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KRISLAI
Vasara baigiasi.
Dar du piknikai.
Mokyklos atsidaro. 
Rinkimai.

Rašo R. Mizara

Taigi vasara jau baigiasi. 
Prasidės ruduo. Mūsų visuo
meninis judėjimas vyks svetai
nėse. Tačiau mes, rytiečiai, 
dar turėsime dvi vasariškas 
pramogas.

Rugsėjo 7 dieną mūsiškis 
([Mdo Choras ruošia savo mė
žinį pikniką; jis bus Great 
Necke.

Rugsėjo 14 d. Worcesterio 
lietuviu puošniajame Olim
pijos parke įvyks spaudos pik
nikas.

Tai. atrodo, bus paskutiniai ' 
šių metų mūsų piknikai.

Padarykime juos sėkmių-j 
gaiš. .

Visoje šalyje atsidaro mo
kyklos. Milijonai jaunų žmo
nių šviesis, mokysis, sieksis 
Įsigyti žinių, kad gyvenimą 
galėtų geriau pažinti, kad 
būtų naudingi sau ir kitiems.

Deja, skundžiamasi, kad 
daugelyje miestų štokuos mo
kytojų. O jų per maža dėl to, 
kad mokytojų algos per ne- 
lyg mažos, kad j mokytojus 
dar vis neatsižvelgiama kaip i 
labai svarbius visuomenės na
rius.

Nemažai mokslui pakenkė 
ir. ragangaudžiai, kurie per 
A>tistarųjų metų eilę be jokio 
reikalo mokytojus puolė, ink- 
vizavo, mėtė iš vietų.

Visa tai, aišku, neigiamai 
paveikė i visą žmonių švieti
mą.

Bet tai dar ne viskas.
Pietinėse valstijose, kur di

delę gyventojų dali sudaro 
negrai, mokyklose dar vis te
beveikia segregacija: negrų 
vaikai neįleidžiami į tas mo
kyklas, kuriose mokosi baltų
jų vaikai.

Nors jau praėjo keletas me
tų, kai šalies Aukščiausiasis 
Teismas nutarė, kad segrega
cija mokyklose būtų panaikin
ta, ii dar toli gražu nėra pa
naikinta. Dar ir daugelyje 
šiaurinių valstijų miestų mo
kyklose segregacija tebėra!

Ir štai, kyla rimtas klausi
mas: kas bus? Ką Aukščiau
siasis Teismas pasakys dėl 
4atle Rock Centrinės mokyk
los? Jeigu teismas pasakys, 
kad segregacija ten turi būti 
panaikinta, kad septyni neg
rai turi teisę ten mokytis kar
tu su baltųjų vaikais, tai ką 
d a rys g u b e r n a to r i u s Fa ubu s ?

Greit visa tai sužinosime.
. Blogiausia tai, kad prezi
dentas Eisenhoweris netaria 
tuo klausimu aiškaus žodžio.

Už dviejų mėnesių (lapkri
čio 4 d.) įvyks JAV rinkimai 
atstovų į Kongresą. Bus ren
kami visi atstovų buto nariai, 
taipgi trečdalis senatorių. Kai 
kuriose valstijose bus renkami 
seimelių deputatai, guberna
toriai ir kiti pareigūnai.

Rinkiminė kampanija jau 
prasideda.

Amerikos darbo žmonių ne
laimė ta, kad jie dar vis ne
turi savo partijos, liaudiškos 
politinės partijos.

Neturi savo tikros partijos 
d^J ito, kad darbo unijų vado
vybe tebesivelka kapitalistinių 
partijų uodegoje.

Tačiau, kai kur bus išstatyti

Mūšiai dėl Quemov: 
karo pavojus

Washingtonas. — Trečia
dienį Valstybės sekretorius 
Dulles išsiskubino pas pre
zidentą Eisenhovzerį į New
port, R. L Baltojo Namo 
spaudos sekretorius J. Ha
gerty pareiškė, kad jie 
svarstys “susidėjusią pavo
jingą padėtį Formozos už
lajoje”.

Kaip žinome, jau dvi sa
vaitės eina mūšiai Kinijos 
pakraštyje Quemoy salų 
srityje. Čiang Kai-šekas ir 
karo šalininkai daro spau
dimą, kad Jungtinės Valsti
jos neleistų Kinijai atsiimti 
Quemoy ir Matsu salas.

Bet prezidentui artimi

į Kas kaltas dėl 
; auto nelaimią

Washingtonas. — Įvai- 
! rios įstaigos tyrinėja: ko
dėl Amerikoje tiek daug 
yra auto nelaimių? Better 
Vision Institute sako, kad 
vienas trečdalis automobi
listų blogai mato.

Bet apdraudos kompani
jos, kurios daugiausia tyri
nėja, tai įrodo, kad dau
giausiai nelaimių yra ne 
tarpe senojo amžiaus vai
ruotojų, o tarpe jaunuolių 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus. 
Apdraudos kompanijos tuo- 
mi pasiremdamos daugiau 
ima nuo jaunų ir už ap- 

. d raudą.

“IR TAIP NEGERAI, IR 
ANAIP BLOGAI”

Londonas. — Vakarai, 
siekdami mažinti savo daly
se nedarbo krize, palengvi
no prekybą su Tarybų Są- 

| junga ir kitais demokrati
niais kraštais. Bet kada 
Vakarai nori parduoti pre
kių. tai ir Rytai to paties 
siekia. Dabar anglų kapita
listai svarsto, kaip pastoti 
kelią tarybiniu prekių įve
žimui i Anglija. Supranta, 
jeigu jie kenks Rytų prekių 
įvežimui, tai jie negali lauk
ti, kad ir jų prekes pirktų.

Yokohama. — Susikūlė 
Amerikos karinis “F-J-3” 
lėktuvas. Abu lakūnai žuvo 
ir sužeidė 6 japonus, nes 
lėktuvas nukrito ant namų.

Washingtonas. — Fede
ralinė vyriausybė turi 2,- 
373,400 patarnautojų.

kandidatais į visokias vietas 
pažangesni žmonės.

New Yorko miesto (Harle
mo rajone) žmonės galės bal
suoti už įžymųjį veikėją į 
valstijos senatą — už Benja
miną J. Davisą.

Benjamin J. Davis — neg
ras, ryžtingas kovotojas už 
liaudies interesus. Jis yra bu
vęs New Yorko miesto tarybos 
narys. B. J. Davis—komunis
tas, bdt jis kandidatuoja Liau
dies Teisių Partijos (People’s 
Rights Party) sąraše. 

žmonės vis dažniau kalba 
apie 1955 metų pareiškimą, 
kada buvo pasakyta, kad 
Jungtinės Valstijos neleis 
Kinijai atsiimti Formozos 
ir Peskadorių salų. Tada 
nieko nebuvo sakyta apie 
Quemoy ir Matsu salas.

Komercinė .spauda daug 
rašo apie .Čiango karinių 
laivų pasisekimus Quemoy 
salų srityje. Bet United 
Press korespondentas Nor
man Williams, kuris su 
čiangkaišekiniais bandė pa
siekti Quemoy sala, bet bu
vo priverstas grįžti, sako: 
“Komunistai yra pilnai ap
supę ir atkirtę Quemoy sa
las nuo Formozos.”

Sako, kad eikvoja 
pinigus ginklams

Washingtonas. — Sena
torius Stuart Symington, 
demokratas iŠ Miss o u r i 
valstijos, kritikavo Eisen- 
howerio valdžią už eikvoji
mą pinigų ginklams. Jis sa
kė, kad republikonų valdžia 
apie $7,500,000,000 į metus 
išleido pinigų tokiems gink
lams, kurie, “karui ištikus, 
būtų beverčiai”.

Jis kritikavo gaminimą 
senų rūšių ginklų ir “Nike” 
raketų. Sakė, kad Tarybų 
Sąjunga yra p r a 1 e n k u s 
Ameriką, ką patvirtina jos 
sputnikai.

AUGA KOMUNISTU 
ĮTAKA ČILĖJE

Santiago. — Ketvirtadie
nį Čilėje buvo prezidenti
niai rinkimai. Komunistai 
ir kairieji rėmė Liaudies 
Fronto kandidatą Salvador 
Allende. Miesto aikštėje 
Liaudies Frontas, komunis
tų vadovaujamas, turėjo 
masinį' susirinkifną. Daly
vavo virš 40,000 žmonių. Vi
sur plevėsavo raudonosios 
vėliavos.

GRAIKAI SUPYKO 
ANT AMERIKOS

Atėnai. — Lesbos salos 
gyventojai labai supyko ant 
Jungtinių Valstijų už nuo
latinę ginklų pagalbą Tur
kijai. Ši sala užima tik 632 
ketvirtainių mylių plotą ir 
yra arti Turkijos, į šiaurę 
nuo Dardanelių. Nepaisant 
to, kad Turkija ir Graikija 
yra NATO nariais, graikai 
į turkus žiūri kaipo į amži
ną savo priešą. Jie prisime
na tą, kaip turkai juos lai
kė pavergę per 400 metų.

RASINĖS RIAUŠĖS 
LONDONE

Londonas. — Jau savaitė 
laiko, kaip Londone karto
jasi riaušės tarpe baltųjų 
ir negrų. Baltieji šovinistai 
puola negrus Notting Hill 
distrikte. Jie skleidžia pra
simanymus, būk “negrai 
atima baltųjų darbus”. Po
licija areštavo 50 baltųjų.

Tarybų Sąjunga 
bus su Kinija

Maskva. — Tarybinė 
spauda pareiškė, kad tie, 
kurie grūmoja Kinijai, tai 
“lai nepamiršta, kad Kinija 
ir Tarybų Sąjunga turi sa
vitarpinę sutartį”. “Prav
da” rašo, kad jeigu užsienio 
imperialistai pultų Kiniją, 
tai “Tarybų Sąjunga teiktų 
Kinijai medžiaginę pagal
ba”. I c

Dienraštis rašo, kad ap
sirinka Amerikos politikai, 
kurie mano, kad tokį karą 
būtų galima lokalizuoti..

Japonai jau susirūpino 
Amerikos karo bazėmis

Tokio. — Japonijoje liau
dis sujudo prieš Jungtinių 
Valstijų karines bazes. 1951 
metais JAV su Japonija pa
sirašė karinę 17-kos metų 
sutartį. Pagal tą sutartį 
Amerika laiko Japonijoje 
armijos ir karinio orlaivy- 
no jėgas. Jungtinių Valsti
jų karinė komanda gali iš 
tų bazių veikti visai nesi- 
tardama su Japonijos, vy
riausybe.

Įtempta padėtis tarpe Ki
nijos ir Čiang Kai-šeko pa
statė Japonijos žmones į 
rimtą padėtį. Jeigu Ameri
kos karinis orlaivynas iš 
Japonijos veiks prieš' Kini
ją, tai ką darys Kinija? Ta
rybų Sąjunga pareiškė, kad 
ji teiks. Kinijai visokią pa
galbą.

“Tai pavojinga padėtis

Vėliausios ^iuios
WASHINGTONAS.—Val

diškuose rateliuose kalba
ma, kad jeigu Kinija puls 
Quemoy salas ir čiangkaise
kiniai negalės atsilaikyti, 
tai tada veiks Jungtinių 
Valstijų karinės jėgos.

Suprantama, kol kas nė
ra pasakoma, koks bus tas 
veikimas: ar ginklų pagalba 
tas salas palaikyti Čiang 
Kai-šeko rankose, ar tik jo 
jėgas išvežti iš tų salų.

TAIPEI. — Kinijos ka- 
nuolių ugnis visai atkirto 
Quemoy salų susisiekimą su 
Formoza.

Amerikos pulki n i n k a s 
Franklin Flinian, kuris 
bandė su čiangkaišekiniais 
pasiekti Quemoy salas, sa
ko: “Aš niekados nemačiau 
taip didelės ir koncentruo
tos artilerijos ugnies.”

CHICAGO, Ill. — Buvęs 
prezidentas Trumanas kal
tino Eisenhowerio adminis
traciją, kad ji būk Jungti
nių Valstijų neparuošė ka
riniams veiksmams. Jis sa
kė, kad Tarybų Sąjunga tu
rinti 175 tankų ir mechani- 

'zuotas divizijas, o Jungti
nės Valstijos — tik 15 di
vizijų.

Tuo pat kartu Trumanas 
piktai puolė Tarybų Sąjun
gą. Jis sakė, būk ji nenusi

Islandiečiai gina 
savo teises

Reykjavikas. — Islandi
jos kraštų apsaugos laivas 
suėmė britų žvejų laivą 
“Lord Plunder”, atsivarė 
į šią prieplauką, atėmė žu
vis ir kapitoną nubaudė $4,- 
500 už gaudymą žuvų Islan
dijos vandenyse.

Bet kiti du britų žvejų 
laivai, kurių žvejai ir jūri
ninkai apsiginklavę kir- 

i viais, geležinėmis štango
mis, užpuolė islandiečius, 
dar šį kartą išsisuko nuo 
suėmimo.

Japonijai”, pareiškė parla
mente socialistų vadas. Bu
vęs Japonijos premjeras 
Kishi taipgi sakė: “Dabar 

I Japonija turi pakankamai 
Ijėgų savęs apsigynimui, tai 
būtinai reikia peržiūrėti su
tartį su Amerika.”

Jis ir eilė kitų parlamen
to narių sako, kad reikia 
pakeisti sutarties punktus 
taip, kad Jungtinių Valstijų 
karinė komanda negalėtų 
veikti iš savo bazių be pasi
tarimo su Japonijos valdžia.

Visa eilė kairesnių atsto
vų reikalauja, kad Amerika 
uždarytų didžiumą savo ka
rinių bazių Japonijoje, nes 
“jos nereikalingos Japoni
jos apgynimui”. Jie numa
to, kad tos bazės gali Japo
niją, prieš liaudies norą, 
įvelti į karą.

ginkluojanti. Gi kaip žino
ma, Tarybų Sąjunga yra 
paskelbus, kad nuo Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos ji 
savo ginkluotąsias jėgas su
mažinus apie 2,500,000 vy
ru, v

KAIRAS.—Jungtinės A- 
rabų Respublikos preziden
tas Nasseris griežtai pasi
sakė prieš Jungtinių Vals
tijų palaikymą Čiang Kai- 
šeko Formozos saloje. Jis 
sakė, kad tai yra agresijos 
žygis iš Amerikos pusės 
prieš 650,000,000 gyvento
jų Kiniją. Amerikos valdi
ninkai esą Formozą pripa
žinę “Kinijos nedalomąja i 
dalimi.”

ALEXANDRIA, Va. — 
Viešųjų mokyklų viršinin
kai atsisakė įleisti 30 negrų 
mokinių į bendrąsias mo
kyklas su baltaisiais.

NEW YORKAS.—Penn
sylvania ir New York Cent
ral geležinkelių viršininkai 
reikalauja iš valdžios leisti 
jiems pakelti važiuotės kai
nas 15 procentų. Jie sako, 
kad kitaip jie negalės tęsti 
traukinių kursavimo.

Ginam. — žuvo Amerikos 
karinis lėktuvas su 19 žmo
nių.

MOKYKLŲ ATIDARYMAS 
IR LIAUDIES VAIKAI

Washingtonas. —Vėl pra
sidėjo mokslo metai. Nors 
mūsų šalis turtinga, turime 
galimybes mokslui, bet iki 
10 proc. gyventojų yra be
raščiai, kaip skelbia Jungti
nių Tautų surinkti faktai.

Dažnai kalba valdžios 
žmonės, kad “permažai dė
mesio” kreipiama į mokslą. 
Mokytojų suvažiavimai pri
ima rezoliucijas, reikalauja 
statyti daugiau mokyklų, 
paruošti didesnius kadrus 
mokytojų, pakelti jų algas 
ir pagerinti sąlygas, bet 
balsai pasilieka girioje.

Numatoma, kad dabar 
pradines mokyklas lankys

Ar TSRS iššaus 
žmogų į erdvę?

Maskva. — Tarybiniai/ 
mokslininkai iššovė milži
nišką 3,718 svarų raketą, 
kuri pasiekė 280 mylių 
aukštį ir nusileido į nužy
mėtą vietą. Raketoje buvo 
du šunes po 18 svarų kiek
vienas. Šunes rasti sveiki 
ir pilnoje tvarkoje.

Ši raketa buvo 800 svarų 
sunkesnė už “Sputniką III”. 
Tokių milžinų iššovimai į 
erdvę ir jų nusileidimai į 
nužymėtą vietą yra didelis 
pasiekimas. Dabar moksli
ninkai kalba apie žmogaus 
iššovimą raketoje.

PIETIEČIAI NEIGIA 
NEGRŲ TEISES

Little Rock, Arkansas. — 
Gubernatorius Faubus pa
reiškė : jeigu federalinė 
valdžia bandys su armijos 
pagalba padėti negrus stu
dentus į mokyklas, tai tik 
daugiau pietiečius apvie- 
nys. Virginijos gubernato
rius J. Lindsay sako, kad 
jis uždarys mokyklas, jeigu 
valdžia vers prie integraci
jos.

PER LABOR DAY ŽUVO 
621 ŽMOGUS

Washingtonas. — Per 
Labor Day šventes vien au
tomobilių nelaimėse žuvo 
420 žmonių. Tuo pat laiku 
114 prigėrė ir 87 žuvo kito
kiose nelaimėse. Per tris 
metines šventes, būtent, Me
morial Day, Liepos 4 ir La
bor Day, vien automobilių 
nelaimėse žuvo 1,161 žmo
gus.

DAKTARAI APIE 
ATOMINĮ GYDYMĄ

Geneva. — Tarptautinėje 
mokslininkų ir daktarų kon
ferencijoje dėl atominės jė
gos naudojimo civiliniams 
Poreikiams yra skirtingų 
minčių. Amerikos moksli
ninkai skelbia, kad tam t’k- 
ras ligas galima atomais 
sėkmingai gydyti. Kitų 
šalių atominiai specia
listai ir daktarai turi skir
tingų mnčių.

31,800,000 vaikų, vidurines 
9,000,000 ir visas aukštes
nes — 3,600,000 jaunuolių.

Nuo seniau turime 1,221,- 
500 mokytojų, naujai pa
ruoštų šiam sezonui yra 
113,000, bet stoka dar 132,- 
000. Stoka mokytojų, nes 
nuo 1930 metų jų algos toli 
pasiliko lyginant su pragy
venimo reikmenimis.

“Federalinė valdžia labai 
mažai prisideda prie moks
lo reikalų. Šio sezono mo
kykloms yra skiriama tik 
$400,000,000. Visa mokslo 
išlaidų našta paliekama 
valstijoms, pavietams ir 
miestams.

Milžiniški žemės 
ūkiai Kinijoje

Pekinas. — Kinijoje dar
bo valstiečiai susijungė į 
kooperatyvus ir kolekty
vinius ūkius. Per šimtus 
metų jie vargo ir dirbo ki
tiems, tai dabar ūpingai 
jungiasi ir dirba savo nau
dai.*

Ypatinga padėtis Kinijo
je, kad organizuojasi milži
niški ūkiai. Pietinėje Hona- 
no provincijoje buvo 5,400 
kolūkių. Dabar jie susijun
gė į 208 ūkius, kurie turi 
po 35,000 žmonių.

ŠIMTAIS MIRŠTA NUO 
MIEGLIGĖS

Tokio. — Japonijoje ir 
Pietinėje Korėjoje siaučia 
miegligės epidemija. Į trum
pą laiką Japonijoje miegli- 
ge susirgo 5,500 ir mirė 
virš 1,000 žmonių.

Iš Pietinės Korėjos pra
neša, kad ten mieglige ser
gančių užregistruota 3,616 
ir jau mirė 765 žmonės.

SURADO SENO SARDIS 
MIESTO LIEKANAS •
Cambridge, Mass. —Ame

rikos archeologi štai po 
dviejų mėnesių darbo sura
do Lydi jos sostinės Sardis 
miesto liekanas. Šis miestas 
buvo įsteigtas 600 metų 
pirm mūsų gadynės. Jį su
griovė mongolai 1302 me
tais. Sardis miestas būva 
prie Gediz upės, dabartinė
je Turkijoje, į rytus nuo 
Izmir (Smirnos) miesto.

Londonas. — Nors Angr 
Ii jos valdžioje auga prita
rimas Jungtinių Valstijų 
politikai Kinijos reikaluo
se, bet anglai nesutiks būti 
įvelti į karą dėl Quemoy ir 
Matsu salų. Anglų tarpe di
dėja supratimas, kad užbai
gimui nesusipratimų Toli
muosiuose Rytuose galėtų 
pasitarnauti priėmimas Ki
nijos į Jungtines Tautas.*

Romia. — Popiežius siūlo, 
kad Dominikonų zokonin- 
kai pasiimtų pareigą kovoti 
prieš komunizmą.
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BURBULAS
IŠ LIETUVIŲ KUNIGŲ bene pats kytriausias yra 

J. Balkūnas. Jis sumislija visokių “štukų” ir, žinoma, 
dažnai save pasistato Į labai nepavydėtiną vietą. .

Štai neseniai Balkūnas sugalvojo, kad reikia šaukti 
“pasaulio lietuvių seimą.” Ir ar jūs manote, jis to nepa
darys? Taip, padarė!

Sušaukė “seimą”, iš kurio juokėsi kičKvienas, kuris 
gali juoktis. Balkūno “seimas” įvyko New Yorke. Jau 
net ir Marijonų Draugo davatka, Norkeliūnaitė, rašyda
ma tame laikrašty (š. m. rugp. 29 d.) praneša, kad “pa
saulio lietuvių seime” užsiregistravo viso labo tik 58 at
stovai...

Į prezidiumą, be kitų, pakviesti “kun. Ragažinskas 
iš Brazilijos, kun. Kazlauskas iš Anglijos, kun. V. Bal
čiūnas'iš. Italijos.” Vadinasi, kunigų ten netrūko—stoka- 
vo tik žmonių, delegatų.

Čikagiškė Vilnis (š. m. rugpiūcio 28 d.) teisingai pa
stebėjo, kad “Tas jų ‘pasaulinis’ seimas mažiau tereiks 
negu plumpterėjimas botagu vandenin.” Taip ir buvo. 
Pavadinę savo “seimą” gražiai skambančiu anglišku pa
vadinimu — “Lithuanian World Congress” — šaukė j ai- 
balamūtai tikėjosi tuo būdu paveikti anglišką spaudą. 
Bet nepavyko ir tai. Visi matė, kad kalnas pagimdė pelę.

Aišku, J. Balkūno ir kitų klerikalų tikslas buvo: pa
sipinigauti ir paskleisti kiek galima daugiau klerikališ- 
kos propagandos, sustiprinti klerikalizmą.- Ar tai jiems 
pavyko?. Sunku spręsti. Atrodo, kad nepavyko, kadangi 
nieks tuo burbulu netikėjo.

J. BALKŪNAS, kuris vadovauja “.Pasaulinei lietu
vių bendruomenei”, šaukdamas šį “seimą”, aišku, labai 
norėjo “pasirodyti” Kiek tai jam pavyko, nežinome. Ga
lėjo atsirasti durnius-kitas, kuris davė dolerį ar dau
giau. Bet žinome, kad viskas brangiai kaštuoja: svetai
nių ir ktų dalykų nemokamai juk negausi.

Na, o kaip gi J. Balkūnui pavyko su savo “vieros” 
sutvirtinimu? Reikia nepamiršti, kad “pasaulio lietuvų 
seimas” buvo šauktas ir šv. Kazimierui (Kaziukui) pa
gerbti — atžymėti 500 metų jo gimtadienio sukaktį.

Čia, galimas daiktas, Balkūnui geriau pavyko, nes 
jis gavo progą švento Patriko katedroje pasakyti “pa
mokslą”. Tas jo pamokslas buvo labai naivus, sakytume, 
tiesiog kvailas. Balkūnas, pasistojęs New Yorko katali
kų katedroje, pasakojo tokias pasakas: 15-ame amžiuje 
Kaziukas prisikėlė iš numirusių ir padėjo Lietuvos ka
riuomenei (kurią sudarė dauguma rusų ir baltarusių) 
apginti Polocko miestą ir persikelti per patvinusią upę; 
pagelbėjo sumušti rusus.

Na, kas čia yra, ar ne pasaka?! Kiekvienam, 
kuris yra susipažinęs su Kaziuko (Kazimiero) gyveni-, 
mu, aišku, kad jis mirė ėdamas “meilės ligų”. Atsikelti 
iš numirusių jis, žinoma, negalėto. Tai pasaka, kurią iš
galvojo lenkų dvasininkija, o vėliau lietuviški kunigai 
pasiėmė ją už tikrą atsitikimą!

Pagaliau, Kaziukas čia ir nekaltas. Jei jis iš tikrųjų 
atsikeltų iš numirusių, tai pirmiausia užprotestuotų prieš 
Balkūną, kam šis taip apie jį kalba!

Bet J. Balkūnui rūpėjo šia proga “paėsti” ir rusus. 
Rusų jis neapkenčia dėl to, kad Rusijoje pirmiausiai bu
vo nuverstas kapitalizmas ir tos šalies darbo žmonės sėk
mingai kuria komunnistinę santvarką, kurios veltėdžiai 
labai neapkenčia. Štai kame visa paslaptis! '

Ar J. Balkūnas tokia savo pasaka pasigavo 
nors vieną avelę, nežinome, ir tai nėra svarbu.

MŪSŲ KORESPONDENTAS Šilėnas, dalyvavęs ta
me “seime”, rašo, jog ten kalbėjusieji sakėsi, kad jie esą 
“tremtiniai”.

Kokie jie tremtiniai? Kas juos ištrėmė iš Lietuvos? 
Tai elementai, kurie 1944 metais pabėgo pas Hitlerį ieš
koti pastogės. Jie (daugumoje) bėgo iš Lietuvos, nes bi
jojosi liaudies keršto — liaudies, kuriai jie labai nusidė
jo, kai hitlerininkai buvo okupavę Lietuvą. Tai lietuvių 
tautos, Lietuvos liaudies neprieteliai. Ir jie čia buvo su- 
vykę pagarbinti Kaziuką, pabliauti prieš Tarybų Lietu
vą, pakolioti rusų tautą.

PASAULIO LIETUVIŲ seimas negali būti be Lie
tuvos žmonių atstovų. Turime pasakyti, kad 1935 metais 
(Smetonos viešpatavimo laikais) į Kauną sušauktas “pa
saulio lietuvių kongresas”, nepaisant visokių represijų 
iš fašistų pusės, visgi turėjo ką nors panašaus į pasauli
ni sambūrį. O šis, J. Balkūno šauktas seimas, nieko pa
našaus neturėjo.

Ot, susirinko keletas dešimčių davatkų, kunigų ir 
kai kurių smetonininkų (Sidzikauskas ir kt. lietuvių tau
tos priešai), na, ir atlaikė “pasaulinį seimą”.

Bet tai yra gėda, tai yra kvailų desperatų, nusista
čiusių prieš lietuvių tautą 'balamūtų balsas, į kurį joks 
padorus ir savigarbus žmogus nekreipė ir nekreips jo
kio dėmesio!

Taip, anksčiau ar vėliau pasaulio lietuvių seimas 
įvyks, bet jis įvyks Vilniuje, Tarybų Lietuvos sostinėje.

Was ką taiG-itįiakc
KLERIKALAI IR DARBOj imamas, šis sutvėrimas, 

I kurio, matyt, ir ausys yra 
| suteptos nekaltų Lietuvos 
| žmonių krauju, dar kartą 
; pakartoja biauriausią melą, 
kad Lietuvos žmonės vokie
čius pasitikę išskėstomis 

, rankomis ir laikę juos savo 
j išvaduotojais, kad Lietuvos 
i “ūkininkas laukė vokiečių 
; kaip saulės užtekant” ir tt. 
i Ten, budelių žvalgy boję, 
j straipsnio autorius visos 

; vardu žvalgybos 
[viršininkui pasakęs: “Už

UNIJOS
Kongresinio komiteto ty 

rinėjimai ir atiden girnai! 
apie suktybes kai kuriose i 
darbo unijose, davė medžią- “ 
gos lietuviškiems klerika
lams savo parapijomis pa-į 
kurstyti prieš visas darbo 
unijas. Kunigai nebūtų ku
nigais, jeigu jie simpatizuo
tų organizuotų darbininkų | 
judėjimui uz pagerinimą Lietu‘vos 
savo būkles. ...........

štai ką Brooklyno pran- I „‘^Zmejums
,ciskonų Darbininkas (rugp.' dėkingi...”
29 d.) atvirai gieda:

“Amerikos darbininkų 
milijonai yra gangsterių 
gijoje; gangsterių vadai 
bininkų pinigais gyvena 
karaliai, papirkinėja pareigū
nus, užčiaupia valdžios žmo-: 
nėms lūpas, vykdo žmogžu
dystes. Ir niekas jų negali su
valdyti, kol nėra reikalingų 
įstatymų...”

Bet tai yra balsas kraš- ■ 
tutiniausių reakcion i e r i ų “pasitiko išskėstomis 
prieš darbo unijas. Kaip;pomis ’ j___ W... .L_____
tik jie reikalauja įstatymų “Lietuvos ūkininkas laukė 
suvaržymui darbo unijų, ’kaip šaulės užtekant”! 
Kaip tik šituos melus ir r . .... ..
prasimanymus prieš darbo Lietuviškųjų parsidavėlių 
unijų judėjimą dabar kar- buvo ne tik ta-
toja ir lietuviu klerikalu! in.e’ Jie padėjo naciams 
eLnnrin " L Lietuvos žmones skersti,

masiniai žudyti. Jų baisi 
nuodėmė ir tame, kad jie 
ir šiandien tuos baisūnus 
gina ir begėdiškai kartoja 
melą, būk Lietuvos žmonės 
laukę vokiečių kaip, saulės 
užtekant!

Bet štai Chicagos menše-
trys vikų Naujienose (rugp. 30 
ver- 
dar-
kaie; sušaudymą du naciai gavo 

po 15 metų. Masinis lietu
vių ir žydų šaudymas atlik
tas v o k i e c iams įeinant į 
Lietuvą karo pradžioje”

Tai tokie buvo Lietuvos 
“išvaduotojai.” Tai tokius 
skerdikus Lietuvos žmonės

ran- 
arba tokiu skerdiku

d.) skaitome sekamą pripa
žinimą: “Č7.ž 5,202 žmonių,

Kas tą kampaniją prieš 
darbo unijas finansuoja? 
Aišku, jog ją finansuoja 
stambusis kapitalas.

STAMBIOJO BIZNIO 
ĮTAKA VALDŽIOJE

Leidinys “The Church
man” 1950 metų spalio 1 d. 
padavė išgarsėjusio majoro- 
generolo Butlerio nuomonę 
apie didžiojo biznio įtaką , 
mūsų šalies politikoje. Gen. i 
Butl-er sakė: ' ■

Peržiūrėjus 
^Šviesą”

Prieš kelias dienas gavau 
no. 3 šių j nietų žurnalė

“Trisdešimt trejus metus ir! šviesos ir perskaičiau, 
keturis mėnesius aš praleidau Beveik visas šis numeris pa- 
aktyvioje tarnybo je kaipo na-1 Švęstas LLD suvažiavimui, 
rys mūsų šalies opiausios mi-' kuris įvyko Pittsburgh, Pa. 
litarinės jėgos — Marinų kor-; Labai gražiai skamba su- 

važiavimo vienbalsiai pri- 
Į imtoji rezoliucija ir LLD 
pirmininkės K. Petrikienės 
pranešimas. Pastaroji labai

puso. Aš tarnavau visose vie 
tose nuo -antrojo laipsnio leite-; 
nanto iki majoro-generolo. Ir; 
per visą tą laikotarpį aš buvau 
Didžiojo biznio, Wall stryto ir .
bankieriu aukštos klasės iran- gi’užiai, trumpai ir vaizd- 4 4 I vy • a a vz • _ aai žiai nupiešia mūsų vienin- 

' tėlės ir garbingos apšvietos
• • • • *1 •

kis. Trumpai, aš buvau rakė 
tininku dėl kapitalizmo...

“Taip aš pagelbejau Meksi-1 organizocijos veiklą ir sun
kai ir ypatingai Tampico pro
vincijai 1914 metais tapti 
saugia vieta Amerikos žibalo 
interesams. Aš padėjau Hai
ti ir Kubai tapti National City 
banko direktoriams parankia 
vieta krautis pelnus... Aš pa-

; kenybes, su kuriomis teko 
susidurti laike Antrojo pa
saulinio karo ir ypač po jo- 
prasidėjus šaltajam karui, 
kuomet reakcija nejuokais 
buvo pasiryžus užsmaugti

dėjau 1909-1912 mm. tarptau-1 visokias laisves ir demokra
tiniam Brown Brothers ban- > tines liaudies teises. Vienok 
kui išvalyti Nikaraguą. 1916 j L.L.D., ačiū jos ištikimai 
metais aš padėjau Amerikos I vadovybei, kad ir su dide- 
cukraus interesams atvesti, Įįaįs nuostoliais, pasiliko gy- 
prie šviesos Dominikonų res-: vuoįį
publika Aš padėjau Ameri-Į ž ; , šviesos” redak- 
kos fruktų kompanijoms 19031, . i a i
metais padaryti saugia vieta Į į?1 iaus A. Bimbos piane- 
Hondurasą. Kinijoje 1927 m. Simas taip pat labai giaziai 
aš padėjau padaryti taip, kad nušviečia, kaip visos LLD 
Standard Oil kompanija gale- organizacijos, taip i 
tu veikti nekliudomai.

“Aš buvau apdovanotas gar- vaidmenį L 
be, medaliais ir pakėlimais į ga| įr klaidas?)

ir jos 
leidžiamo žurnalo “Šviesa” 

ir trūkumus, (o
aukštesnę vietą. žiūrėdamas 
atgal, aš manau, kad aš galė
čiau duoti ne vieną patarimą 
del Al Capone. <

“Pas: Liet. Bendruomenes” 
seimelio pažiūra į Lietuvą
Taip vadinamas “Pasau

lio Lietuviu Bendruomenės 
seimas,” kuris ' įvyko rug
pjūčio 28,- 29 ir 30 dd. New 
Yorke, nemažai laiko pa
šventė atsinešimui link Ta
rybų Lietuvos, ypatingai 
klausimui, kaip atsinešti į 
kultūrinį gyvenimą Tarybų 
Lietuvoje ir į jo poveikį į 
lietuvius kituose kraštuose.

Suvažiavimas, kaip žinia, 
buvo sueiga lietuviškų reak
cinių emigrantų, vyriausiai 
klerikalų. Kaip tokie, jie 
atsineša į dabartinę san
tvarką Lietuvoje kaip ne
permaldaujami priešai ir 
stengiasi matyti viską ten 
juodose spalvose. Bet tai ne 
viskas. Kalbos ir diskusijos 
tame suvažiavime parodė, 
kad praėjo tie laikai, kuo
met jie galėjo rėksningai ir 
pilnai neatsakomingai šauk
ti apie “bolševistinę rusiš
ką okupaciją,” apie “lietu
vių tautinės kultūros žudy
mą ” “
m a

Lietuvos nyki- 
ir panašiai.
Seniau ir dabar

nes uąuaies klo
do,” nes emigracija “per- 
sveriamai buržuazinė-mies- 
čioniška,” faktinai, nors ir 
ne žodiniai, tam priešpasta
tė ir pagrindinį faktą, kad 
Lietuvoje kultūra sveika ir 
klesti, nes ji paremta tuo 
geruoju liaudies klodu. Tas 
Idodas gimdo socializmą. 
Tas nepatinka ir Ylai, kaip 
nepatinka labiau reakci
niams jo kolegoms. Bet jis 
bent pripažįsta, kad be to 
klodo nieko gero negali bū
ti. A. Šilėnas

tie, kurie prieš komunizmą, 
kurie tik “prisitaikė”... Tas 
kalbėtojas, betgi, neįstengė 
išaiškinti, kaip tai yra, kad 
po tarybine santvarka lie
tuviška kultūra ne tik “iš
saugoma,” bet ji suklestėjo 
keleriopai. Jis taipgi ne
įstengė išaiškinti, kaip tai 
vra, kad Lietuvos kurian- 
tieji rašytojai ir kiti kultū
ros žmonės kuria socialisti
nėje dvasioje.

Jo teorijoje reiškėsi des
peratiškas noras pasisavin
ti tai, kas gera 
ir sakyti: “Štai, 
Tarybų Lietuva, 
slapti draugai!” 
čiai nusijuokti! 
kius žodžius Venclova 
Miliūnas, 
ir Š verias, Balčikonis 
Korsakas!

Ką daryti?
Kultūrinis poveikis 

Lietuvos buvo minimas 
veik kiekvieno atstovo kal
boje. Reikia pasakyti, kad 
ši problema dabar vargina 
reakcinius emigracinius ra
telius. Ką daryti? Vienas 
delegatas sakė:

“Nieko tokio. Mes gali
me nueiti ir pamatyti Lie
tuvos filmą, mes galime pa
siskaityti iš tenai gautą 
knygą, mes galime pasi
klausyti iš ten atėjusios 
plokštelės. Tik reikia mo
kėti atskirti propagandines 
dalis nuo tikro meno.”

Kodėl toks “liberališkas” 
atsinešimas? Keleri metai 
atgal pabėgėlių lyderiai su 
įsikarščiav imu griežtai 
smerkė viską, kas atėjo iš 
Tarvbu Lietuvos. Jie kal
bėjo apie “po okupanto

Medinių paukščių 
meistras

Daugelio Troškūnų tary
binio ūkio darbininkų na- 

sava-

Lietuvoje, 
ta daro ne 
bet mūsų
Kaip kar- muose galima rasti
išgirdę to- mokslio menininko *J o n o 

ir Slučkos drožinių. Jeigu kam 
Žmuidzinavičius‘

ir

iš
be-

nors reikia ką padovanoti, 
tai beveik visuomet krei
piamasi pas Joną. Jo gabių 
rankų padaryti kūrinėliai 
tampa puikiomis dovano
mis.

Tarybinio ūkio Petkūnų

Per tą keliolika metų ke
li faktoriai veikė ir tebevei
kia, — faktoriai, kurie at
šaldo tų reakcinių 
grantų rėksningumą. 
tarpe vis dažniau ir 
niau pasigirsta balsų, 
rie reiškia dvejojimą, 
taigi ją, susirūpinimą.

Vienas Bendruomenės va
deivų, Stasys Barzdukas, 
senoviškai kalbėjo apie tai, 
kad “po bolševizmo sutriuš
kinimo” Lietuvoje pasilik
sianti kultūrinė tuštuma, 
kurią jiems, tai yra tiems

i e m i g r a ntams, teks kaip 
‘ nors užpildyti.

Apie dešimt metų atgal j;)įzQnu sukurtus kūrinius 
toks pareiškimas būtų bu- apįe ]<acĮ jįe nega,li

emi-

ku- 
nos-

vęs reakcionierių sutiktas 
kaip savaime suprantamas 
ir natūralus. Bet ne šiame; 
suvažiavime. Visa eilė de
legatų atsistoję k a 1 b ė j o 
apie tai, kad pono Barzduko 
nuomonėje nėra daug logi
kos.

Ir jiems atsidaro akys 
kanadietis delega- 
kad kalbėti apie 

tuštumą Lietu- 
bergždžias dalv-

Apgalvojus tuos klausi-. kuriamos 
mus, reikia sutik’ti su d.

del Al Capone. Geriausia, ką Bimba, kad litei atūi inių jė- 
jis galėjo padaryti, tai su savo; SU visuomet stokavo, gi da- 
raketu operuoti trijuose mies
to distriktuose. Mes gi, mari
nai, operavome trijuose konti
nentuose...”

Iš BAISIOSIOS 
ISTORIJOS

i

Brooklyno Vienybėje 
(rugp. 29 d.) tilpo ilgas be 
parašo straipsnis “Vokie
čiai vengė imtis represijų 
prieš lietuvius.” Iš visko 
matosi, kad jį parašė buvęs 
žymus naciškų budelių tal
kininkas, nes jis pats pasi
sako, kad jis dažnai turėda
vęs reikalų “vokiečių karo 
žvalgyboje” ir visuomet bū
davęs vadovybės šiltai pri-

i bartiniais laikais dar la
biau jų stokuoja. Tai tikra 
tiesa! Jis sumini kelis as
menis, k u r i ų straipsnių 

> “Šviesa” niekuomet nema- 
i to, nors visi žinome, kad jo 
: (Bimbos) suminėti draugės 
-draugai užversti darbais, 
liuoslaikio stoka. Dar reikė
tų pridėt, kad ne visi žmo
nės yra vienodai energingi.

Man prisimena keletas 
ypatų, kurie galėtų rašyt. 
Kai kurie, rašydavo ilgus 
straipsnius apie gramatiš
kas klaidas, žodžių neteisin
gą tarmę. Bet kad parašyti 
korespondencijukę iš unijos 
veiklos, iš savo darbo įmo-

Vienas 
tas sakė, 
kultūrinę 
voje yra 
kas, kad verčiau reikia su
sirūpinti tuo, kad kultūrinė 
įtaka iš Lietuvos vis labiau 
paveikia užsienyje gyve
nančius lietuvius. Jis sakė, 
kad “Jau mus užplūsta iš 
Lietuvos knygos, plokštelės, 
net filmai...”

Buvo įvairių nuomonių 
apie tą kultūrinį poveikį iš 
Lietuvos. Viena tendencija 
buvo stengtis sudaryti įspū
dį, kad kas teigiama ir kū
rybiška Tarybų Lietuvoje, 
tas yra “rezistencija.” Esą, 
bolševikiniai Lietuvos val
dovai to nenori, bet Lietu
vos rašytojai rašo knygas, 
teatrai perstata veikalus, 

operos, sukami 
filmai ir tt. Vienas kalbė
tojas su pasikarščiavimu 
kalbėjo apie tai, kad “Kul
tūriniai lobiai liko ten, bet 
taipgi liko, kas juos saugo
ja. Juos saugoja Mokslų 
a k a d emijoje, bibliotekose, 
uni-evrsitetuose, iki Lietuva 
bus laisva, iki mes grįšime.” 
Kitaip sakant, lietuvišką 
kultūra Lietuvoje palaiko

nes, iš pasikalbėjimų su 
darbininkais, iš susidūrimų 
su priešingų srovių žmonė
mis — apie tai tie rašė j ai 
nenori rašyti. Gal tas jiems 
nesvarbu?

Vienok 3-čias numeris. 
“Šviesos” privalėtų būti pa
studijuotas.

Pasvališkis

gė
rėtis kuriniais, kurie atei
na iš tėvynės, kuri 
mu nasruose.” v

Dabar jie kalba kitaip. 
Jie kalba kitaip, nes jie 
jaučia, kad negali pastoti 
kelio natūraliam procesui. 
Amerikos, Kanados ir kitu 
kraštų lietuviai yra išsiilgę 
kultūrinių dovanų iš seno
sios tėvynės. Jų neatbaidy- 
si nuo lietuviško filmo, kaip 
tai sakoma, nei su basliu. 
Ir tas liečia ne vien eilinius 
žmones. Kai kurie ir patys 
vadovai negali atsilaikyti. 
Jie pasiduoda nostalgijai, 
jie nori matyti, ką kuria jų 
buvusieji kolegos, ir jie vis 
dažniau užsuka į vietas, 
kur galima gauti knygų iš 
Lietuvos; jie nusiperka lie
tuviškų plokštelių; jie ty
kiai užsuka į sales (pažan
giečių valdomas!), kur 
domi iš Lietuvos gauti 
mai...

Kinta ir įsitikinimas
Kad negalima visai izo

liuotis nuo dabartines Lie
tuvos, sutiko dauguma sei
mo dalyvių, nors ne vieno
du laipsniu. Prie to žymiai 
prisidėjo faktas, kad, nepai
sant, ką jie besakytų savo 
rezoliucijose ir deklaracijo
se, savo širdžių gilumoje jie 
jau netiki, kad dabartinė 
socialistinė santvarka Lie
tuvoje bus nuversta.

Būdinga, kad. kai kuriems 
seimo delegatams išspruko 
tokie išsireiškimai: “Jeigu 
bolševizmas bus iššluotas iš 
Lietuvos...” Tas labai ne
patiko vienam lyderiui, ku
ris stačiai padiktavo, kad 
negalima sakyti “jeigu,” 
reikia sakyti “kada”...

Kunigas profesorius Sta
sys Yla, kuris pareiškė, kad 
emigrantų bėglių kultūrinė 
veikla nepilna ir nenormali,

“sveti-

ro- 
fil-

J. SLUČKA 
skyriaus raštinėje ant sta
lo stovi trys vanagai, me- 
medžiotojas ir peleninė, pa
puošta pelėda. Pažvelgus į 
vanagus atrodo, kad tai iš
kamšos. Tačiau visi jie pa
daryti iš paprasto medžio 
gabalo. .Žiūri į juos, .ir ne
gali atsigėrėti: kiek kruopš
tumo ir sumanumo į šiuos 
darbus įdėjo kainio meni
ninkas.

Slučkos tėvas buvo žino
mas ano meto kaimo meni
ninkas. Jo pagamintus rai
dinius žaislus ir kitus da^K 
bus žinojo toli už 
kaimo ribų. Tėvas 
drožinėti ir sūnus, 
nysis sūnus Jonas 
drožinėti įvairius 
čiu k u s ir kitus
lūs būdamas aštuonerių 
metu. Nuo to laiko nemaža 
dirbtinių paukščių “išskri
do” iš Slučkos namų.

Štai ir dabar meistro 
kambaryje mes matome 
įdomų darbą. Šalia gandra
lizdžio du gandrai, išskėtę 
sparnus, tarytum, džiaugia
si sulaukę gausios • šei
mynos: gandralizdyje tu
pi keturi gandriukai. Meist
riškai padarytas ir kitas 
darbas — kregždė prie sa^ 
vo lizdo.

Jono Siučkos sūnus Vytu
kas taip pat jau drožinėja# 
Tiesa, jam dar nelabai se
kasi, bet, kaip sako liau
dies išmintis, mokytu nie
kas negimė.

gimtojo 
išmokė 
Vyres- 

p radę jo 
paūkš-

ALŽYRIEČIAI PURTO
PAČIĄ FRANCŪZIJĄ
Paryžius. — Alžyriečiai 

terorizuoja Paryžių ir ki
tus Francūzijos miestus. 
Paryžiuje buvo mesta ke
lios bombos ir padegta ga
zolino kubilai. Valdžia vien 
tik Paryžiuje areštavo virš • 
3,000 alžyriečių.

Londonas — Ketvirta die
na eina baltųjų ir negrų % 
riaušės negrų apgyvento
je miesto dalyje.

Bonna. — Vakarų Vokie
tija įsakė savo žvejams lai
kytis 12 mylių nuo Islandi
jos krantų. , >

2 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., rugsėjo (Sept.) 5, 1958



KAIP BUVO NUTIESTAS TELEGRAFAS 
i. PO ATLANTO VANDENYNU

Šachmatų pirmenybes

Šiemet rugpjūčio mėnesi 
buvo paminėta 100 metų 
nuo povandeninio telegrafo 
laidų (kabelio) nutiesimo iš 
Anglijos į Ameriką. Tais 
laikais tai buvo milžiniškos 
svarbos įvykis.

būbnus. Būbno garsai bu
vo ženklas, kad kas nors ne
paprasto atsitiko.

Kai kur būdavo iš anksto 
sukrauta degamos medžia
gos ir, reikalui esant, daž
niausiai, kada priešas pul-

Mūsų gadynėje, kada jau 
yra radijas ir televizija ži
nių perdavimui, telegrafas 
darosi kaip ir “nusenęs,” 
nors, tiesa, jis ir dabar yra 
vienas iš tikriausių žinių 
perdavėjų, kurio nesutruk
do nei audros, nei kitokios
ore pakaitos. ,

Svarba susisiekimo
1825 metais Taganrog© 

mieste, prie Azovo jūros, 
pietinėje Rusijoje, mirė ca
ras Aleksandras Pirmasis. 
Ar žinote, kad Peterburge 
tik po dviejų savaičių su
žinota, kad caras jau mirė9 
Ir žinią nešė didele pasku
ba.

O kaipgi buvo su laiškais? 
/iš Europos į Ameriką laiš
kai keliaudavo mė nesiūs 
laiko. Prieš 150 metų nebu
vo plentų, geležinkelių, tele
grafo, telefono, automobi
lių, dabartinių kelių — su
sisiekimas buvo labai sun
kus. Jis rėmėsi žmonių ir 
arklių kojomis.

Tiesa, visur žmonės dėjo 
pastangų ir ieškojo būdų 
greitesniam žinių perdavi
mui. Afrikoje, Amerikoje
ir kitur atsilikę žmonės, kai Morsė nutiesė telegrafo li- 
susidarydavo pavojus, ar iš- niją tarp Washington© ir
kildavo gaisras, mušdavo į Balti mores. Spaude “rak

davo, padegdavo tuos lau
žus. Dūmai ir liepsna buvo 
signalas, o

Vėliau buvo išgalvotas 
semaforinis telegrafas. Jis 
veikdavo, kaip dabar veikia 
vėliavukiu mosavimo “tele
grafas.” Įrengdavo stulpus
ant kalnų, kad nuo vieno 
būtu matomas kitas. Ant 
tų stulpų buvo tam tikri 
sparnai, kuriuos sukinėda- 

ivo ir jų pagalba perduoda
vo žinią. Ir taip stulpas nuo 
stulpo semaforinė “telegra
ma” ėjo pirmyn. Bet nak- 

; tis, rūkai, sniegas ar lietus 
| k 1 i u dė j u o sus i s i ek i m u i.

Morse išradimas
Amerikietis Samuelis 

Morse išgalvojo telegrafo 
aparatą ir raidyną. Jo te
legrafo aparatas veikė pa
našiai, kaip veikia prie du- 

I rų varpelis. Jeigu paspau
dęs knypkį laikysi ilgiau, 
j tai varpelis skambės ilgai, 
j jeigu tik paliesi ir pirštą 
atitrauksi, tai bus trumpas 
varpelio garsas.

S. Morsės telegrafo abėcė
lė ir cifros susidaro iš taš
ku ir brūkšneliu. 1844. m. c C 

tą” ir darė taškus ir brūkš
nelius (telegramos raides). 
(Dabar telegramas spausdi
na jau paprastomis raidė
mis, kokiomis yra spausdi
namos knygos.)

Morsės telegrafas spar
čiai platinosi. Buvo stato
mi stulpai, nutiesiamos lai
dų linijos nuo vieno miesto 
į kitą.

Telegrafo laidai 
po Atlantu

Bet tarp Europos ir Ame- 
merikos vis dar nebuvo 
greito susisiekimo. 1857 
metais anglas Cyrus W. 
Field sumanė nutiesti po 
Atlanto vandenynu telegra
fo laidus (kabelį). Buvo 
pasamdyti žmonės, kurie 
pagamino apie 3,000 mylių 
ilgio vielų virvę, apsuko ją 
nuo vandens apsaugojančia 
medžiaga. Sudarė planus: 
vieną galą vielos pritvirtin
ti Tiri jo j e, o kitą New
foundland© saloje, Kana
dos pakraštyje.

Tais pat metais rugpjū
čio 6 d. du Amerikos kari
niai laivai “Niagara” ir 
“Susquehanna” išplaukė iš 
Valenti ja užlajos, Airijoje, 
leisdami telegrafo laidus į 
Atlanto dugną. Gi tuo pat 
laiku kiti trys Anglijos ka
riniai laivai “Cyclops,” “A- 
gamemnon” ir “Leopard” 
išplaukė iš Newfoundland©. 
Planas buvo, kad laivai 
plaukdami vieni prieš kitus 
kabeli paguldys Atlanto

vandenyno dugne ir jo ga
lus sujungs jūroje. Bet ka
da “Niagara” jau buvo nu
leidus telegrafo laido 1,250 
mylių, jis nutrūko ir dingo 
jūrų gelmėse.

Cyrus Field atsidūrė bė
doje. Turčiai nenorėjo jam 
pinigų skolinti, tik juokus 
darė iš jo “kvailų sumany
mų.” Bet jis nenusileido. 
Ieškojo taikos, surado pa
galbos, ir po naujų bandy
mų, taip pat po daugelio 
nepasisekimų, 1858 metų 
rugpiūčio 5 dieną baigė te
legrafo laidų nutiesimo dar
bą. Pirmasis telegrafo lai
das buvo paguldytas Atlan
to vandenyno dugne!

“Garbe dievui ir 
lai būna taika”

Pirmąją telegramą iš 
Anglijos pasiuntė karalienė 
Viktorija Jungtinių Valsti
jų prezidentui Buchananui. 
Jos telegrama baigėsi seka
mais žodžiais: “Garbė die
vui aukštybėje, lai būna ant 
žemės taika ir laimė žmo
nėms.”

Pirmasis telegrafo laidas 
galėjo perleisti tik 15 žo
džių į minutę ir už kiekvie
ną žodį imdavo po $5. Da
bar po Atlantu yra 20 te

legrafo laidų. Jie kiekvie
nas į minutę gali perleisti 
iki 400 žodžių ir žinia iš 22 
žodžių kainuoja tik $2.31. 
Visame pasaulyje povande
ninių telegrafo laidų yra 
iki . 360,000 mylių ilgio.

Dabar, kada gyvename 
“stebuklų” g a d y n ėję, tai 
nutiesimas telegrafo laidų 
po Atlantu atrodo papras
tas dalykas. Kitaip buvo 
prieš šimtą metų. New 
Yorke ir eilėje kitų Ameri
kos miestų buvo masiniai 
susirinkimai, paradai. Tas 
įvykis apvaikščiota kaip di
džiausia šventė. Tas pats 
buvo ir Anglijoje.

V. Sūnus

PAKISTANAS IR 
INDIJA TARSIS

New Delhi. — Indijos ir 
Pakistano valdžios sulaikė 
ginkluotus susirėmimus. As- 
samo srityje. Indija ir Pa
kistanas ten nėra dar nu
statę sienos. Abiejų šalių 
vyriausybės pasisakė taikos 
keliu išspręsti nesusiprati
mus.

Maskva?^" TSRS užsie
nio ministru paskirtas N. 
Potolicevas, 50 metu am- 
žiaus veikėjas.

Vilniuje pasibaigė VII 
Visasąjunginis šach matų 
čempionatas. Jame dalyva
vo devynios stipriausios ko
mandos, kurių sudėtyje bu
vo visame pasaulyje žinomi 
didmeisteriai — Bronštei- 
n'as, Keresas, Geleris, Pet- 
rosianas, Taimanovas, Bo- 
leslavskis, Korfnojus, Aver- 
bachas, Tolušas, o taip pat 
daug meistrų.

Po labai įtemptos kovos 
pirmą vietą ir šalies čempi
ono vardą iškovojo maskvie
čiai. Jie puikiai žaidė vi
suose turnyro ratuose ir su
rinko 52 V-i taško iš 80 ga
limų. Jiems buvo įteikta 
pereinamoji taurė ir aukso 
medaliai. Antra vieta užė
mė leningradiečiai, trečią— 
RTFSR šachmatininkai. 
Šios dvi komandos surinko 
po 49'Zi taško, bet leningra
diečiai laimėjo daugiau su
sitikimų, kas ir nulėmė jų 
geresnę vietą.

Toliau seka Estija, surin
kusi 39 taškus, Ukraina — 
37 7>, Baltarusija—37, Lie

žaidžia latvis Kliavanšas ir Lietuvos respublikos atstovas 
Mikėnas, šis susitikimas pasibaigė lygiomis.

tuva — taip pat 37, Mūsų 
respublikos atstovai ne vi
suomet buvo taiklūs iki ko
vos pabaigos, be reikalo nu
stojo keleto taškų ir h ko tik 
septintoje vietoje. Lietuvos 
šachmatininkai pasiekė eilę 
gražių laimėjimų atskiruo
se susitikimuose.. Nusipel
nęs sporto meistras Mikė
nas nugalėjo žinomą did
meistrį Taimanovą, jauna 
šachmatininkė Karta nai- 
tė — TSRS čempioną Bori
senko.

Varžyboms pasibaigus, 
nugalėtojai buvo apdovano
ti. Už geriausią rezultatą 
čempionas Chlmovas gavo 
“Tiesos” laikraščio prizą. 
Jam taip pat atiteko ir 
“Sovietskaja Litva” laik
raščio prizas, skirtas rezul
tatyviausiam Lietuvos ko
mandos dalyviui.

Buenos Airės. — Kas tai 
metė bombą arti Rumuni
jos ambasados. Namą kliu
dė, bet nieko nesužeidė.

LIETUVOS PREZIDENTAS JUST. PALECKIS MATĖSI 
IR KALBĖJOSI SU BRAZILIJOS LIETUVIAIS

Nesiimsiu čia gvildenti 
Tarp-parlamentinės Konfe
rencijos atstovų iškeltų pa- 
^tūlymų bei klausimų; nesi
gilinsiu nei i jokius pavy
kusius ar nepavykusius nu
tarimus, nes tam reikalui 
nušviesti dalyvavo nema- 
ž a i reporterių, žurnalis
tų. Apie tai plačiai rašė 
pasaulinė spauda, kaip ko
mercinė, taip ir pažangioji. 
Jei pirmoji rašė tempdama 
ant savo kurpaliaus, tai 
antroji rašė nuversdama 
tendencijų ir nūs 1 ė p i m ų 
tvorą, kad liaudis galėtų 
suprasti, ką’ kalba skirti 
didelei atsakomybei valsty
bių vyrai.

Čia aš noriu priminti apie 
vieną svarbų įvykį ne tik 
Brazilijos lietuvių tarpe, 
bet visoje išeivijoje. Rei- 
Itia pastebėti, kad Tarybų 
Sąjungos delegacija* buvo 
skaitlingiausia ir įvairiau
sia delegatų sudėtimi, ku
rių tarpe radosi: akademi
kas, poetas, garvežio maši
nistas, audėjas ir dar kito
kios profesijos žmonės, ku
riems vienodai rūpi savo ša
lies gerbūvis ir tarptautinis 
sugyvenimas, bei pasauli
nės taikos išlaikymas.

Justo Paleckio vardas
Jau kiek anksčiau sužino

ta, kad Tarybų Sąjungos 
delegacijoje randasi LTSR 
prezidentas ir TSRS 
Auksė i a u s i o s i o s Tary
bos Pirmininko pavaduoto
jas drg. JUSTAS PALEC
KIS. Kiek vėliau, kai vie
tinė spauda paskelbė atvy
kusiųjų pavardes, ta žinia 
lyg iš magijos telefono ra
gelio lėkė per visus, sukel
dama džiaugsmą ir susijau
dinimą vien dėl to, kad J. 
Paleckio vardas plačiai iš
eivijoje žinomas, kaipo žmo
gaus, kuris, dėl savo idėjos 
tvirtumo, buvo persekioja

mas buržuazinėj Lietuvoje. 
Pas kiekvieną kilo mintis,ar 
bus galima jį pamatyti, pa
sveikinti, pasikalbėti, kai ko 
paklausti? O gal jis į mus 
žiūrės kaip į kokius žemiau
sius skarmalius, kaip kad 
Smetonos laikų ponai ? Juo 
labiau, kad lietuviškas gel- 
tonlapis, vos jiems atvažią- 
vus, savo skiltyse melavo, 
kad negalimą prieiti,, nepri
sileidžia, bijo, ir Lt. O dar 
anksčiau agitavo kelti pro
testus prieš tarybinių dele
gatų atvykimą, net rinko 
parašus, kad jie nebūtų įlei
džiami Brazilijon. Tai ši
taip S. Paulo katalikiškos 
tikybos vadovai norėjo pa
sirodyti kitataučių akyse.
Būtinai turime pasimatyti 

su drg. J. Paleckiu
Neatsižvelgiant į fašiste- 

lių leidžiamus gandus, mū
sų pažangesnieji tautiečiai 
suko galvas, kaip čia pasie
kus sostinę Rio de Janeirą, 
kaip susitikti su * Tarybų 
Lietuvos ir Tarybų Sąjun
gos aukštuoju pareigūnu?

Nedavalgysiu, bet važiuo
siu! Sumažinsiu kad ir bū
tiniausias išlaidas, bet no
riu pamatyti Tar. Lietuvos 
prezidentą!

Po šitokių pasikalbėjimų, 
kai kur pasigirsta ir spren
džiamasis balsas: “būtinai 
turime pasimatyti su drg. 
J. Paleckiu!”

Keletas mūsiškių nuvažia
vo diena kita anksčiau, o 
liepos 26 d., pavieniai ir 
mažomis grupelėmis — ke
letas desėtku mūsų tautie
čių — su aukštai pakilusia 
nuotaika išvyko j Rio de 
Janeirą. Tos pačios dienos 
vakare visi susirinkom pas 
vieną pažįstamą. Apie 7 
vai. bevakarieniaujant su
žinota, kad nebus lengva 
su drg. J. Paleckiu susitik
ti, nes jis esąs labai užim

tas konferencijos darbais, 
kaip tai: pasiruošimas ry
tojaus dienai, pirmininka
vimas dienotvarkėje, vaka
rais būtinas dalyvavimas 
surengtuose aukštų Brazili
jos pareigūnų . banketuose 
specialiai Tarybų Sąjungos 
delegacijai pagerbti bei ar
čiau su ja susipažinti.

Džiaugsmo valandos
Mums būsią galima pasi

matyti tiktai rytoj vakare, 
apie tą pačią valandą, nes 
dienos metu delegacija pa
kviesta pietauti, pakviesta 
vakarieniauti ir daug kitų 
kvietimų, kurių čia nesumi
nėti. Kai jau rengėmės iš
sivaikščioti nakvynės ieško
jimui, pasigirdo telefono 
skambutis.

—Kas kalba?
—Justas Paleckis.
—Šiandien atvažiavo 

daug sanpauliečių, kad su 
Jumis pasimatyti . . .

—Ak, taip!., labai malo
nu, labai norėčiau pasima
tyti, bet . . . -esu labai-i- už
imtas, —■ atsako Paleckis.

Bet apartment© šeiminin
kė nenusileidžia.

—Jie pasiryžę laukti, bet 
kuria valandą, kaip mano
te? ;

Keleto sekundžių tyla.
—Gerai... mėginsiu kaip, 

nors nuo savo draugų “pa
sprukti” . . . gerai, galite 
laukti, tuojau atvažiuoju.

Visų veidai nušvito, visus 
tarytum iš kibiro džiaugs
mu apipylė. Taip dabar ir 
tik dabar, po 30-ies suvirš 
praleistų metų svetimoj ša
lyj, mes pamatysime mūsų 
tėvynės prezidentą, žmogų, 
kaip ir mes, tos tėvynės, 
brolį mūs, kuriuos skurdas 
ir nedarbas privertė apleis
ti savo tėvynę ir išsiblašky
ti po Pietų Amerikos ir ki

tus kontinentus, beieškant 
duonos kąsnio.

Prabėga dvidešimt gana 
“ištysusių” minučių, ir štai 
jis, J., Paleckis, aukšto ūgio, 
petingas vyras, sulyg turi
mų metų atrodąs daug- jau
nesnis, žvalus ir švelniai 
energingas. Prabilo į mus 
kiek žemaičiuojančia tar
me, stebėdam asis, kiek 
daug čia mūs susirinkusių! 
Pasisveikinimas buvo miš
rus, t. y. lietuviškas su bra- 

'zilišku—apsikabinant, pasi
bučiuojant į skruostą ir pa- 
plojant per petį (sveikinan
tis paploti per petį — tai 
brazilų paprotys; juo ilgiau 
plojama, tuo geriau įrodo
mas širdingas draugišku
mas).

Kaip iš gausybes ragoi
i Prasidėjus p a s i k aibėj i- 
mui, klausimai pylėsi kaip 
iš “gausybės- rago.” Visi 
norėjo išgirsti, visi, norėjo 
sužinoti kuo daugiausia 
apie dabartinį gyvenimą 
Tarybų Lietuvoje. Iš rim
tos, švelnios ir patrauklios 
drg. J. Paleckio kalbos vi
siems buvo aišku, kaip mū
sų tėvynė pakilo iš karo 
griuvėsių, kaip dabar die
na iš dienos pragyvenimo 
lygis gerėja ir kaip sten
giamasi pravesti sulyg pla
no numatytus darbus, kad 
dar daugiau viską page
rinti.

Būta ir pustuščių klausi
mų; kai kam buvo svarbu 
pasigirti čionykščiu asme: 
niu gyvenimu; kitam vėl—• 
kad jo giminaitė Lietuvoje 
šokusi ilgas Valandas ir ga
vusi premiją.

Kai laikrodžio gegutė iš
kukavus dvylika kartų už
sidarė dureles, buvo vidur
naktis, laikas skirstytis po
ilsiui. Kaip greitai prabėgo 
trejetas valandų su drg. J. 
Paleckiu! Jeigu būtų kal

bėtasi dvidešimt keturias 
valandas, ir tai nebūtų pa
jausta, kaip jos prabėgo,— 
tokia buvo įdomi kalba!

Tarę labanaktį drg. J. Pa
leckiui, išsiskirstėme poil
siui. Mieste elektros ap
šviesti laikrodžių rodikliai 
žymėjo 12 vai. 15 minučių.

Ant rytojaus
Ant rytojaus dar dau

giau atvyko iš San Paulo, 
kad galėtų pasimatyti su 
drg. J. Paleckiu. Kartu va
karieniavome. Vėl nuošir
džiai pasikalbant, valandos 
lekia sprausminiu greičiu. 
Kai kurie sanpauliečiai rū
pinasi grįžimu, nes autobu
sas pasivėluojančių nelau
kia. Pirmoji grupė jau pra
deda atsisveikinti. Atsi
sveikinant, vienas išsitaria, 
kaip būtų malonu, kaip bū
tų svarbu šitoks susitiki
mas Šan Paulyje:

—Čia mūšų tik keletas 
desėtku, — tęsia tas pats 
tautietis. — San Paulyje 
pamatytumėt mūsų keletą 
tūkstančių.

—Mieli draugai, man bū
tų malonu su visais jumis 
pasimatyti, pasikalbėti, 
liet . . . bet gal ir pasimaty
sime San Paulyje.

Čia prisiminėm iš anksčiau 
įvykusių pasikalbėjimų, kad 
nėra lengva atsiskirti nuo 
delegacijos, kuri Rio de Ja
neiro visur buvo kviečiama 
dalyvauti.

Omnibusas prunkšdamas 
tuo pačiu vingiuotu trpu- 
kalnių keliu neria San Pau
lo link. Po kiek laiko ke
lionės draugas kumštelėjo 
mane ir pradėjo:

—Gerai, o jeigu drg. J. 
Paleckis atsilankytų Sau 
Paulin, kaip mes jį sutiktu
me ir kur priimtume? Ne
turime klubo, nei organiza
cijos. Štai ko dasigyveno- 
me po trisdešimt emigraci
jos metų!

— Taip! Mes turėjome 
keletą mokyklų, ‘turėjome 
“patriotų”, kurie dvi iš jų 

pardavė ir pragėrė, arba 
atvirkščiai. Mes turime kas 
“danguje pardavinėja skly
pus,” turime nuosavų žval
gybininkų, skundėjų, mela
gių, provokatorių ir daug 
visokio plauko lietuvybės ir 
kalbos išlaikymo “špecų,” 
bet jų gražiuose žodžiuose 
slepiasi vien anti-tarybinė 
propaganda.

—Tiesa, tikra tiesa.. Sun
ku mums čia . . . ir, nebai
gęs sakinio, nusikr e i p ė į 
langą ir užsisvajojo. Neper- 
toliausiai, kalnų dauboje, 
daugybės elektros lempučių 
apšviestas, tartum bėgo už
pakalin miegantis miestas.

Bet viskas išsisprendė
Viskas išsisprendė beveik 

saVaimi, nes S an Paulo 
Pramonės Federacija jau iš 
anksto buvo kvietusi konfe
rencijos dalyvius apžiūrėti 
pramonę, Cubaton’o HES, 
estado (šteito) žymesnius 
įrengimus, Santos miestą, 
rodos, prieplauką ir dar kai 
ką. Ir štai, rugpiūčio 4 d. 
prieš pietus, Ruzvelto stoty
je išlipa 76 Tarp-parlamen- 
tinės Konferencijois atsto
vai, .kurių tarpe dešimt T. 
S-gos, o šioje dešimtyje ra
dosi ir drg. J. Paleckis!

Jau aukščiau pasakyta, 
kas šiuos atstovus kvietė, 
todėl bus visiems aišku, kad 
jie važiavo ne kolonijas, ne 
draugūs aplankyti, bet lan
kytis prisilaikant numatyto 
maršruto, o “nuvagiant” 
laiką, aplankyti kai ką as
meniniai. Vargais-negalais 
buvo išnuomota “XV de 
Marzo” klubas Paula Sou
za gatvėje, |93 nr., bet ir vėl 
susidurta su jau žinomais 
sunkumais — stoka laiko. 
čia su tarybiniais delega
tais norėjo susitikti inte
lektualai, fabrikantai, val
dininkai, rašytojai, poetai, 
politinių partijų žmonės ir 
daug daug dar čia neišvar
dintų. Nors ir garfa sun
kiai, bet pavyko nustatyti 
laiką susitikimui su Brazi

lijos Lietuvių Demokratine 
kolonijos dalimi. Keliems 
mūsiškiams pavyko sueiti į 
kontaktą vėlai vakare ir 
pasikalbėti.

—Rytoj 20 vai.,—pasakė 
drg. J. Paleckis,—būsiu su 
jumis.

Rugpiūčio 5-oji buvo dar
bo diena. Per pietus žaibo 
greitumu aplėkė žinia, kad 
drg. J. Paleckis susitiks su 
lietuviais. Daug- kas metė 
darbą nuo pietų, kad pra
nešus savo pažįstamiems, 
ši žinia skriejo po priemies
čius, dirbtuves ir atskirai 
užmiesčiuose po išsimėčiu
sias lietuvių gyvenvietes.

Iš visur plaukia žmonės
Dar prieš 19 vai. pradėjo 

rinktis žmonės—vyrai, mo
terys su mažais vaikais, se
ni ir jauni, parapijonys, 
kviesti ir nekviesti. Ne
kviestųjų tarpe matėsi po
ra vyrų sijonuose (kun. J. 
Šeškevičius ir misijonierius 
A. Bružikas), pora smarkių 
“veiksnių” (Boguslauskas 
ir Antanaitis) ir dar vienas 
kitas “veiksniams” prita
riančių—viso apie tuzinas. 
Įdomiausia tai, kad per to
kį trumpą laiką— nuo pie
tų iki vakaro — tiek daug 
žmonių sužinojo, o per pus
valandį maža klubo salė — 
apie trijų šimtų talpos — 
sausakimšai prigužėjo; 
dar keletas minučių, užsi- 
grūdo koridorius ir laiptai; 
Matyt, visiems norėjosi iš
girsti žodį to žmogaus, ku
ris savo idėjos nemainė ant 
auksinio pinigėlio. Visi no
rėjo pamatyti tą vyrą, kui 
ris, konferencijos eigoje, 
savo kalba, atsakydamas 
anglui ministeriui Moriso- 
nui, ne vieną nustebino.

Pasitikimas
20 vai. 15 min. prie klubo 

sustoja taksiukas, iš kurio 
išlipo tamsiu kostiumu 
aukštas vyras, tai buvo J. 
Paleckis, kuriam pradėjus 
- (Tąsa 5-tame puslapyje)

3p.-Laisve (Liberty)- Penkt., rugsėjo (Sept.) 5, 1958 i



Philadelphia, Pa.
LIETUVA JAU ARTI MŪS

Tik už dienos, šeštadienio 
vakare, matysim Lietuvą 
judomuose paveiksi u o s e. 
Kaip žinoma, po Darbo die
nos (Labor Day) oficialiai 
pasibaigia visi vasaros pa
silinksminimai ir daugumos 
atostogos. Užsidarė parkai, 
bet atsidarė pradinio, vidu
rinio ir aukštojo mokslo 
mokyklos.

Dabar prasideda kultūri
nė, meno ir apšvietos veik
la. LLD ir 6-ta appskritis 
kaip tik žengia pirmą žings
nį rudeninio sezono meno 
veikloj. Filmai “Tiltas” ir 
kanadiečių delegacija Lie
tuvoje bus parodyta ekra
ne 6-tą dieną rugsėjo, Rusų 
Klubo svetainėje, 1150 N. 1_...
4th St., Philadelphia. Prasi- j aukštesnio laipsnio 
dės 7-tą vai. vakare.

Nesivėluokite, nes rody
mas prasidės laiku. Įžanga 
1 doleris.

Kurie myli savo tėvyne, 
kurie jos pasigenda su dide
liu ilgesiu, kajp kūdikis šu

ninėje. Mokinys yra 5 pėdų 
ir 8 colių, ir sveria 140 sv.

vo motinos, ateis ir jos pa
žiūrėti.

Filmų Komisija

Easton, Pa.
TURĖKITE MINTYJ 

RUGSĖJO 14 DIENĄ 
Prašome nepamiršti, kad 

rugsėjo 14 d. bus galima 
matyti kintamuosius pa
veikslus iš Lietuvos

Matysite įdomu filmų 
TILTAS ir antrų filmų Ka
nados lietuvių delegacija 
Lietuvoje.

Rengėjai kviečia visus 
būti Liet. Piliečių Klube, 
631 Wainnut St., 3 vai. die
nų. Įžanga nemokama.

Rūsčios, bet didvyriškos jaunų kovotojų dienos

ranka nuo spausdini- 
Bet teirautis jis ne- 
0 Mečys Sašai iš 

patiko. Rimtas, san-

Vyras geltonais pirštais

—Mane vadink Saša, — 
tarė šis, ištiesdamas Mečiui 
ranką geltonais pirštais.

Mečio akys krypo į tą 
ranką. “Kodėl ji tokia gel
tona? Ką jis dirba?”—gal
vojo Mečys. Ir staiga ding
telėjo jam mintis, kad tokia 
Sašos 
mo. 
driso. 
karto 
turus, griežtas. Tokiu gali
ma pasitikėti. Saša pradė
jo su Mečiu susitikinėti 
dažniau. Pasakodavo jis 
jam apie padėtį fronte, per
duodavo naujausius tarybi
nės informacijos praneši
mus. Pasakodavo ir apie 
vokiečių ž i a u r umus oku
puotuose kraštuose. K a i 
Mečio akyse žybtelėdavo 
pyktis, jis s t i p r i ai su
gniauždavo kumštį. Saša 
džiaugdavosi. Taip, vaikino 
širdyje auga neapykanta 
priešui. O ji gimdo kerštą, 
troškimą kovos. .
Ten kartuvės pastatytos...

—Einam, M-ečy, į Ąžuo
lyną, — kartą pakvietė jau
nuolį Saša.

—O ko?
—Ten kartuvės pastaty

tos . . . Kars tris komunis
tus ...

—Saša, Saša! Tu mane 
kvieti žiūrėti kartuvių, kur 
ners kilpą komunistams?

• —Mečy, tu privalai ma
styti jų mirtį. Tu turi žiū
rėti į jų kančias,—pašnabž
domis kalbėjo Saša. — Jos 
išmokys tave nekęsti mūsų 
priešų.

Daug senasis Kauno Ą- 
žuolypas pergyveno šviesių 
ir tarusiu Valandų. Jo siel
vartingai išsiraitę šakos 
dengė daug gerų ir piktų 
žmonių. Bet tokios gėdos— 
kartuvių—dar nebuvo tu-

New Haven, Conn. *
Kas naujo?

LDS 16 kuopa gavo žinu
tę, kad filmai (paveikslai) 
iš Lietuvos , bus parodyti 
New Havene spalio 5 d. 2 
vai. po pietų, L. B. Svetai
nėje. Bus parodyta du fil
mai “Tiltas” ir “Kanadiečių 
lietuvių delegacija Lietu
voje”.

Būtų gerai, kad’tą dieną 
visi lietuviai pasižymėtumė
te savo kalendoriuje ir 
ruoštumėtės pamatyti.

Tie patys filmai ir tą 
pačią dieną, tik 7 vai. Va
kare, bus rodomi ir Bridge- 
porte, Jaunų Vyrų svetai
nėje.

East Havene vienas jau
nuolis, supykęs, kad negavo 

i užsire
gistruodamas mokyki o j e, 
griebėsi nušauti mokytoją. 
Šautuvui neiššovus, jis išsi
traukė didelį peilį ir puolė 
mokytoją. Pribuvo pagal
ba ir mokytoją išgelbėjo, 
bet jis dabar randasi ligo-

Darbai kol kas vos kojas 
velka. Tūlos dirbtuvės dirba 
3 savaites, o vienų paleidžia 
“ant dievo valios”. Jau pra
deda zurzėti ir tie, kurie 
netikėjo, kad gali trūkti 
darbų.

L. B. Draugija rengiasi 
prie didelio parengimo, ku
ris turi įvykti rugsėjo 14 d.

Čia randasi visos progre
syvių draugijos, kurios jau 
gyvuoja nuo 1927 metų. Tik 
viena Apšvietos Draugija 
1957 metais užbaigė savo 
gyvavimų. J. S. K.

rėjęs. .Kaip akmuo kieta ir 
rūsti minia supo kartuves.

— Kerštas budeliams.
Kerštas! — šnabždėjo Me-

—Viskas, Mečy, einam 
toliau, — patraukė jį už 
rankos Saša.

Nulipo jiedu nuo kalno ir 
pasuko į Mickevičiaus gat
vę, į karininkų ramovę. 
Ten, rūsyje, rado būrį vy
rų. Iš po jų rūbų žybčiojo 
ginklai. Mečys suprato: 
prtizanai.

—Saša, ginklų reikia. 
Daug, kiek galima daugiau 
ginklų! Gausi? — kreipėsi 
vienas vyrų.

—Mečy, gausim ginklų? 
—paklausė šis jo.

—Bus, Saša, visko. Vis
ko, ko tik reikės.

Kur gauti ginklų?
—Prie ginklų pridėkite 

dar vaistų. Daugiau nieko 
neprašysime.

Vaistų gauti buvo nesun
ku. Bet ginklų ... Jų ne
nupirksi.

—O geto komjaunuoliai? 
— staiga dingtelėjo Mečiui 
mintis.

Jis palaikė ryšį su savo 
draugu Zalmanu, dabar 
esančiu gete. Jie organi
zuodavo komjaunuolių pa
bėgimus iš geto, padėdavo 
pabėgėliams pasitraukti į 
miškus. Mečys tikėjo, kad 
geto komjaunuoliai, dirban
tys krovikais, padės gauti 
ginklų. Ir jis neapsiriko.

Laikas bėgo. Vokiečiams 
kariauti nesisekė. Pralai
mėdavo frontuose, nebuvo 
r a m y bes ir užnugaryje. 
Mečys jau buvo baigęs mo
kyklą ir dirbo geležinkelio 
stotyje. Jis žinodavo, kada, 
kur ir kokie ešelonai bus 
siunčiami. Šios žinios labai 
praversdavo partizanams. 
Viens po kito lėkė į orą mi
nų susprogdinti ešelonai.

Kas tai yra architektūros 
paminklai?

Kas gi tie architektūros 
paminklai, nuo kada jie at
sirado ir kodėl juos reikia 
saugoti ?

Žodžiu architektūra mes 
suprantame sugebėj imą, 
meną statyti, planuoti, me
niškai puošti įvairius pasta
tus, kurti parkus, gyven
vietes . . . Architektūros 
paminklai — tai patys ge
riausi, įdomiausi ir, svar
biausia, charakteringiausi 
atskirų laikotarpių įvairių 
pastatų grupių, sodų-parkų 
pavyzdžiai, kaip antai: pi
lys ar jų griuvėsiai, įvai
rūs kiti kariniai įtvirtini
mai, miestų rotušės, rūmai, 
dvarai, bažnyčios, vienuoly
nai, liaudies gyvenamieji 
pastatai, sodybos, karčia- 
mos, vėjiniai ir vandens 
malūnai, užtvankos, sodai- 
parkai. Architektūros pa
minklais gali būti ne tik at
skiri pastatai ar jų grupės, 
bet netgi charakteringi se
noviškųjų miestų kvartalai, 
jų grupės arba ištisi sena
miesčiai. Mes architektū
ros paminklais laikome Vil
niaus ir Kauno senamies- 
č i u s . Architektūros pa
minklais gali būti ir įdo
mūs senoviški kaimai. To
kių kaimų iki mūsų dienų 
gana daug dar yra išlikę 
Rytų Lietuvoje.

Į klausimą, kada gi at- 
atsirado architektūros pa
minklai, galima atsakyti 
trumpai — drauge su žmo
nija. Juk žmogui visą laiką 
buvo, yra ir bus reikalinga 
pastogė—gyvenamasis būs
tas. Amžių bėgyje besivys

Saša norėjo 
geležinkelio tiltą ir gesta- svarbiausias žinias perduos 
pa. Bet jam nepavyko. Sa- tik pačiam Hubertui, 
ša suėmė ir nužudė.

Su partizanais
Ir štai 1943 metų pabai

goje Mečys netikėtai sulau
kė svečio. Vieną vakarą 
pas jį atėjo buvęs Aukštes
niosios technikos mokyklos 
komsorgas Hubertas Bori
są.

—Hubertai, ar tikrai 
tu? — net patrynė akis, iš
vydęs buvusį komsorgą.

Hubertas apsigyveno pas! 
Mečio pažįstamus. Supa-’ 
žindino jis jį su naujais 
draugais, partizanų ryši
ninkais. Kova kaskart akty
vėjo. Iš stovyklų pabėgda
vo karo belaisviai. Kom
jaunuoliai juos aprūpinda
vo reikiamais dokumentais, 
o paskui palydėdavo į miš
kus. Pagausėjo išsprogdi
nimai, partizanai puldavo 
stipriomis j ė g o m is . Ne
snaudė ir vokiečių žvalgy
ba. Pogrindininkai nuolatos 
turėdavo aukų. O čia dar 
atsirado komjaunuol i a m s 
naujas didelis darbas. Ge
nerolas Plechavičius ėmėsi 
verbuoti lietuviško jaunimo 
karinius dalinius. Negali
ma buvo leisti, kad šis par
sidavėlis klaidintų Lietu
vos jaunimą, kad, sudaręs 
iš jo vokiečių pagalbinius 
būrius, siųstų juos į fron
tą. Lietuviai neprivalo lieti 
kraujo už savo engėjus, už 
savo žemės užgrobėjus. Rei
kia sukliudyti niekšui gene
rolui. Bet kaip?

Jam latsakė... šūviai
Ilg'ai laužė galvą Huber

tas, pasitelkęs Mečį ir kitus 
draugus. Surado jie Plecha
vičiaus štabe dirbantį inži
nierių, kuris žadėjo suteik
ti svarbių žinių. Kas eis pas 
mažai žinomą žmogų? In-

tant žmonijai, kylant kultū
rai, kyla ir žmogaus porei
kiai. Jam jau neužtenka 
paprasto gyvenamojo būsto 
— jis jį tobulina. Iškyla 
reikalas turėti ūkio pasta
tus — malūnus, kalves, me
talo liejyklas, ginamuosius 
įrengimus — kurie visų lai
ką tobulinami. Anksčiau 
žmonėms, be to, buvo rei
kalingos šventyklos kulto 
apeigoms atlikti. Susiskirs- 
čius visuomenei klasėmis, 
atsirado v a r g u omenės ir 
kilmingųjų pastatai — lūš
nelės ir ištaigingi rūmai, 
dvarai. Taigi architektūra 
vystosi drauge su žmonija. 
Vadinasi, atskiri architek
tūros paminklai pažymi 
tam tikrus žmonijos vysty- 
m o s i etapus. Praėjusių 
kartų statybininkų, archi
tektų ir liaudies meistrų 
sukurti pastatai, statiniai 
ir įrenginiai, išauginti par
kai, užtvenkti tvenkiniai ir 
kita labai vaizdžiai ir įtiki
namai byloja apie jų suge
bėjimus statyti, kurti.

Kuo senesnis pastatas, 
tuo aiškiau jis parodo sta
tybos tradicijas, tuo labiau 
jis yra brangintinas ir sau
gotinas. Senovės raštai, 
kronikos daugumoje suny
ko, o ir išlikusios nepajė
gė aprašyti to, ką šiandien 
mes galime išskaityti se
nuosiuose pastatuose ar jų 
liekanose. Jokie aprašymai, 
brėžiniai ar fotografijos 
n e d u o d a tyrinėtojui tiek 
medžiagos, kiek prityrusi 

pastebėti pastatuose ar jų

žinierius pareiškė, kad

Pa
sirinkimo nebuvo. Huber- 

i tas tamsią naktį pasibeldė 
|į inžinieriaus duris. Jam 
atsakė . . . šūviai. Sužeis
tas komjaunuolis parbėgo į 
n a m u s . Žaizdos gilios, 
smarkiai kraujuojan č i o s , 
pavojingos. Mečys ėmėsi 
tvarstyti draugą. Niekad 
gyvenime jam neteko užriš
ti nė menko įpiovimo, o čia 
sušaudytos kojos. Viduriuo
se žaizda. Spaudė jis jų 
balta drobe, o kraujas vis 
tiek veržėsi, lašėjo ant 
grindų. Šiltu krauju suli
po Mečio rankos. Ką dary-

Reikia šauktis gydytojo. 
Tas atėjo ir pareiškė:

—Reikia skubiai operuo
ti. Laukti pavojinga. Vež
kite į ligoninę.

O kaip jį nuveši, jei Hu
bertas gyvena Kaune nele
galiai.

—O jūs, daktare, gal ga
lite operuoti namuose? Li
gonis silpnas. Kaip jį vež
ti?.. — nedrąsiai paprašė 
Mečys.

—Jaunuoli, būkite pro
tingas, nežaiskite draugo 
gyvybe ir skubiai vežkite į 
ligoninę, — griežtai pasakė 
gydytojas.

—Mes žaidžiame draugo 
gyvybe? — susimastė Hu
bertų apsupę komjaunuo
liai.

Vienintelė išeitis
—Draugai, imkite mano 

pasų ir vežkim Hubertų į 
ligoninę!—netikėtai pasiū
lė Mečys. — Pavardė juk 
nesvarbu. Kodėl negali gu
lėti ligoninėje piktadarių 
sužeistas Mečys Zumeris?

Hubertų išvežė ir pagul
dė su Mečio dokumentais. 
O Mečys tarnybos reikalais 
išvažiavo į Rygą. Grįžta jis 

liekanose. Štai, pavyzdžiui, 
šių metų birželio 21 dieną 
gavome žinią, kad Trakuo
se prie pusiasalio pilies yra 
užtikti kažkokie seni pasta
tų pamatai. Nuvykę į vie
tą, mes iš karto suvokėme, 
kad aptiktas mūras yra 
maždaug vienalaikis su pu
siasalio pilies mūrų lieka
nomis. Kaip matote iš šio 
pavyzdžio, senovės pastatai 
kartais į mus netgi “pra
kalba,” “pasako,” kada at
siradę. Už tai ne veltui ra
šytojas N. Gogelis, labai 
vertinęs architektūros pa
minklus ir supratęs didžiu
lę jų reikšmę mokslui, ra
šė: “Jie (architektūros pa
minklai) kalba tada, kai 
jau tyli ir dainos, ir legen
dos”... Iš tiesų mokslinin
kai daug sužinojo apie išny
kusias tautas, apie mūsų 
protėvių laikus, kai jie dar 
gyveno be rašto, vien tik ty
rinėdami senovės architek
tūros paminklus. Jie vaiz
džiai ir tiksliai atspindi se
nųjų statytojų išsilavinimą, 
meninį skonį, sugebėjimą 
mąstyti, kurti, to meto 
mokslo ir technikos atsieki- 
mus.

Skaitlingi mūsų pilių 
griuvėsiai, piliakalniai yra 
akivaizdžiai ilgaamžės lie
tuvių tautos kovų prieš kry
žiuočius liudininkai.

A. Pilypcbitis,
inžinierius-architektas

Maskva. — Tarybinė 
spauda veda agitacijų, kad 
jaunesni žmonės persikeltų 
gyventi į Sibirą. Sibiras yra 
milžiniškas kraštas, ten yrą 
šaltų ir šiltų plotų. Prie jo 
turtų Europa negali pri
lygti.

po kelių dienų į Kauną. Iš
lipa iš traukinio. Žiūri — 
stotis apsupta gestapinin
kų. Su jais susidurti Me
čys nenorėjo. Aplinkiniais 

I takais išėjo iš stoties ir pa
suko namo.

—Mečy, aš tavęs seniai 
laukiu, namo neik, ten vo
kiečiai,—staiga iš už kam
po pasirodžiusi sustabdė jį 
kaimynė mergina.

—Vokiečiai? O ko jie?
Ir staiga Mečiui dingte

lėjo mintis, kad Hubertas 
susektas, o pas jį jo pasas. 
Spėliojimai pasitvir tino. 
Gestapininkai jau kelios 
dienos ieško po visą miestą 
Mečio. Jo laukė ir trauki
nių stotyje.

—Kaune tavo darbai 
baigti,—pareiškė jam drau
gai pogrindininkai. — Pa
sitrauk į mišką. Ir greitai, 
kol dar gestapininkai lau
kia tavęs'iš Rygos grįžtan
čio.

Mečys paliko Kauną. Be 
galo buvo gaila, kad prara
do Hubertą, nesugebėjo iš
saugoti geriausio ir tau
riausio komjaunuolio.

Kai žemė sudrebėjo
O miškuose buvo nuosta

bus pavasaris. Kukavo ge
gutės. Trumpą šiltą naktį 
akių sumerkti neleisdavo 
lakštingalų daina. Čia bu
vo gera, laisva, erdvu. Že
mės nemindžiojo purvinas 
hitlerininko batas. Dabar 
partizanų svarbiausias už
davinys buvo ruoštis sutik
ti Raudonąją Armiją, kuri 
kovėsi jau Lietuvos terito
rijoje.

Sudrebėjo kartą ankstyvą 
rytą žemė, suūžė vieškelio 
pusėje. Mečys praskyrė pa
miškėje rasotas krūmų ša
kas ir žvilgterėjo į lauką. 
Vieškeliu važiavo tankai su 
raudonomis žvaigždėmis šo
nuose. Rūsčios okupacijos 
dienos baigėsi.

V. Bartuškaite 
(Pabaiga)

Latvija šiandien
Tik išėjo iš spaudos TSRS 

atstovybės leidžiamas žur
nalas “USSR”, anglų kalbo
je. Jame aprašoma apie Lie
tuvos kaiminką — Latviją. 
Dešimt puslapių užima pa 
veikslai. Yra spalvotas že 

binės respublikos atsieki- 
mai, kaip industrijoje, žem
dirbystėje, taip ir kultūro
je. Paveiksluose matai kvie
čius, arklius, kiaules. Upės 
teka linkui Rygos.

Latvija yra daug atsie
kus per 18-ką metų prie ta
rybinės santvarkos. Iš pa
veikslų matai, kaip žmonės 
linksminasi atvirame ore.

Ryga yra senas miestas. 
Ji turi 565,000 gyventojų. 
Tai industrinis miestas, su 
didele prieplauka. Į Rygą 
vieni laivai atveža iš kitur 
reikmenis, o kiti išveža. La
bai įdomus žurnalas, kuris 
tiek suteikia informacijų.

J. Gaidys

Laiškas Administracijai
Gerbiamieji: Atleiskite 

už prenumeratos atnaujini
mo atidėliojimą.

Senatvėje visoki negalavi
mai: rankų, kinkų drebėji
mas, širdies nusilpimas — 
negalima nei žmoniškai pa
valgyti nei miegoti. Tai 
“Laisvė” geriausia mano 
suramintoja. Vis laukiu jos 
ateinant pas mane, ir nesi
skirsiu su ja iki mano šir
dis krūtinėj plaks.

Čia rasite money orderį 
už $15. Tai bus už metinę 
prenumeratą, o likusieji $6 
auka laikraščiui.

Su geriausiais 
linkėjimais,

• Peter Solow 
Grand Rapids, Mich.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pasi
rašė bilių, pagal kurį $3,- 
299,000,000 skiriama milita- 
rinės pagalbos Amerikos 
talkininkams.

ši įdomi knyga yra pavadinta:

Antano Metelionio Raštai

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

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

LAISVĖ 
110-12 Atlantic Avenue 

Richmond Hill 19, N. Y.

i

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.

Šią Knygą Išleis “Laisvė”
Su Parama Apšvietę. Branginančios Visuomenės

v

Siųsdaml Money Orderį ar čekį, 
išrašykite tik “LAISVĖ" 

ir adresuokite—

4 p.-Laisvė (Liberty)— Ptenkt, rugsėjo (Sept) 5, 1958
’ A *

APIE DIEVUS ir ŽMONES
2-ras Tomas

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.

Lawrence, Mass.
Lawrence mieste nedar

bas didėja. Apdraudų virsi* 
ninkas sako, kad pirmiau 
mieste buvo 4,972, o 
dabar jau yra 7,166 iman
čių nedarbo apdraudą. Iš 
šio miesto daug fabrikų iš
sikėlė kitur. Reikia dar ži
noti, kad dabar yra dirban- 

i čių ant farmų, o žiemai ar- 
! tinantis jų darbai ten pasi
baigs, tai dar daugiau bus 
bedarbių. s

Lawrence General Hospi
tal pranešė, kad perkeičia
mas telefono numeris. Da
bar jau bus 39471.

Per dvi savaites žmones 
puolė ginkluotas jaunuolis, 
prie Merrimack upės. Poli
cija jį pasekė ir areštavo. 
Jis pastatytas po $2,500 
kaucijos ir laukia teismo. I

Mass, gubernatorius Fur- 
colo paskyrė J. Salerno 
valstijos apšvietos viršinin
ku. Salerno yra Amalgama
ted Clothing Workers uni
jos vice-prezidentas. 193^ 
metais jis buvo CIO org^p 
nizatorius, organizavo teks- 
tiliečius. Jo vadovystėje bu
vo suorganizuota ir Ameri
can Woolen Co. darbinin
kai šiame mieste. Ir man 
ten teko eiti organizato
riaus pareigas. Darbas bu
vo sunkus, bet jis buvo at
liktas.

Biznieriai ant Essex gat
vės surengė vaikams “kar- 
navalį.”. Jis tęsėsi per dvi 
valandas. Visa gatvė buvo 
užsikimšusi vaikais. Kas 
pirm to pirko reikmenų pas 
biznierius, tai gaudavo vel
tui tam tikrus tikietus, už 
kuriuos “karnavalyje” vai
kai gavo pasivažinėti. -Tik 
trūko tvarkos, nes didesni 
vaikai nustūmė mažesnius. 
Suprantama, biz n i e r i a i 
“karnavalį” ruošė tikėda
miesi jo laiku dar daugiau, 
biznio pasidaryti.

S. Penkauskas
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JUSTAS PALECKIS PAS 
Į BRAZILIJOS LIETI MIS

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
laiptais lipti, pasigirdo ran
kų plojimas. Iš lengvo, per 
susikimšusius lėtai einant, 
plojimas didėjo, tai buvo 
susirinkusiųjų pagarbos iš
reiškimo ženklas, tai buvo 

žodžiais tariama: 
atvykęs Tarybų 
sūnau, sveikiname 

ap-

Sveikas, 
Lietuvos 
nepasididžiavusį mus 
lankyti!

Laikas nebėgo, bet lėkte 
lėkė. Negalima gaišti. Po
ra iš mūsiškių trumpai api
būdino šios dienos gana 
malonią staigmeną ir jos 
reikšmę mūsų pažangiajai 
kolonijos daliai. Susirinku
siems pageidaujant, nors ir 
labai suspaustoje apimtyje, 
svečias papasakojo, su tam 
tikrais palyginimais apie 
buržuazinės ir tarybinės 
Lietuvos gyvenimą ir pro
gresą.

CLEVELAND© ŽINIOSNew Jersey naujienoskokios nelaukiamos staig
menos.

Štai, kad ir savo gelton- 
lapio “M. Lietuva” 32 nr. 
iš 1958 m. rugpiūčio 9 d., 
apeidami ir kai kuriuos 
faktus ištempdami ant sa
vo kurpaliaus, žvėrišku bal
su sustaugė: “komunistinis 
elementas...” “komu n i s t ų 
veikėjai...” “komunistai ’to
kį priėmimą garsina...” 
“apie 100 aktyvių komunis
tu...” ir t. t. Dvasiniai nu
skurdėliai užmiršo, kad da
bar ne tie laikai, kada įta
riami komunistais žmonės 
buvo kišami kalėjiman ar
ba ištremiami į salas.

Pažangieji Brazilijos lie
tuviai įrodė, kad jie mylėjo 
ir myli savo tėvynę Lietuvą. 
Justo Paleckio priėmimas 
šiuos žodžius patvirtina. 
Jie džiaugiasi turėję progą 
susitikti su aukštu Lietuvos 
pareigūnu, kuris pasikalbė
jimuose maloniai mums pri
minė, kad “reikia dirbti dėl 
pasaulinės taikos laimėji- 

jmo.” Veltui Lietuvos “lais- 
Ivintojai” liežuviu svaidys 
i plytgalius į demokratinį ju- 
i dėjimą, veltui “Kri s t a u s 

Iš tolesnės svečio kalbos I įpėdiniai” vaikščios nuo du- 
1 rų į duris gąsdindami pra

garu ar kalėjimu, — jie sa
vo neatsieks.

Svarbus įvykis
Susitikimas su J. Palec- 

tuo keliu ėjo kiu yra labai svarbus įvykis 
ir smarkus Brazilijos lietuvių kolonijoj.

I Laimėjimas priklauso pro- 
lietuviu

Rūstus priminimas
Kitas “tėveliu,” pasivadi

nęs misijonierium, norėjo 
sužinoti, kodėl jo sesuo, kur 
tai perkelta, malkas nešio
jo, kodėl negrąžinama Lie
tuvon?

Jam atsakyta, kad visi 
perkeltieji grįžta, o kurie 
dar negrįžo—grįš.

Bet iš Panerių duobės 
apie šimtas tūkstančių nu- 
nužudytųjų ar grįš?

Nužudyti Buchenv aido 
kempėje ir dujų 
milijonai žmonių 
nors grįš?

Jūs meldžiatės,
dievo, kad ant mūs kristų 
branduolinės bombos ir iš
vaduotų Lietuvą, bet tai 
būtu tautos sunaikinimas.

(Tuo tarpu kažkas iš su

Franas Shimkus iš Ar- 
lingtono man rašo:

“Buvau ligoninėje 8-as 
dienas. Įleido pusa n t r o s 
puskvortės kraujo, ir ma
niau, kad būsiu sveikesnis, 
bet mažai pagelbėjo. Kaip 
gaila, kad negaliu dalyvau
ti pažangiajame judėjime. 
Kovoju su liga, bet mažai 
kas gelbsti.”

kamerose 
ar kada

prašote

“Melskitės už hitlerininkų 
nužudytuosius ir nukankin-i

“Jei kas manytų, kad pas i tuosius žmonių milijonus!;
mus jau viskas puikiausiai:Besarmačiai!) 

z sutvarkyta, tai dar per.
' anksti; dar po kelerių me-!

tų pasieksime tai, ką esa
me, sulyg planu, užsibrėžę 
padaryti. Bet gyvenimas 
kas dien gėrėja, ir tai pri
klauso nuo ryžtingo darbo”.

buvo aiškiai pasakyta, kad 
Lietuva, įstodama į Tarybų 
Sąjungos respublikų šeimą, 
pasirinko teisingą kelią, kad 
socialistinė santvarka yra

Baigus drg. J. Paleckiui teisingiausia santyaika,
kalbą, kiekvienas iš susi
rinkusiųjų norėjo asmeniš
kai svečiui paspausti ran-, 
ką, bet dėl didelio susikim-i 
Šimo ne visiems tai pavy-; 
ko. Du smarkesnieji San j 
Paulo “veiksnių” vadeivos: 
(Al. Boguslauskas ir J. An
tanaitis) vos įėję salėn su
sigriebė :

—^Įlindom kai]) kiaulės,— 
tarė antrasis.

—Ką gi darysi, — atsa^ 
kė pirmasis, — žiūrėsime, 
kaip toliau bus.

Progai pasitaikius, ra
miai priėjo ir pasikalbėjo 
su J. Paleckiu; sužinojo, ko 

gorėjo. Užsilaikė gražiai, 
kultūringai. Beveik be rei
kalo buvo pavadinti chuli
ganais.

Tikri kiaulės
Tikromis kiaulėmis pasi

rodė abu “dūšių ganytojai,” 
niekieno nekvi-esti atėjo ir 
įlindo, kaip kiaulės į žir
nius, kurių tikslas, vos juos 
pamačius, atrodė aiškus: 
pravesti betvarkę ir pasiša
linti.

Tik tuo tikslu iškėlė klau
simą apie religijos laisvę ir 
apie maldaknygių trūkumą 
S. Paulyje, nes “dabar iš 
J V importuoti neįmanoma 
dėl aukštos dolerio vertės 
biržoje, pagal kurią viena 
jnaldaknygė kainuoja virš 
Keturių šimtų kruzeirų, ir 
niekas tokia kaina nenori 

“pirkti. Ar nebūtų galima 
prisiųsti iš Lietuvos?”

Atsakydamas J. Paleckis 
paaiškino, kad maldakny
gės spausdinamos tik vi
daus reikalams, apie mal
daknygių prekybą su už
sieniu visai negalvojama. 
Lietuvių spauda išeivijoj 
daug pinigų išleidžia anti
tarybinei p r o p a gandai, o 
galėtų paversti tas išlaidas 
maldaknygių padirbi m u i, 
kas išeitų labai pigiai (stip
rus ir ilgas plojimas).

Kūdas kunigėlio veidas 
dar labiau suliesėjo ir pa
gelto, balzganos akys dėb
čiojo į susirinkusius, lyg ir 
ieškodamos pritarimo, bet 
užsitęsė plojimai šį įžūlų ir 
apgailėtiną sutvėrimą tik
riausiai įtikino, kad tikybi
nę prekybą Brazilijoj gali
ma varyti ir be lietuviški] 
maldaknygių.

kad Lietuva “ 
ir eis” (ilgas 
delnų plojimas).

Misijonierius tėvas Bru- j gresyvei kolonijos 
žikas, turbūt užmiršęs, kadi daliai, faktinai jis jaudina 

I randasi salėje, o ne bažny-l visus. Šis laimėjimas per- 
’ čioje, rankas ant krūtinės i eina į lietuvių išeivių isto- 
sukryžiavęs, kreipėsi į susi- ii jos lapus, jis įeina ir į pa
rinkusius, pradėdamas mi-! saulinio demokratinio fron- 
sijonierišką pamokslą, tikę-i to istoriją.
damasis atgriebti pramestąi Pažangieji Brazilijos lie- 
poziciją, bet po kelių sekun- j tuviai, taikos šalininkai, 

ryžtingai tęs darbą taikos 
sustiprinimui. Todėl visi į 
darbą už taiką! Šalin karo 
provokatoriai! Lai gyvuoja 
pasaulinė taika!

A. Gaisrūnas

džių buvo nušvilptas ir nu- 
ūktas. Tuo momentu kele
tas jau gerokai pagyvenu
sių moterėlių pradėjo ap
supti “tėvą be vaikų,” pasi
ryžusius nuplėšti “p'ajuodu-* 
šią suknią” ir nugrūsti 
laiptais žemyn, ir tik vy
rams įsimaišius šito 
išvengta.

Pasišalino
“Tėvas” Bružikas, 

tęs salėje “sunkų orą, 
apsvaigęs, lyg pritrenktas, 
sunkiais žingsniais, jaunų 
ir senų apšvilptas, pro du
rų skylę išniro gatvėn. Ne
ilgai laukęs ir “jaunasis” 
kunigėlis, pageltęs nuo sar
matos, tokioj pat notaikoj, 
lygiai taip pat “atsisveikin
tas,” palydint kokiai tai 
“poniai Severinai” ir atsi
prašinėjant už įvykusius 
nemalonumus, atsisveikinęs 
“ponią,” išdūlino. O “po
nia Severiną”, sugrįžus, kai 
kam išmetinėjo, kad kuni
gėliai nemandagiai priimti. 
Bet niekam neprasitarė, ką 
daryti su tais, kurie ne
kviesti įlenda kaip kiaulės, 
stengiasi gadinti nuotaiką 
ir dar pasiryžę sukelti 
triukšmą ir jį paversti sen
sacingais nuotykiais bet ko
kioj spaudoj.

Tos pačios nakties apie 
12 vai. abudu kunigai, ner
vų nuraminimui, užsuko i 
DOPS’ą (DOPS — lygus 
amerikiniam FBI) “kavos 
išgerti.”

Jau sustaugė
Ar jie prašė DOPS’o, 

kad pataisytų “kavos” šio 
priėmimo rengėjams, ne
žinoma, bet viena aišku, 
kad “dvasios vadovai”* — 
provokatoriai, gavę netikėtą 
smūgį svečio J. Paleckio 
priėmime, stengsis atkeršy
ti ir atitaisyti savo morali
nį susmukimą. Todėl pa
žangiesiems patariama bū
ti prisiruošusiems prie bet

buvo

paju-

užsiganėdinimai didžiumo
je paeina nuo nesistengimo 
gerai išsilavinti. Paimkime 
pavyzdį nuo žydų ir slavų. 
Jų choruose dainiuoja ber
niukai ir mergaitės, tėvai ir 
senučiai, ir dainuoja mik
liai.

Todėl ateikime į šį susi
rinkimą visi kupini geriau
sių sumanymų, penktadie
nio vak., rugsėjo 19, į LDS 
svetainę, 9305 St. Claire 
Ave. Pradžia bus 7:30 vai. 
vakare.

Dailės Mylėtojas

Meno grupė kviečia visų 
narių susirinkimą

Teko proga užeiti į Cle- 
velaido Meno Grupės komi
sijos posėdį. Pasirodo, kad 
gegužinės pelno buvo $95 su 
centais. Bet prie menininkų 
gegužinės buvo prisidėju
sios ir Onutės su savo gim
tadienių paminėjimu, ir jos 
davė maistą pikniko daly
viams ir gal ką daugiau, 
kad Onutės gavo pelno ko
ne tiek, kaip ir menininkai. 
Tas reiškia, kad gegužinė 
buvo pavykusi.

i Nutarta sukviesti visų na
rių susirinkimą, kuris įvyks 
rugsėjo 19 d., LDS svetai
nėje. Nutarta įsigyti pianą, 
kuris meno veikloje yra ne
pavaduojamas. Todėl, kurie 
turite savo namuose pianą, 
bet nebeturite kas juomi 
naudotųsi, esate prašomi 
padovanoti, arba, jei pianas 

"yra gerame stovyje ir ne 
per didelis, Meno Grupė ga
lėtų ir primokėti kiek. Pra
neškite Juliui Krosin, ar ku
riam kitam iš Meno Grupės 
narių.

i ' Taipgi nutarta rodyt Ta- 
ir turinti laiko, taip veiktų.; py^ų Lietuvoje pagamintus 
Bet taip nėra. Gaila, kad filmus, kurių Vilnis jau turi 
tokia padėtis yra .ir kitose' 
kolonijose.

New Jersey kuopų vakarie
nė, kuri įvyks spalio 25 d. 
New Jersey kuopos esate 
gavę medžiagos vakarienės 
reikalu, tad imkitės už dar
bo. Atminkite, kad pelnas 
bus paskirstytas sulyg par
duotais tikietais.

LDS Trečiosios apskrities 
metinė konfere nei j a irgi 

i įvyks mūsų valstijoje.
Gaila gero Ir nuoširdaus Brooklyn iečiai turite mums 

atleisti, kad antri metai iš 
eilės jūs turėsite atvykti 
gvildenimui LDS reikalų 
pas mus.

draugo ir šeimynos tėvo. 
Užuojauta jums, moteriai 
ir vaikams.

Taip, drauge, jūs buvote 
geras pažangiojo K e a r - 
ny-Harrisono lietuvių kolo
nijos judėjimo vei k ė j a s . 
Jūs, rodosi, esate nuo susi
kūrimo LDS 168-os kuopos 
finansų sekretorius. Daly
vavote kiekvienoje konfe- 

i rencijoje ir savu darbu pri
sidėjote ne tik prie vietos 
pažangiojo evikimo, bet ir 
p r i e apskrities veikimo. 
Linkiu jums ištvermės ligą 
nugalėti.

Mūsų klebonai turi gerus! 
nervus: jeigu tik nugirsta, 
kad kur nors lietuvis, nelai
mės ištiktas, patenka į ligo
ninę, tuojau pribūna su 
savo “paskutiniu su di-evu 
sutaikinimu.” Taip atsiti
ko su F. Muzikev i č i u m . 
Jam sunkiai susirgus, kle
bonas atkiuteno į ligoninę, 
kad prikalbinti jį prie išpa
žinties. Bet Muzikevičius 
pasiuntė kleboną ten, iš kur 
atėjo. Reiškia, “jegamastis” 
nieko nepešė.

Muzikevičiaus sveikata 
pagerėjo. Iš 1 igoninės su
grįžo, nors dar nėra galu
tinai ligos nugalėjęs. Būki
te, drauge, sveikas ir tvir- 

’ tas, nes bayonniečių tarpe 
reikia sveikų, tvirtų ir ge
rų pažangiojo judėjimo vei
kėjų.

Cliffsidė savo laiku buvo 
garsi lietuvių veikla, bet, 
kaip ir kitose kolonijose, 
čia veikimo sudaryti nebe
galima. Lietuvių mažai te
liko ir tie pasenę.

Visgi, ačiū G. Stasiukai- 
čiui ir Bakūnams, LDS ir 
LLD kuopos palaikomos. G. 

’ Stasiukaitį matome konf-e- 
-\rencijose, ir tai vienintelis 

draugas, kuris visose kon
ferencijose šią koloniją at
stovauja. Būtų gražu, kad 
ir kiti seni veikėjai, gyve
nanti iš senatvės pensijos

Bayonnėj 5 metų mergy
tė Ardelia Redd, paėmusi 
motinos piniginę ir išėjusi į 
gatvę, radusi piniginėje de
šimtines, ' išdalino jas ki
tiems vaikams. Motina pa
šaukė policiją; ieškoma tų 
vaikų, kuriems mergytė de
šimtines išdalino. Bet vai
kų nesuranda, nes mergytė 
jų negali atpažinti. .

kuopos vardu, 
dienų susirinkime

10. Vėliau per 
Kl. Yankeliūnienę 
8. Kurie dar ne-

Pittsburgh, Pa.
Bus filmas iš Lietuvos

Visi seni ir jauni lietuviai 
pamatykime filmą iš Lietu
vos. Seniems bus įdomu 
matyti tai, ką seniau matė
me ir ko nematėme, o jau
niems bus gera proga susi
pažinti su Lietuva. Filmas 
iš Lietuvos bus rodomas 
rugsėjo 21 d. Valandą ir 
vietą nurodysime vėliau.

Dabar visiems praneša
me, kad tą dieną neužsiimu 
tu mete kitais darbais, lįe 
būtumėte pasirengę ateiti \įr 
pamatyti filmą iš Lietuvos 
Alės kviečiame visus ir^vi 
sas be skirtumo pažiūrų.

Vasara jau baigiasi. Ru
deniniai parengimai vyks 
svetainėse. Mes turimo po
rą parengimų. Vienas bus 
filmas iš Lietuvos, rodomas 
spalio 12 d. Antras — LDS

S. Matulienė praleido sa
vaitę Vandergriff, Pa., vie
šėdama pas savo sesutę, ku
rios buvo nemačiusi nuo 
1913 metų ir kuri jau 75 
metų amžiaus. . Parvykusi 
Matulienė sako, kad kelionė 
buvo linksma, ir džiaugiasi, 
kad aplankė taip ilgai ne
matytą seserį. Pilietis

didelį pasirinkimą. Pirmu
tinis bus “Kol nepervėlu”.

Apis būsimą visų 
narių susirinkimą

Visi privalome susidomė
ti, nes tai bus svarbus susi
rinkimas, kuriame reikės 
suplanuoti visą rudeninę bei 
žieminę veiklą. Į šį susirin
kimą yra kviečiami visi, ku-1 
rie turi patyrimo meninėje! 
veikloje, dainavime, vaidi
nime, nors iki šiol ir nepri
gulėjo prie Meno Grupės, 
Turime chorvedžių ir reži- 
sorių. Taipgi turime daug 
dainavusių choruose per ei
les metų. Kartą esu girdė
jęs vieną sakant:. “

Waterbury, Conn.
Užsisakykite svarbių knygą

Užsisakymai Antano Me- 
telionio knygos “Apie die
vus ir žmones” eina gerai. 
Jau turime 18 prenumera
tų. Prenumeratas renka 
LLD 28 
Rugp. 8 
užsisakė 
draugę 
užsisakė
užsiprenumeravote, tai už
sisakykite tuojau, nelauki
te ilgai, vėliau knyga bus 
brangesnė. Gali jos ir pri
trūkti, kaip pritrūko pir
mosios A. Metelionio kny
gos.

Taipgi kreipiamės į buvu
sius LLD narius, kurie dėl 
vienokių ar kitokių priežas
čių pasitraukėte, tai sugrįž
kite, matykite kuopos raš
tininką K. Krasnicką, arba 
kitus kuopos komiteto na
rius.

L.L.D. 28 kp. Komitetas

Briuselis. — Pasaulinės 
parodos proga Briuselyje 
orlaukis buvo kelis kartus 
padidintas. Jis jau dabar 
gali šešis kartus tiek ke
liauninkų aptarnauti, kaip 
prieš metus laiko. Numa- 

Kas iš tomą, kad į metus laiko jis 
tų dainų, kad iš jų nėra už- galęs aptarnauti 3,000,000 
siganėdinimo”. O tokie ne- keliauninkų.

6^irpiįWPgi»i>li>WiniftuiiWii tpViįn

Minersville, Pa
Worcester Massir jo sūnūs išvažiavo į Ta

rybų Sąjungą, o moteris su 
Norsbiskį pavėluotai, bet dukra pasiliko čionai gy- 

\ Mū- venti. Jų sūnūs ir dabar Ta
šų apylinkėje buvo atsilan- j rybU Sąjungoje gyvena ir 
* ’' ’ • ” • • i yra vedęs. Antanas Deltuva

ir TSRS dirbo anglies ka
syklose, bet jis turėjo kaip 
reumatizmą kojose, tai ten 
jam davė namo prižiūrėji
mo darbą, bet vis jam skau
dėjo kojas.

Tada daktarai patarė va- 
i žiuoti į Lietuvą. Jis grįžo 
Lietuvon ir Kaune išgyve
no dar apie porą metų, o po 
to mirė. Antanas tapo pa
laidotas. Kauno kapinėse, 
tai yra, savo senojoje tė
vynėje.

pamineti butų gerai.

Prieš porą savaičių du 
Mokslo Draugijos nariai— 
M. Ziurbilis ir J. Viktoravi
čia — išvažiavo pagrybau
ti. Kiek jie tų grybų ten 
surado, ar ne, bet jau ren
gėsi važiuoti automobiliu 
namo. Paskui nutarė, kad 
Viktoravičia dar eitų pa
ieškoti “blackberių.” Ziur
bilis pasiliko automobilyje.

Kada Viktoravičia sugrį
žo, tai jis savo draugą ra
do “miegantį.” Ragina, o 
pasirodo, kad M. Ziurbilį 
ištiko širdies smūgis ir jis 
ten mirė.

Štai tau, žmogus išvažia
vo grybauti, o jį parvežė 
jau negyvą. Dar visgi nors 
tiek gerai, kad mirė stovin
čiame automobilyje; jeigu 
širdies smūgis jį būtų išti
kęs važiuojant, tai galėjo 
abu žūti ar-ir kitus žmones 
užmušti. J. Mažeika

kę dd. Jonas ir Konstancija 
Rušinskai. Jie atlankė savo 
senus draugus ir drauges, 
nes Rušinskai pirmiau čia 
gyveno per 30 metų. Jie bu
vo malonūs draugai, veikė
jai, tai ir turi daug priete- 
liu. v

Kasyklų darbams 
žėjus, jie išvažiavo 
Yorką. Čia pasiliko 
neliai, kurie jau negali ki
tur važiuoti ir darbų susi
rasti. Taip pas mus veiki
mas ir sumažėjo. Neturime 
nei piknikų, nei kitokių pa
rengimų, nes nėra veikėjų. 
Prieš 30 metų Minersvillėj 
buvo geras lietuvių veiki
mas. Vasarą turėdavome 
daug piknikų, o žiemą kito
kių parengimų.

Mačiau Laisvėje garsini
mą, kad Rušinskų pagar
bai rengia parę, tai yra la
bai geras pasielgimas. Jie 
to užsitarnavo.

suma- 
į New 
tik se-

Rugpiūčio 15 d. mane ap
lankė Deltuvai iš Baltimo- 
rės, tai yra velionio Antano 
Deltuvos brolis ir pusbrolis. 
Jie aplankė velionio Antano 
moterį — Marijoną Deltu
vienę.

Labai buvo malonu su 
jais pasimatyti ir pasikal
bėti, nes tai progresyvai 
žmonės.

Antanas Deltuva seniauUžsakykite juaisvę savo
giminėms į Lietuvą. Kaina čia veikė. Po darbininkiš-
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c “LAISVĖS” PIKNIKAS
Rugsėjo 14 September

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

kuris bus laikomas—

Olympia Parke
SHREWSBURY, MASS.

Buenos Aires. — Prezi
dentas Arturo Frondizi įtei
kė Kongresui bilių, siūlyda
mas nacionalizuoti aliejaus 
telkinius.

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

kad jis būtą linksmas visiems.

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

Rengėjai

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

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

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

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

MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINES:
808 W. Fourth St.
Boston 27, Mass.

8-4724 Tel. ANdrew 8-5040
11339 Jos. Campau 682 W. Girard Ave.
Detroit 12, Mich. Philadelphia 23, Pa.
Tci. TOwnsend 9-8980 Tel. WAlnut 5-8878

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

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

182 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CJIapel 

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

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

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

tija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame j 48 valandas. Adresatą pasiekia i 6-7 savaites; 
oro paštu i 7-12 dienų.

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas įvairių pirmos rūšies valgių. Taipgi išdirbystės da
lykų: skepetaičių, batų, laikrodžių, laikrodėlių, ir. t. t. už labai žemas kainas.

Atsiminkite: mes esame speciali štai reikale išsiuntimo paketų.
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Iš Lietuvos
Vilnius — vienas iš se

niausių Europos miestų, čia 
susitelkę daugybė architek
tūrinių ir istorinių praei
ties liudininkų. Pastarai
siais metais tarybiniai isto
rikai parašė nemaža apie 
Vilniaus praeitį, jo istori
nius paminklus, architektū
ra. Dalis šios literatūros 
buvo išleista ir kitomis kal
bomis. Tačiau besidomintie
ji Vilniaus praeitimi nepa
sitenkina vien literatūra. Į 
Vilnių atvyksta daugybė 
turistu.

Maskvoje, Leningrade, 
Rygoje, Taline ir kitose ta
rybinių respublikų sostinė-' 
se yra gerai sutvarkytos, 
operatyviai veikiančios tu
ristinės bazės, kurios kiek
vienu metu visapusiškai ap
tarnauja atvykusias eks-

GEROS PASTANGOS
GERI IR VAISIAI

Viena rugpjūčio malonų 
sekmadienio popietį gauna
me netikėtų surprizą — at
eina mūsų kieman Alice Li- 
deikienė, buvusi ilgametė 
Literatūros Draugijos Ant
rosios apskrities sekreto
rė, Laisvės skaitytoja, ne
šina krepšį akį veriančių 
pyčių (persikų) — Golden 
Jubilee rūšies. Paaiški, jos 
pačios auginti. Visai ne
perdėjus, jeigu ji juos būtų 
išstačius kokioj namų savi
ninkų daržininkų parodoje, 
tai nėr abejonės, kad būt 
laimėjus pirma prizų.

Šie pyčiai bus apie dviejų 
colių diametro, kas pilnai

kursnas »•. Paskirus tuns-, (1^(^lden Jubilee
IZ m t io /n nn o t* i ctus. Kain gi <is reikalas at-

Zvmi dalis atvykusių į 
Vilnių ekskursijų ir turistų 
negauna reikiamos pagal
bos. Vilniuje nėra netgi in
formacinio turistams ir eks
kursantams punkto. Sunku 
turistams susirasti nakvy
ne. Tiesa. Vilniųie yra Švie
timo ministerijos žinioje 
Respublikinė ekskur s i n ė- 
turistinė stotis. Bet ji ap
tarnauja tik respublikos tu
ristus - ekskursantus moks
leivius.

Nėra Vilnių ie ir ekskur- 
si iii vadovu. Paskiri muzie
jai, kaip Revoliucinis, Dai
lės, Kraštotyros, turi eks
kursijų vadovus, bet jie ap
tarnauja tik muziejus lan
kančias ekskursijas.

Jau metas Vilniuje įkur
ti pagrindinę turistinę ba
zę, kuri pajėgtų tvarkyti vi 
sas ekskursijas, aprūpintų 
ekskursantus vadovais, tu
ristine medžiaga ir reikia
ma informacija.

Antras nepaprastai ODUS'imenis 
klausimas — tai Vilniaus 
miesto muziejaus klausi
mas.

Nemaža Vilniaus praeitį 
nušviečiančios medžią gos 
yra muziejuose ir archy
vuose. Dažniausiai šie isto
riniai dukumentai neekspo
nuojami. LTSR Mokslų 
akademijos Etnografinia
me istoriniame muziejuje, 
Dailės muziejaus sandėliuo
se. Kraštotyros muziejaus 
rūsiuose vra apsčiai šios 
medžiagos. Reiktu pagaliau 
sukoncentruoti Vii niaus 
praeitį atspindinčia 
džiagų į vienų vieta.

Daugelio tarybinių mies
tų muziejuose yra įrengtos 
speciakos ekspozicijos sa
lės, kuriose rengiamos isto
rijos pamokos. Mokytojai

NEW YORKAS
MASPETH, N. Y.

Dar apie Aido pikniką
Metinis Aido Choro pik

nikas jau tik už dienos. 
Įvyks sekmadienį, rugs. 7 
d., Kasmočiaus parke, 91 
Steamboat Road, Great 
Necke. Nors, apie šį pikni
kų jau buvo kalbėta, bet 
bus ne pro šalį dar šį tų pa
sakyti. Mes jau esame paty
rę iš praktikos, jog aidiečių 
piknikai būna labai gražūs 
ir smagūs.

Apart skanių valgių ir 
gėrimų, šiame piknike Ai
das duos mums šaunių dai
nų ir muzikos programų. 
Programai, supran t a m a, 
vadovaus, mūsų gabioji Ai
do Choro mokytoja Mildred

» vasaros 
peach leaf, poilsio aidiečiai žada smar- 

curl” — tai lapų geltonoji-. kjai pasirodyti. Be to, bus 
mas ir birimas pirm laiko.' gera muzka šokiams. 
O reikia nepamiršti, kadi .
Innas vrn miPTripmo burna. I Tai kur kas galėtų links

miau ir smagiau popietį 
praleisti? ■

Kviečiame geros valios 
lietuvius atvykti pas aidie- 
čius ir iš kitų, tolimesnių 
kolonijų. Jums bus maloni 
kelione. O mums bus links
ma su jumis susitikti ir jus

šim- 
pen- 
vai-

meduko. Tai bus apie 
tas svarų, arba apie 
kiasdešimt kilogramų, 
siaus. Mat, kų per tinkamų 
priežiūrų ir maistų gali at
nešti žmogui net ir maža
me miesto sodely, apsupta
me namais, pasodintas me
delis.

Nors Lideikienė nusijuo
kė, būk todėl ji pasekmin
ga pyčių auginime, kad jos 
“ranka esanti gera”, tačiau 
iŠ pasikalbėjimo aišku, jai 
ta ranka to neduotų, jeigu 
ji nežinotų, kų reikia žino-

medis turi daug rimtų prie
šų. Jeigu tu jo neapginsi,

patenkina Jungtinių Am. tai jis tau niekų ir atneš. 
Valstijų vaisių komercinin- 
kų pageidavimų ir standar- 

: pyčiai 
beveik apvalūs, palyginus 
su kitais, pavyzdžiui, El
berta pyčiais. Šie kaip tik 
tokie ir yra.

O jau'tos spalvos malonu- 
mėlis! — tikras auksas... 
kaip ir jų vardas skamba, 
jų geltonumas prasideda 
lipšniuoju kadmumo gelto
numu ir keičiasi i auksiniai 
rausvų, užbaigiant kaip ir 
visai raudonu taškeliu ant 
vieno skruostelio.
Reikia darbo ir pastangų
Gražių pyčių išauginimas 

nėra taip lengvyas dalykas. 
Kaipgi Lideikienė galėjo 
tokius gražius pyčius išau- 
gint? Tiesa, ji sau kredito 
už tai ir neduoda. Sako, nu
sijuokdama, “mano ranka 
pasekminga”. Bet yra žino
mas faktas, kad jeigu nori 
kų sėkmingai užauginti, tai 
turi turėti nors kiek agri- 
kultūrinio žinojimo, dėti 
pastangas duoti augmenims 
to, ko jiems reikia, ir turi 
dėti pastangas apginti aug- 

i nuo
Matyti, kad ji to reikalingo 
žinojimo turi, taipgi ir no- lead”. 

• • v • — — I •

Įnį: į viena galionų vandens 
k° —du sriubinius šaukštus

Priešai!
Labai rimtas pyčmedžio' stensler. Po gero

priešas yra "

O reikia nepamiršti, kadi“, 
lapas yra augmenio burna,' 
per kur jis didžiumų maisto 
gauna iš oro. Nebus lapų, 
nebus medžio burnos kuomi 

maistų gauti — 
Idant nuo to ap- 
Lideiki e i n ė ap- 
pyčmedj kovo 

1 , m<_■> 11 nhii v»”_

medis žus. 
saugojus, 
šmirkščia 
mėnesi su
po dešimt sriubinių šaukštų ! gerai pavaišinti, 
į galionų vandens.

O dar kitas be galo rim-| . 
tas pyčio priešas, tai tas' 
mažas, neįmatomas vabale-i 
lis — “plum eureulio”

1 Šis aidiečių piknikas bene 
tas i jau Paskutinis šį sezonų.

I Todėl pasinaudokite proga 
Kai Pagerėti gamtos gro- 

tik užgimęs pyčio fruktelis I lybėmis. , v . , 
pradeda nusivilkti gimties | Visus kviečia Aido Cho- 
marškinėlius ir jau augti,; sas.
tas kurkubukas atlekia, jjUsas į Aido Choro piknikų 
nutupia, padeda kiaušinėlį ’ 1
ant šio jauno fruktelio. Iš i 
to kiaušinėlio į savaitę išsi-

parazitų-ligų. kįenė

vysto akia neįmatomas kir- samdyta 
minėl’s, įlenda į fruktukų ir, 
ten auga, gadindamas pyčio 
vaisiu.

Nuo Šito parazito Lidei- 
____ . apgina pyčmedį 
šmirkšdama “arsenic of

Ji padaro šitokį miši-
rų augmenis prižiūrėti.

Pirmiausia, ji žinoio 
norėjo. Ji pasirinko tokį py- «arsenic of lead”, 
čių, kuris jai vaisių duoda šaukštus 
apie dvidešimt dienu anks-1 jr ^Ll šaukštus 
čau, negu kitos rūšies py- sulfur”. 
čiai šioje apylinkei 
Island. Elbert a i 
Amerikos numerio pirmo 
pyčiai. prispėja daug vė
liau. Ji turėjus ir tuos, kas 
davę jai taipgi daug pasek
mių.

Medį pasodinęs žemėn ir 
lauksi, kų jis tau duos, nie
ko jam neduodamas, var
giai pageidaujamo rezul
tato gausi. Lideikienė, ma
tytis, ta žino. Ji nuo pat 
pyčmedžio pasodinimo, apie 
penkeri metai atgal, visada 

ar specialūs muziejų męto-pemę ]aik0 aDje medj apa-

me-

distai panaudoja pamokoms 
muziejaus eksponatus, kaip 
pavaizdumo priemonę. Taip 
dirbdami, gerus rezultatus 
pasiekė Maskvos, Leningra
do ir kitu miestų istorijos 
mokvtojai.

Vilniaus įvairiuose mu
ziejuose esančių archeologi
ne- daiktinę, paveikslų ir 
kitų Lietuvos praeities me
džiaga galima būtų irgi pa
naudoti pamokoms, galima 
būtų supažindinti su ja tu
ristus, ekskursantus. Tik 
reiktų daugiau rūpesčio, 
daugiau meilės istorinei 
praeičiai ir jos paminklams.

A. BUROKAS
Vilniaus miesto istorikų 

metodines sekcijos vadovas

Atėnai. — Graikijos ka
rinės jėgos nelaikys bendrų 
pratimų su Turkijos jėgo
mis. ' 1

u

“elementai
____  . Šituo mišiniu ji 

Long Į apipurkščia pyčmedį tada,

kėjus. ir švariai nuravėtų. 
Kaip tik tas reikalaujama 
agrikultūros mokslininkų, 
jeigu gerų pasekmių nori. 
Jie sako: pyčmedis, palik
tas apaugti piktžolėmis, vra 
paliktas parazitų - grežikų 
globai ir artimai mirčiai, o 
ne vaisiaus nešimui, 
matyti, ji žino.

Maistas ir vaisius
Pyčmedis reikalauja ir 

maisto, kaip visi augmenys 
ir gyvūnai. Ji pavasarį, ka
da pyčmedis tik pradeda 
rodyti sprogimų, sumaišo 
su žeme aplink jį apie de
šimt svarų mineralinių trų- 
šų, kurios turi, analyze j, 
daugiau nitrogeno.

Nestebėtina, kad jai tas 
pyčmedis duoda tokio pui
kaus ir tiek daug vaisiaus. 
Ji šiemet pririnkus du bu
šelius šių auksinių pyčių 
nuo, penkerių metų amžiaus

Tų,
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Po miestą pasidairius
z

New Yorko valstijos gu
bernatorius Harrimanas sa
kė, kad valstija išleis $1,- 
000,000 padidinimui ir pa
gerinimui Jones Beach 
maudynų. Šias maudynes 
užlaiko valstija. Jos yra 
vienos iš gražiausių ir ge
riausių New Yorko apylin-

Jamaica Bay (užlajoje) 
yra draudžiama maudytis, 
nes vanduo nėra švarus ir 
nėra gyvybės sargų. Bet 
trys šeimos turėjo parę, o 
po jos nutarė pasimaudyti.

Jų maudymasis baigėsi 
tragedija. Prigėrė Aurea 
Cordero, 29 metų moteriš-

Tamošius Valangevičii i
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Mūsų mylimas brolis paliko mus tris brolius 
ir dvi seseris—Vlada, Jonų, Simona, Banignų 
Špokienę ir Mikalina Pigagienę Lietuvoje.

Taipgi daug kitų artimų giminių.
Vlados Valangcvicius

Baisi žmogžudystė
Antradienį plėšikas įsi

veržė naktį į Dr. Melvin A. 
kė, gyvenusi 251 Johnson j Nimer namus, ir peiliu su- 
Ave., Brooklyne, ir jos dūk- badė jį, ir jo žmonų. Abudu 
ra Saraida, 14 metų. Taipgi 
prigėrė du berniukai iš ki
tos šeimos — Velez 14 ir 
Moise 12 metų.

Biznio įstaigos praneša, 
kad pirm mokyklų atidary
mo buvo daug pirkikų. Mo
tinos pirko jaunuoliams 
drabužius ir mokyklų reik
menis. New Yorko mieste 
ap’e milijonas vaikų ir jau
nuolių lanko mokyklas.

Neturintiems automobilių 
į piknikų nuvykti, yra pa- 

,s. didelis, gražus 
busas. Jis išeis nuo Lituani- 
ca aikštelės (Stagg 'St. ir 

i Union Avė.,
lygiai 12 vai., o nuo Liberty 
Auditorijos, Richmond Hill, 
12:30.

Choro Koresppondentas
V. Kazlauskas

kada pyčiukai meta nuo sa
vęs gimtinius marškinėlius, 
kuriais jie būna aptraukti 
tuoj po gimties, kaip ko
kiais megstinėliais.

žinojimas
Ji tik du sykius tešmirkš- 

tus savo medelį šiemet. Ne
žinau, kaip jai galėjo už
tekti tik tiek šmirkštimo. 
Žinojimas - mokslas reika
lauja dar trijų sykių ar net 
ir daugiau, idant apsaugoti 
medelį nuo vėlesnių kurku- 
lio ir kitų atakų ir taipgi 
nuo “oriental fruit moth” 
atakos, kuris taipgi rimtas 
pyčio priešas, veikiantis 
apie pabaigų birželio mūsų 
apylinkėj. Jo veiklų gali pa
stebėti, kada pyčmedžio at
žalėlių viršūnėlės pradeda 
vysti. Mat, ten jis padeda 
kiaušinį, iš kurio išrieda 
kirminėlis ir lenda į tų 
minkštų strėlelę. Nuplovus, 
ten jį ir randi.’ Bet jis deda 
ir ant vaisiaus, nuo ko taip
gi pyčiai kirminiuoti.

Kad Lideikienės pyčme
džio šitas “oriental fruit 
moth” neatakavo, tai sta
čiai stebėtina. Čia tai jau 
kibą ta jos “laiminga ran
ka” jų apsaugojo.'Mat, mū
sų apylinkėj šitas parazitas 
taip užtikrintas, kaip ryto 
saulės patekėjimas. Bet, yra 
sakoma, po šia saulute vis
ko galima tikėtis...

Persikas kilęs iš Kinijos. 
Jis jau buvo žinomas euro
piečiams du tūkstančiai

Ruošia didelį savo 
39 mėty sukakties 
paminėjimą

Amerikos Komunistų 
partija išleido pranešimų,

Neturinties automobilių 
kad-ji ruošianti didžiulį sa
vo 39 metų sukaktes atžy
mėsimų su gera programa. 
- Paihinėjimas rengiamas

už kokio pusvalandžio mirė 
ligoninėje,. Abudu dar jauni 
žmonės, tik 31 metų. Pasili
ko trys našlaičiai — du ber
niukai ir viena mergaitė. 
Merkaitė dar tik penkių 
mėnesių amžiaus.

Naimeriai gyveno Long 
Islando miestelyje Clifton. 
Policija mano, kad plėšikas 
buvo į jų namus įėjęs ne
pastebėtas, o kai tapo už
tiktas, gynėsi peiliu. Vai
kai nesužeisti, žmogžudžio 
visur ieškoma.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas jvyks 
rugsėjo 10 d., 8 va), vakare, 408 
Court St. Nariai dalyvaukite, ka
dangi vasaros laiku neturėjome su
sirinkimų, tai dabar pasidarė daug 
svarbių reikalų. Išgirsime delega
tų raportus iš 13-to Seimo, įvyku
sio Pittsburghe. Po susirinkimo tu
rėsime gimtadienių minėjimą. Kvie
čiame ir nenarius dalyvauti.

(85-86)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. mitingas jvyks tre-< 

čiadien’j, rugsėjo 10 d., 7:30 vai. 
vak., Liberty Auditorium, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill.

Visi kuopos nariai kviečiami da
lyvauti. Reikės aptarti kai ku
riuos kuopos reikalus. Valdyba 

(85-86)

UžraAyldte laisvę savo draugui

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras važiuoja j Wores- 

terį dalyvauti spaudos piknike, rug
sėjo 14 d. Autobuse vietos dar yra. 
Kelionė i abi pusi tik $1.50. Kvie
čiame važiuoti kartu. Išvyksime 12 
vai. dieną, nuo 153 Hungerford St. 
V. K. (85-87)

Brooklyne) t Carnegie salėje, 57th St. ir

Prasikalto, bėgo 
ir sutiko mirtį

Penki jaunuoliai važiuo
dami Peninsula bulvaru su
tiko iš priešakio atvažiuo
jantį policininkų Charles 
Rugen. v Jie išvadino jį ne
gražiai, o vienas paleido 
į jį tuščių alaus dėžutę.

Policininkas apsisuko ir 
pradėjo juos vytis. Jie bėgo 
ape 85 mylių per valandų 
greičiu. Už penkių mylių 
nuo prasikaltimo vietos ant 
Sheridan bulvaro atsimušė 
į šviesų stulpų. Vietoje už
simušė Patrick Hayes ir 
Herbert Mott, abu po 18 
metų. Kiti trys, G. Conden- 
zio, J. Farley ir A. Lamber- 
ti, taip pat nuo 17 iki 20 i:: 
metų, sunkiai susižeidė, ir 
paimti į St. Joseph ligoninę

7>Ave., Manhąttane, rugsė
jo 26,d. Įžanga bus tiktai $1. 
•; Parengimo programa su
sidės, apart prakalbų, iš 
dainų, muzikos ir dramati
nio pastatymo, kurio libre
tų parašė įžymusis Ameri
koje gimęs ir augęs lietuvis 
rašytojas Philip Bonosky 
(Baranauskas). Vyriausiu 
kalbėtojumi bus partijos 
kandidatas į New Yorko 
Valstijos senatų Benjamin 
Davis.
A, A. -«■ ■*. «L J..«. J. J..*. J. J. J. J.. ," Tv*!***1. T TTT " V W V W“T, , s < •

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

• •

Newark 5, N. J. ! Į 
MArket 2-5172 ’’

426 Lafayette St.

SHOPPERS GUIDE & •
BUSINESS DIRECTORY • •

The business Men and Merch-* 
ants listed on this page have* 
beert serving the public for many* 
years and are highly recommend-* 
ed by the Lithuanian paper. *

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

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

HY-WAY INN
So. State Pkway iki Exit 

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

21. 
re-

MODERNIZUOTI NAMAI
Gražios Virtuvės—Vonios 
Puikiai Ištaisyti Skiepai

MORVIN CONTRACTORS 
Dėl nemokamo patarimo.

Kainos žemos
ES. 6-5122.

SKLEPAI IŠVALYTI 
IR SIENOS NUMAZGOTOS

Pirmos klasės darbas
Kainos Žemos

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

OL. 8-6862

AIR CONDITIONING
Specialus išpardavimas. Nauji 

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

SCOTT
AIR CONDITIONING

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

Paieškojimai
Aš, Julius Kučinskas, sūnus Jur

gio, kilęs iš Smilgių parapijos, Pane
vėžio'- apygardos, Kauno rėdybos, gy
venęs Vaizgių kaime, tarnavęs Bur
biškio dvare, paieškau brolio Povi
lo Kučinsko ir jo žmonos iš Vaba
lių kaimo, išvykusio caro laikais į 
Ameriką, Philadelphiją. Taipgi ieš
kau antro brolio Jono Kučinsko ir 
jo žmonos Švagždytės, iš to paties 
kaimo ir gyvenusių Philadelphijoj.

Paieškau sesutės Paulinos Kučins
kaitės, ištekėjusios iš Petro Povi
laičio, gyvenusios Chicagoje. Ma
no

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

antraas.
Jezno rajonas 
Butrimonių paštas 
Vėžionių kaimas 
Julius Kučinskas 
Lithuania, USSR

metų ' atgal. O kiek jie 
džiaugsmo atneša, savo 
skanėsiu net 
Amerikoje!

ir pačioje,

A. Gilman

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

MONTELLO, MASS.
Moterų Birutės Draugystės meti

nis piknikas jvyks rugsėjo 7 d., 1. 
vai. dieną, Lięt. Taut. Namo Parke, 
Winter ir Keswick Rd. Kviečiame 
visas ir visus dalyvauti, l ūs namie 
gaminto kugelio ir visokių gardu
mynų. Kom. (85-86)

WORCESTER, MASS.

LLD 11. kuopos mėnesinis susi
rinkimas Įvyks rugsėjo 8 d., 7.30 v. 
vakare, 29 Endicott St. šiame su- 

i sirinkime turėsime padaryti galu
tinius aptarimus visų reikalų dėl di
džiojo spaudos naudai pikniko, kiu
ris jvyks Rugsėjo 14 <1. Olympus 
Parke. Taip pat svarbiu filmų 
Lietuvos parodymas mūsų mieste, 
kada jis bus galima.

Visi stengkitės būti laiku.
Kp. Sekivtorius (85-87)

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas jvyks 

lugsėjo 8 d., 7:30 v. v. Nariai pra
šomi dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarstymui. Geo. 
Shimaitis. (84-86)

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

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

BROCKTON, MASS.
Rugsėjo 7 d., Biručių 

Draugystės piknikas.
Rugsėjo 14 d., rengia 

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

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas.
Piknikuose bus gerų valgių ir geY 

rimų, muzika ir kas tik piknikui 
i eikalinga.

pašalpinės

Liet. Kny-

Cambridge

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MĖSOS IR WURSTWAREN

PIRMOS RŪŠIES DARBAS 
Kainos Žemos 

Visokių įvairių Rakandų
Specialiai apdarome virtuvės 

krėslus, kaip nauji, nuo $1.98 ir 
daugiau.

ROSELE UPHOLSTERY
MO. 9-8148

BURNS BROS.
Fuel Oil 

Coal 
Oil Burners 

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

A-l ACTION ALWAYS

PIANOS
And Musical Instruments

Highest Prices Paid ' J

JACK KAHN MUSIC CO. J
Freeport 9*2283 J
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