
KNYGA “GYVENIMO VERPETUOSE”

Neseniai susilaukėme dar 
vienos pažangaus lietuvių 
rašytojo Seno Vinco knygos 
“Gyvenimo verpetuose.”

Šioje knygoje, kaip ir ki
tose, vis dažniau pasirodan
čiose lietuvių emig rantų 
knygose, pasakojama apie 
rūsčią kapitalistinio gyve
nimo tikrovę. Didesnė da
lis pažangių JAV lietuvių 
veikėjų, spaudos darbuoto
jų, rašytojų išvyko iš gim
tojo krašto kaip paprasti 
darbo žmonės, ieškodami 
svečiose šalyse duonos kąs
nio, kurios taip stigo bur
žuazijos valdymo metais 
Lietuvoje. Per didelį var
gą, per tvirtą valią-jie mo
kėsi, kovojo } su išnaudoto
jais ir veržėsi į gyvenimą.

Žmogus, apie kurio knygą 
norime pasidalinti minti
mis su skaitytojais, taip pat 
praėjo minėtą kelią — var
go ir darbo universitetus.

Senas Vincas (Vincas 
Jakštys) gimė 1880 metų 
gegužės 3 dieną, Skliausčių 
kaime, Šešupės pakrantėje. 
Tėvui mirus džiova ir moti
nai likus našle su keturiais 
mažais vaikais, iš 3 hektarų 
žemės nebuvo galima pra
misti. V. Jakštys savo atsi
minimuose apie tą metą ra
šo: “mudu su vyresniąja 
sesele išėjome sau duonelės 
užsidirbti.” Karti buvo toji 
duonelė, kurią turėjo užsi
dirbti piemenaudamas pas 
buožes “Gyvenimo verpetų” 
autorius. Apie pirmuosius 
žingsnius pas turtingą, 
“šykštų kaip titnagą,” buo
žę, — Senas Vincas papa
sakojo savo atsiminimuose, 
parašytuose su dideliu jaus
mu, įdomiai ir patraukliai. 
Jis pasakoja šiurpią, dauge
liui piemenukų pažįstamą 
istoriją, kurioje atsispindi 
dviejų klasių santykiai: be- 
teisiškas ir “vargo palydo
vių” lydimas gyvenimas iš 
vienos, ir turto troškimas 
bei nepaliaujamas ujimas 
ir išnaudojimas iš antros 
pusės.

Sekdami toliau “Gyveni
mo verpetų” autoriaus gy
venimo pėdomis, mes jį ma
tome išvykstantį į Škotiją, 
bedirbantį anglių kasyklo
se, įsijungiantį į kultūrinę 
veiklą, organizuojantį soci
alistų kuopeles ir dirbantį 
spaustuvėse raidžių rinkė-' 
ju.

Neprašvito šviesesnė sau
lė lietuviui emigrantui ir 
tuomet, kai, apviltas nesve
tingos Škotijos, jis pamėgi
na surasti laimę “Dėdės 
Šamo” žemelėje, čia, kaip 
ir Škotijoje, papuolęs į “Ko
vos” spaustuvę, tarp gri- 
nių, smelstorių ir kitokio 
plauko savanaudžių, prisi
plakėlių prie socializmo, Se
nas Vincas kovoja su opor-

3 d., 1883 — mirė rusų 
rašytojas J. S. Turgenevas.

6 d., 1901 — Jungtinių
Valstijų prezidentas Mc
Kinley pašautas Buffalo 
mieste, kuris 14 d. rugsėjo 
mirė. . :

7 d., 1714—rusų karo lai
vynas, vadovybėje Petro 
Didžiojo, sumušė švedų lai
vyną prie Gonguto (Rango
je) pusiasalio.

7 d., 1630 — baltieji ąt* 
ei vi ai vadovybėje Winthro- 
po įkūrė gyvenvietes da
bartinio Bostono vietoje.

7 d., 1812 — didžiausias 
mūšis tarpe rusų ir Napo
leono armijos prie Borodi
no. Abi pusės skaitėsi lai
mėtojos, bet francūzų nuo
stoliai buvo didesni.

8 d., 1380 — rusų armija 
vadovybėje D imi trio Doriš
kojo sukūlė 300,000 toto
rių ant Kulikovo lauko. Po 
šio mūšio totorių galybė 
sužlugo.

15 d., 1946 — Bulgarija 
pasiskelbė Liaudies Demo
kratine Respublika.

16 d., 1745 — gimė rusų 
karvedys M. L Kutuzovas, 
kurio vadovybėje rusai nu
galėjo Napoleono jėgas.

17 d., 1787 — Jungtinių 
Valstijų Kongresas priėmė 
ir pasirašė Konstituciją.

17 d., 1857 — gimė didy
sis rusu išradėjas K. E. 
Ciolkovskis.

18 d., 1793 — Jungtinių 
Valstijų prežidentas Jurgis 
Washingtonas padėjo ker
tini akmeni Kongreso rū
mams.

18 d., 1926 — Chicagoje 
išėjo pirmas numeris dien
raščio “Vilnies.”

20 d., 1863 — didelis mū
šis tarpe šiauriečių ir piė-

tunistais ir piktnaudžiau- mo siautėjimo “laisvoje” 
tojais, gindamas tikruosius dolerio šalyje. Čia jis mums 

pavaizduoja gerą “katali- 
| ką,” “moralistų” draugijos 
pirmininką ir “geradėją” 
poną Morfę, kuris, pasinau
dodamas savo postu, prisi
meilina prie savo kampi
ninko, Džiakio, juoduko 
žmonos. Džiakis, sužinojęs 
savo pono kėslus, demaskuo
ja jį, parodo šlykštų jo mo
ralinį veidą. Tačiau negali 
praeiti be atpildo ši negro 
drąsa, ir baltųjų “teisybės 
vardan” jis sudeginamas 
ant laužo.

“Gyvenimo verpetų” au
torius beletristine - publicis
tine vaizdavimo forma pa
rodo amerikinio gyvenimo 
supuvimą, vis beaštrėjančią 
klasių kovą, saujelės pini
guočių moralinį smukimą ir 
milijonų darbo žmonių są
monėjimą, išsivadavimo sie
lų’mą.

“Intrigų pinklėse” rašy
tojas supažindina skaityto
ją su į Ąmeriką atvykusiu 
dipuku (karo pabėgėliu) 
Algirdu Karklu, parodo jo 
neprincipingTimą, išdavys
tes.

Per visus 17 apsakymų ir 
savo atsiminimuose “Gyve
nimo verpetų” autorius 
charakterizuoja įvairių kla
sių ir tipų žmones — išnau
dotojus ir išnaudojamuo
sius, parodydamas jų suk
tybes, veidmainystes ir par
sidavimą doleriui iš vienos 
pusės, ir kovą už šviesesnį 
gyvenimą, kovą su kapita
lizmu, didžiuoju mūsų epo- trečių prie Chicamauga. 
chos slibinu, iš antros.

Per ilgoką savo gyvenimą 
Vincas Jakštys parašė ne
maža apsakymų, monologų, 
scenos vaizdelių, išspaus
dindamas juos JAV lietu
vių pažangioje periodikoje.

Nors Senas Vincas tik da
bar plačiau įeina į tarybine 
lietuvių literatūrą^' bet už
sienio lietuviu tarpe jis jau 
nuo seniai žinomas kaip 
publicistas, poetas ir rašy
tojas. Reikia tikėtis, kad 
šio rašytojo kūriniai savo 
gyvenimiška medžiaga, rūs
čiu kapitalistinio pasaulio 
pasmerkimu bus artimi ir 
suprantami ir mūsų skaity
tojui. L. Valbasys

REIKIA ROMANŲ, 
APYSAKŲ IR DAINŲ
Berlynas. — Walter Ulb- 

riėht, komunistų vadas Ry
tų Vokietijoje, atsikreipė į 
rašytojus ir kompozitorius, 
kad jie daugiau gamintų 
meiliškų romanų, apysakų 
ir dainų. Jis sako, kad jau
nimui tai būtinai reikelin- 
ga. Jis nurodo, kad neuž
tenka vien politiniais ir 
ekonominiais klausi m a i s 
knygų, reikia ir grožinės 
literatūras.

darbo žmonių reikalus.
Apsakyme “Aukos” auto

rius vaizduoja jau JAV 
darbininkų sunkią padėtį, 
jų nepalaužiamą valią “ko
voti iki laimėti.” Senas 
Vincas mus nuveda prie 
fabriko vartų, kur susi
rinkę streikuojantys darbi
ninkai, maloniai beprašan
tys streiklaužius neiti į 
darbą, neatimti paskuti
nio iš jų duonos kąsnio. 
Tačiau šiems atsisakius ir 
jiems smurtu besiveržiant į 
fabriką, užverda žiauri ko
va. “...Mušeikos paleidžia 
į darbą gumines lazdas, o 
streikininkai akmenis, ply
tas ir peilius, 
padeda policija. Pasigirsta 
šūviai, moterys dar labiau 
klykia . Iš savo lūšnų išbė
ga streikininkų žmonos, ap
siginklavę šluotomis ir ko-; 
čėlais...”

Pagaliau streikas laimė
tas, pripažinta darbininkų 
unija. Neprikelsi tik ko
voje už darbo žmonių rei
kalus kritusių. Tačiau dar
bo žmogaus laimė iškovoja
ma tik kruvinose grumty
nėse su atgyvenusiu kapi- 
lalistniu pasauliu. Senas 
Vincas, rašytojo lealisto 
akimis žiūrėdamas į gyve
nimą, irgi mato darbo kla
sės pergalę tik nepaliauja
moje kovoje su kapitalizmu 
—visų darbo žmonių blogy
bių kaltininku.

Apsakymuose “Gyvųjų 
kapai,” “Prie dirbtuvės” ir 
“Mirusieji tyli” demaskuo
jamas irgi kapitalizmas, iš
juokiama nedidelė piniguo
čių grupelė, besoti škai 
trokštanti didinti savo pel
nus darbo žmonių sąskaita, 
visokiais būdais besisten
gianti juos apgauti.

Taiklia plunksna 'autorius 
vaizduoja knygoje ir biz
nierių psichologiją. Nepai
sydami žmogiško orumo, 
bet kokiomis priemonėmis 
jie siekia išvilioti iš darbi
ninkų sunkiai uždirbtus do- 
leriukus . Ypač tai gerai at
sispindi Vuolegaitienės — 
saliūnininko žmonos — cha
rakteryje. Vuodegaiti e n ė 
“...vienam mirktelja, kitam 
čiuptelia, trečiam į ausį 
kažką pakužda — juokams 
nėra galo. Plaukia alus, 
stikliukai tik žvanga, tik 
čerška, o saliūnininkas tik 
ryja, tik glemžia pinigus į 
savo nepasotinamą gerklę. 
Tai* dolerio puota, 
diktatorius. Idėja, 
m as, moters garbė, teisybė, 
draugiškumas, užuojauta— 
viskas po dolerio kojomis.”

Nepraėjo Senas Vincas 
nepastebėjęs ir mūsų skai
tytojui neparodęs linčo teis-

Mušeikoms

jis čia
kilnu-

TSRS PASKOLA 
ISLANDIJAI

Londonas. — Tarybų Są
junga paskolino Islandijai 
virš tris milijonus dolerių. 
Už paskolą Islandija perka 
Rytų Vokietijoje žvejybos 
laivus.

Havana. — Valdžios jė
gos sudavė smūgį sukilė
liams Oriente provincijoje.

f

22 d., 1944—Tarybų ar
mija išlaisvino Estijos sos
tine Taliną.

22 d., 1236—lietuviai su- 
trėškė 25,000 kalavijuočių 
prie Saulės (Šiaulių).

29 d., 1915 — pirmas te
lefono susisiekimas skersai 
Jungtines Valstijas nuo At
lanto iki Ramiojo vandeny* 
no.

New Delhi. — Iš Jumrta 
upės išsiveržęs vanduo su
ardė New Delhi miesto van
dentiekius. Miestas atsira
do kritiškoje padėtyje.
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Siaubinga praeitis: 
raganų deginimas

; Rašo P, DUNDULIENE
Istorijos mokslų kandidatė

Vienas klaikiausių Vaka
rų Europos istorijos pusla
pių — tai vadinamųjų ra
ganų persekiojimai ir jų 
naikinimas.

Masinį pobūdį tie perse
kiojimai buvo įgavę vidur
amžių pabaigoje — XVI- 
XVII a., pereinamajame 
iš feodalizmo į kapitalizmą 
laikotarpyje. Persekiojimai 
daugiausia buvo nukreipti 
prieš moteris, kurių visuo
meninė padėtis tada buvo 
ypatingai sunki.

Šią beprotybę organizavo 
bažnyčia, paruošusi ištisą 
“mokslą” apie tariamas ra
ganas, nešančias žmonijai 
pražūtį, nuo kurios išgelbė
ti galinti tik bažnyčia, va
dovavusi jų naikinimui.

Popiežius Inocentas VIII 
1484 m. gruodžio 5 d. išlei
do vadinamąją raganų bu-; 
lę Suvirins desiderantes. Tai 
buvo pirmas bažnyčios do
kumentas, patvirtinęs, kad 
r a g a nos egzistuojančios, 
kad jos turinčios ryšius su 
velniu. Tuo dokumentu 
bažnyčia tariamąsias raga
nas atidavė į inkvizitorių 
rankas. Popiežius Inocen
tas VIII šioje bulėje pareiš
kė sužinojęs, jog daugelis 
kai kurių Vokietijos dalių 
gyventojų, užmiršdami sie
lų išganymą, vienijasi su 
velniu (kuris vyrų ir mo
terų pavidalu turįs su jais 
lytinius santykius), būri
mais ir užkeikimais kenkia 
žmonių sveikatai ir turtui, 
naikiną javus ir t.t. Popie
žius šia bule pavedė inkvi
zitoriams persekioti ir teis
ti asmenis, padariusius bu
lėje paminėtus nusikalti
mus.

“Raganų kūjis”
Remdamiesi šia bule, in

kvizitoriai domini n I; o n a i 
Institoris ir Špre n g e r i s 
1489 m. išleido knygą 
“Malleus malefica r u m ' ’ 
(“Raganų kūjis”). Tai ne
įtikėtino tamsumo ir prie
taringumo knyga. Joje, re
miantis šventraščiu ir žy
miausių teoligų raštais, iš
dėstytas visas raganų 
“mokslas,” jų raganavimo 
būdai, visokie Santykiai su 
velniais - demonais, jų už
traukiamos nelaimės ir t.t. 
Pabaigoje smulkiai nurodo
ma, kaip reikia vesti raga
nų bylas, kad būtų nugalė
tas savo sąjungininkes pa
laikantis velnias, kaip jas 
kankinti ir deginti.

Ši knyga buvo platinama 
kaip katalikų baž n y č i o s 
sankcionuotas raganų per- 

' sekiojimo ir baudimo ko
deksas.

Po “Raganų kūjo” pasi
rodymo per du šimtmečius 
visoje krikščioniškoje Eu
ropoje pleškėjo raganų lau
žai. Inkvizitoriai suiminė
jo moteris, vaikus, jauni
mą, žilus senelius. Vaikai 
buvo statomi prieš teismą 
drauge su tėvais, motinos 
'atplėšiamos nuo savo kūdi
kių ir varomos į kalėjimus, 
iš kur kelio į namus nebe
buvo—jis vedė į laužą.

Skundėjams domininko
nai žadėjo dangaus kara
lystę ir užmokestį pinigais. 
Daugelis žmonių tuo susi
viliodavo ir iš tariamųjų 
•raganų kraujo krovėsi auk
są ir sidabrą. Uždarbis, 
gautas už raganų nurody
mą, buvo vadinamas “nau
jąja alchemija,” Per du 

šimtmečius tik Vokietijoje, 
kaip mano raganų procesus 
tyrinėjusi Henrieta Hepe, 
buvo sudeginta apie devyni 
milijonai žmonių, daugiau
sia moterų.

Lietuviai, apkaltinti ra
ganavimu, pirmiausia buvo 
pradėti persekioti Kryžiuo
čių ordino valstybėje.

Inkvizicija Lietuvoj
Lietuvoje inkvizicija 

buvo įsteigta XV a. vidury
je kovai prieš eretikus hu
situs. Pilnu mastu ji pra
dėjo veikti XVI a., kai 
ėmė plisti refor m a c i j a. 
Tiek inkvizicija prieš ereti
kus, tiek ir prieš raganas 
atėjo su krikščionybės pliti
mu liaudies masėse. Tikė
jimus į raganas ir jų taria
mus burtus čia platino len
kų dvasininkai, kurie iš sa
kyklų skelbė kvailiausius 

j prietarus. Tai vienas iš tų 
dalykų, kuriuos mums at
nešė krikščioniškoji feodali
nė “kultūra.” Apie raga
nų procesus Lietuvoje tiks
lių žinių turima nuo XVI 
a. pabaigos.

Pirmiausia “raganas” 
persekioti Lietuvoje ėmėsi 
domininkonai, bet j i e m s 
kaip reikiant nesisekė. Šio
je srityje didesnius sugebė
jimus parodė jėzuitai, ku
rie seklbė žmonėms teologų 
prasimanymus apie taria
mųjų raganų piktus dar
bus, atliekamus padedant 
velniui. Jie fanatizavo žmo
nes ir temdė jų protus, pa
rengė dirvą raganii perse
kiojimui. Jėzuitai buvo idė
jiniai persekiojimo vado
vai. .

Teisė dvarininkai
Vak aruose “raganas” 

1 teisdavo inkvizitoriai dva
sininkai. Lietuvoje ir Len
kijoje šio larbo labai noriai 
ėmėsi dvarinihkai. Jie kar
tu su feodalizmą rėmusią 
bažnyčia “raganų” perse
kiojimo ir kovos su velniu 
dingstimi naikino nepaklus
nius baudžiauninkus ir lai
kė juos nuolatinėje baimė
je.

Raganų procesams Lietu
voje vystytis padėjo į lenkų 
kalbą iševrstas ir 1614 m. 
Vilniuje atspau s d i n t a s 
“Raganų kūjis” (Mlot na 
czarownice). J o tikslas, 
pasak vertėjo, išmokyti ti
kinčiuosius pažinti “bedie
viškus raganų darbus.” Pa
gal šios knygos atskirus 
skyrius buvo sakomi bažny
čiose pamokslai. Tuo būdu 
Lietuvoje buvo skleidžiami 
iš Vakarų atnešti prietarai, 
•esą raganos skraidančios 
ore ant šluotų, sulekiančios 
į savo susirinkimus plikų 
kalnų viršūnėse, ten susi
tinkančios su velniais ir t.t. 
Raganų persekiojimas Lie
tuvoje "truko XVI-XVII a. 
Per tą laiką įvairiose kraš
to vetose, patyrę baisiau
sias kančias, laužų liepsno
se žuvo daugybė žmonių.

Patekusios į dvarini n k ų 
rankas, raganos buvo žiau
riai kankinamos. Tam rei
kalui prie teismų buvo bu
deliai, kurie atlikdavo įvai
rias tortūras: degindavo 
įkaitinta skarda, žvakės 
liepsna, pildavo į gerklę 
verdantį aliejų, tepdavo 
kūną karšta siera, degan
čia derva arba lašiniais; 
dėdavo ant bambos pelę ir 
kitus roplius ir pridengda
vo puodu; pririšdavo tardo
mąjį prie suolo, kojas tep-
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davo sūriu vandeniu ir duo
davo ožkai laižyti; ožka, 
grauždama kojas, sukelda
vo didelį skausmą; tempda
vo ant kopėčių ir t.t. Kan
kinimai būdavo kartojami 
iki trijų kartų.

Nepakeldami kančių, ne
laimingieji, apkaltinti ra
ganavimu, sakydavo būtus 
ir nebūtus dalykus. Iš jų 
teisėjai išgaudavo kokius 
tik norėdavo prisipažini
mus.
Nuolatinės deginimo vietos

Lietuvoje buvo nuolati
nės raganų plukdymo ir de
ginimo* vietos. Biržų rajo
ne prie Mykolinės kaimo 
Tatulos upelyje yra gili vie
ta, vadinama Ragan ine. 
Ten įtartosios raganos ypa
tingu būdu surištomis ran
komis ir kojomis būdavo 
įmetamos į vandenį. Jeigu 
jos neskęsdavo, laikydavosi 
vandens paviršiuje, tai bu
vo įrodymas, kad jos tikrai 
yra raganos; kurios skęs- 
davo, tos buvo laikomos ne
kaltos. Nuskendusi ten .pat 
prie upelio būdavo sudegi
nama. Miestelių turgavie
tėse būdavo įprastos raga
noms deginti vietos. Ten 
jas degindavo daugelio 
žmonių akivaizdoje.

Iš randamų bylų matyti, 
kad žiauriausiai Lietuvoje 
buvo persekiojamos raga
nos XVII a. Tada dau
giausia jų buvo sudeginta.

1602 m. gegužės 23 d. i 
Plungėje buvo sudegintai 
GendnCta Jakutienė, apkal
tinta apraganavusi pono 
Žvaginio vaikus. Tardoma 
ir kankinama nelaimingoji 
“prisipažino,” kad raganys
čių išmokusi iš Urbio, gy
venančio Gudelių kaime. 
Urbis greičiausiai irgi bu
vo sudegintas.

1630 m. birželio 12 d. 
Tirkšliuose už raganavimą 
sudeginta Regina Kosciib- 
kienė, prie kurios laužo bu
vo pastatyta nepilnametė 
jos duktė Marijona Kosciu- 
kaitė. Kol degė motina, 
duktė buvo plakama rykštė
mis, kad atgrasius nuo ra
ganavimų. Be to, ten pat 
kiek vėliau buvo sudegintos 
kitos Kosciukienės nurody
tos “raganos,” būtent, Su- 
gaudienė ir Saukienė. T ą 
dekretą, kaip ir kitus, pasi
rašė bajorai ir teisėjai Juo
zapas Kšiževičius, Bogus- 
lovas Mikulčius, Jonas Ma- 
liševskis, Jonas Gauraila- 
vičius, Mykolas Daubor’as 
ir k t.

1634 m. gegužės 16 d. 
Padubysio Kaitulių dvare 
buvo sudeginti valstiečiai 
Kazimieras S adau s kas, 
Vaičiulis’ Pusbačkis iš Ja- 
siulaičių Gariu kaimo ir 
dvaro samdinė Elzbieta 
Mykolienė iš to pat kaimo.

Baisų raganų laužą 1680 
m. kovo 15 d. Viduklėje su
kūrė ponas Blinstrubas. 
Čia per kelias dienas žuvo 
daugelis nekaltų žmonių, 
tariamų raganių. Teisėjai 
buvo Žemaitijos generolai 
ir bajorai Mykolas Žilevi
čius, Jonas .Paškevičius, 
Mykolas Kanapinskis, Jo
nas Jatšembskis ir kiti. 
Blinstrubas statė prieš juos 
ragan avimu įtartą savo 
tarnaitę Zuzaną šlekinie- 
nę, kuri, žiauriai kankina
ma, nurodžiusi keletą kitų 
“raganų” — Budreckienę, 
Budreckį, Pužą, Kurmelį. 
Šiė visi asmenys, žiauriai 
iškankinti, taip ’ pat ’ buvo 
sudeginti lauže.

1695 m. kovo 18 d. Joniš
kio dvare kaip raganius 
buvo sudegintas Jonas 
Ūbas su žmona iš Mitkųnų 
kaimo.

(Bus daugiau)

Dar žodis kitas apie Libaną
< 2* • * t ■ s ri g* . '.t ~

WORCESTER, MASS.
Daugumai žmonių žodis 

“Libanas” (Leba nonas) 
reiškia tik vardą. Tačiau 
pasaulyje yra maža vieto
vių, kurios gali didžiuotis 
tokia ilga ir spalvinga isto
rija, kaip šis mažas Vidur
žemio jūros rytų krantų 
kraštas. Libano kedrai, au- 
gantieji istoriniuose mies
tuose Tyre ir Sidone, iššau
kia senienų prisiminimus.

Trijų tūkstančių metų 
pilnų istorinių įvykių laiko
tarpis negali būti apibūdi
namas keliais žodžiais. Tie 
įvykiai gali būti tik sumi
nėti. Mažiausiai prieš tūks
tantį metų prieš Kristų 
dabar vadinamame Libane 
gyveno viena iš didžiausių 
senovės tautų — Jūrų pira
tai fenicijai. Po to sekė 
šimtmečiai Egypto, Asyri- 
jos, Persijos, Seleucidijos, 
Romėnų ir Arabijos valdy
mo.

Aštuonioliktam šimtmety 
turkai užkariavo Libaną ir 
devynioliktam amžiuj pran
cūzai. Ii918 m. ir po jų se
kančiais metais Libanas pa
sidarė modernia valstybe, 
iš pradžių pagal Tautų Ly
gą po prancūzų mandatu ir 
galų gale, 1946 m., laisva ir

Iš laiškų redakcijai
Malonus Drauge R.' Mizara!

Jūs rašot vakarykščioj 
Laisvėj, kad aš imtau skai
tyti knygas Dr. J. J. Kaš- 
kiaučiaus. Visas jo knygas 
turiu. Ir visų lietuvių rašti
ninkų, ir daktarų, ir profe
sorių, ir astronomų, ir visų 
pasaulinių didžiausių raš
tininkų — rusų, vokiečių, 
francūzų, graikų, ispanų. 
Turiu dabar daugiau kaip 
šimtą knygų. Turiu raštų 
ir Markso, Engelso ir lietu
viškų redaktorių. Ir visos 
žmonijos raštai tik nulius 
prieš. Bibliją.

Aš skaičiau laikraščius 
Lietuvoj. Mano tėtis užsi- 
imdinėjo su provom, ir va
žinėdavo jis ir aš į Vilnių, 
ir parsiveždavom visokių 
knygų ir laikraščių. Aš Lie
tuvoj galėjau prazbas rašy
ti. Taigi, broli Mizara, ne
manykit, kad aš esu nežinė- 
lis. Taip, čia atvažiavęs dir
bau ir kasyklose, ir fabri
kuose už mašinistą. Ir bu
vau pagirtinas pirmos kla
sės darbininkas mechani
kas.

O dabar noriu tarti žodį 
apie Lietuvą. Gaunu laiškus 
iš Suvalkijos, ir nuo Varė
nos. Ir sako, kad gyvena 
šimtą sykių geriau nei pir
miau prie caro ar Smetonos 
valdžių.

Mano svainutės vyras 
sirgo, tai hospitalis už dy
ką, daktaras už dyką, gy
duolės už dyką, slaugės tar
nauja labai gražiai.

Kitas giminaitis, silpnos, 
sveikatos, dirba kolūkio ja
vų magazine. Gauna 700 
rublių ant mėnesio. Ir iš 
kariuomenės 400 rublių. Nu, 
tai ko gi daugiau norėt?

Keleivis atakuoja, kad 
Lietuvoj negerai. Tai yra 
melas..

Viena moteris buvo atva
žiavusi į Veroną, N. J., iš 
Lietuvos. Pabuvo apie mė
nesį ir vėl grįžo į Lietuvą. 
Kitą moterį čia matom at
važiavusią prieš apie 6 sa
vaites — vėl nori važiuot į 
Lietuvą. Aš irgi važiuočiau 
į Lietuvą, jei galėčiau gau
ti ten pensiją.

Dar noriu tarti žodį apie 
Smetonos valdžią Lietuvoj.

1935 m. mano kaimynas 
Jonas Pūtis iš Pabeznykių 

nepriklausoma respublika.
Šią modernią Libano vals

tybę sudaro siauras jūros 
pakrantės ruožas 135 mylių 
ilgio ir nuo 25 ligi 50 mylių 
pločio. Gyventojų skaičius 
siekia pusantro milijono, 
susidarantis daugiausia iš 
ūkininkų, žvejų, pirklių ir 
smulkių industrijų darbi
ninkų.

Libanas yra pusiau krikš
čioniška, pusiau musulmo
niška valstybė, ir jos svar
biausia kalba yra arabų. 
Raštingumas siekia 36 %, 
kas sudaro aukščiausią Vi
durio Rytų kraštų procentą.

Libanas yra taip pat tur
tingiausias Vidurio Rytų 
kraštas. Svarbiausias paja
mų šaltinis, yra tačiau ne 
paties krašto turtai, bet 
eksportas ir importas, o 
svarbiausia transito preky
ba.

Kai kurių žmonių Liba
nas yra vadinamas “Vidu
rio Rytų Šveicarija”, todėl 
daug įplaukų yra gaunama 
ir iš turistų, kurie iš viso
kiausių kraštų atvažiuoja į 
puikias vasarvietes ir į vė
sius kalnus, kurie tęsiasi iš
ilgai per visą kraštą.

Common Council

kaimo parvažiavo Lietuvon 
pasilsėti, nes čia žmogus 
sirguliavo. Vieną sykį buvo 
didelis šturmas ir nuvertė 
kaimyno J. Jermalevičiaus 
kluonelį. Kadangi šitas 
žmogus turėjo tik ketvirtą 
dalį valako ir silpnas, tai 
suėjo viso kaimo žmonės ir 
nutarė subudavot jam kluo
nelį, nes tuoj rugius pjaus. 
Taip ir padarė, subudavojo. 
Nu, ale dabar reikėjo vytu- 
kių šiaudiniam stogui deng
ti. Tai J. Jermalavičius nuė
jo du verstu į girią ir prisi- 
piaustė žilvitinių vytukių 
kūlelį stogui. Eina jis sau. 
Tik capt girininkas už 
sprando, suareštavo.

Atvažiavo su načalstva ir 
tuojau parduot J. Jermala- 
vičiaus namelius ant licita- 
cijos už 600 litų! Suėjo kai
mo vyrai ir nutarė neduot 
parduot. Mano draugas Jo
nas Pūtis, iš Amerikos par
važiavęs, davė 30 dolerių, o 
kitus 30 dolerių visas kai
mas sudėjo ir atidavė Sme
tonos valdžiai. Ot prakeik
ta buvo Smetonos valdžia! 
Paki gyvas būsiu neužmir
šiu.

Jonas Pūtis buvo Laisvės 
skaitytojas. Drūtas buvo 
vyras, bet gavo “stroke” ir 
numirė. Dabar, broli Miza
ra, prašau perskaityt bibli
joje “Romans” ligi galo.

Viso labo jums visiems.
Užrašiau Laisvę vienam 

žmogui į Lietuvą — dėkoja 
man ir džiaugiasi.’

Mikas MaČionis, 72 metų 
1958 m. rugp. 13 d.

, REIKALAUJA 
KINIJAI TEISIŲ

New Yorkas. — Socia
listinių šalių ir Azijos tau
tų atstovai užprotestavo 
Jungtinėse Tautose prieš 
laikymą Čiang Kai-šeko at
stovo J.-T. Saugumo Tary
boje. Jie sako, kad Čiang 
Kai-šekas neturi teisės ten 
laikyti atstovą ir kalbėti Ki
nijos vardu. Jie protestavo 
ir prieš Čiango atstovą J. T. 
Asamblėjoje, reikalaudami 
priimti. Kinijos atstovą.

Teheranas. — Žemės dre
bėjimas Malajero ir Nava- 
hando miestij srityje užmu
šė 135 žmones. -

Kaslink spaudos 
rudeninio pikniko

LLD 7-tos Apskri t i e-s 
Komitetas šiemet visą laiką 
tyli per spaudą ir su laiš
kais. Vienok, pagal tradici
ją, LLD 11 kuopa savo ini
ciatyva pasinio j o surengti 
spaudos naudai pikniką su 
gana žymia programa rug
sėjo 14 d. Olympia Parke. 
Programos pildyme daly
vaus Laisvės Choras, vado
vybėje Wilma Hollis, iš 
Hartford, Conn.; vietinis 
Aido Choras vadovybėj Jo
no Dirvelio, ir vietinis skar
dusis duetas, Ona Dirvelie- 
nė ir Jonas Sabaliauskas. 
Vaišėms patiekalų, valgių 
ir gėrimų, bus priruošta ga
nėtinai, kad visus skaitlin
gai atsilankiusius patenkin
ti.

11 kp. korespondentas J. 
M. L. paminėjo Laisvės 82 
num. kas yra kuopos komi
sijoje pikniko rengime. Ta

Cleveland, Ohio
i Malonūs svečiai iš 

St. Petersburg, Fla.
i

Draugai Jonas ir Outė| 
Rubai, daugelį metų pragy-į 
veno ant farmų žiemrytį- j 
nėję Ohio valstijos dalyje? 
Paskiausia jų farma buvo! 
mažiukė su gražiais pasta-: 
tais ir prie didelio US 244 
vieškelio, ir čia jie įsteigė 
gegužinėms-piknikams dar
žą, kuriame visos Clevelan- 
do pažangiosios draugijos 
nuo anksti pavasario iki 
vėlyvam rudeniui laiko sa
vo gegužines.

Toje apylinkėje, kur 
draugai Rubai gyveno, lie
tuvių ūkininkų yra daug ir 
kuo ne visi yra buvę cleve- 
landiečiai, ir po draugų Ru- 

1 bų vadovybe čia tapo išauk- 
I lėta veikli Lietuvių Litera
tūros Draugijos 51 kuopa, 
kuri paskleidžia daug ap- 
švietos ir remia mūsų spau
dą. Jonas nebuvo ramus, jei • 
bet kuris ūkininkas žiem-1 
rytinėje Ohio valstijos da- ‘ 
lyje neskaitė Vilnies ir Lais
vės. Jis dėjo pastangas už
prenumeruoti visiems.

Pora metų atgal draugų! 
Rūbų šeima persikėlė gy
venti į saulėtą Floridą ir 
apsigyveno St. Petersbur- 
ge. Pastaruoju laiku Rubai 
buvo atvažiavę pas savo 
draugus ūkininkus porą sa
vaičių atostogauti.

Linkėtina draugams Ru- ■ 
bams geriausios sveikatos 
ir daugelio laimingų metų.

J. N. S. |

Worcester Mass.

“LAISVES” PIKNIKAS
Rugsėjo 14 September

Kaip kiekvieneriais metais, taip ir šiemet worceste- 
riečiai rengia Laisvės paramai pikniką, 

kuris bus laikomas—

Olympia Parke
SHREWSBURY, MASS.

Rengėjų noras yra turėti kuo daugiausia publikos 
piknike, tadgi rūpinasi taip suruošti pikniką, 

kad jis būtų linksmas visiems.

Prašome Įsitemyti Dieną ir Vietą
Greit šioje vietoje bus paskelbta pilna pikniko pro
grama. Dabar prašome visuomenę turėti Inintyje 
pikniko dieną ir vietą ir iš anksto rengtis atsilankyti 
į šį pikniką.

Rengėjai

čiau to neužtenka, kp. pilti 
mininkas J. Skliutas susirū
pinusiai sako: Aš visai jau 
negaliu rašyti, nes dešinio
ji ranka neveikia, kiek su
griebdamas laiko tu para
šyk atsišaukimą, kad visos 
lietuvių kolonijos kuo nors 
prisidėtų prie šio pikniko 
pasėkmin gurno. Reikia 
skaitlingos publikos, reikia, 
kad atsivežtų dovanų pikni
kui ir atsivežę išleistų jas, 
nes vietiniai darbuotojai- 
darbuotojos bus užsiėmę pa
ties pikniko darbais.

Taigi, lai ir būna šis raš
telis atsišaukimu, ir aš ti
kiu, kad tą padarys pažan
giosios spaudos patrijotai.

Pikniko Komisija: J. 
Skliutas, V. Žitkus ir O. Vo- 
silienė. Pirmininkaus J. 
Skliutas.

Iki pasimatymo piknike 
rugsėjo 14 d. Olympia Par- 
k e

LLD 11 kp. Sekr. D. J.

“NELAIMIŲ UPĖ” 
JAU NEŠA LAIMĘ

Pekinas. — Kinijos liau
dis baigė Geltonosios upės 
sutvarkymą. Senoje 'san
tvarkoje ši upė išsiliedavo 
ir padarydavo daug nelai
mių. Dabar iš jos vanduo 
jau apdrėkino 3,200,000 ak
rų žemės plotą, kuris davė 
2,300,000 tonų grūdų.

Londonas. — Mirė John 
Marshall, žymus archeolo- 
gistas. Jis buvo 82 metų 
amžiaus.

Pekinas. — Tarybų Są
jungos mokslininkai page
rino atominės jėgos naudo
jimą.

PAGALVOKIT!•
Chicagoje yra daugiau K 
lietuvių negu Vilniuje ’ 

arba Kaune.

Užsisakykite 
Dienraštį

VILNĮ
Susipažinkite su Chicagos 
lietuvių ekonominiu ir kul
tūriniu gyveniniu. Be to, 
Vilnyje rasite daug žinių 
apie lietuvių gyvenimą to
limuose vakaruose ir centri
nėse valstijose.
Dienraštis Vilnis yra turi
ningas raštais ir žiniomis iš 
Amerikos ir viso pasaulio 
mokslinių ir politinių įvykių.

Kaina $10.00 metams

VILNIS
3116 So. Halsted Street

Chicago 8, Ill. (



MONTREAL, CANADA
Trumpai apie viską

> Lankėsi iš saulėtos Flori
dos ilgus metus buvę mont- 
realiečiai J. V. Marozai ir 
J. P. Šarkiai.

T. Janusai (Skruibytė) 
susilaukė duktės. B. D. 
Black (Kirkaitė) susilaukė 
sūnaus. Visi O.K.

Montreale vienas taksis 
išpuola kiekvieniem 327 
žmonėm. Sakoma, kad 
Montreale daugiausia tak
sių (imant proporcionaliai) 
visoj Kanadoj ir JAV.

Montreale nuosav y b i ų 
pirkimas su m a ž ė j o ant 
$30,000,000, palyginus su oras visu trečdaliu švares- 
praėjusių metų pirmuoju nis, negu Toronte, 
pusmečiu. —:—

— ■— _ Nuo pirmos iki penktos
Montrealo policija per- rugsėjo Montreale įvks Bri- 

spėja būti atsargiais su pir- tų Commonwealtho univer- 
kimu darbo per agentus.

Esą susekta, kad parda
vinėjami darbai net ant ta
bako farmų Ontarijoj, kur 
šiemet yra perviršius dar-

i bininkų.

Daugelis vengrų bėglių 
serga nervų ligomis. Gydy
tojai, kurie juos gydo, sako, 
kad jie atvykę Kanadon ne
rado to, ko tikėjosi, ir tas 
privedęs daugelį prie susir
gimo nervų ligomis.

Montreale susitvėrė 
draugija neregiams padėti 
susirasti darbus sulyg gali
mybės, nes nedarbui plin
tant daug neregių neteko 
darbo.

1957 metais Kvebeko pro
vincijoj industrijoj sužeidė 
110,401 darbininką. Iš jų 
mirė 230.

Visam amžiui invalidais 
liko 25. Neregiais tapo 19.

Kvebeko provincijoj dujų 
siekimas buvo operuojamas 

^provincijos per 14 metų. 
Pelno duodavo $2,000,000.

Ar žinote, kad Montreale 
liepos mėnesį buvo užsire- 

Dabar Duplesio valdžia I gistravisių bedarbių 47,686. 
pardavė privatiškom kom- Pernai tuo metu buvo 26,- 
panijom. Liberalai už tai jį 754. 
kritikuoja smarkiai ir rei- Surinko Montrealietis

MIAMI, FLA
Miamės Lietuvių Socialis 

Klubas buvo surengęs savo 
darbščiausiems nariams pa
gerbimo banketą-puotą. Bu
vo pagerbti: Al. ir Marg. 
Walley, John P. ir Marie 
Koch pagerbti jų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga, 
o Sofijos Mason buvo kar
tu atžymėta ir jos gimta
dienis.

* Aukščiau suminėti nariai 
yra veiklūs darbuotojai. Vi- 
si jie daug pasidarbavo klu
bo organizavime ir galima 
juos pripažinti Klubo tė
vais. Per Jų pastangas 
minėtas klubas ir gyvuoja.

Tad rugp. 10 d. susirinko 
virš 50 klubiečių į privatiš- 
ką rezidenciją ir suteikė 
jubiliatams pagerbimą už 
jų veiklumą demokratiška
me judėjime. Linkėjo vi
siems ilgiausių metų ir lai
mės gyvenime, kad turėtų 
daug energijos ir toliau 
darbuotis. Buvo įteikta vi
siems pagerbtiesiems nuo 
klubo ir dovanėlių. Nors jos 
buvo ir paprastos, bet tai
širdinga dovana nuo vien- žymėta jų veikla. Šį kartą 
minčių veikėjų, prietelių ir 
draugų.

Mano asmeniška nuorilo-
■ nė apie darbuotojus, kurie 
buvo klubo narių pagerbti: 

Prisimenu laikus, kurie 
Jfeu praėjo, kokie virš dvyli- 
l^t metų atgal, kai Al. ir
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kalauja net jo rezignacijos.
Montrealo duonos kepyk

lų asociacija praneša, kad 
pakels duonos kainą.

Aš manau, kad joms ne
reiks streikuoti, Duplesis 
nesipriešins.

Montrealo miesto valdy
ba gavo virš 5,000 skundų 
dėl peraukšto mokesčio už 
vandenį.

Valdyba sako, kad skun
dai be pagrindo. Biednuo- 
menės balsas ponams nieko 
nereiškia.

Kilnojama laboratorija 
ištirti dulkėms miestuose 
praneša, kad Montreale 

sitetų ir kitų aukštojo 
mokslo įstaigų konferenci
ja, kurioje bus' atstovauja
ma 4,000,000 studentų.

McGill universitete 203 
studentai baigė specialius 
šešių savaičių 
kursus francūzų kalbos. >

Jų tarpe buvo 7 katalikų 
minyškos. Esąs pirmas 
toks atsitikimas, kad minyš
kos lankėsi tokiuose kursuo- j būtų" nenorėję dirbti/Todėl, 
se ir aktyviai veikė su stu- kad darbo 
dentais.

vasarinius

Dr. H. Jakobziner sako, 
kad vaikai nuo 1 iki 14 me
tų amžiaus miršta daugiau
sia nuo nelaimingų atsitiki
mų, negu nuo įvairių ligų.

20 procentų nela i m i ų 
įvyksta dėl globotojų neat
sargumo. Didesnė pusė ne
laimių įvyksta ’_______
Daug užsinuodija vaistais, 
kurie laikomi vaikams pa
siekiamoj vietoj. Kiti išpuo
la pro langus, o dar ' 
žūsta auto nelaimėse.

r, - X I Shield virtuvėse. I

M. Walley pradėjo darbuo
tis demokratiškoje dirvoje 
tarpe Miamės lietuvių. Jei
gu aš neklystu, tai be Al. ir 
M. Walley nebuvo sureng
tas nei vienas didesnis bei 
mažesnis pažmonys. Visur 
jiedu dirbo, aukojo ir ki
tus ragino prie dalyvavimo.

Sophija Masan taip pat ir 
per tokį pat laiką visur bu
vo matoma su prisidėjimu 
prie darbo parengimuose.

Kiek vėliau pribuvo į 
Miami Beach John ir Ma
rie Koch ir pastoviai apsi
gyveno. Jie visu smarkumu 
prisidėjo prie darbo ir veik
los prie demokratinių lietu
vių. Kaip Walley, taip 
Koch’ai visur pasirodo su 
savo gabumais, sumany
mais ir veikloje. Tie, kurie 
laiko klubo parengimus, tai 
visi juos mato darbuojantis, 
prakaituojant prie suruoši
mo svečiams pasitikti stalo.

Čia yra ir daugiau labai 
darbščių klubiečių, kaip 
moterų, taip ir vyrų, kurie 
bus su laiku pagerbti ir at

eina kalba tik apie tuos, ku
riems buvo surengtas ban
ketas ir pagerbti laimingai 
išgyvenę poroje jau daug 
metų, o S. M. palinkėta dar 
sulaukti daug linksmų gim
tadienių.

M. Antanuk

Pittsburgh, Pa.
Iš atsiminimų

Liet. Literatūros Draugi
jos kuopos daug nuveikė vi
suomenės labui, o ypatingai 
depresijos metu. Prisime
nu, kiek tai prisidėta prie 
bedarbių tarybos reikalavi
mų, tarptautinio darbinin
kų apsigynimo ir kitų svar
bių darbų. Būdavo’veikėjai 
areštuojami, reikėdavo už 
juos užstato, ir vis LLD pa
dėdavo.

Pamenu, kada mums prai 
nešė, kad į Pittsburghą at
vyks “Alkanųjų eisena.” 
Sujudome mes, nes atvyks
tantiems reikalinga nakvy
nės, maistas, poilsio vieta. 
LLD veikė. Norėjome, kad 
prie to bendro darbo prisi
dėtų ir SLA nariai, bet jie 
nė piršto nepridėjo. O tos 
eisenos buvo už tai, kad be
darbiai gautų apdraudą, 
kad seneliai gautų pensiją, 
ką dabar jau ;turime. 
suprantame, • kaip 
kad senatvės pensija yra, 
kad nedarbo apdrauda yra, 
o tada buvo tokiu, kurie 
juokėsi iš tų, kurie už tai 
kovojome.

Pamenu, kiek darbininkų 
prarado stubas, nes negalė
jo jas išmokėti, o ne todėl, 
kad jie tinginiai būtų, arba

Visi 
gerai,

negalėjo gauti, 
kad nebuvo nedarbo ap- 
draudos.

Suprantama, ir dabar rei
kia kovoti už geresnę senat
vės pensiją, už didesnę ne
darbo apdraudą. Kaip ta
da kai kurie nenorėjo prisi
dėti, taip ir dabar sako, kad 

i turime ‘‘Blue Cross,” “Blue 
’ 1,” uni jas, s e n t v ė s 

pensiją, nedarbo apdraudą, 
tai jau ir “gana.” Ne, to 
dar negana! Turime uni-
jas, bet kaip sunku suorga-

I nizuoti jas, o ir dabar rei
kia žiūrėti, kad jos tarnau
tų darbo žmonių gerovei.

Atminkime, kad jeigu 
praeityje nebūtų buvę ko
vos už senatvės pensiją, už 
nedarbo apdraudą, už dar
bo unijas, tai šiandien mes 
to neturėtume, ir gyveni
mas būtų daug sunkesnis.

X

Atminkime, kad šiemet 
rudeni bus svarbūs rinki
mai. Reikia žiūrėti, ką 
rinksime į Kongresą ir ki
tas valdiškas vietas. Rei
kia ne vien politikierių kal
bas išklausyti, bet susipa
žinti, kas jie buvo praeity
je, už kurią pusę jie stovė
jo. Ir jau tik tada balsuo
ti už tuos, kurie yra darbo 
žmonėms artimesni. S. O.

LDS 142 kuopa, savo na
me, Carson St., rugpjūčio 
17 dieną turėjo labai gra
žų parengimą. Tai buvo 
kukurūzų ir keptų dešrai- 
čių parė.

Buvo daug jaunimo, kaip 
vietinio, taip ir iš t'liau. 
Buvo lietuvių ir kitu tautų, 
ir visi gražiai laiką pra
leido.

Rengėjai “kornus” ir 
“weynerius” davė veltui, 
taipgi ir alaus. Gi kas no
rėjo degtinės, tai nusipirko. 
Pietūs tęsėsi nuo 2 iki 5 v. 
diena.

Mano- supratimu, tai bu
vo įdomus parengimas ir 
geras LDS 142 kuopos su
manymas. Galėtų ir kitos 
kuopos bei klubai tą pada
ryti, tik reikia narių noro, 
kad biskį padirbėti.

Ten buvęs

Taipei. — Čiang Kai-še- 
kas pasitiki; kad Amerikos 
karo laivynas apsaugos jo 
režimą Formozos saloje.

Plymouth, Pa

iva-

kad
Tai-

nikas įvyks šio mėn. pasku
tinę dieną, tai yra rugpjū
čio 31 d. Piknikas prasi
dės 12 vai., dienos laiku ir 
tęsis iki sutemų. Užkandžių 
ir gėrimų piknike bus 
lias.

Pikniko tikslas yra, 
parėmus mūsų spaudą, 
gi prašome Shenandoah- 
vio, Scran tono, Pittstono, 
Wilkes-Barres ir visos apy
linkės draugus, drauges ir 
s i m p a t ikus dalyvauti ir 
linksmai užbaigti šią vasa
rėlę.

Piknikas įvyks Kazlauskų 
f arm ūkė je. Į pikniką va
žiuojant, laikykitės 415 ke
lio į Harvey’s Lake. Taip ir 
važiuokite tuo pačiu keliu 
aplink ežerą iki “Rolling 
Coast”—Amusement Park.” 
Čia sukite į dešinę ir vis va
žiuokite dar tuo pačiu keliu 
vieną mylią ir įvažiuosite į 
kelią 29, čia laikykitės į de
šinę, ir tuojau piknikučio

Kviečia visus būti pik-

Jei būtų didelis lietus, 
tai piknikas įvyktų ant ry
tojaus, tai yra Darbo Die
nos šventėje.

Reny imo komisija

TORONTO, CANADA
Mirė F. Jankauskas

Palaiddotas Frank (Pra 
nas) Jankauskas. Mirė bū-I 
damas apie 73 metų am
žiaus. Pastaruosius kelerius 
metus sirginėjo ir matyti, 
kad jis turėjo kaulų vėžį.

Velionis buvo laisvų pa-1 farmų apylinkės; iš Hamil- 
apsiskaitęs. i ^ono į Petroniai, Marke-

i vičius ir Aršauskaš.
Linkime draugui A. Kar

pavičiui laimingos kelionės 
ir sėkmingai įsikurti grįžus 
į tėvynę.
Susilaukė daugiau anūkų
Joana ir Jonas Leišiai, 

Kuktaru marti 
rugpiūčio 
sūnaus.

žiūrų, gerai ;
Sveikas būdamas aktyviai 
veikė lietuvių organizacijo
se.

Prieš pirmą pasaulinį ka
rą jis buvo išvykęs į Jung
tines Valstijas. Po karo grį
žo Lietuvon, o iš tenai emi
gravo į Kanadą. Paėjo iš 
Šiaulių apskrities, Pakruo
jo valsčiaus.

Draugas K. Kilikevičius 
prie kapo pasakė paskuti
nio atsisveikinimo žodį.

Lankėsi Toronte
Grįždami iš Jungtinių 

Valstijų buvo sustoję To
ronte draugai Knystautai 
su savo sūneliu. Buvo užėję 
į Liaudies Balso raštinę, at
sinaujino laikraštį ir dar 
paaukojo $6 jo reikalams.

Knystautai yra seni 
mont-realiečiai, taipgi seni 
Liaudies Balso skaitytojai

Negaluoja
Teko girdėti, kad Verutė 

Kaminskienė nesijaučia ge
rai — skauda kojas. Gydo
si namuose, gydytojų prie
žiūroj.

Kaminskai gyvena ant sa
vo farmoos, netoli Westono.
Atsisveikinom su draugu

A. Karpavičium
Lietuvių salėje įvyko pa

rengimas, kurį suruošė vie
tinė Kanados Lietuviu Li
teratūros Draugijos kuopa, 
tikslu sukelti piniginės pa
ramos draugijos tikslams. 
Taipgi, kad ta pačia proga 
pasinaudojus atsisveikinti 
su draugu Aleku Karpavi
čium, kuris išvyksta Tary
bų Lietuvon.

Alekas Karpavičius dar
bavosi unijose, pažangiose 
organizacijose nuo pat at
vykimo į Kanadą. Eilę me
tų išbuvo KLLD Toronto 
kuopos valdybos pirminin
ku. Aktyviai dalyvavo Liau
dies Balso vajuose. Vienu 
žodžiu, buvo pažangus dar-

i Lawrence, Mass.
Plėšikas įsilaužė į Stanley 

Mikulo gyvenvi-etę ir pasi
grobė $72 vertės laikrodį. 
Patartina, ypatingai dabar, 
būti atsargesniems su už
darymu durų ir langų.

Du vaikai, po 10 metų 
amžiaus, pasivogė automo
bili Salem, N. H., ir atva- 
žiavo net į Lawrence. Kada 
jie važinėjo gatvėmis, tai 
policininkas, pastebėjęs, kad 
automobilį valdo vaikas, jį 
sulaikė. Jie norėjo ir nuo 
policijos pabėgti, bot tas ne-

Lawrence miesto pašto 
viršininkas pataria, kad 
laiškus geriau įmesti į paš
to dėžutę rytais, nelaukti 
vakaro, nes anksti įmesti 
laiškai greičiau nueina į 
vietą.

Staigiai mirė Kazimieras 
Brazauskas, sulaukęs 6 8 
metų amžiaus. Iš Lietuvos 
paėjo iš Seiriškių kaimo. 
Paliko 5 brolius (trys Ame
rikoje gyvena ir du Lietu
voje), savo žmoną ir anūkų. 
Velionis buvo draugiškas 
žmogus.

Reiškiu i. mojautą jo žmo
nai ir broliams, o Kazimie
rui amžinai ilsėtis.

S. Penkauskas

; buotojas.
Buvo pasakyta keletas 

trumpų atsisveikinimo kal
bų, o prie to dar įteikta 
nuo draugų ir draugių do
vana atminčiai.

Atvyko svečių ir iš toliau: 
d.d. Kokliai net iš tabako

ir sūnus, 
susilaukė 

Tėvai džiaugiasi 
susilaukę įpėdinio, o Kuk- 
tarai padidėjimu anūkų bū
relio.

Reporteris

Montello, Mass.
Klaidos atitaisymas

Laisvės No. 81 tilpo sim
patijos pareiškimas, mirus 
Mary Markevičienei, su ne 
pilnu • simpatikų sąrašu. 
Per mano klaidą praleista 
Ida Glodenis. Atsiprašau.

K. čereškienė

Ocean City, N. J. — Lai
veliui nuskendus Great Egg 
Harbor sritye, prigėrė 3 
žmonės.

IŠSIUNČIAME PAKETUS Į USSR
I LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

t 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
(arti subways) (tarp 6th ir 7th Aves.)

MUSU SKYRIŲ RASTINES: 
132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 

3-4724
11839 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-3980

.116 E. 7th Street 
New York City 
Tel. YU. 2-0380 CI lapei

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

Del 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. Išsiunčiame į 48 valandas. Adresatą pasiekia į 6-7 savaites; 
oro paštu i 7-Ąp dienų.

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimai 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.

WORCESTER, MASS.

MIRUS

Konstantinui Baguskui
Rugpjūčio 19, 1958

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Magdale
nai, dukroms Magdalenai ir Ritai, sūnums 
Konstantinui ir Eugene, marčiai Helen/ žen
tui James, anūkams ir kitiems giminėms.

—AIDO CHORAS

Philadelphia, Pa
Retoj a kino teatrai, 
filmai iš Lietuvos

Per praėjusius kelis me
tus mūsų mieste vis užsida
ro vienas arba du kino teat
rai. Šiomis dienomis užsid- 
darė Fairmount didelis pa
statas su 1,500 sėdynių. 
Jį nupirko Atlantic Refi
ning kompanija už $30,000 
ir jo vietoje, statys benzino 
(gazolino) stotį).

Subankrutavusių kino te
atrų savininkai nusiskun
džia, kad didžiausia konku
rencija tai televizija. Vė- 

I liausiais laikais televizija 
atitraukė labai daug kino 
teatrų lankytojų. O antra 

i priežastis, tai kad dabar ne
pagamina gerų filmų, pa
traukiančiu žiūrovu akis. 
O ir tie filmai labai bran
gūs. Mums yra žinoma, kad 
ir mūsų tautiečiai lietuviai 
ne dažnai nueina į kino te
atrus.

Tačiau, kiek teko girdėti, 
dabar ir seni, ir jauni eis 
pažiūrėti lietuviškų filmų, 

i gautų iš Lietuvos. Mes, se
noji karta, gyvendami šioje 
šalyje virš 50 metų, labai 
Pasiilgom savo Tėvynės. O 
mes taip labai norime ją pa
matyti, kaip ji atrodo po
kariniais laikais! Ji ant 
griuvėsių ir pelenų naujai 

L

inmrimM'innmiTTm^iiamunmiwuiui

Brockton-Montello, Mass

LABOR DAY PIKNIKAS
Dvi Dienas, Sekmadienį ir Pirmadienį

Augusi 31, September I
Puikiausias pasilinksminimas vasarai baigiantis

Lietuvių Taut. Namo Parke
Keswick Rd. ir Winter St., Brockton, Mass.

Eddie Martin’s Orkestras
Šokiai prasidės 4:00 P. M. abi dienas

Vyrų grupė dainuos 5-tą vai. sekmadienį

Piknikas prasidės 1-mą vai. popiet. įžanga nemokama 
Kviečiame visus atsilankyti.

Montello Lietuvių Vyrų Grupė
B M

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

682
Philadelphia 28, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

atsistato. Kyla naujoji Lie
tuva. Kyla Lietuvos žmonių 
naujas kultūrinis ir ekono
minis gyvenimas. Gyvai da
bar pamatysime, kaip tvar
komas žemės ūkis.

Pamatyti kai ką iš Lietu
vos gyvenimo artėja proga. 
Ilgiau poros valandų mes 
žiūrėsime į Lietuvą ir jos 
žmonių gyvenimą Lietuvoje 
pagamintuose filmuose. Pa
tarimas Amerikoje gimū- 
siems ir augusiems: Pama- 
tykit, pažinkit savo tėvų že
mę! į’?

Filmai “Tiltas” ir Kana
dos lietuvių delegacijos lan
kymasis Lietuvoje bus ro
domi rusų klubo svetainėje, 
1150 N. 4th St., rugsėjo 
(Sept.) 6-tą dieną, 7 vai 
vakare. Įžanga $1.00.

Filmų rodymą suruošė 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 10-ta kp., Philadel
phia, Pa. r

Rengimo Komisija

Briusselis. — Kada mar
šalas Vorošilovas lankėsi 
Briusselyje, jis pagerbė 
Belgijos karalienę, našlę; 
Jie abu nusitraukė ir pa
veikslą. Karalienė buvo pir
moji iš karališkos giminės, 
kuri apsilankė Rusijoje po 
bolševistinės revoliucijos.

382 Filmore Avenue 
Buffalo 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

W. Girard Ave.



Easton, Pa.
MATYKIME KRUTAMUS

Tai bus pirmas toks įdo
mus ir žingeidus įvykis j 
mums, eastoniečiams.

> Pamatykime filmą “Til
tas,” kuris parodo, kaip 
vokiečiai daužo Lietuvą ir; 
žudė Lietuvos žmones, ir 
kaip lietuviai gynėsi nuo

atstatė Lietuva.

įvairios žinios HEW YORK AS
STEVENSONAS GRĮŽO

New Yorkas. — Adlai 
Stevensonas jau sugrįžo iš 
Tarybų Sąjungos. Jis ten 
išvažinėjo virš 7,000 mylių.

džios, unijų, mokslo įstaigų

mas parodo šių dienų Lietu-j lenkti Amerika.
Kanados

kymo Lietuvoje.
Gailėsitės tie, kurie šių i 

krutamu jų paveikslų nepa
matysite.

Parodymas įvvks rugsėjo'

SUJUDO PASAULIS 
Už NEGRĄ WILSON/

Pokylio Data Pakeista
Buvo skelbiama, kad Rušinskų pagerbimui poky

lis Įvyks rugsėjo 28 dieną. Vėliau sužinojome, kad tą 
diena Maspetho Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas 
turės savo didelį parengimą. Todėl Rušinskų pager
bimui pokyli perkeliame į spalio (Oct.) 5 d.

Prašome visų įsitėmyti datos pakeitimą ir pasi
rūpinti atsilankyti į Rušinskų pagerbimui pokylį

toriurn, 110-06 Atlantic Ave., Richmond HilL \
Rengėjai

liečiu Klubo, 631 Wa|nu 
St., Fastone. Rodymas pro 
sidės 3 vai. popiet.

Iža nga nemoka ma.
Visi ir visos vra nuošii

saulis išgelbėjimui negro 
jAVilsono, kuri Alabamoje 
j nori nužudyti už pavogimą 
I81.55. Ghanos. valdžia pa
išinate Amerikai protestą. 
' M i i n c hes te i y j e, A n g 1 i j o j e, 
protestavo 500 žmonių. Ko-

i * *■
i moję, Kopenhagene, Prago- 
l ie ir kituose miestuose |

Po miestą pasidairius
Rowe Manufacturing Co., 

gaminančioji mašinas, iš 
kurių patsai pirkėjas įdėjęs 
pinigą išsiima papirosų dė- 

skelbia, kad vis dau- 
atsiranda tokių pirkė

V e te r an ii su važi a v imas 
visada priima nesutaiko
mas su gyvenimu rezoliuci
jas, nes eiliniai veteranai 
nedalyvauja, o rezoliucijas 

| pagamina pusiau girti va-

Tai dar nėra įrodymas
Danija atsisakė įsileisti 

Amerikos atominės jėgos 
submarinus į savo prieplau
kas. Anglija įsileida tik į 
tokias, kurios mažiau yra 
apgyventos. Tų šalių spe
cialistai sako: jeigu kas at
sitiktų su tokiu šubmarinu, 
tai jis galėtų užnuodyti 
miesto gyventojus.

Į New Yorko prieplauką 
su iškilmėmis buvo priimtas 
atominis submarinas “Nau
tilus”. Mūsų miesto virši
ninkai tuomi kaip ir nori 
pasakyti: “Štai, žiūrėkite, 
New Yorkas didžiausias 
miestas pasaulyje, čia gyve
na apie 10,000,000 žmonių, 
o mes nesibijome atominį 
submariną įsileisti.”

Bet tai tik “sportiškas 
pasirodymas,
tikrina, kad su atominiais 
submarinais negali įvykti 
nelaimių. Gi dar mažiau 
yra užtikrinimo, kad nelai
mei atsitikus nenukentėtų 
miesto gyventojai.

Teatruose

Niekas neuž-

Chicago, ill.
Palaidojome Feliksą Sabutį

in’ma nužudyti Wilsona.

Dabartinėje konferenci
joje iie kritikavo valdžią, 
kad ji nesilaiko Smitho Ak
to, kad permažai “raudonų-

kompanija sako, kad

BAUBUS SIŪLO
UŽDARYTI MOKYKLAS |
Little Rock, Arkansas.!

v o neori imti Kinijos į 
Jungtines Tautas, nutrauk
ti diplomatinius ryšius su

giau 
jų.

Ši 
bėgyje vienos savaitės New
Yorko mieste iš “pushing 
button” mašinų nupirko 
750,000 papirosų dėžučių.

niai ligos paguldytas lovon, i 
Jis daug iškentėjęs mirė ir j 
rugpiūčio 18 d. buvo palai-! 
dotas Lietuviui Tautinėse' 
kapinėse.

Nemažai susirinko gimi
nių, draugų ir pažįstamų j 
palydėti į kapines. Prie iš-!

Jungtinių Tautų.

Pauliukas. Jis trumpai pa-’ 
pasakoje velionio biografi-f 
ją. G. Giedraitienė, vargo-i 
nabs pritariant, padainavo! 
liūdesio dainų. Į

Kapinėse, prie kapo, anei-Į

IŠRADIMĄ
Londonas. — Anglų moks

Iš Kast upės vis dar neiš
kelia “Empress Bay” tan
ke ri o. o iis trukdo kitų lai
vų plaukiojimui. Nuo rug
pjūčio 3 dienos miestas bau
džia R. W. Stasch Co. po 
$1.000 j parą už laivo neiš- 
kėlima.

Perkėlimo laivas (ferry
boat), kuris plaukioja tar
pe New Yorko ir Staten 
salos, buvo netekęs vairo. 
Dėl to virš 700 keliauninkų 
gerokai nugąsdino, kada 
laivas pradėjo “savais ke
liais” plaukti. Vėliau at
plaukė nedideli laiveliai, 
užmetė virves ir laivą pri
statė kur reikia.

Trys jauni plėšikai už
puolė Ispanijos vice-konsu- 
lą, kuris yra ir Ispanijos at
stovybės sekretorius Jung
tinėse Tautose. Jį apmušė, 
pagrobė jo piniginę ir pa
bėgo. Tai jau trečias atsiti
kimas, kad Jungtinių Tautų 
žmonės yra sumušami.

Jersey City mieste suėmė 
7 jaunus vaikėzus, kurie pa
deginėjo namus. Į vieną, va
landą jie padegė trijose 
gatvėse namus.

torius P. Ridikas.

Kazimieras buvo išvažiavęs 
atostogų. Pranešimas apie 
brolio mirti Kazimiero ne
pasiekė. Tokiu budi 
laklotuvėse nebuvo.

Reiškiu širdingą užuo
jautą velionio žmonai Della, 
šeimai ir kitiems giminėms.

J. M. K.

į Rochester, N. Y.
Gedomino Draug y s t ė s 

piknikas labai gerai pavy
ko. Jis buvo rugpiūčio 17 d. 
Bay View Parke. Tai buvo 
metinis piknikas: didelis, 
gražus, nors ta die^ą trum
pai linoio. Publikos susirin
ko visokių tautų. Turėjome 
svečiu iš Kanados, tai A. 
Gužauskai ir Kuisiai. Jie

jūrini sputni

INDONEZIJOS

Du iaunuobai, ginkluoti 
dideliais peiliais, įsiveržė į 
į Stromeyer apartme n t ą, 
233 E. 21 st St., Manbattu
ne. Jie sužeidė 77 metu se
nutę, apmušė jos marčią ir 
su $200 pinigų ir kitokių

“The Hunters”
Naujas 20th Century-Fox 

filmas “Medžiotojai” (“The 
Hunters”), kuris rodomas 
N.Y. Paramount teatre, vy
riausiai yra karo glorifika- 
vimo filmas. “Medžiotojai” 
vaizduoja Amerikos aviaci
jos rolę Korėjos kare ir vy
riausiais charakteriais -yra 
keli JAV lakūnai, tarp jų 
“Cleaver” (vaidina su la
bai menkais gabumais Ro
bert Mitchum), kuris yra 
tikras herojus...
. Korėjiečiai ir jiems padė
jusieji kinai vaizduojami ne 
kaip savo krašto, gynė j ai, o 
kaip negailestingi savo tau
tos priešai. Visa teisybė 
JAV pusėje...

Filmas pro-karinis, mili
taristinis ir jame tikro me
no nei lašelio. Kaip papras
tai, įpintas ir romansas, ir 
tam reikalui filme turime 
iš Švedijos importuotą švie
siaplaukę May Britt, kurios 
aktoriški gabumai tokie 
pat, kaip Mitchumo, tai yra 
—zero.

BUVO ABLAVOS ANT 
“ŽVAIGŽDŽIŲ”

Northport, L.I. — Virš* 
230 žmonių, jų tarpe daug* 
valdiškų narūnų, darė ab- 
lavas ant “jūrinių žvaigž
džių” (žuvų) Huntingtono 
užlajoje. Narūnai raporta
vo, kad visur pilna “jūrinių 
žvaigždžių” ir kad jos ryja 
“oisterius”.

“Oisterių” gaudytojai nuo 
seniai skundžiasi, kad tos 
’’žvaigždės” yra kenksmin
gos.

Virš i

Paieškojimai
Bronė Levanavičiūtė, po vyru 

Ožalienė, paieško j Ameriką išvy- 
kusio dėdės Nikodem Yankousky, 
Anksčiau gyveno Chicago’je. Labai 
norėčiau su juo susirašinėti. Būtų 
labai smagu, jei jis pats, ar kurie 
apie jj žino, man parašytų sekamu 
adresu Kaunas, Dzeržinskio .g-vė 
6-9, Bronė Ožalienė, Lithuania, 
USSR. (84-85)

Paieškau draugo Petro Lauruš- 
kos, kilusio iš Panevėžio miesto, iš 

•amato kalvis, iš Lietuvos išvyko j 
Montrealą (Kanadoj), o 1909 m. at
vyko j Brooklyn, N. Y. Labai no
rėčiau su juo susisiekti. Prašau 
10 palies atsiliepti, arba kas apie jį 
žino man pranešti. Būsiu dėkingas.

Paul Chekaitis, 238 Plymouth St., 
Middleboro. Mass.

B. d. Juozo, u 
savo sesers Grazilijos Juo- 

Anksčiau gyveno Albany 
Prašau rašyti sekamu ad- 

už ką tariu ačiū. Preikšytė
Aleksandra. A. Panemunė, Vaidoto 
g-vė. nr. 111, b. 3, Kaunas, Lithua
nia, USSR.

Preikšvte Aleksandra, 
ieškau 
dienės. 
mieste, 
resu.

• SHOPPERS GUIDE & •
• BUSINESS DIRECTORY •
• The business Men and Merch-* 
•ants listed on this pkge have* 
Jbeeri serving the public for many* 
•years and are highly recommend-* 
Jed by the Lithuanian paper. J
• Clip and- save, this handy Di-I
•rectoiy as a guide to economical* 
•and honest service. You will save* 
•time and money by shopping^ 
•through these columns. •

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURSTWAREN

Miesto policijos viršinin
kai sako, kad, įvedus pabau
das, jau geras skaičius 
“jaywalkeriu” susiva I d ė. 
Per 10 dienų 2,300 “jay
walkeriu” gavo tikietus, ke
li desėtkai buvo nugabenti 
į policijos stotis, nes jie su- 
savimi neturėjo asmens įro
dymų. Per tą patį laiką 250 
automobilistų gavo tikietus 
už sukimąsi į šalį, kada 
skersai gatvę ėjo pėstieji.

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 
ketvirtadienio vąkare, rugsėjo 4 d., 
Liberty Auditorijoje, 
nariai 
vauti. 
portus 
girstį.

Visi kuopos 
kviečiami susirinkime daly- 

Seimo delegatai iduos ra- 
tai bus svarbu visiems iš- 

Vaildyba.' ' ' 84-85)

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 Pkway iki Exit 21. 

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

BURNS BROS.
Fuel Oil 

Coal 
Oil Burners 

‘‘Nearly 100 years of 
Reliable Service” 
GLenmore 6-6500

Jakai Ll Indonezijos . |<fJ at()niiries jėgos didžiau- 
vyriausybe nranesė hollan-, sį.is spccįa]jstas, Dr. W. von

| Braun. Kada sužino jo, kad 
Explorer V” dingo erdvė- 

“Tai labai 
bloga žinia. Amerika dar 
kartą blogai pasirodė”. x t

Jis. sakė, kad blogai ij pa-115-kos metų nuo vėžio ligos 
veikė ir nepavykęs raketo 
iššovimas į mėnulį.

jo, kad jos turi paruošti << 
smulkmeniškus raportus jCj )is pare;Ate: 
apie fabrikus ir ių įmones, 
iki rūgščio 1 dienos. Su ta 
diena Indonezija nacionali
zuos v’sas tas įmones, t

Metropolitan Life ap- 
d raudos kompanija skel- 

. bia, kad bėgyje paskutinių

PIKTAS ŽIAURUMAS
Londonas. — Žiaurūs vra 

išdykę Amerikos jaunuoliai, 
bet ne geresni jie ir kitur.

Beirutas. — Libanas nori 
iš Amerikos gauti $100,000,- 
000 pagalbos.

mirimai moterų tarpe su
mažėjo 15 procentų, Bet 
per tą patį laiką vyrų tarpe 
mirimai padidėjo 8 procen
tais. i

nuohai ne vien mu asi, bet TZ j • i. . , i Ottawa. — Kanadoie be-vieni kitiems akis išdegina.• y , .v. •’ v_.
rn .. t • v? . darbiu skaičius sumažėjo

ne panaudoja astmos n|)() 320,000 iki'286,000. 
i'iilrUTinc< cl/irc’ri

TSRS SUBMARINAT
Londonas. — Keturi dide- 

tarvbiniai submarinai

Maskva. — “Pravda” ra
šo, kad Tito manevruoja

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas jvyks 

lugsejo 8 d., 7:30 v. y Nariai pra-1 
šdmi‘ dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarstymui. Geo.: 
Šhimaitis. (84-86)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks, 

rugsėjo 2 d., 7.30; v/V., Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic Avenue, 
Richtnond Hill. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti. Kurių duoklės ne
užmokėtos, malonėkite ateiti ir už
simokėti, kad nesusispenduotumėt. 
Valdyba. , . (84-86)

MODERNIZUOTI NAMAI
Gražios Virtuvės—Vonios 
Puikiai Ištaisyti Skiepai

MORVIN CONTRACTORS 
Dėl nemokamo patarimo.

Kainos žemos
ES. 6-5122.

A-l ACTION ALWAYS

PIANOS
And Musical Instruments 

Highest Prices Paid

JACK KAHN MUSIC CO.
Freej>ort 9-2238

< į. .j. .j. .j. į. į. .į. 4< .Į. j. .Į. ,j< .Į. «Įri|-4** ►

Aplankė savo draugus. Jie 
svečiavosi pas Baltakienę, 
Bekešius, Bačiulius, Usevi- 
čienę ir Malinauskus. Ta 
proga apsilankė ir piknike.

Proga svečių turėjome ir 
sueigėlę. kurią surengė Ba
čiukai. Dalyvavo Usevičie- 
nė, K. Žemaitienė, B. Bul- 
lienė, L. Bekis. Buvo svečių 
iš Chicagos — Stančikai, 
kurie vie/ėio pas pusbrolį 
J. H. Stančikus. Chicagie- 
Čiai aplanke daug savo 

, draugi).
Stančikai pasidarbavo dėl*

Pardavė V. i Apie 40 indėnų, ginkluotų

nuniaukė Anglų kanalu lin
kui Viduržemio iūru. Kiek
vienas jų gali atlikti 16.000 
mylių kelionę be naudoji
mosi prieplaukomis. Spėja
ma, kad jie niaukia i Jung-

Bangkokas — Thailandas 
turi teritorinių nesusiprati
mų su Kambodija.

Paryžius. — Alžyriečiai 
panaujino puolimą prieš 
Prancūzų karo jėgas.

DienraštisMaskva.
“Pravda”
Gaulle paruoštą konstituci
ja, kaipo “žudymą respub-

Philadelphia. — Mirė Dr.
C. Jackson.

Tarybiniai studentai bu
vo nuvykę į.Jones Beach 
maudynes. Jie sakė, kad tai 
tikrai gražiai užlaikomas 
pajūris ir labai tinkama 
vieta pasimaudyti.

Marine teatre yra rodo
mas filmas “Song of Nor
way”. Jie sakė, kad tai įdo
mus filmas.

' BROCKTON, MASS.
Piknikai, kurie įvyks Liet. Taut. 

Namo Parke, Winter St, ant Kes
wick Rd.—

Rugp. 31 d. ir rugsėjo 1 d., La
bor Day, ruošia Montellos Vyrų

pašalpinės

Liet. Kny-

Cambridgc

Grupė.
Rugsėjo 7 d., Biručių 

Draugystės piknikas.
Rugsėjo 14 d., rengia 

gynas ir LLD 6 kp.
Rugsėjo 21 d., rengia

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas.
Piknikuose bus gerų valgių ir gė

rimų, muzika ir kas tik piknikui 
įeikalinga.

REIKALAVIMAI
leškomas kambarys pavieniam 

vyrui, kur būtų ramu. Jeigu bus 
galima pasidaryt valgyt, tai bus 
gerai, o jeigu ne, irgi bus gerai. 
Pageidaujama Brooklyne ar apylin
kėje. Prašome pranešti—Anthony 
Lit vaitis, 203 Maujer St., Brooklyn 
6, N. Y.

PLYMOUTH, PA.
ALDLD ir LDS kuopų piknikas 

jvyks rugpiūčio (Aug.) 31 d., tai se
kantį sekmadienį, pradžia 12 vai. 
dieną. Užkandžių ir gėrimų pik
nike bus pakankamai. Piknikas 
bus laikomas Kazlauskų farmukėje. 
Važiuodami į pikniką laikykitės 415 
keliu į Harveys Lake ir važiuokite j 
tuo keliu iki Rouley Coust Coust 
Amusement Park, čia sukite į de
šinę ir vis važiuokite tuo pačiu ke
liu vieną mailę, ir įvažiuosite į ke
lią 29 čia laikykitės į dešinę ir tuo
jau rasite pikniko vietą.

SKLEPAI IŠVALYTI 
IR SIENOS NUMAZGOTOS

Pirmos klasės darbas
Kainos Žemos

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

OL. 8-6862
I.

AIR CONDITIONING
Specialus išpardavimas. Nauji 

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

SCOTT 
AIR CONDITIONING

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

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS • •

ge- Newark 5, N. J. i
MArket 2-5172 ’

426 Lafayette St. •
' •

Pagerbkim
Veikėjus—

Vilnies fondo. I 
pikniko tikietų ir gavo au
kų dienraščio reikalams. 
Mat, kas veikia, tai ir seka- 

. si.
Buvo ir daugiau svečių iš

Kanados, dalyvių sėkmin- 
< game Ged. Draugystės pik

nike, bet man neteko suži
noti ių pavardžių.

’ L. Bek is

Paryžius. —Mirė kompo
zitorius Florent Schmitt, 
sulaukęs 87 metų.

Asuncion. Paragvajus. —

durklais, buvo užpuolę ame
rikiečius iš Pure 
miško stovykloje.
kiečiai du indėnus

Oil Co.
Ameri- 

nušovė.

Paryžius. — Premjeras 
de Gaulle išvyko i Francū- 
zijos kolonijas Afrikoje.

“BLOGAI AMERIKA 
PASIRODĖ”

Amsterdamas. — Čionai 
mokslininkų suvažiav i m e 
dalyvauja vokietys, Ameri-

" 1 " "1 i *    ' >
6 p.—Laisvė (Liberty)—Penkt, rugp. (August) 29, 195$

SIŲSKITE DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS 
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų į USSR: LIETUVĄ, 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, įskaitant 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 sekmadieniais nuo 9 ryto iik 4 popiet.
NEWARKO RAšTIN® ATDARA SEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI . 4 V. DIENĄ.
SECOND AVE. RASTINE ATDARA SĖST. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.

78—2nd Avė.
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, Mlch. 
TO'vnsend 8-0298

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

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

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

Šis parengimas bus laikomas

Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Per daugelį metų 
abelnai apšvietos 
šinskai yra užsipelnę visuomenės pagarbos, 
jų pagarbai yra rengiami—

PIETŪS SU MENINE PROGRAMA
Bus Sekmadienio popietį*

Spalio 5 October
Pasižymėję kulinarai paruoš gerų valgių, o Aido 
Choras, vadovaujamas Mildred 'Stensler, atliks gra
žią meninę programą. Tad atsilankykite maloniai 
pasilinksminti ir pagerbti veikėjus.

savo veikla vaidyboje, choruose ii 
srityse Jonas ir Konstancija Ru- 

Taigi

Joną ir Konstanciją
RUŠINSKUS
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