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KRISLAI
Atsargiau su žodžiais. 
Nesiseka.
Tegu derasi.
Tegu pasiima,

kas jai priklauso. 
Išdavikiška strategija. 
Nori uždangos.

Rašo A. Bimba

Aūlai Stevensonas džiaugia
si savo kelione po Tarybų Są
jungą. Jis ten daug matęs ir 
patyręs. Ii a d ę s tarybinius 
įmones labai darbščiais ir be

svetingais.
O pasikalbėjime su Chruš

čiovu Šis mūsų demokratų šu
las prisiekęs, kad mes, ame
rikiečiai, visiškai nenorime 
kištis j jokios šalies bei tau-

Iš šių Stevensono Ž o d ž i ų 
gražiai pasijuoks kiekvienas 
politiniai apsitašęs amerikie
tis. O jais netikės joks užsie
nietis.

Ką gi daro mūsų keturi šim
tai militarinių bazių svetimo
se žemėse? Ką mes padarė
me su Guatemala? Ką daro 
mūsų marinai Libane? Kieno 
palaikomas Fcrmozoje sėdi 
Chiang Kai-šekas?

Tikrovė yra tokia: mos ne
sikišame tiktai ten, kur pro
gos neturime arba nepajėgia
me įsikišti.

Diplomatams ir politikie
riams priimta žodžiais lošti, 
bet neatsargūs ir neapgalvoti 
žodžiai ypač šiais laikais ne- 
patarnauja Amerioks ir žmo
nijos interesams.

Francūzijos premjeras de 
Gaulle sušilęs trankosi po Af
riką ir Įtikinėja afrikiečius, 
kad jiems daug geriau ir svei
kiau apsilikti po francūziškų 
kolonistų jungu. Tačiau, sa
ko, jam jo misija nesiseka.

Kaip visur kitur, taip Afri
koje gražiai auga nacionalisti
nis žmonių atbudimas. Afri
ka nebeatsilieka nuo Azijos. 
Ir iš ten nelabai tolimoje at
eityje galvatrukčiomis turės 
nešdintis ne tik francūzai, bet 
anglai, belgai ir kiti kolonis
tai. Nereikia pranašo tai nu
matyti.

Gerai, kad Amerika ir 
Jfcngl ija jau norinčios j 
pasitarimus su Soivetais dėl 
atominių bombų bandymų su- 
Wiikymo ir uždraudimo. Mes 
visuomet galvą guldome už 
derybas ir pasitarimus. Tai 
vienintelis protingas kelias iš
sprendimui tarpautinių ginčų 
ir nesutikimų.

Rimta padėtis Tolimuosiuose 
Rytu ose. Mūsų ginklais Chiang 
Kai-še’kas iš Formozos laiko 
užblokavęs didžiosios Kinijos 
visą pakraštį. Jokia šalis to
kios padėties negali toleruoti.

Tai irgi seniai numatoma. 
Visiems puikiai žinoma, kad 
Quemoy ir Matsu salos ir visa 
Formoza su visais aplink ją 
vandenimis priklauso Kinijai.

Tegu ji jas atsiima ir valdo. 
Daug pigiau mums atsieitų 
Chiangą ir jo kliką pasiimti 
Amerikon ir padėti ant pensi
jos, negu ten laikyti didelį 
laivyną.

Kas turi ateiti, tas ateis. Vis 
tiek anksčiau ar vėliau chian- 
kaišekiniai turės nuo Quemoy, 
Mįtfsu ir Formozos bėgti.

rancūziją j begalines
(Tąsa 6-tam pusi. )

be-

Mažoji Islandija 
ir jos jūrų teisės

“Pasaulinis Liet. Seimas”—
saujeles sueiga

Ar pegerės Vakaru 
ir Rytų prekyba?

Londonas. — Anglija 
persergėjo Islandiją, kad 
jeigu pastaroji kliudys, tai 
anglų karo laivynas apsau
gos žvejus. Seniau buvo su
prasta, kad jūros ant trijų 
mylių nuo sausumos skai
tomos teritoriniais vande
nimis tos šalies, kurios yra 
sausuma.

Genevoie įvyko jūrinių 
teisiu reikalais konferenci
ja ir dalyviai nesusitaikė. 
Amerika ir Anglija stovė
jo už segąs teises. Tarybų 
Sąjunga, Indija, Indonezija 
ir eilė kitų šalių už 12 my- 

|l’ų teritorinius vandenius.
Islandija mažytė valsty

bėlė. Tai sala Atlanto van- 
; deny ne. Ji užima 3i9,756 
ketvirtaines mylias, bet di
džiumoje padengta ledu.

TSRS dienraštis 
kaltina Amerika

Maskva. — Tarybų Są
jungos valdžios ’ organas 
“Izvestijos” kaltina Jungti
nes Valstijas dėl neramu
mų Tolimuosiuose Rytuose. 
Jis rašo, kad Quemoy salos 
srityje prasidėjo mūšiai po 
to, kai Dulles padarė pareiš
kimus prieš Kiniją.

Dienraštis rašo, kad JAV, 
palaikydamos Čiang Kai-še- 
ką, Korėjoje Rhee ir gink- 
luodamos Pietinį Vietnamą, 
sudaro taikai pavojų.

Kiek Amerika turi
Washingtonas. — Prezi

dentas pasirašė Kongreso 
nutarimą sekamais metais 
skirti kariniams reikalams 
$39,602,827,000. Tai grynai 
gynybos reikalams, Visa ei
lė yra kitų išlaidų, kurios

pradėti j nepaskaitomos prie gyny
bos, nors, atsitikime karo, 
ir tos išlaidos tampa mili- 

?! tarinėmis.

ITALIJĄ KALTINA 
AGRESIJOJE

Maskva. — Tarybų Są
junga pasiuntė Italijos val
džiai naują notą, kaltinda
ma, kad pastaroji dalyvavo 
agresijoje Artimuose Ry
tuose. Iš Italijos o riaukiu 
skrido Amerikos kariniai 
lėktuvai ir karo laivai rau
dojosi prieplaukomis. TSRS 
sako, kad tai yra nieku ne
pridengta Italijos pagalba 
karo agresijoje.

Bonna. — Belgija grąži
no Vakarų Vokietijai tris 
kaimus su 640 vokiečių gy
ventojų, kurie 1949 m. buvo 
prijungti prie Belgijos.

Varšuva. — Mikoszowy 
anglies kasyklose, pietinėje 
Lenkijoje, nelaimėje žuvo 
56 mainieriai.

Gyvena ten tik 160,000 žmo
nių.

Vakarų politikai Islandi
ją la'ko “lygiu” NATO na
riu, bet tik todėl, kad ten 
Jungtinės Valstijos turi ka
rinio laivyno bazes.

Islandija pati apsiginti 
negali. Jeigu anglai žvejos 
tik 3 mylios nuo jų krantų, 
tai islandai badaus, nes žve
jyba yra svarbiausias jų 
įplaukų šaltinis.

Tarybų Sąjunga ir kitos 
šalys užtaria Islan d i j ą. 
Anglams yra užtektinai ki
tur vietos žvejoti plačiame 
Atlanto vandenyne, 
ja grasina išeiti iš 
jeigu anglai karo 
pagalba žvejos jos 
čiuose. Paryžiuje 
viršūnės

Islandi- 
NATO, 
laivyno 
pakraš- 
NATO

svarsto Anglijos 
ir Islandijos reikalus.

Neįveikė ginklais, 
tai bando pinigais

Kuala Lumpus. — Mala- 
jaus pussalio reakcinė val
džia negali ginklų pagalba 
nugalėti partizanų, tai ban
do papirkimais. Prieš val
džios pataikavimą Vaka-, Antrą suvažiavimo 
rams ir palaikymą žiaurios 
darbo žmonių išnaudojimo 
sistemos kovoja partizanai

Dabar valdininkai skel
bia, kad jie jau papirko 83 
partizanus, kurie padėjo 
ginklą. Jiems išmokėjo 
£165,000.

Dabartiniu laiku Jungti
nės Valstijos turi po ginklu: 
armijoje apie. 1,000,000 vy
rų, kariniame orlaivyne 
—virš 900,000, laivyne — 
670,000, marininkų korpu
suose —■ virš 200,000.

Amerikos ginkluotų zjėgų 
randasi 70 šalių. Daugiau
siai jų yra Vakarų Vokieti
joje, apie 300,000 vyrų.

TSRS SURADO DAUG 
ALIUMINIO

Maskva. — r' 
mokslininkai atidengė dide
lius klodus aliuminio me
džiagų Tuva rajone. Iš aliu
minio pagamina labai daug 
dalvkų, kurie nereikalauja 
dažyti.

Tarybiniai Balčiūnas.

TSRS RADIJAS APIE 
TOLIMUOSIUS RYTUS
Londonas. — Maskvos 

radiias kritikuoja Jungti
nes Valstijas. Jis sako, kad 
kadangi Dullesui nepavyko 
Artimuosiuose Rytuose, jo 
planus suardė Jungtinių 
tautų Aasamblėja, tai jis 
sudarė “karo pavojų Kini
jos pasienyje”. Radijas nu
rodo į Dulleso pareiškimą 
prieš Kiniją ir pasiuntimą 
dešimties Amerikos karo 
laivų iš Viduržemio jūros į 
Kinijos pasienius.

New Yorkas. — Praeitą žili jos emigracinius ratelius 
ketvirtadenį, penktadienį ir atstovavo kun. J. Ragažins- 
šeštadienį čia įvyko taip va- kas, Angliją—kun. A. Kaz- 

liečiu atstovu savo kalbas 
baigė su “Duok dieve,” to
kiu būdu identifikuodamie- 
si kaip krikdemai. Tauti
ninkai, socialdemokratai ir 
kitos srovės seime buvo vi
sai nustelbtos.

Ant kiek klerikalai suva
žiavimą ir bendr u o m e n ę 
skaito nuosaviais, parodė 
prel. Krupavičiaus, kalba. 
Jis beveik valandą kalbėjo 
apie parapijines mokyklas, 
apie reikalą skatinti -lietu- “neleisti 
viškus klebonus palaikyti: kraštams greitai ginkluo- 
lietuvybę, apie vienuolynus

dinamos “Pasaulio lietuvių 
’bendruomenės” seimas, pa
vadintas “Pasaulio lietuvių 
Seimo” vardu. Imigracinės 
reakcinės grupes dėjo daug 
pastangų, kad padaryti mi
nimą seimą įspūdingu ir 
svarbiu. Paskelbta, kad ja
me dalyvauja atstovų iš 
JAV, Anglijos, Brazilijos, 
Italijos, Kanados, Kolumbi
jos, Urugvajaus ir Venecu- 
elos. Šalia seimo vyko kny
gų paroda, dailės kūrinių 
paroda Riverside Muzieju
je, koncertas Carnegie salė
je,-iškilmingas banketas...

Bet nežiūrint plataus 
masto prisirengimo, “Pa
saulinis seimas” buvo ma
žiukė sueiga, kuri pati sa
vo posėdžiuose pripažino 
atstovų lūpomis savo silpny
bę ir beviltiškumą.

Pirma sesija (vykusi 
Statlerio viešbutyje, ant ku
rio plevėsavo senoji trispal
vė) atsidarė su... 42 atsto
vais ir 15 antrininkų. Kar
tu su svečiais salėje buvo 
tik apie šimtas žmonių.

dieną 
sesijoje dalyvavo 59 atsto
vai, kuriuos prel. Krupavi-. 
čius pavadino “59 kara-’ma “Pasaulio lietuvių bend

ruomenė” yra organizacija,liai.” Tik oficialiame spau
dos pranešime po suvažiavi- jungia kitas organiza- 
mo teigta, kad dalyvavo ei jas,. kad ji “ 

apie 100 delegatų. (Kleri- ja 
kalų “Darbininkas” prane
šė, kad dalyvauja 42 at
stovai. “Times” paskui 
pranešė, kad dalyvauja 100 
atstovų. Rašantis šiuos žo
džius reporteris per sesijas 
suskaitė tarp 40 ir 50 at
stovų. )

Suvažiavimas buvo per
dėm klerikalu dominuotas, 
nors Bendruomenė sakosi 
atstovaujanti “visų pakrai
pų lietuvius, išskiriant ko
munistuojančius.” Beveik 
trečdalis ‘atstovų ir svečių 
buvo kunigai. Seimą atida
rė prel. J. Balkūnas, kuris 
pakvietė prel. Pr. Jurą su
kalbėti maldą. Prel. Myko
las Krupavičius pasakė vie
ną pagrindinių kalbų. Bra- 
lauskas, Italiją — kun. V.

_______ Daugelis pašau-

Vėliausios minios
Newport, R. I. — Spau

dos atstovai klausė Eisen- 
howerio: ar JungtinėsVals- 
tijos eis į karą prieš Kiniją 
dėl Quemoy ir Matsu salų? 
Prezidentas nedavė atsaky
mo,

Washingtonas. — Uraga- 
nas “Daisy” nuėjo jūromis, 
mažai sausumą kliudė, bet 
jau susiformavo naujas, ku
ris eina linkui Floridos.

Maskva. — Tarybų Są
junga sutiko dalyvauti spa
lio 31 dieną su Anglija ir 
Jungtinėmis Valsti jomis 
konferencijoje dėl uždrau

“TIK KITA 
ORGANIZCIJA”

Penktadienį įvyko svar
biosios darbo sesijos, tai 
yra sesijos, per kurias at
stovai gan atvirai ir pa
grindiniai svarstė Bend
ruomenės rolę. Toms sesi
joms .pirmininkavo V. Si
dzikauskas. Vice-pirminin- 
kas St. Barzdukas skaitė 
ilgą referatą apie Bendruo
menę, po ko vyko diskusi
jos.

Delegatai kalbėjo gan at
virai. Buvo iškelta, kad ma
žai kas tiki, jog taip vadina-

. “organizaci
ni. virš' organizacijų.” Ji 
tik kita organizacija.” Vie
nas delegatas po kito iškė
lė, kad Bendruomenė bando 
griebtis veiklos, kurią jau 
veda kitos grupės, kad ji 
neįstengia k o o r d i n u oti, 
įkvėpti, vadovauti. Vienas 
delegatas pareiškė, kad kas 
Bend r uomenei labiausiai 
kenkia, tai “stoka didžių 
kilnių asmenybių vadovybė
je.” Kitaip sakant, grupei 
vadovauja karieristai-veikė- 
jai.

Prisiminta su skausmu, 
kad renkant Bendruomenės 
tarybą Jungtinėse Valsty
bėse dalyvavo tik 4,000 as
menų, beveik visi jų “dipu
kai,” nauji ateiviai. Senie
ji Amerikos lietuviai Bend
ruomenę ignoruoja.

(Tąsa 6-tam pusi.)

dimo atominių bombų ban
dymų.

Reykjavik. — Anglų žve
jai, karinių laivų apsaugo
je, gaudo žuvis arčiau 12- 
kos mylių nuo kranto. Islan
dija ruošiasi imtis atitinka
mų priemonių.

Geneva... - Atsidarė 67-ių
šalių atstovų konferencija, 
kurioje atstovai svarstys: 
kaip atitinkamiau naudoti 
atominę energiją civiliniam 
žmonių naudojimui. Tarybi
niai atstovai pareiškė, kad 
TSRS dalinsis su kitomis 
šalimis savo patyrimais.

r

Londonas. — Europos 
valstybėms reikalauj ant, 
Jungtinės Valstijos nusilei
do ir sutiko mažiau varžy
ti prekybą su Tarybų Są
junga ir kitomis liaudiško
mis respublikomis. Tokios 
politikos laikysis NATO na
riai ir Japonija.

Nuo pabaigos Antrojo 
pasaulinio karo Jungtinės 
Valstijos ir jų kariniai tal
kininkai šimtus prekių bu
vo uždraudę parduoti socia
listiniams kraštams. Tai bu
vo teisinama tuomi, kad 

socialist i n i a m s 

tis” ir “trukdyti jų ekono
miniams atsiekimams, idant 
nepralenktų kapitalistines 
< alis.”

TSRS, Maroke ir 
Kinijos ryšiai

Rabatas. — Marokas su
tiko užmegsti diplomatinius 
ryšius su Tarybų Sąjunga. 
Netrukus, bus apsikeista 
ambasadoriais. Prekyba 
tarpe Maroko ir TSRS eina 
antri metai ir siekia 
$7,000,000 vertę per metus.

Maroko valdžia pripažino 
Kinijos respubliką ir netru
kus apsikeis atstovais.

Marokas randasi šiaur- 
I vakaru Afrikoje. Užima 
154,000 getvirtainių mylių 
plotą ir turi 10,000,000 gy
ventojų.

Kas yra daroma 
dėl integracijos?

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Aukščiausias 
Teismas atidėjo integraci
jos svarstymą iki rugsėjo 
11 dienos. Teisėjai nori su
teikti pakankamai laiko 
pietiečiams rasistams ir fe- 
deralinei vyriausybei suras
ti kelią išsprendimui inte
gracijos klausimo.

Arkansas valstijoje vie
šosios mokyklos turėtų at
sidaryti rugsėjo 16 dieną. 
Bet numato, kad Faubus,
Arkansas gubernatorius, ko prakalbas 
gal kai kurias atidarys atsistoti Vokietijos karo 
anksčiau, kad paskui jas laivyno komandoje. 
_________ • cc_______ :___ !.•_____a *paversti į “privatines”.

IZRAELIS STATOSI 
GELEŽINKELĮ

Tel Avi v. — Izraelis pra
dėjo darbus prie naujojo 
geležinkelio nuo Raudonųjų 
jūrų Agaba užlajos. Jis pra
sideda nuo Elath miestelio 
(prieplaukos) ir eina į šiau
rę, kur prie Beersheba su- 
s'jungs su nuo seniau esa
mu geležinkeliu, o kita ša
ka bus pravesta į Sodomą, 
prie Mirusiųjų Juru kranto. 
Geležinkelis bus 22 mylių 
ilgio ir atsieis $3,000,000.

Washi^gtonas. — Labor 
Day švenčių metu žuvo 445 
žmonės.

Bet kapitalistinėse šaly
se auganti ekonominė krizė 
verčia fabrikantus ieškoti 
rinkų. Ypatingai draudi
mas skaudžiai veikė į Ang
lijos ir Vakarų Vokietijos 
ekonomiką. Joms reikia 
parsivežti žaliųjų medžiagų 
iš užsienio, ir parduoti fab
rikinių dirbinių į užsenį.

Antra Pasaulinė paroda, 
įvykusi Briuselyje, parodė, 
kad Tarybų Sąjunga ir kiti 
socialistiniai kraštai pasi
gamino ne tik tokių, bet net 
geresnių mašinų, kokias 
Vakarai atsisakė parduoti.

Atliuosavus varž y m u s 
prekyboje, atrodo, kad ji 
turės, pagerėti, iš ko bus 
naudos Vakarų ir Rytų 
kraštams.

Kinija išlaisvins 
Formozą ir salas

Pekinas. — Kinijos radi
jas perdavė ultimatumą 
Čiang Kai-šeko jėgoms ant 
Quemoy ir Matsu salų. Rei
kalauja čiangkaišeki n i u s 
pasiduoti, kitaip jie bus su
naikinti. Radijas sako, kad 
Kinija išlaisvins ir Formo-

Jungtinių Valstijų Vals
tybės departmentas po to 
pareiškė, kad tai “būtų ag
resija iš Kinijos pusės” ir 
kartu pasisakė, kad JAV 
stovės Čiang Kai-šeko pusė
je.

Hitlerio sėbras 
ir vėl vadovas

Bonna. — Vakarų Vokie
tijoje, ypatingai amerikie
čių okupuotoje dalyje, vėl 
reakcininkams vadovauja 
admirolas Kari Doenitz. 
Hitleris prieš savo galą bu
vo paskyręs admirolą Doe- 
nitzą savo pavaduotoju. Po 
karo jis buvo pasodintas į 
kalėjimą, bet vėliau paleis
tas.

Dabar admirolas Doenitz 
yra 66 metų. Jis veikia, or
ganizuoja nacionalistus, sa- 

ir siekia vėl

NAUJAS KOMUNISTŲ 
MOKSLINIS ŽURNALAS
Praga. — Čekoslovakijos 

sostinėje pradėjo eiti ko
munistinis žurnalas “Tai
kos ir socializmo proble
mos”. Jis spausdinamas de
šimtyje kalbų: rusų, demo- 
gratinių respublikų kalbo
se, taipgi anglų, vokiečių, 
ispanų, francūzų, italų ir 
švedų. Jį redaguoja komisi
ja su A. Rumencevu priešą- 
kyje.

Beirutas. — 23 parlamen
to nariai, Chamouno šali
ninkai, pasisakė, kad jie at
sisako įsileisti Libano suki
lėlius į naują vyriausybę.
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Atomine jėga ir progresas
NIEKAM NEBETENKA ABEJOTI, jog mokslui 

jau pavyko atominę jėgą pakinkyti civiliniam naudoji
mui. Tai paliudija kad ir Jungtinių Valstijų paleisti dar
ban jau net septyni submarinai (povandeniniai laivai), 
atomine jėga operuojami. Tiesa, kol kas, tos rūšies lai
vai naudojami beveik išimtinai tik karo reikalams, bet 
jie puikiai pavaizduoja atominės jėgos galimybes. Tai 
konkretus mokslins įrodymas, jog atomnė ir hidrogeninė 
jėga tinka ne tik pragariškų bombų darymui, bet ir su
teikimui neišsemiamos energijos visokiausiam pavarto
jimui. Ji gali sukti mašinos ratą! Nebetoli ta diena, ka
da ne tik povandeniniai, bet ir viršiniai laivai bus atomi
ne jėga operuojami.

Galimybės labai didelės. Išeis iš mados anglis, alie
jus. Kol kas, žinoma, šiam atominės jėgos pavartojimui 
trukdo mūsų šalyje socialinės sąlygos. Milžiniškos pri
vatinės kompanijos ir korporacijos, kurios susietos su 
aliejaus ir anglies kuro interesais, daro viską, kad nau
jasis jėgos šaltinis nebūtų vystomas, kad atominė jėga 
būtų laikoma išimtinai kariniams reikalams, bomboms 
ir raketoms.

Bet su laiku dalykai pasikeis. Progreso niekas nebe
sulaikys. Jei ne kas kitas, tai socialistinių kraštų atomi
nės jėgos įdiegimas į savo industrinius procesus sutriuš
kins kapitalstinių sąlygų pasipriešinimą civiliniam ato
mo jėgos vartojimui. Tiesa, kol kas, mokslas dar nėra 
pilnai nugalėjęs radioakcijos pavojaus žmonių sveikatai. 
Bet žingsnis po žingsnio tas pavojus bus pašalintas. Ato
minės jėgos vartojimas namuose arba fabrikuose bus 
taip saugus, kaip saugus yra elektros vartojimas.. Ta 
diena gali išaušti daug greičiau, negu daugelis iš mūsų 
galime įsivaizduoti.

SOCIALDEMOKRATAI 
IR TOLERANCIJA

Aštriausia komunistų ad
resu kritika pareina iš so
cialdemokratų. O vienas tos 
kritikos punktų yra prime
timas komunistams, kad jie 
savo partijose negalį tole
ruoti nuomonių ir suprati
mų skirtumo. Kas kita esą 
s u socialdemokratais. J ų 
P a r t i j ose galinčios pasi
reikšti įvairiausios nuomo
nės ir už jų parodymą, ni-e-

darbininkus susidoroti su 
savo komunistais!

Visi faktąi rodo, kad visi 
tie trockistų socializmui iš
tikimybės pažadai yra veid
mainingi. Visos jų “kanuo- 
les” visuomet buvo nukreip
tos prieš Tarybų Sąjungą 
ir prieš komunistus visur. 
Amerikoje jie tik komunis
tus mato savo priešais.

ŠAUDOSI KAIP IŠMANO
Po taip vadmamo “Ameri-

kas nesąs išmestas iš par- kos Lietuvių Tarybos Kon- 
tijos.

Bet tai tiktai pasigyrimo

prisiminus

greso,” neseniai įvykusio 
Bostone, klerikalų, smetoni- 
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su tikrove. Tai puikiai įro
dė pasielgimas Francūzijos 
Socialistų partijos vadovy
bės su labai žymiu ir įta
kingu josios narių ir veikė
jų Andre Philipu, kuris ta
po pasmerktas ir be jokių 
ceremonijų išmestas iš par
tijos. O jo nusidėjimas bu
vo tame, kad jis nesutiko su 
savo partijos vadovybės nu
sistatymu linkui Francūzi
jos imperializmo politikos 
Afrikoje. Jis parašė knygą 
“Socializmas išduotas,” ku
rioje jis smarkiai kritikavo 
Mollet ir visą kliką, kuri 
per aštuoniolika mėnesiu 
valdė Francūziją ir

je prasidėjo tikros velnia
vos. Daugiausia šaudomasi 
dėl prof. Vitkaus išstojimo 
“kongrese” su kritiškomis 
pastabomis Grigaičiui ir Ši
mučiui. Profesorius taip 
“išsišokęs,” jog savo kalbo
je, pasak Grigaičio, išdrįsęs 
pasakyti, kad už kongreso 
prezidiumo stalo sėcli “vis 
tie patys seni veidai.” Pro
fesorius taipgi kongresą su
lyginęs su pikniku!

Nei Grigaitis, nei Šimutis 
prof. B. Vitkui už tai nedo
vanos, kol gyvi bus. Dabar 
“Naujienose” virte verda 
diskusijos ir polemikos apie 

išsišoki- 
Kas blogiausia, tai

vec]§ tą prof. Vitkaus
kruviną karą prieš Alžyro Į11{L
žmones. Philip savo knygo- Ka(į l)ats Vitkus dar vis ne- 
je nurodo, kad tai plėšikiš- !
ka politika, kuri griežčiau- savo sunkiąsias nuodėmes,

susipranta atgailestauti už
ka politika, kuri griežčiau- >avi1 sunkiąsias nuodėmes, 
šiai priešinga socializmui ir papildytas tame “kongre- 
žmoniškumui. Jis savo kny-li
goje taipgi aštriai pakri- 
k u o j a socialistų partijos 
ekonominę politiką, kuri 
taip pat nesuderinama su 
socializmo poreikiais. Jis 
faktais įrodo, kaip Francu- 

! zijos menševikai su Molletu 
priešakyje visais, požiūrais 
išdavinėja ir pardavinėja 
socialinių.

Gali kitas pamanyti, kad 
Andre Philip, kuris Socia
listų partijai priklausė nuo 
1920 m. ir per daugelį me
tų buvo partijos centralinio 
komiteto nariu, išstojo prieš 
pačią partiją ir nuvažiavo 
pas komunistus. Nieko pa
našaus. Jis nesutiko su da
bartine partijos vadovybe ir 
norėjo savo kritika pataisy
ti partijos gaires. Už tai 
jis atsidūrė už partijos sie
nų. Molleto klika neparodė 
jokios tolerancijos.

Ribos ir didžiausiai kantrybei
MUMS ATRODO, kad mūsų šalies prezidentas klai

dingai žiūri į kovą už integraciją pietinėse valstijose. Jis. 
sako, kad jis norėtų lėtesnio integracijos tempo. Jis no
rėtų, kad negrai ir baltieji integracijos šalininkai paro
dytų daugiau kantrybės!

Toks prezidento nusistatymas, nereikia nė kalbėti, 
tiktai padrąsina rasistus nepasiduoti pašalinimui iš mo
kyklų rasinės segregacijos. Tai vanduo jų malūnui.

Aukščiausias Teismas savo istorinį nutarimą prieš 
segregaciją paskelbė 1954 metais. Jau ketveri metai pra
bėgo. Pažiūrėkime į pietinių valstijų mokyklas. Beveik 
jokios integracijos dar nesimato. Tik vienon kiton ma- 
žesnėn mokyklon pietuose negrų vienas kitas vaikas, 
lyg ir dėl pasityčiojimo iš Aukščiausio Teismo nutarimo, 
įleidžiami į baltų ir juodų vaikų maišytas klases.

TieK prezidentas, tiek kiti aukštieji valdžios parei
gūnai puikiai žino, kad jeigu tiktai tokiu tempu bus se
gregacija mokyklose naikinama, tai pilnos integracijos 
Amerikos mokyklų sisemoje nebus nė už tūkstančio me
tų! Tai kur išmintis ir sąžinė reikalauti, kad integracijos 

. vykdymas būtų dar sulėtintas? Kur logika reikalauti, 
kad juodieji žmonės parodytų daugiau kantrybės, kuo
met jie jos jau ir per daug yra parodę?

Kaip tik šis federalinės valdžios “kantrybės” rody
mas ir pakenkė integracijos reikalui ir davė progos ra
sistams atsipeikėti ir susiriktuoti kovai. Jeigu tuojau po 
Aukščiausio Teismo nutarimo segregaciją panaikinti bū
tų buvę griežtai patvarkyta, kad tai yra visam kraštui 
lygiai verstinas įstatymas ir kad visos mokyklos visur flirtuoja su 
be jokios išimties turi būti atdaros visiems vaikams be iš 
jokios rasinės diskriminacijos, integracija būtų buvus Guardian, 
seniai pravesta ir tiek triukšmo ir bėdos šiandien nebūtų, grupelė leidžia savaitraštį 

“The Militant” ir tebepra- 
našauja trockizmo laimėji
mą prieš komunizmą. Šitie 
trockistai dabar su nnnė- 
t a i s pažangiečiais New 
Yorke sudaro taip vadina
mą “United Independent 
Socialist Committee’ 
stato kandidatus į 
valstijinius urėdus.

Pataikaudami pažangie
čiams, trockistai savo laik
raštyje pri-esaikauja, kad 
jie nėra priešai nei Tarybų 
Sąjungos, nei kitų socialis
tinių šalių. Viskas, ko jie 
siekią, tai nuversti tų kraš
tų vadovybę, kuri esanti 
nesuderinama su trockizmo 
dėsniais. Jie esą kur, kas 
geresni socializmo šalinin
kai už Chruščiovą, Kadarą 
arba Gomulką ir Mao Tse- 
tungą. Aišku, kad ameri
kiniai trockistai minėtuose 
kraštuose vado v y b ė s pa
keisti neg'ali. Todėl jie agi
tuoja socialistinių kraštų «

PIETINIU VALSTIJŲ rasistai geriau uždarysią vi
sas viešąsias mokyklas, negu prileisią integraciją. Gali
mas daiktas, kad jie ką nors panašaus ir yra sugalvoję. 
Bet tai būtų tiktai jų paskutinis pasispardymas. Viena, 
tai reikštų įstatymo laužymą, antra — tų nacių pietinių 
valstijų žmonės tokiam rasistų žygiui nepritartų. Su sa
vo tokia desperatiška strategija jie greičiausia patys. 
Sau sprandą nusisuktų.

Svarbu, kad šiuo kritišku momentu nebebūtų daro
ma jokių rasistams nusileidimų. Kiekvienas jiems pada
rytas. nusileidimas praeityje tiktai juos padrąsindavo 
priešintis integracijai. Federalinė vyriausybė turi milži
niškos Amerikos žmonių daugumos pritarimą Aukščiau
sio Teismo nutarimui pravesti gyveniman, priversti pie
tinius rasistus skaitytis su įstatymais. Vietoje šnekėti 
apie sulėtinimą integracijos vykdymo, prezidentas Ei
senhoweris turėtų reikalauti integracijos proceso pasku- 
binimo ne tik Arkansas valstijoje, bet visuose Pietuose.

Tel Aviv. — Izraelis pra
šo iš Anglijos ir Amerikos 
daugiau ginklų.

Paryžius. — Prancūzijo
je surado 20,000 metų senu
mo žmonių senienų.

Cape Canaveral, Fla. 
“Explorer V” sudegė 7 
nutės po jo iššovimo.

mi-

Bagdadas. — Irakas ir 
Jemenas pasižadėjo, laikytis 
bendros užsienio politikos.

PRIESAIKA BE SĄŽINĖS
Kaip žinia, Amerikoje 

dar vis tebegyvuoja kelios 
mažvtės trockistinės sekte
lės.. Viena jų vadinasi “So
cialist Workers Party” ir 

pažangiečiais 
savaitraščio “National 

” Ši tro c k i s t u

ir iš- 
visus

.” Jis galėjo Grigaitį ir 
j Šimutį nužemintai atsipra- 
išyti, ir viskas būtų gražiai 
pasibaigę. Vietoje to, prof. 
Vitkus paleido darban bur
nas savo šalininkų. Pav., 
jo kolega agronomas Jonas 
F. Daugėla; *‘KlT’o Clevei- 
lando skyriaus pirminin
kas,” kuris “pirmininką” 
rašo iš didelės raidės, pri
meta G r i g a’i čiui, kad jo 
“Naujienos” vartoja “gru
bų, įžūlų ir jokios laikrašti
nės etikos nesilaikantį to
ną” kovoje su Vitkum ir ki
tais panašiais nuodėminin
kais. Dar daug baisiau: 
“Naujienos,” girdi, “sugre
tina didžiai gerbiamą pro
fesorių su Sniečkum, Palec- 
kiu ir Bimba.”

Is Lietuvos
DIDELI MELIORAVIMO 

DARBAI
Daugai. — Rajono kolū

kiuose kiekvienais metais 
vykdomi dideli nusausini
mo darbai. Vien šiais metais 
Alytaus MMS melioratoriai 
“Gimtosios žemės”, “Taikos 
keliu” “Dainavos”, “Lai
mės”, “Dzūkų krašto”, ir 
“Švyturio” kolūkiuose nu
sausino daugiau kaip pen
kis šimtus hektarų pelkių, 
kurių didelė dalis įsisavin
ta. “Dainavos” kolūkyje 
vykdomi Didžiojo raisto nu
sausinimo darbai. Iškastos 
durpės bus panaudotos 
kraikui.

Nusausinus Varėnos upės 
baseiną, bus atkovota dau
giau kaip 1,200 hektarų 
pievų ir ganyklų.

KOLŪKIAI STATOSI 
KULTŪROS NAMUS

Pasvalys. Erdvius kul
tūros namus su šimto vietų 
sale pasistatė “Raudono
sios žvaigždės” žemės ūkia 
artelės kolūkiečiai. Arti
miausiu laiku bus atidary
ti dar dveji nauji kultūros 
namai, kuriuos baigia sta
tyti “Krinčino” ir “Nami- 
šių” kolūkiai.

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kaina 
$12.00 metams.

Sekmadienis, rugpiūčio 23 
d., 1927 m., buvo debesuo
tas ir lietukas lynojo. Imu 
traukinį iš Lawrence, 
Mass., ir važiuoju į Bosto
ną pažiūrėti Sacco ir Van
zetti, kuriuos kapitalistai 
sufrėmavo ir sudegino elek
tros kėdėje už darbininkiš
ką veikimą, ir dalyvauti jų 
laidotuvėse.

Buvo laikraščiuose skel
biama, kad jie yra pašarvo
ti kur tai Hanover gatvėj 
ir bus laidojami po pietų.

Atvažiavęs į Bostoną, lei
dausi į Hanover gatvę (nes 
man čia gatvės yra gerai 
žinomos), žmonių pilni ša
ligatviai, o jau policijos — 
ant kožno skersgatvio po 
kelis stovi!

Girdžiu žmones šnekant, 
kad lavonai yra išvežti ir 
policija yra įsakius vežti 
juos kitomis gatvėmis.

Einu į Scolley Sq. Joja 
būrys policijos raitelių Ha- sodintų į automobilius, 
nover gatve. Už poros m i- Iš karto važiavo lėtai, ir 
nučių kitas t būrys raitelių minios žmonių dar vis ėjo 
prajojo. Pamaniau, kadjiš paskos. Bet policija da- 
darbininkų vadai yra kur 
nors paslėpti, kad tiek po
licijos grupuojasi.

Prieinu Scolley Sq. Mi
nios žmonių apgulę šaligat
vius. Bandau pereiti ki
ton gatvės pusėn, bet kur 
tu pereisi, kad žmonės taip 
susigrūdę, jog ir rankos ne
įkiši. O policijos abiem 
gatvės pusė m nustatyta 
šimtais. Gi man vis norisi 
pereiti kiton pusėn. Turė
jau eiti šaligatviu iki Tre
mont ir Boylston sankryžos. 
Tai ten perėjau kiton pu
sėn. O minios žmonių vis

I 

gula ir gula abiem , gatvės 
pusėm nuo Scolley Sq. iki 
Broadway. Prasidėjo . dar 
didesnis žmonių spaudimą- 
sis į gatvę iš abieju pusių, i

•U^ir-gauU-medziagos. apie 
veiklą ten, kur jie pirmiau 
gyveno. \

Bet LLD CK turi padėti 
pamatą, turi įkurti pastovų 
komitetą, kuris pateiks ga
lutinius planus tam darbui, 
ir kad kolonijų veikėjai ži
notų, su kuo turi reikalą, 
kam siųsti surinktą, me
džiagą.

“Štai važiuoja!” pasigirs
ta iš minios žmonių. Pir
miausia pravažiuoja būrys 
policijos su motorciklais. O 
paskui juos du greta vie
nas kito slenka automobi
liai su lavonais. Iš šonų 
maršuoja grabnešiai. Vie
loj gedulingo maršo, Bosto
no raitoji policija iš abiejų 
pusių apsupus jodama ark
lių patkavomis į akmenis 
taukši. Pasidarė taip grau
du ir liūdna, kad kožnam 
ašaros riedėjo per veidus. 
O paskui grabus ėjo paly
dovai nuo organizacijų ir 
draugų. Kožnas nešėsi gė
lių puokštę ir vis skynė ir 
mėtė ant gatvės. Kam jie
tai darė, nežinau. Didžiau- j lę metų ir kiekvienoje kon- 
sios minios žmonių ėjo pas-l ferencijoje renkant apskri- 
kui juos, ir būtų lydėję iki 
krematorijos, bet policijos 
buvo įsakyta laidotuvių di
rektoriams, kad jie grabne- 
šius ir kitus palydovus su-

Iš karto važiavo lėtai, ir

LDS Tryliktojo seimo 
priimtoje reoliucijoje nusa
koma a p s k r i tims ruošti 
b o u 1 i n g o turnamentus. 
Šaukti čiagimių konferenci
jas, atgaivinti čiagimių 
kuopas. Tai gana rimtas ir 
sunkus apskričių komite
tams darbas ir jiems paves
tos pareigos.

Taip, man prisimena pir
ui e s n i e j i veikimo laikai. 
Veikiant apskrityje per ei-

ve įsakymą' važiuoti grei
čiau, kad palikti minią pa
lydovų. O minios žmonių, 
pasipiktinę policijos elgesiu, 
pradėjo rėkti, švilpti. Po
licijai tas nepatiko ir pra
dėjo minias sulaikyti. Bet 
ji pasirodė bejėgė tai pada
ryti. Pradėjo šauktis pa
galbos. Paleido savus švil
pukus. Raitoji policija puo
lėsi į pagalbą. Žmonės tu
rėjo skirstytis, pasipiktinę 
policijos brutalumu.

Taip ir aš toliau automo
bilių pasivyti jau negalė
jau, nes dar toli buvo galas 
kelio iki kremą tor i jos.

Praėjo 31 metai, o man 
dar vis atminties neišėjo tą 
dieną matyti vaizdai.

J. Gaidys

PASTABOS
sias ir blogąsias puses. Ra
portai rūpestingai paruošti 
ir labai įdomūs. Gražus 
centralinio komiteto pasi
aukojimas ginti taip prakil
nų LLD darbą , jiems su
teikia ir jie užsitarnauja vi
sų LLD narių pagarbos.

Tačiau reikia tarti ir 
tiems LLD nariams padė
kos žodį, kad jie suteikė 
Centro Komitetui finansi
nės ir moralines paramos. 
Be narių paramos, be jų 
pritarimo organizacijos ge
ras vardas nebūtų pakeltas

Tik ką pasibaigė įdomūs 
atsiminimai “Takais take
liais į didįjį kelią”. Laisvės 
redaktoriai verti ačiū, kad 
galėjo savo skaitytojam pa
teikti taip svarbius atsimi
nimus iš Lietuvos komunis- 
tinio-pogrindinio veikimo.

Turiu prisipažinti, kad 
praeityje nesu kitų apsaky
mų su taip dideliu susido
mėjimu skaitęs, kaip šiuos. 
Tai kančių ir vargo atsimi
nimai, tai ryžtingas pasiau
kojimas, .pasišventimas tam 
taip prakilniam tikslui. Nei , 
vargas, nei kalėjimai tų pa- į tokią aukštumą, kokioje 
sišventusių ir idėjai pašiau- jjs yra dabar.
ko jusiu veikėjų nenugąsdi
no.

Kai kurie mirė nuo žiau
rios fašistinės, šmėklos, bet minus jiems “Šviesoje” tel- 
jų darbas, jų vargo ir kan- pančius raštus, nieko nepri- 

; čių keliai šiandieną Lietuvą 
pakėlė iš vargo, priespau
dos, ir ji, nugalėjusi visus 
sunkumus, kuria taip gra
žų, pramoningą, kultūrin
gą ir gerėjantį Lietuvos 
žmonių gyvenimą.

Tačiau ar nebūtų gerai, 
kad Laisvės administracija 
šiuos atsiminimus “Takais 
takeliais į didį kelią” išleis
tų brošiūros formoje? Esu 
Įsitikinęs, kad gera dalis, ku
rie skaitė šiuos atsiminimus, 
brošiūraitę įsigytų. Tie, ku
rie ne visą skaitė, ąr visai 
neskaitė, irgi įsigytų.

Taip, galima sutikti, kad 
ne visi nariai perskaitė 
“Šviesą.” Gera dalis, pri-

si mena. Bet “Šviesoje” daž
nai telpa gerų straipsnių, 
ir ją, kol galima, reikia 
palaikyti.

Ir priimtoje rezoliucijoje 
kalbama apie išleidimą pa-Į 
žangiosios Amerikos lietu-1 
vių visuomenės istorijos. 
Reikia neatidėliojant imtis 
už darbo rinkime medžia
gos iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo. Turime p risi-j

Paskutiniame “Šviesos” 
numeryje už paskutinius 3 
mėnesius yra gražaus ir 
įdomaus pasiskaitymo. Vir
šininkų raportai suvažiavi
mui nušviečia LLD visą or
ganizacijos darbą praeityje. 
Skaitydamas atrandi gerą-

ties komitetą, buvo deda
mos pastangos įtraukti jau
nų žmonių ir pavesti čiagi- 
miams dirbti ir vairuoti 
apskrities veikimą. Bet tos 
pastangos nuėjo niekais. 
Prisimenu Antrojo pasaub’-k 
nio karo laikus, kiek buvįp 
darbo idėta, kiek siuntiniu v 7 fc.
pasiųsta tiems jaunuoliams 
LDS nariams, bet jie, par- 
vykę, į aktyvų LDS darbą 
neįsitraukė. Gaila, bet taip 
buvo.

Atmenu laikus, kuomet 
LDS augo: jauni žmonės 
stojo į LDS, turnamentąi 
buvo gyvi, gražūs. Ir kad 
būtų gyvesnis jaunimo vei
kimas, buvo siunčiami or
ganizatoriai į kuopas.

Atvykę jauni žmonės į 
kuopas pateikdavo planus 
svetainėse įkurti įvairius 
sporto žaislus, gimnastikos 
priemones.

Dabar gi mes savose ko
lonijose neturime savų sve
tainių. Kuopos finansiniai 
silpnai'stovi. Apskritys ir
gi ne visos parodo gyvumo 
veikime. Todėl sunku pa
sakyti, kokios bus pasekmes 
darbo pagal priimtą rezlf 
liuciją. Tačiau didesnės 
kolonijos, veiklesnės apskri
tys turėtų susidomėti Try
liktojo seimo priimta rezo
liucija, bandyti imtis už 
darbo auginimui LDS.

Pilietis

Anglijos

Įvairios Žinios
MAŽA KARALYSTĖ, O 

DIKTA KARALIENĖ 
Londonas.

karališka valdžia pasirašė 
draugiškumo sutartį su 
Tonga salos karaliene Salo
te. Karalienė Salotė valdo 
Tonga salą, kuri užima tik 
250 ketvirtainių mylių', turi 
40,000 gyventojų ir randa
si į šiaurę nuo Naujosios 
Zelandijos.

Sala maža, gyventojų nefe' 
daug, bet karalienė Salotė 
yra šešių pėdų, trijų colių 
aukščio ir sveria 280 svarų.

EISENHOWERIS SAKO, 
REPUBLIKONAI

LAIMĖS RINKIMUS'
Chicago, Ill. — Preziden

tas Eisenhoweris pasitiki, 
kad jo republikonų partija 
bus laimėtoja šių metų rin
kimuose. Jis sakė, kad re
publikonų vadai leisis įJ VtllllllV/* JL LAX IIIaV A IkjJ I pvlMX AkVAAVA T £

minti, l<ad kiekvienoje kolo-l darbą, o ir patsai preziden
nijoj-e tai nėra vieno žmo
gaus darbas, bet reikia su
rinkti faktus nuo 50 ar 60 
metų atgal, ir jau didelė da
lis senų veikėjų guli kapuo
se. Gera dalis, kurie dar 
gyyi ir kurie buvo pradžioje 
lietuvių judėjimo priešaky
je ir yra įdėję organizaci
nėje veikloje darbo, per
sikėlė iš vieno • miesto į 
kitą; su jais reikia susisiek-

tas žada pasidarbuoti.

NAUJAS VIEŠKELIS
Newark, N. J. — Atida

rytas naujas automobiliams 
vieškelis tarpe Bear Moun
tain State Parko ir Wash- 
ingtono tilto. Jis yra 42 my
lių ilgio. Eina New Jersey 
valsti j a, netoli H u d s 
upės. Jis vadinsis Palisa 
Interstate Parkway.

2 y.-Laisvė (Liberty)—Ant rad, rugsėjo (Sępt.) 2, 1958
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Kada gimė Jurgis Washingtonas? Philadelphia, Pa. ŽEMĖLAPIS PASAKOJA..

Kaip atskirti 
netikrus pinigus?

Kartas nuo karto pasiro
do netikrų (falšyvų) popie
rinių pinigų. Žmonės, ku
rie dirba bankuose, nuola
tos turi reikalo su pinigais. 
Jie ūmai atskiria tikrus 
nuo netikrų pinigus. Bet 
kitaip yra su paprastais 
žmonėmis. O jeigu jau ga
vai netikrą $10, ar $20, tai 
ir bus tavo nuostolis.

Bankuose dažnai yra vie
šumoje išstatyti netikri pi
nigai, kad Į juos geriau įsi
žiūrėti. Bet ir į juos žiūrint 
sunku pastebėti netobulu
mus. Specialistai pataria 
kreipti dėmesį į sekamas 

’popierinio pinigo dalis:
(1) Visi popieriniai pi

nigai turi paveikslus: $1— 
Washingtono, $5 — Lincol- 
no, $10—Hamiltono, $20—

f Jacksono, ir 1.1. Tikrųjų pi- 
tngų paveiksle akys, plau
kai, lūpos, ausys yra labai 
aiškios. Falšyvų pinigų pa
veikslai nėra aiškūs, ypa
tingai suminėtosios dalys.

(2) Numeriai ant val
džios pinigų yra aiškūs ir 
visi lygioje viens nuo antro 
atstoję. Netikrų pinigų daž
nai numeriai nėra lygioje 
atstoję vieni nuo kitų.

(3) Po numeriais ant- 
spaudukė su aplink išdam 
tvtais krašteliais. Falšvvu 
pinigų išdantyti krašteliai 
susilieję į daiktą.

(4) Tikrų pinigų aplink

yra aiškūs baltoki kraštai. 
Falšyvų pinigų tie kraštai 
yra murzini, arba rašalu iš
braižyti.

Ką Amerika darys 
su paviljonu?

Pasaulinė Paroda Briuse
lyje, Belgijoje, pasibaigs su 
spalio 3 7 diena. Visos vals
tybės buvo pasirašę su Bel
gijos vyriausybe sutartį, 
kad jos vietas, kur jų pavil
jonai pastatyti, paliks to
kioj pat padėty, kokioj buvo 
pirmiau.

Jungtinės Valstijos pa
statė didelį apvalų paviljo
ną. Vien jo pastatymas at
siėjo virš $6,000,000. Gra
žus pastatas, geri įrengi
mai, vien teatras turi 1,100 
sėdynių.

Jeigu reikės jį nugriauti, 
tai Amerikos vyriausybei 
dar pasidarys $100,000 le
su.

Tarybų Sąjungos pavil
jonas yra milžiniškas. Ji 
savąjį pasiims, parveš ir 
Maskvos Kultūros P a r k e 
naujai pastatys. Ten pa
statė ir savo paviljoną, ku
ris 1939-1940 metais buvo 
Pasaulinėje Parodoje New 
Yorke.

Malajaus federacija yra 
dalimi Britanijos imperijos. 
Ji užima 50,690 ketvirtainių 
mylių ir turi 6,000,000 gy
ventojų.

Pirmojo Jungtinių Vals
tijų prezidento Jurgio Wa
shingtono gimtadienį mini- 
m<a vasario 22 dieną. Bet
jo metrikuose užrašyta, kad 
jis gimė vasario 11 lieną.

Kodėlgi jo gimtadienį 
Švenčiame vasario 22 dieną, 
o ne 11? Čia yra kalendo
riaus taisymo reikalas.

Romos imperatorius Ju
lius Caesaris pagamino ka
lendorių, kurio metai turėjo 
365'/i dienos.

Bet tas nepilnai sutinka 
su žemės apkeliavimu ap
link saulę. Žemė aplink 
saulę apkeliauja į 365 die
nas* 5 valandas, 48 minu
tes ir 46 sekundes, kas su
daro mažiau kaip Vi dienos. 
Skirtumas, rodosi, mažas, 
bet per daugeli metų.11 mi
nučių sudaro valandas, die
nas ir savaites. Todėl, kad| 
žiemos šventės nenusitrauk-
tu i rudeni, arba net vasa- 
ra, popiežius Grigalius XIII 
1582 metais pagamino 
Naująjį kalendorių. Jis sa
vąjį kalendorių pastūmėjo. 
10 dienų pirmyn Senojo ka
lendoriaus. Grigalius dar 
nustatė, kad kartą į 100 
metų nebūtų keliamu^ me
tu (leap year), kuriems kas 
ketvirti metai pridedama 
viena diena, padarant juos 
366 dienų.

Pastarasis Grigaliaus pa
tvarkymas atvedė prie to, 
kad kiekvienu šimtu metų 
Senasis kalendorius pasilik
davo nuo Naujojo dar vie
na diena. Todėl jau XVII 
amžiuje buvo skirtumas 11 
dienų, XVIII—12, XIX — 
13 ir XX— amžiuje jau yra

14 dienų, tai yra, kada 
Naujojo kalendoriaus turi
me 14-ą dieną sausio, tai 
Senojo dar yra tik 1 diena
sausio—Naujieji Metai.

Popiežiaus Grig a 1 i a u s 
Naująjį kalendorių priėmė 
visos katalikiškas šalys, bet 
Senojo laikėsi Rusija, Ang
lija, Graikija ir kitos, ku
rios nebuvo susirišę su Ro
ma.

Anglija ir jos kolonijos 
Amerikoje laikėsi Senojo 
kalendoriaus iki 1752 metu. 
Jurgis Washingtonas gimė 
1732 metų vasario 11 die
ną, pagal Senąjį kalendo
rių. Bet pagal Naująjį, 
kuris buvo vėliau priimtas, 
pripuola vasario 22 diena. 
Todėl Jurgio Washingtono 
metrikai, kurie pagaminti 
pagal Senąjį kalendorių, ir 
rodo, kad jis gimė vasario 
11 dieną.

Panašiai yra su proleta
rine revoliucija Rusijoje. 
1917 metais ji įvyko (pagal 
Senąjį kalendorių) spalio 
25 dieną, o pagal Naująjį— 
lapkričio 7 dieną. Tarybų 
Sąjungoje proletarinę revo
liuciją ir vadina “Oktebris- 
kaja.” Bet dabar Tarybų 
Sąjunga jau laikosi Naujo
jo kalendoriaus, tai revoliu
cijos minėjimas į v y k s t a i 
lapkričio 7 dieną.

NAUJAS PROPELERIS
Washingtonas. —

nis laivynas paskelbė, kad 
po daugelio metų bandymų 
jau pagamintas naujas ka
riniams laivams propeleris. 
Sakoma, kad jis daug pa
greitins laivų spartą.

Kari-

Rūsčios, bet didvyriškos jaunų kovotojų dienos
Eisim, broleliai, namo!
Vidudienį aptemo dangus. 

Visą horizontą užtvindė 
^ktuvai.

—Bum bum, tra-ta-ta-ta, 
bum, — aplinkui š a u d ė , 
sproginėjo, ūžė . . .

—Vyručiai, aš tik sekun
dei kyštelsiu galvą. Apsi
dairysiu ir . . .

— Gulėk, Vytai, nejuo
kauk.

—Aš tik . . .
Vytas iškišo galvą iš 

nuošalaus griovelio, kuria
me per .oro antpuolį buvo 
įsitaisę trys draugai.

—Oi!..—šūktelėjo jis.
—Kas? Kas nutiko?
Atsakymo jau nereikėjo. 

Draugai, pakėlę galvas, pa
matė stovintį vokietį.

—Rankas aukštyn! Kas 
tokie būsite? — sukoman- 
jĮo vokietis.

—Olaba diena! Mes—kau
niečiai. Žinote . . . vasaro
tojai! Atvažiavome iš Kau
no atostogauti . . . meške
rioti . . . uogauti. O čia už
puolė karas. Ką gi, dabar 
grįšime namo ... — nus- 
smaukęs ant ausies kepurę, 
tarškėjo kaip kulkosvaidis 
Vytas.

Mečys su Zalmanu žiūrė
jo i ji, išplėtę akis, ir ty
lėjo.

—Laimingo kelio po- 
riams. Dabar gyvensite ra
miai. Taip fiureris sakė, 
taip ir bus, — pamojavo 
jiems nueidamas vokietis.

—Tu ką, tikrai manai į 
Kauną grįžti? — paklausė 
Mečys Vytą.

—O kurgi daugiau? Ei
sim, broleliai, namo . . .

Buvo nežmoniškai pikta
Ir trys Kauno komjau

nuoliai—Vytautas Kamins- 
W, Mečys Zumeris ir Zal- 
anas Golcbergas — per 

antpuolį atsilikę nuo be
sitraukiančių į šalies gilu
mą draugų, pasuko atgal

Grįžo tais pačiais keliais, 
tik dabar jiems svetimais. 
Keliai buvo pilni kariuome
nės, visur buvo girdėti vo
kiečių kalba. Dar ne kartą 
teko jiems pasakoti ir aiš
kintis, kaip važiavo vasarą 
į kaimą, kaip fronto metu, 
persigandę šūvių, pametė 
visus savo lagaminus, meš
keres, kamuolius. Vokie
čiai juokdavosi iš trijų bai
lių “ponaičiukų,” o jie py
ko, net dantimis griežė, bet 
tylėjo. Buvo pikta, nežmo
niškai pikta, kad atsiliko 
nuo draugų. Anie dabar 
laisvi, visi drauge. Gal jau 
su priešu kaunasi. O jie... 
Jie vaizduoja ponaičiukus 
ir grįžta namo.

O gal geriau, kad taip 
atsitiko, kad mes pasiliko
me Lietuvoje, — ėmė gar
siai samprotauti kartą Me
čys. — Jei būtume visi iš
bėgę, kas čia dirbtų. Na, 
kas bebūtų, bet atsiminki
me, kad mes esame trys. O 
dabar likite sveiki,—pada
vė jis ranką draugams. Ir 
visi išsiskyrė. Nuo kalniu
ko jau buvo matyti Kauno 
bokštai. Visi drauge į mies
tą grįžti nenorėjo. Nežinia, 
kas ten jų laukė.

Kaunas, linksmasis, gra
žusis, žaliasis, buvo tylus ir 
nejaukus. Gatvės tuščios. 
Šaligatviuose po ko j o m i s 
traškėjo stiklai. Krautuvių 
vitrinos išdraskytos, kai 
kur jau apkaltos lentomis. 
Alėjų liepų • žaluma apsi
blaususi, lapai saulėje su
kepę, apdulkėję . . . ,Jei ir 
pasirodo gatvėje žmogus, 
tai jaučiasi nejaukiai ir su
ka namo. Tik kartais gatve 
praeidavo triukšmingi, vy
rų su baltais raiščiais ant 
rankovių būriai. Jie tran
kydavo butų duris ir gar
siai šaukdavo:

žiauraus priešo ranka
—Komunistų čia nėra?

O žydų?.*

Ir žmonės dar labiau gū
žėsi, dar kartą apsukdavo 
duryse raktą ir neramiai 
klausdavo patys savęs, ką 
atneš rytdiena.

Pamačius baltaraiščius, 
neramu pasidarė ir Mečiui. 
Jis paspaudė žingsnį namų 
link.
—Mečiuk! Vaikeli! Grįžai. 

Nežinojau, nei ką galvoti. 
K o k s sunykęs, suvargęs! 
vargšelis,—sutiko Mečį kie
me mama. — Eik greičiau 
į vidų. Žinai, dabar geriau 
d a u g lauke nevaikščioti, 
nesirodyti.

—M'anęs, mama, jau ieš
ko j o ? Sakyk tei sybę!

—Ieškojo. Tie su baltais 
raiščiais. Atėjo, išvertė vis
ką. Sako, kur jūsų komjau
nuolis? O aš jiems aiški
nu, kad nuo fronto, bombų 
į kaimą išbėgo.

—Tau reikėtų pasisaugo
ti, — patarė mama.

Jos pasiūlymas Mečiui 
pasirodė protingas. Jis vi
sa vasara nesirodė mieste. 
Nesusitikinėjo su draugais. 
Sėdėjo savo kambarėlyje. 
Skaitė, galvojo.

Štai lentynėlė su knygo
mis. Jos padėjo Mečiui su
rasti tikrąjį gyvenimo ke
lią. Skaitydamas jis supra
to visą visatos sąrangą. 
Tada dievas pasidarė nerei
kalingas. Mokyklos kape
lionas nebuvo patenkintas 
tokiu mokinio apsiskaity
mu. Bet Mečys, sykį sura
dęs tiesą, religinėmis legen
domis tikėti jau nebegalėjo.

Jis buvo darbininkų sū
nus. Matė, kaip darbinin
kai savo rankų kruvinu 
darbu krauna ponams tur
tus. Jis norėjo kovoti už 
darbininkų teises. Bet 
kaip? Prarymodavo prie 
knygų ištisus vakarus, nak
tis. x Greitai surado ir tei
singiausią atsakymą. Lie
tuvoje buvo įkurta Tarybų

valdžia. Mečys, ilgai ne
gaišuodamas, susirado Ža- 

i liakalnio komjaunimo ko
mitetą ir visiems laikams 
savo karštą širdį atidavė 
komjaunimui. Ir dabar, 
nors tėviškę užpuolė juodos 
negandos, gimtame mieste 
siautėja okupantai, kiekvie
name žingsnyje laukia pa
vojai, Mečys nepalūš.

Mokyklos suole
Baigėsi vasara. Kas me

tai Mečys paskut i n ė m i s 
rugpiūčio dienomis peržiū
rėdavo savo vadovėlius, per
nykščius sąsiuvinius. Susi
tvarkydavo uniformą, nuei
davo pasižiūrėti mokyklos. 
Naujų mokslo metų jis la
bai laukdavo. Jiems ruoš
davosi.

—Mamą, o kaip man šie
met daryti? Eiti j mokyk
lą? — ^paklausė jis vieną 
pavakarę grįžusios iš darbo 
mamos.

—Mokytis, vaikeli, tai la
bai reikėtų. Tik, nežinau, 
gal tau bus nesmagu. Pa
sitark su draugais.

Mečys pasikalbėjo su Vy
tautu Kaminsku ir rugsėjo 
pirmą dieną jau sėdėjo sa
vo kurse. Kauno aukštes
niojoje technikos mokykloje 
praėjusiais mokslo metais 
k o mjaunimo organizacija 
buvo gausi. Komjaunuoliai 
buvo gerieji mokiniai, visų 
mylimi, paslaugūs. Šią die
ną draugai pasistengė ne
priminti komjaunuoliams 
praėjusių metų. Mokyklo
je buvo ramu. Kiekvienas 
skubėjo greičiau ir geriau 
atlikinėti pratybas, braižė, 
skaičiavo, mokėsi.

Kaip pelė po šluota...
—Tai ar ilgai mes kaip 

pelės po šluotomis tupėsi
me? — paklausė kartą Vy
tautas Mečio.

Draugai ėjo iš mokyklos 
namo. Buvo vėlus vakaras.

Visokios naujienos
Rugpiūčio 24 d. LLD 

6-tos Apskrities veikianty-
sis komitetas laikė posėdį. 
Nors ne visi nariai dalyva
vo, tačiau viskas ėjo labai 
sklandžiai ir padarė daug 
naudingų nutarimų. Atsto
vai iš kitų miestų, iš Ches- 
terio, Baltimorės. ir iš ki
tur, labai susidomėjo fil
mais iš Lietuvos, kurie bus 
rodomi 6-tą dieną rugsėjo 
(Sept.) rusų svetainėje, 
1150 N. 4th St., Philadel- 
phijoj. Prasidės 7 vai. va
kare.

Svečiai iš kitų miestų pa
sižadėjo automobiliais at
vykti pasižiūrėti filmuose 
dabartinės Lietuvos žmonių 
gyvenimo.

Vos tik pasklidus žinutei, 
kad lietuviški filmai bus ro
domi, visi senesnės kartos 
lietuviai vien tik apie tai ir 

j kalba, džiūgaudami, kad už 
tiek daugelio metų sulaukė 
progos savo akimis pama
tyti savo gimtąjį kraštą.

Darbai mūsų mieste tru
putį pagerėjo. Tačiau ne 
fabrikuose, bet prie kelių 
tiesimo, • gatvių taisymo, 
statybos, žemės ūkio. Dau
gelis farmenų atvažiuoja 
dideliais sunkv e ž i m i a i s
ankstyvais rytais ir prisi- 

; sodinę pilnus savo vežimus 
i vyrų ir moterų, vežasi dirb- 
I ti ant ūkių. Sako/kad far-
j meriai už darbą apmoka 
j neblogai.
i Laisvės Reporteris

t Miestas skendėjo tamsoje. 
Joks šviesos spindulėlis ne
prasiveržė pro aptemdytus 
langus. Rudens vėjai kau
kė skersgatviuose. Skam
bėjo laiduose. O tų laidų! 
Išraizgyta,, išnarstyta. Ant 
stulpų, medžių, tvorų . . . 
Ir visais lekią, skuba oku
pantų pranešimai štabams, 
įsakymai frontams, dali
niams.

—Vytai, juk mudu ryši
ninkai, telefonininkai,— ty
liai šnabždėjo Mečys.

—Ir jau trečio kurso, — 
pusiau juokais patvirtino 
Vytas.

-—Mokame mudu tiesti 
laidus?

—Mokame!
—O juos karpyti.?
—A, štai kur suki! Kar

pyti lengviau negu tiesti. 
Sugebėsime.

—Tai pradedam, Vytai?
Pirmieji žygiai .

Ryte hitlerininkai ilgai 
narpliojo, taisė nukarpytus 
laidus. Tik pamanykite, nu
kirpti patys pagrindiniai 
kabeliai. Visą naktį nebu
vo ryšio su centru. Kitą ry
tą taisė laidus jau kitoje 
vietoje. Naktį ryšys vėl bu
vo nutrūkęs. Ir taip iš ei
lės . . .

Džiaugėsi komjaunuoliai, 
kad nors šiuo tuo prisideda 
prie kovos. Žinojo, kad čia 
dar ne tas darbas, kurį' da
bar reiktų dirbti. Jiems 
būtinai reikėjo užmegzti 
ryšius su pogrindine orga
nizacija, su kitais - komjau
nuoliais ir veikti organi
zuotai.

Ryšys tuojau atsirado, 
Mečys apie tai pasikalbėjo 
su komunistu Zinkevičium. 
Šis ir patarė sudaryti mo
kykloje gerai, žinomų kom
jaunuolių trejuką. Jis gau
davo iš Zinkevičiaus atsi
šaukimus, r juos platindavo. 
O kartą pažįstami komjau
nuoliai supažindino jį su 
pagyvenusiu vyru.

(Bus daugiau)

Čia spausdinamas Lietu-, telkė apie save įvairius bu- 
vos žemėlapis primena fasavusius carizmo tarnus, ar- 
audringas dienas, kai Lie-Įšius liaudies engėjus ir bu- 
tuvos darbininkai ir valstie-1 delius, kurie po revoliucijos 
čiai Spalio socialistinės re-lbėgo iš Rusijos. Pavyz- 
voliucijos įtakoje prieš 40 džiui, buržuazines “laikino- 
metų atkakliai kovodami iš- sios vyriausybės” krašto ap
vijo vokiškuosius okupan- saugos viceministru buvo 
tus, nuvertė vietinės buržu- Į paskirtas caro generolas

TARYBŲ VALDŽIA LIETUVOJE
■f 9 7 # 7 9 7 ~

azijos valdžią ir didesnėje 
Lietuvos dalyje sukūrė Ta
rybų valdžios organus.

Vilnius, Kaunas, Telšiai, 
Zarasai, Alytus... Neįmano
ma čia išvardinti visų Lie
tuvos m i e s t ii , miestelių, 
bažnytkaimių bei kaimų, 
kuriuose buvo įsikūrusi Ta
rybų valdžia. Spausdiname 
žemėlapyje p a ž y m ėti tik 
apskričių centrai, kuriuose 
veikė Tarybų valdžios orga
nai. Čia nepažymėti Žemai
tijos Darbėnai ir Vilniaus 
krašto Adutiškis, Latvijos 
pasienio Žagarė ir Dzūkijos 
Merkinė bei daugelis kitų 
valsčių centrų, kuriuose įsi
steigę Tarybų valdžios or
ganai kūrė naują, laisvą 
gyvenimą, , .kovojo prieš 
gausias kontrr-evoliuc i n e s 
jėgas.

Taip prasidėjo Lietuvos 
liaudies išsivadą v i m a s iš 
socialinės ir nacionalinės 
priespaudos.

Kiek jaudinančių, patrio
tinių to meto .įvykių įrašyta 
į Lietuvos revoliucinio ju
dėjimo istoriją!

BUDELIAI IR JŲ 
TALKININKAI

Kovai prieš Tarybų val
džią Lietuvoje vietiniai 
b u r žuaziniai nacionalistai

baltagvardietis Kondrata
vičius, vidaus reikalų mi
nistru — patarėju — buvęs 
Kauno ir Vilniaus guber
natorius Veriovkinas, i ka- 
riuomenės štabo ir žvalgy
bos vadovaujančius postus 
buvo iškelti cariniai kari
ninkai Kleščinskis, Katchė, 
caro o c h r a n i n i n k a s 
Maksimovas, vokiškas žan
daras Štencelis, baltųjų len
kų šnipas SizichAs ir 1.1. 
Tačiau lietuviškos buržua
zijos bei įvairių baltagvar
diečių jėgos buvo per men
kos, kad galėtų pasmaugti 
Tarybų valdžią Lietuvoje. 
Amerikos, Anglijos ir 
P r a ncūzijos imperialistai, 
vykdydami karinę interven
ciją prieš Tarybų Rusiją, 
pasinaudodami stambiomis 
vokiškųjų grobikų ir len
kiškųjų buržuazinių" nacio
nalistų karinėmis pajėgo
mis, padėjo vietinei buržua
zijai pasmaugti Tarybų 
valdžią, įvesti Lietuvoje 
buržuazijos diktatūrą.

Tačiau buržuazijos perga
lė buvo tik laikina. Po 20 
metų lietuvių tauta atgavo 
savo tikrąją laisvę ir nepri
klausomybę, už kurią kovo
jo neužmirštamais 19 18-^ 
1919 metaiš.

Visuose Jonavos rajono kolūkiuose atrankinė žiem
kenčių piūtis. Sparčiai kerta rugius “Auksines var
pos” žemės ūkio artelės kolūkiečiai. Laukuose dirba 

” 17 arklinių javapiovių. Kolūkiečiai nutarė 350 hek
tarų žiemkenčių nuvalyti per penkias darbo dienas.

plaunami rugiai.

Šeimininkėms
MĖSOS BANDUKĖS

Svaras maltos jautienos
2 kiaušiniai
puoduk. duonos trupinių 
pusė šaukštelio druskos.
biskis pipirų
puodukas sukapoto svo

gūno ;
pusė puoduko žalio pipiro 
biskis sutrinto česnako 
kenukas. tomačių
pusė puoduko buljono 
'šaukštas lemono sunkos.
Paspirginti svieste svo

gūną ir pipirą iki pagels. 
Supilti tomates, buljoną, 
lemoną ir užkaitinti iki vi-

ir kiaušiniais. Sudaryti į 
mažas apvalias bandeles, 
ant keptuvės apkepinti 
svieste, sudėti į kepamą ble
fą ar dubenį (“casserole”), 
užpilti daržovių mišiniu. 
Kepti orkaitėje (pečiuje) 
apie pusę valandos.

Taip gaminamos bandu
kės paduoti su spaghetti, 
valgo užsipylus tuo mišiniu, 
Tačiau taip pat gerai tinka 
valgyti ir šu bulvėmis ar su 
balta duona. Kai kur už
kandinėse iš tokių bandu
kių daro “sandvičius”. Pa
duoda ant lėkštelės su ša
kute. E. V.

rimo. Maracaibo. — Kolombijo*
Užpilti duonos trupinius je, netoli Venezuelos, griu- 

bis.kiu pieno. Kada gerai vo kalno dalis ir užmušė 
sudrėks, sumaišyti su mėsa 31 žmogų. ‘ •
3 p.-Laisvė (Liberty)—- Antrad., rugsėjo (Sept.) 2, 1958



Siaubinga praeitis: 
raganų deginimas

Rašo P. DUNDULIENE
Istorijos mokslu kandidatė

Kražiuose
1696 m.'birželio 27 .d., 

Kražių benediktinių vie
nuolyno viršininkės Švieri- 
naitės prašymu, į Dirvėnų 
dvarą atvyko teisėjai ir 
valdininkai ištirti ragana
vimu kaltinamų valistiečių 
bylą. Pagal protokolą, vie
nuolės pykusios ant valstie
čio Kuzmos, esą jis apžavė
jęs Dirvėnų poną Butvilą. 
Kartu su Kuzma buvo kal
tinamos dar dvi moterys. 
Kaltinamuosius pirmiausia 
plukdė vandenyje.

Viena iš jų, Liucė, pluk
doma “prisipažinusi.” Kuz
ma ir plukdomas neigė vie
nuolių primetamus kaltini
mus. Tada vienuolės pri
statė keletą liudininkų, ku
rie prisiekė, jog Kuzma tik- 
lai yra raganius. Dabar 
jau buvo galima ji atiduoti 
budeliui kankinti ir vėliau 
sudeginti.

Kaltinamoji Magdalena 
siitiko “prisipažinti” ir vi
saip maldavo palikti ją gy
vą, tačiau ir ji buvo sude
ginta.

Pagal kvočiamųjų nuro
dymus buvo suiminėjami 
vaslstiečiai ne tiktai iš 
Kražių benediktinėms pri
klausiusio valsčiaus, bet ir 
iš kitų apylinkių. Iš vi
so šioje byloje buvo sude
ginta 40 moterų ir 2 vyrai.

Raganos buvo deginamos 
ir kitose Lietuvos vietose.

Kad skaitytojai geriau 
įsivaizduotų, kaip visa tai 
vykdavo, smulkiau papasa
kosime apie vieną “raga
nų” bylą, į kurią yra pana
šios ir kitos. Ši byla buvo 
suorganizuota dvarininko 
Jono Šostovickio, gyvenu
sio Kretingos ąpskr i t i e s 
Lubų dvare. Ji buvo 1655 
metais iškelta kumečiui 
M alijošiui Urbonaiciui ir 
jo dukteriai Zofijai, kuri 
tarnavo poniai Onai Sosto* 
vickienei.

Paskirtą dieną Kretingo
je susirinko- apylinkės po
nai ir bajorai, kuriems bu
vo išdėstyti Urbonaičio ir 
jo dukters “raganiški” dar
bai. Ponia Šostovickienė 
susirinkusiems papasakojo, 
kad jos tarnaitė Zofija 
į pagalves įsiuvusi kažko
kius raganiškus ženklus.

Kenkė ponios sveikatai
Apklausinėta Zofija “pri

sipažinusi,” kad, pamokyta 
savo tėvo, kenkusi ponios 
sveikatai. Ir tėvas “prisi
pažinęs.” Po to teismas, 
norėdamas patirti “tikrą 
teisybę,” atidavė tėvą ir 
dukterį budeliams kankinti.

v

Kankinimų metu abudu 
dar kaitą “prisipažinę” ir 
pareiškę, kad visa darę su
ponios Izabelės Burbienės 
ir jos tarnaites Gendros ži
nia. Urbonaitis labai pra
šė savo bajoriškuosius tei
sėjus atleisti nuo mirties 
bausmės jo mažametę duk
terį. Tačiau ponų širdies 
niekas negalėjo sugraudin
ti: ir Urbonaitis, ir jo pen- 

Jioklikametė duktė Zofija 
žuvo lauže.

Dviejų aukų žuvimu by
la nesibaigė, kadangi buvo 

/nustatytos kitos “raganos,” 
t. y. Burbienė su jos tar
naite Gendrą. Netrukus, 
sausio 25 d., vėl buvo su
šauktas teismas. Tardoma 

IGendra pasakojo apie sude
gintojo Urbonaičio ragana
vimus, bet pati kažkaip iš
sisuko. Tačiau neilgam.

Kartą, grįžęs iš Raseinių, 
Šostovickis rado sunkiai 

sergančią savo žmoną. Jis 
nusprendęs, kad liga kilusi 
dėl ponios Burbienės ir jos 
tarnaitės Gendros ragana
vimo. Todėl, nor ėdamas 
“gelbėti” savo žmoną, suga
vo Gendrą ir 1655 m. ba
landžio 14 d. sušaukė į savo 
Lubų dvarą, Telšių apskri
tyje, generolus Bernardą 
Jazdovskį ir Zacharijų Pū
ki nsk į ir bajorus Grigorą 
Pšijaugovskį, Antaną Pace- 
vičių ir daugelį kitų, prieš 
kuriuos .statė nelaimingąją 
Gendrą. Ponai, priminda
mi dievo bausmę ir kan
čias, kurias turės iškentėti 
per tortūras, reikalavo kal
tinamąją prisipažinti ir nu
rodyti kitas raganas.

Gendrą, matyt, išsigando 
budelio ir “prisipažino,” 
pasakiusi, kad raganavusi 
ne viena, kad jų buvę kele
tas : Magreta iš Upynos, 
Regina, Agnieška, Kriste- 
lė, Morta Vanagaitė, My
kolas Balandis ir pati ponia 
Burbienė. Visi drauge pa
kasę Rakvisčių pelkėje po
nios nosines, kai bedami 
šiuos žodžius: “Jūs visi 
velniai, dievai ir mūsų glo
bėjai, ypač tu globėjau, ži
nove, kuris esi ponu ir glo
bėju to namo, tau atiduo
dam ir pavedant ponią 
Šostovickienę, kad ją glo
botumėte, kad nuolat ji 
silptų, sirgtų ir žmonių 
akyse negraži būtų, lavonu 
taptų ir visas blogas nelai
mes šiame pasaulyje, kol 
g y v a bus, be perstojimo 
kentėtų.”

Po to pareiškusi, kad jų 
globėjas esąs velnias Gab-| 
rielius, kurį pašaukia su
švilpdami ir pašaukdami 
vardu. Užklausus, kaip jų 
velnias kalbąs — žemaitiš
kai ar lenkiškai, ji atsakiu
si, kad jeigu ir vengriškai 
klaustum, ir tai jis atsaky
tų. Su tuo velniu prieš 10 
metų Burbienė padariusi 
sutartį, ir kai jis nenorėjęs 
jos klausyti, ji paaukojusi 
jam savo dukteris Kasę ir 
Marijoną.

“Patvirtino”
Gendrą “patvirtino” ir 

visa tai, ką buvo anksčiau 
sakęs tardomasis Urbonai- 
tis su dukra. Ji “pripaži
no” esanti kalta ir malda
vo iš karto neatiduoti į bu
deliu rankas kankinti. Pa
žadėjo iškasti iš pelkių vi
sus pakastus raganavimo 
tikslu daiktus ir sugrąžinti 
poniai sveikatą. Taigi ki
tą dieną visi ponai bajorai 
drauge su Gendrą nuvyko į 
pelkę. Gendrą sušvilpė ir 
pradėjo rankomis kapstyti kodavusios atimti iš karvių 
samanas, bet nieko ten ne- pieną, pakenkti derliui, už- 
rado. Tada ji pasakė, kad traukti savo priešams įvai-
išimti negalėsiantį be savo rias nelaimes, ligas ir net 
bendrų. Būtinai turįs bū- mirtį. Tokios moterys bu-
ti Mykolas Balandis arba 
ponia Burbienė, nes jiem# 
velnias paklu s ne s n i s ir 
greičiau atiduosiąs. Tai iš
girdę, ponai, liūdni ir nusi
minę, grįži namo. Tensmas 
nusprendė Gendrą, kaip di
dėlę ir piktą raganą, viešai 
sudeginti Raseinių turga
vietėje.

Nors Gendrą prisiėmė 
sau visus kaltinimus ir mal
davo sudeginti ją nekanki
nant, bet ponai jos prašy
mą atmetė. Žiauriau šiai 
kankinama, ji vis maldavo 
kuo greičiau ją nužudyti. 
Pagaliau ji buvo nutempta 
ant laužo. Gendrą degda
ma klykė baisiu balsu ir 
šaukė: “Jei Burbienės ne- 
sudeginsit, tai nebus pa- 

šaulyje teisybes. " Ponia 
Burbiene tikra ragana, de
ginkite, deginkite!”

Burbiene pabėgo
Burbienė, būdama tur

tinga ponia, laužo ugnies 
išvengė. Ji su savo meilu
žiu pabėgo į Vilnių^ Tuo 
tarpu nurodytieji valstie
čiai buvo patraukti atsako
mybėn, kankinami ir žudo
mi. Taip susidarydavo iš
tisos “raganų” bylų gran
dinės.

Iš visų žinomų bylų Lie
tuvoje tik vieną kartą į 
laužą pateko asmuo, buvęs 
arčiau valdančios klasės. 
Tai buvo Varnių kanaunin
ko motina, gyvenusi Luo
kės parapijoje; Ji 1702 m. 
buvo apkaltinta raganavi
mu ir sudeginta Kanau
ninkas po šio įvykio parašęs 
karaliui skundą. Augustas 
II įsakė raštu, kad nuo to 
laiko raganas teistų tik ku
nigai; bajorai, drįstantieji 
tai daryti, būsią baudžiami 
pinigine bausme, o muži
kai — pakorimu. Tuo pa
rėdymu raganų persekioji
mas, kaip ir Vakaruose, 
buvo atiduotas grynai į ku
nigų rankas, bet nepanai
kintas.

Dr 1752 m. vysk. A. Tiš
kevičius kunigų susirinki
me paskelbė, kad apkalti
nus kam nors moterį raga
na, turi būti parinkti, trys 
išmintingi kunigai, kad pa
tikrintų, ar tai teisybė, ir 
tada apie tai praneštų vals
čiaus teisėjams. Pasaulie
čiams kištis į tuos reikalus 
buvo uždrausta.

Vis dėlto nuo XVIII a. 
vidurio raganų persekioji
mai ir Lietuvoje sumažėja. 
Tuo metu kilo švietimas. 
Kylančios Vakarų buržua
zijos rašytojai smerkė bau
džiavą, demaskavo bažny
čią, kaip feodalizmo ir 
prietarų gynėją. Prancū
zijoje brendo buržuazinė re
voliucija. Todėl ir Žečpos
politoje 1776 m. seime bu
vo pasiūlyta panaikinti ra
ganų kankinimus ir teis
mus. Abu pasiūlymai bu
vo priimti. Tam faktui 
įamžinti buvo iškaltas me
dalis su tokiu lotynišku 
tekstu: “Tortūroms išgau
ti abejotinus kaltės prisipa
žinimus, traukti atsakomy
bėn už’ tariamus ryšius su 
velniu, karaliaus Stanislovo 
Augusto pasiūlymu, seimas 
uždraudžia.”

Nors raganų procesai 
įstatymais buvo uždrausti, 
tačiau dvasininku sukurs- 
tyti prietarai, tikėjimai į 
raganas dar ilgą laiką gy
veno tamsioje, nešviečiamo- 
je mūsų liaudyje ne tik 
XVII a., bet ir XIX a., iš 
dalies net ir XX a. pradžio
je. Daugelyje Lietuvos kai
mų buvo žinomos atskiros 
moterys, kurios būk tai mo- 

vo nekenčiamos, jų buvo 
saugojamas! ir už tariamus 
savo darbus dažnai jos bu
vo koliejamos ir net primų- 
šamas. J. Tumas-Vaižgan
tas pasakoja apie Juzę Tu* 
maičią, kurią Užpalių pa
rapijos gyventojai buvo pa
siryžę užmušti kaip “čėrau- 
ninkę.” Jį taip susisieloju
si dėl to, jog per dvejus me
tus zsunyko ir jaunutė nu
mirė. Toks pąt likimas iš
tikęs jaunamartę Dagyčią, 
kuri panašiai kaltinama 
turėjo šalintis žmonių, ga
vo melancholiją ir pasimi
rė.

Tačiau būtų klaidin
ga manyti, kad šie prieta
rai, tikėjimai į raganas 
Lietuvoje yra pagonybės

Keliones įspūdžiai iš Kalifornij
MIAMI, Fla.—Mano tiks

iąs buvo, nuvažiavus į Kali
forniją, ne kiurksoti kur 
nors ant viešbučio porčių, 
bet plačiau pamatyti kraš
tą, susipažinti su Kalifor
nijos gamta, aplankyti se
nus draugus, kurie ten yra 
apsigyvenę, gauti iš jų ži
nių ir informacijų.

Pirmas sustojimas buvo 
pas Franą ir Oną Raški- 
nius, buvusius eastoniečius, 
su kuriais nesimatėme per 
12 metų. Jie apsigyvenę 
El-Cajone, netoli, nuo San 
Diego miesto. Mūsų tarpe 
buvo daug kalbų. Aš jiems 
papasakojau naujienas iš 
Easton, Pa., kur pereitais 
metais lankiausi, ir apie 
gyvenimą Floridoje.

Raškinis yra laikrodinin
kas. Jis laikrodžių ir pa
puošalų krautuvės dalinin
kas. Jis papasakojo savas 
naujienas, kad ir pas juos 
buvo pasireiškęs nedarbas. 
Bet pastaruoju laiku darbų 
reikalai pagerėjo, tai kartu 
pagerėjo ir biznio reikalai.

Pas juos išbuvau tris die
nas. Jis savo automobiliu 
pavežiojo mane apylinkėje, 
San Diego mieste. Buvome 
užsukę paš senus pažįsta
mus philadelphiečius Eddy 
Siručius. Jo tėvas mirė 
1923 m. Kalbų turėjome 
daug.

Čia namai ir “moteliai” 
beveik tokie pat, kaip ir 
Floridoje. Dangus paryčiais 
per porą valandų apsiniau
kęs. Lietaus nebuvo per vi
są vasarą, tai daržus laisto.

Liepos 15 dieną kalnais ir 
pakalnėmis patraukiau lin
kui Los Angeles miesto. Ar
tėjant prie miesto, pastebė
jau skystas miglas. Su De- 
menčiu buvau iš anksto su
sirašęs ir tą pat vakarą jau 
buvau jo apartmente. Jis 
turėjo atliekamą miegamą
jį, kur išbuvau 8 paras. Jis 
savo “Biujiku” vežiojo ma
ne ir išrodė miestą, visas 
svarbias vietas.
Gi Dementienė kasdien pa

gamindavo skanių valgių. 
Ji klausė mane, ar man 
akys neperšti. Atsakiau, 
kad ne. Mat, tie rūkai dau
geliui kenkia akims.

Gal įdomiausia buvo vie
ta, tai besiveržianti iš po
žemio verdanti derva-sma- 
la. Sakau, “gal velniai 
griešnas dūšias kankina.” 
Na, ir maudynės, farmerių 
prekyvietė, Hollywoode ki
nų teatras. Daug įdomu
mo, kad ir aprašyti negali
ma.

Po to Dementis' ir jo žmo
na savo automobiliu nuvežė 
mane 100 mylių į Yucaipa 
miestelį, į tuos aukštus kal
nus, pas Romaną Stashį. 
Su juo buvau susirašęs laiš
kais. Romanas skaudžiai 
pažeistas ligos, nes nevaldo 
kojų iki juosmens. Šiaip 

liekana. * Tai grynai krikš
čionybės, vienuolių ir kuni
gų per pamokslus išplatinti 
ir žmonėms įdiegti prieta
rai.

Tariamųjų raganų perse
kiojimas dvarininkų ir ku
nigų rankose buvo baisus 
instrumentas baudžiaunin
kams valdyti. Kiekvienas 
nepatinkamas ar maištau
jantis žmogus galėjo būti 
apkaltintas raganavimu ir 
sunaikintas. Todėl dau
giausia buvo deginami jau
ni, dar tvirti vyrai ir mo
terys. Teisėjai visados bu-' 
vo ponai, vienuoliai ar ku
nigai, o teisiamieji —- bau
džiauninkai, tarnai. Nete
ko užtikti dokumentų, kad 
už raganavimą būtų nuteis
tas bajoras.

(Pabaiga)

draugiškas ir iškalbus žmo
gus.

Čia būnant susirgau slo
ga. Tada Stašienė, jos švo- 
geris ir aš nuvažiavome dar 
į aukštesnius kalnus, į De
sert Hot Springs, kur yra 
maudynės. Įžanga po $1. 
Maudynėse pagulėjau apie 
tris valandas ir jau sekamą 
dieną jaučiausi gerai—slo
ga išnyko.
Yucaipoje aplankiau kelias 

lietuvių šeimas ir dalyva
vau varduvių “parėję.”

Po savaitės laiko susipa
žinau su Charles Marcin
kum, kuris mane išsįyežė 
atgal į Los Angeles ir Hol
ly wooclą. Sustojus mums 
Redlands miestelyje, atva
žiavo sena mašina ir smogė 
į Marcinkaus naujo Dodge 
užpakalį. Marcinkų, kuris 
laikėsi už vairavimo rato, 
mažiau sutrenkė, bet mane 
—■ pusėtinai. Apie pusva
landį man drebėjo rankos 
ir kojos. Senas automobi
lis pusėtinai apsidaužė, o 
ir naujas Marcinkaus ka
ras nukentėjo. Atvyko du 
policininkai ir viską surašė, 
kaip to reikalauja važiuo- 
tės taisyklės.

Sekamą dieną Marcinkai 
surengė pietus. Dalyvavo 
ir Demenčiai, taipgi našlė 
Jurienė su žentu ir anūku.

Liepos 27 d. Los Ange
lės moterys buvo surengu- 

i sios pikniką paramai Leono 
Prūseikos. Tai ten daly
vaudamas susipažinau su 
daugeliu lietuvių. Buvo 
daug nuoširdžių kalbų.

Liepos 29 d. vakare jau 
buvau San Francisco mies
te. Su J. K. Alvinu buvau 
susirašęs, bet iš “Laisvės” 
jau buvau sužinojęs, kad jis 
serga ir yra ligoninėje. Bet 
Alvinienė pasirūpino ir sto
tyje mane sutiko A. Dagis 
ii* A. Taraška.. Dagio ne
buvau matęs 15 metų, bet 
stotyje tuojau pažinau. Gi 
su Taraška čia susipažino
me.

Vakarienę paruošė d-gė 
Alvinienė. Dalyvavo Da
gys, Taraška, vėliau atvy
ko Benis ir Valė Sutkai, se
niau gyvenę Newarke, N. 
J., pažįstami. Atvyko ir 
Karosienė, taip pat seniai 
pažįstama, dar nuo “Ko
vos” laikų, buvusi philadel- 
phietė.

San Francisco mieste ap
sigyvenau savaitei laiko pas 
dd. Sutkus. Valė Sutkienė 
dirba fabrike, tai mudu su 
Sutkumi namie gaspadoria- 
vome. Sutkus pave ž i o j o 
mane plačiai, išrodė įvaire
nybes, buvome National 
Parke, matėme didelius 
raudonmedžius.

Vieną šeštadienį Taraška 
mane ir Dagį nusivežė į 
San Leandro miestą ir ten 
plačiai pavežiojo. Nuvyko
me į Oakl'anclą pamatyti 
Jack Londono karčiamos, 
kuri yra senoviška.

Rugpiūčio 3 d., sekmadie
nį, Dimša gražiu savo “Ca
dillac” automobiliu mane, 
Sutkų ir Dagį išsivęžė pa
vežioti. Sustojome Karosų 
vasarnamyje ir čia susika- 
žinau su Joe Karosu. Pa
valgėme, pasikalbėjome ir 
vėl patraukėme pamatyti 
didelių raudonmedžių. Apie 
vieną iš jų apėjau aplin
kui ir padariau 45 žings
nius. Tai bent medis!

Sergantį Alviną,. su jo 
draugais, aplankiau 3 kar
tus. Pasikalbėjome. Sakėsi 
jaučiasi geriau ir netrukus 
rengėsi išeiti iš ligoninės.

San Francisco miestas 
yra kalnuotas. Dienomis 
vėsiau. Draugai sakė, kad 
oras yra labai sveikas. Juo
kavo: jeigu pas juos apsi-

os
gyvenčiau, tai 10 metų il
giau gyvenčiau.

Lyginant Kaliforniją su 
Florida, tai jos skiriasi, 
kaip diena nuo nakties. Flo
ridoje yra lygumos, o Ka
lifornijoje .kalnai. Apelsi
nų sodai, tai vienur ir ki
tur tokie pat. Bendrai, man 
Kalifornija patiko. Patiko 
ir lietuviai, kurie ten gyve
na. Bet nesiskundžiu nei 
su Florida. Žinoma, tiek 
daug mačiau ir turėjau pa
tyrimų, kad trumpais bruo
žais negalima aprašyti.

V. J. Stankus

tinėje! Žmona pradėjo šauk
ti gydytojus, bet nė vieno 
negalėjo prisišaukti. K& 
prišaukė slaugę, jis mirė?*

Duktė Stella su vyru su
grįžo namo ir rado negyvą 
tėvą nešant iš namų, o pali
ko namie sveiką;tai davė 
jai labai didelį išgąstį.

A. Matuliauskas priklau
sė Chicagos Lietuvių Drau
gijai. ' t b.

Matuliauskų šeima taipgi 
visus palydovus pakvietė į 
Visų Šventų parapijos salę 
ir pavaišino. Laidotuvės bu
vo didelės.

— Dan Yla

Mirė Pranas Bagdonas
Rugpiūčio 26 d., nuo Šir

dies priepuolio, mirė pažan
gietis Pranas Bagdonas, su
laukęs 74 metų. Buvo pa
šarvotas Ridiko koplyčioje. 
Palaidotas rugp. 28 d., Lie
tuvių Tautinėse kapinėse.

Velionis pastaruoju laiku 
nesijautė sveikas, bet gydy
tojai pilnai nenustatė ligos 
priežasties.

Pranas sveikas būdamas 
daug gražaus darbo įdėjo 
Mildos namo išpuošimui 
Jis priklausė prie visų pa
žangių organizacijų ir jas 
rėmė palei išgalės. Ypač 
daug dirbo Eks Mainierių 
chore.

Velionis Pranas, taip ir 
jo našlė Marytė, daug prisi
dėjo su darbu auginimui ir 
tvirtinimui pažangaus ju
dėjimo. Gaila, kad netikė
tai, staigi mirtis išplėšė jį 
iš gyvųjų tarpo.

Reiškiame užuojautą Pra
no žmonai Marytei ir ki
tiems artimiems.

— Draugė

Chicago, 111.
Per 3 dienas mire 3 

lietuviai
Rugpiūčio 15 d. mirė An

na Gudas, 16 d. — F. Jaku
bauskienė, ir 17 d. — Ado
mas Matuliauskas. Visi trys 
palaidoti su. religinėmis 
apeigomis šv. Kazimiero 
kapinėse. Laidotuvių direk
torius L. Bukauskas visuo
met mandagiai ir tvarkin
gai patarnauja šermenyse 
ir gerai sutvarko visus rei
kalus. Už tai įsigijo žmonių 
pasitikėjimą. Jo koplyčia 
pasidarė per maža, todėl 
gretimai baigia įrengti kitą 
šermeninę.

Anna Gudas pirmiau pri-1 
gulėjo Roselando Aido Cho
re, o vėliau buvo rėmėja, 
taipgi buvo narė LLD 79 
kp., LDS 139 kp., Roselan
do Liet. Moterų Klubo ir, 
rodos, šv. Onos draugijos.

Šeima visus laidotuvių 
dalyvius pakvietė į Brown 
Deer užeigą pietų. Svečių 
buvo apie 200.

Laidotuvėse dalyvavo 
Kairienė iš Townsend, Wis.

Adomas Matuliaus kas, 
nors jautė širdies nesveiku
mą, bet dar galėdavo žolę 
nupjauti ir gerai atrodė. 
Sekmadienį papietavęs pa
siklausė Margučio radijo, 
vėliau pajuto skausmą krū

ŽODŽIAI IR DARBAI
Washingtonas. — Prezi

dentas .Eisenhoweris sako, 
kad jis. sutiktų su Tarybų. 
Sąjunga pasirašyti sutartį 
“nesikišti į kitų šalių vi
daus reikalus”, jeigu TarJ- 
bų Sąjunga atsisakytų kilf- 
tis į demokratinių respubli
kų reikalus. £

Moksliniai išaiškinimai religinių prietarų. Taipgi 
paduodama interesingų istorinių bruožų iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo, ypatingai iš angliakasyklų srities.

ši įdomi knyga yra pavadinta:

Ji bus išleista iš anksto užsiprenumeravimo būdu. Prenu
meratorių vardai bus išspausdinti knygoje. Knygos spaus
dinsime tik tiek, kiek iš anksto surinksime prenumeratų.

Prašome Tuojau Užsisakyti
Knygą norime išleisti kaip galint greičiau. Tačiau tikrą 
išleidimo laiką nustatys patys prenumeratoriai: kuo grei
čiau knygą užsiprenumeruos, tuo greičiau ji bus išleista,

Prašome Veikti Greitesniam Išleidimui
Nelaukite asmeniškų paprašymų knygą užsisakyti, bet 

tuojau imkite plunksną, išrašykite čekį sumoje $2.00, 
dėkite į voką ir siųskite “Laisvei.” Aiškiai parašy-

* kite savo vardą, nes jis bus išspausdintas knygoje.

Siųsdami Money Orderį ar čekį, 
išrašykite tik “LAISVE” 

ir adresuokite—

Antano Metelionio Raštai

APIE DIEVUS ir ŽMONES
2-ras Tomas

Šią Knygą Išleis “Laisvė”
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenės

LAISVĖ 
110-12 Atlantic, Avenue 

Richmond Hill 19, N. Y.
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Los Angeles, Calif.
| Trys nauji kapai

Trumpu laiku tapo supil
ti trys nauji lietuvių kapai. 
Pirmas buvo Povilo Krikš- 
čiaus, apie kurį jau buvo 
rašyta Laisvėje.

Rugpiūčio 17 d., ilgai ne- 
sveikavusi, mirė Julija Pu- 
pienė, po tėvais Zaleckiūtė, 
jau pasiekus 72 metus. Gi
musi Lietuvoje, Vilniaus 
srityje ar pačiame Vilniuje. 
Paliko nuliūdime savo gy
venimo draugą Povilą, ku
ris yra sanatorijoje, brolį 
Arizonoje ir dvi dukteris— 
Olivę ir Pauliną, žentus 
daktarus, taipgi daug drau
gų ir prietelių.

Velionė pirmu kartu į 
Ameriką atvyko su tėvais 
būdama 12 metų, į New 
Yorką. Po kiek laiko buvo 
grįžusi Lietuvon. Antru 
kartu atvyko Amerikon 
apie 1911 metus, į Oregono 
valstiją pas savo brolį. 1913 
m. atvažiavo į Los Angeles 
miestą, o 1915 metais apsi- 

| vedė su Povilu Pupiu, su 
^kuriuomi poroje išgyveno 

43 metus.
Velionė buvo draugiška, 

kukli, mylėjo dailę, kultūrą 
ir buvo pasišventusi darbi
ninkų judėjime. Ji skaitė 
darbininkiškus laikraščius 
ir knygas, prigulėjo prie 
LLD, LDS, ir nuoširdžiai 
rėmė kiekviena darbinin
kišką ryžtą. Neatsižvelgda
ma į pavojų — takais take
liais žengė į didįjį kelią, kur 
grumtinėse su buities aud
romis neapsiniaukė jos vei
das bevilčia. Ryžtingai dir
bo dėl liaudies šviesesnės ir 
laimingesnės ateities, iki 
galutinai pašlijo jos svei
kata ne nuo jai priklausan
čių priežasčių.

Julija buvo pašarvota 
Caspero šermeninėje. Rug
piūčio 19 d. į .šermeninę 
skaitlingai susirinko jos 

^tlraugės ir draugai. Julija 
gulėjo karste apstatyta vai
nikais nuo LLD, LDS, jos 
draugų ir di'augių.

Čia buvo pranešta, kad 
palydėjimo į kapus nebus, 
nors jos turto paliko daug. 
Jeigu kas nori, gali susi
rinkti į koplyčią Inglewoo- 
do kapinėse 10 vai. ryto, 
kur ir bus paskutinis su ve
lione atsisveikinimas. Toks 
buvo velionės dukterų pa
tvarkymas. Šis pranešimas 
sukrėtė susirinkusius. Mo
tina auklėjo dukras, moks
lino, aukavo savo jėgas, net 
mirdama kartojo jų vardus, 
o jos sudarė aplinką, kad 
velionę negalėtų palydėti 
jos idėjos artimi.

Bet rugpiūčio 20 d., dar 
prieš 10 valandą, ant kapi
nių koplyčia jau buvo pilnu- 

* nutėlė jos draugių ir drau
gų atiduoti jai paskutinę 
pagarbą. Graborius Casper 
pasakė atsisveikinimo kal
bą (taip dukterų buvo pa
tvarkyta), atžymėjo ve
lionės darbus ir meilę dar
bo žmonėms. Prie kapo jis 
pareiškė, kad čia yra pas
kutinė poilsio vieta, kur visi 
yra lygūs.

Ilsėkis, drauge, atlikus sa
vo sunkią kelionę! Labai 
gaila, kad jos mylimas 
draugas, likimo prislėgtas, 
negalėjo dalyvauti. Širdin
ga jam užuojauta’.

Dar laidojant Pupienę 
buvo pranešta, kad rugpjū
čio Ii9 d. naktį mirė Vincas 
Kunskis. Vincas sulaukė 76 
metų. Paliko nuliūdime 
žmoną Stanislavą, brolį Jo
gą, gyvenantį Chicogoje; 
Sukras Cecily ir Jean, žen- 
uis Casper ir Bogdal, anū
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kų, tolimesnių giminių ir 
daug draugų.

Velionis gimė Lietuvoje, 
Panevėžyje. 1902 metais iš
važiavo iš Lietuvos į Škoti
ją, kur per trejus metus 
dirbo anglies kasyklose. 
1915 metais atvyko į Jung
tines Valstijas, Denton, Ill. 
Ten jis apsivedė su Stase 
Daugšaite. Ten vėl dirbo 
anglies kasyklose, per 23 
metus. Vėliau apie 10 metų 
farmeriavo Indiana valsti
joje. Gyveno ir Chicagoje, 
o 1943 m. atvyko į Kalifor
niją ir čia gražiai įsikūrė 
su savo šeima.

Velionis Vincas buvo 
draugiškas,- kultūriškas ir 
susipratęs žmogus. Jis pri
gulėjo prie LLD, LDS, ir 
daug gelbėjo jaunuolių kuo
pai. Visada rūpinosi darbo 
žmonių gerove, todėl įsigi
jo daug draugų.

Rugpiūčio 22 d. vakarą 
prisipildė pilna Caspero 
šermeninė. Gražus jo kars
tas skendėjo gėlėse^, kurias 
į kapines vežė specialus au
tomobilis. Velionis labai 
mylėjo gėles, tai ir jo kars
tą jos gausiai puošė.

Rugp. 23 d. prieš 1 va
landą šermeninė prisipildė 
jo draugais. Liūdnai gaudė 
vargonai. Joe Zdana sugie
dojo porą giesmių, “Myste
ry of Life”, kitą lietuviškai. 
W. Raila pasakė atsisveiki
nimo kalbą, nupiepdamas 
velionio gyvenimą, jo nu
veiktus darbus. J. Melfi iš
vertė tą kalbą į anglų kal
bą. Marguerite Baldwin su
giedojo paskutinę atsisvei
kinimo giesmę. Taip buvo 
atsisveikinta su velioniu 
Vincu.

Į kapines palydėjo 39 au-| 
tomobiliais jo artimi, gimi
nės, draugai. Palaidotas In
glewood kapinėse. Prie ka
po paskutinį žodį tarė Cas- 
peras.

Ilsėkis, Vincai, atlikęs, gar
bingą savo gyvenimo kelią!: 
Reiškiu jo žmonai, dukroms, 
ir giminėms Širdingą užuo
jautą!

Nuo kapinių palydovai 
buvo užkviesti į namus, kur 
buvo pavaišinti.

Garbė jo draugei, duk
roms ir žentams, kad Vin
cą palaidojo tail), kaip jis 
pageidavo, kaip buvo įsiti
kinęs.

šakalių žemaitis

Binghamton, N. Y.
ĮVAIRIOS ŽINUTĖS
Daug vietos lietuvių va

žiuoja į vakacijas. Valeri
ja Venckienė sakė, kad ji, 
sūnus Bernardas ir J. M. 
Kaminsky buvo išvažiavę į 
Maine valstiją. Visas svar
besnes vietas aplankė, tik, 
sakė, oras buvo šaltas ir li
jo.

K. Staniulis ir J. Kava
liauskas buvo išvykę ’į At
lantic City. Išbuvo ten sa
vaitę laiko, Šmigelskienė 
ten leido vakacijas per 5 
savaites. Yra ir daugiau 
lietuvių išvykusių vakaci- 
joms.

Juozas Garnis grįžo iš li
goninės, kurioje buvo kelis 
mėnesius. Mrs. Kaminskie
nė serga, ji savo namuose, 
sveikata povaliai tai s o s i. 
Serga ir Veldžienė, randasi 
namie. Ji jau virš dvejų 
metų, kaip yra paralyžiuo
ta. Stasys Černa jau pir
miau neteko vienos kojos, 
dabar šakosi, kad skauda ir 
kitą. Mrs. Zdanevičienei 
padaryta operacija, bet ji 
jau pasveiko. Povilo Mika

lajūno anūkė Eva Baka bu
vo sužeidus koją, bet jau 
eina geryn. Linkiu visiems 
susveikti. Josephine

Rugpiūčio 18 d. mirė An
na Misutis-Misutienė, 56 
metų amžiaus. Sirgo vėžio 
liga. Ligoninėje išbuvo apie 
8 savaites, Liūdesyj paliko 
savo vyrą Antaną Misutį, 
sūnų Joseph ir jo šeimą, 
dukrą ir žentą Russo, ku
rie gyvena Nutley, N. J., 
dvi sesutes, brolį ir seną 
motiną, pastaroji gyvena 
Pittston, Pa.

Mrs. Misutienė buvo ka
talikė, bet rimta, su visais 
gražiai mokėjo sugyventi. 
Palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis Kalvarijos kapi
nėse. Jos karstą puošė daug 
gražių vainikų. Nuo kapų 
palydovai buvo pakviesti į 
Li-etiivių parapijos svetaine 
ir tinkamai pavaišinti. Ve
lionė augo Pittstone, jos 
mergiška pavardė Dignaitė. 
Lai jai būna lengva žemele, 
c jos šeimai reiškiame gi
liausią užuojautą!

A. ir J. Navalinskai

Rinkimai ir kiti dalykėliai
Floridos valstijoj, taip 

pat miestuose ir pavietuose 
dabartiniu laiku eina smar
ki rinkiminė kampanija. 
Lokalinė rinkimų kampani
ja ne tiek matoma ir gir
dima.

Svarbiausią vietą užima 
šioje rinkiminėje kampani
joje du kandidatai į Jung
tinių Valstijų Senatą. Da
bartinis senatorius Spes- 
sard Hollandas ir jo opo
nentas Claude Pepper. Abu 
kandidatai plačiai važinė
ja, šaukia masinius mitin
gus ir kalba, per televiziją. 
Kas jie?

Spessardas Hollandas, da
bartinis senatorius, konser
vatyvus. Jo darbai, balsa
vimai J. V. Senate yra 
dažniausiai reakcingi, prieš 
organizuotus darbininkus. 
Savoje kampanijoje jis už- 
giria siuntimą armijos į Li
baną. Jį remia visos reak
cinės jėgos. Jo kampanijai 
ir pinigų daugiau sudeda, 
negu Pepperiui.

Pepperis maž daug libera
liškas žmogus. Jis rinkimi
nę kampaniją remia sava 
programa. Pepperis už tai
ką, prieš atominį karą. Jis 
reikalauja padidinti, sociali
nę pensiją, panaikinti ru-

Paterson, N. J.
MIRĖ LEONAS 

SAVICKAS
Rugpiūčio 19 d. mirė se

nas Patersono gyventojas 
L. Savickas (Sabčikas), 68 
m. amžiaus.

Velionis gimęs Lietuvoje, 
bet atvykęs į Ameriką prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą. 
Buvo girios sargo, bežemio 
sūnus. Lietuvoje v a r g o 
spaudžiamas ir nenorėda
mas eiti į caro armiją, at
važiavo į Ameriką, i pagar
sėjusią “aukso” šalį, tikėda-i 
masis susirasti prabangų i 
gyvenimą. Bet, kaip jis 
pats sakydavo, “Amerikon 
atvažiavęs keptų karvelių 
neradau.”

Iš amato velionis' buvo 
audėjas ir žuvininkystės 
sporto mėgėjas.

Nors jis buvo laisvama
nis ir tūla laika skaitė 
“Laisvę,” bet į darbinin
kišką judėjimą plačiau neį
sitraukė, jei neskaityti, kad 
prigulėjo prie unijos. Ne
laimė buvo tame, kad iš 
jaunų dienų jis pamėgo 
svaiginančius gėrimus. Kad 
ir skaitė pažangiąją spau
dą, bet jos palaikymu ne
sirūpino. Nors jo gyvenimo 
draugė yra religinė, bet nė
ra fanatikė, tai kartais tu
rėdavo užmokėti už “L.” 
prenumeratą. Ji sakydavo: 
“Aš neginu jam skaityti 
‘L.’, jeigu jis nori, bet aš 
negaliu visuomet mokėti už 
prenumeratą.” O kadangi 
velionis pats nesirūpino už
simokėti už prenumeratą, 
tai “Laisvės” per keletą 
metu nebeskaitė.

L. Savickas paliko liūde
sy moterį, vieną dukterį, 
vieną anūką ir žentą, taipgi 
kitus gimines Amerikoje, o 
Lietuvoje, rodos, yra dar 
gyva motina, esanti 91 me* 
tų amžiaus.

Nors velionis buvo laisva
manis, bet kadangi jo žmo
na ir duktė yra religinės, 
tai jį palaidojo su visomis 
b a ž n ytinėmis ceremonijo
mis. Po laidotuvių visi pa
lydovai buvo užkviesti į 
namus ir tinkamai pavai
sinti.

Giliausia užuojauta liūde
sio valandoje jo artimie- 
miesiems, o tau, Leonai, lai 
būna lengva šios šalies že
melė, kuri tave ir tavo var
gus dengia visiems laikams.

J. Bimba
t

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą, Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

MIAMI, FLA.
bežiavimą pensijonierių už
darbio. Sulyg dabartiniais' 
įstatymais darbini n kas, 
gaunantis socialine pensi
ją, negali daugiau dasi- 
dirbti į metus kaip 12 šim
tų dolerių.

Tad Pepperį ir remia 
d a u g i a u šia darbininkai. 
Dade pavieto unijų konfe
rencija vienbalsiai pasisakė 
remti ir veikti už Pepperį. 
Miami apylinkės savaitinis 
laikraštukas, “Darbo Pilie
tis” (Labor Citizen), kuris 
yra Darbo Federacijos ir 
CIO šios apylinkės organu, 
taip pat veda kampaniją už 
Pepperį.

Pepperis darbo žmonių ir 
smulkaus biznio draugas. 
Tad verta ir labai verta jį 
remti ateinančiuose rinki
muose. O kas labai svarbu, 
tai balsuoti pradi n i u o s e 
(primary) rinkimuose, ku
rie įvyks rugsėjo 9, 1958, 
Jei Pepperis ir daugiau to
kiu bus išrinkti i J. V. So
natą ir Kongresą, tai išeis 
gerovei šalies iv jos pilie
čiams.

Kurie lietuviai piliečiai 
myli skaityti 'anglų kalba 
gerus i n f o r m a cinius ir 
mokslinius žurnalus, jiems 
patartina įsigyti ir mėne

WORCESTER. MASS.

SPAUDOS PIKNIKAS
SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 14 SEPT

OLYMPIA PARKE
SHREWSBURY, MASS.

Puiki Dainų Programa
Hartfordo Laisvės Choras
Worcesterio Aido Choras

Ona Dirvelienč
Sopranas

Jonas Sabaliauskas
Tenoras

Ir garsusis musu duetas
ONA DIRVEJJENĖ ir JONAS SABALIAUSKAS

Worcesterio Aido Choras, vadovybėj Jono Dirvelio
Prašome mūsų plačiosios apylinkės spaudos rėmėjus atvykti į ši tradicini metinį pikniką 

gražiajame Olympia Parke.
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Mes ruošiamės pasitikti jus su gražiausia dainą programa. Tai bus paskutinė šią vasarą dainų šventė pas mus.

LLD 11 Kp. — Rengėjai■ Lnnoiffl

sinį “USSR” žurnalą, šį 
žurnalą galima pasipirkti 
Coral Gables, prie busų sto
ties esamoje laikraščių ir 
žurnalų krautuvėje.

“USSR” žurnalas leidžia
mas Washingtone pagal su
tartį su Tarybų Sąjunga. 
Pasikeitimui kultūrinių in
formacijų Amerika Tarybų 
Sąjungoje leidžia savo žur
nalą “Ameriką.”

Miamėje išeina du dideli 
dienraščiai: Miami Herald 
ir Miami News. Abu dien
raščiai konservatyvūs, re
akciniai. Tačiau ir juose 
protarpiais pasitaiko rasti 
bent kiek šviesesnį raportą 
apie Tarybų Sąjungą ir Ki
niją.

Dienraštyje Miamy News 
reporteris Marquis Childs, 
man rodos, gana ideališkai 
parašė eilę straipsnių iš Ta
rybų Sąjungos. Kas svarbu, 
tai Childs ir išvykęs iš Ta
rybų Sąjungos jos nešmei- 
žė.

Miamėje keliose vietose 
galima gauti ir New York 
Times. Bet kai vyksta 
svarbūs tarptautiniai susi
rinkimai, kaip dabartinis 
Jungtinių Tautų generali-
nis posėdis, tai labai sunku kušiam e miesto dėmesys 
Times gauti. Labai greitai tarptautine politika pamaži
jį išperka. Ką tai reiškia? auga, kyla. 
Pasirodo, kad ir šiame po-’ Reporteris

JAPONIJA STATO IR 
TAISO LAIVUS

Tokio. — Japonijoje lai
vų statymo ir taisymo fab
rikai dirba pilnais garais. 
Antrasis pasaulinis karas 
sudavė smūgį jos prekybi
niam laivynui. Po karo liko 
1,500,000 tonų įtalpos suga
dintų laivų. 1957 metais bu
vo pataisyta 800,000 tonų 
laivų. 1958 metais yra tai
somi stenieji laivai ir 250,- 
000 tonų statoma naujų.

“PRAVDA” KRITIKUOJA
VAKARŲ POZICIJĄ

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” rašo, kad atomi
nės jėgos specialistų konfe
rencija Gene vo j e buvo pa
sekminga. Mokslininkai su
sitarė ir nurodė būdus Suse
kimui atominių bandymų. 
“Pravda” rašo, kad Angli
jos ir JAV vėlesni pasiūly
mai yra “siekimas suardy
ti” tuos susitarimus ir to
liau tęsti atominį lenkty
niavimą.

Tokio. — Jungtinių Vals
tijų ir Japonijos kariniai 
vadai svarsto Quemoy salų 
klausimus.

litiniai ir kultūriniai atsili-



So. Boston, Mass.
Dėkoja

Amerikos Lietuviu Pilie
čių Klubas, So. Boston, 
Mass., dėkoja už darbą, už 
maisto ir kitokias dovanas 
draugėms H. žekonienei, 
M. Laurienei, B. Chuber- 
kienei, Rauplėnienei, V. Mi
neikienei, P. Žukauskienei, 
K. Kazlauskienei, montelliš- 
kei Kalvelienei, E. Frei- 
montienei. Per jų pagalbą 
piknikas buvo sėkmingas ir|riniam judėjimui, 
gržus. (Dovanų 
mus apleidžiami

Anksti apleidžia mus
Vis būdavo sulaukia šal

tesniu oru, o kartaise net ir 
sniego, bet, va, šiais metais 
mūsų darbščioji Helen Že- 
konienė, susijus kokiems 
jos asmeniškiems reik a- 
lams, dar ruerpiūtyje oriai-' 
viu išskrido Floridon. Savą-I 
jį Jonelį vieną čia paliko. 
Gal gi pavasario sulaukus 
dar grįš pas mus į 
toną. Laiminga 
Visi sako, kad ten 
veiklūs ir tingimų

“‘‘Pasaulio Liet. Seimas” 
saujeles sueiga

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
“BE LIAUDIES KLODO”

Gal atviriausią kalba sei
mo metu pasakė apyjaunis 
kunigas, profesorius Stasys 
Yla. Kun. Yla sakė, kad 
Bendruomenė negali tikėtis 
įkvėpti ir vadovauti sveikam 
pilnam normališkam kultu-

nes” apimtis. Ji vyriausiai 
JAV organizacija, nes sky
riai kituose kraštuose visai | 
m e n k učiai. Ji vyriausiai I 
naujų ateivių 
Vienas kalbi 
sakė, “Mes, tremtiniai, 
nu imigrantų beveik nesi
matė. Ji beveik tik, kaip

NEW YORKAS
Po miestą pasidairius | Su aidiečiais ir pas
Gal būti, kad Jungtinių į aidiečius sekmadienį! 

j Tautų Asamblėjos sesija 
• j prasidės ne rugsėjo 16 d., o 
!26. Pasirodo, kad Jungtinės ’anizaci a. y. ... . .. . ,ų-t0! Valstijos jaučiasi nekaip 

ge_'Po nepaprastosios sesijos.
Jos nori pirma daugiau su
sitarti su Lotynų Amerikos 
atstovais.

žai kaštuoja. Jeigu mes, su
sipratę lietuviai, Aido ne- 
paremsime, tai kas jį pa
rems ?

Todėl visi ir visos būkime

1,500 MYLIŲ ILGIO 
ALIEJAUS VAMZDŽIAI

St. Petersburg, Fla. —. 
The Houston Corp, padarę Į 
planus pravesti iš Texaso ir 
Louisiana valstijų aliejaus 
vamzdžius. Jie bus 1,500 
mylių ilgio. Jų nutiesimas 
kainuos iki $185,000,000.

N eturintiems automobi
lių į pikniką nuvykti yra 
pasamdytas didelis, gražus 
bus as. Jis išeis nuo Litu an i- 
ca aikštelės (Williamsburg) 
lygiai 12 vai., o nuo Liberty 
Auditorijos, Richmond Hill, 
12:39.

Tai bus dar vienas šau
nus pažmonys, kuri a m e, 
man atrodo, kiekvienas lie
tuvis turėtų dalyvauti. Aš 
kalbu apie mūsų Aido Cho
ro pikniką, kuris įvyks jau 
šį sekmadienį, rugsėjo 7 d., 

j Great Ne.cke. Visi mes ži
nome aidiečių draugiškumą 
ir vaišingumą. Be to, jie 
dar mus gražiai palinks
mins ir dainomis. Valgių ir 
gėrimų bus piknike, todėl 
savo maisto nesi vežkite. Te
gu dolerį kitą užsidirba ai- 
diečiai. Jiems pinigų reikia,

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Motorų Birutės Draugystės meti
nis piknikas įvyks rugsėjo 7 d., 1 

| vai. dienų, Liet. Taut. Namo Parke, 
Winter ir Keswick Rd. Kviečiame 
visas ir visus dalyvauti, I us namie 
gaminto kugelio ir visokių gardu

mynų. Koni. (85-86)

Rep.krikdemų organipavadini- kad tremtiniai “atsidūrė už- 
— Red.), sienyje su buržuazinės-mies- 

čioniškos kultūros persvara 
ir trūksta liaudies klodo, iš 
kurio semtis naujų jėgų.” 
Jis sakė, kad Bendruomenės 
veikėjai rezistentiškai dek
lamuoja apie lietuvybės pa
laikymą. bet jie neturi ry
šių nei su platesnėmis lie-į >r viskas, ka: 
tuvių masėmis, nei su juos Į bose, gali bi 
supančiomis jų gyvenamų , Esą, pirmas 
šalių kultūromis.

KULTŪRA 
AR POLITIKA?

Delegatų tarpe re 
dvi skirtingos tendencijos. į 
B e n d r u o menės oficialus 
liksiąs yra kultūrinis—pa-1 
laikyti lietuviška kultūrą ir 
tokiu būdu “lietuvių tautą 
ntiyniilinn nlntmn ” Hot i

visi esą 
nėra.

Laisvės skaitytojas ir 
čia priklausąs pažangioms 
organizacijoms Antanas 
Zinskis apsivedė su Ona 
Adomaitiene. Vedybų poky
lis buvo Lietuvių Piliečių 
Klube, Cambridge, Mass. 
Jau abudu buvo našliai. 
Greit išvažiuosią Floridon, 
nes Zinskis ten turi savo 
namus, taipgi ir Nantucket 
prie marių.

Linkimą laimingo vedybi
nio gyvenimo.

zacija.
Kai kurie* dele 

prelegentai bandė 
kitokią teoriją. J 
kad Bendruomenė neturi |

“Cadillacs” automobilių!
' pardavėjai užsisakė tik 25,-

mai. Yra de racto pašau 
line lietuvių bendruomenė

itai ir
vystyti
sakė,1959 modelių, lai paly

ginamai daug mažiau, kaip 
1958 m.

1958 metais automobilių 
biznis buvo labai blogas.

i savinamasi. 
didis lietuvių

i pasaulinės bendruo m e nes 
atsiekimas buvo Lietuvos 
n e p r i klausomybės įsteigi
mas apie 40 metų atgal.

murmėjo, kad

i>irio muši ir visa kita, ir c c c v '
tada nereikia nieko orga
nizuoti, o tik savintis viską,!

Hudson and Manhattan 
Railroad požeminiai trauki
niai, kurie jungia žemutinę 
Manhattano dalį su Jersey 
City ir Newarku, pradėjo 
rečiau kursuoti.

Kompanijos vedėjai sako, 
kad tas užsitęs iki rugsėjo 
7 dienos. Priežastis — kei
timas darbininkų iš vienų į

AIDlEčIAMS
Repeticija dainų, kurias 

dainuosime savo piknike, 
įvyks jau ši penktadienį, 
rugsėjo 5, 8 vai., Auditori
jos patalpoje. Mokytoja ir 
valdyba prašo visus chorie-

nes choro išlaikymas nema- čius dalyvauti. N.

Kviečiame į Banketą Pagerbimui 
Jono ir Konstancijos Rušinskų

u 11 r a - reakcininkai, kėlė 
nuomonę, kad Bendruome
nė turi tapti politiniu įna
giu, labiau veikiančiu už 
Lietuvos “išsilaisvinimą.” 
Buvo keliama balsų įr prieš skambią 

ją ir aimanuo-jnančią visą 
koegzistencijos' saulį’r n-epr

kuri vis labiau, Lietuvos, nors suvažiavimo

SEIMO

Nors suvažiavimas savo 
paskutinėje* sesijoje priėmė 

rezoliuciją, ragi- 
Laisvąjį pa-

New Yorko Raudonojo 
Kryžiaus, krauio taupos pa
pildytos, kraujo gavo iš 
United States Military Aca- 

: Paint, N. Y. 
stovi že-

nuolatos reikia 
ž m o n ė m s. 

prašo 
) su-

jama, kac.
atmosfera, 
stiprėja pasaulyje, nėra pa-| 
lanki “bolševizmo nuverti 
mui,” kitaip sakant — re i 
kia palaikyti šaltąjį karą ii 
tikėtis karštojo karo.

APRĖŽTA 
ORGANIZACIJJA

Suzanna Šukienė ir duk
tė Olga Šukytė-Graham ir 
Mr. Frank Graham atosto
gų proga buvo išvykę Eu
ropon. Sako, buvę ir matę 
Pasaulinę parodą Briuse
lyje. Įdomiausias paviljonas 
esąs Sovietų Sąjungos, ant-,šaulio lietuvių bendruonie- 
ras Čekoslovakijos, o mū
siškis iš oro tai gražus pa
statas, bet bėda, kad vidu
je apituštis. •

iamuoti, nors baigta 
m i ngo m i s pa m aki o m i s

ra yra taip vadinamos “Pa-! J 1 1 mas
i mosferoje,

Aist

Lawrence. Mass.
Gyvenimo namas, projek

tas, ant Oakland Ave., bus 
baigtas apie Kalėdas. Tai 
bus8-ių apartmentų namas, 
su naujoviniais įrengimais, I kia. 
skalbykla drapanoms ir ki
tais parankamais. Gerai 
būtų, jeigu panašių namų 
ir daugiau pastatytų,

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
das ir painiavas, 
bant, įtempė ne 
kaip socialistai, 
bendrą frontą su 
jie

Lietuviai skaitlingiau 
lankosi į piknikus. Tas bu

kinau jo rezervai 
m ai, o jo 
sergantiems
Ra u d o n as i s ’K r y ž i u s

teiktų.

uzpuo-Septyni jaunuoliai
lė penkis jugoslavus jūrei- 

tudžiai sumušė, 
yra nuo laivo 
", kuris stovi 
priepl a u k o j e.

banketu ir nemenku kon
certu, tie iškilmingi aktai vius ir s 
negalėjo ištrinti pagrindi-j Jūreiviai 
uio fakto, kad taip vadina- “Crna Gora”, 

imas “Pasaulio lietuvių sei- Brooklyno ]
vyko beviltiškumo at- Užpuolimas įvyko 8:30 vai. 

vakare, ant Bay ir Colum
bia gatvių, Red H o o k 
Brooklyno dalyje.. Du jū
reiviai buvo peiliu subadyti. 
Visi gavo med i kalę pagalbą 
Long Islando College ligo
ninėje.Atmesdam i 

komunistais, 
privirė baisiausios košės.

Komunistai ir socialistai turi
seime daugumą. Jie seniai ga
lėjo sudaryti liaudies valdžią 
ir sutvarkyti reikalus kaip rei-

'vo nerealistinis, kad pats 
i suvažiavimas buvo ne sei- 

logiškai kai- mas ne pasaulinis, o tik 
dar viena menka reakcinių 
('migrantų, vyriausiai krik
demų, sueiga.

A. Šiluva s

PASTABA. Apie kai ku
riuos kitus suvažiavimo as
pektus kitu kartu.

Ta pati istorija kartojasi 
Suomijoje. Ten irgi komunis
tai ir socialistai turi daugu
mą ir lengvai galėtų sudaryti 
liaudies valdžią. Deja, socia
listai nė kalbėti nenori apie 
tokį bendrą frontą.

Tokia socialistų strategija
vo St. Francis parapijos į yra beprotiška ir išdavikiška, 
piknike, nes buvo ne vien ! --------
vietinių, bet ir iŠ toliau SU- Ilgu straipsniu “Kuriuo ko- 
važavusių. į liu eiti?“ Stasys Gudas sme-

Lietuvių Piliečių Klubo | tonininkų “Dirvoje“ (rugp. 25 
d) muša trivogą. Bimba esąs 
pasidaręs planą pasiimti už 
nosies ir nusivesti su savimi 
visus “Lietuvos vaduotojus.“

Planas esąs pasiutusiai gud
rus. Jis, Bimba, turįs parsi
vežęs iš Lietuvos filmus ir jais 
baigiąs užčėravoti visą lietu
viškąjį pasaulį.

Stasys šaukia: 
valia tuos 
Saugokitės 
kryžiaus!

Nežinau, 
do smetonininkas 
save kvailesnių, kurie jo tomis 
nesąmonėmis patikėtų. Pilno 
proto lietuvis iš jo baimės tik
tai skaniai nusijuoks.

piknike taipgi buvo gražiai 
publikos. Tai gerai, kad lie
tuviai skaitlingiau išvažiuo
ja į parkus ir pakvėpuoja 

naudingatyru oru, tas 
sveikatai.

Karlonie- 
Bulaukos 1 
Tai buvo 

moteriškė.

Mirė Mary P. 
nė, Domininko 
žmonos motina, 
jau pagyvenusi 
Iš Lietuvos paėjo iš Margo-
nių kaimo. Buvo viena iš 
pirmųjų lietuvių, apsigyve
nusių Lawrence mieste.

Reiškiu užuojautą d. Bu- 
laukienei
taipgi visiems 
Lai būna lengva 
nei lengva ilsėtis 
žemelėje!

ir jos. draugui,
giminėms!

Karlonię- 
Amerikos

lie t u v i ųRetėja senoji 
karta. Į 2 savaites mirė ke
turi lietuviai. Vis 'dažniau 
mirtis lankosi į lietuvių 
tarpą.

Niekam ne- 
filmus pamatyti! 

.jų, kaip velnias

kiek šis Clevelan- 
susiras už

Pastaruoju * laiku geras 
draugas B. čiulada nesvei- 
kuoja. Skauda koją. Laikė
si ligoninėje Bostone. Lin
kiu jam greitai pasveikti, j 
Kai jis buvo sveikas, nuoki-; 
tos jį sueidavai Maple Par
ke ir kitur.

S. Penkatiskas

6 p.—Laisve (Liberty)—An trad., rugsėjo (Sept.) 2, 1958

ĮVAIRIOS ŽINIOS
VES KOVĄ PRIEŠ 

VITAMINŲ RAKETĄ
Chicago, Illinois.. — Ame

rican Medical Ass’n konven
cijoje 500 delegatų pasisa
kė, kad ši organizacija, Fe
deral Food & Drug Admi
nistration ir National Bet
ter Business Bureau ves 
kovą prieš vitaminų raketą. 
Sakoma, kad vitaminų ra
ketas duoda visokiems pel- 
nagrobiams bilijoną dolerių 
per metus laiko.

Sunkvežimių valdytojai 
laimėjo pakėlimą algos po 
18 centų per valandą. Da
bar jų alga bus nuo $2.35 
iki $2.65 per valandą, o už 
viršlaikius iki $3.97. Taipgi 
senatvės pensija padidinta 
nuo $100 iki $125 iš darb
davių pusės.

Sunkvežimių valdytojai 
yra organizuoti į Interna
tional Broth e r h o o d of 
Taemsters lokalą 807.

“PASIRAŠYK TAIKĄ, 
BA NEGAUSI ŽUVŲ”

ga kietai pareiškė Japoni
jai: jeigu ji nori žvejoti ta
rybiniuose vandenyse, tai 
pirm to turi pasirašyti tai
kos sutartį. Mat, nors Japo
nija susitarusi su TSRS 
baigti Antrąjį pasaulinį ka
rą, bet ji vis sutarties nepa
sirašo, nori išsiderėti Pieti
nes. Kurilų salas.

Washingtonias. — Inter
national Bank for Recon
struction suteiks Indijai 
$350,000,000 paskolų.

Ainmanas. — Jordanijos 
karalius Husseinas sako, 
kad jam būtinai reikalingos 
anglų ginkluotos jėgos.

Ilgamečiai menininkai ir veikėjai Amerikos lietuvių 
kultūriniame judėjime. Jų pagarbai yra rengiamas 
banketas, kuris įvyks sekmadienį, Spalio-October

5 d., Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill, N. Y.

Rušinskai yra ne /tik, veiklūs mūsų kultūriniame 
.judėjime, bet ir asmeniškai malonūs žmonės. Kur 
tik jie dalyvauja veikloje, moka gražiai susitaikinti 

• su kitais, su kuriais jiems tenk veikti. Todėl jie yra 
visų mylimi ir todėl grupė menininkų ir visuomenės 
veikėjų rengia jų pagarbai šį banketą.

Kviečiame visus atsilankyti į banketą ir pagerbti 
Joną ir Konstanciją Rušinskus kaip menininkus ir 
visuomenės veikėjus. Prašome tuojau užsisakyti 
bankete vietą, nes svarbu iš anksto žinoti, kiek svečių 
bus bankete.

Pietūs
taikoma taip,
pasilinksminti

Rengėjai
atsilankiusieji
maisto, bus ir meninė programa, kurią atliks 
Choras, vadovaujamas Mildred Stensler.

Konstancija Rušinskienė yra ilgametė Aido 
ro narė, su geru alto balsu. O vaidyboje abu Rušins- 
kai yra gabūs aktoriai. Todėl Aido Choras pasirū
pins sudaryti Rušinskų garbei gražią programą.

bus duodami 1-mą valandą dieną. Yra 
kad ir iš toliau atvykę turėtų progą 
ir pakankamai laiko sugrįžti namo, 
pasirūpins patiekti gerus pietus, 

bus gerai pavaišinti. Apart
, visi 
gero
Aido

Rengėjai

AIDO CHORO METINIS PIKNIKAS
SEKMADIENI., RUGSĖJO 7 SEPT.

t '

Aido Choras, vadovaujamas Mildred Stensler, dainuos piknike.

Steamboat Inu. Parke, 91 Steamboat Rd., Great Neck, L. I.
Piknikas prasidės 1 vai. dieną —:— Gera muzika šokiams

WORCESTEK, MASS.
LLD 11 kuopos mėnesinis susi

rinkimas 'vyks rugsėjo 8 d., 7.30 v. 
vakare, 29 Endicott St. Šiame su
sirinkimo turėsime padaryti galu
tinius aptarimus visų reikalų dėl di- 

j ūžiojo spaudos naudai pikniko, ku- 
Į ris įvyks Rugsėjo 14 d. Olympia 
Į l aike. Taip pat svarbiu filmų iš 

Lietuvos parodymas mūsų mieste, 
kada jis bus galima.

Visi stengkitės būii laiku.
Kp. Sekretorius <85-87)

RI( ŠIMONI) HILL, N. Y.
LD.S 13 kuopos susu inT:imas įvyks 

kolvū’tadienio vakare, rugsėjo 4 d., 
Liberty Auditorijoje. Visi kuopos 
bagiai kviečiami susirinkime daly
vauti. Seimo delegatai iduos ra
portus, lai bus svarbu visiems iš
girsti. Valdyba. 84-85)
i--------------------------------------------------------- *

BRO( ETON, MASS.
LLD 6 kp susirinkimas įvyks 

į lugsūjo 8 d., 7:30 v. v Nariai pra- 
, šomi dalyvauti, nes yra daug svar- 
i bių reikalų apsvarstymui. Geo. 
i Shirr.ailis. <84-86)
I ________ ____________________

BROOKLYN, N. Y.
LD.S ii kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 2 d., 7.30 v. v. Liberty Au
ditorium. 110-<i6 AlLar.tic Avenue, 
Richmond Hill. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti. Kurių duoklės ne- 

1 užmokėtos, malonėkite ateiti ir už
simokėti, kad nesusispenduol umūt. 
Valdyba. (81-86)

BROC KTON, MASS
į Rugsėjo 7 d., Biručių pašalpinės 
i Draugystės piknikas.
i Rugsėjo 14 d., rengia Liet. Kny-
[ gynas ir LLD 6 kp.
; Rugsėjo 21 d., rengia Cambridge 
į Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas.

Piknikuose bus gerų valgių ir gė
rimų, muzika ir kas tik piknikui 
i eikalinga.

Paieškojimai
Aš, Julius Kučinskas, sūnus Jur

gio, kilęs iš Smilių parapijos, Panc- 
! vėžio apygardos. Kauno rėdybos, gy- 
i venos Vaizgių kaime, tarnavus Bud- 
riškio dvare, paieškau brolio Povi4 
lo Kučinsko ir jo žmonos iš Vale-; 
lių kaimo, išvykusio caro laikais į 
Ameriką, Philadelphiją. Taipgi ieš
kau antro brolio Jono Kučinsko ir 
jo žmonos Švajržd^'tės, iš to paties 
kaimo ir gyvenusio Pbiladclphijoj.

Paieškau sesutės Paulinos Kučins
kaitės, ištekėjusios iš Pctgo Povi
laičio, gyvenusios Cbicagoje. Ma
no antraas.

Jezno rajonas
Butrimonių paštas
Vežiunių kaimas 
Julius Kučinskas 
Lithuania> USSR

Bronė Levanavičiūtė, po vyru 
Ožalienė, paieško j Ameriką išvy
kusio dėdės Nikodem Yankousky, 
Anksčiau gyveno Cbicagoje. Labai 
r.iorėčiau su juo susirašinėti. Būtų 
labai smagu, jei .jis pals, ai’ kurie 
apie jį 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 i 
Montreal^ (Kanadoj), o 1909 m. at-^ 
vyko į Brooklyn, N. Y. Labai no- 
lėčiau su juo susisiekti. Prašau 
jo paties atsiliepti, arba kas apie jį 
žino man pranešti. Būsiu dėkingas, 

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

Preikšytė Aleksandra, d. Juozo, 
ieškau savo sesers Graži Ii jos Juo- 
dienės. Anksčiau gyveno Albany 
mieste. Prašau rašyti sekamu ad
resu, už kų tariu ačiū. Preikšytė 
Aleksandra, A. Panemunė, Vaidoto 
g-vė, nr. 111, b. 3, Kaunas, Lithua
nia, USSR.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.
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