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KRISLAI
Žmonių balsas.
Juk ir keista ir kvaila. 
Ir jis su “doktrina.“ 
Republikonų bėdos.
Ar skaitėte ?
Ir vėl Pakštas? !

Rašo A. Bimba

SSl*“ PREZIDENTAS: KARIAUSIME DEL QUEMOY!M .5

Beveik visi komerciniai dien-

mu juos, skaityti. Dabar be
veik visi jie kalba apie pavo
jingą p a d ė t į Tolimuosiuose 
Rytuose. Beveik visuose juose 
-/.menės reikalauja Ameriką 
Keisti politiką.

Matsu, Quemoy ir Formoza 
priklauso Kinijai’ Tegu jas 
Kinija ir pasiima!

Toks yra milžiniškos Ame- 
likos žmonių daugumos bal
sas. Tegu Eisenhoweris 
Dulles jo nebeignoruoja!

ir

Paryžius.. — Francūzijos 
Socialistų Partijos kongre
sas parodė, kad dešinieji 
elementai su Molletu prieš
akyje pilnai tebekontroliuo- 
ja partijos aparatą. Kon
gresas 3,139 balsais prieš 
598 užgyrė komiteto rapor
tą. Tai didelis dešiniųjų 
laimėjimas, nes tame rapor
te pateisinama visa vado
vybes politika.

Šiuo tarpu Mr. M oi let 
įeina į de Gaulle kabinetą. 
Kairieji socialistai reika
lauja pasitraukti iš to ka
bineto. Bet, kaip parodė 
kongresas, Francūzijos so
cialistų dauguma vis dau
giau ir daugiau nori gink
lų jėga susidoroti su Alžy
ro žmonėmis ir priversti

Aukšč. Teisinas patvarkė: 
integracija turi pasilikt

Washingtonas. — Rugsė-’ aiškus Aukščiausio Teismo 
11 d. šalies Aukščiau- nutarimo laužymas.

Su pajuoka k oi u muistąs 
Reston paskelbia “D u 1 1 eso 
doktriną.“ Vis: su visokiomis; . . .....
doktrinomis išgarsėjo, kodėl I mos pasilikti po kolomahu 
mūsų valstybės sekreltorius ne- Į franeuzų^ jungu, 
gali su savo “doktrina“ žemę! 
ir pasauli pajudinti! Taip jis 
daro.

Tiesa, kad jo doktrina keis
ta ir kvaila, bet vis tiek dokt
rina. Jis reikalauja, pavyz
džiui, kad tada, kada Ameri
ka turi šimtus militarinių ba
zių svetimuose kraštuose, ka
da mūsų armija laiko okupa
vus Libaną, o mūsų laivynas 
viešpatauja Kinijos vandeny
je prie Formozos* — kad ko- 

fcnunistinės šalys atsisakytų jė
gos vartojimo visur be jokios 
išimties!

Pavyzdžiui, Kinija turi pri
siekti ir pasirašyti, kad jinai 
nevartos jėgos

sias Teismas atmetė Arkan
sas valstijos, reikalavimą, 
kad Little Rock vidurinėse 
mokyklose negrų vaikų 
įleidimas (integracija) bū
tų atidėtas dvejiems me
tams ir pusei. Tai reiškia, 
kad integracija turi pasilik- j 
ti ir kad negrai va'kai turi Į 
būti įleidžiami į bendrąsias 
su baltais, vaikais mokyklas.

Bet valstijos seimelis tu
ri išleidęs įstatymą, kuris 
suteikia galią gubernato
riui tokiame atsitikime mo
kyklas uždaryti. Gub Fau- 
bus taip ir padarė, net ke
turias vidurines Little Rock

kad pa
jau turi 

pietinės 
Faubusui

Londonas. — Anglija tebė ■ mokyklas tuojau uždarė.
tęsia atominių ginklų ban- Kas toliau? Washingtone 
dymus. Giriasi, kad jai pa- kalbama, kad federalinė 
vyko atominę bombą sėk- valdžia ieškos teisme už
minga! išsprogdinti didelėje i dradimo prieš Faubuso žy- 
aukštumoje. , i gi, nes toks jo žygis yra

atsiėmimųi sa_ 
nuo jos jėga

pagrobė kiti.
Išeina šitaip, 

plėšikas ir 
tavo “draugas”
prisiek ir pasirašyk,

Tave užpuolė 
apiplėšė. Ateina 

ic sako tau : 
kad tu

nevartosi jėgos atsiėmimui sa
vo daiktų.

Demokratų laimėjimas 
Maine valstijoje baisiai išgąs
dino republikonus. Kas bus su 
lapkričio rinkimais visoje ša
lyje?

Demokratų ūpas pakilo.

Šiuo tarpu Amerikos žmo
gių nelaimė tame, kad tarpe 
republikonų ir demokratų už
sieninėje politikoje skirtumas 

* labai mažas. Trumaniniai de
mokratai nori eiti dar toliau 
už republikonus. Todėl ir pa
sirinkimas bus nelengvas.

Ar visi skaitėte S. Leono 
straipsnį “M. Krupavičius ir jo 
išvaduotojai U 1 m o teisme” 
antradienio “Laisvėje“? Bū
tinai skaitykite. Iš jo geriau 
suprasite Lietuvos klerikalų ir 
nacionalistinių budelių darbe
lius karo metu Lietuvoje.

Įžymusis klerikalų “filoso
fas“ Kazys Pakštas buvo nusi 

.davęs net j tolimą ir karštą 
angliškąjį Hondūrą Centrali- 
nėje Amerikoje. Iš ten jis su
grįžo su visiškai.’ netikėtu ir 
nauju planu dėl sukūrimo 
naujos Lietuvos!

Nesijuokite, nes taip jis pa
skelbė. Jo naujoji Lietuva 
būsianti “Mažoji Lietuva.“ 
Jau susitaręs su Hondūro val
dovais.

Viskas, ko Pakštui betrūks
ta, tai dvidesėtkio lietuviškų 
šeimų su pilnomis kišenėmis, 
bet tuščiomis galvomis, kurios

Reikia atminti, 
našius įstatymus.

i išleidusios kitos 
valstijos. Jeigu 
pavyktų šitaip Aukščiausio
Teismo nutarimus apeiti, 
tai panašiai būtų uždarytos

■ viešosios, mokyklos ir kito- 
| se valstijose. Vietoje viešų

jų mokyklų, valstijų taksais 
būtų finansuojamos priva
tinės mokyklos, taksa:s, ku
riuos lygiai moka ir negrai. 
Todėl greitoje ateityje vėl 
teks Aukščiausiam Teismui 
išspręsti, ar tokie valstijų 

yra suderinami 
Konstitucija, ar

įstatymai 
su šakes.
ne.

Padėtis visuose pietuose 
labai įtempta. Baltieji ra
sistai mobilizuojasi aštriau
siai kovai prieš integraciją 
mokyklose.

mm.-l-v. .vi e i p . .v j I Derybos tarp ryhj ir iVliiziniskas ledei alinio iždo i , .•/ • >
deficitas ir kas bus toliau?
Washingtonas. — Dabar 

jau suvestos metinės są
skaitos, kurios parodo, kad 
per paskutinius finansi
nius metus federalinis val
džios iždas turėjo $12,200,- 
000,000 deficitą. Tai bus di
džiausias vienerių metų de
ficitas. taikos laikais visoje 
Amerikos istorijoje.

Kas kaltas, kame prie
žastis? Atsakymas aiškus: 
milžimčkos militarinės iš-

laidos!
Įdomu tai, kad preziden

tas Eisenhoweris. žadėjo fe
deralinės valdžios biudžetą 
subalansuoti, o dabar pa
gimdė tokį deficitą, kokio 
istorija dar nebuvo ma
čiusi !

Republikonai politikie
riai susirūpinę: kaip tas at
silieps į progą laimėti kon
gresinius. rinkimus lapkri
čio mėnesį?

vakarų tikrai bus
Washingtonas. — Jung

tinės Valstijos 
priėmė Sovietų 
deryboms dėl 

atominių ginklų 
pradėti Ženevoje.
je Amerika ir Anglija no
rėjo tokias derybas vesti 
New Yorke prie Jungtinių 
Tautų. Kaip žinia, derybos 
turi prasidėti spalio 31 d. 
Mūsų vyriausybė yra paža
dėjus su pradžia spalio 21 
d. per vienerius metus ne
belaikyti atominių ginklų 
bandymų.

ir Anglija 
pasiūlymą 
sulaikymo 
bandymų 
Pradžio-

PARYŽIUS.
Vokietijos vadas Adenaue 
ris ir Francūzijos premje 
ras de. Galle tarėsi. Jie pasi 
žadėjo, kad Francūzija 
Vokietija sieks taikaus 
gyvenimo.

Anglijos 7 metų planas į Mūsų vyriausvbė pasiryžusi dėl Kipro salos ' - 1
Londonas. — Anglijos 

valdžia jau turinti išdirbus 
septynerių metų planą dėl 
Kipro salos. Plane sakoma, 
kad Kipras turi būti pada
lintas į dvi bendruomenes— 
turkų ir graikų. Kiekviena 
bendruomenė turės savo ta
rybą. Abidvi bendruomenės 
turės savo atstovybę salos 
gubernatoriaus taryb o j e. 
Jeigu graikai atsisakytų 
priimti šitą anglų planą, tai 
j'e neturėtų atstovybės toje 
taryboje.

Anglai esą pasiryžę šitą 
planą pravesti gyveniman, 
visiškai nepaisant, kiek tas 
jiems ka' tuotų ir kas jam 
priešintųsi. Jie žada iš 
tremties susigrąžinti arki
vyskupą Makarios, nes ma- 
to, kad jis. jiems padėtų su
valdyti graikų koloniją.

spėka gint Quemoy ir Matsu
Washingtonas. — Praėju- junga ir kitos komunistinės 

sį ketvirtadienį, rugsėjo 11 šalys.
d., prezidentas Eisenhowe- Prezidentas priminė, kad 
ris kalbėjo į visą šalį dėlĮj’s turi Kongreso įpareigo- 
susidarius’os padėties Toli-jimą ’’
_______  • -w-x 1 • V • -WT- • V- "I

Kairas. — Egipte didelis 
nusivylimas J. T. sek r. 
Hammarskjoldo misija. 
Egiptiečiai mano, kad jo 
misija nieko gera nedavė.

susidarius/os padėties Toli-jjimą visais būdais ginti 
muosiuose Rytuose. Jo kai-į Formozą ir Čiang Kai-šeko 
bos klausėsi milijonai ir mi- i režimą. O kadangi, sakė 
lijonai žmonių ne tik Ame-i jis., Kinijos komunistai at- 
rikoje, bet visame pasauly- i virai sako, kad pasiėmę sa- 
ie. Tai buvo labai svarbi 
kalba. Jo je i‘s nustatė mū
sų vyriausybės gaires.

Kaip toli ir kur link 
Amerika su savo politika 
eis Tolimuosiuose Rytuose?

Kaltini Kiniją ir visus 
komunistus

Pirmiausia, prezidentas 
sakė, kad ten padėtis, yra 
tikrai rimta ir labai pavo
jinga. ,

Už tai, girdi, atsakinga 
yra Kinija ir visas pasauli
nis komunistinis sąjūdis. 
Komunistinė Kimia pradė
jusi puolimą, pradėdama 
bombarduoti 
Matsu.

Quemoj ir 
Todėl ji ir kalta. 

Gi ją palaiko Tarybų Są-

Britai nėra pasižadėję 
kariant dėl Quemov

Londonas.—Anglijos val
džia išleido paaiškinimą dėl 
susidariusios krizės Toli
muosiuose Rytuose. Britai 
sako, kad jie nėra Ameri
kai pasižadėję kariauti dėl 
Quemoy ir Matsu salų, ku
rios priklauso Kinijai. Jo
kios. gyvuojančios sutartys 
tarp Amerikos ir Anglijos 
neverčia britus padėti Ame-

Čiangrikai salas išlaikyti 
Kai-šeko rankose.

Iš kitos pusės, Anglijos 
valdžia sako, kad jinai pa
laikys Ameriką visais diplo
matiniais
Anglijos darbiečiai 
valdžią atsipalaiduoti 
Amerikos Tolimųjų Rytų 
kr’zės klausimais.

būdais. Ypač 
spiria 

nuo

las Quemoy ir Matsu, jie 
patrauks ant Formozos, tuo 
būdu gynimas tų salų pasi
daro gynimu Formozos. To
dėl Amerikai nebelieka ki
tos išeities, kaip tik spėka 
pasipriešinti Kinijos žy
giams dėl minėtų salų. Pa
kartotinai prezidentas įspė
jo Kiniją.

Sutartis su čiangu
Prezidentas priminė, kad 

Amerika turi sutartį su 
Čiang Kai-šeko režimu ir 
pasižadėjimą jį gmti. Jis 
teigė, kad atidavus Kinijai 
Formozą, atsidurtų pavoju
je ir Japoniia, ir Filipinai. 
Todėl Amerika jokiu būdu 
nesutinkanti Formozos ap- 

(leisti. Vėl ir vėl preziden
tas kartojo, kad pataikavi
mo Kinijai nebus. Bus 
griežtai laikomasi Čiang 
Kai-šekui duoto,žodžio.

Dėl derybų su Kinija
Prezidentas sakė, kad Ki

nija turi griežtai atsižadėti 
jėgos vartojimo prieš Čian- 
go režimą Formozoje.

Jis sakė, kad Kimios pa
siūlymą atnaujinti derybas 
Amerika
Amerikos amb a s a d o r i u i 
Lenkijoje įsakyta tuojau 
susisukti su Kinijos am
basadoriumi ir pradėti de
rybas. Bet, girdi, tose de
rybose nė kalbos negalės 
būti apie kokių nors nusi
leidimų darymą Kinijai 
Čiang Kai-šeko “Kinijos 
Respubl’kos” sąskaita.

Nors, padėtis labai rimta 
ir pavojinga, bet preziden- 

I tas išreiškė viltį, kad per
NEW YORK AS. — At- derybas Varšuvoie bus pri

vy ko Tarybų Sąjungos Už- eita prįe kokjo nors susį. 
ministras tarimo. Jis tikis, kad naujo

greitai priėmė.

PASuSal nužudys negrą 
James Wilsoną

Montgomery, Alabama;—• 
Valstijos aukščiausias teis
mas atmetė James Wilsono 
apeliaciją prieš mirties 
bausmę. Kaip žinia, Wilso- 
nas nuteistas mirti už atė
mimą iš baltveidės moteriš
kės $1.95. Teismas sako, 
kad svarba ne pinigų su- 

: moję, o tame, kad Wilsonas 
iš jos pinigus atėmė nak
ties metu!

ir
su-

Maskva. — Tarybų spau
da išreiškė abejonę, ar 
“Jungtinės Valstijos tikrai 
[nori taikos Tolimuose Ry
tuose”.

susižavėtų jo sumanymu.
Abejoju, kad tiek tokių šei

mų atsirastų.

Kunigų Draugo editorialų 
rašytojas V. Bgd. plačiai aiš
kina klerikalų bendradarbia
vimą su menševikais. Tai at
sakymas s m e t o n ininkui V. 
Kvieskai, kuris kaltina kleri
kalus per dideliame susigimi
niavime su “marksistiniais so
cialistais iš Naujienų.

Du dalykai palaiką su men
ševikais bendrą frontą galimu. 
Vienas, “marksistinių socialis
tų veikla per paskutinius ke
liolika metų’’ pilnai patenkina 
klerikalus. Antras, “Lietuviš
kas socialistinis marksizmas 
šiandien yra toks veiksnys, 
kuris nesudaro pavojaus.“

Amen I

Havana. — Batistos val
džia sako, kad jos armija 
užmušė 24 sukilėlius.

AMERIKA PASITRAUKS 
Iš MAROKO?

Rabatas. — Maroke dina 
gandai, kad Jungtinės Vals
tijos žadančios ištraukti sa
vo ginkluotas, jėgas. Toks 
ištraukimas būsiąs praves
tas tykiai, laipsniškai. Mat, 
Maroko valdžiai nepatinka 
Amerikos militarinė bazė.

Beirutas. —, Pranešta, 
ka dar vienas batalijoinas 
marinų apleis Libaną.

BUS DAR 7 ŽEMĖS 
PALYDOVAI

Washingtonas. — Mūsų 
vyriausybė turinti planą 
daugiau dėmesio kreipti į 
erdvės, užkariavimą. Tik 
vieneriais metais ji žada 
paleisti erdvėn dar septynis 
žemės palydovus. Taipgi 
plačiau tyrinės mėnulį.

Aštrėja propaganda 
prieš Ameriką

Londonas. — Čia gauna
mos žinios rodo, kad i jau
nosios Irako respublikos 
radijas ir laikraščiai vis 
aštriau kalba apie Ameri
kos imperializmą ir jo pa
vojų arabų kraštams. Pa
vyzdžiui, radijo komentato
rius, kalbėdamas apie A- 
merikos politiką Tolimuo
siuose R y t u o s ę, pasakė, 
kad amerikiečiai vartoja 
gengsterizmo metodūs prieš 
Kiniją.

—,—(-------------
DEIMANTAS UPĖSE
Maraba. Brazilija. —< Sa

koma, kad šios salos upėse 
randasi daug deimanto. Sa
la laukia staigaus pralobi- 
mo.

Veloosws Žinios
VARŠUVA. — Pirmadie

nį, rugsėjo 15 d., atsidarė 
derybos tarpe Jungtinių 
Valstybes depart men t a s 
Beam ir Kinijos ambasado
riaus Wang Ping-nian. Bus 
svarstoma, kaip taikos ke- 
liti baigti Formozos srityje 
krizę.

kė, kad civiliniai amerikie
čiai, kurie gyvena Farmo- 
zoje, tuojau išvažiuotų. Jų 
yra per 6,'000.

WASHINGTO N A S.
Valstybės departmental 
per kelias dienas svarstė 
Formozos srityje krizę ir 
paruošė JAV planus ramba- 
sadoriui Beam, kuriuos jis 
pateiks Kinijos atstovui. 
Bet Valstybės department® 
žmones mažai turi vilties, 
kad taikos keliu bus baigta 
krizė.

sienio reikalų i
Andrius Gromyko, kuris 
vadovaus TSRS delegacijai
Jungtinių Tautų
Asamblėjos sesijoje.

13-je

Ant- 
atsi- 

Tautų 
sesija.

HONG KONG. —Kinijos 
“Liaudies Dienraštis” rašo, 
kad prezidento E’senhowe- 
r.’io pasisakymas, kad “ne
bus Kinijai nusileidimų For- 
mozios srityje, yra nesąmo
nė.”

NEW YORKAS. — 
padienį, rugsėjo 16 d., 
daro Jungtinių 
Asamblėjos 13-toji 
Visi numato, kad svarbiau
sias klausimas bus, tai For- 
mozGiS srityje susidaręs ka
ro pavojus. Pradžioje kils 
kova už priėmimą i Jungt. 
Tautas Kinijos Liaudies 
Respublikos. Amerika 
priešinsis priėmimui.

vėl

TAIPEI. — Vienas čiang- 
kaišekinių liaivas pralindo į 

---------Quemoy salos prieplauką ir 
TAIPEI. — Jungtinių pristatė apsuptiems (ginklų 

Valstijų vyriausybe patvar- ir amunicijos.

karo nebus! Girdi, padėtis 
nėra “desperatiška.”
Ne pagerino, bet pablogino 

padėtį
Daugumos stebėtojų nuo

monė yra, kad prezidento 
prakalba padėtį dar pablo
gino. Iki šiol buvo many
ta, jog tiktai sekretorius. 
Dulles grūmoja Kinijai. Bu
vo manyta, kad preziden
tas taip toli dėl Quemoy ir 
Matsu salų nenori eitų ne
nori Amerikos ginkluotų 
jėgų panaudoti jų gvnimui, 
nes jos priklauso Kinijai, 
Dabar jis ne tik užgyrė 
Dulleso politiką, bet dar 
aštriai pasisakė už ginkluos 
tą intervencija, jeigu Kim
ia tikrai bandytu Quemoy 
ir Matsu atsiimti iš Čiang 
Kai-šeko. ,
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Egzaminą išlaikė!
LENINGRADAS buvo ir tebėra didžiulis Rusijos 

kultūros centras. Per ilgus metus šis miestas buvo ir te
bėra garsus savo aukštosiomis mokyklomis, muziejais, 
teatrais.

Leningrade (buv. Petrapilyje) sėmėsi mokslą ir kul
tūrą ir šimtai Lietuvos žmonių, kurių tarpe buvo: S. Dau
kantas, Č. Sasnauskas. Mikas ir Kipras Petrauskai, ir 
daug kitų žymių lietuvių tautos sūnų ir dukrų. Šiuo me
tų Leningrade taipgi lanko aukštąsias mokyklas nemaža 
Tarybų Lietuvos jaunų vyrų ir moterų.

Leningradas, taigi, buvo, tebėra ir bus mokslo ir 
kultūros centras. Laimingas tas, kuris gauna progą lan
kyti to miesto aukštąsias mokyklas, bet dar laimingesnis 
tas, kuris yra pakviestas atsistoti prieš Leningrado vi
suomenę ir “parodyti, ką jis ar ji gali!”

ŠIA VASARA 1Leningradas pakvietė Lietuvos Vals
tybinį akademinį operos ir baleto teatrą gastrolėms. Tai 
buvo pirmas pakvietimas, ir jis, aišku, buvo mielai pri
imtas.

Tačiau, prieš išvykdami, Lietuvos artistai ne vieną 
naktį negalėjo ramiai miegoti. Jie vis galvojo, kaip jie 
bus Leningrado visuomenės, “įpratusios” matyti tik 
aukšto lygio veikalus, puikiai atliktus, ir kritikų priim
ti? Lietuviai kompozitoriai rūpinosi, ką pasakys 
kos kritikai apie jų veikalus?

Dabar mums atrodo (sprendžiant Leningrado 
kų pasisakymais), jog rūpestis buvo be pagrindo,
eilė leningradiečių, pasisakiusių per spaudą, entuziastiš
kai užgyrė ?nūsų tautos artistus ir visa, kas buvo gastro
lių metu parodyta.

muzi-

kriti-
Visa

KRITIKAS I. GUSINAS “Leningradskaja Pravda” 
dienraštyje šitaip apibendrina Lietuvos menininkus ir 
jų darbą:

“Vienas iš pačių jauniausių tarybinių muzikinių te
atrų pasirodė Leningrado žiūrovams kaip subrendęs ko
lektyvas, su didele muzikine, režisūrine ir aktorių kultū
ra...”

Kritikas Gusinas teikia žymius nuopelnus dirigen
tams I. Akermanui ir R. Geniušui, baletmeisteriui V. Gri- 
vickui, vyriausiam teatro režisieriui J. Gustaičiui, artis
tams H. Kunavičiui, J. Dautartui ir A. Grogeriui. Ten pat:

“Teatro vokalistai ir šokėjai sužavėjo Leningrado 
žiūrovus muzikalumu, emocionaliu atlikimo raiškumu. 
Tai liečia TSRS liaudies artistą K. Petrauską, Lietuvos 
TSR nusipelniusias artistes M. Aleškevičiūtę, E. Saulevi- 
čiūtę, I. Ylienę, artistę I. Jasiūnaitę, Lietuvos TSR liau
dies artistą J. Stasiūną, Lietuvos TSR nusipelniusius ar
tistus K. Šilgalį, H. Zabulėną, A. Lietuvninką; baleto šo
kėjus— Lietuvos TSR liaudies artistę G. Sabaliauskai
tę, artistes A. Tumalevičiūtę, R. Janavičiūtę, R. Grigo- 
rovaitę, Lietuvos TSR nusipelniusius artistus H. Banį, 
H. Kunavičių ir daugelį kitų. Džiugina gausus būrys 
talentingo jaunimo, kuris, drauge su senaisiais, prityru
siais artistais padeda sukurti įdomius spektaklius.

“Spalvingai ir ryškiai skamba teatro orkestras.”

LABAI ŠILTAI kritikas Gusinas^ atsiliepia apie jau
nesniosios kartos lietuvius muzikos kompozitorius ir jų 
veikalus: V. Klovos operą “Pilėnai”, J. Juzeliūno baletą 
“Ant marių kanto”, J. Indros baletą “Audronė”. Tai 
kompozitoriai, baigę tarybines konservatorijas ir jau 
spėję atsižymėti reikšmingais darbais!

Pripažįstamas didžiulis nuopelnas ir dailininkams: 
J. Jankui ir R. Songailaitei.

I. Gusinas savo straipsnį baigia:
“Lietuvos teatro kolektyvas parodė leningradie- 

čiečiams, kokį aukštą lygį pasiekė muzikinis ir teatrinis 
mūsų svečių meistriškumas...

“Palinkėsime talentingiems lietuvių kompozitoriams 
toliau sėkmingai kurti nacionalinius muzikinius kūri
nius, plačiau, drąsiau imtis ir šiuolaikinės tarybinės te
matikos.”

VISĄ SUĖMUS, mums atrodo, kad Lietuvos operos 
ir baleto kolektyvas, grįžęs iš Leningrado, gali didžiuo
tis, išlaikęs, aukšto lygio egzaminą. O tai padės jam atei
tyje dar energiškiau ir sėkmingiau dirbti Lietuvos liau
dies labui! /

TSKP suvažiavimas
— i TARYBŲ SĄJUNGOS Komunistų partijos. C.K. nu
tarė 1959 m. pradžioje sušaukti XXI-ąjį suvažiavimą.

Sakoma, suvažiavimas šaukiamas vyriausiai tuo 
tikslu, kad apsvarstytų nają, septynerių metų planą, ku- 

apims 1959—1965 metus.
Dabar apie šį suvažiavimą plačiai rašo tarybinė 

spauda, ragindama visos .šalies komunistus rūpestingai 
įąm ruoštis.

KLERIKALAMS 
PATIKTŲ 
NAUJAS KARAS •

Chicagos kunigų 
gas (rugs. 10 d.)
pareiškia, kad Jungtinės 
Valstijos turi ginti Quemoy 
ir Matsu salas, kad su jų 
netekimu “Amerika netek
tų pasitikėjimo ir tai būtų 
užduotas skaudus smūgis 
visai jos šiandieninei 
nio politikai,” ir kad 
zidento nusistatymą 
puolamas salas reikia 
be jokių rezervų.”

Apie teisę ir teisingumą 
nieko nesakoma. Kodėl mes 
turėtume rūpintis Kinijos 
salomis? Kokią teisę mes 
turime ginti Kinijos salas 
nuo Kinijos? Tokie ir pa
našūs klausimai, matyt, 
mūsų klerikalų dienraščio 
redakto r i a m s neateina į

užsie- 
“pre- 
ginti 

remti

Draugas važiuoja dar to
liau ir visą kaltę už viską 
suverčia ant kom u n i s t ų 
galvos, 
ėjęs, jis šaukia: “Panašių 
žaidimų sulauksime dau
giau ir dažniau, jei tų žai
dimų vadams ir pačiam 
komunizmui nebus padary
tas galas.”

Bet tai jau labai se n a 
Draugo melodija. Tuo tar
pu komunizmui galo vis dar 
nesimato, 
ti viena: 
mas su 
atominis 
sveiko ir blaivaus proto 
žmonės kalba apie taikų su-įmui. 
gyvenimą ir išvengimą ka
ro, Draugo redaktoriai gie
da už karą.

sunkiai nusidėjo? Ogi tik 
tuo, kad draugija laikė su
važiavimą, priėmė rezoliuci
ją ir pasidžiaugė ’laimėjimu 
bylos prieš valstybės pro
le u r oro pasikėsinimą ją 
įtraukti į subversyviškų or
ganizacijų sąrašą.

Keleivio redaktoriai taip 
susižavėję savo provokaci
jomis prieš ALDLD, jog nė 
nepastebi, kaip patys save 
ant pajuokos pastato. Pav., 
jie sako, kad faktinai Lite
ratūros Draugija jokios ko
vos nevedė ir nelaimėjo. 
Girdi, kai byla tęsėsi, “tuo 
tarpu generalinis prokuro
ras Brownell pasitraukė iš 
savo vietos ir prieš perduo
damas pareigas apvalė savo 
‘deską’ ir visas tokias ne
baigtas bylas atšaukė.” Va
dinasi, viena, kiekvienas 
generalinis prokuroras, pa
sitraukdamas iš vietos, ne-: 
baigtas bylas atšaukė, kas 
žinoma, yra gryniausia ne
sąmonė; antra—jis iš savoj 
geros valios atšaukė nebaig-l

kny- nuėjo kareivinių link. Gino- ratyvų tarnautojus, nauja
kurius ir kitus, kurie bu\m 
įtarti ar įskųsti rėmę tary
bų valdžią. Aštuntoje duo
bėje buvo užkasta tą dieną 
daugiau kaip tūkstantis lie
tuvių. Šaudę ta pati ypatin
goji smogikų komanda.”

Amerikos lietuviams pa
tartina įsitėmy ti vardus: 
Girgžda, Karpus, Senkuj 
Urbonas, Janavičius, Jan
kauskas, Amulevičius, Cin
kus, Matukaitis.

Gal būt jie yra Ameriko
je, jei jie patys nesusilaukė 
likimo jų nužudytųjų lietu
vių.

“Švyturyje” skelbiama 
vardai lietuvių budelių, ku
rie dalyvavo prie sudegini
mo Pirčiupiu kaimo su 
žmonėmis.

Būtų gerai, kad Lietuvo
je būtų surinkti visi bude
lių vardai ir viešai paskelb
ti. Reikia, kad visur lietu
viai apie juos žinotų, juos 
pažintų.

gėlę “šiurpus Lietuvos isto- vakasius paleido namo. Prie kūrins ir kitus, kurie bu\^
rijos puslapis,” kurioje ap
rašoma, kaip prie Marijam
polės Hitlerio budeliai išžu
dė 8,000 žmonių. Pirmiau 
žudyti žydai, paskui ir lie
tuviai.

Lietuviai fašistai gelbė
jo Hitlerio budeliams tame 
kruviname darbe.

Buvo iškastos septynios 
didelės duobės. Jurginis ra
šo:

“Kai septintoje 
pristigo vietos,

duobėje 
kažkuris 

šaudytojas buvo beverčius 
lavonus į aštuntąją, bet ko
mendantas jį sudraudė, sa
kydamas: “rezervyrt” (re
zervuota). Tas vienas žodis 
šiurpu nukrėtė visus grio- 
vakasius. Taip atrodė, jog 
paskutinė duobė skirta 
jiems, kad nejiktų liudinin
ku. Tačiau ši karta to nebu-
. v- .>

vo. Jų nešaudė. Baigus kru
vinąjį darbą, sargybiniai 
nuo šlaitų pasišalino, ko
mendantas ir kiti vokiečiai

užkastų griovių liko kruvi
ni, apdraskyti, žemėmis ap
lipę šaudytojai. Netrukus 
ugniagesių cisterna atvežė 
jiems švaraus vandens nusi
prausti. Nusiprausę ir per
sirengę geresniais sušaudy
tųjų drabužiais, smogikai: 
policininkai Janavičius, 
Jankauskas, Amuleviči u s, 
buvę buržuazinės Lietuvos 
kariuomenės viršilos Cin
kus, Matukaitis, Girgžda, 
buvusios fašistinės žvalgy
bos bendradarbiai Karpus, 
Senkus, Urbonas ir kiti nu
ėjo Marijampolėn į buvusią 
Klimaitės valgyklą; ten žu
dikų laukė valgiais ir gėri
mais apkrautas stalas. Aš
tuntasis griovys tą vakarą

dė kitą dieną, antradienį. 
Tos dienos rytą brezentu 
apdengtais sunkvežimiais iš 
kalėjimo prie duobės ėmė 
vežti suimtuosius lietuvius: 
tarybiniais laikais buvusius 
seniūnus, viršaičius, koope-'

Tokios išvados pri-jtas LDS ir ALDLD bylasirj 
nuėmė jas nuo subversyviš-1 
kų organizacijų sąrašo, bet i 
paliko keletą šimtų kitų 
liaudiškų organizacijų ta
me sąraše! Ar Keleivio re-i 
daktoriai pagalvoja, ko ve r- į Montevideo. — Apie mė-j istorinių bei moksliškų kny- 
ta tokia jų logika? nesi laiko tęsėsi mūsų tau-jgų, kaip kad: Lietuvos TSR

Literatūros Draugija di- tinės 
džiuojasi savo veiklos re- f ULC-ro n a m u o s e . Ant | nominė Geografija, Lk 
kordu, didžiuojasi savo nuo-1 stalų buvo išdėta šimtai eg-ivių Poezija XIX Amžiuj, 
širdžių patriotizmu. Jokie|zempliorių Įvairių autorių|Lietuvos TSR Istoriniai 
keleivinių menševikų melai I ir įvairiais pavadinimais| šaltiniai, Lietuvių Litera- 
nepakenkė ir nepakenks jos (knygų, kurios savaime yra tūros Istorija, Dabartinės 
tam rekordui ir patriotiz-Į liudytojos apie aukštą ap-1 Lietuvių Kalbos Žodynas, 

švietos stovį dabartinėje | Lietuvių Kalbos Ra š y b o s 
j Žodynas, Tarptautinių Žo- 
! džių Žodynas, ir daug kitų. 
Į Čia 'suminėtos ' knygos—vis 
tai stambūs tomai, daugu
ma prašokanti šešių šimtų 
puslapių skaičių'.

Gražiai išleistos
Visos Tarybų Lietuvoje 

atspausdintos knygos — iš
leistos labai švariai, gerame 
popieriuje, daugelio virše
liai papuošti tautiniais mo
tyvais. Knygos 'tiražas — 
vis keli desėtkai tūkstančių 
ir daugelio laidos pakarto
to?. Tai liudija, kad dabar
tinėse sąlygose ten knygos 
turi didelį pareikalavimą.

Dabartinė, sociali s t i n ė 
Lietuvos santvarka, istori
niu mastu mieruojant, yra 
visiškai jaunutė, o kokį pra
našumą jau spėjo parodyti 
prieš buvusiąją, buržuazi
nę, liaudies švietimo srity
je. Tik prisiminkim, kokios 
knygos į mūsų rankas būda
vo brukamos anų laiku 
“švietėjų” ir ką iš jų gali
ma buvo išmokti! Juk tai 
daugiausia maldakny ges, 
kantičkos, šventųjų žyvatai. 
Mokė jos paklusnumo žemės 
ir dangaus ponams, kad už
sipelnius laimingą gyveni
mą po mirties.

Džiugu, kad tą tamsią ga
dyne mūsų tauta jau paliko 
praeityje. Dabar, prie tau
tos vairo stovi laisvas darbo 
žmogus, kuris savo kovoje 
už laimingą ateitį savo tau
tai ir visai žmonijai gink
luojasi visais dvasinės kul
tūros ginklais, kokius tik 
nukalė humaniškiausi proto 
genijai.. Darinėtis

Išvada tegali bū- 
taikus sugyveni- 
komunizmu arba 
karas. Kai visi

Įdomu, kad panašiomis 
beprotiškomis ir krimina- 
liškomis filosofijomis gyve
na ir Chicagos Naujienų 

! menševikai. • 
nose (rugs. 8 d.) vienas jų, 
Leonas ________ , ____
lauja, kad “visos laisvojo 
pasaulio valstybės imtųsi 
greitų veiksmų, kol dar ne 
visai vėlu, apvalyti pasaulį 
nuo gręsiančio komunizmo 
maro ir pabaisos.” Irgi, ži
noma, kaipgi kitaip, jeigu 
ne atominio karo pagalba. 
Juk visos kitos priemonės 
jau labai seniai išbandytos 
tų pačių Naujienų. Be pa
liovos ir be p-ertraukos Gri
gaitis pasaulį valė nuo “ko
munizmo maro” per visus 
paskutinius keturias’dešimt šiam 
metų, o kokie rezultatai? 
Labai liūdni. Vietoje išsi
gąsti jo valymo, kaip visi 
mato, komunizmas dar la
bai sustiprėjo. Taigi, kaip 
nekalbėsime, belieka viena 
dar neišbandyta priemone: 
naujas, atominis karas.
Kaip tik už tokį viską nai-Jg 
kinanti karą Chicagos kle
rikalai iš Draugo ir menše
vikai iš Naujienų šiandien 
sušilę agituoja. Savo kri- 
kriminališkus troškimus jie, 
žinoma, maskuoja tai “Lie
tuvos vadavimu,” tai 
šaulio apvalymu.”

GARBĖ ŠIAM
LIETUVIUI
CHIRURGUI

Tėvynės balsas praneša:

“Vilnis^
r-——>

Žinios iš Uruguajaus
MUSŲ TAUTINĖS LITERATŪROS PARODA ULC-RO NAMUOSE

literatūros parodai Istorija, Lietuvos TSR Eko- 
. Antjnominė Geografija, Lietu-

švietos i
Lietuvoje.

Parodos lankytojai čia 
prastovėjo valandas laiko 
besigrožėdami, bevartydarni 
puslapius, besiriūkdami —

J. Vrublikas buvo 57 me
tų amžiaus, kilęs iš Panevė
žio apskr., Subačiaus vals
čiaus, Surdegiu kaimo. Į 
Urugvajų atvyko 1927 m.

Paliko dideliame liūdesyje 
žmona, sūnų ir du brolius. 
Palaidotas Cerros kapinėse.

Mirė Viktoras Čiakutis, 
palaidotas Cementerio del 
Norte.

“Į rajono ligonįnę atvežė'kurią čia pirmiau parsine- 
ligonį su lūžusiu blauzdi-j šus į namus paskaityti, 
kauliu. Nepraėjo nė savai
tė, o kaulas jau buvo sugi-Pav., Naujie-I 

d.) vienas ju, . ...
Mockevičius, veika- ■’«s- ir 1’8onis su8r!z» namo- 

Anksčiau panašiais atve
jais tekdavo išgulėti apie 40 
dienų. Šilutės rajoninės li
goninės gydytojas chirur
gas Jonas Stanaitis išrado 
aparatą blauzdos dilbio 
kaului atstatyti ir gydyti. 
Panaudojus šį aparatą, li- 
g o n i u i, kol sugis lūžęs 
blauzdikaulis, pakanka gu
lėti 4-5 dienas. Išradimu ir 
atradimų komitetas * p r i e 
TSRS Ministrų Tarybos 
originalų aparatą išradu- 

i gydytojui J. Stanai
čiui šiomis dienomis išdavė 
išradimo autoriaus liudiji
mą.

Šis išradimas — tai eilės 
metu mokslinio darbo ir 
stebėjimų rezultatas. Dirb
damas chirurgu Tauragėje, 
Šakiuose, Skuode, Šilutėje, 
gydytojas J. Stanaitis ieš

kojo būdų, kaip lengviau 
sugydyti blauzdos kaulų lū
žimus. Jo sukurtas prietai
sas nuo ligšiolinių prakti
koje naudojamų tėvyninių 
ir užsienio firmų gamybos 

pa- i šios rūšies aparatų skiriasi 
(naujais mechanizmais ir 
patobulinimais.

Naujasis aparatas gydy
ti lūžusiems blauzdos ir dil
bio kaulams Lietuvoje jau 
panaudotas 80 kart ų ir 
Maskvoje Centriniame 
traumatologiniame ir orto
pediniame institute, kliniki- 
ninėje Botkino vardo ligo
ninėje ir Centriniame Skli- 
fasovskio vardo mokslinia
me - tiriamajame greitosios 
pagalbos Institute. Patikri-

BE MEIO IR 
PROVOKACIJŲ 
NE'ŽENGIANĖ 
ŽINGSNIO

Keleivis ir vėl puikiai pa
sižymėjo su melu ir provo
kacijomis. Dar kartą ir 
gal jau tūkstantąjį kartą 
per akis meluoja, būk mūsų 
Lietuvių Literatūros Drau
gija esanti “komunistų or
ganizacija,” stačiai “erzac 
partija” (K. rugs. 10 d.).

Kuo gi dabar šita garbin
ga Amerikos lietuvių kultū
ros ir apšvietos organizaci
ja So. Bostono menševikiš- 
kiems provokatoriams taip

I Stebino juos ir tai, kad nors 
nekuriu rašytojų kūriniai 
ir senokai parašyti, pasiekė 
tik dabar, kai vadinamasis 
tautiškas režimas tapo iš
blaškytas po visus keturis 
vėjus. Štai, šeši tomai J. 
Žemaitės raštų. Kur dau
giau, jei ne juose taip aiš
kiai pavaizduota, taip aiš
kiai sutraukta žinyba apie 
mūsų kaimiečių gyvenimą 
ir jų tarpusavius santy
kius? O vienok, J. Žemai
tė yra buvusi vadinamų 
tautininkų paneigta, štai 
ir kiti rašytojai, kurių ra
šiniai pilno paskleidimo su
silaukė tik dabar: Lazdynų 
Pelėda, V. Mykolaitis-Puti
nas, Maironis, A. Venclova, 
K. Vairas - Račkauskas, A. 
Vienuolis, K. Boruta, P. 
Vaičaitis, Ieva Simonaity
tė, K. Korsakas, P. Cvirka, 
A. Guzevičius, K. Jakubė- 
nas, T. Vaižgantas, J. Bi
liūnas ir daug kitų.

Užsienio lietuvių kūryba
Dabatinėje mūsų tėvynė

je neliko užmarštyje ir už
sienio lietuvių plunksnos 
atstovai. Štai, puošniai įriš
tos Amerikos lietuvių rašy
tojo R .Mizaros knygelės: 
Ūkanos, Kelias į Laimę ir 
Mortos Vilkienės Divorsas. 
Štai A. Vaivutsko puikus 
vertimas argentiniečio au
toriaus A. Varela—Tamsio
ji upė; buvusių Pt. Ameri
kos emigrantų bendras lei
dinys — Toli nuo Tėvynės; 
Ispanijos karo dalyvių—Už 
Ispanijos Laisvę, ir poeto 
Lino Valbasio eilėraščių 
rinkinėlis — Leiskit į Tėvy-

Išvyko į savo tėvynę
Montevideo. —- Liepos 12 

dieną, laivu “Bretagne,” iš 
Montevideo išvyko į savo 
tėvynę Lietuvą Adolfas 
Monkevičius su žmona Bro
ne ir dukrele Adele. x

Atsisveikinimui su išyaįrf 
žiuojančiais, U. L. C-ro na
muose, Cerroje, buvo su
ruošta draugiška atsisveiki
nimo vakarienė. Laike vai
šių buvo tarti lietuviškos 
draugystės žodžiai nuo or
ganizacijos veikėjų. Drau
giškai praleidžiant laiką, 
skambėjo lietuviškos mūsų 
liaudies dainos ir sudarė 
malonaus gyvėsio lietuviški 
šokiai. Prisiminus mūsų 
radijo pusvalandį, svečiai 
suaukojo sumą pinigų, už
sakydami Monkevičių šei
mai gražią plokštelę. K.

Klausimai ir atsakymai
KLAUSIMAS:

Aš ir mano žmona esame 
Amerikoje gimę ir augę pi- * 
liečiai. Bet paskutiniais ke-Hi 
leriais metais mes esamė 
darbo priversti gyventi 
slėnyj e. Neseniai susilau
kėme dukters. Mums svar
bu žinoti, ar mūsų duktė, 
gimusi užsienyje, yra Ame
rikos pilietė, ar ne? -

Taip, jūsų duktė yra 
Amerikos pilietė. Nėra rei
kalo jums rūpintis. C. C,

nimai parodė, kad ši gydy- n£- 
mo būdą galima naudoti ir 
rajonų bei apylinkių ligoni
nėse.

Savo mokslinius tyrinėji- 
mus gydytojas J. Stanaitis 
tęsia toliau. Vadovaujamas

Išleista ir labai svarbių

medicinos mokslų daktaro 
P. Norkūno, jis ruošia di
sertaciją medicinos mokslų 
kandidato laipsniui įgyti.”

Naujai supilti kapai
Montevideo.—Birželio 21 

dieną mirė Ignas Lukoševi
čius, birželio 26 dieną—Jus
tas Vrublikas.

Abu tautiečiai buvo pa
žangaus darbininkų judėji
mo šalininkai, turėjo daug 
pažinčių išeivių tarpe, pali
ko liūdinčių giminių ir 
draugų.

ŠYPSENOS
VAIKAS VIS VAIKAS

Berniukas parsinešė na
mo gražų žaislą. Motina jį 
klausia: “Kur tu jį, vaikeli, 
gavai, kas davė?”

Berniukas: “Man jį davė 
Jonukas už jam padarytą 
locką.”

Motina: “Tai kokią loc
ką tu jam padarei?” — .

Berniukas: “Nustojau j| 
mušęs per galvą.” f

2 p.-Laisve (Liberty)—Antr., rugsėjo (Sept.) 16, 1958



4

Diriguoja Margarita Dvarionaite
A Tai buvo prieš trylika 
metų. Kauno operos ir bale
to teatre, buvo ruošiamas 
naujas spektaklis — Juozo 
Pakalnio baletas “Sužadė
tinė”.

Kai orkestras jau buvo 
beveik baigęs repetuoti 
spektaklį, staiga sunkiai 
susirgo teatro arfininke. 
Teko arfą pakeisti fortepi
jonu. 0 pianiste orkestre 
dirbo šešiolikametė konser- i 
vatorijos studentė Marga- j 
rita Dvarionaitė. “Ar suge- 
bės?” — paklausė teatro! 
direktorius dirigentą Juozai 
Pakalnį, baleto muzikos] 
autorių. “Tegu pamėgina”, i 
atsakė tasai. !

Šauni muzikė
Į eilinę repeticiją diri-1 

gentas ėjo susirūpinęs. Bet 
viskas gerai pasibaigė. Pra
ėjo kelios repeticijos, ir vi
siems tapo aišku, kad Mar
garita Dvarionaitė ne tik 
laisvai atlieka savo partiją, 
_o ir puikiai girdi orkestre 
r^iekvieno instrumento gar
są, labai gerai orientuoda
mas! net sudėtingiausiais 
muzikos momentais. O pa
stebėjęs, kad, be to, ji be 
ypatingų sunkumų skaito 
orkesro partitūrą ir, turė
dama nepaprastai gerą 
klausą, atkreipia dėmesį 
net į mažiausius atskirų in
strumentu netikslumus, di
rigentas kartą jai pasakė:

— Mūsų teatre prie diri
gento pulto dar niekad nė
ra stovėjusi moteris. O ir 
iš viso moterų dirigentų vi
same pasaulyie mažai tėra. 
Bet man atrodo, kad iš jūsų 
galėtų išeiti geras dirigen
tas.

Juozo Pakalnio žodžiai 
sužadino jaunai pianistei 
svajonę, kuri iš pradžių vos 
pastebimai ruseno jos šir-

j dyje, o paskui pradėjo 
! reikštis vis smarkiau.

Pirmieji žygiai
Pirmaisiais pokario me

tais Margarita apie diriga- 
ivimą rimtai negalvojo: rei- 
• kėjo tobulintis fortepijono 
skambinimo srityje. Teatre, 

i tiesa, ją jau keletą kartų 
i pagyrė už gerą grojimą or
kestre, už puikų akompana- 
vimą. Bet konservatorijoje 
jos mokytojas, tuomet dar 
jaunas, bet labai reiklus 
pedagogas Jurgis Karnavi- 
čius, buvo tos nuomonės, 
kad įgimti Margaritos ga
bumai — absoliuti klausa, 
nepaprastai tobula muzikos 
atmintis, mokėjimas iš pir
mo karto labai subtiliai pa
gauti kūrinio nuotaiką ir 
forma — tėra dalis to. kas 
privaloma geram pianistui. 
Jis reikalavo darbštumo, 

i uolumo, nuoseklumo ir nuo
latinio darbo.

Baigia konservatoriją
Praėjo keleri metai. Mar

garita baigė konservatori
ją. Didelė žventė jai buvo 
ta diena, kai. simfoninio or
kestro akompanuojama. ji 
atliko Listo koncertą. Dar 
didesniais pagyrimais mu
zikantai ją apipylė už nuo
stabų sonetų vakarą, kurio 
programą ji atliko kartu su 
smuikininke Kornelija Ka
linauskaite.

Visi ją sveikino sėkmin
gai baigus konservatoriją 
ir įžengus į savarankišką 
menininko kelią, bet Mar
garita Dvarionaitė jautė, 
jog pasitenkinti tuo, ka ji 
pasiekė, negalima, o reikia 
toliau mokytis ir įgyven
dinti savo svajonę.

Pianistė nuvyko į Lenin
gradą, įstojo į Leningrado 
konservatoriją. Iš pradžių 

ji buvo priimta į vargonų 
muzikos klasę. Paskui ji 
perėjo į chorų dirigavimo 
fakultetą ir tik po to pradė
jo specializuotis simfoninio 
dirigavimo srityje.

Diplomas!
Ir štai Leningrado kon

servatorija įteikia M. Dva
rionaitei simfoninio ir ope
rinio dirigento diplomą. 
Dirbti ji sugrįžta į Lietuvą. 
Kaip ją sutiks jos draugai 
muzikantai, vyresnieji 
draugai — dirigentai?

Pirmuosius du simfoni
nius koncertus teigiamai 
įvertina tiek klausytojai, 
tiek ir spauda. Bet meni
ninkė nepatenkinta. Ji 
trokšta tikro, sunkaus jėgų 
išbandymo.

Pagaliau ji priimama į 
Vilniaus akademinį lietuvių 
operos ir baleto teatrą. 
Darbas teatro operos or
kestre jai gerai pažįstamas. 
Bet, eidama į pirmą repeti
ciją, ji jaudindamasi galvo
jo apie tai, kas bus, kai į 
ją įsmeigs žvilgsnius or
kestrantai, kurių daugelis 
atmena, kaip ji pirmą kartą 
atėjo i šį orkestrą, būdama 
šešiolikos metų mergina. 
Ar pavyks jai nusipelnyti 
jų tarpe autoritetą?

... Dabar, kai sėkmingai 
praėjo debiutas ir keli spek
takliai, Margarita Dvario
naitė prisimena, kaip ne
lengva buvo pasiruošti ope
rai “Rigoletto”, kur visos 
pagrindinės -rolės solistams 
buvo naujos, ir kaip po pir
mosios orkestro repeticijos 
ji ilgai negalėjo išsiaiškinti, 
ką reiškė orkes t r a n t ų 
žvilgsniai: ironiją, skepti
cizmą ar simpatiją?

Tikras meistras
Dabar galima drąsiai sa

kyti, jog bet kuris spektak

lis praeis labai gerai, jeigu 
diriguoja Margarita Dva
rionaitė. Orkestrantai (net 
ir tie, kurie dar neseniai 
teigė, jog diriguoti, girdi, 
ne moters darbas) gerbia 
savo naują dirigentą. Gali
ma dar drąsiai pasakyti 
štai ką: Lietuvos respubli
kos meno darbuotojų šeima 
susilaukė nau jo puikaus na
rio — į ją įsijungė talen
tinga, karštai mylinti savo 
darbą muzikantė.

K. Nainys

Irakas davė kai 
kam smūgį

Iraką ginklavo Anglija. 
Jo armiją sudaro apie 100,- 
000 vyrų ir yra apginkluo
ta moderniškiausiais gink
lais. Vakarai Iraką laikė 
vyriausiu iš arabiškų šalių 
karinėje Bagdado sąjungo
je.

Kada ten įvyko revoliuci
ja, kai buvo nuverstas ka
ralius Feišalis, tai Vakarai 
neteko galvos. Ne tiek svar
bu patsai Irakas, jo armija, 
bet tai, kad Bagdado są
jungos planai ir suokalbiai 
tapo žinomi Jungtinei Ara
bų Respublikai ir kitoms 
šalims.

Į Irako respublikos ran
kas pateko vardai ir antra
šai Vakarų agentų Jungti
nėje Arabų Respublikoje ir 
Tarybų Sąjungoje.

MEDINIS CUKRUS
Gal būt pirmasis cukrus 

buvo medinis — klevų sula. 
Klevų sulą žmonės jau gi
lioje senovėje naudojo. Da
bar klevų sulos sirupas yra 

ivienas iš brangiųjų. Apie 
100 rūšių klevų ir kitų me
džių turi saldžius syvus.
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Scarsdale, N. Y. — Mirė 
inžinierius Frank Baxter.

Į DOM
“Aš ESU GRIMALDI”

Daug istorijų yra prira
šyta apie komed i j a n t u s 
(clowns), bet ši istorija 
yra pilnai teisinga apie 
Juozą Grimaldį (1779- 
1837).

Vieną vasarą 1808 m. nu
siminusiu liesu veidu 
įėjo į Dr. James Hamilton 
ofisą Manchesteryje žmo
gus. Daktaras buvo nuste
bintas dėl taip nusiminu
sio paciento. Paklausė:

“Ar, jūs sergate?”
“Taip, daktare, aš sergu 

pavojinga liga.”
“Kokia liga?”
“Aš esu ’ išgąsdintas pa

saulio teroru apie mane. Aš 
esu nusivylęs gyevnimu. Aš 
negaliu rasti susiraminimo 
niekur ir nebeturiu dėl ko 
gyventi. Ir jei tu man ne
pagelbėsi, tai aš nusižudy
siu.”

“Tu turi išeiti pats iš 
savęs,” sako jam daktaras. 
“Tau reikia juoko, tu rasi 
pasitenkinimą savo gyveni
me.”

“Ką aš turiu daryti?”
“Eik šiandien į cirką, 

matyk komedijantą Gri- 
m’aldį. Grimaldi yra juo
kingiausias žmogus, koks 
kada gyveno. Jis pagydys 
tave.” .

“Daktare,” sako nusimi
nusiu veidu žmogus, “aš esu 
Grimaldi.”

Lenkijos ir Saksonijos 
karalius Augustas II turėjo 
355 vaikus, 354 buvo gimę 
neįstatymiškai. Jis turėjo 
tik vieną įstatymiškai gi
musį sūnų. Įstatymiškai 
gimęs sūnus buvo Augustas 
III, kuris paveldėjo nuo jo 
abu sostus.

Romos imperatorius Vi- 
tellius buvo didžiausias

Y B £ S
ėdikas, koks kada buvo is
torijoje žinomas.

Jis praleisdavo už vienos 
dienos maistą $375,000, į 8 
mėnesius — $90,000,000. O 
betgi badu numarino savo 
tikrą motiną. - »

Didžiausia pašto ženklų 
rinkėja

Kunigaikštienė Marija iš 
Galiera (1812-1888) buvo 
didžiausia pašto ženklų rin
kėja istorijoje. Ji pradėjo 
paštaženklius rinkti 1861 
metais ir praleisdavo abel- 
nai $10,000 j savaitę per 
1,400 savaičių.

Ji mirdama paliko 300 al
bumų, kurių kiekvienas tu
rėjo po 1,0 00 puslapių. 
Kiekvienas puslapis buvo 
Francūzijos pinigais ver
tas $200. Visų puslapių 
vertė — $60,000,0000. Rei
kia žinoti, kad 90 metų at
gal dolerio vertė buvo pen
kis kartus didesnė už šian
dieninį dolerį.

Ji paliko pašto ženklus 
Genoa, Italijoj. Jos sūnus 
buvo ponas Ferrari. Kada 
jis mirė, viską paliko Vo
kietijos pašto muziejui Ber
lyne. Laike pirmojo pasau
linio karo Francūzijos val
džia užgrobė pašto ženklų 
rinkinį ir pardavė iš varžy
tynių. Tai buvo didžiausias 
pašto ženklų pardavimas is
torijoje. O betgi buvo gau
ta tik $2,000,000 — var
giai vienas septintadalis 
to, kiek ši kunigaikštienė 
buvo idėjus savo palinkimu! 
patenkinti. J. Bimba

Bonna. — Nuo pabaigos 
Antrojo pasaulinio karo Va
karų Vokietijoje tapo pa
statyta dvylika naujų sina
gogų. Tas parodo, kad žy
dų kolonija Vokietijoje pra
deda augti.

Valdžios skolos 
ir dolerio vertė

Nuo Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos Jungtinių 
Valstijų valdžia beveik 

I kiekvieneriais metais bren- 
! da į skolas.

1946 pokariniais metais 
jos viršijo 20 bilijonų dole
rių . Taikos metu, prade
dant su 1950 metais, nuo
latos auga. 1950 m. skolos 
paaugo ant $3,100,000,000, 
gi 1959 metais jau padidės 
ant $12,000,000,000.

Didėja valstybinės skolos, 
I didėja ir žmonių vargai, 
nes tos skolos gula ant jų 
pečių. Pragyvenimo kainos 
ir taksai auga, dolerio ver
tė mažėja.

Dabar, 1958 m., doleris 
yra vertas tik 48 centų 
1939 dolerio vertės.

Lėktuvas “F-105-B” 
-mirties mašina

Najasis Jungtinių Valsti
jų karinis lėktuvas “F-105- 
B” 1,000 pėdų aukštyje ga
li daryti 1,400 mylių į va
landą, kaip rašo žurnalas 
“Parade” iš rugpjūčio 31 d. 
Ginkluotas kanuoliukėmis, 
kulkosvaidžiais ir dar gali 
nešti 4,000 svarų bombų.

Lėktuvas turi 65,000 da
lių ir dalelių. Jo pastaty
mas atsieina virš $1,750,- 
000.

RAGINA STOTI Į 
KOLEKTYVINIUS 

ŪKIUS
Varšuva. — Lenkijos Ko

munistų Partijos sekreto-, 
rius Gomulka ragina vals- 

j tiečius dėtis į kolektyvinius 
ūkius. Jis kalbėjo į 100,000 
valstiečių, suvažiavusiu 
Varšuvon į metinę rugią- 
piūtės šventę.

* Įspūdžiai ir patyrimai lietu vos rašytojo 
pasauliniame taikos kongrese

Sveikas, Stokholme!
Ir Vėl .įvairių tautų dele

gatai iš visų pasaulio šalių 
skrenda į Stokholmą. Pirmą 
kartą tai buvo 1950 metais, 
taigi jau prieš aštuonerius 
metus. Tada buvo kovas. 
Skandinavijos laukus, gra
nitą ir vandenis dar tebe
dengė sniegas ir ledas. Ta
čiau karštas kaip ugnis Pa
saulinio taikos šalininkų 
kongreso nuolatinio komi
teto atsišaukimas, reikalau
jąs uždrausti atominę bom
bą, į kovą dėl taikos tada 
pakėlė visą pasaulį ir karą 

'^privertė pasitraukti. Koks 
dabar pasirodys šis mies
tas, kokį vaidmenį jis. su
vaidins šių dienų tautų ko- 

'Voje prieš karo kurstyto
jus? Štai su kokiais klausi
mais daugelis delegatų skri
do į pasaulinį kongresą už 
nusiginklavimą ir tarptau
tinį bendradarbiavimą.

Kada lėktuvas po dviejų 
valandų skridimo iš Rygos 
per Baltijos jūrą jau artė
jo prie Stokholmo, debesys, 
beveik visą laiką mus supę 
viršum Baltijos jūros, ėmė 
skaidytis, ir tarp fiordų bei 
ežerų prieš mus savo grožį 
atskleidė šiaurinė Venecija. 
Stokholmas iš tikrųjų pa
našus į Veneciją — iš mėly
no vandens kyla žalios sma
ragdinės uolos, kuriose stie
biasi į viršų raudoni ir bal- 

pastatai, smailūs, bokštai, 
ėdžių viršūnės.

Dar gražesnis. Stokhol
mas, kada į jį žiūri ne iš 
viršaus, pro lėktuvo sparną,

Rašo Antanas Venclova 
o nuo žemės. Vanduo, gra
nitas, žaluma ir gėlės — 
štai kas vasarą sudaro šio 
miesto žavesį. Žuvėdrų 
klyksmas pačiame miesto 
vidury, gėlės turgavietėse, 
salose ir ant granito at
brailų viršum gatvių, benzi
no ir vaisių kvapas', nuosta
būs miesto siluetai, vis nau
ju rakursu atsiverią prieš 
akis nuo Melareno ežero 
krantų, nuo salos, kurioje 
yra garsusis Skanseno oro 
muziejus, nuo Karališko
sios pilies arba Grand Ko
telio, už kurio langų mėly
nuoja įlanka su tramsokea- 
niniais baltais ir žaliais 
garlaiviais.

Iš visų pasaulio kraštų
į

Į Stokholmą pusantro 
tūkstančio delegatų iš visų 
pasaulio kraštų sutraukė ne 
miesto grožis. Pusę mūsų 
lėktuvo keleivių sudarė 
linksmi, kalbūs, malonūs in
dai. Su jais iš karto atsira
do daug kalbos, nes tik už
pernai teko būti jų tolimoje 
tėvynėje, neseniai nusime
tusioje imperializmo jungą. 
Kitais lėktuvais skrido mū
sų draugai kinai iš Pekino, 
Kantono ir Tibeto, Birmos 
atstovai geltonais ilgais ap
darais. O Stokholmo vieš
bučių holuose ir miesto 
gatvėse mes pamatėm žmo
nes iš visų Europos šalių, iš 
Afrikos ir Pietų Amerikos. 
Daugelio veido spalva vienų 
nuo kitų skyrėsi kaip diena 
nuo nakties. Vieni buvo ap
sirėdę mums įprasto tipo 

drabužiais, kiti dėvėjo čal
mas ant galvų vilkėjo ilgus 
drabužius ligi žemės. Aiš
kiai matei, kad šiuos žmo
nes pagimdė ir išaugino 
įvairiausios mūsų planetos 
geografinės juostos, 'tolimi 
kontinentai ir salos.. Vieni 
jų buvo ateistai, kiti krikš
čionys, dar kiti— induistai, 
budistai ar mahometonai.

Tokiuose tarptautiniuose 
susitikimuose visada miela 
matyti žmones, su kuriais 
jau anksčiau teko bendrau
ti, susitikti, kalbėtis arba 
kurių knygas, kurių darbus 
žmonijos gerovei, pažangai 
ir taikai tu vertini drauge 
sū milijonais kitų žmonių. 
Ir kada mes, delegatai, lie
pos mėn. 16 dienos rytą rin
komės į didžiulę sporto sa
lę vardu “Elriksdalhalen”, 
iš karto nepažįstamų žmo
nių tarpe buvo matyti de
šimtys pažįstamų, mielų ir 
brangių veidų.

Taikos kovų istorijoje
Stokholmas jau prieš ke

lerius metus įėjo į tautų ko
vos dėl taikos istoriją, kaip 
reikšmingo įvykio vieta. 
Juk kaip tik šiame mieste 
buvo pasirašytas garsusis 
kreipimasis į pasaulio tau
tas dėl atominės bombos už
draudimo. Visi atsimename, 
kokia galinga žmonijos va
lios ir vilties banga tada 
nusirito per pasaulį, ir nėra 
abejonės, kad ši vieninga 
taikiosios žmonijos valia di
dele dalim prisidėjo prie to, 
kad buvo atitolinta atomi

nio karo grėsmė. Dabar 
daugiau kaip septynių de
šimčių pasaulio šalių atsto
vai susirinko į tą patį mies
tą, i Pasaulinį kongresą už 
nusiginklavimą ir tarptau
tinį bendradarbiavimą.

Iš tikrųjų, šiandien pa
saulinėje politikoje nėra 
svarbesnių klausimų kaip 
nusiginklavimas, kaip ato
minio ir vandenilinio ginklo 
pastatymas už įstatymo ri
bų, kaip taikingo tautų su
gyvenimo ir bendradarbia
vimo plėtimas, ugdymas, 
stiprinimas. Šiuo metu, ka
da pačios didžiausios ir ga
lingiausios kapitalisti nes 
valstybės ir pirmoji jų tar
pe — Amerika savo ginkla
vimuisi skiria astronomines 
sumas, kada atominių ir 
vandenilinių bombų sprog
dinimas nesiliauja, visai 
žmonijai jau dabar, nesant 
karo, sudarydamas baisu 
pavojų, kada jau daugelį 
metų varomas “šaltasis ka
ras”, kada tarp tautų ir 
valstybių sudarytos įvairios 
dirbtinės užuolaidos, barje
rai ir sienos. — pats laikas 
buvo susirinkti kiek galima 
didesnio valstybių skaičiaus 
atstovams ir paieškoti kelių 
atominiam ginklui uždraus
ti, tyčia pastatytoms sie
noms sugriauti.

Naujo karo šmėkla
Stokholmo kongresas su

sirinko tomis tragiškomis 
dienomis, kada karo šmėk
la ypač aiškiai iškilo vir
šum žmonijos, grasidama 
visiems kontinentams mir
timi atominiame pragare. 
Jau pirmosiomis kongreso 
dienomis Stokholme nu
skambėjo žinia, kad Ameri
kos imperialistai įsiveržė į 

Libaną, kad Amerikos ir 
Anglijos imperialistai pra
dėjo pavojingą žaidimą su 
'ugnimi Artimųjų ir Viduri
nių Rytų šalyse. Ši žinia 
kaip žaibas iš giedro dan
gaus trenkė į kongreso sa
lę. Žmonės pajuto viršum jų 
•tautų pakibusį pavojų. Į 
tribūną vienas po kito ėjo 
įvairių šalių oratoriai, ir jų 
tarpe nebuvo nė vieno, ku
ris nebūtų karščiausiai pa
smerkęs imperialistų pro
vokacijas Artimuos! u o s e 
Rytuose, kuris nebūtų kal
bėjęs apie reikalą kuo grei
čiau nutraukti neišprovo
kuotą agresiją prieš arabų 
šalis ir sulaikyti ranką, iš
kėlusią virš žmnijos galvos 
naujo pasaulinio karo kala
viją.

Visi delegatai sveikino 
Švediją, kurios vyriausybės 
atstovai Jungtinėse Tauto
se ‘ protestavo prieš Ameri
kos agresiją. Buvo salėje 
jaudinantis momentas., ka
da į tribūną išėjo Anglijos 
kovotojų dėl taikos atsto
vas ir perskaitė telegramą, 
kuri buvo pasiusta Anglijos 
ministrui pirmininkui Mak- 
milanui ir leiboristų opozi
cijos lyderiui Geiskelui. Šio
je telegramoje buvo rašo
ma: “Mus. giliai sujaudino 
pranešimas, kad anglų ka
riuomenė išsilaipino Jorda
nijoje ir kad ji palaiko JAV. 
intervenciją Libane. Š i e 
veiksmai nesuderinami su 
Jungt. Tautų principais ir 
sudaro naujo pasaulinio ka
ro pavojų. Reikalaujame 
nedelsiant kariuomenę iš
vesti”.

Kitos, dienos rytą prie 
anglų delegacijos protesto 
prisidėjo ir Amerikos tai
kos šalininkų delegacija.

Naujos respublikos 
gimimas

Įvairiausių tautų kalbėto
jai, vienas po kito-ėję į tri
būną, karščiausiai sveikino 
naujos Irako respublikos gi
mimą ir jungėsi prie reika
lavimo, kad Artimuosiuose 
ir Viduriniuose Rytuose bū
tų nutraukta imperialistų 
invazija, kurios tikslas su
laikyti arabų tautų kovą 
dėl savo laisvės ir nepri
klausomybės.

Su nepaprastu dėmesiu, 
su giliu susijaudinimu kon
gresas klausė imperialistų 
užpultojo Libano atstovo 
Hano kalbos. Naujai gimu
sios Irako respublikos, at
stovas Hafizas savo karšto
je kalboje pabrėžė, kad nuo 
šiol Irakas darosi naciona
linės laisvės tvirtove ir kad 
Bagdade iškelta taikos ir 
tautų draugystės vėliava.

Su nepaprastu vieningu
mu kongresas priėmė krei
pimąsi į Jungt. Tautas, ku
riame reikalaujama pada
ryti žygių, kad interventų 
kariuomenė būtų tuojau iš
vesta iš užpultųjų šalių.

Azijos-Afrikos balsas
Stokholmo kongreso bū

dingas bruožas buvo tas, 
kad jame nepaprastai akty
viai dalyvavo Azijos ir Af
rikos atstovai. Šį kongreso 
bruožą savo puikioje kalbo
je ypač išryškino Pjeras 
Kotas. Iš tikrųjų, iš kong
reso tribūnos garsiai skam
bėjo įžymiojo kinų moksli
ninko, rašytojo ir kovotojo 
dėl taikos Go Mo-žo balsas. 
Ramišvari Neru, prof. D. 
Lalas ir kiti galingai reiš
kė taikingosios, didžiosios 
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Indijos balsą. Aktyviai kon
grese dalyvavo Japonijos 
taikos kovotojai, labiau ne
gu kas kitas pajutę visą 
atominio ir vandenilinio ka
ro baisumą ligi šiol gyveną 
radioaktyviojo spindulavi- 
mo ir atominių kritulių pa
vojuje. Kongresas su entu
ziazmu sutiko arabų šalių 
atstovų balsus už taiką. Su 
didžiuliu skausmu širdyje 
kongresas klausė dėl savo 
laisvės kovojančio Alžyro 
atstovo, kurio pavardė ne
buvo paskelbta ir kuris kal
bėjo su juodais akiniais ant 
akių, kad jo nepažintų fran- 
cūziškieji imperialistai, jau 
kelinti metai terioją laisvės 
pasiilgusią alžyriečių tautą. 
Buvo įdomu ir savotiškai 
džiugu matyti, kaip, baigu
sį kalbą, Alžyro atstovą ap
kabino Francūzijos atsto
vas Pjeras Kotas ir kaip po 
to ilgai su juo draugiškai 
kalbėjo.

Ir Pietų Amerika
Kitas Stokholmo būdin

gas bruožas buvo tas, kad 
jame gaus’ai ir aktyviai da
lyvavo Pietų Amerikos res
publikų atstovai. Jie daug 
kalbėjo apie Amerikos im
perialistų pastangas visiš
kai pavergti Pietų Ameri
kos tautas ir pasmaugti vią 
plačiau ir kalingiau jose ky
lančią kovą dėl nacionoli? 
'.nes, ekonominės ir kultūri
nės laisvės ir nepriklauso
mybės.

Didžioji kalbėtojų dalis 
pabrėžė tą be galo reikš
mingą vaidmenį, kurį šiuo 
metu pasaulio tautų kovoje 
dėl taikos, vaidina taikingą 
Tarybų Sąjungos politika.

(Tąsa 4-tame pusi.)
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Spygliuotais gyvenimo keliais
Musų kaimas išmėtytas

Pagalvoju dažnai:
Apdulkėjęs antai

Gimtas kaimas Viedarių išmėtytas...
Tie nameliai seni,
Kur ir pats gyveni, 

Daržinė, ta pastoginė, klotys tos...

Liūdi, moja beržai,
Kryžius, sodas, daržai, 

Svirtis artyn seno šulinio.. .
Galvijėliai aure
Parginti vakare

Dvaklinėja kerši, nusizulinę . . .

Ko jie bliauna, kaži—
Tie lėliukai maži—

Nezylioja, negūra į diendaržį?
Strapalioja kas sau,—
Prieinu, paklausau,

O paršeliai, žiūrėk—vis kasdien darže...

Čia ant kalno aukštyn,
Čia pakalnėn žemyn

Kaimo gatvė vingiuojasi, sukasi,
O sodybos, kiemai,
Čia aukštai, čia žemai

Tartum sūpuoklėj karstosi, supasi.

Taipo pat ir laukai,
Pievos, lankos, miškai

Vis tau kalnais pakalnėmis karstosi:
Gilūs skardžiai aukšti
Ten pačiam pakrašty,— 

Jais stebėtis tu niekad neperstosi.

O užvis įstabiau
Ir už viską labiau—

Vaizdai čičirio ežero plačiojo:
Veria akį kasdien,
Ribuliuoja išiven,

Pakaršty tam bestovint prie pačio jo!
Jonas Kaškaitis

1958. VII. 25

Įspūdžiai ir patyrimai
(Tąsa iš 3-čio pusi.) Pasaulyje žmonės labai

ATSIMINIMAI
Apsakymėlis is lietuvį angliakasį 
gyvenimo Jungt. Amer. Valstijose

Ramus gegužės vakaras. Pilnas mė
nulis šviečia. Arti upės kranto tiesiomis 
eilėmis susodintos stovi šakotos, visos 
rausvai baltais žiedais pilnai pražydu
sios. Patvoriuose dideli rūtų ir pelynų 
krūmai skleidžia ore aitrų kvapsnį. Vi
sur viešpatauja tyla. Tik retkarčiais 
upėje kai kur žuvys, pliuškendamos uo
degomis, sudrumsčia ramybę.

Sode ant suolo sėdėjo giliai susimąs
čiusi jauna ir daili lietuvaitė, Leonora 
Daubaraitė, kietosios anglies mainierių 
unijos organizatoriaus duktė. Jinai ša
lia ant suolo turėjo pasidėjusi didelę is
panišką gitarą, bet, vis lyg ko nors lauk
dama, neskambino. Tačiau jinai, nieko 
nelaukė . . . Tik plačiai galvojo apie 
vargingą angliakasių buitį ir didelį jų 
šeimų skurdą, v- *

Pagaliau Leonora, pakilusi nuo suolo, 
palenkė didelę žydinčioš obelies šaką, ap
lipusią žiedais, ir,priglaudė prie savo 
veido. Kelis sykius patraukusi giliai į 
savo krūtine aromatišką kvapsnį, vėl pa
leido šaka iš rankos. Dabar Leonoros 
veidas buvo nušvitęs. Jinai, paėmusi gi
tarą, skambino linksmai niūniuodama 
sielą gaivinančas daineles.

Jinai gėrėjosi pavasario gamtos atbu
dimo gražumo, žydinčiais medžiais ir 
gėlėmis. Jos sieloje pynėsi poezija, be
žiūrint į upėje greitai tekantį ir kun
kuliuojantį vanedenį, kuris nuo mėnulio 
šviesos atrodė tartum sidabrinis arimas. 
Be perstojo bangos verčiasi, skuba viena 
paskui kitą lenktyniuodamos, kol pasie
kia didžiojo Atlanto vandenyną ir žūsta 
jo glėbyje.

Leonora girdėjo, kai miestelio viduri
nės mokvklos bokšte laikrodis melodin
gai išmušė vienuoliktą valandą. Tačiau 
jinai nesiskubino eiti į trobą. Pasukinė
jusi gitaros stygų garsus, dar uždainavo 
mėgiamiausią lietuvišką dainelę, kurią 
josios motina dažnai jai dainuodavo dar 
mažai tebesant.

Jos jauni miklūs pirštai virpėjo pa
liesdami gitaros stygas, iš kurių veržė
si liūdnos, lyg verkiančios, melodijos. Iš 
josios mėlynų akių riedėjo veidu žemyn 
karštos ašaros ir krito ant gitaros kaip 
lietaus lašai.

Kodėl Leonoros sieloje įvyko taip stai
gi pakaita? Jinai dainuodama savo mo
tinos dainelę prisiminė josios tragišką 
mirtį. Tą dieną sukako lygiai penkeri 
metai, kuomet kompanijos pasamdyti 
žmogžudžiai jos motiną žiauriai nužudė 
moteriškų drabužių siuvimo įmonėje 
vien už tai, kad jinai pirmutinė išdrįso 
organizuoti moterų uniją. Leonora su 
stojo skambinusi ir paguldė gitarą ant 
suolo. Pridengusi delnu pusiau primerk
tas ir užverktas akis, atsilošusi galvojo, 
apie pergyventą audringą praeitį nuo 
pat vaikystės dienų.

Prieš josios akis atsivėrė tie praeities 
vaizdai, kuomet josios motina ankstyvą 
rytą eidama į moteriškų suknelių siu
vyklą ją dar miegančią glėbiu paėmusi 
iš lovos nunešdavo pas kaiminką, meiliai 
priglaudusi pabučiuodavo ir palikdavo, 
kad ją prižiūrėtų, pavalgydytų, kol ma
ma vėl vakare sugrįš iš darbo. Leonora 
ir dabar atsiminė, kaip svetima kaimin- 
kos ranka ją skaudžiai mušdavo už ma
žiausią prasižengimą, nepaklusnumą... 
Jinai atsiminė, kaip iš anglies kasyklų 
parvežė josios tėvą namo mulais traukia
mu vežimu su nulaužta koja I Tada ang
lies kompanija užmuštiems arba sužeis
tiems angliakasiams jokios pašalpos ne
mokėdavo, bet atvirkščiai, dar anglia
kasius apkaltindavo už jų neatsargumą 
pavojinguose darbuose.

Gerą pusmetį ’ėmė, kol Daubaro koja 
šiek tiek sugijo ir jis pradėjo nors rams
čiais pasiremdamas vaikščioti. Paga
liau ir darbdavys parodė savo nuoširdu
mą, šlubam Daubarui duodamas leng
vesnį darbą — apvalyti susisiekimo ke
lius kasykloje. Nuo vyro susižeidimo ne
laimingos dienos, Daubarienė per ištisas 
naktis neužmerkė akių. Jinai susirūpi
nusi galvojo, kad bado šmėkla nepažiū
rėtų į akis. Nusprendė pati darbo ieš
koti, kad ir grindis smuklėse išmazgoti. 
Tačiau ir tas nelengva buvo gauti.

Po keleto savaičių įtempto ieškojimo 
darbo, jai pasisekė darbą gauti moteriš
kų drabužių siuvykloje. Per trejetą die
nų siuvyklos boselis pamokino ją dirbti

ant siuvamosios mašinos ir pasakė : 
sekamą dieną pradėsi dirbti nuo šmotų.

Daubarienė sparčiai dirbo, niekur į 
šalį nenukreipdama savo akių žvilgsnio. 
Už 55 valandų savaitės darbą gavo $3.50. 
Sekamą ’savaitę jinai pasiryžo dar la
biau paspartinti darbą. Ir kuo labiau 
ji skubėdavo, tuo labiau jai nesisekdavo. 
Josios pirštai virpėdavo prie mašinos 
adatos, ir jinai nei nepastebėdavo, kaip 
pakišdavo pirštus po adata.

Ir taip dirbdavo per mėnesius adatos 
pervertais pirštais., manydama, jog to
liau pramoks ir papras greičiau dirbti, 
tada bus galima daugiau užsidirbti . . . 
Bet ne. Sukauptomis pastangomis dasi- 
dirbo ligi penkių dolerių savaitėje, ir 
daugiau nė cento! Jinai užklausė kitas 
darbininkes, šalia jos dirbančias, ir tos 
atsakė, jog daugiau neuždirba kaip po 
penkinę.

Dabar Daubarienė suprato baisų dar
bininkių moterų išnaudojimą. Turėda
ma pradinį mokslą, pramokusi anglų 
kalbos, jinai pradėjo organizuoti moterų 
siuvėjų uniją, prie kurios darbininkės su 
mielu noru prisirašydavo. Dirbtuvėje 
bosai Daubarienę visaip persekiojo ir 
baugino. Tačiau jinai nekreipė dėmesio. 
Jau buvo pasirušusi paskelbti streiką, 
kuomet gegužės mėnesį ateis gražiausias 
gamtos atbudimas. Tačiau jinai tos die
nos nesulaukė. Siuvykloje, kuomet visos 
darbininkės atsisėdę valgė pietus, Dau
barienė nuėjusi į* moterų persirengimo 
kambarį knygutėje rašė ir tvarkė unijos 
narių pavardes ir antrašus. Jinai neju
to, kaip tuo laiku du kompanijos pasam
dyti budeliai, sėlindami iš pasalų, pri
šliaužė ir staigiai stiprios rankos delnu 
uždengė josios burną. Paskui pagrobę 
trenkė pro atvirą langą nuo ketvirtų lu
bų ant akmenimis grįstos užpakalinės 
siuvyklos aikštės.

Viduje kai kurios moterys girdėjo 
širdį perveriantį moterišką klyksmą, 
bet nežinojo, kas ir kur . . . Manė, kad 
mergaitės eidamos į mokyklą, išdykau
damos krykštauja!

Dvi jaunos siuvėjos, eidamos į išvietę, 
matė, kaip du augaloti pusamžiai nema
tyti vyrai skubiai išėjo iš moterų kam
bario ir lauke gaisriniais laiptais grei
tai nusileido žemyn. Tačiau, kai sužino
jo apie jų organizatorės tragišką mirtį, 
užsičiaupė lūpas, kad ir jas tokia pat 
baisi tragedija neištiktų . . . Šia kruvi
na žmogžudyste bosai džiaugėsi, nes jau
nutė, vos sutverta unija bent laikinai su
bliūško ir streikas neįvyko. Bet nė.il
gam . . .

Taip Leonora, sėdėdama sode ant suo
lo, su ašaromis akyse, nors ast greitųjų 
savo mintimis perbėgo netolimos praei
ties šiurpulingus ir tragiškus nuotykius 
ir, šiek tiek nusiraminusi, nubraukė 
ašaras ir atsistojusi apglėbė pažasty sa
vo gitarą ir, apsižvalgiusi aplink, pa
matė šalia sodo mėnesienoj slenkantį 
prie jos juodą šešėlį. Jinai, lyg nusi
gandusi, jau norėjo bėgti į trobą, bet 
kiek arčiau šešėliui prisiartinus, nuste
busi pamatė nuo mažens pažįstamą savo 
vienmetį kaimyną, su kuriuo ji kasdien 
eidavo drauge į mokyklą. Tai buvo An
tanas Ružikas, gerai pralobusio valgo
mųjų produktų krautuvininko sūnus. 
Augalotas ir gražios išvaidos vaikinas. 
Jisai, vos prisiartinęs, linksmai šypso
damasis, pratarė: “Good evening, Leo
nora!” Tačiau Leonora jam atkirto: 
“Antanai, ar tu jau pamiršai lietuvišką 
kalbą? Juk mes esam lietuviai, tad ga
lime pasikalbėti lietuviškai, savo tėvų 
prigimtąja kalba. Tu pats, Antanai, ži
nai, kad pernai mes abudu baigėme vi
durinę mokyklą ir gerai išmokome ang
lų kalbą. Tad aš manau, kad mes ang
liškos kalbos niekados neužmiršime . . . 
Mums angliška kalba reikalinga, tik 
kuomet mes susitinkame su kitataučiais, 
o tarp savęs kalbėkime-lietuviškai, nes 
mūsų kalba graži ir įdomi, ja domisi vi
so pasaulio žymesni mokslininkai, kal
bų tyrinėtojai.”

Antanas, truputį lyg susigėdęs, teisi
nosi: “Na, tai pagal jūsų norą, kalbė
kim lietuviškai-. Tik man nelabai seka
si lietuviška kalba.. Mano tėvai namie 
daugiausia į mane kalba žargoniškai 
angliškai. O, antra, dirbdamas su tė
vu krautuvėje, irgi. retai kada girdžiu 
lietuvišką kalbą, nors dauguma pirkėjų 
yra lietuviai.”

(Bus daugiau)
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Stokholmo kongrese labai 
aktyviai dalyvavo ir Tary
bų Sąjungos delegaci j a. 
Mūsų delegacijos vardu 
kongrese kalbėjo rašytojai 
Erenburgas ir Polevojus, 
Nesterovas ir mitropolitas 
Nikolajus,. Didžiulį įspūdį 
kongresui paliko, man. ro
dos, ypač rašytojo Polevo- 
jaus kalba. Prisodrinta fak
tų, parašyta su dideliu 
jausmu ir logika, ji dar 
kartą visiems parodė mūsų 
šalies taikingumą ir jos pa
siryžimą ligi galo kovoti dėl 
taikos pasaulyje. Daugelis 
žmonų po kalbos jos auto
rių salėje sveikino, apkabi
nę bučavo, dėkojo, siuntė 
jam įvairias dovanėles. Tai 
buvo tikrai jaudinantis mo
mentas.

Didelį darbą kongresas 
atliko savo komisijose, ku
rios svarstė nusiginklavi
mo, politinio ir ekonominio 
bendradarbiavimo, auklėji
mo, meno, literatūros, radi
jo ir televizijos taikos tar
nyboje klausimus.

Istoriniai nutarimai
Trukęs visą savaitę, Stok

holmo kongresas paskutinę 
savo darbo dieną, liepos 22, 
priėmė didžiai reikšmingus 
dokumentus — Deklaraciją 
dėl nusiginklavimo, Kreipi
mąsi į tautas dėl padėties 
Artimuosiuose ir Viduri
niuose Rytuose ir Pasauli
nio kongreso už nusiginkla
vimą ir tarptautinį bendra
darbiavimą atsišaukimą.

Kongrese buvo pasakyta 
daug teisingų žodžių, daug 
sujaudintų, iš širdies iš
tryškusių minčių, buvo pa
reikštas gilus susirūpini
mas civilizacijos ir kultū
ros likimu. Man giliai įstri
go į širdį Kanados dvasi
ninko James Endicotto žo
džiai. Jis kalbėjo esąs tikin
tis žmogus, ir niekas jo ne
padarysiąs komunistu. Jis 
kalbėjo nemanąs iš komu
nistų padarysiąs savo išpa
žįstamos tikybos šalininkus.

įvairūs ne tik veido spalva, 
kalbomis, bet ir politiniais 
bei religiniais įsitikinimais. 
Tegu žmonės turi savo įsi
tikinimus. Bet tegu jie su
pranta, kad atominis lietus 
šiandien gali užnuodyti kū
dikius jų lopšiuose Japoni
joje ir Australijoje, Ameri
koje ir Tarybų Sąjungoje. 
Štai kodėl kovoje už taiką 
šiandien susijungė milijo
nai visų rasių ir įvairiausių 
įsitikinimų žmonių.

Ir jis prakeikė karą
Maine giliai sujaudino 

momentas, kada prie mūsų 
delegacijos priėjo aukštas, 
kariškos laikysenos • žilas 
žmogus. Jis priėjo prie ra
šytojo Polevojaus padėkoti 
už jo kalbą. Aš atsitiktinai 
pasidariau jų vertėju. Pa
sirodė, kad tai buvęs hitle
rinės armijos generolas, 
dabar gyvenąs Vakarų Vo
kietijoje. Jis kariavo Tary
bų Sąjungoj ir buvo sužeis
tas ties Korsunj - ševčen- 
kovsku. Dabar jis susitiko 
su Polevojum, buvusiu per 
karą Tarybinės Armijos 
pulkininku ir abu juodu 
kalbėjo apie taiką. Buvęs 
hitlerinės armijos genero
las prakeikė karą ir sakėsi 
dabar visas savo jėgas ati
duodąs kovai už taiką.

Kada mūsų lėktuvas iš 
Stokholmo aerouosto vėl pa
kilo į orą, miestas buvo už
lietas šiltos vasaros saulės 
spinduliais. Mes mojavome 
rankomis namams, aikš
tėmis, saloms, įlankoms ir 
užutekiams. Mes širdingai 
atsisveikinome šį gražų, 
puikų, jau 140 metų karo 
nemačiusį miestą, kuriame 
šiomis dienomis gimė nau
ja, didelė ir šviesi Žmonijos 
viltis.

Wiashingtonas. — Plačiai 
kalbama, kad Sherman 
Adams pasitrauks iš prezi
dento patarėjo pareigų. To 
griežtai / reikalauja republi- 
konų partijos vadai.

Straipsnis ketvirtas
Prieš 1905 m. revoliuciją 

Lietuvos žmonių ekonomi
nis gyvenimas buvo prasto
kas. Ypatingai darbininkų, 
kurie turėjo tarnauti ki
tiems. Algos buvo mažos. 
Apvalkalas buvo blogas ir 
maistas prastas. Bet dva
sinis Lietuvos žmonių gyve
nimas buvo tikrai mizernas. 
Neturint savo spaudos, sa
vo laikraščių, Lietuvos žmo
nės turėjo pasitenkinti ži
niomis, kokias jiems atne
šė per kaimus einanti uba
gas, kromininkas bei kokia 
ilgaliežuvė pleperka.

1 Atsimenu, kuomet vienas 
iš tų ateidavo, tai pirmiau
sia gaspadorius klausdavo: 
kokios žinios sviete? Kuris 
buvo iškalbus ir geras me
lagis, tai pripasakodavo vi
sokių nonsensų. Už tai ir 
almužną gerą gaudavo. O 
kromininkas prekių par
duodavo.

Prisiklausę tokių “žinių,” 
tokios “apšvietos,” beveik 
kiekviena gaspadinė tikė
davo kokiu nors “bur
tu.” Mano pamotė tikė
jo, kad pavasarį, pir
mą sykį išvarant karves į 
ganyklą, reikia parūkyti 
karvių tešmenis, kad kas 
“neapčėravotų” karvių ir 
nepagadintų pieno. Ji tai 
darydavo kiekvieną pava
sarį—parūkydavo “pašven
tintomis” eglės šakelėmis. 
Kitos turėdavo šluotkočiu 
perdūrę didelę rupužę ir 
kur nors paslėpę pastogėj 
kaip “vaistą” nuo kokios 
nors paslaptingos ligos. O 
tu “šventu” duonelių — A- 
gotos, Agnieškos, Brigitos 
ir kitų — tai vis buvo ap
sauga nuo kokių nors nelai
mių. Atsitikime, jei karvė 
apsirgo ir pienas paraudo
navo, tai vietoj kreiptis 
prie veternaro, tai važiuoja 
pas “rozbitnikę” ir parsive
ža, kad karvės ligą užkal
bėtų. “Švęsto” vandens tai 
irgi galėjai rasti beveik 
kožnam kieme.

Mūsų kalba
Mūsų apylnkėj beveik 

kiekviena parapija turėjo 
skirtingą žodžių tarmę. Pa
vyzdžiui, pašvitiniečiai sa
kydavo : k u m e 1 a, arklys, 
mergela, kablys^ kuolas. O 
joniškiečiai sakydavo: ku- 
mala, orklys, margala, ko- 
binis, mietas. Čia yra ma
žas pavyzdys vienos apylin
kės. Bet paimkim plačiau, 
nacionaliniu plotu ir pana- 

| grinėkim: dzūkus, žemai
čius, kapsus, aukštaičius. 
Kodėl tose apylinkėse var
tojamos skirtingos žodžių 
tarmės ir daiktų pavadini
mai?

Atsimenu, kai ėjau per 
rubežiii į Vokietiją ir vieną 
naktį turėjau nakvoti paru- 
bežy, palei Kretingą, pas 
žemaičių šeimą. Mane ste
bino tas, kad mes lietuviš
kai negalėjome susikalbėti. 
Turėjome kalbėtis rusiškai.

Kodėl toks lietuvių kal
boj nevienodumas? Prie
žastis gal yra ta, kad lietu
viai neturėjome savo spau-i 
dos per suvirs 40 metų; ne
turėjome laikraščių, neturė
jome-knygų. Nors šiek trek 
lietuviškų knygų slaptai 
gaudavome iš Prūsų, tačiau 
labai mažas jų nuošimtis 
pasiekdavo Lietuvos gilu
mą, ypatingai valstiečius. 
Tiesa, Lietuvoj nebuvo lie
tuviškų maldaknygių bei 
kantičkų bado. Nors jų kal
ba nebuvo taip tobula, kaip 
dabar, tačiau ji buvo tauti
nė kalba visai Lietuvai — 
dzūkams, žem a i č i a m s ir 
kapsams. Visi iš tų pačių 
maldaknygių melsdavosi, iš 

I tų pačių kantičkų giesmes

giedodavo. Rodosi, kad jJk 
ir iš tų maldaknygių kalbos 
visi galėjo kalbą suvieno
dinti. (Būtų įdomu, jei 
šiuo klausimu išsireikštų 
kalbininkai, literatai, isto
rikai.) J

Kunigų apsileidimas
Mūsų apylinkėj bažnyčio

se “karunką” per ilgą lai
ką giedodavo sekamai : 
“Kas nori panai Marijai 
slūžyt, tai jai asablyvai 
mielosnika būt.” O gadzin- 
kose ir adinose giedoda
vom: “Aliejus išlietas, o 
Marija vardas tavo. O tar
nai tavo įsimylėjo didžiai 
tavyje.” Na, tai kas čia per 
malda! Nei prasmės, nei 
logikos, o tik paprastas sa
paliojimas.

Gavėnioj giedodavom akl- 
varijas. Vietoj “Jėzų Kris
tų Judošius žydams kad 
pardavė,” mes giedodavom: 
“Jėzau Kristau Judošiau, 
žydus kam pardavei.” Kas 
čia kam galvoj eit įprasmę, 
gilintis į smulkmenas. Bile^ 
tik meldiesi, tai to ir užten> 
ka. Kuris katrą pardavė— 
didelės svarbos nedaro.

Kunigai į tokius dalykus, 
rodosi, turėjo atkreipti ati
dą ir juos pataisyti. Bet, 
matyt, prisilaikė “vieros- 
šventos katalikiškos” pa
tvarkymu, kad dievą gali- 
ma garbinti “ant trūbų, 
būbnų, cimbolų, vargonų ir 
ant visokiu liežuviu.” Bile 
tik garbini.

Tų laikų lietuviai kuni
gai lietuvių kalba nesido
mėdavo. Lietuviu kalba 
jį-ems buvo per prasta, mu
žiko kalba, ji buvo tinkama 
kaimiečiui mužikui, o ne 
kunigui.

Vaikystės dienose abu su 
broliu Povilu buvome “klap- 
čiukai,” tarnaudavom mi
šioms — tai Lauksodžio, tai 
Žeimelio bažnyčiose. Kuo
met į atlaidus suvažiuodavo 
kunigai iš kitų parapij^ 
tai zakristijoj tarp kunigų 
lietuvių kalbos negirdėda- 
vai, tik lenkišką. Ignas

ŽINIOS E LIETUVOS
1,750 PASKAITŲ x i

Kaunas.—Į tarpsąjunginį 
klubą eiliniam moksleivių 
ketvirtadieniui susi rinko 
gausus būrys miesto jaunų
jų piliečių. Po įdomių užsi
ėmimų Lietuvos TSR Poli- • 
tinių ir mokslinių žinių 
skleidimo draugijos narys 
E. Zilberis įdomiai ir popu
liariai papasakojo mokslei
viams apie Lietuvos darbo 
žmonių kovas už Tarybą 
valdžią.

Labai noriai lankomos 
paskaitos, kurias skaito rey 
voliucinio judėjimo dalyviai • 
A. Šimanas, I. Solominas, J. ; 
Maksimavičius.

Per šį pusmetį lektorių 
kolektyvas, kuris jungia 1 
daugiau kaip 600 partinių, N 
tarybinių, švietimo, mokslo 
ir meno įstaigų darbuotojų, t 
miesto darbo žmonėms per- 
skaitė 1,750 paskaitų, ku- j 
rių klausėsi apie 150,000 T 
žmonių. 

■
Vilniaus akademinio ope- 4 

ros ir baleto teatro kolekty- į 
vas išvyko mėnesio gastro- | 
lems į Leningradą, kur bus 
pastatyti lietuviškos operos 
ir beleto spektakliai.

Gastrolėms į Užkaukazį (! 
išvyko Vilniaus Valstybinio 
V. Kapsuko vardo univer
siteto studentų nusipelniu
sio dainų ir šokių ansamb
lis. Jis aplankys Azerbai
džano, Gruzijos ir Armėni
jos miestus, pademonstruto- į 
damas lietuviškas liaudies f 
dainas h\ šokius.



Binghamton, N. Y.
/Suėjo į porinį gyvenimą

Ilgametė Johnson City 
gyventoja ir per ilgą metų 
eilę laikius plaukų pagraži
nimo saloną (beauty shop) 
Bronė Zmitraitė rugsėjo 9 
d. suėjo į porinį gyvenimą 
su Walteriu Keršuliu iš 
Brooklyn, N. Y. Mums vi
siems yra žinoma Bronės 
nuopelnas d a r b i n lukiška
me- progresyviame judėji
me; ji buvo ne tiktai visų 
pramogų, rengtų apšvietus 
prakilniems tikslams lanky
toja, bet ir daug dirbusi 
organizacijų veikloje. Bro
nė yra LDS 6-os kuopos, 
LLD 20-os kuopos ir LLD 
6-os kuopos moterų sky
riaus narė. Taipgi “Lais
vės” ir “Vilnies” skaitytoja 
ir pasižymėjusi progresy
vios veiklos rėmėja.

Walteris Keršulis irgi yra 
gerai žinomas veikėjas, ne 
vien tik Brooklyne, bet ir 
plačioje jo apylinkėje. Jis 
yra daug pasidarbavęs dar
bininkiška me judėjime. 

{ “Toks tokį pažino ir apsi- 
r vesti 'pavadino.” Ir nėra 
* abejonės, kad kaip Bronė, 

taip ir Walteris ir ateityje 
pasiliks darbininkiškame 
judėjime ir tęs tą prakilnų 
apšvietos darbą toliau.

Draugai Keršuliai išvyko 
į Chicagą praleisti medaus 
mėnesį. O paskiau Bronė 
persikels pas savo vyrą į 
Brooklyną pastoviam apsi
gyvenimui. Mes, bingham- 
toniečiai, neteksime geros 
draugės Bronės, o Brook- 
lyniečiai turi laimę sulauk
ti jos. Bronės sesutė Vik
torija ir švogeris Frank 
Milleriai persikėlė gyventi į 
Johnson City, N. Y., kur 
Viktorija ir palaikys savo1 
grožio saloną. Geriausio1 
pasisekimo jums, Viktorija.1

Mano širdingiausi linkė
jimai nauiavedžiams:

Gyvenkite laimingai, 
Jūs brangūs draugužiai, 
Lai laimė Jums

šypsosi skaisčiai. 
Kuomet Jūs į porą 
Abudu susiėjote, 
Tieskite kelią

linksmai ateičiai...
Anna Wellus

Paterson, N. J.
Prapuolė sena Patersono 
gyventoja Ragauskiene
Radi j ūsas Stukas rugsėjo 

7 d. turėjo pikniką Rahway, 
N. J. Tad į jo pikniką iš 
Patersono ėjo busas ir ke
letas privačių mašinų. Bu
šu važiavo M. Ragauskas ir 
jo žmona J. Ragauskienė, o 

Kjų sūnus ir marti važiavo 
privačiu automobiliu.

Po pikniko, kada busas 
rengėsi grįžti į Patersoną, 
Ragauskienė nepribuvo į 
busą. Jos vyras M. Ra
gauskas pamanė, kad jo 
žmona parvažiavo namo su 
sūnum. Bet parvažiavę vy
ras ir sūnus Ragauskienės 
namie nerado. Telefonavo 
į pikniko vietą, ar nėra pa
silikusios moters. Atsaky
ta, kad nėra.

Ant rytojaus vyras su sū
numi nuvažiavo jos ieškoti, 
bet nerado nei gyvos nei 
mirusios. Išieškojo visą 
apylinkę, pranešė policijai, 
bet nei jie, nei policija jo= 
kių pėdsakų nesurado, ir 
dar šią žinią rašant, rugsė
jo 11 d., dingusioj! nesu
rasta.

J. Ragauskienė yra jau 
senyva moteris, virš 70 me
tų amžiaus.
K? / J. Bimba
\ (Girdėjome, kad J. Ra

gauskienė tragiškai mirė.— 
Red.)

Los Angeles, Cal.
Iš LDS 35 kuopos ir LLD 

145 kuopos susirinkimų
Rugsėjo 3 d., vakare, Da

nų salėje įvyko LDS 35 kp. 
' susirinkimas. Pirmiausia, 
pakvietus pirmininkei O. 
Bernotienei, atsistojimu bu
vo pagerbti mirusieji na
riai: Julija Pupis ir Vincas 
Kunskis.

Narių susirinko skaitlin- 
Įgai ir atidžiai sekė susirin- 
I kimo eigą kuopos reikalais.

Ligonių šiuo tarpu nebu
vo, išskyrus drg. Povilą Pu- 
pį, kuris tebesiranda sana
torijoj. Bet valdyba infor- 

! mavo, kad dukterų yra pa- 
| tvarkyta lankytojų daugiau 
neleisti.

i Galutinai apkalbėtas ren- 
' giamas išvažiavimas su pie- 
' tumis, kuris įvyks rugsėjo 
21 d. Arojo Seco parke. 

! Nepraleiskite progos.
Sekė LLD 145’ kuopos 

i antras šiemet susirinkimas, 
i Susirinkimo eigoje pasiro
dė, kad kuoops finansų se- 
■ kretorius drg. C. Marcen- 
|kus ir žmona išsikelia gy- 
jevnti į Jukaipą. Gaila ge
rų veikėjų. Taipgi mirtis iš 
mūs išplėšė Juliją Pupis ir 

i Vincą Kunskį.
t Tačiau d-gė Joana Juris, 
kuri pastoviai apsigyvena 
Los Angeles, persikelia į 
mūsų 135 kuopą.

Nutarta surengti išvažia- 
jvmią su pietumis, bet nesi
rado apsiimančių į komisi
ją. Kuopoj yra 55 užsimo
kėję nariai (ne visi, neabe

joju, buvo susirinkime), o 
i n e g a 1 i m a išrinkti trijų, 
; kuomet dabar veikiančio j 
• LDS kuopos komisijoj yra 
net 6. Ir gėda ir gaila!

Beje, išrinkta komisija 
patirti, ar būtų galima los- 
angeliečiams gauti Lietuvoj 
pagamintą filmą “Tiltą.”

S-ekantį susirinkimą nu
tarta laikyti gruodžio mėn.

Šakaliu Žemaitis

Pasekmingas buvo 
Michigan© ūkininkų 
išvažiavimas

Rugsėjo 7 d., pas drau
gus Drebius, Stevensville, 
Mich., buvo surengtas gra
žus ir draugiškas išvažiavi
mas. Juo rūpinosi Michi- 
gano ir Indianos pažangieji 
lietuviai ūkininkai. Išvažia- 
v i m o pagrindinis tikslas 
buvo, kad sukėlus finansi
nės paramos dienraščiui 
“Vilniai.”

Nežiūrint, kad ir gerokai 
toli nuo Chicagos reikia pa
važiuoti, bet svečių tiek su
sirinko, kad erdvioje Dro
bių valgykloje netilpo sve
čiai. Buvo nemažai svečių 
iš Detroito.

Apie dalyvavimą daugy
bės chicagiečių ir vietinių 
ūkininkų neberašysiu, nes 
tai aišku, kad užimtų daug 
vietos.

Pietūs tikrai buvo skaniai 
ir sveikai paruošti. Visko 
buvo iki sočiai. Papietavus, 
buvo rodomas iš Tarybų 
Lietuvos gautas filmas. 
Tie, kurie pirmą kartą jį 
matė, tikrai buvo patenkin
ti. Anot jų: “Buvo taip 
malonu į jį žiūrėti, tik gai
la, kad jis buvo per trum
pas.”

Antroji programos dalis 
tai tikrai buvo irgi puiki. 
Ją atliko seni mūsų artis
tai, dainininkai. Dainavo 
duete, trio ir kvartete. Ži
note kas jie per vieni? Na
gi: P. Stogis, P. Dauderis, 
A. Sobelskienė ir K. Rim
kienė. Jų dainos visus su
krėtė. Atrodė, kad visi pa
jaunėjo, ėmė garsiai prašy
ti jų daugiau ir daugiau

Rumford, Me.
Svečiuose pas senus 

mano draugus
Turėjau progą aplankyti 

savo senus draugus, su ku
riais praeityje .daug gerų 
darbų esame atlikę. Kur 
tik atsilankiau, vis radau 
“Laisvę” arba “Vilnį.” Tai 
parodo, kad mano draugai 

fyra tikri pirmeiviai, kurių,, 
tur būt, niekas nepajėgia 
nuvesti prie kitų laikraš
čių.

Turėjau progos su kai ku
riais pasikalbėti apie šių 
dienų reikalus. Supratau, 
kad Rumforde mūsų drau
gai dar pradės daugiau pa
sidarbuoti dėl mūsų spau
dos ir viso darbininkiško 
veikimo. Sutikau s-eną 
draugą, kurį pažinau dar 
1910 metais, kuris jau tais 
laikais organizavo lietuvius 
į visokias draugijas. Tai 
Jonas Viskantas. Daugiau
sia jis tada kvietė prie soci
alistų kuopos. Nors turėjo 
daug priešų, bet nepaisė, 
dirbo darbininkų naudai. 
“Laisvę” pas jį rasi ant sta
lo. Bet skundėsi sveikatos 
nusilpnėjimu. Sakė: Turiu 
aukštą kraujo spaudimą, | 
taip, kad niekuo nebegaliu 
užsiimti. Žinote, žmogui, 
kuris visa savo gyvenimą 

j dirbo, tai blogiau ir negali 
būti. Skundėsi, kad tik vos 
keturi draugai jį aplankė 
bėgiu trijų mėnesių. Girdi, 
kiti tur būt pamiršo mane. 
Didelis ačiū tiems, kurie 
nepamiršo . . .

Toliau drg. Viskontas sa
kė, kad ir dukters mirtis 
prisidėjo prie jo ligos pa
sunkinimo. Sakė jis: Taip
gi dar ir mano žmona Ma- 
ry tebėra pilnai neatgavus 
sveikatos.

Dukters mirtis skaudus 
smūgis ne tik tėvams, Vis
it o n t a m s , bet ir visiems 
Rum fordo lietuviams, n-es 
Margaret Viskont - Mason 
buvo labai darbšti tarpe lie
tuvių. Darbavosi tarpe lie
tuvių ir didžiavosi būdama 
lietuvaite. Ji taipgi darba
vosi visokiose amerikoniš
kose organizacijose. Visi, 
kurie ją pažino, šakė, “a 
very smart Lithuanian.” Ją 
pažino ir mylėjo labai daug 
lietuvių. J. Kuncas

Middleboro, Mass.
Mirė Eva Sutkus

Rugpiūčio 10 d. mirė Eva 
(Jonauskaitė) Sutkus, 78 
metų, gyvenusi 27 Lane St. 
Palaidota 13 d., Central ka
pinėse.

Velionė šiame miestelyje 
išgyveno 48 metus. Buvo 
Laisvės skaitytoja ir daly
vė šios apylinkės pažangių 
lietuvių sambūriuose.

Liūdesy liko vyras Jonas, 
sūnus. John, dukterys Vale
ria, Mary ir Eva, 6 anūkai 
ir proanūky, brolis Valeri
jonas Jonauskas (gyv. 
Brooklyn, N. Y.) Brolis bu
vo atvykęs į laidotuves.

Užuojauta velionės šei
mai ir giminėms. K.

dainuoti. Tikrai buvo tik- j 
ras dalyvių atbudinimas. I 
Visi šaukė, kad reikia juosi 
užgirsti “Vilnies” koncer
te.

Tai taip smagiai ir nau
dingai praleidome dieną su 
darbščiaisiais ūkinnkas. A- 
pie pinigiškas pasekmes, 
manau, praneš patys rengė
jai. Man tik smagu, kad 
mūsų vilniečiai taip gražiai 
ir draugiškai visur pasiro
do. V. K—lis

Žinios iš Lietuvos
TELŠIUOSE

Miestas keičia veidą
Neatpažįstamai paskuti

niais metais pasikeitė sena
sis Telšių miestas. Jo cent
re, kur anksčiau buvo tur
gavietė, įrengta Tarybų 
aikštė, o prieš ją, buvusioje 
dykvietėje — puikus skve
ras. Aikštėje, skvere, o taip 
pat gatvėse praėjusių me
tų rudenį bei šių metų pa
vasarį pasodinta beveik du 
tūkstančiai liepų, klevų ir 
kitokių dekoratyvinių me
deliu, kurie dabar vešliai 
auga.

Gražėja miesto gatvės. 
Naujai išgrįstos Džiugo, 
Gedimino, Sedos, tvarkoma 
Respublikos gatvė.

Viename skvero pakrašty
je kasdien auga žemių, sta
tybinių medžiagų krūvos, 
triūsia žmonės, zuja maši
nos. Čia pradėtas statyti 
400 vietų plačiakraninis ki
no teatras. Įtemptas darbas 
verda ir Džiugo gatvėje, 
kur statoma vidurinė mo
kykla 1,000 mokinių. Abu 
šie pastatai bus pradėti 
eksploatuoti 1960 metais.

Respublikos, Kęstučio 
gatvėse sparčiai statomi 12 
ir 36 butų gyvenamųjų na
mų k o r p u s ai, daugelyje 
miesto gatvių kyla vis nauji 
ir nauji individualūs gyve
namieji namai.

Dviejų įmonių draugystė
Metų pradžioje Telšių 

“masčio” trikotažininkai iš
kvietė į socialistines lenkty
nes Kauno “Gegužės Pirmo
sios” trikotažo fabriko ko- 
lektvva.

Lenktynių sutartyje buvo 
numatyta ir eilė priemonių 

‘abiejų įmonių kultūriniams 
ryšiams stiprinti, kolektyvų1 
draugystei plėsti.

Prieš kurį laiką “Gegu
žės Pirmosios” fabrike lan
kėsi “Masčio” fabriko liau
dies dainų ir šokių ansamb
lis, kuris pasirodė su turi
ninga ir įdomia programa,

Amerikos mokyklų sistema

Iš anksto galvokime, kaip 
kuo sėkmingiausiai pravesti šj 
rudenį Laisves vajų gavimui 
naujų skaitytojų.

Nė viena vieša pradinė ir 
vidurinė mokykla Ameriko
je nėra kontroliuojama ir 
subsidijuojama federalinės 
valdžios. Amerikoje viešas 
mokymas yra palaikomas 
paskirų valstijų, apylinkių 
ir vietinių mokesčių, ir mo
kyklos yra kontroliuojamos 
paskirų valstijų paskirtų 
ar išrinktų mokyklų valdy
bų.

Federalinės valdžios pa
skirti mokykloms fondai pa
skiroms valstijoms sudaro 
tik mažą visų naudojamų 
mokymo tikslams fondų 
nuošimtį. Amerikos Švieti
mo Įstaiga yra federalinė 
agentūra, kuri pirmiausia 
rūpinasi moksliniais tyri
mais ir švietimu, tačiau ne
kontroliuoja viešų mokyklų 
sistemos.

Privačios mokyklos turi 
atitikti tam tikriems stan
dartams, nustatytiems vals
tijos švietimo valdybos, o 
kitais klausimais tvarkosi 
pagal savo išgales. Jos ne
gauna jokių fondų iš vals
tybės ir išsilaiko grynai iš 
mokesčių už mokslą, iš spe
cialių fondų ir iš savo spon- 
soruojamų agentūrų.

Pagal Amerikos 'Švietimo 
Įstaigos davinius veikia 
123,763 viešos pradinės mo
kyklos su maždaug 26,177,- 
000 mokinių ir 25,637 vie
šos vidurinės mokyklos su 
7,447,000 mokiniu.

Tie patys šaltiniai skel
bia, kad yra J.5,000 priva
čių pradžios ir vidurinių

papasakojo draugams apie 
ansamblio kūrimosi ir me
ninio augimo kelią.

Po kurio laiko pas Telšie
čius atvyko “Gegužės Pir
mosios” fabriko sportinin
kai, kurie sužaidė draugiš
kas krepšinio, tinklinio, fut
bolo rungtynes, varžėsi 
įvairiose lengvosios atleti
kos šakose.

Dabar atsakomajam vizi
tui pas kauniečius vyks 
“Masčio” sportininkai, o į 
Telšius atvyks “Gegužės 
Pirmosios” įmonės estradi
nė grupė.

Knygų mylėtojai
Miesto bibliotekoje susi

rinko nemažas būrelis jau
nimo. Bibliotekos darbuo
tojas Žymantas ' vos spėja 
keisti knygas — biblioteka 
turi beveik 8 tūkstančius 
skaitytojų.

Nauji spektakliai
Dvi dienas iš eilės kultū

ros namų salė buvo pilnutė
lė. Daugiau kaip 700 mies
to gyventojų žiūrėjo triko
tažo fabrike “Masčio” dra
mos ratelio premjerą — 
Veprickajos 4 veiksmų ko
mediją “Mūsų tėvo vedy
bos.”

Neseniai miesto meno mė
gėjai žiūrėjo dar vieną 
premjerą. Kultūros namų 
saviveiklininkai suvaidino 
K. Simonovo pjesę “Taip ir 
bus,” kuri žiūrovų buvo 
taip pat gerai sutikta.

Naują programą ruošia 
“Masčio” fabriko dainų ir 
šokių ansamblis. Kultūrinio 
darbo entuziasto Dobrovols
kio vadovaujamas kolekty
vas dabar repetuoja savos 
kūrybos žemaitiškų liaudies 
dainų ir šokių pynę, eilę 
naujų lietuvių ir tarybinių 
tautų liaudies šokių. T. B.

Vadovėlis akliesiems
Valstybinė pedagoginės 

literatūros leidykla ruošia 
spaudai tris elementorius 
akliesiems. Jie bus išleisti 
šių metų mokslo pradžiai.

ARCHEOLOGINIAI 
RADINIAI PAPILĖJE
Papilė.—Papilės miestelis 

Akmenės rajone yra garsus 
savo apylinkių geologinė
mis ypatybėmis, o taip pat 
istoriniais paminklais. Jei
gu geologai jau seniai išty
rė čia aptinkamus suakme
nėjimus, tai, istoriniai pa
minklai dar nėra nuodug
niau tyrinėti. Pavyzdžiui, 
kairiajame Ventos upės 
krante stūkso iškyšulys, 
žmonių vadinamas Jūrakal- 
niu, apie kurį pasakojama 
įvairių padavimų, legendų. 
Kiek toliau nuo Jūrakalnio, 
arčiau vieškelio, yra Papi
lės piliakalnis, nuo kurio 
vardo ir kilęs pats mieste
lio pavadinimas. Papilės 
piliakalnyje yra palaidotas 
Simonas ‘ Daukantas.

Priešais piliakalnį, jau 
dešiniajame Ventos upės 
krante, yra slėnys, kuria
me prasideda miestelio so
dybos. Šiame slėnyje ap
tiktas vienas įdomi ausiu 
apylinkės archeologinių pa
minklų — senkapis.

Rastosios senienos Papi
lės senkapyje rodo, kad čia 
būta labai įdomaus, reto ir 
turtingo įkapėmis senkapio. 
Atsižvelgiant į laid o j i m o 
būdą ir rastųjų įkapių for
mą, senkapį galima datuoti 
VII-XI amžiumi. Visa tai 
rodo, kad šis senkapis susi
darė kelių šimtmečių bėgy
je. Čia palaidotieji vietos 
gyventojai, kurie pylė ir 
statė piliakalnį, juo naudo
josi ir gynė jį nuo priešų. 
Senkapyje randamos senie
nos padeda pažinti ano me
to žmonių materialinę kul
tūrą, jų užsiėmimus, meną, 
ryšius su kaimynais.

P. Kulikauskas

Greit visa Lietuva bus 
“išraizgyta” televizijos ra- 
diorelinės linijos tinklu ir 
iš kiekvieno Lietuvos kam
pelio bus galima matyti Vil
niaus ir kitų Tarybų Sąjun
gos stočių televizijos pro
gramas.

mokyklų, kurias lanko pen
ki su puse milijono vaikų, 
apytiksliai 16% visų vaikų, 
lankančių pradines ir vidu
rines mokyklas Amerikoje.

Amerikoje yra 1890 aukš
tesnių mokyklų su daugiau 
kaip 3 milijonais studentų. 
654 kolegijos ir universite
tai yra vieši, t. y. išlaikomi 
valstijų ar . miestų, su 1,- 
780,000 studentų. Privačių 
kolegijų ir unievr s i t e t ų 
skaičius siekia 1,236 ir tu
ri 1,283,000 studentų.

Viešos pradinės ir viduri
nės mokyklos yra koeduka- 
linės, t. y. jose mokomi ber
niukai ir mergaitės drauge, 
ir mokslas jose yra veltui 
visiems vaikams. Valstybių 
ir miestų universitetai ir 
kolegijos taip pat yra atda
ros mokslui veltui kvalifi
kuotiems studentams' ir iš 
jų yra imamas tik registra
cijos mokestis.

Švietimas yra verstinas 
daugumoje valstijų nuo 6 
iki 16 metų amžiaus vai
kams.

Modernus švietimas yra 
brangus. Be galo didėjantis 
vaikų, lankančių mokyklas 
skaičius, mokyklų, pastatų 
ir įrengimų trūkumas ir 
trūkumas mo kytojų bei 
trūku m as mokytojų bei 
aukštesnių atlyginimų, pa
sidarė didelė paskirų valsti
jų firiansinė našta. Todėl 
vis didėja reikalavimas fi
nansinės pagalbos iš federa
linės Valdžios.

Common Council
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NAUJA
KNYGA

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

ši įdomi knyga yra pavadinta:

Antano Metelionio Raštai
APIE DIEVUS ir ŽMONES

2-ras Tomas

Šią Knygą Išleis “Laisve” j
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenės |

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

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

Prašome Veikti Greitesniam Išleidimui
Nelaukite asmeniškų paprašymų knygą užsisakyti, bet 

tuojau imkite plunksną, išrašykite čekį sumoje $2.00, 
dekite į voką ir siųskite “Laisvei.” Aiškiai parašy
kite savo vardą, nes jis bus išspausdintas knygoje. y

Siųsdami Money Orderj ar čekj, LAISVĖ y
išrašykite tik “LAISVU:*' 110-J2 Atlantic Avenue |

ir adresuokite—- Richmond Hill 19, N. Y. J

......................................................... '—............................................................. ...............

5 p.-Laisvė (Liberty)— Antį., rugsėjo (Sept.) 16, 1958

NAUJOSE VILNIAUS 
STATYBOSE

Pakilus virš senojo Vil
niaus lėktuvu, atsiveria sa
votiškas vaizdas: senų baž
nyčių ir kitų meno paminklų 
tarpuose ir, ypač, miesto pa
kraščiuose marg u 1 i u o j a 
statybų pastoliai, bokštiniu 
kranų strėlės. Statomi dau
giaaukščiai gyvenamieji na
mai, kyla gamyklų korpu
sai. Šiauriniame Vilniaus 

! pakraštyje, kur seniau buvo 
vadinamas “karo laukas”, 
dabar auga skaičiavimo 
mašinų gamykla, dalis kor
pusų atiduota naūdojimui, 
jau gaminami pirmą kartą 
Lietuvoje kasos aparatai. 
Pietiniame sostinės rajone, 
prie Vilkpėdės pakilo grąž
tų gamyklos korpusas. Gre
ta jų šlifavimo staklių di
džiųjų korpusų pastoliai. 
Jau beveik baigta didžiau
sia Pabaltijyje mechanizuo- 

i ta gelžbetonio konstrukci
jų gamykla. Už jos vykdo
mi montavimo darbai me
chanizuotame mėsos kombi
nate. Vyksta statyba televi
zijos įrengimų gamyklos, 
1200 vietų vidurinės mo
kyklos, pedagoginio institu
to miestelio ir daug kitų.

Atsinaujindamas prenu- 
į meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai

AMERIKOS LIETUVIAI 
ir angliškųjų skolinių

ŽODYNAS
Knyga, kurios visi laukė, bet labiau
siai tai Valparaiso Universiteto ir 
kitų universitetų ir kolegijų buvu
sieji lietuviai studentai. Ji yra 
pirmoji knyga, kurioje plačiai 
aprašomos . aukštosios mokyklos, 
lankytos senosios Amerikos lie
tuvių inteligentijos, aprašomi ir 
veikusieji tose mokyklose lietu
vių kalbos kursai; aprašoma ,'ir 
pati inteligentija. Be to, daug pasa
kyta apie tuometinės lietuvių spau
dos kalbą, apie privatines ir para
pines mokyklas, kuriose buvo dėsto
ma lietuvių kalba. Antroje knygos 
dalyje eina Angliškųjų skolinių žo
dynas, kuriame daug duodama gy
vosios kalbos pavydžių, labai aiš
kiai parodančių šnekamąją Ameri
kos lietuvių kalbą. Knyga didelio 
formato, 366 psl., kietais viršeliais, 
gerame popieriuje, kaina tik $5. 
Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3825 
S. Halsted St., Chicago 8, III.



Įvairios Žinios
PERSERGĖJIMAS įsiūlo, kad ateityje Jungti- 

VAKARŲ VOKIETIJAI | nių Valstijų ir Tarybų Są- l 1 • 1 • . •
Londonas. — Čia girdėta 

Maskvos radijo persergėji
mas Vakarų Vokietijos val
džiai, kad jinai neremtų 
Amerikos politikos Arti
muosiuose Rytuose.

jungos mokslininkai arti
mai bendradarbiautų, 
rybmiai mokslininkai 
pasiūlymą nuoširdžiai 
kiną.

Ta- 
šį jo 
svei-

Apie J. ir K. Ručinskus

Bostonas. — Mass, valsti
jos apdraudos kompanijos 
prašo valdžios leidimo pa
kelti apdraudos premijų 
kainas. Jos norėtų laimėti 
12 procentų pakėlimą.

Rabat. —Maroko vyriau
sybė paskelbė, kad jau for
maliai apsikeičiama su Ta
rybų Sąjunga ambasado
riais. Vadinasi, dar viena 
arabiška šalis sumezga di
plomatinius ryšius su tary
bine šalimi.

NORI TAIKAUS 
SUGYVENIMO 
SU AMERIKA

Pnompenh, Kambodija.— 
Iš Kinijos sugrįžo Kambo
džos premjeras Sihanouk. 
Jis sako, kad yra įsitikinęs, 
jog Kinija nori susitarimo 
ir draugiško sugyvenimo 
Jungtinėmis Valstijomis.

Nors Laisvėje jau buvo 
apie Joną ir Konstanciją 
Rušinskus rašyta, tačiau 
ne pro šalį .bus tarti apie 
šią kuklią.-porą dar keletą 
žodžių.

Rušinskai į Jungt. Vals
tijas atvyko prieš apie 40 
metų. Atvyko jie iš Ško-

gi yra ilgametė aidietė. Na, 
o Jonas — ilgametis laik
raščio Laisvės direktorių 
tarybos narys.

Tokie yra keli svarbesni 
bruožai iš ilgametės J. ir 
K. Ručinsku visuomeninės 
veiklos.

Ir va, spalio 5 dieną nuo
ti jos, kur Jonas dirbo ang- šiama Ručinskams pagerbti

su

pramoga — pietūs, banke
tas 
me.
pagarbos jiedu pilnai verti, 
pilnai užsitarnavo.

Esu tikras, kad pažan- 
Igioji lietuvių visuomenė

NEW YORKAS

Washington as. — Colum- 
bijos distrikte už žmogžu
dystę bausmė yra mirtis 
elektros kėdėje.

Tokyo. — Pranešama, 
kad su rugsėjo 25 d. pasku
tiniai kinai kareiviai apleis 
Šiaurinę Korėją.

ARABAI NENORI 
DR. MALIftO

Kairas. — Čia įvyko ara
biškų šalių lygos politinio 
komiteto susirinkimas. Bu- 

I vo siūlyta, kad Vakarų ša
lininkas Libano premjeras 
Dr. Malikas būtu arabu re
miamas J. T. Asamblėjos, 
prezidento vietai. Bet Ko
mitetas pasiūlymą atmetė. 
Arabai nutarė Asamblėjos 
sesijai pasiūlyti kandidatū
rą Sudano užsienio reikalų 
ministro Mahgoubo.

liakasiu. Apsigyvenę nedi
deliam1? Minersville, Pa., 
mieste, neužilgo Rušinskai 
įsijungė į Amerikos pažan
giųjų darbininkų judėjimą.

Pirmiausia, kaip anglia
kasys, jis patapo unijistu, 
o vėliau abudu stojo į pa- skaitlingai tą dieną atvyks 
žangiąsias lietuvių organi- į Lietuvių Auditoriją ir 
zacijas. Tenka priminti, jog tinkamai išreikš savo pa- 
anuo metu kietosios anglies garbą draugams Rušins- 

lictuviai kams, linkint jiedviem vi- 
bene ge- so geriausio.
už kitų! Gi Aido Choras yra pasi-

ai’ kaip bepavadintu- 
Tokios visuomeniškos

Ženeva. — Amerikos 
mokslininkas Dr. Seaborg

Avalon, N. J.
Pranešu visiems drau

gams ir draugėn s, kad šio 
mėn. 17 d. pasiduodu į 
West Jersey Hospital, Mt. 
Emphraim Ave., Camden, 
N. J. Gal reikės išbūti li
goninėj apie dvi savaites, o 
vėliau, kol sus veiksi u, gy
vensiu pas sūnų, 100 Wea
thervane Dr., Merchantville 
9, N. J. Telefonas Nor
mandy 2-0205.

J. A. Bekampis

Cleveland, Ohio
MENO GRUPĖS NARIŲ 

ATIDAI
Visuotinas Meno Grupės 

narių susirinkimas įvyks 
sekantį penktadienį, rugsė
jo 19 d., LDS Klubo svetai
nėje, 9305 St. Claire Ave. 
Pradžia 8 valandą vakare. 
Šis susirinkimas bus svar
bus todėl, kad jame reikės 
prisirengti prie rudens ir 
žieminio sezonų. Visi, ku
rie mylime meną, dainas ir 
vaidybą, privalome ateiti į 
ši„ susirinkimą, neatsižvel
giant, ar'mes esame Meno 
Grupės nariais, ar ne. Dau
giau susirinksime, daugiau 
bus minčių, daugiau gerų 
sumanymu. Dėl neturėji
mo veiklios Meno Grupės 
Clevelande kaltė puls ant 
visų Clevelando pažangiųjų 
lietuvių. J. N.

BŪKIME PRISIRENGĖ 
BALFSAVIMUI 
LAPKR. 4-TĄ

Proga užsiregistravimui 
mūsų būdelėse, Cuyahoga 
apskrityje, baigsis su rug
sėjo 24. Kaip paprastai, 
kas metai pirmą antradienį 
lapkričio mėn. yra svarbių 
balsavimų išrišimui svar
bių dalykų, bet šiemet yra 
kas nepaprastai pavojingo 
darbo žmonėms Ohio vals
tijoje. Šiemet Ohio valsti
joje Vaizbos Butas jau iš
leido apie puse milijono do
lerių, tai tik iki tapo su
rinkta reikalingas skaičius 
parašu ant peticijos ir pro
paganda uždėjimui unijų 
laužymui pataisymo prie 
Ohio valstijos konstitucijos. 
Dabar jau gatavas, uždėtas, 
ant baloto, tik nežinia, kiek 
Vaizbos Butui reikės dar š- 
mokėti pinigų propagandai 
už išbalsavimą. Rep.

srityje pažangūs 
darbininkai buvo 
riau organizuoti

Protestantai už 
gimdymo kontrolę

New Yorko miesto pro
testantų taryba pasisakė 
už'tai, kad būtų legalizuota 
gimdymo kontrolė miesta- 
vose ligoninėse. Protestan
tai sako, kad kurie tėvai 
“tokios kontrolės” nori, 
jiems turi būt pripažinta 
teisė ja naudotis.

Protestantų -episkopalų 
bažnyčios aukštoji dvasi
ninkija taipgi su tuo sutin
ka. Tam, betgi, priešinasi 
katalikų kunigai, kurie 
tys neturi nei žmonų 
šeimų.

pa- 
nei

Kosciuškos tiltas 
tik pusiau atdaras

Daugeliui New Yorko 
žmonių, vairuojančių auto
mobilius, žinoma, kad Kos
ciuškos tiltas, jungiąs 
Brooklyną su Queens, yra 
taisomas. Jis buvo pradėtas 
remontuoti š. m. kovo 31 d. 
ir buvo manyta užbaigti su 
liepos mėn. 1 d.

Bet “kaž kas tokio atsiti
ko”, kad ligi šiol buvo baig
ta remontuoti tik pusė tilto.

Dabar per šį tiltą tegali
ma automobiliais prava
žiuoti tik šitaip: į Brookly- 
ną iš Queens tarp 11 ir Iv. 
v. dieną, o iš Brooklyno į

Nedeginkite lapų!
Ateina ruduo. Tuoj pra

dės vysti medžių lapai 
vysti, džiūti ir žemyn kris- 
ti. Kai kurie piliečiai daž
nai taip sudoroja savo me
džių lapus, nukritusius gat
vėse: sukaupia juos į krūvą

Dabar miesto valdžia 
skelbia, kad tai daryti (de
ginti mieste lapus) yra 
griežtai įstatymų draudžia
ma, kadangi iš to dažnai 
kyla gaisrai, o be. to ir už
krečia orą, kenkia žmonių 
sveikatai. Dūmų ir dulkių 
mieste juk užtenkamai yra 
ir be deginimo sausų me
džių lapų.

Tai reikia atsiminti!

tautybių žmones. Lietuvių žadėjęs tame bankete duoti 
Literatūros Draugija, jos dai 
kuopos, buvo ta organizaci
ja, kuri sutraukė į save pa-j 
čius geriausius elementus.

lia meninę programa.
7?. M.

SERGA
Sunkiausi pažangiesiems I 

angliakasiams metai, 1 
abejojimo, buvo tie, kai ki-

Mary Pleyokienė gale
be{ praėjusios savaitės staiga

i sunkiai susirgo, nakties’

PRADĖTI TYRINĖJIMAI; rokrati jos 
TRIJOSE VALSTIJOSE jso mašinos, 

liakasiai pi
TRIJOSE VALSTIJOSE
Washingtonas. — Civili

mojęs apvalyti mainierių 
uniją nuo John Lewiso biu- 

. Nepajėgę Lew- 
nugalėti, ang- 
idėjo organ i-

metu turėjo šauktis pagal
bos. Randasi Kings County 
ligoninėj, Brooklyne.

niu Teisiu Komisija paskeL zuo^. kitą uni ją Nation
_ _ _ - . . . 1 l\/T I VX T T 1 Abe, kad ii pradėjo tyrinėji

mą Alabamos, Floridos ir 
Mississippi valstijose. __

1 Ajnberg, V. Vokietija. — 
Queens tarp 1 ir 11 P, K. puvo pravesti kariniai 

Su kontraktoriais buvo 
susiderėta už remontą mo
kėti $282,340.00. Bet kon- 
traktoriai sako, kad buvo 
surasta “netikėtumų”, ku
riuos turėjo pataisyti, tai 
miestas už tai turės jiems 
“pridėti.”

Tarybiniai turistai 
arklių lenktynėse

Grupė Tarybų Sąjungos 
turistų, atvykusi pamatyti 
Amerikos, be kitko, buvo 
nuvykusi į Yonkers, N. Y., 
pamatyti arklių lenktynių. 
Yonkers Raceway (arklių 

I lenktynių stadione) arkliai 
lenktyniauja bėgdami ne 
šuoliais, o risčia.

Įstaigos manadžeris davė 
turistams po $2, kad jie ga
lėtų “betyti”. Na, ir vienas 
turistų. Vladimiras A. Na
viko vas, uždėjęs $2 už arklį 
“Moscot, No. 6”, laimėjo

manevrai. Dalyvavo 80,000 
kareivių. Tapo įrodyta, kad 
V. Vokietijos apginklavi
mas vedamas visais garais.

Paieškojimai
Aš, Anelė Degutienė, duktė Be- 

liūnienės (Aleksiūnaitės), ieškau sax 
— | • vo dėdės Jono Aleksiūno, sūnaus
Pagerino' susisiekimą j

| Čikagoje. Mano motina, o Jono sc- 
Queensboro tiltas, jungiąs! šuo, labai norėtų susirašyt SU juo. 

Manhattaną su Queens, da- Pras®me atsiliepti šiuo adresu;
\ Jezno rajonasTeko sužinoti, kad susir

go ir pasidavė ligoninėn 
ant 2nd Avė., tarp 1.3 ir 14 

al Miners Union. ant 4-to aukšto,
Užvirė aštri kova. Uni-| Manhattane, draugė Kai- 

“ ., padedama! ri’8n^ ž^omo veikėj° Jvu.ozo 
samdvtoju, taškė pažandės-1 Kairio žmona. Kiek žino- 

■ • ' ima, Kairiene turi bėdos su
Kiele (iruti j akimis.
kirto at-|

Iš ten ■’os biurokratija 
atėjo skundai, kad negrams . . .
neleidžiama užsiregistruoti nius mainienus į visas pu-;
ir dalyvauti rinkimuose.

GRIEŽTAI REIKALAUS 
KINIJOS PRIĖMIMO
Maskva. — Netenka abe

joti, kad Tarybų Sąjungos 
delegacija ateinančioje 
Asamblėjos sesijoje griež
tai vėl reikalaus Kinijos 
Liaudies Respubliką priimti 
į' Jungtines Tautas. Bet 
tkip pat čia niekas neabejo
ja, jog Jungtinės Valstijos! 
ir jų taikininkai priėmimui 
vėl griežtai priešinsis.

sos,

gal. I Ui no ja us valstijoje ne
maža dalis angliakasių at
skilo ir sukūrė savo unija. 
O kitur Lewisas mėtė iš 
unijos (samdytojai iš dar
bo) kiekvieną “nužiūrėtą” 
(pažangesnį) darbi n ink ą . 
Tai buvo savotiško išbandy
mo metas, aštrių kovų lai
kas. Daug mūsų gerų drau
gų turėjo nukentėti, bet j 
tvirtesni viso to nepaisė, 
laikėsi, kovojo.

Rušinskai buvo vieni to
kiu.

Gyvenant Minersvilėj, 
Ručinsku namai buvo savo
tiška organizatorių

MR. HOGAN GERINASI
PRIE DARBO UNIJŲ

llSAčl UI gčlIUZ/čllUL ill

New Yorkas. — Demo-1 kėjų-prakalbininkų

Mirė ir palaidotas 
Jurgis Daugėla

Praėjusį penktadienį, rug
sėjo 12 d., mirė Jurgis Dau
gėla. Pranešimas apie šio 
gero draugo mirtį atėjo vė
lai, tuo būdu nebesuspėjo- 
me įdėti Laisvėn tuojau. 
Velionis tapo palaidotas 
pirmadienį Long Islande. 
Laidotuvėms 
linskas.

Tikimės, 
apie velionį

Tarybiniai svečiai pripa
žino, jog arklių lenktynės 
— įdomus dalykas, ir kai 
kada nebloga jas pamatyti. 
Bet jie labai stebėjosi iš to, 
kad Amerikoje yra tiek 
•daug silpnų žmonių, kurie 
“serga arklių lenktynių li
ga”, jas nuolat lanko, daž
nai “betina”, vis manyda
mi, būk jie kada nors iš to 
praturtės... kol “prabetina” 
viską...

bar jau turi “du pilnus 
aukštus”. Atidarytas nau
jas per jį kelias — viršuti
nis, kuriuo automobilistai 
galės vykti į Manhattaną. 
O senas / viršutinis kelias 
bus naudojamas važiavi
mui iš Manhattano i 
Queens.

Ligi šiol tebuvo tik vie-

Užuguosčio paštas 
Anelė Degutienė 
Lithuania, USSR

1922 m. grįždamas iš Amerikos 
’ Lietuvą, Amerikoje palikau savo 
gimines: žmoną Agniešką Butkienę, 
sūnų Kostantiną Butkų, antrą sūnų 
Joną Butkų, dukterį Zuzaną Butku
tę ir brolį Pranciškų Butkų. Dar 
1925 m. jie gyveno Hartforde, Conn. 
Dabar, prieš mirtį (esu gana senas) 
norėčiau su jais susirašinėti. Jeigu 
esate gyvi, atsiliepkite, arba kas ži- 

, note, kur jie šiuo metu randasi, pra- nas per tiltą viršutinis ke- neškite šiuo adresu:

patarnavo Ša-

kad kasr nors 
plačiau para-

lias, kuriuo važiuodavo pa
mainomis tam tikromis va
landomis į vieną šoną, o ki-l 
tomis — į kitą. ' j

Palengvinimas, kaip ma
tome, bus nemažas. Sako- 
ma, šitiedu viršutiniai per 
tiltą keliai pastatyti mies
tui lėšavo arti aštuonių mi
lijonų dolerių.

Žagarės' rajonas 
Pakalniškių apylinkė 
Kviečlaukio km.
Butkus Vincas, s. Jono 
Lithuania, USSR

Help Wanted—Female
REIKALINGA MOTERIŠKA 

namų aptarnavimui, kaip motinos 
pagelbininkė. 
vas namų darbas, 
muose. 
pamint 
Queens

kad 
viešo-

kratų partijos kandidatas į 
Jungtinių Valstijų Senatą 
Mr. Hogan pradėjo gerintis 
darbo unijoms.. Jam jau 
pavyko gauti iš CIO unijų 
miesto vadovybės kandida
tūrai užgyrimą.

KETVIRTAS KINŲ 
PROTESTAS

Hong Kongas. — Kinijos 
valdžia išleido ketvirtą pro
testą prieš Amerikos lėktu
vus. Nurodoma, kad tie 
lėktuvai lekiojo virš Kini
jos teritorijos. Tai yra pa-1 
žeidimas Kinijos reikalu ir 
prieš tai valdžia griežtai 
nro testuoja.

SA V A NORIU 
ANTPLŪDIS

Hong Kongas. — 
jos laikraštis “i 
nija” praneša, kad pasku
tinėmis dienomis tūkstan
čiai ir tūkstančiai jaunuo
lių stoja savanoriais Kini
jos armijom • Jie veržiasi 
kovon už Kinijos teises į 
Quemoy, Matsu ir kitas 
las.

ir vei- 
susto-

jimo vieta.”
Būdavo atvyksta 

zatoriai — be cento kišenė
je. Reikėdavo juos priimti, 
valgydinti, nakvydinti ir 
dažnai dar duoti pinigų,

organ i-

Jokūbas Zabarauskas mi
rė, o jo brolis Jonas serga, 
randasi ligoninėje.

Sveikina

kur atvyko. Pas Ručinskus 
jie tai gavo, nepaisant to, 
kad vaikai buvo maži, kad 
šeima buvo didoka, kad tik 
dvi rankos turėjo duoną už
dirbti.

Man atrodo, jog šis laiko
tarpis yra pats įdomiausias 
ir svarbiausias Rušinskų 
gyvenime.

Džiugi žinia: susituokė 
mūsų žinomas veikėjas ir 
Kultūrinio Centro prezi
dentas Walteris Keršulis su 
binghamt oniete Brone 
Zmitraite. Šiuo tarpu jie 
“medaus mėnesį” leidžia 
Chicago]e ir iš ten siunčia 
visiems laisviečiams (nuo
širdžiausius sveikinimus.

Mūsų linkėjimai Walfe- 
riui ir Bronei šeimyniška
me gyvenime 
sėkmės.

Šiemet mažiau 
žmonių maudėsi

Y ra apskaičiuota, 
šiemet New Yorko
siose maudynėse (byčiuose) 
mažiau žmonių maudėsi ne
gu pereitais metais.. Sako
ma, tik Rockaway byčiuose 
buvo apsilankę daugiau 
žmonių.

Kodėl gi taip buvo? To
dėl, kad šiemet vasara New 
Yorke buvo lietinga ir pa
lyginti vėsi.

Washingtonias. — < Ameri
kos ambasadorius Ceylone 
Mr. Gluck rezignavo. Dar 
nežinia, kas bus paskirtas 
jo vieton.

negalint “sudurti galo su 
galu,” Ručinskai atsikėlė į 
New Yorką ir čia tebegyve- 

Kaip Minersvilėje,> Kini- na-
Naujoji Ki- ^aip ir čia, jiedu yra pažan-

sa-

,—(----------------
JUGOSLAVIJOJE 
TERORAS PRIEŠ 

ALBANIEČUS
Tirana. — Albani ia kalti

na. kad Jupfoslavijoie 
vedantas žiaurus 
prieš albaniečius. 
kad Jugoslavijoie
apie milijonas albaniečių.

yra 
teroras 

Sakoma, 
gyvena

giųjų darbininkų judėjime.
Abudu mėgsta, dalyvauti 

meninėje saviveikloje, na, 
ir abudu per ilgus metus 
dalyvauja: retas kuris1 mū
sų scenoje veikalas buvo 
pastatytas, kuriame nebū
tų dalyvavęs Jonas ar Kon
stancija (Abudu kartu da
lyvauti negali, nes darbo 
sąlygos neleidžia). Šitų žo
džių rašytojui teko veikti 
su jais scenoje kartu, ir 
tenka priminti, kad visuo
met abudu jiedu savo roles 
puikiai atliko.

K. Ručinskienė jau seniai 
eina LDLD 1-osios kuopos 
sekretorės pareigas; ji taip-

Mo-

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Moterų dėmesiui
Praleidus vasaros atostogas,

terų Klubo narės vėl pradės savo su
sirinkimus.

Ketvirtadienio vakare, rugsėjo 18 
d., 7:30 vai., visos klubietės ii' mūsų 
simpatikės yra prašomos susirinkiti 
j Liebrty Auditorijos patalpas, kur 
pasitarsime apie rudens sezono to
lesnius susiėjimus.

Klubo Valdyba (88-89)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Meno Sąjungos Clevelan

do grupė kviečia visus meną mylin
čius dalyvauti susirinkime, kuris 
įvyks penktadienį, rugsėjo (Sept.) 
19 d., pradžia 7:30 vai. vakare, LDS 
salėje.

Maloniai kviečia
LMS Komitetas .. (88-89)

Guolis vietoje, leng- 
inžinieriaus nqę 

Privatiniai namai, val?i\< 
nereikia. Mylinti vaikus/ 

srityje,' $100 i mėnesį.
Laurelton 7-8806

(87-89)

TUOJAU PRIIMAMA
Slaugystės Progos 

REGISTRUOTOMS SLAUGĖMS
TUOJAU

dėl 25 lovų modern’inėje ligoninėje, 
tiktai 30 mylių nuo Winnipeg. Vi
sokiom pamainom ir visokiam ap
tarnavimui. Algos $275.00. Valgis 
ir kambarys $35. Gera personalo 
apdrauda. Taipgi

PRACTICAL NURSES
Pradinis mokestis $185.00. 

Rašykite arba skambinkite.
Tomatron De

Salaberry Hospital 
St. Pierre, Manitoba, 

Canada. Phone 29 R 3
(88-90)

IŠNUOMAVIMAI
IŠSINUOMOJA APARTMENTAS

5 dideli, puikioje tvarkoje rūmai, 
j ant 1-mų lubų. Dėl randos susi- 

genausios tarsime. šaukite penktadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadieniais. VA. 
1-4013. Kitomis dienomis SU. 1-7132 

(89-91)Re,p.

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

CHESTER, PA.
Vytauto Lietuvių Pašalpinis Klu

bas rodys iš Lietuvos filmą sekma
dienį,-rugsėjo 14 d., 7 vai. vakare, 
Klubo svetainėje, 339 E. 4th St.

Klubas kviečia visus lietuvius 
ątsilankyti ir pamatyti šį svąrbų 
filmą. (87-88)

BROCKTON, MASS.
Rugsėjo 14 d., rengia Liet. Kny

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

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas.
Piknikuose bus gerų valgių ir gė

rimų, muzika ir kas tik piknikui 
įeikalinga.

'4*4'*H*4^«l*4**H,*t*4*4,4*4,*H**!*4*4*4|4*4*4*< ’ ai • •

MALE and FEMALE

UNITED
Nori Matyti Jus!

Namų Ruošos Darbai: 
Kukoriams, Kambarių Tvarkytojams, 

Namų Darbininkams, poroms.
UNITED AGENCY

5 East 59th St. Tel. PLhza 5-6700
(87-89)

HELP WANTED MALE

ŽODYNAS
,333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*06**w-

599

REIKALINGAS

Patyręs
Chief Dietitian

Kreipkitės į administratorių 
MESSENA HOSPITAL

M ESSEN A, N. Y.
(87-93)

IŠPADAVIMAS
Naujų ir Mažai Vartotų 

Vyriškų Žieminių Baltinių.
Pertaisymai Veltui.
LUTA CLOTHING

W. 187th St. (St. Nicholas Ave.) 
IRT 191st St.

REAL ESTATE

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

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

Newark 5, N.J. ;:
MArket 2-5172 ”

426 Lafayette St. ■ ■

CONCOURSE—194th ST.
Pilnai detached, 1 šeimai šingiliuotas.
9 kambarių, 2 maudynės, tinkamas 
kambarių in’uomavimui. Arti visų 
komunikacijų. Naujai nudažytas. 
$12,500. Jei patys nudažysite, pirk
aite už $11,990. 1

F1NEBERG BROS.
WE. 8-1800 ¥

6 p.—Laisvė (Liberty)—Antr., rugsėjo (Sept.) 16, 1958
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