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KRISLAI
“Žemaitis”-vokietukas.
Plepalai-melai. 
Atsimenate juos? 
Kaip tenka žiūrėti?

Rašo R. Mizara

š. m. liepos 28 <1. (’levolan- 
<lo Dirvoje rodosi V. Rastenis 
mokė savo kolegas, kad jie, 
“kritikuodami” Tarybų Lietu
vą, nenueitu per toli j lankas, 
kad nepaklystų. Melais, rašė 
jis, “prie tiesos nepriartčjama 

į ir nieko nepasiekiama, tiktai 
^be reikalo susiklaidinama.”

Tikra tiesa! Bet jos nesi
laiko nė pats tas laikraštis, 
kuriame V.R. pastabos tilpo.

Štai rugsėjo 11 d. laidoje 
Dirvoje telpa “i Vakarų Vo
kietiją atvykusio žemaičio pa
sakojimai” apie Lietuvą. Į 
ką jie panašūs!

Kas tas “žemaitis”? 1941 
metais Dirvos “žemaitis” re- 
patrijavosi į hitlerinę Vokie
tiją, pasidarė hitlerinės Vo
kietijos piliečiu ' Karo metu jis 
buvo paimtas hitlerinėn ka
riuomenėn. Tarybinė Armija 
ji paėmė j nelaisvę, na, ir da
bar “žemaitį,” kaip vokieti 
karo belaisvi, grąžino Vokie
tijon.

Taigi šis “žemaitis” ir “pa
sakoja” apie Lietuvą: apie 
kolektyvinius ūkius, apie tary
binius ūkius, apie miestų gy
ventojų būklę ir lt. Viską jis 
žino, viską supranta, viską su
kritikuoja !

• Matyt, “žemaitis” buvo fa
šistas 1911 metais, pasiliko 
juo ir iki šių dienų. O Dir
va skaito jį autoritetu, visą 
žinančiu. Nesistebime!

Tegu visi šventieji saugoja 
lietuvių tautą nuo tokių “že_ 
maičių”!

Taip, apie Tarybų Lietuvą 
priešiška lietuvių tautai spau
da prirašė melų labai daug.

Ar atsimenate, kai pranciš
konų laikraštis rašė, kad Lie
tuvos valstiečiai karves šeria 
iš senų stogų išpeštais šiau
dais. kuomet šienas lankose 
pūsta ?

Ar atsimenate, kai sanda- 
riečių laikraštis pavasarį ra
šė: Lietuvos žmonės atsisako 
sodinti bulves, rudenį — Lie- 
tuovs valstiečiai atsisako kas- 
xi bulves —• jos pūsta laukuo
se, o žiemą — Lietuvos žmo
nės neturi nieko daugiau val
gyti, kaip tik bulves?!..

Beje, ar atsimenate, kai to
ji pati spauda rašė: komunis
tai iškirto visus miškus—Lie
tuva palikta plika, o vėliau— 
pilni Lietuvos miškai “partiza
nų’’ (banditų) ?.. Miškai esą 
tokie dideli, kad bolševikai 
nebepajėgią “partizanų” iš
gaudyti...

Vis tai melai, vis tai išgal
voti sapaliojimai žmonių, per- 
siėmusių baisia neapykanta 
socialistinei santvarkai, kurią 
Licit u vos žmones stato.

Nelaimė tiems, kurie tos 
spaudos melais patikėjo!

Nelaimė tiems, kurie tiki jai 
dabar!

O melų niekad pas juos ne
truks.

J Lietuvą tenka žiūrėti blai
viomis akimis: ten vyksta mil
žiniška statyba, ten atliekami 
Lerkuliški pasiekimai tiek že- 
W ūkyje, tiek pramonėje, 
tiĄk moksle, įtiek bendrai kul
tūriniame gyvenime.

Bet ar tai reiškia, kad ten

|Traukinio nelaimėje! 
daug žmonių žuvo

TSRS siūlo taikos planą
JT Asamblėjos sesijoj e

Šeši komunistai 
pilnai išteisinti

New Yorkas. — Pirma
dieni, rugs. 15 d., baisi ne
laimė įvyko Central Rail
road of New Jersey geležin- 
kel’ų linijoje. Traukinys, ei
nąs į New Yorką, užvažia- 

I vo ant atidaryto tilto per 
Newarko užlają. Dizelinis 
lokomotyvas ir trys vago
nai nukrito į vandenį.

Šioje vietoje Newarko 
užlaja yra gili, apie 50 pė
dų. Lokomotyvas ir du va- 
gononai staigiai nuskendo 
su visais keliauninkais. 
Spėjama, kad bus žuvusių 
apie 50 žmonių. Sužeistų 
buvo keli desėtkai, kurie

Amerikos jėgos 
! skubina j Formozą

Washin g t o n a s. — Iš 
i įvairių Amerikos armijos ir 
karinio orlaivyno stočių 
v,kubina karinės jėgosįFor- 
mozos salą. Tūkstančiai ka
rių buvo permesti iš Japoni
jos, neva “bendriems ma
nevrams su Čiang Kai-šeko 
jėgomis”.

Dabar iš Havajaus ir ki
tų Ramiojo vandenyno ba
zių skubina permesti kari
nius lėktuvus ir “Nike” ra
ketas.

DIDINA VAKARŲ 
VOKIEČIŲ ARMIJĄ

Bonna. — Vakarų karo 
specialistai didžiuojasi, kad 
sparčiai auga Vakarų Vo
kietijos Armija. Dabar jau 
ji turi 500 tankų, 15,000šar
vuotų automobilių ir daug 
kitokių moderninių ginklų. 
Armijos priešakyje pasta
tyti buvę hitlerininkai ge
nerolai ir kiti komandieriai.

KINIJA DIDINS
PLIENO GAMYBĄ

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė (nutarė plieno ga
myba 1958 metais padidinti 
iki 11,800,000 tonu. Tai bus 
pagaminta tiek plieno, kiek 
1957 metais bendrai paga
mino Francūzija, Belgija ir 
Italija.

Kinija jau pasigamino ir 
pirmųjų sovo “AN-2” rū
šies lėktuvų.

jau nebėra trūkumu’? Ne1 
Trūkumų dar yra ir tai pri
pažįsta pati Lietuvos spauda.

Š. m. liepos 19 d. Vilniaus 
dienraštis Tiesa šitaip sakė:

“Matydami milžiniškus pa
sikeitimus, didžiulius laimejL 
mus, Tarybų Lietuvos darbo 
žmones neužmerkia akių ir 
prieš trūkumus. Dar yra ne
išspręstų klausimų, yra sunku
mų, yra ir trūkumų. BET 
TAI AUGIMO SUNKUMAI, 
TAI LAIKINI TRŪKUMAI 
Ir jie bus įveikti, nes visos 
Komunistų partijos, Tarybinės 
vyriausybės pa s t a n g o s nu
kreiptos liaudies gerovei pa
kelti.” (Mano pabraukta.)

Taip padorus žmogus turi 
žiūrėti į savo tėvų kraštą, į 
Lietuvą!

paimti į Bayonne ir Jersey 
City ligonines.

Tiltas per Newarko užla
ją turi mylią ir pusę ilgio. 
Jis buvo pastatytas 1927 
metais ir geležinkelio kom
panijai atsiėjo $14,000,000.

Nelaimės priežastį visaip 
aiškina, kad būk buvo duoti 
trys, signalai traukiniui, 
kad jis sustotų. Lokomoty
vo vairuotojas nuskendo, 
tai jis ir negali nelaimės 
priežasties paaiškinti.

Nelaimė įvyko apie 10 
vai. prieš pietus. Tuo laiku 
daug mažiau žmonių va
žiuoja, negu anksčiau ry
tais.

Anglai priešingi 
Amerikos bazėms

Londonas. — Anglijoje 
liaudis sujudo reikalauti, 
kad Jungtinės Valstijos, už
darytų savo karines bazes. 
Darbiečių partija paskelbė 
kad iš visos .šalies unijos ir 
kitokios organizacijos siun
čia šimtus rezoliucijų ir rei
kalauja uždaryti Amerikos 
karinio orlaivyno ir raketų 
bazes.

Bevanas sako, kad vien 
mainierių lokalai prisiuntė 
86 tokias rezoliucijas. Dar
biečių partija turės savo su
važiavimą rugsėjo 29 d., 
Scarborough mieste ir tuo 
reikalu padarys atitinkamų 
nutarimų. i.1 '

Vengrija kaltina 
JAV kenkime

Budapeštas. — Laszlo 
Gyaros., Vengrijos vyriau
sybės spaudos atstovas, iš
kėlė kaltinimą prieš Jungti
nių Valstijų kišimąsi į 
Vengrijos vidaus reikalus. 
Gyaros. kaltina, kad JAV 
atstovas Daniel Speacher 
Vengrijoje palaiko ryšius 
su šnipais, kurie “visaip 
kenkia Vengrijos respubli
kai”.

Gyaros savo kaltinimus 
parėmė dukumentais iš A- 
merikos ambasados laiš
kais, rašytais savo agen
tams, kad amerikiečiai pul
kininkai Todd ir Gleason 
davinėjo intrukcijas. Taip
gi jis sakė, kad visa eilė 
vengrų pabėgėlių iš Ameri
kos grįžo į Vengriją šnipa- 
vimo sumetimais.

‘KARAS BŪTU KLAIDA’, 
SAKO FULBRIGHT

Washingtonas. — Senato
rius J. W. Fulbright, iš Ar
kansas valstijos, kuris yra 
Senato Užsienio Reikalų 
Komiteto narys, sako: “Bū
tų didžiausia Amerikos klai-1 
da eiti. į karą dėl Quemoy 
salų”.

Jis sako, kad Amerikos 
valdžia jau seniai turėjo 
reikalauti Čiang Kai-šeko, 
kad jis iškraustytų nuo Que
moy 100,000 savo karių.

(Mūsų kor ės po n d e n t o)
New Yorkas. — Antra

dienį, rugsėjo 16 d., atsida
rė Jungtinių Tautų Asamb
lėjos Tryliktoji sesija. J 
pirmsėdžio (prezid e n t o) 
vietą išrinktas Vakarų re
miamas Dr. Charles Malik, 
Libano užsienio ministras, 
45 balsais prieš 31.

Kitas kandidatas prezi-
dento vietai buvo Sudano 
užs’enio reikalų ministras, 
kurį rėmė tarybinis blokas 
ir neutralės šalys, Moham- 
medas Ahmedas Mahgboub. 
Jis, kaip matome, gavo tik 
31 balsą.

Jungtinių Tautų prezi-
degtas renkamas viene- 
rierns metams; tai garbin
ga ir svarbi vieta, kurion 
statoma paprastai mažes
niu valstybių atstovai.

Praėius’ais metais JT 
prezidentu buvo Naujosios 
Zelandijos — Sir Leslie | 
Munro.

Komitetai
Sudarytas vadovaujanty

sis komitetas. (Steering 
Committee), kurin įeina 21 
asmuo. Š i s komitetas 
sprendžia visus svarbiuo
sius asamblėjos klausimus.

Jis turėjo posėdi treč:a- 
dięnį dėl to, ką dėti į asamb
lėjos darbų dienotvarkį. 
“Vakarams” pavyko iš nau
jo i dienotvarkį įkišti “Ven
grijos klausimą” — tam, 
kad galėtų kiek tiek nu- Į 
kreipti pasaulio akis nuo 
Tolimųjų Rytų klausimo, 
taipgi nuo Libano ir Jorda
nijos.

Ketvirtadienį, kai šie žo
džiai rašomi, sako kalbą
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įvairios Žinios
Detroit, Mich. — Ford 

Motor Co. ir United Auto
mobile Workers unija pasi
rašė trijų metų kontraktą. 
Darbininkai gaus pakėlimą 
algų ir kitų pagerinimų. .

85-se Fordo fabrikuose 
dirba iki 95,000 darbininkų. 
Unijos, prezidentas Reuthe- 
ris numato, kad dabar su
tiks su unija pasirašyti kon
traktą General Motors ir 
Chrysler korporacijos.

Maskva. — Tarybinis ra
dijas pranešė, kad jeigu 
Vakarų valstybės nesusilai
kys nuo atominių ir hidro-
genimų bombų bandymų, 
tai jie privers ir Tarybų Są
jungą vėl daryti panašius 
bandymus.

Tarybų Sąjunga jau pra
eitąjį kovo mėnesį sulaikė 
tų ginklu bandvmus ir prie 
to kvietė Angliją ir Jung
tines Valstijas.

LHth Rock, Ark. — šeši 
rasistai, embernato r i a u s 
Faubus šalininkai, jau gavo 
leidimą atidaryti keturias 
“privatines” High Schools. 
Faubus ir jo šalininkai sie-

JAV delegacijos vadovas 
Mr. Dulles, o po jo sakys 
kalbą Tarybų Sąjungos de
legacijos galva A. Gromy
ko. Paskui ir vėl tarsis Va- 
dovaujantysis komitetas.

Į Vadovaujantįjį korul
tą įeina, be kitų, Rumuni
jos ir Čekoslovakijos atsto-1 
vai.

Gromyko siūlymai
Tarybų Sąjungos užsie

nio ministras A. Gromyko 
pasiūlė, kad Asamblėja tu
ri tuojau uždrausti atomi
nių ir hidrogeninių bombų 
bandymus. Ir tuo pat kartu 
Maskvoje radijas ir spauda 
paskelbė sekamus šešis pa-
siūlymus Asamblėjai, kurie, 
matomai, bus plačiau Gro
myko žodžiu išdėstyti:

(1) Sulaikyti Jungtinių 
Valstijų karines provokaci
jas Formozos sąsiauryje.

(2) Priimti Kiniją i Jung
tines Tautas ir išmesti 
Čiang Kai-šeko atstovus.

(3) Priversti Angliją, ir
Jungtines Valstijas ištrauk
ti karines jėgas iš Libano ir i 
Jordanijos. į

(4) Jungtinių Tautų 
Asamblėja privalo tuojau 
uždrausti tolimesnį atomi
nių ir hidrogeninių bombų 
bandymą.

(5) Paremti TSRS reika
lavimą: likviduoti svetimo
se valstybėse karines bazes 
ir uždrausti erdvių tyrimus 
naudoti kariniams pasiruo
šimams.

(6) Pasmerkti kolonializ
mo politiką Alžyre ir Kipro 
saloje.

kia, po priedanga “privati
nių” mokyklų, negrų jau
nuoliams uždaryti duris į 
mokslą. Mat, į “privatines” 
mokyklas negrai nebus, pri
imami, o jas vis vien rems 
valstija.

Havana. — Sukilėliai pa
skelbė, kad jie pradės puo
limą prieš valdžios jėgas 
Sierra Maestrą kalnuose.

Oklahoma City. — Ties 
Tinker orlaukiu susprogo 
armijos milžiniškas lėktu
vas “Globemaster”. Jame 
buvo 8 įgulos žmonės.

Ottawa, Canada. — Arti 
šimto žmonių pikiet a v o 
Jungtinių Valstijų ambasa
dos buvainę. Jie reikalavo 
“Šalin rankas nuo Kinijos”!

Cocoa Beach, Fla. — Tik 
per plauką vėl neįvyko 
“Vanguardo” susprogimas. 
Buvo bandomas paleisti į er
dves.

Paryžius. — Premjeras 
de Gaulle pastatys Francū- 
zijoje 15,000 specialių žan-^

Bay City, Mich. — Po 
penkerių metų kovos šeši 
Komunistų partijos veikė
jai pilnai išteisinti. Jie yra: 
Saul Wellman, Nat Ganley, 
Thomas Dennis, Jr., Philip 
Schatz, Billy Allen ir Helen 
Mary Winter. Visi iš Detro
ito.

Prieš penkerius metus U. 
S. teisėjas Frank A. Pick
ard šiuos komunistų vadus 
nuteisė nuo 4 iki 5 metų ka
lėjimo ir po $10,000 pinigi
nės bausmės. Valdžios pro
kuroras kaltino, būk jie 
kurstę “prievarta nuversti 
Jungtinių Valstijų valdžią”.

Komunistai ėjo į aukštes

jvyks blokų 
konferencija

Maskva. — Tarybų Są
junga sutiko laikyti Varšu
vos Apsigynimo • Sąjungos 
su NATO atstovais konfe
renciją Genevoje lapkričio 
10 dieną.

Tarybų Sąjunga siūlo, 
kati iš abiejų pusių būtų po 
lygų skaičių atstovų. Nuo 
Varšuvos Sąjungos daly
vaus: TSRS, Čekoslovakija, 
Lenkija ir Rumunija, o nuo 
NATO: JAV, Anglija, 
Francūzija ir Belgija.

Konferencija pirmoje vie
toje svarstys būdus pasto
jimui kelio pasalingam vie
nų ant kitų užpuolimui.

Japonai rūpinas 
dėl karo bazių

Tokio. —- Joponijoje vis 
daugiau žmonių nusistato 
prieš Amerikos karines ba
zes. 1952 metais, kada Japo
nija buvo Amerikos karinių 
jėgų okupuota, v tai su ja 
buvo padaryta “bendro ap
sigynimo sutartis”. Ameri
kos komanda gali iš tų ka
rinių bazių veikti visai besi
tarusi su Japonijos, valdžia.

Dabartinis karo pavojus 
Formozos salos srityje su
daro pavo jų įvelti ir Japoni
ją į karą. Unijos, komunis
tų ir socialistų partijos rei
kalauja pakeisti tą sutartį, 
idant Amerikos ‘ karo ko
manda negalėtų veikti be 
Japonijos sutikimo. Į Wash- 
ingtoną atvyko Japonijos 
užsienio ministras Fujiya
ma tartis.

UŽDARYS AMERIKOS 
BAZES MAROKE

Rabatas. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė “prin
cipe sutiko”, kad laipsniš
kai bus iškraustytos kari
nės bazės iš Maroko. Maro
ko vyriausybė reikalauja, 
kad kuo greičiau Amerika 
uždarytų savo karinio or
laivyno bazes.

darų kovai prie alžyriečių 
“terorą”.

nius teismus. 1954 metais 
! Jungtinių. Valstijų Aukš
čiausias Teismas surado, 
kad prieš juos kaltinimai 
nėra faktais paremti, ir pa
naikino pirmesnį teismų 
sprendimą.

Valdžios advokatai nega
lėjo faktais paremti kalti
namųjų prasikaltimo. Todėl 
dabar teisėjas Frank A. 
Pickard “dėl stokos naujų 
įrodymų” išmetė pirmes- 
nius kaltinimus ir panaiki-. 

į no užstatus, po kuriais buvo 
komunistų vadai. Teisėjas 
Pickard sakė, kad bvlą pa
naikina “nenoromis”, nes 
jis nesutinka su Aukščiau
siojo Teismo sprendimu.

Indonezai uždarė 
priešų partijas

Jakarta. — Indonezijos 
armijos komandierius gene
rolas Našution įsakė užda
ryti Sumatros ir Celebes sa
lose keturias priešų parti
jas. Tai buvo reakcininkų 
partijos, kurios po priedan
ga “kovos prieš komuniz
mą” kovojo prieš Indonezi
jos liaudies santvarką.

ATIDAVĖ JAPONAMS 
TEISTI

Tokyo. — Gautas prane
šimas, kad Amerikos vald
žia sutiko pavesti japonų 
teismui teisti kareivį Peter 
E. Longrove, kuris kaltina
mas nušovime japono stu
dento. Sakoma, kad Long- 
rove nėjo karinių pareigų, 
kai jis per klaidą nušovė 
japonietį.

AMERIKA PASITRAUKS 
Iš MAROKO?

Rabatas. — Maroke eina 
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.

INDĖNŲ SUVAŽIAVIME 
YRA 200 DELEGATŲ
Missoula, Mont. — Atsi-’ 

darė mūsų šalies indėnų 
(indijonų) suvažiavimas, 
kuris tęsis savaitę laiko.' 
Dalyvauja virš 200 delega
tų ir atstovauja 33 indėnų 
gimines.

Suvažiavime kalbėjo in
dėnas. J. R. Garry, kuris 
yra Idaho seimelio narys. 
Jis sakė, kad indėnų gyve
nimo sąlygos nuolatos daro
si vis sunkesnės. Jis nurodė, 
kad dar 1953 metais Kon
gresui buvo įteikta rezoliu
cija dėl indėnu padėties, bet 
Kongresas pakišo ją Hoo- 
verio komitetui ir nieko ne
daro.

Bogota, Colum biją. — 
Banditų grupė užpuolė kai
mą ir nužudė 24 žmones.
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13-oji asamblėja
KAI ŠIE ŽODŽIAI rašomi, New Yorke atsidaro 

Jungtinių Tautų 13-ji metinė asamblėja, kurios sesijos 
tęsis per apie tris mėnesius.

Šis tarptautinis parlamentas turi gan sudėtingą 
struktūrą. Asamblėja pasiskirsto į eilę komitetų, i ku
riuos, paprastai, įeina po vieną ar daugiau delegatų iš 
kiekvienos šalies. Tie komitetai kiekvienas paskyrium 
svarsto specifiškus klausimus ir daro sprendimus, o vė
liau tuos nutarimus, paveda visai asamblėjai galutinai 
užgirti.

Kai kas sako, jog ši, 13-oji, asamblėja bus viena 
svarbiausiųjų JT istorijoje.Neišvengiamai čia kils klau
simas dėl esamo karo pavojaus Tolimuosiuose Rytuose. 
Veikiausiai bus keliamas klausimas ir dėl Libano ir Jor
danijos. Kaip žinia, neseniai įvykusi speciali asamblėjos 
sesija pasisakė už tai, kad Amerika ištrauktų iš Libano 
savo kariuomenės dalinius, o Anglija iš Jordanijos — sa
vo. Tačiau kol kas tos ginkluotosios jėgos dar vis tose 
šalyse tebėra. Tiesa, JAV jau ištraukė dalį, bet kada iš
brauks paskutines savo jėgas, nesako.

Šiuo klausimu, be abejojimo, darys pranešimą gene
ralinis JT sekretorius Hammarskjoldas, tik neseniai iš 
Artimųjų Rytų sugrįžęs. Ką jis asamblėjai siūlys, neuž
ilgo matysime.

Dėl padėties Tolimuosiuose Rytuose bus nemaža pa
sakyta kalbų, bet pirmiausia bus svarstytas. Indijos pa
siūlymas, kad Kinijos Liaudies Respublika būtų priimta 
į Jungtines Tautas. *

Šį sumanymą karštai remia Tarybų Sąjunga ir kitos 
socialistinės šalys; jį palaikys veikiausiai ir arabiškos 
šalys — jų dauguma.

Mūsų šalies diplomatai, vadovaujami Dulleso ir 
Lodge, darys viską, kad Kinija nebūtų priimta; mūsų 
vyriausybė, mat, savo talkininku palaiko Čiang Kai-šeką 
(“gyvąjį lavoną”), jį ginkluoja, jį gina ir net pasiryžusi 
dėl Čiang Kai-šeko kailio į karą stoti su Kinijos žmonė
mis!

Jei Anglija ir Francūzija griežtai stotų už Kinijos 
priėmimą į Jungtines Tautas, tai veikiausiai ji dabar ir 
būtų priimta. Bet Anglijos diplomatai bandys mandagiai, 
dailiai nusukti dalyką į šalį, pasisakant, jog reikią Kini
jos priėmimo dalyką “palikti kitam kartui.”

Kai kurie mano taip: jei Kinijos priėmimo klausi
mas būtų balsuotas slapta, tai ji būtų priimta, bet ka
dangi tai bus balsuota viešai, tad galimas daiktas, jog 
JAV pavyks gauti daugumą: daugelis, ypatingai Lotynų 
Amerikos šalelių, mat, bijosi Dėdės Šamo, tai ir nedrįs 
balsuoti prieš jį!

VISA EILĖ KITŲ svarbių klausimų šioje asamblė
joje bus iškelta. Veikiausiai iškils ir Kipro salos likimo 
klausimas; veikiausiai Alžyro patriotai pristatys savo 
reikalavimus — skundus prieš Francūzijos imperialistus, 
kurie turi Alžyrą pavergę ir slopina jo žmones.

Bus iškeltas klausimas dėl palaikymo pastovios 
Jungtinių Tautų “policinės jėgos”, kurią, reikalui iškilus, 
būtų galima bet kur panaudoti, “tvarkai palaikyti.”

Asamblėjai teks išrinkti į Saugumo Tarybą tris na
rius vieton Kolombijos, Irako ir Švedijos, kurios iš tos 
Tarybos šių metų gale pasitrauks.

Yra kitų pastovių komisijų, į kurias teks šiai asam
blėjai išrinkti atstovus.

Bet,'kaip sakėme, pats svarbiausias dalykas, stovįs 
prieš asamblėjos, (ir viso pasaulio) akis yra įvykiai Toli
muosiuose Rytuose dėl Quemoy ir Matsu salų!

Žmogus jauti, jog nežiūrint karo kurstytojų norų ir 
žygių, asamblėjaneprileis kilti karui!

TARPTAUTINIS PARLAMENTAS tarsis per apie 
tris mėnesius. Bus pasakyta daug kalbų, kurių dalis bus 
brandžios, geros, už taiką stovinčios, žmonijai viltį tei
kiančios, o kitos bus veidmainingos, bet “pazalatytos” 
gražiais žodžiais.

Kaip bebūtų, o visgi kiekvienam doram žmogui mi
lijoną kartų smagiau klausyti bei skaityti bet kokias 
kalbas, negu girdėti patrankų šūvius bei bombonešių pa
leistų bombų eksplozijas.

Linkėkime Jungtinių Tautų 13-ajai asamblėjai, jos 
vadovams, jos dalyviams sėkmingai išspręsti visus ginči
jamus klausimus.

Linkėkime, kad asamblėjai pavyktų užtikrinti pa
sauliui ilgametę taiką!

Prašome ruoštis
SU SPALIO 1 DIENA prasidės mūsų laikraščio va

jus naujiems prenumeratoriams gauti.
Prašome ne tik mūsų vajininkus, o ir visus skaityto

jus jau dabar ruoštis, kad pradėtume vajų ryškiai.
Prašome visus mūsų skaitytojus gauti per šį vajų 

nors po vieną naują Laisvei prenumeratorių.
Tai nėra sunku padaryti — reikia tik noro ir kiek 

tiek pastangų. 1 *

“MES NEPAMIRŠIME 
ŠIO DRAUGIŠKUMO”

Vienas dalykas aiškus: 
visų socialinių santvarkų 
mokslininkai moka taikoje I 
s u g y v enti ir susikalbėti. 
Tai įrodė dar vienas pasau
lio mokslininkų sąskridis, 
kuris įvyko Maskvoje ir ku
ris savo sesijas baigė rug
pjūčio 20 dieną. Tai buvo 
Tarptautinės Astr o n o m ų 
Sąjungos suvažiavimas, ku
riame dalyvavo mokslinin
kai tiek iš social i s t i n i ų ' 
kraštų, tiek iš kapitalisti-i 
nių. Ypač, pasirodo, gražiai! 
kooperavo t a r y b i n iai ir 
a merikiniai astronomai.

Amerikietis profesorius | 
Peter van de Kamp pasku- i 
tinėje sesijoje pasakė:

“Mes niekados neužmuršL\ 
me tarybinių žmonių dra.u-' 
giškumo, jų meiles mokslui,! 
jųjų sostines; mes visados \ 
atsiminsime čionai Maskva-\ 
je sukurtus susidraugavi
mus,”

Panašiai išsireiškė ir 
amerikietis mokslininkas F. 
W. Brown. Jis, tarp kitko, 
pasakė:

. “ Ta i y) a man o y i rmas 
Tarybų Sąjungoje apsilan
kymas, Aš labai džiaugiuo
si turėjęs progą asmeniškai 
susipažinti su t ar y b i n i u 
gyvenimui., Į mane ypač gi
lų įspūdį padarė tarybinių 
ž m o n i ų svetingumas, jų 
draugiškumas ir mal o n u - 
mas, kurį man teko susitik
ti būnant Tarybų Sąjungo
je-’'

Mokslininkas Brown ne
pasitenkino astronomų, kon
grese dalyvavimu. Jis sako
si plačiai apsidairęs ir daug 
ką pamatęs. Buvęs nuvykęs 
net į Leningradą. Jo išva
da:

“Viskas, ką tik aš mačiau, 
\ viršijo mano įsivaizdavimą. 
..4š buvau, nustebintas pada
rytu progresu išvystyme 
tarybinės ekonom i k o s ir 
kultūros...”

Baigdamas savo pastabas, 
mokslininkas Brown pareiš
kė:

“Apleisdamas Maskvą, aš 
noriu išreikšti viltį, kad 
panašūs mokslininkų są- 
skridžiai būtų laikomi ir 
ateityje. Tas susti p r i n s 
kooperavimą ir vieni kitų 
pažinimą. Mums būtų ma
lonu mūsų kolegas vėl susi
tikti Jungtinėse Valstijose 
Vienuoliktojoje Pasaulinės 
Astronomų Unijos Genera
linėje Asamblėjoje.”

PABLuDĖLIO 
SAPALIOJIMAS

Ir kanadietis Jonas Kar
delis yra susižavėjęs “Pa
saulio Lietuviu Bendruo
mene.” Jis eina toliau, ne
gu klerikalai. Jis jau savi
nas! visus lietuvius be jo
kios išimties. Jis net neuž- 
simerkes savo “Nepriklau
somoje Lietuvoje” (rugs. 
10 d.) užgieda:

“PLB organizacija yra 
sukurta visiems laikams ir 
visiems lietuviams, nežiū
rint to, ar lietuvis gyvena 
Lietuvoje ar už jos ribų ir 
ar jis priklauso kuriai or
ganinei j ai ar nepriklauso 
jokiai. Yra tik viena są
lyga — ar lietuvis save lai
ko lietuviu.”

Visi pilno, sveiko proto 
žmonės seniai vadovaujasi 
tuo moksliniu dėsniu, jog 
nieko pasaulyje nėra “vi
siems laikams,” kad viskas 
gimsta, gyvena ir miršta. 
Na, o, va, saujelė kunigų 
suvažiavo ir sukūrė mums 
“visiems laikams” organi
zaciją.

Kitas dalykas: daugybė

mūsų, labai gerų, švarių ir 
protingų lietuvių, nenorime 
nieko bendra turėti su tuo 
padaru, bet tas, matote, ne
svarbu,, nieko nereiškia. 
Nuo dabar “PLB” kalbės ir 
veiks visų mūsų vardu. Jei
gu kuris lietuvis norės iš
sisukti, tai turės savęs ne
belaikyti lietuviu. Pagal 
Jono Kardelo prisakymą, 
kitokios išeities lietuviui 
niekur nebepaliko!

VIS TIEK VISKO 
NUSLĖPTI NEGALI

Lietuvos priešų spauda 
giriasi susilaukus iš Lietu
vos pabėgusio “žemaičio.” 
Beveik viską sumaišęs su 
žeme “žemaitis” tačiau pri
pažįsta :

“Mokslas Lietuvoje dabar 
prieinamesnis, todėl dau
giau jaunuomenės ir moko
si... Dar pažymėtina, kad. 
pastaruoju metu ten yra 
labai populiarus sportas, 
daina, ir—tautiniai lietuviš
ki drabužiai.”

IRGI PRIEŠ KINIJĄ
B rook lyno smetonininkų 

“Vienybė” (rugs. 12) pri
deda savo balsą prie tų, ku
rie norėtu, kad Amerika 
gintų Kinijos salas nuo iK- 
iiijos! Tysliava kaltina Ki
nijos komunistus už visus 
nęsusirpatimus Form o z o s 
sąsiauryje. Girdi, atidavus 
Kinijai Quemoy salą, ji pa
reikalaus ir Formozos. O 
“nušlavusi Čan Kai Šėką, 
komunistinė Kinija eis to
liau.”

Apie teisę ir teisingumą 
nė žodelio. Apie tai, kad 
neteisinga ir nepadoru at
imti iš jos tai, kas jai pri
klauso, irg nieko nesako.

ŠVIESA IR LAIMĖ Į 
LIETUVOS KAIMĄ

“Tėvynės” Balse” skaito
me :

Greitai teka Dysnos vande
nys, skiriantie.ii dvieju greti
mu rajonų — Dūkšto ir Igna
linos — laukus. Susitiko sykį 
prie šios upės Ignalinos rajono 
“Pergalės” kolūkio pirminin
kas Petras Patiejūnas su 
Dūkšto rajono Černiachovskio 
vardo kolūkio pirmininku Šy
šoj evu ir sutarė statyti ties 
Padysnio kaimu hidroelektri
nę.

...Patiejūno ir Sysojevo su
manymas patiko abiejų kolū
kių kolūkiečiams. Prie jų pri
sijungė dar “Naujųjų Daugė
liškiu,” “Naujųjų Ožionių,” 
“Tiesos/’ “Padysnio,” “Drau
gystės” kolūkių kolūkiečiai. 
Jie taip pa.t panoro statyti 
hidroelektrinę.

Praėjo atkaklaus darbo me
tai... Aukštas žemės pylimas 
nusitiesė skersai upę. Užtvan
kos vidury — dailus viena
aukštis namelis. Tai HES pa
statas. Prieš j j — vandens 
saugykla, užliejusi 122 hekta
rų plotą. Kairiajame saugyk
los krante stovi mūrinis na
mas, kuriame gyvena aptar
naujantis personalas.

Nuo HES pastato į visas pu
ses eina virtinės stulpų. Nu
tiesta 118 kilometrų laidų. 
Laidai nutiesti į kolūkiečių na
mus, gamybinius pastatus, ad
ministracines įstaigas. Viskas 
paruošta elektros srovei pa
leisti. ■

“Padysnio” hidroelektrinė 
dar kol kas neveikia. Joje 
vyksta paskutinieji stoties vi
daus įrenginių mon t a v i m o 
darbai. Tačiau kolūkiečiai jau 
naudojasi energija iš laikinai 
pastatytos elektrinės su vidaus 
degimo varikliu. Iš jos per 
HES transformatorių srovė ei
na i gyventojų namus.

bo žmonės pažymi istorinę 
datą — Lietuvos komunis
tų partijos sukūrimo ir 
pirmosios proletarinės rė
voj i u c i j o s Lietuvoje 40- 
ąsias metines. Vienas pir
mųjų revoliucijos, židinių 
mūsų krašte buvo Rokiškis. 
Didžiosios Spalio socialisti
nės revoiucijos idėjų veikia
mi, Rokiškio apskrities dar
bo žmonės 1918 metais, ko
munistų vadovaujami, paki
lo į kovą už Tarybų valdžią. 
Vargingieji valstiečiai, dva
rų kumečiai, darbininkai 
kūrė revoliucinius komite
tus, aktyviai kovojo prieš 
vokiškuosius oku pantus, 
dvarininkus ir buržuaziją, 
vykdė revoliucinius per
tvarkymus.

Daug metų praėjo nuo tų 
istorinių dienų. Šiandien 
roki,skiečiai kuria naują gy
venimą. Jie didžiuojasi sa
vo miesto, rajono revoliuci
nėmis tradicijomis, negaili 
jėgų pramonei vystyti, že
mės ūkiui kelti, siekia vis 
naujų kultūros laimėjimų.
Šlovingų dienų relikvijos

Mūsų rajono darbo žmo
nės vieni pirmųjų Lietuvoje

nos dienos.
Keletą stendų užima eks

pozicija apie 1918-1919 me
tų revoliucinius įvykius. 
Mes matome čia buvusio 
mokytojo — apskrities ka
rinio •revoliucinio komiteto 
pirmininko— Eduardo Tyč- 
kaus portretą. Atviras, va
lingas veidas. Jis buvo vie
nas tų, kurie 1918 metų 
birželio mėnesį kūrė Rokiš
kio apskrities partinę orga
nizacijų, kurios centras bu
vo Antanašės dvaras. Štai 
matome nuotraukoje ir šio 
dvaro svirno griuvėsius. 
Čia 1918 metais įvyko orga
nizuotas darbininkų susirė
mimas su vokiečiais karei
viais, piešusiais kraštą.

O štai guli po stiklu Lie
tuvos Švietimo liaudies ko
misariato organo**'— laik
raščio “Švietimo reikalai” 
1919 m. vasario 15 d. nu
meris. Jame išspausdintas 
straipsnis, liudijantis apie 
jaunos Tarybų valdžios Ro
kiškyje rūpinimąsi naujos 
liaudies švietimo sistemos 
sukūrimu. Šiame straips
nyje rašoma:

“Susidarius švietimo ir

Svečiai iš Kauno Rokiškio kraštotyros muziejuje 
apžiūri ekspoziciją, skirtą revoliu

ciniams 1918-1919 m. įvykiams.

Banna. — Netoli upės 
Rhine traukinys (nusirito 
nuo relių. 18 žmonių už
mušta.

pakilo į kovą už Tarybų 
valdžią. Jau 1917 metų pa- 

i baigoje Didžiosios Spalio 
■ socialistinės revo 1 i u c i j o s 
i Rusijoje sukelta banga at- 
j sirito ir į Rokiškio apskri- 
| tį. Dvarų kumečiai, darbi- 
I ninkai, kaimo varguoliai 
griebėsi ginklo, stojo į kovą 
prieš neapkenčiamus engė
jus, kūrė revaliucinius ko
mitetus. 1|918 metų pabai
goje Obeliuose įvykusi ap
skrities partinė konferen
cija paskelbė savo istorinį 
nutarimą — ginkluota jėga 
paimti Rokiškį ir įkurti Ta
rybų valdžią. Konferenci
ja išrinko karinį revoliuci
nį komitetą, kuriam vado
vavo komunistas Eduardas 
Tyčkus. Plačių darbo žmo
nių ’masių remiami, revo- 
1 i u c i o n i e r iai 1918 metų 
gruodžio mėn. 25 dienos ry
tą užėmė Rokiškį ir paskel
bė darbo žmonių valdžią.

Nuo pat pirmųjų savo gy
vavimo dienų Tarybų val
džia Rokiškyje ėmė akty
viai kurti naują gyvenimą, 
įtraukdama darbi n inkus, 
pažangius inteligentus ir 
kaimo varguolius į valsty
bės valdymą.

Tačiau vokiškųjų oku
pantų remiama lietuviškoji 
buržuazija krauju j e pa
skandino dar nesuspėjusią 
sustiprėti Tarybų valdžią. 
Buržuazinio nacio n a 1 i s t o 
Grigaliūno-Glovacko vado
vaujama budelių g a u j a 
masiškai žudė revoliucio
nierius. Komunistai nuėjo 
į pogrindį ir iš ten tęsė ko
vą prieš engėjus.

Atmintinos dienos
i Daug darbo žmonių eks
kursijų iš visos Tarybų Lie
tuvos aplanko šiemet — ju
biliejiniais Lietuvos Komu
nistų partijos sukūrimo ir 
pirmosios proletarinės re
voliucijos Lietuvoje 40-osios 
sukakties metais — mūsų 
kraštotyros muziejų, kuria
me sukauptos šlovingųjų 
1918-1919 metų relikvijos. 
Prieš lankytojų akis pra-

Nors jau buvo. “Laisvėj” 
pastebėta, bet reikia dar ir 
dar tą pačią pastabą mūsų 
skaitytojams padaryti.

Kai kalbate arba skaitote 
spaudoj apie Lietuvos ko
lektyvinius ūkius, tai netar
kite “kūlokis,” “kūlokietis,” 
o kolūkis, kolūkietis.

Nejaugi niekaip neįsten
giate šio, rodos, lengvučio 
žodžio teisingai ištarti?

Palikite “kūlokiavimą” 
tiems, kurie šitaip šį žodį 
tardami siekia Lietuvos ko
lektyvinius ūkius pašiepti. 
Lietuvos draugams “kūlo- 
ki avimas” — tai savęs pa
žeminimas, skaityt nemo
kančiu pasirodymas.

“Kolūkis” vra sutrum- 
•/

pintas dviem žodžiais pava
dinimas— kolektyvinis ūkis. 
Taip, kOlektyvinis, o ne 
“kūlektyvinis,” taigi, kOl- 
Ūkis, o ne “kŪlOkis.” 7 •

•

Tenka girdėt sudarkytai 
tariant ir žodį FESTIVA
LIS, sako “festavilis.” Jei ; 
sakytų festivalas, tai būtu y 
atleistina, bet kai sako ir 
net skaito “festavilis,” kaip 
niekur ir niekad nebuvo ra
šoma, ir kai dargi taip skai
to menininkai, tai tenka 
stebėtis!

Nekantrus

kultūros skyriui prie revo
liucinio komiteto... sausio 
mėh. pradžioje buvo su
šauktas mokytojų suvažia
vimas. Per suvaž i a v i m ą 
vietoj anksčiau buvusios 
programos sukurta nauja. 
Iš mokyklos mokomųjų da
lykų pašalinta tikyba... 
Mokslas visose mokyklose 
eina gimtąja kalba. Nusta
tytas atlyginimas mokyto
jams... Atidaromos keturios 
naujos mokyklos. Keturio
se vietose steigiamos suau
gusių mokyklos, kursai, po 
visą apskritį skaitomos pa
skaitos...”

Šlovingųjų 1918-1919 metų 
relikvijos, kurios saugomos 
muziejuje, skiepija darbo 
žmonėms meilę Tarybų val
džiai, neapykantą jos prie
šams, tvirtą pasiryžimą ko
voti už naujus laimėjimus 
socializmo statyboje.

S. DAUNYS,
Rokiškio kraštotyros 
muziejaus direktorius 
--- i-------------

Naujas propeleris

įdomus N. Jersey 
valstijos pakraštys

New Jersey valstija turi 
kelių šimtų mylių Atlanto 

į vandenyno pakraštį. Įdomu 
tai, kad veik visu pakraščiu 
tęsiasi salų salos, kaip ir
kokia dirbtina juosta, kuri 

I pakraščio vandenis atskiria 
i nuo Atlanto.-
, ’ Tarpe sausyno ir salų yra 
i dideli vandens plotai, bet 
' negilūs. Ten veisiasi vė
žiai, krabai ir kitokios ke- 
valinės žuvys. į

------------------
AUSTRALIJA NĖRA 
SUSIRIŠUSI RANKŲ
Melbourne. — Australijos 

premjeras Menzies sako, 
kad Australija nėra pasiža
dėjusi ginti Quemoy salas. 
Nors Australija turi bend
ro gynimosi sutartį su 

Į Jungt. Valstijomis, bet tas 
dar nereiškia, jog ji turėtų 
kartu eiti į karą prieš Kini
ją dėl Kinijos salų.

Šypsenos
I NESVIETIŠKAS 
ŠYKŠTUMAS

Vaikinas ir mergina sėdų 
mėnesienoje.

Vaikinas: “ B ran g i o j i, 
, duok man tik vieną!” jį

Jau buvo rašyta, kad Ą- 
merikos karinis laivynas 
pasigamino naują laivų pro
pelerį, kuris pa greitins 
spartą. Naujas propeleris 
nepanašus j savo pirmes
ni us “brolius.”

Seni propeleriai yra me
taliniai sparnai, kaip ir vė-l 
dintuvų. Jie, užmauti ant 
ašies, sukasi su ašimi, ka
bina vandenį ir laivą’ stu
mia pirmyn.

Naujas propeleris yira pa-j 
našus į grąžtą. Jis sukasi 
ir laivą , stumia pirmyn.

Mergina: “Neduosiu!”
Vaikinas: “Bra n g i o j i, 

tiktai vieną!”
Mergina: “Nė neprašyk, 

negausi. Vieną beturiu ir 
tą pati noriu surūkyti.”

GERAI, KAD NE JOS
Vyras su pasididžiavimu 

žmonai apie jų sūnaus ga- 
bumus: “Aš manau, kad jis 
turi mano smegenis”.

Žmona, truputį supykusi: 
“Tikra tiesa, nes aš savo 
smegenis tebeturiu”.

Redakcijos Atsakymai
M. Mačioniui, Newark, N. 

J. Jūsų ilgas laiškas 'dar 
apie bibliją ir Jehovą tiktai 
veltui vietą užimtų laikraš
tyje. Todėl nedėsime. Atlei
site.

IRGI VYRA$ KALTAS
“Tai kas gi galėjo jūsų 

langą išmušti?” klausia mo
teriškė savo kaimynkos.

“Kas gi daugiau, —mano 
vyras. Kai paleidžiau į jį 
akmenį, tai spėjo Paiį 
traukti ir akmuo pataikėm 
langą”. į

2 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., rugsėjo (Sept.) 19, 1958



ĮVAIRUMAI
lių —. greitis neviršija 
m. per sekundę.

PAVOJINGAS 
SKANĖSTAS

Tolimųjų Rytų jūrose su
tinkama žuvis — tetrodo- 
nas. Japonai ja labai mėgs
ta ir vadina “fugu.” Kai 
kurios “fugu” rūšys labai 
nuodingos, bet kurios iš jų 
— niekas dar nenustatė. 
Nors kas metai Japonijoje 
nuo “fugu” miršta apie 100 
žmonių, vietos gyventojai 
neatsisako nuo šio pavojin
go skanėsto...

stoties darbuotojai, galima

tūra čia neretai nukrinta 
žemiau —40°C, o vėjo, ne
šančio sniegą, greitis pasie
kia 100-120 knVval. ši sto
tis, atliekanti labai svarbų 
ledynų tyrimo darbą, yra 
pasaulyje vienintelė kalnų 
dreifuojanti stotis.

KOKIU GREIČIU 
SKRAIDO VABZDŽIAI
Prieš keletą metų užsie

nio spaudoje pasirodė sen
sacingas pranešimas: musė 
cefenemija gali pasiekti 1,- 
300 km/val. greitį, vadina
si, per porą dienų ji gali 
apskristi žemės rutulį... Da
bar nustatyta, kad gamto- 

aukštyje ant Fedčenkos >e-je greičiau už garsą skrai- 
dynG veikia tarybinė 
fuojanti stotis. Ka 
ledynu stotis per parą nuke- skrendantis vabzdys sudeg- 
liauja vos vieną metrą. Ko-i tų nuo 
kiose sąlygose

RESTAURUOJAMA 
IZIDeS ŠVENTOVĖ

Vengrijoje, S o m b atchė- 
jaus mieste, kasdami pama
tus naujam namui, surado 
senovinės šventovės, skir
tos deivei Izidei, griuvėsius. 
Pasirodo, kadais čia stovė
to senovinis romėnu mies
tas Bavarija, kuris 455 m. 
buvo užverstas žemės dre
bėjimo metu. Vengrų ar
cheologai nutarė restauruo
ti Izidės šventovę ir pavers
ti ia archeologiniu muzie-
J ūmi.

DREIFUOJANTI STOTIS 
KALNUOSE

Pagal tarptautinių geofi
zinių metu programą Pa
myro kalnuose nuo 1957 
metų rudens 4.000 metrų

drei-j dančių musių nėra ir negali 
u su i būti, nes tokiu g r o i č i u

oro trinties. Net
dirba penki < greičiausių vabzdžių — gy-

nuotraukas. Išryškinus fil
mą, galima spręsti, verta 
šioje vietoje pradėti kasinė
jimą, ar ne.

PAUKŠTIS-SIUVĖJAS
Smailiu snapeliu pramu- 

šęs lapo ’kraštelį, nedidelis 
paukštelis “perveria” pro 
atsiradusią skylutę siūlą, iš 
anksto “nuvytą” iš medvil
nės arba voratinklio. Dar 
keletas tokių “dygsnių” ir iš 
dviejų lapų gautia gražų, 
tvirtai susiūtą lizdą. Sunku 
patikėti, bet toks paukštis 
yra. Jis gyvena Birmoje. 
Pasirodo; Pietų Italijoje, 
Isptnijoje, Graikijoje ir 
Šiaurinėje Afrikoje gyvena 
dar viena paukščių - siuvė
ju rūšis — cistikola. Ido-

V V —'

mu, kad cistikolos patinėlis 
užbaigia “siūti” lizdelį, jau

! patelei perint.

POŽEMINIS 
FOTOAPARATAS

Ifalų archeologas-mėgėjas 
išrado originalią fotokame-: 
rą, leidžiančią fotografuoti I .
senovines laidojimo vietas,i Monrovia. Liberijos val- 
neatkasus kapų. Fotokame-; džia užpr o t e s t a v o prieš 
ra Įmontuota į ploną meta-į franeuzų planuojamus ato- 
lini virba, kuris nuleidžia-! minių ginklų bandymus Af- 
mas i žemę pro 
angą. . 
savo ašį,

Buvo pranešta, kad 
Apsisukdama aplink; Prancūzai žada bandymus 
į, kamera4padaro 24 pravesti Saharoje.

Ženatvė akmens 
su krūmu

Kiekvieną pavasarį vals
tybė Maharaja of Orchia, 
Centrinėje Indijoje, pralei
džia po pusę milijono dole
rių dėl suženijimo akmens 
su krūmu! Ir tai būna 
keisčiausios cerem o n i j o s, 
kokios kad yra žinomos pa
saulyje.

Štai kaip būna parenka- JaSt 
mas apvalas ir švelnus ak
menukas ir krūmas, vadi
namas ' 
Sanctum).

AkmenuKas atstovauja 
vyrą, o krūmokšlis moterį. 
Šalimais vienas kito įdeda į 
tam tikrą karietą, tuomet 
surengia milžinišką proce
siją ir veža prie altoriaus 
kaip vyrą ir moterį.

Procesijos priešakyje ei
na a.štubni drambliai, ap-

YH |S| M ""Ina iššaunama 17 kanuolių
JD Jti O ; salva. Po visų ceremonijų 

\ vv . i tas akmuo ir Toolsey palie-
auksiniais papuoššalais. kamj linksmai gyventi kaip 
Paskiau seka 12,000 kupra-' 
nugarių karavanas, kuris 
neša įvairias dovanas. Juos sarį’ vėl būna atliekamos 
lydi 4,000 raitelių, pasipuo- panašios ceremonijos.

vyras ir moteris per 12 
mėnesių. O sekantį pava-

šę tam tikrais indiškais 
ženklais, ir kiekvienas rai
telis atstovauja 300,000 in-' 
dusų.

Šios mistiškos ceremoni
jos mums atrodo fantazija, 
bet maharajiečiams ir

$5,000 vežikui 
už laukimą

Vieną popietį 1887 m. 
jų rugsėjo 20 d. Lord Draggs,

'gentims yra šventas daly- pagarsėjęs valtininkas,

Tas akmenukas, kuris 
i > 

yra vadinamas Salaghama. 
Jis įtalpinamas į tam tikrai 
išdabintą kevalą ir gerbia
mas ir laikomas kaip di
džiausias dievas Vishnu.1 
Tas krūmokšlis Toolsey,! 
kuris laikomas, gyvenančia' 
moteriške, būk meldžiasi, 
kad paliktų dievo Vishnu 
moteris po mirties. Paskiau, 
tas akmenukas ir tas krū-< 7 x • I

dengti tam tikrais kostiu- mokšlis yra įtalpinami į 
mais, kurie būna padabinti koplyčią, ir pagarbai jų bū-

Toolsey (Oeimum Perstatomas jaunavedžiu d vva vaninnmiiQ l‘.)O'htmTJ

DIDŽIOJO AMERIKIEČIO DAINININKO PALI 
ROBESONO FILOSOFIJA IR PAŽIŪROS

(Iš jo knygos “Už tai aš kovoju”)
MAN ATIDARĖ AKIS
...Mano susidomė j i m a s 

Afrika pakrypo visai kita 
linkme po to, kai vienas af
rikietis papasakojo apie sa
vo kelionę į Tarybų Sąjun
gą. Jis keliavo po šios Ldies 
rytus ii matė jakutus j negrui. Na, o man visa tai 
tautą, kuri prie carizmo bu-Į T„ ______
vo laikoma atsilikusia. Jis 
buvo labai nustebintas da
bar jau išnykusios jakutų 
gentinės santvarkos pana
šumu į jo paties gyvenimą 
Rytų Afrikoje. Kas. įvyktų 
su tautomis, panašiomis į 
jakutų, jei jos būtų išva

duotos iš kolonijinės vergo- 
’ vės ir prisijungtų prie so

cialistinės visuomenės sta
tytojų?

O ir aš pats, pirmą kartą 
atvykęs į Tarybų Sąjungą 
1934 metais, mačiau jaku
tus ir uzbekus. Tai tautos, 
kurios praeityje buvo pa
vergtos, o dabar padarė 
šuolį nuo pirmykštės bend
ruomenės santvarkos iki 
šiuolaikinės pramo nines 
ekonomikos, nuo neraštin
gumo iki mokslo viršūnių. 
Jų senoji kultūra klesti .ir 
turtėja. Jų jaunimui priei
namas mokslas ir menas. 
Argi visa tai jie pasiekė 
per tūkstantmeti? Ne, 
jiems tereikėjo mažiau kaip 

^dvidešimties metų!
IR PATS PAMAČIAU

spalvoti lanko bendras baž
nyčias, mokosi bendrose 
mokyklose”.

MANO SŪNUS
Štai kokie ten reikalai.. 

Aš nemanaųu, kad tai ga- 
' lėtų nepatikti kokiam nors

labai patiko. Ir aš nuspren
džiau, kad bus labai gera 
nusiųsti sūnų į Tarybų Są
jungą mokytis. Jis mokėsi 
ten dvejus metus. Žinau, 
kad daugelis padarė iš to 
labai toli siekiančias išva
das. Tačiau Polis jaunesny
sis, kuris vėliau stojo į vi-'■ 

, dūrinę mokyklą Springfil- 
de, Masačūsetso valstijoje 
ir baigė Konnelio koledžą 
Niujorke, pasakojo, kad 
Maskvos mokykloje praleis
tos dienos nepamirštamos, 
kad jis turėjo gerus moky
tojus ir gerus draugus, ge
rai išmoko kalbą. Kodėl gi 
kas nors dėl to turėtų neri
mauti? (Matyt, tai sukėlė 
nerimą valstybės depart
mental, nes šis faktas buvo 
viena i priežasčių, dėl ku
rių aš netekau paso!).

Aš priėjau išvadą, kad 
daugelio tautybių bei rasių 
patirtis Tarybų Sąjungoje 
— milžiniškoje šalyje, uži
mančioje šeštadalį žemės 
rutulio — labai brangi kitų 
tautybių žmonėms Rytuo
se; ta patirtis padės jiems

tų 
mes patys savo akimis ga
lėjome pamatyti, kaip -Ta
rybų Sąjungos ir kitų socia
listinių valstybių atstovai 
balsavo už paramą spalvo
tiesiems pasaulio žmonėms. 
Kai kas sako, kad tai tik po
litinis meilikavimas. Ta
čiau, ar viso pasaulio spal
votiesiems žrhonėms būtų

x Taigi, domėdamasis Afri- sukurti naują visuomenę, 
ka, aš susidomėjau Tarybų Dabar, kai daugelis Azijos 
Sąjunga ir nuvykau pasi- ir Afrikos tautų kovoja už 
žiūrėti, kas ten dedasi. Aš 
daug kartų kalbėjau apie 
tai, kaip malonu man buvo 
įsitikinti, kad žmonėms su 
spalvota oda ten niekas ne
gresia, kad jie laisvi ir ly
giateisiai. Apie tai ne svkį 
kalbėjo, ne svkį tuo įsitiki-

. no ir kiti užsienįečiai. Visai 
neseniai aš perskaičiau “Af
ro-America” išspausdintą 
daktaro Viljamo F. Rido, 
Šiaurės Karolinos valstijos 
Techninio ir žemes ūkio fa- 

-kulteto dekano straipsnį
apie kelionę j Tarybų Są
jungą. Jis rašo: “Aš nema
čiau ten jokių rasinės dis
kriminacijos žymių. Aš ma
nau, kad teisinga bus pasa
kyti, jog rasinės diskrimi
nacijos. Tarybų Sąjungoje 
įera. Aš nemačiau skirtu
mo tarp baltųjų ir spalvotų
jų žmonių gyvenimo TSRS. 
Jie niekuo neizoliuoti vieni 
nuo kitų. Tikintieji, balti ir

savo laisvę, jų tarpe yra ne
maža žmonių, ‘taip pat ir 
vadovų, kurie sakosi randą 
daug vertingo Tarybų Są
jungos ir jaunosios Kinijos 
laimėjimuose. Pavyzdžiui, 
tokioje šalyje kaip Indija, 
plačiai paplitusi nuomonė, 
jog jos problemas vienokia 
ar kitokia forma tikriau
siai galės išspręsti socializ
mas.

Aš jaučiu, kad nuolat au
gantis Tarybų Sąjungos au
toritetas tarptautinėje are
noje suvaidins svarbų vaid
menį kolonijinių šalių išsi
vadavimo judėjime. Šios pa
žiūros teisingumas pasi
tvirtino tuomet, kai visai 
neseniai pasaulis pamatė, 
kaip greit ir efektyviai Ta
rybų Sąjunga blokavo Va
karų imperializmą, ban
džiusį atimti iš laisvojo 
Egipto Sueco kanalą. Čia, 
Niujorke, kur yra Suvieny

Paul Robeson
delegatai Suvienytųjų 

Nacijų Organizacijoje taip 
pat “pameilikautų”, balsuo
dami už spalvotųjų intere
sus?..

KUO Aš NEBUVAU 
IR NESU

Oficialieji Vashngtono 
sluoksniai pavaizdavo mano 
pažiūras į Tarybų Sąjungą 
ir šiltus draugiškus jaus
mus šios šalies žmonėms, o 
taip pat jų draugiškus jaus
mus man kaip didžiausią 
nusikaltimą. Man buvo pri
metama, jog aš esąs kažko
kio “tarptautinio sąmokslo” 
dalyvis.

Norite sužinoti tiesą? Aš 
nedalyvauju ir niekuomet 
nedalyvavau jokiame tarp
tautiniame sąmoksle, ir ne
pažįstu nė vieno žmogaus, 
kuris būtų j tokį sąmokslą 
įtrauktas. Tai aišku kiek
vienam, o ypač negrui. Jei 
valstybiniai valdininkai tu
rėtų nors mažiausių įrody
mų, patvirtinančių mano 
dalyvavimą sąmoksle—gali
te kirsti iš paskutinio dole
rio — jie padarytų viską, 
kad aš patekčiau už grotų! 
Tačiau tokių įrodymų jie ne
turi, todėl šis kaltinimas— 
melas!

TIKIU SOCIALIZMO 
PRINCIPAIS

Aš daug kartų viešai pa- 
reikšdavau, kad tikiu socia
lizmo principais. Aš tvirtai 
įsitikinęs, kad socialistinė 
visuomenė užtikrina visai 
žmonijai perėjimą į aukš-

jų

į Brightone, Anglijoje, pasi
šaukė vežiką ir pasakė: 
“Nuvežk mane į vakarinę 
prieplauką ir palauk manęs, 
iki sugrįšiu, o už laukimą 
bus užmokėta. Aš einu iš
bandyti savo naują valtį. 

■ Aš tikiuosi sugrįžti šį va
karą. Ir kuomet sugrįšiu, 

i tu parveši mane nąmo.”
Vežikas Martynas. Hol

loway laukė lordo visą po
pietį, bet nesulauęs vakare 

' parvažiavo namo.
Ant rytojaus jis sugrįžo 

i tą pačią vietą vėl laukti, 
bet lordas vis nesugrįžo. 
Taip jis išlaukė dieną, sa
vaitę ir mėnesį. Paskui jis 
isitaisė pastoviai laukti to
je vietoje, atsisakydamas 

j nuo vežimo kitų. Jis nie
kur nesiteiravo, kas atsiti
ko su lordu, kad nesugrižta, 
ir niekam nesakė, kodėl ir 
jis ten laukia. Ir tik sė
dėjo savo karietoje dieną 
po dienos ir vis laukė.

1889 m. gegužės 12 d., 
po išlaukimo 599 dienu, jo 
nuostabai lordas sugrįžo ir 
išaiškino vežikui, kad jo 
laivas veikęs labai sklan
džiai ir kad oras buvęs to- 
kis patrauklus, kaip tik 
tinkamas ilgai kelionei, tad 
jis ant vietos ir nuspren
dęs auiplaukti -aplink visą 
pasaulį! Vežikas, išklausęs 
jo didenybės paaiškinimo, 
ištraukė iš užančio popie
rių, ant kurio buvo smulk- 
meniškai usžymėta, kiek jis 
turėjo nuostoliu belaukda
mas lordo. Bilą buvo 989 
svarai 15 .šilingų ir 6 pe
nai — kas buvo arti $5,000 
doleriu.

Lordas pasakė “gerai” ir 
be jokių priekaištų užmo
kėjo bilą.

“Namo, Martynai,” užko- 
mandavo lordas. Vežikas 
supliakššėjo botagu arkliui 
per šoną ir patraukė link 
lordo namų.

Privažiavę prie kliombos 
atrado du tarnus, be kepu
rių belaukiančius lordo.

Bet čia vežikas pridavė 
antrą bilą už parvežimą 
nuo prieplaukos, tačiau bila 
buvo maža. Lordas ir šitą 
bilą užmokėjo ir, nė sudie 
nepasakęs, įsmuko į palo- 
cių!

Ką gi, jeigu jie taip supra
to palydovo signalus — 
tik

pasaulyje žmonės žiūri į jū
sų veidus ir į veidus tų, ku
rie jus persekioja. Ir žmo
nės jūsų pusėje. Kiekvienas 
tėvas, kiekviena motina no
ri, kad jų vaikai būtų to
kie, kaip jūs — Little Rocko 
moksleiviai. Jus laimina vi
si gerieji pasaulio žmonės.

Tai ir tavo vaikai, Ameri
ka, ir tu turi jais didžiuotis. 
Amerikos svajonė — Dže- 
fersono ir Linkolno, Emer- 
sono ir Tveno svajonė dėka 
jų pakilo naujam gyveni
mui. Tokius vaikus reikia 
rūpestingai auginti, nes 
juose ne tik įsikūnijo mano 
tautos viltys ir lūkesčiai: su 
jais surištas demokratijos 
likimas Amerikoje.

NUOSTABUS LAIKO 
ŽENKLAS

...Aš atitraukiu akis nuo 
stalo. Žvelgiu pro aukštus 
savo kambario langus į 
dangų viršum Harlemo ir 
mąstau dar apie vieną nuo
stabų laiko ženklą. Ten, 
aukštai danguje spindi 
žvaigždės ir nustebusios ap
žiūrinėja du Žemės-Motino& 
naujagimius — du mažus 
mėnulius, padarytus žmo
gaus rankomis, linksmai 
skriejančius aplink Žemę. 
Ir aš vėl šypsausi, nes ži
nau, kad kažkur aukštai 
viršum galvos lekia palydo
vai patvirtindami didžiąją 
tiesą: nėra tokių aukštumų, 
kurių nepasiektų žmonija. 
Aš galvoju apie savo drau
gus, apie Tarybų Sąjungos 
žmones, kurių rankos ir 
protas sukūrė šį stebuklą, 
atveriantį žmogui beribes 
kosmoso erdves.

PIKTĄ LEMIANTIEJI 
PRANAŠAI

Kai buvo padarytas pir
masis ratas, išspausdinta 
pirmoji knyga, atsirado 
žmonių, kurie įžvelgė šiuo
se naujuose atradimuose 
pavojų. Ir mūsų laikais mū
sų šalyje yra tokių pikta le
miančių pranašų, kurie 
tvirtina, kad palydovai gre
sia Jungtinėms Valstijoms. 
Kokie niekai! Žemės paly
dovai — tai visos žmonijos 
pergalė, naujas milžiniškas 
mokslo ir technikos šuolis. 
Jiems skirta pagerinti visų 
tautų gyvenimą. Gal būt, 
kai kuriems politikos “ant 
karo slenksčio” ša 1 i n i n- 
kams, generolams-džingois- 
tams (džingoizmas — ko
vingasis šovinizmas) pasi
rodė, kad palydovo signalai 

žmoge-

Organizacija, tesnį išsivytymo laipsnį, 
kad tai tokia visuomeninio 
gyvenimo forma, kuri eko
nomikos, estetikos, visuo
meninio ir kultūrinio gyve
nimo srityse stovi aukščiau 
už sistemą, pagrįstą asme
nine nuosavybe. Istorija ro
do, kad socialinės permai
nos neįvyksta “sąmokslų” ir 
“konspiracijų” keliu: žmo
nių visuomenės vysty
mosi procesas nuo gentinės 
santvarkos į feodalinę, pas
kui į kapitailistinę ir paga
liau į socialistinę yra neiš
vengiama būtinybė, kuri ve-, 
da žmoniją į geresnį gyve
nimą...

MŪSŲ ŠAUNIEJI 
DIDVYRIAI

Stalinės lempos šviesoje 
aš džiaugsmingai šypsoda
masis žiūrinėju mūsų did
vyrių — Little Rocko moks
leivių nuotraukas laikraš
čiuose. Jų giedriuose', iškil
minguose veiduose aš ma
tau laiko ženklą, — ženklą, 
keliantį šviesias svajones ir 
viltis... Štai jų vardai —did
vyrių vardai: Elizabet Ek-, 
ford, Karlota Uolz, 
Džin Braun, U‘ * 
Teima Mazeršed,, Melba Be
tilo, Džefersonas Tomas, 
Terensas Robertsas ir Ern- 
stas Grinas. Prie šio sąrašo 
galima pridurti vardus dar 
visų kitų negrų vaikų, gy
venančių Pietuose, kurie 
įrašė naujus puslapius di
džiojoje' narsumo ir kovos 
už žmogiškąjį orumą epo
pėjoje. Tvirtai žengiančių 
mokyklon, nugalinčių visas 
diskriminacijos užtva ras, 
negrų vaikučių kojų trepsė
jimas girdėti vis aiškiau ir 
aiškiau; jų žingsniai aidi 
visame pasaulyje.

Brangieji Little Rock 
vaikai! Jūs, jūsų tėvai ir ki
ti jūsų bendruomenės neg
rai pripildė visos negrų tau
tos širdis džiaugsmu ir at
gaivino įsitikinimą, kad 
mes iškovosime laisvę. Jūs 
— mūsų tautos didybė ir 
garbė, ir mano širdis .dai
nuoja iš karštos meilės 
jums. Mūsų šalis nebus iš 
tiesų didi ir puikų tol, kol 
jums nesuteks galimybės 
laisvai augti ir . vystytis, 
kad jūs galėtumėte paauko
ti savo jėgas ir talentą tė
vynės labui.

Jūs — mūsų vaikai, bet reiškia: “Smulkūs 
visas pasaulis pagrįstai lai- liai, pamirškite savo bepro- 
ko jus savo vaikais. Visame, tiškuosius karo

Mini
Gloria Rei,

planus!”

tai
į gera.
NAUJOJI TAIKOS 

ŽVAIGŽDE
Ir protingi • žmonės, 

kvailiai negali nematyti, 
kad Rytuose patekėjo nau
ja taikos žvaigždė; palydo
vai sako mums, kad karo 
neturi būti, kad tautos turi 
rasti kelią į taikų sambūvį, 
kalba apie tai, kad Jungti
nės Valstijos ir Tarybų So
cialistinių Respublikų Są
junga turi nustatyti drau
giškus santykius ir užtik
rinti taiką visame pasauly
je.

Negrų laikraščiuose, gu
linčiuose ant mano stalo, aš 
skaitau apie tuos mūsų lai
kų ženklus — apie mažąjį 
Little Ročka ir apie mažąjį 
mėnulį. Vedamuosiuose ir 
laiškuose redakcijai negrai 
rašo anie rimta grėsmę tai
kai ir žmonijai; apie rasiz
mą. Jie smerkia rasizmą, 
nes rasizmas — žmonijos 
pažangos priešas. Palydovą 
sukurti padėjo tokia švieti
mo sistema, kuri atveria 
mokslo įstaigų duris visoms 
tautybėms. Negrai kaltina 
savo šąli tuo, kad ji leido 
rasizmui užtverti negrų vai
kams kelią į lygų apmoky
mą. Tai yra kliūtis Ameri
kai i naujus laimėjimus 
moksle.

SVEIKINU TAVE! -
Sveikinu tave, mažasis 

palydove! Milijonas padėkų 
už tuos linkėjimus, kuriuos 
gavo nūo tavęs mano tau
ta ! Aš įsitikinęs, kad tu su
teiksi mums dar daug gero.

Taika! Taip, tai visų 
svarbiausia. Jei. bus užtik
rinta taika, suklestės visos 
tautos ir rasės. Kai žmogus 
ims žengti keliu, nušviestu 
tų mažų mėnulių spindesiu, 
jis pažvelgs žemyn į Moti- 
ną-žemę ir su didele meile, 
su pasididžiavimu už visą 
žmoniją pasakys tai, ką pa
sakė kadaise Šekspyras apie 
savo tėvynę: “Ta laimingo
ji žmonių gentis, tas mažu
tis pasaulis...”
ARMIJOS SEKRETORIUS 

PASITIKI ČIANGU 
I

Singapore. — Čia besi
lankąs Jungtinių Valstijų 
armijos sekretorius Bru- 
cker pasakė, kad jis pilnai 
pasitiki čiang Kai-šeko jė
gomis. Jos pajėgsiančios at
mušti bile kokį Kinijos už
puolimą ant Quemoy ir 
Matsu.

Generolas Sir 
Arthur Sloggett

Generolas Sloggett buvo 
peršautas per širdį 1898 m. 
Bet per sugabumą ir pa
stangas savo gydytojų buvo 
išgydytas ir gyveno 31 me
tus! Mirė sulaukęs 72 metų.

Jean Gai iš Bordeaux ne
turėjo savo vaikų, nors bu- . 
vo vedęs 16 sykių. Kiekvie
na jo moteris buvo apveis- 
ta per kitus pirma ženat- 
vės. Ir kuomet jie suskai
čiavo visus vaikus, tai jis 
surado, kad jis yra patėvis 
121 vaiko, bet nė vienas ne
vartojo jo vardo!

J. Bimba

Maskva. — Visoje Tarybų 
Sąjungoje eina dideli ma
siniai žmonių susirinkimai, 
kuriuose protestuojama 
prieš Amerikos politiką To
limuosiuose Rytuose.
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PREGRESAS' (2)-

Spygliuotais gyvenimo keliais
Apsakymėlis iš lietuvvų, angliakasių 
gyvenimo Jungi. Amer, Valstijose

skelbs raudonaisiais ir, kad ko, dar už
puolę gali iš miestelio išvaryti . . .

PAŽINKIME MUZIKĄ

(Tąsa)
“Na, tai gana bus ginčytis dėl kal

bos,” atsiliepė Leonora. “Atleiskit man, 
Antanai, kad aš jus įžeidžiau vos tik su
sitikusi.”

Jinai žengė porą žingsnių link savo 
namų, bet Antanas grubiai nutvėręs jo
sios ranką, taip patraukė prie savęs, jog 
net gitara iškrito ant žolės iš po Leono
ros pažasties: “Sėskimės, dar ne per vė
lu.”

Antanas prikišęs laikrodėlį arti prie 
savo akių ir pažiūrėjęs, tarė: “23 iki 
dvyliktos.”

Prie mėnulio šviesos Antanas patėmi- 
jo Leonoros užverktas akis. Jis daug 
nė neklausinėjo dėl ko, nes Leonora pati 
jam pasakė liūdesio priežastį.

“Nesisielok, draugute,” ramino Anta
nas. “Verksmais ir ašaromis dar nie
kas nieko neišprašė . . . Nusiramink, 
nes ir tu savo mylimos motinos iš kapų 
neprikelsi. Nors tykiai paskambink gi
tarą, ir bus abiem linksmiau. Ak, ko
kia puiki naktis! Ir iš šio sodo nesinori 
nė namo eiti. Gal gražesnės vietos nie
kur^ nesiranda už jūsų sodą . . . viena, 
kad prie upės kranto, o, antra, kad obe
lys ir kiti vaismedžiai taip stropiai ir 
sumaniai eilėmis susodinti, kad sudaro 
žavingą vaizdą.”

Pilnas balsvas mėnulis žvalgydamasis 
pamažu ritosi padangėmis į vakarus, 
tartum sakydamas žiūrovams “labanakt, 
iki sekamo vakaro.” Kažkur tolokai du 
gaidžiai užgiedojo skardžiais balsais, o 
du jaunuoliai, sėdėdami sode ant suolo, 
vis dar apsikabinę meiliai kalbėjosi, gė
rėdamiesi nepaprastu nakties grožiu. 
Antanas, nors nedrąsiai, apkabino glė
biu Leonoros liekną liemenį ir, glausda
mas arčiau savęs, tarė. “Leonora aš 
myliu tave . . . Dar kuomet eidavome į 
vidurinę mokykla, aš ant tavęs aki turė
davau, nes• tu buvai iš visos klasės gra
žiausia! Be to, tu gaudavai nuo mokyto
jos aukščiausius mokslo pažymėjimus už 
gabumus.”

Iš pradžių Leonora sutiko Antano 
meile šaltai. Netikėdama, kad tokio 
stambaus biznieriaus sūnus įsimylėtų į. 
biedno angliakasio' dukrą, kuriam ne 
kartą prisiėjo naktimis nešdintis iš na
mu j kalnus pernakvoti, pasislėpus nuo 
kompanijos mušeikų.

Mat, kuomet šnipai susekė, kad. Dau
baras organizuoja, mainierius į uniją, 
nuo to laiko nedavė jam ramybės. Nak
timis svaidė akmenis į Daubaro langus. 
Retkarčiais net iš revolevrių paleisdavo 
vieną kitą šūvį. Daubaras su savo jau
na dukrele Leonora beveik kožną naktį, 
prieš eisiant gult, užbarikaduodavo bal
dais duris ir langus, baugindamasis, 
kad anglies kompanijos samdyti smogi
kai (vadinami pramonine policija) taip 
lengvai ne įsiveržtų į trobą.

Daubaras, dar nepilnai pasigydęs sa
vo įlaužtą koją, sugrįžo dirbti į kasyk
las, pilnas energijos ir pasišventimo, 
drąsiai vėl pradėjo organizuoti uniją. 
Nors jisai buvo tik savamokslis, tačiau 
turėjo talentuotus gabumus organizavi
mui darbininkų kovai prieš jų išnaudi- 
tojus.

Jo- širdis degė kerštu ir ant tekstilės 
savininkų, kurie nužudė jo žmoną už 
unijos organizavimą. Tačiau laike žmo
nos laidotuvių didysis siuvyklos bosas 
pareiškė, neva apgailestaudamas, kad ta 
jauna ir padori moteriškė papildė savi- 
Žudystę, iššokdama pro dirbtuvės langą.

Daubaras buvo mylimas ir gerbiamas 
visam miestely. Jo neapkentė tik ang
lies baronai ir stambesni biznieriai. 
Daubarą kviesdavo iš toliau kiti organi
zatoriai į pagalbą, kuomet jiems nepa
vykdavo patiems darbininkus suorgani- ■ 
zuoti. Retkarčiais jis atsivesdavo į mi
tingus savo dukrą Leonorą pakalbėti. Ir 
kuomet jinai kalbėjo, visuomet girdėjosi 
griausmingi delnų plojimai. Jinai, kal
bėdama apie unijos naudingumą, dažnai 
įterpdavo kelis žodžius ir apie socializmą. 
Už tai jos tėvas ją pabardavo, teigda
mas, kad čia visas reikalas — unijos or
ganizavimas, o ne socializmo skelbimas. 
Ir dar pridėdavo: jeigu tu, dukrele, sa
kydama prakalbas, nesuvaldysi savo lie
žuvio apie socializmą, tai mus abu pa-

Tačiau duktė, atsikirsdama tėvui, aiš
kino, jog unijos tik laikinai kiek page
rina darbininkų būklę, o visiškas išsi
laisvinimas iš kapitalistinės sistemos 
glūdi tik socialistinėje santvarkoje.

Tėvas, nors ir gabus darbininkų orga
nizatorius, tačiau neturėjo kiek dides
nės nuovokos apie socializmą. Jisai savo 
galvosena negalėdamas išryškinti prob
lemos apie socialistinę santvarką, prisi
mygęs klausinėjo dukrą, iš kur ji žino, 
kad ta kieno tai išgalvota nauja ekono
minė ir politinė santvarka tegali išlais
vinti darbininkus iš kapitalistinės vergi
jos. Duktė, nors buvo prigrasinta nie
kam neišduoti slaptybės, iš kur jinai sė
mė socializmo teorijos mokslą, tėvo pra
šymui nesipriešino. Jinai pradėjo pa
sakoti :

“Tėveli, aš sužinojau apie socializmą 
būdama dar vidurinėje mokykloje. Vie
ną pavakarį, kuomet visi mokiniai ėjo 
iš mokyklos, mūsų geroji mokytoja pa
mojo pirštu, kad aš dar porą minučių 
pasilikčiau mokykloje. Kai jau visi išė- 
ėjo, mokytoja atsirakino savo privačią 
spintą ir paėmusi iš tarpo daugelio di
lelių knygų vieną storoką knygą pada
vė man, drausmingai tardama: ‘Še, Le
onora, imk šią knygą ir parsinešusi na
mo vakarais skaityk. Tik niekam nesa
kyk, kur gavai . . . Niekam nė žodelio! 
Nes, kad ko, aš galėčiau ir savo darbą 
prarasti.’

“O aš, vos pažvelgusi į knygos antraš
te ant viršelio, aiškiai pamačiau paauk
suotomis raidėmis atspausdinta ‘Karolio 
Markso Kapitalas.’ Tėveli, tikėsite man 
ar ne, aš, perskaičiusi tą knygą, daugiau 
iš jos išmokau, negu per dvyliką metu 
sėdėdama mokykloje.”

“Gal ir taip,” pritarė tėvas. “Aš esu 
daug girdėjęs kalbant apie Karolio 
Markso mokslą, tačiau aš nenusimanau, 
iš kurio galo jis prasideda. Kol kas pasi- 
tcnkinkim organizavimu unijų. Aš dar 
kartą tau, dukrele, patariu:' būk atsar
gi su skelbimu to savo socializmo. Uni
jos tai jau niekam nenaujiena, nes jos 
visoje šalyje kaip grybai pradėjo dygti, 
OvSocializmo dar tik nauja moksliška te
orija, paprastiems žmonėms mažai tesu
prantama. Tad reikia ją padėti į šalį, 
nes šiuo laiku mums abiem yra labai pa
vojinga apie tai kalbėti.

(Bus daugiau)

Suriaumojo staiga
Suriaumojo staiga 
Sūkuringa pūga!

Siuto viesulas ištisą naktį . ..
Daužė laužė medžius—
Tokios šakos nudžius .. .

Pakeleiviui širdis ima plakti.
Po audringų pūgų—
Šiurpui ingai baugu

Svetimam pakrašty atsidūrus . ..
Pristigai pinigų,
O čia nėr nei draugų,

Ir plaukyk, it laivelėj be burės « . .
Nuo pirmųjų dienų,
Kai J. V. gyvenu—

Juntu vienišas vienas kaip pirštas . . .
Ir pritapt negaliu
Prie svečiųjų šalių,

Smaugia gerklę man ūkanos tirštos...

It sunkus debesis,
Man širdy ilgesys—

Be bičiulių, draugų, be tėvynės:
Ar naktis ar diena,
Man mintis vis viena, 

Vis užgulęs akmuo ant krūtinės.
Man čia taip nesmagu,
Man tėvynės ilgu,

Man vaidenas gimtoji šalelė,
Nenustoju vilties,
Kas man ranką išties,

Kai bus laisvas man grįžtamas kelias.
Bet vis nėr tų kelių—
Ir sulaukt negaliu:

Dėdė Samas vis pasų neduoda,—
Suraukta jo kakta,
Propaganda pikta 

Atominį vis pyškina nuodą . . .
Jonas Kaškaitis
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Bet kokia melodija nėra 
palaidas muzikos,garsų rin
kinys. Ji skamba ne tik 
gražiai, ausiai ir širdžiai 
maloniai, ne tik liūdnai ar 
linksmai, gyvai ar lėtai. 
Kiekviena melodija, o ir iš 
to viso pati muzika, turi ir 
laiko atžvilgio savo rėmus. 
Kaip ir deklamuodami eilė
raštį, taip ir dainuodami 
dainą, mes pastebėsime, 
kad vieni dainos skiemenys 
yra ilgesni, kirčiuoti, kiti, 
priešingai, trumpesni ir ne
kirčiuoti. Ir šie ilgesni gar
sai yra suskirstyti tam tik
ra -eilės tvarka, pabrėžian
čia kalbos kirčius.

Paimkime, pavyzdžiui, 
kompozitoriaus E. Balsio 
“Pionierių pavasario dai
nos“ pradžią.

“Sutirpo jau čiuožyklos 
T r sniego nebėra.
Žibutė prie mokyklos 
Pražydo mėlyna.”
Pabandykime ją padai

nuoti vaikščiodami. Aišku, 
pradedant kairiąja koja. 
Štai ir pamatysime, kad tie 
skiemenys, kurie dainuoja
mi priminant koja, yra dau
giau kirčiuoti už kitus, o 
ypatingai ryškus kirtis bū
na ant tų garsų, kurie dai
nuojami, priminant kairią
ja koja.

Toks nevienodo ilgumo 
garsų santykiavimas vienų 
su kitais ir yra muzikinis 
ritmas. Ritmas muzikoje 
yra vienas iš svarbiausių 
elementų. Didysis prancū
zų rašytojas ir filosofas Ž. 
ž. Ruso yra pasakęs, kad 
net pati muzika yra kilusi 
iš ritmo. Ir iš tikrųjų kai 
kuriu mažai civilizuotu tau
tų muzikos pagrindą iki šiol 
sudaro vien tik įvairiais 
muša m aisiais instrumen
tais atliekamos ritminės fi
gūros. Grynai ritminių mu
zikinių kūrinių iki šiol yra 
išlikę Vidurinės Azijos, To
limųjų Rytų tautų muziko
je. Uzbekų liaudies šokėjai 
moka labai gražiai pašokti, 
pritariant tik vienam muzi
kantui, barbenančiam pirš
tais būgnelį. Juk ir pio
nieriai kartais žygiuoja tik 
pagal būgnelio ritmą. Būg
nelio duodamas ritmas pa
deda darniau išlaikyti gre
tas. Ritmas — tai graikiš
kas žodis ir reiškia lygų te
kėjimą. Kitaip sakant, jis 
tvarko muziką, melodiją 
laiko atžvilgiu. Iš muzikos

džiui, jambas, chorėjas, ir 
trijų dalių metrus, pavyz
džiui, anapestas. Bet muzi
koje tas pats metras gali 
turėti šimtus ritmo varian
tų, priklausomai nuo to, į 
kiek garsų bus susmulkinta 
vienos metro figūros melo
dija. v

Dideli vaidmenį muziko
je atlieka laikas. Tik jo są
voka čia šiek tiek skiriasi 
nuo mūsų įprasto laiko su
pratimo. Jo negalima išma
tuoti minutėmis, nes tą pa
čią muziką galima atlikti ir 
greičiau, ir lėčiau, nepakei- 
čiant nei ritmo, nei metro. 
Todėl kompozitorius, rašy
damas muziką, paprastai 
nurodo tam tikrą judėjimo 
(slinkties) greitį, kuris va
dinamas tempu. (Tempas 

lyra itališkas žodis ir reiš
kia laiką). Tempo (slink
ties) pavadinimai muzikoje 
paprastai yra itališki, ta
čiau kartais užtinkame mu
zikos kūrinio pradžioje pa
rašytas ir skaitlines: 72, 
48, 112 ar pan. šios skait
linės nurodo, kiek metro 
vienetų reikia atlikti per 
vieną minutę. O kad būtų 
muzikantui lengviau tiksliai 
žinoti tempą, naudojamasi 
J. N. Melcelio dar 1716 m. 
išrastu metronomu. Tai yra 
tokia specialiai įrengta švy
tuoklė, kuria apsunkinant 
ar palengvinant jos viršū
nę, galima nustatyti bet ko
kį norimą tempą.
PAGRINDINIAI TEMPŲ 

PAVADINIMAI
ADAGIO (tarti—adažio) 

—-labai lėtai.
ALLEGRO — greitai, 

■ linksmai.
ALLEGRETTO — šiek 

tiek lėčiau, negu allegro.
ANDANTE — lėtai, 

žingsniuojant.
ANDANTINO — kiek

I greičiau, negu andante.
LARGO (tarti — liargo) 

—plačiai, lėtai.
LENTO — lėtai.
MODERATO—vidutiniu 

greičiu.
PRESTO — labai greitai, 

skubiai.
VIVACE (tarti—vivace) 

—gyvai.
A. Kalinauskas

(Iš “Pionieriaus”)

PALANGOJE
Gintarinė Palanga kas

met statosi, puošiasi, gra-

Laiškas iš Lietuvos
Kodėl kai kurie kunigai 

bėgo iš Tarybų Lietuvos?
Mūsų skaitytojas Vargo 

Bitė gavo laišką iš Lietuvos 
nuo savo giminaitės, kuria
me, tarp kitko, rašoma:

“Dėduli, jūs rašote, kad 
aš savo Marytės nevargin
čiau su tais poteriais. Aš 
žinau, kad jūs teisūs, nieko 
čia tas kūdikis nenusikal
tęs. Bet ir taip visi į mane 
kreiva akimi žiūri. Sako, 
kad jau seniai laikas buvo 
privesti prie komunijos ,o 
jau bus greitai pana. Ko
kia čia pana, dar tik 8 metų 
pilnų, eina devintus! Aš 
pasakiau, kad poteriai ne 
kleckai, nesurūgs, suspės. 
Žinai, dėduli, kad pasiuto 
visi iš visų pusių, ir gimi
nės visos. Sako, pati vieną 
kartą metuose bežnyčioje 
tebūna, nori ir vaiką pada
ryti tokį, kokia pati yra. 
Tai taip ir nutariau prives
ti šiemet. Bet dar nežinau 
tiktai, ar prileis prie komu
nijos. Vakar vaikų klausė 
kunigas katekizmo ir pote
riu. Sako, kad mano mer- 
gaitė mažai žinanti, per 
daug neįskiepyta tėvų, kas 
tai yra dievas. Ir paklausė 
Marytės ir kitų vaikų, be 
ko siela nebūna išganyta.

į Žinai, vaikai atsakė, kas 
kaip suprato, o užklausta 
Marytė atsakė, kad be pini
gų. Tai liepęs eiti tuoj na
mo ir ryt atsivesti mane, 

Į motiną. Dar nebuvau ir 
nežinau, ką pasakys. O 
spausti jos nesp audžiu, 
kaip nori, taip tegu moko
si . Nėra man kada užsi
iminėti. Greit reikės į mo
kyklą paruošti, noriu, kad 
nors mano vaikai išeitų 
mokslą, nebūtu tokie tam- 
šuoliai, kaip aš. Jei priims, 
privesiu prie komunijos, o 
toliau, užaugusi, kaip nori, 
tegu taip daro. Bet turiu 
ją vesti prie komunijos. Ži
nai, dėde, daugiausia dėl 
žmonių.

“Nei kiek jūs, dėde, ne
klystate, visai teisingai sa
kote, kad tiems kunigams 
spiauti į akis tiesiai už to
kius šmeižtus. Pas mus, 
Lietuvoje, niekas nedrau
džia tikėjimo. Būriai ei
na į bažnyčią, kas tik 
nori, ima šliūbus viešai, 
vestuves kelia didžiausias, 
vaikus krikštija, nors visą 
laiką sėdėk bažnyčioje; baž
nyčias stato mūrines, kas

ritmo sąvoka persikėlė ir į žeja. Prieš metus buvę Pa-
mūsų buitinį gyveninių. 
Juk dažnai galima išgirsti 
sakant, kad ta ir ta įmonė 
dirba ritmingai arba nerit- o
mingai.

Tačiau ne visi muzikos 
kūriniai turi griežtą ritmą. 
Labiausiai ritmas jaučia
mas žygio marše arba šo
kiuose. Išgirdę g r o j a n t 
naują, niekad negirdėtą kū
rinį, mes vien iš ritmo ga
lėsime atskirti ar tai mar
šas, ar valsas, ar linksma 
polkutė. Žygiuodami pagal 
maršo muziką, mes skai
čiuojame: viens-du, viens- 
du, o valsą bešokančių šokė
jų kulnai kaukši: viens-du- 
trys, viens - du - trys... Ir 
kiekvienos besikartojančios 
ritminės figūros pirmoji 
dalis (viens) visada • yra 
sunkesnė, daugiau kirčiuo
ta. Toks stipriųjų ir silp
nųjų laiko dalių kaitalioji
masis muzikoje vadinamas 
metru. (Metras — taip pat 
graikiškas žodis ir reiškia 
matą, saiką). Reiškia^ mar
šas yra dviejų dalių metro, 
o valsas—trijų dalių.

Muzikinis metro suprati
mas artimas to paties žo
džio reikšmei poezijoje, ku
rioje taip pat randame ir 
dviejų dalių metrus, pavyz-

langoje poilsiautojai, atvy
kę dažnai nebeatpažįsta tų 
Pačių vietų. Šiemet baigia
mas statyti didžiulis duonos 
ir pyrago gaminių kombi
natas, kuris aprūpins ne 
tik Palangą, bet ir Kretin
gos rajoną. Be to, statomas 
400 vietų kino teatras, 
stambi dietinė valgykla, ku
rioje vienu metu galės val
gyti 300 žmonių. Mieste bai
giamas pravesti vandentie
kis į visus palangiečių na
mus. Baigiamas statyti bui
tinio aptarnavimo kombina
tas, kuriame bus siuvykla, 
batų dirbtuvė, kirpykla ir 
kita.

Hipnotizmas tani tikroms 
ligoms gydyti

Washingtonas. — Ame
rikos Gydytojų Susivieniji
mas oficialiai pripažino, 
kad galima ir reikia. tam 
tikrų ligų gydymui pavar
toti hipnotizmą! Iki šiol 
šis gydymo metodas buvo 
laikomas burtais ir apga
vyste. Dabar gi hipnotiz
mas bus laikomas mokslu!

Buenos Aires. — Sustrei
kavo 46,000 Argentinos paš
to tarnautojų.

kaip išmano. O tie jūsų 
kunigai pabėgėliai išbėgo: 
dėl to, kad paliko merginas^ 
nuskriaustas, nes Čia jiems 
buvo gėda, nes gali mergi
nos atnešti jiems vaikus į 
bažnyčią. Kokia tai būtų 
gėda! Už tai tokie idijotai 
ir išmovė iš savo tėvynės. 
O dabar ten pas jus Ameri
koje visaip šmeižia Tarybi
nę Lietuvą. Spiaukite, dė
duli, tiems, kurie išdrįsta 
šmeižti savo tėvynę, jūsų, 
kartu ir mano. Tėvynė Lie
tuva dabar dar gražesnė, 
negu kada buvo dvarponių 
valdymo laikais. Tie visi 
kapitalistai, žmonių engė
jai, išdūmė Amerikon to
dėl, kad pabijojo darbo. Vi
si įsitikinę, kad Amerikoje 
taps dvarponiais, engs žmo
nes, gers paskutinį jų krau
jo lašą...”

SKUNDŽIASI APSIGAVĘ
Quemoy. — Apie dvide

šimt amerikiečių kareivių 
pasisiūlė savanoriai čiang-
kaišekiniams ginti Quemoy
salą. Dabar jie pirštus
kramtosi. Dieną ir naktį 
jiems tenka gyventi urvuo-
se. Nė vienas jų nesidžiau
gia savo neapgalvotu žygiu.

ČIANG KALŠEKAS 
NEPASITENKINĘS

Taipei, Formoza. —Čiang 
Kai-šekas reikalauja, kad 
Amerikos kariniai laivai ly
dėtų jo laivus iki pat Kini
jos sausžemio. Tuo tarpu, 
kol kas, amerikiečių laivai 
laikosi trijų mylių taisyklės 
ir neplaukia prie pat Que
moy krantų. Čiang sako, 
kad toks lydėjimas mažai 
tereiškia.

LAISVE
EINA Į LIETUVĄ

Lietuvos žmonės labai myli 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę j 
Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė, kad jiems Laisvė la
bai patinka.

Laisvės Kaina .
Į Lietuvą $12 Metams

Užsakydami Laisvę j Lietuvą, 
aiškiai paduokite Lietuvos ant
rašą. Kartu su užsakymu ma
lonėkite prisiųsti ir mokestį. 
Adresuokite sekamai:

LAISVE
110-12 Atlantic Avė.
Richmond HHl 19, N. Y.

Worcester, Mass.
VISIEMS SVARBUS PRANEŠIMAS.

Šios vasaros Olympia parko aptarnautojai ir 
gaspadoriai kviečia ir prašo visus atvykti šį 
sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 21 d., i Olympia 
Parką. Apart įvairių gėrimų, čia bus paruošta 
skanaus maisto. Tad atvykite visi linksmai 
praleisti sekmadienį gražiame rudens ore. Čia 
būsite visi svetingai pamylėti.

Lietuviškai-angliškas 
Angliškai-lietuviškas •

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
• Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

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



CHICAGOS ŽINIOS
«

J PALIKITE SAU 
KULTŪRINĮ PAMINKLĄ 

MILDOJE
Atsišaukimas į Mildos 

mylėtojus
Chicagos ir apylinkės ko

lonijų pažangieji lietuviai 
įdėjo daug darbo, daug 
energijos ir pinigų, kad nu
pirkus, atremontavus ir iš
puošus savo kultūros cent
rą Mildą.

Tas .šauniai išpuoštas 
centras mums dabar švie
čia, kaip žvaigždė nakties 
tamsumoje ir rodo mumsi 
gyvenimo teisingą kelią. 
Juk čia mes išgirstame 
daug prakalbų, daug dainų, 
kurios sielą palinksmina, 
čia daug veikalų ir filmų— 
judžių perstatoma, kurie 
atvaizduoja gyvenimą ir 
kovas, žodžiu sakaint, Milda 
yra nepavaduojama kultu- i 
ros-apšvietos ir pasilinks-! 
minimo visuomenės įstaiga, j 
Dėl to turime pagrindo. 
džiaugtis ir didžiuotis Dai- Į 

f lės ir Dramos Klubo kultu-' 
ariniu švyturiu Milda!

Bet musu visu teisėtas 
pasididžiavimas ir išlaiky
mas Mildos reikalauja nau
jų pastangų, o pirmiausioje 
vietoje stovi atmokėjimasj 
Mildos pirmo mortgičiaus, | 
kuris siekia apie $25,000. ’

Todėl, Dailės ir Dramos 
Klubo direktoriai visapu
siai svarstė mortgičiaus iš
mokėjimo klausimą ir nuta
rė atsišaukti ne tik į Chica-- 
gos, bet į visos Amerikos 
ištikimus draugus bei drau
ges ir organizacijas, o ypa
tingai į pasiturinčius pensi- 
jonierius, kurių gražaus 
gyvenimo kelionė eina prie 
pabaigos, kurie yra pasiry-l 
žę atžymėti savo gyvenimą 
gražiais kultūriniais dar
bais ir palikti amžinai at
minčiai vieną iš gražiausių ;

reikšmingiausių pamink-1 
lų.

Visi pažangieji Amerikos 
lietuviai pripažįsta, kad 
vienas iš gražiausių ir 
reikšmingiausių paminklų 
yra Chicagos pažangiųjų 
lietuvių kultūros centras 
Milda.

Statykime sau paminklą 
ne iš akmens, o iš gražių, vi
suomeniniai naudingų kul
tūrinių darbų. Vienas iš pa
vyzdingiausių darbų, tai kol 
gyvi esame savo šilta ran
ka ir gera valia, reikia pri
sidėti prie Mildos kiek gali
ma su stambiausia suma pi
nigų. Bet tuo pačiu sykiu 
primename, kad reikia ne
pamiršti įdėti į mirties tes

tamentą Mildai skirtą dalį.
Stokime į D. ir D. K.

> garbės narių skyrių
Dailės ir Dramos Klubo 

šis skyrius įamžins visus 
garbės narius, kurie prisi
dės prie klubo nuo $500 iki 
aukščiausios pinigų sumos, 
kiek kas išgali ir atjaučia.

Bus įsteigta graži mar

murinė lenta, ant kurios 
bus iškalta garbės narių 
vardai ir pavardės.

Garbės laipsniai bus atžy
mėti žvaigždėmis. Pavyz
džiui: už $500 bus sidabrinė 

už $1,000 bus auksinė; 
už $2,000 dvi auksinės; už 
$3,000 trys auksinės’ už 
$4,000 keturios auksinės. 
Na, o nuo $5,000 aukštyn 
einančios sumos bus atžy
mėtos ne tik žvaigždėmis, 
bet ir mecenatų-labdarių 
paveikslais, kurie bus iška
binti ant sienos mildos pa
talpose.

Mes raginame visus Mil
dos patriotus ne tik atlikti 
savo pareigą išmokant sko
las, bet ir raginti kitus ge
ros valios lietuvius, kad jie 
prisidėtų prie šio didžio 
darbo. Lai gyvuoja Milda! 
Lai gyvuoja jos įsteigtas D. 
ir D. Klubas! Lai gyvuoja 
Chicagos ir visos Amerikos 
tarp pažangiųjų lietuvių 
vienybė!

Dailės ir Dramos Klubo 
Direkcijos Valdyba:

Pirm. Justas Misevičius, 
Sekret. G. Montvila. 
Kasierius A. Grigas.

Lawrence, Mass.
Kviečiame visus ir visas
Spalio 5 d. LLD 37 kp. ir 

LDS 125 kp. rengia silkių 
parę su lietuviškais prie
skoniais. Tai bus pirma to
kia p^rrū>kokios dar nesame 
turėję Lawrence. Gaspadi- 
nės pagamins puikius val- 
guis pagal iš Lietuvos gau
tą valgių gaminimo knygą. 
Komisija bus pasirengus ir 
su gėrimais po skanių val
gių.

Kas tiki ai nepaprasta, 
tai puikūs paveikslai, bus 
parodyti keturi filmai, ku
riuos parsivežė iš kelionės 
Ona Krajauskienė. Ji buvo 
Lenkijoje, Čechoslovakijoje, 
Belgijoje pasaulinėje paro
doje ir tt. Įdomūs vaizdai 
iš didžiojo Tarybų Sąjun
gos paviljono pasaulinėje 
parodoje Briuselyje. Maty
site ir “sputniką.”

Ona Krajauskienė ten 
per kelis mėnesius važinėjo 
su duktere ir sūnum. Ji 
yra -ekspertas pa v e i k s 1 ų 
traukime. Juos dabar visi 
galėsime pamatyti. Jie bus 
parodyti po banketo. Vis
kas įvyks Maple Parke.

Tikintus į s i g y k i t e iš 
anksto.

Kviečiame ne tik Law
rence, bet ir visos apylinkės 
ir iš toliau lietuvius šiame 
nepaprastame pare n g i m e 
dalyvauti.

S. Penkauskas

NARKOTIKŲ AUKOS
Washingtonas. — Komi- 

sionierius Giordano tvirti
na, kad šiandien Jungtinėse 
Valstijose randasi 44,146 
.narkotikai. Dauguma jų te
bėra jauni žmonės, tarpe 
21 ir 30 metų amžiaus.

PATERSON. N. J. Lewiston-Auburn, Me. Wilkes-Barre, Pa. Rochester, N. Y.
Misterija su mirčia 
Julios Ragauskienės

“Paterson Evening 
News” paduoda žemiau tel
pančią žinią:

Motina užmušta, sūnus 
tikrina

“Ji buvo pagriebta, bru- 
tališkai sumušta ir paskui 
atvilkta į balą (swamp) 
ir palikta mirti”.

Tai toks nuosprendis Wil
liam Malin (Malinausko), 
120 Lafayette St., dėlei mir
ties jo motinos, Mrs. Mar
tin Ragauskas.

Bet oficialus nuosprendis 
Union apskrities koronerio, 
Dr. George W. H. Hovie, 
buvo: Mirties priežastis— 
širdies sustojimas ir plau
čių uždegimas.

Rahway policija sako, 
I kiek tai ją liečia, tai visas 
įkeisas (dalykas) užbaigtas, 
i J. Ragauskienė mirė Rah- 
I way ligo.nbutyje rugsėjo 
111 d. 12 v., o ji prapuolė 7 
! d. rugsėjo. Ji buvo atras- 
> ta baloje (klampynėje) prie 
i Rahway upės. Vieta, kur ji 
buvo atrasta, tik keli šimtai 

‘ aršinu nuo vietos, kur lietu- 
1 vių piknikas įvyko. Sekma- 
1 dienį Rahway policija ir Pa- 
į tersono moterų grupė ieš
kojo pikniko apylinkėje ir 
nieko nerado iki ketvirta
dienio.

Sūnus sako, kad motinos 
kūno paviršius buvo pilnas 
mėlynių ir apdraskytas. Jis 
sako, kad ji buvo dar su są
mone, bet ji nesakė apie jos 
keturiu dienu kančias. Jis 
paneigia dr. Hovie teigimą, 
kad žymės gali būti nuo ro
pojimo ant žemės. Sūnus 
paneigia teigimą, kad jo 
motina nuklydo nuo pikni
ko vietos ir kur nors pasi
metė brūzgynuose, vedan
čiuose ligi upės. Jis tvirti
na, kad jo motina kas metai 
važiuodavo į piknikus ir 
niekuomet neidąyo nuo sta- 

I lo, išskyrus tik į moterų 
kambarį. Jis sako, kad jos 
“širdies negalavimai kliudė 
jai kur nors toliau eiti.” Jis 
laikosi pagriebimo teorijos: 
kad ji buvo ,pagriebta nak
tį pikniko apylinkėje, su
mušta ir atvilkta į pikniko 
apylinkę tą dieną, kada ji 
buvo atrasta. Jis taipgi ma
no, kad ji galėjo būt pa
griebta ir dėlei pinigų, nes 
jis mano, kad ji turėjo prie 
savęs apie 100 dolerių ir nei 

i cento nebuvo rasta pas ją^ 
Jis taipgi mano, kad ji ne
galėjo ten būti visą laiką, 
nes jie jos ten nerado, nors 
ir ieškojo kiekvieną dieną.
“Sumušta”, sako gydytojas

Dr. Eugen Reilly, vietinis 
gydytojas, Rahway ligon- 
butyje, kuris ją apžiūrėjo, 
taipgi patvirtina sūnaus te
oriją, kad ji buvo sumušta. 
Jis sako, kad ji galėjo būt 
mušama su kokiu nors lent
galiu apie 2 colių storumo.

Ragauskienė buvo gimus 
Lietuvoje, ir išgyveno Pa-

tersone ape 56 metus. Ji bu
vo duktė Kazimiero ir Ju
lios Lapinskų. Ji buvo ženo- 
ta du sykiu. Jos pirmas vy
ras Malinauskas kiek pagy
venęs su ja, mirė, palikda
mas ją su mažu sūnumi. Ji 
apsivedė su M. Rągausku 
Ii915 metais ir išgyveno iki 
šios tragiškos mirties.

Ragauskienė buvo drau
giška moteris, su visais san
taikoje sugyvendavo. Savo 
laiku, priklausė prie LLD 
84 kp. ir skaitė Laisvę, bet 
kuomet įvyko skilimas kai
riajame darbininkų judėji
me, tai vyro spaudžiama, 
nuėjo prie “sklokos”. Bet ji 
visuomet sakydavo, kad jai 
“buvo daug geriau prigulėti 
prie kairiųjų, negu prie 
sklokos”. Tačiau sakydavo, 
kad nenoriu su vyru visuo
met rietis, tai ir einu ten, 
kur jis eina.”

Ragauskienė ilgai n i u i, 
i nuėjus su dešiniaisiais, išsi- 
braukė iš LLD, nustojo 
skaičius Laisvę, tik pasiliko 
prie LDS dėlei pašalpos. 

1 Prisirašė prie parapijos ir 
buvo nuolatinė bažnyčios 
lankytoja ir jos uoli rėmėja, 
bet netapo fanatike, nesiša- 
lino nuo progresyvių. Su ja 
buvo galima draugiškai pa
sikalbėti. Ji. sakydavo, kad 
“nors aš atsitraukiau nuo 

i progresyvių, bet progresy- 
viškas veikimas tebėra ma
no širdyje.” Ir jeigu kas pa
prašydavo aukų dėlei pro

gresyvių, tai neatsisakyda- 
| vo paaukoti.

Ragauskienė turėjo gerą 
vardą tarpe Patersono lie
tuvių, ką liudija skaitlingas 

"jos šermenų lankymas ir pa
lydėjimas į amžiną atilsį, ir 
taipgi daugelis gėlių, kurios 
puošė jos karstą.

Ji buvo palaidota su viso
mis bažnytinėmis ceremoni
jomis. Po laidotuvių palydo
vai buvo užkviesti į Lietu
vių Ukėsų klubo buvainę ir 
visi maloniai pavaišinti.

Velionė paliko mylimą 
vyrą M. Ragauską, sūnų 
W. Malinauską ir marčią 
Pauliną, ir vieną pusseserę 
Oną Duobą.

Giliausia užuojauta jos 
vyrui Ragauskui, sūnui ir 
marčiai Malinauskams, pus
seserei Duobai valandoje 
nuliūdimo dėl taip tragiškai 
žuvusios jų mylimosios.

O tau, Julia, lai būna leng
va šios šalies žemelė, kuri 
tavo vargus ir rūpesčius 
pridengė ant visados.

J. Bimba

Prisiminus Petrą Vizbarą
1958 metų gegužės 14 d. 

Central Maine General li
goninėje mirė Petras Viz
baras, sulaukęs 71 metų 
amžiaus. Pasirgęs tris die
nas, mirė nuo širdies smū
gio. Buvo gimęs Lietuvoje 
1887 m. gegužės 3 d. Iš
dirbęs virš dešimties metų! 
Madison, M-e., popierinėje, 
dėl nežinomų priežasčių ap
sistojo Lewistone ir čia gy
veno iki mirties.

1954 m. sausio 1 d. Petras

Petras Vizbaras
persikėlė iš pavienių LLD 
narių į mūsų 31 kuopą. Bu
vo geras Laisvės rėmėjas ir 
apšvietą mylįs žmogus ir su 
visais bandė gerai sugyven
ti. Buvo kiek ir pasiturin
tis, atrodė, kad galėjo nors 
kiek prašmatniau gyevnti, 
negu gyveno Jo asmenyje 
netekome gero ir sugabaus 
Laisves bendradarbio. Mes 
pasigendame Petro rašinė
lių Laisvėje.

Velionis Lietuvoje paliko 
vieną seserį Antaniną ir 
vieną giminaitę Akviliją 
Marcinkevičiūtę.

Tebūna ramu ilsėtis Ą- 
žuolų kalnelio kapinėse. Ta
vo kapą puošia gražus ant
kapis.

Marijona Blėkiene
1958 m. rugpiūčio 10 d. 

mirė Marijona Žilinskaitė- 
Blėkienė 80 metų amžiaus. 
Gimusi ir augusi Lietuvoje. 
Būdama 22 metų atvažiavo 
į Ameriką. Velionė nesvei- 
kavo jau per keletą metų. 
Taipgi nepriklausė jokiai 
draugijai. Paliko dukterį 
Mary Condon Augusta 
State namuose ir brolio sū
nų Žilinską Rumford, Me., 
taipgi giminaitį Joną Ži
linską, dabar gyvenantį St. 
Petersburg, Fla. Palaidota 
religiniai M t. Hope kapinė
se.

Du filmai iš Lietuvos, “Til
tas” ir Kanados lietuvių 

g r u P ė Lietuvoj e, bus 
rodomi rugsėjo 28 d.

Lietuvių Neprigulmingų 
Kapinių Korporacija Wyo
ming, Pa., ir Plymoutho 
LDS ir LLD kuopos susi
tarė parodyti viršminėtus 
filmus, t. y. krutamuosius 
ir kalbamuosius paveikslus, 
šios apylinkės lietuviams.

Kadangi šios apylinkės 
lietuviai, kaip ir visos Ame
rikos senesnieji lietuviai, 
daugumoje yra apleidę savo 
kratšą Lietuvą jau apie 50 
metų suvirs, tad malonu 
bus pamatyti ir prisiminti 
savo senojo krašto' laukus, 
upes, ežerus ir gražiąją 
gamtą Lietuvoje, ir ką vei
kia dabartiniai mūsų jau
nesnieji broliai ir sesutės 
Lietuvoje.

Šie filmai bus parodyti 
Lietuvių Nęprigulmi n g o s 
Bažnyčios svetainėje, 206 
Parrish St., Wilkes-Barrej. 
Svetainė bus atdara nuo 1 

I vai. popiet, filmo rodymas 
prasidės 2-rą vai. ir tęsis 
per apie pustrečios valan
dos. Taigi prašome nesivė- 
linti, nes filmai bus pradėti 
rodyti skelbiamu laiku.

V. Žilinskas

Pataisymas

Rugsėjo 10 d. įvyko Mo
terų Klubo susirinkimas. 
Daug draugių dalyvavo. 
Apsvarsčius bėgančius rei
kalus, buvo svarstyta ir 
Laisvės vajaus reikalai, nes 
vajus prasidės su spalio 
pirma diena.

Nutarta surengti pažmo- 
nį, kad būtų gera proga su
sitikti su didesniu Laisvės 
skaitytojų skaičiumi, taip
gi su jos rėmėjais. Dėl ge
resnių pasekmių nutarta 
rengti bendrai su LLD 50 
kuopa. Gedemino Draugys
tės svetainė jau paimta spa
lio 25 d.

Serga šios drauges:
Ona Balzar turėjo rimtą 

operaciją. Ji randasi Clif
ton Springs, N. Y., sanata- 
riume. Buvome ją aplanky
ti. Ji jaučiasi geriau ir ge- 

' rai atrodo, bet dar mano 
. pabūti ligoninėj porą savai
čių.

Antanina Duobienė turė
jo operaciją ant akies. Da
bar jau yra namie. Abiem 
draugėm linkime greitai ir 
pilnai pasveikti!

Spalio 11-tą įvyks Gede
mino Draugystės metinė 
vakarienė.

Spalio 19 įvyks žuvautojų 
vakarienė ar pietūs.

L. Bekis

Praėjusio antra d i e n i o 
“Laisvėje” iš Avalon, N. J. 
tilpo žinutė, kad d. Juozas 
Bekampis pasiduoda opera
cijai. Bet kai laikraštis jau 
buvo atspausdintas, gavome 
nuo jo telegramą: “Opera
cijos nebus. Sulaikykite 
pranešimą.”

Labai džiugu girdėti, kad 
draugo sveikatos pataisy
mui nereikės operacijos.

Leningradas. — šiomis 
dienomis Leningradą aplan
kė amerikiečių delegacija, 

! kuriai vadovauja Mrs. Roo- 
seveltienė. Tą delegaciją 
sudaro taip vadinami Jung
tinių Tautų Šalininkai.

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: Or. Alg. Margeris, 3325 
S. Halsted St., Chicago 8, III.

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

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Ine.
(Laišniuota per U.S.S.R.)

135 XV. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583

H6 E. 7th Street 
New York City 
Tel. YU. 3-0380

132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapcl 

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

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

Girard Ave.

(arti subways) (tarp 6th ir 7th Avės.)
MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINES:

308 W. Fourth St.
Boston 27, Mass.

5-4724 Tel. ANdrew 8-5040
11339 Jos. Campau 632 W.
Detroit 12, Mich. Philadelphia 23, 1’a.
Tel. TOwnsend 9-3980 Tel. WAInut 5-8878

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

Jie su mielu noru suteiks jums informacijas.
firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% garan
tus pristatytas. Išsiunčiame i 48 valandas. Adresatą pasiekia į 6-7 savaites;

Methuen, Mass.
Pastaba prie drg. S. Pen- 

kausko korespondencijos iš 
Lawrence, Mass., kuri tilpo 
Laisvėje rugsėjo 9 d. Pir
miausia, drg. Penkauskas 
nepažymėjo, kokią dieną ta 
parė įvyko, o ji įvyko rug
pjūčio 30 d. Maple . Parke. 
Antras dalykas, tai apie 
Onos Krajauskienės rapor
tą iš kelionės po Lenkiją. 
Drg. Penkauskas pažymė
jo, kad ji kalbėjo dvi valan
das. Tai reikia gero kalbė
tojo tiek laiko iškalbėti. Na, 
o draugė Krajauskienė pa
ti pasisakė, kad ji nėra kal
bėtoja ir kad pirmą kartą 
stojasi kalbėti prieš didesnį 
būrį žmonių. Ji davė gerą 
raportą iš kelionės. Ji turi- 
daug pažinčių Methuene ir 
Lawrence, tai ir šnekėjosi 
su jais privačiai prie stalo.

J. Gaidys
Mūsų didelė ir patikima

M kad kiekvienas paketas
Jjoro paštu j 7-12 dienų.
\ Mūsų raštinėse randasi

. lykų: skepetaičių, batų, laikrodžių, laikrodėlių, ir t. t. už labai žemas kainas.
Atsiminkite: mes esame specialistai reikale išsiuntimo paketų.

pilniausias pasirinkimas įvairių. pirmos rūšies valgių. Taipgi išdirbystės da-
Maskva. — Centrinėje 

Azijoje surasta daug seno
vės liekanų, jų tarpe pinigų 
ir auksinių indų.

Mrs. Frank M. Drigotas
1958 metų rugpiūčio 30 

d. mirė mūsų biznieriaus 
Frank M. Drigoto moteris 
Sophie A. Drigotas, 43 me
tų amžiaus. Mirė ant ope
racinio stalo. Velionė jau 
per nekurį laiką sirginėjo.

Sophie buvo čia gimus ir 
augus, baigus aukštesniąją 
mokyklą 1934 metais. Duk
tė Jono ir Sophie. Yaškus- 
Kantauskis.

Liko liūdesyje jos vyras 
Frank Drigotas, josios tė
velis, sesutė, brolis ir duktė 
-oųjc (uXiojbq) saiuBf 
m as, Arlington, Pa., ir du 
sūnūs Francis ir Martin 
Drigotas. Palaidota M t. 
Hope kapinėse.

Mūsų širdinga užuojauta 
Frank Drigoto šeimai ir 
velionės t ė v e 1 i a m s J. S. 
Kantauskiams.

Koresp.

Atkasė kapą ir rado 
senovės brangenybes

Maskva. — Gautas pra
nešimas, kad Centrinėje A- 
zijoje farmeriai užėjo se
novės kapą, kuriame rasta 
daug brangių daiktų. Ma
noma, kad kapas bus apie 
900 metų senumo.

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 “Laisvė”
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenės J

Ji bus išleista iš anksto užsiprenumeravimo būdu. Prenu- I 
meratorių vardai bus išspausdinti knygoje. Knygos spaus-1 
dinsime tik tiek, kiek iš anksto surinksime prenumeratų. I

Prašome Tuojau Užsisakyti j 

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

Prašome Veikti Greitesniam Išleidimui | 
Nelaukite asmeniškų paprašymų knygą užsisakyti, bet j 

tuojau imkite plunksną, išrašykite čekį sumoje $2.00, 1 
dėkite į voką ir siųskite “Laisvei.” Aiškiai parašy- | 
kite savo vardą, nes jis bus išspausdintas knygoje. |

Siųsdami Money Orderį ar čekį, LAISVĖ
išrašykite tik “LAISVfc" 110 12 Atlantic Avenue

ir adresuokite— Richmond Hill 19, N. Y.

5 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., rugsėjo (Sept) 19, 1958
■'**" I- ,



Baltimore, Md.
Trumpa peržvalga

Vietinė LLD 25 kp. yra 
vietos veikimo pulsas, tai 
apie ją ir reikia daugiau
siai kalbėti. Kuopa savo 
tarimus stengiasi vykinti 
gyveniman, kiek tas gali
ma.

Spauda yra svarbiausias 
įrankis ir “Laisvės” vajus 
jau visai arti. Rugsėjo 13 
d. kp. susirinkime sužinota, 
kad Pittsburgho vajininkai 
yra iššaukę mūsų kuopą į 
lenktynes naujų skaitytojų 
gavimo vajuje. Žinoma, 
lenktynės yra praktiškas ir 
geras darbas. Mūsų kuopa 
pakvietimą priėmė ir išrin
ko vajininkais P. Paserskį, 
ir A. Žemaitį. Supranta
ma, darbuosis ir kiti kuopos 
nariai.

Kitų miestų lietuviai 
džiaugiasi pamatę iš Lietu
vos filmą — “Tilta,” tai ir 
mes, baltimoriečiai, norime 
ta galimybe pasinaudoti. Iš
rinkta komisija, kuri suži
nos, kada galima gauti fil
mus, ir apie tai bus vėliau 
Į) ra nešta.

Svarstyta ir LLD centro 
pasimojimas 1960 metais 
išleisti Amerikos Lietuvių 
Pažangaus Judėjimo Istori
ją. Iš Centro pranešimo 
aišku, kad paruošimui me
džiagos reikalinga kolonijų 
talka. Kuopa nutarė laiky
ti specialų susirinkimą spa
lio 4 d., 0. Kučiauskaitės 
kambariuose, 2538 McHen
ry St. Kas tik turite tuo į 
reikalu medžiagos, dalyvau
kite, o kurie negalėsite da
lyvauti, tai praneškite laiš
ku virš nurodytu antrašu, 
ar skambinkite telefonu 
Gilmore 5,2463. Būsime dė
kingi už suteikimą istorinės 
medžiagos.
LLD šeštos apskrities kon

ferencija įvyks spalio mė
nesį. Dieną ir vietą pa
skelbs Philadelphijos drau
gai, nes jiems pavesta rū
pintis. LLD 25 kp. pasirū
pins pasiųsti į konferenciją 
pilną delegatų skaičių, kad 
ji būtų pasekminga.

Spalio 11 d. įvyks LLD 
25 kp. susirinkimas. Visi 
nariai ir narės dalyvaukite.

Korespondente

So. Boston, Mass.
Kaip galima pasiųsti 
pinigus į Lietuvą?

Aš praeitą kovo mėnesį 
pasiunčiau per agentą, ir 
jie gavo pinigus į keturias 
savaites laiko. Jiem buvo 
išmokėta 8 rubliai už vieną 
Amerikos dolerį. Mat, pini
gų kursas nestovi ant vie
tos. Viena diena būna bran
gesni, o kita pigesnį. Bosto
no ir apylinkės agentas ran
dasi Chelsea, Mass., kuris 
persiuntinėja pinigus į vi
sas sovietines šalis.

Laisvėje rugsėjo 12 d. š. 
m. tilpo iš Lawrence, Mass., 
trumpas pranešimas apie 
rūbų siuntimą į Lietuvą. 
Pasiraso A. V.

Argi A. V. nežino, kad jis 
atliko apmokamą garsinimą 
laikraštyje? Jeigu ta firma 
duoda kitiem laikraščiam 
apmokamus garsinimus ir 
per radiją kas sekmadienis 
garsina (per lietuviškas 
programas), tai kodėl drg. 
A, V. pagarsina už dyką 
laikraštyje tą firmą?

J. Gaidys

IŠNUOMAVIMAI
IŠSINUOMOJA APARTMENTAS

5 dideli, puikioje tvarkoje rūmai, 
ant 1-mų lubų. Dėl randos susi
tarsime. Šaukite penktadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadieniais. VA. 
1-4013. Kitomis dienomis SU. 1-7132

(89-91)

Toms River, N. J.
Sunkiai susirgo drauge 

Ražanskiene
Turėjo širdies ataką, ne

spėjo sustiprėt ir vėl kita 
liga prikibo, kojos sutino, 
negali vaikščiot. Dabartiniu 
laiku randasi ligoninėj La
kewood, N. J.

Draugė Ražanskiene yra 
daug veikusi ne tik lietu
viškose organizacijose, bet 
ir tarptautiniam darbinin
kų judėjime. Ji neturi daug 
asmeninių draugų, bet ji tu
ri turėt daug idėjos draugų. 
Draugai ir draugės, para
šykit j a i suraminančius 
laiškus bei atvirutes, sutei
kit jai malonumą. Dabarti
nis jos antrašas: 619 Aca
demy Drive, Point Pleasant, 
N. J.

Linkiu skubaus pasveiki
mo.

Idėjos Draugė M. G.

Scranton, Pa.
Svarbus pranešimas ir 

užkvietimas
Rugsėjo 28 dieną, sekma

dienį,, šių metų, pas mus, 
Scrantone, bus rodomi iš 
Lietuvos filmai. Filmus ro
dys visiems gerai žinomas 
fotografas S. R a u d u v ė, 
Pittstonietis. Bus rodoma 
West Side Lietuvių Pašalpi- 
nio Klubo svetainėje, 1810 
Jacson St. Rodymas prasi
dės punktualiai kaip 7 vai. 
vakare, tad nesivėluokite, 
nes nebus laukiama anei 
minutės.

Šie filmai ir jų rody
mas tai svarbus istorinis 
įvykis, nes niekad pirmiau 
Lietuvoje net ir nesapnuo
ta apie savo, pačių lietuviu 
artistu, sukūrimą filmų. Gi 
šie filmai yra gyvenimo 
faktas, tad kiekvienam lie
tuviui, kuris dar nėra išsi
žadėjęs lietuvystės ir gim
tojo krašto, yra labai svar
bu pamatyti. Įžanga nemo
kama. i

Visus širdingai kviečia 
rengėjai, tad visi rugsėjo 
28 d. į minėto klubo svetai
nę !

Washin gtonas. — World 
Bank suteiks Indijai $85,- 
000,000 paskolos pratiesi- 
mui geležinkelių.

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, M D.

Veikėjai rengia pikniką sekmadie
nį, rugsėjo (Sept.) 28 d., pradžia 1- 
mą valandą popiet, Deltuvų ūkyje, 
Howard County, Howard Sta., Md.

Gerbiami piknikų lankytojai! 
Kviečiame visus iš arti ir toli at
važiuoti į šį pikniką ir linksmai 
praleisti laiką tyrame ore. Bus pa
gaminta užkandžių, taipgi bus gar
daus vandenėlio sausai burnai pa
drėkinti. O nuo karščio čia po me
džiais rasite pavėsį. Įžanga nemo
kama.

Kviečia visus Veikėjai.

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia puikią va

karienę, įvyks sekmadienį, rugsėjo 
(Sept.) 28 d., Choro patalpoje, 153 
Hungerford St., pradžia 5-tą vai. 
vakare.

Po vakarienės bus šokiai, J. Mar
tin muzika. Choro nariams nemo
kamai. Svečiai turės primokėti.

Kviečiame visus atsilankyti ir 
prašome nesivėlinti, kad po vaka
rienės turėtume laiko pasilinksmin
ti. Rengimo Komitetas (90-91)

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.

“LAISVES” 
KONCERTAS 

Įvyks Sekmadienį

Lapkr. 9 Nov.
Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Avenue
Richmond Hill, N. Y.

JONAS GRUBIS
Staiga ir netikėtai mirtis 

iš gyvųjų tarpo išbraukė se-

gerą pažangietį Joną Gru
bį. Mirė beveik nesirgęs, 
nors paskutinėmis keliomis 
dienomis buvo pradėjęs 
skųstis rankų negalavimu. 
Dar sekmadienį, rugsėjo 14 
d., jis ir žmona Elzbieta 
vakarienę pasivalgę, išėję 
pasivaikščiojo, sugrįžę na
mo nuėjo gulti kiekvienas į 
savo miegrūmį. Pirmadienį, 
rugsėjo 15 d., ryte Elzbieta 
nesulaukus jo pusryčių val-

JONAS GRUBIS 
gyti, apie devintą valandą 
nueina pasižiūrėti, kas at
sitiko su jos Jonu ir randa 
jį nebegyvą. Širdis, matyt, 
Jonui sustojo plakus. Mirė 
sulaukęs 68 metų.

Jono lavonas buvo pašar
votas Williamsburge Bie
liausko šermeninėje. Daug 
draugų ir prietelių jį lankė. 
O šiandien, rugsėjo 19 d., 
9 vai. ryto, išvežamas į 
Bridgeport, Conn., palaido
jimui šalia jojo pirmosios 
žmonos. Mat, kadaise Jonas 
buvo Bridgeporte gyvenęs 
ir iį pamėgęs.

Dideliame nuliūdime pa
siliko velionio žmona Elz
bieta Grubienė, buvusi Ku- 
kenienė, su kuria jis vedė 
prieš penkerius metus, duk
tė Mrs. Elma Milton. kuri 
gvvena Floridoįe ir skubiai 
lėktuvu antradieni pribuvo 
rūpintis tėvo palaidojimu. 
Taip staigi ir nelaukta tėvo 
mirtis dukterį smarkiai pri
trenkė. Taipgi liūdi savo 
brolio vienas jo brolis Pitts- 
burghe, sesuo Saginaw, 
Mich.. ir kitas brolis, ir se
suo Lietuvoje.

Jonas Grubi s Lietuvoje 
paėjo nuo Lazdijų, buvo su- 
valkinis dzūkas, beveik kai
mynas mūsų taip pat veik
laus dzūko Petro Grabaus
ko, Amerikon atvyko 1907 
metais.
darbininkas ir visą gyveni
mą. aišku, nelengvai turėio 
dirbti pasidarymui sau ir 
še:mai pragyvenimo. Labai 
daug savo laiku yra veikes 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijime. Laikydavo mūsų 
parengimus, nuošird ž i a i 
remdavo Laisvę. Buvo drau
giško, linksmaus būdo žmo
gus.

Giliausia mūsų užuojauta 
Jono žmonai Elzbietai, duk- 
raipr žentui, broliams ir se
serims. draugams ir priete- 
liams. O tau, Jonai, amžina 
ramybė užbaigus gyvenimo 
kelionę.

paprastas

DIDYSIS NEW YORKAS
Šis tas iš Aido Choro 

pamoką
Pamokos įvyko rugsėjo 

11 d. Mums mokytoja išda
lino lapelius su dainomis.. 
Vienos dainos naujos, kitos 
senesnės, bet visos gražios. 
Na, ir pradėjome mokytis 
dainas, kurios bus dainuo
jamos artėjančiame choro 
koncerte, kuris įvyks Liber
ty auditorijoje gruodžio 
mėn. 7 d.

Pamokos gražiai vyko ir 
smarkiai pasimokėme.

Choro pirmininkas davė 
pranešimą iš įvykusio pik
niko. Pasirodė, kad pikni
kas gerai pavyko, chorui 
liko paramos.

Pamokos anksčiau prasi
dėjo ir anksčiau baigėsi. 
Pertraukoje J. Grybas pa
kvietė visus aidiečius nueiti 
i auditorijos restorantą. 
Ten draugė Ona Titanienė 
turi paruošusi choriečiams 
gražias vaišes. Nuėjome že
myn ir radome įvairių val
giu ir daug kitko, kas su 
valgiais eina. Užkandę ir 
pasikalbėję, sudainuojame 
jai ilgiausių metų, ir paskui 
dar padainavome keletą 
liaudiškų dainų. Pirminin
kas pakvietė d. Titanienę 
pasakvti keletą žodžių. Ji
nai sakė: Myliu dainas, my
liu Aido Chorą, ir proga 
mano anūkės, vedybų noriu 
jus visus pamatyti. Prisimi
nė apie savo vyrą, kuris 
vaišėse nedalyvavo, nes bu
vo auditorijoje tą dieną 
daug dirbės, pavargęs.

Visi aidiečiai širdingai 
dėkoja draugams Tita
nfams už 
ma.

Dabar

didelį nuoširdu-

chbro pamokos 
ketvirtadieniais. 

Pradžia 7:30 v. v.
Choro Korespondentas

Inwood Hill Pa r k e, 
Bronkse, koks tai piktada
rys peiliu nudūrė moteriškę 
Ingebord Bertelsen, 21 me
tų, neseniai atvykusią iš 
Vokietijos. Ji buvo vedusi 
su komercinio laivyno jūri
ninku.

Washingtonas. — Patir
ta, kad TSRS daro spaudi
mą j Japoniją, idant ji vers
tų Jungtines Valstijas .iš
traukti savo karines jėgas 
iš Japonijos.

Washingtonas. — 1959 
metais Amerika turės savo 
kultūrinių atsiekimų paro
dą Gorkio Parke Maskvoje, 
o Tarybų Sąjunga tokią 
pat parodą Koliseume New 
Yorke.

Joną Grubį išlydint šer
meninėje 9 vai. ryto pasku
tinio atsisveikinimo žodį 
tars Laisvės redaktorius 
Rojus Mizara.

Rep.

Adv. K. Michelsonas nuteistas 
kalėjimai! nuo 3 iki 5 metų

Plačiai Amerikos lietu
viams žinomas lietuvis ad
vokatas Keistutis Michelso
nas pakliuvo didelėn bėdon 
už dideles suktybes. Pasi
rodo, kad teismas jį smar
kiai nubaudė. Vietinis did- vės, sakė viršininkams, kad 
lapis “Daily News” rugsė- jos Michelsonu pasitikėjo, 
jo 18 d. padavė iš teismo to- nes jis kalba jų kalba... 
kią žinią:

“K. William Michelson, 
40 metų amžiaus, suktas 
advokatas, kuris prisipaži
no apsukęs dvi klijentes mo
teriškes ant $20,000 ir, sa
koma, pavogęs dar kitus 
$38,000 nuo kitų žmonių, 
vakar nuteistas nuo 3 iki 5 
metų į Sing Sing kalėjimą.

“ ‘Jūs esate sveikas, tvir
tas ir nutukęs ir gyvenote 
iš jų,’ pasakė Queens pavie
to teisėjas Edward Thomp
son Michelsonui, nurodyda
mas į jo aukas. ‘Jūs esate 
piktas sutvėrimas. Bet ko
kie jūsų gražūs, tušti paža
dai atsiteisti yra beverčiai.’

“Michelsonas, kuris gyve
na po num. 87-57 252nd St., 
Bellrose, L. L, birželio 20 d. 
prisipažino kaltu paėmęs 
$12,000* nuo Mrs. M. Alek-

sejus .65 metų, gyvenančios 
85-39 78th St., Woodhaven, 
Queens, ir $8,000 nuo V. 
Januška, 162-22 85th Avė., 
Jamaica.

“Moteriškės, abidvi lietu-

“Distrikto prokuroro pa- 
gelbininkas Frank Caccia- 
tore pareiškė, kad kiti nu
siskundimai prieš advokatą 
sudaro viso $58,000.”

Nežinia, kada adv. Mi- 
chelsonas bus pasodintas į

Mirė Lenora Mackevičie-. 
nė. Palaidota rugsėjo 16 d.l 
Liūdesyje liko vyras Anta
nas, sūnus John, dukterys 
Frances ir Veronica, trys 
anūkai. Laidotuvių reikalus 
vedė Bieliausko įstaiga.

Juozas Kasmočius buvo 
nuvykęs į Gardner, Mass., 
aplankyti brolį. Radęs jį 
įkyrios ligos sunkumuose, 

i parsivežė jį i Brooklyną. 
Jis ir žmona Elzbieta ligonį 
prižiūri.

Valerijonas Jonauskas 
tūlą laika svečiavosi pas 
švogeri Joną Sutku. gyve
nanti Middleboro. Mass.

—Liūdną turėjau vizitą, 
—sako jis. —Palaidojome

Sing Sing kalėjimą. Taipgi i buvo pažangi. Jos gaila kaip 
nežinia, ar jis dar bandys1 .... 
apeliuoti prieš nuteisimą.

Kaip ten nebūtų, gaila j 
dar jauno, gabaus ir se
niau buvusio veiklaus lietu
vio. Juk jis turėjo gerą 
profesiją, savo laiku už
dirbdavo gerai, būtą galė
jęs, jei mokėjęs, gražiai su 
savo gražia šeima gyventi. 
Bet, matyt, kas nors jo gy
venime pasuko jį į šitą pa
vojingą, klaidingą kelią. 
Nuskriaudė visą eilę. gerų 
žmonių, pažemino lietuvių 
varda.

sesers ir kai]) draugo.
Velionė Eva Sutkus (Jo- 

| nauskaitė) buvo kilusi iš 
Sedos rajono, Ylakių apy- 
l’nkės, Stripinių kaimo.

Jurgis Nalivaika buvo ' 
nuvykęs į Gardner, Mass.,

Jurgis sako, . kad jam

Po miestą pasidairius
Pan American World Air

ways praneša, kad su spalio 
26 d. iš N. Y. International 
orlaukio, Queens miesto da
lyje, jau skraidys reakty- 

(jet) lėktuvai

Visų tautą kultūros 
vakaras su programa

Spalio 10 d. New Yorke 
yra rengiamas nepaprastas 
tautinių grupių kultūros 
vakaras su šaunia muzikos, 
dainų ir šokių programa. 
Manoma, kad visų didesnių 
tautinių grupių talentai pri
sidės prie šio parengimo su
darymo tokiu, kokie retai 
kada'yra šiame didmiestyje 
buvę. Gi kultūros vakarą 
rengia Nacionalinis Ameri
kinis Sveturgimiams Ginti 
Komitetas. Par engi m a s 

kada pėsti eina skersai gat- įvyks Jugoslavų salėje, 405 
vę, tai automobilistams ne
valia sukti į šalis. Kita, 
Šviesos pirmiau turėio tik 
du veiksmus — buvo žalios 
ir raudonos, o dabar dar 
turi ir trečia pėstiems per
eiti, “Walk”.

Gardneris — ne tas, kokį 
paliko išvažiuodamas i 

j Brooklyną prieš keliasde
šimt metų. Daugumą jau
nystės draugų dalginmkas 
jau nusavino, kai kurie iš
važinėjo kitur, suradęs tik 
kelis pažįstamus.

viai 
pą.

į Euro-

Iš New York o į Paryžių 
j abi puses bus $489.60, į 
Londoną — $453.60, ir Ro
mą — $591.80.

Važiuotės. viršininkai sa
ko, kad valdymas “jaywal- 
kerių” sudarė didelį auto
mobilių užsikimšimą. Mat,

Pirmadienį žydų tautos 
žmonės pradėjo Naujus-me- 
tus, kurie skaitomi 5,719 
metais “nuo svieto pra
džios”. Supra n t a m a, ta 
skaitlinė su svieto pradžia 
nieko bendro neturi.

New Yorke yra daug žy
dų tautos žmonių, tai mies
to majoras paskelbė, kad 
laike švenčiu galima pasta
tyti automobilius ir ten, 
kur kitaip yra draudžiama.

1

Namų savininkai pasi
genda, kad jie dar negavo 
taksų “bilų”. Mat, miestu 
viršininkai ilgai svarstė, 
kiek pakelti taksus. Taksų 
kontrolieris L. E. Gerosa 
sako: “Mes jau turime už
tektinai aukštus taksus”. 
Gal būti šį kartą taksai ne
bus pakelti.

West 41st St., Manhattan.
Programos išpildymui 

yra kviečiami tautiniai cho
rai ir mėgėjų grupės, taip 
pat pavieniai artistai, solis
tai ir tt.

Įžanga bus tik $1. Tikie- 
tus galima iš anksto įsigyti.

Koresp.

Pittsburgh, Pa. — James 
Symes, Pennsylvania gele- 
žinkel'ų kompanijos prezi
dentas, sako, kad Tarybų 
Sąjungos geležinkeliai yra 
geresni už Amerikos.

Hclp Wanted—Female

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

Mirė Dr. Jersey Glicks- 
man. Komercinė spauda jį 
skaitė “specialistu” Tarybų 
Sąjungos reikalais, nes jis 
parašė knygą “Tell the 
West”. Jis nebuvo tos šalies 
reikalais joks specialistas, 
bet tik pataikūnas tų, ku
riems rūpi skelbti prieš 
TSRS propagandą.

Paieškojimai
PAIEŠKAI) TRIJŲ BROLIŲ

Paieškau savo 3 brolių: Stanislo
vo, Vlado ir Jeronimo Buividų, sū
nų Jeronimo. Kilę iš Raseinių ap
skrities, Girkalnio apylinkės. Ame- 
rjkoje gyveno Chicagoje. Prašau 
juos pačius arba jų šeimas atsiliep
ti šiuo antrašu:

Ariogalos rajonas
Raudonoji žvaigždė
Ona Buividaitė (Banaitienė)
Lithuania, USSR

TUOJAU PRIIMAMA
Slaugystės Progos 

REGISTRUOTOMS SLAUGĖMS

• TUOJAU
dėl 25 lovų moderninėje 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)

HELP WANTED MALE

j*
i,

I

SIŲSKITE DOVANŲ PAKUS JŪ SŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų į USSR: LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, 

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

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

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

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

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

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iik 4 popiet.
NEWARK0 RAŠTINI! ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.
SECOND AVE. RAŠTINIS ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 1 V. DIENĄ.

78—2nd Avė.
New York 3, N. Y.
ORegon 4-1540

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

Aš, Anelė Degutienė, duktė Be- 
liūnienės (Aleksiūnaitės), ieškau sa
vo dėdės Jono Aleksiūno, sūnaus 
Motiejaus, iš Palapiškių km., Aukš
tadvario valsč. Pirmiau jis gyveno 
Čikagoje. Mano motina, o Jono se
suo, labai norėtų susirašyt su juo. 
Prašome atsiliepti šiuo adresu;

Jezno rajonas
Užuguosčio paštas
Anelė Degutienė
Lithuania, USSR

REIKALINGAS

Patyręs
Chief Dietitian 

Kreipkitės j administratorių 
MESSENA HOSPITAL 

MESSENA, N. Y.
(87-93) 

-----------------------------------į-------------
fr.K'************!**!*****!***!*****

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

11601 Jos. Carnpau Avė. 
Detroit 12, Mich.
TO'vnsend &-0298

1241 Ashland Avė.
Chicago 23, Ill.
IHJmbold 6-2818

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

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MĖSOS IR WURSTWAREN

A-l ACTION ALWAYS

PIANOS
And Musical Instruments 

Highest Prices Paid

JACK KAHN MUSIC CO.
Freeport 9-2288

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St.j:

6 p— Laisve (Liberty)—Penkt., rugsėjo (Sept.) 19, 1958
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