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KRISLAI
Padėtis—Įtempta.
Jis gyvens Anglijoje.
Atmetė peticijas.
Išgirskite Davisą.

Rašo R. Mizara

Tarptautinė padėtis įtempta. 
Prezidentas Eisenhoweris “at
metė” N. Chruščiovo laišką, 
smulkiai dėstantį pavojus, su
sidariusius Tolimuosiuose Ry
tuose dėl Quemoy .ir Matsu 
salų.

Be abejojimo, prezidentas 
’ Chruščiovo laišką skaitė, o jei 
* ir neskaitė, tai jo turinį jam 

atpasakojo kiti, bet “atmetė.”
Kinijos vyriausybė jau ke

lintą kartą įspėja JAV dėl 
mūsų karinių jėgų veiksmų 
jos, Kinijos, vandenyse.

Jungtinių Tautų 13-o joje A- 
samblėjos sesijoje debatai Ki
nijos klausimu pasiekė labai 
“aukštą čiukurą.”

Pasitarimai Varšuvoje, šiuos 
žodžius rašant, nerodo nieko 
gero.

Vis tai blogi ženklai, turį 
savyje didelių pavojų.

Tikėkime, kad taikos trokš
tanti žmonija išeis laimėtoja. 
Tikėkime, kad bus išvengta 
karo.

Paul Robesonas dabar yra 
Anglijoje. šiomis dienomis 
spauda paskelbė, jog artistas 
Robesonas žada apsigyventi 
Londone!

Jei taip bus—nuostolis Ame
rikai.

Tiesa, nemaža žymių ameri
kiečių buvo apsigyvenę Ang
lijoje. Pavyzdžiui, rašytojas 
Henry James; dabartinis žy
musis poetas EIJiot taipgi gy
vena Anglijoje. O artistą 
Charli Chaplina, kuris nors ir 
nebuvo amerikiečių kilmės, 
makartistai iš šios šalies išė
dė.

Paul Robesonas, kaip žinia, 
Amerikoje buvo boikotuoja
mas; jam sunku buvę gauti 
koncertams sales; per ilgą lai
ką Valstybės departmentas 
neišleido jo išvykti į užsienį. 
Visa tai daryta dėl to, kad 
Robesonas — ne tik artistas, 
dainininkas, aktorius, o ir vi
suomenininkas, kovotojas už 
negrų teises.

Gevendamas Anglijoje, jis 
jaučiasi, turėsiąs laisvę kada 
norį ir kur nori išvykti ir vėl 
laisvai sugrįžti. Neseniai jis 

> lankėsi Tarybų Sąjungoje, kur 
turėjo eilę koncertų. Neužil
go jis žada ir vėl ten vykti, 
kad galėtų duoti koncertus vi
sose tarybinėse respublikose.

New Yorko valstybes sekre
torius, demokratų politikie
rius, atmetė Harlemo žmonių 
peticijas, reikalaujant, kad 
Benjamin J. Davis būtų įdėtas 
į rinkiminį sąrašą. Davis ryžo
si kandidatuoti į New Yorko 
valstijos senatoriaus vietą.

Vadinasi, B. J. Davis sąraše 
nebus, nes taip patvarkė De 
Sapio, bijodamas, kad šis vei
kėjas “nesubytytų” demokra
tų partijos kandidato.

B. J. Davis — komunistas. 
Prieš metų eilę jis buvo iš
rinktas į New Yorko miesto 
tarybą, kur pavyzdingai atli
ko savo pareigas.

Penktadienį, rugsėjo 26 d., 
Carnegie Hali svetainėje, New 
/Yorke, įvyks masinis mitingas, 
guriame Davis kalbės ir aiš
kins, kodėl demokratų parti

Lehmanas stoja už pakraščių 
salų grąžinimų Kinijai

Karšti buvo debatai del 
Kinijos priėmimo j JT

Alžyro valdžia užsienyje ir 
arabu žmonių vienybe 

C

New Yorkas. — Buvęs 
New Yorko valstijos guber
natorius ir vėliau senato
rius Herbert H. Lehmanas, 
demokratas, parašė “New 
York Timesui” laišką. Jis 
nesutinka su prezidento Ei- 
senhowerio pareiškimu, kad 
būk jam Kongresas pavedė 
net į karą eiti dėl Quemoy 
ir Matsu salų. Lehmanas ra
šo, kad 1955 metais jis bu
vo senatorius, balsavo prieš 
tą rezoliuciją, kuri buvo 
priimta, kaip “blank check”. 
Dabar ta rezoliucija grūmo- 
moja sunaikinti Amerikos 
žmonių vienybę .ir “taiką 
pasaulyje”.

Lehmanas rašo, kad 
Čiang Kai-šekas sutraukė 
trečdalį savo karinių jėgų

Prašo prezidento 
paleisti komunistus

Washingtonas. — Trisde
šimt keturi Amerikos moks
lininkai, kunigai, politiniai 
veikėjai ir visuomenininkai 
įteikė prezidentui Eisenho- 
weriui prašymą, kad paliuo- 
suotų komunistų vadus Gil
bert Greeną ir Harry Wins- 
toną. Psirašiusių tarpe yra 
ir socialistų vadas. Norman 
Thomas.

G. Green ir Winston yra 
nuteisti pagal Smith Act 
įstatymą, kuri Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas skirtingai išaiškino, 
negu jis buvo taikomas ko
munistų vadams.

ANGLŲ LIBERALAI 
STOJA Už TAIKĄ

Londonas. — Anglijoje ir 
liberalai nepasitenkinę da
bartine konservatyvu val- 
dž:a. Liberalų vadas Jo Gri- 
mond sako: “Anglija pri
valo tuojau sulaikyti atomi
nių ir hidrogeninių bombų 
gamininmą ir atsisakyti se
kus Jungtinię Valstijų poli
tiką.”

Oslo. — Norvegu aliejinis 
laivas “Bjorgsund” išgelbė
jo 11 amerikiečių, kurie bu
vo nukritę su kariniu lėktu
vu į Atlantą.

jos politikieriai atmetė 5,000 
žmonių peticiją.

Šiame mitinge bus gera ir 
koncertinė programa. Kurie 
tik galite, dalyvaukite. Pra
džia 7 :30 vai. vakare.

Nikita Chruščiovas paskelbė 
straipsnį, kreipiantį tarybi
nių tautų dėmesį i tai, kad rei
kią daryti TSRS mokyklose 
kai kurias reformas.

Komercinė spauda tuojau 
puolėsi Chruščiovą kritikuoti.

Bet kokią moralę teisę ji 
turi kritikuoti Tarybų Sąjun
gos mokyklas bei jų sistemą, 
kuomet JAV uždarinėjamos 
mokyklos tik dėl to, kad į jas 
nebūtų priimti keli negrai 
moksleiviai ?!

žiūrėkite, ponai, kas daro
si Arkansas ir Virginia vals
tijose !..

ant Quemoy salų užpuoli
mui ant Kinijos, ir tai yra 
jo karinė provokacija.

Lehmanas rašo: “Tos sa
los neturi kitokios strategi
nės svarbos, kaip tik užpuo
limui ant Kinijos sausyno. 
Istoriškai ir geografiniai 
yra dalimi Kinijos sausy
no”. Ir toliau jis rašo: “Mes 
neturime tarptautinių tei
sių pastatyti mūsų ginkluo
tąsias jėgas apgynimui tų 
salų. Duoti pasižadėjimai 
turi būti tuojau likviduoti.”

Lehmanas reikalauja, 
kad Jungtinės Valstijos pa
naudotu savo įtaką, idant 
Čiang Kai-šekas tuojau iš
kraustytų nuo tų salų savą
sias jėgas.

Pietinė Korėja ir 
vėl nori karo

Washingtonas. — Pieti
nės Korėjos atstovas Dr. 
You Chan Yang pareiškė, 
kad jeigu tik Formozos sri
tyje užsitęs mūšiai, tai Pie
tinė Korėja vėl imsis “žings
nių apvienijimui visos Ko
rėjos — puls Šiaurinę Korė
ją”.

Kaip žinome, Pietinės Ko
rė jos. ponai tą jau bandė 
1950 metais. Jų tas bandy
mas mūsų šaliai kainavo 
daug gyvasčių ir apie 20 bi
lijonų dolerių.

Rasistų veikimas 
ir žmonių laisvė

Washingtonas. — Valdiš
ki rateliai jaučia, kad rasis
tų prieš negrus veikla pieti
nėse valstijose labai pakir
to Amerikos vardą užsieny
je. Mūsų šalis milijonus do
lerių išleidžia propagandai 
per “Voice of Amerika”. 
Bet įvykiai pietinėse valsti
jose sumušė įrodinėjimus 
apie “visų laisvę”.

Tuo kartu rasistai pie
tuose nesiliauja. Little Rock 
nreste jau veikia “privati
nės’ mokyklos, ir pamokas 
teikia per televizijos imtu
vus.

DAUGIAU GINKLŲ 
IZRAELIUI

Washingtonas. —• Angli
ja, Francūzija ir Jungtinės 
Valstijos skubiai siunčia 
daugiau ginklų ir amunici
jos Izraeliui. Sako, kad Izra
elis yra pasitenkinęs ir nori 
savo ginkluotąsias jėgas 
pakelti iki Jungtinės Arabų 
Respublikos jėgų.

INDONEZIJA SUVALDĖ 
CHIANGKAIŠEKINIUS
Jakarta. — Indonezijos 

liaudies vyriausybė uždarė 
52 chiangkaišekinių kinų 
organizacijas. Tos organi
zacijos, po priedanga eko
nominių, socialių ir kultūri
nių reikalų, vedė propagan
dą prieš Kiniją.

(Mūsų korespondento)
Jungtinės Tautos. — Be 

svarbesnių klausimų, Jung
tinių Tautų 13-osios. gene
ralinės Asamblėjos sesija 
nutarė įdėti į savo darbų 
dienotvarkę “Ven g r i j. o s 
klausimą”.

“Vengrijos klausi m a s” 
patapo kažkokiu perpetua- 
liu (nuolatiniu) dalyku 
Jungtinėse Tautose. Po to, 
kai Vengrijoje buvo likvi- 

I duota kontr-revol i u c i j a, 
amerikiniai ir kitų šalių di
plomatai nuolat ir nuolat iš 
JT tribūnos apie Vengriją 
kalba, nors tai reiškia kiši
mąsi į kitos valstybės gry
nai vidujinius reikalus.

Vengrijos delegatas Enti
re Sik, priešinosi “Vengri
jos klausimui” statyti į 
Asamblėjos darbų dieno- 
tvarkį, pareikšdamas:

— Dėjimas “Vengrijos 
klausimo” į mūsų dieno
tvarkę yra daromas tuo 
tikslu, kad būtų nutrauk
tas domėsis nuo kitų, svar
bių tarptautinių problemų.

O kai dėl Imrio Nagy nu
teisimo mirti, nurodė End- 
re Sik, — jis buvo Vengri
jos išdavikas, norėjo Veng
riją paversti antra Korėja, 
dėl to ir buvo nubaustas 
aukščiausia bausme.

TSRS delegatas Valerian 
A. Zorinas sakė, jog Veng
rijos kontr-revoliuciją -fi
nansavo amerikiniai dole
riai tuo tikslu, kad toje ša
lyje būtų atsteigtas kapita
lizmas.

Čekoslovakijos delegatas 
Nosekas priminė, kad tie,

Vėliausios Žinios
Varšuva. — čionai ple

čiasi gandai, kad iš Kinijos 
ir Jungtinių Valstijų pasi
tarimo Tolimųjų Rytų rei
kalais nieko nebus. Kinija 
siūlė, kad būtų susitarta ne
vartoti 'ginklo Formozos ir 
Peskadorių salų reikale, bet 
kad Čiang Kai-,sekas iš
trauktų savo karines jėgas 
nuo Quemoy ir Matsu sa
lų. Bet, sako, Jungtinių 
Valstijų atstovas nesutinka.

New Yorkas. — Jungti
nėse Tautose yra nepasiten
kinimo, kad Kinija nepri
imta į šią organizaciją. Net 
tie, kurie, balsavo prieš Ki
niją, dabar jaučiasi, kad ne
bus galima pasekmingai 
spręsti Tolimųjų Rytų klau
simus, kada nedalyvaus Ki
nijos atstovai.

Washingtonas. — Kinija 
siuntinėja kitoms valsty
bėms savo memorandumą, 
kuriame sako, kad už karo 
pavojų visa atsakomybė 
gula ant Jungtinių Valstijų.

Maskva. — > Tarybinė 
spauda rašo, kad vargiai 
bus galima išvengti karo 
Tolimuosiuose Ęy tuose.

| kurie ' ryžtasi “ Vengrijos 
! klausimą” dėti Asamblėjos 
darbų dienotvarkėn, “ryž
tasi JT tribūną naudoti 
šmeižtams prieš Vengriją 
ir kitas socialistines šalis.”

JAV delegatas Mr. Lodge 
sakė, jog Vengrijos klausi
mą reikią svarstyti dėl to, 
kad Vengrija visiškai nesi
skaito su rezoliucijomis, ku
rias JT generalinė Asamb
lėja yra priėmusi.

Australijos delegatas Dr. 
E. Ronald Walker priminė, 
kad jo šalis dėl to stoja, kad 
“Vengrijos klausimas” bū
tų įdėtas į darbų dienotvar
kę, kadangi Vengrija “su
purtė pasaulį” nuteisdama 
Imre Nagy sušaudymui.

Panagiai kalbėjo ir Ang
lijos delegatas Sir Pierson 
Dixonas.

Po to buvo vardošaukiu 
balsuota: 61 šalis pasisakė 

I už “Vengrijos klausimo” 
svarstymą, 10 prieš —Alba
nija, Bulgarija, Baltarusi
ja, Čekoslovakija, Vengrija, 
Lenkija, Rumunija, TSRS, 
Ukraina ir Jugpsląvija.

Susilaikė, nuo balsavimo: 
Afganistanas, Cey 1 o n a s, 
Suomjia, Indija, Indonezija, 
Irakas, Nepalas, Saudi Ara
bija, Jungtinė Arabų Res
publika ir Yemen as.

Kai kurios delegacijos., 
balsavusios už tai, kad 
“Vengrijos klausimas” bū
tu įdėtas darbu dienotvar- v
kėn, darė tai dėl to, kad pa
sirodžius “dideliais demo
kratais.” Mes balsuojame 
už “Vengrijos klausimo”

(Tąsa 4-tame pusi.)

Taipei. — čiang Kai-šeko 
komanda sako, kad virš 
Formozs sąsiaurio buvo di
delis lėktuvų mūšis. Jie sa
ko, kad iš Kinijos pusės da
lyvavo apie 100 lėkttuvų, o iš 
Čiang Kai-šeko — 42. čian- 
go komanda sako, kad būk 
jie numušę 10 Kinijos lėk
tuvų.

Cape Canaveral, Fla. — 
Karinis laivynas iššovė “Po
laris” raketą, bet ji, vos 
pakilus, susprogo. Jos ske
veldros nukrito ant šios ba
zės, ir įgulos nariai turėjo 
slėptis į požemį.

Lexington, Ky. — Pieti
nių valstijų gubernatoriai 
pasisakė prieš steigimą tre
čiosios partijos laike 1960 

! metų prezidentinių rinki
mų.

San Francisco, Calif. — 
U. S. Court of Appeals at
metė valdžios reikalavimus 
neleisti Williamui Heikkilai 
kreiptis į aukštesnius teis
mus prieš deportavimą. Šis 
teismo sprendimas leidžia 
Heikkilai kreiptis į J. V. 
Aukščiausią Teismą, jeigu 
bus reikalas.

Kairas. — Kairo mieste 
bus buvainė Alžyro val
džios, kuri susiorganizavo.

Jungtinė Arabų Respub
lika pilniausiai sutiko ir 
tuojau ją pripažino. Alžyro 
valdžios premjeru yra ga
bus. Ferhat Abbas.

Kaip tik susiorganizavo 
užsienyje Alžyro valdžia ir 
išleido savo manifestą, tuo
jau' viena po kitos arabų 
valstybės ją pripažino. Į po
rą dienų Alžyro valdžią 
pripažino: Tunisija, Maro
kas, Jungtinė Arabų Res
publika, Libiia, Jamenas, 
Irakas. Ir ją užgyrė musul
monu kunigai.

Alžyro valdžia padėkavo- 
jo Jungtinei Arabų Respub-

Įteiktas vengrų 
protestas JAV

Budapeštas. — Vengrijos 
Užsienio ministras Karoly 
Szarka įteikė protestą 
Jungtinių Valstijų atstovui 
G. Askersonui. Vengrija sa
ko, kad ji jau įsileido apie 
30 Amer’kos koresponden
tų, o JAV neįsileido dar nei 
vieno Vengrijos.

Szarka sako, kad Vengri
ja įsileidžia Amerikos biz
nierius, sportininkus ir ki
tus piliečius, o JAV laiko 
uždarę duris ’ Vengrijos 
žmonėms.

Sherman Adams 
jau rezignavo

Washingtonas. — Prezi
dento patarėjas ir viekas iš 
Baltojo Namo šulų Sher
man Adams jau rezignavo. 
Jis nuskrido pas. preziden
tą, pasitarė ir po to per ra
dijo ir televiziją pasakė kal
bą.

Prezidentas jo rezignaci
ją pr'ėmė su “apgailestavi
mais”; Pastaruoju laiku 
prieš S. Adamsą buvo iškel
ta daug kaltinimų.

Newark, N. J. — Anta
nas Saveikis, 50 metų, gyv. 
Buren St., užmušė savo 
žmoną Stasę Saveikiene. Jis 
pasidavė policijai. Sakė, 
kad ginčijosi su žmona per 
visą diena. Saveikiai yra 
lietuviai dipukai, i Ameri
ką atvyko iš Vokietijos, 
prieš 8-rįs metus.

Bagdadas. — Irako liau
dis laukia pažangių refor
mų ir respublikos valdžios.

Teheranas. — Šiaurinėje 
Irano dalyje buvo stiprus 
žemės drebėjimas.

Barcelona, Ispanija. — 
Rabi miestelyje įvyko spro
gimas chemikalų fabrike. 
Nelaimėje žuvo 9 žmonės.

Londonas. — Anglija su
tiko įsileisti Amerikos 
mokslininką Dr. Linus Pau- 
lingą.

likai už suteikimą jai vie
tos, ir, tarpe kitko, pareiš- 

'. kė: “Pirm visko mes dėkin- 
I gi arabų valstybėms už soli- 
Į darumą.” Ji tuojau išsiun
tinėjo vi s o m s pasaulyje 
valstybėms prašymą pripa
žinimo.

Susiorganizavimas Alžy
ro valdžios užsienyje yra 
didelis smūgis Francūzijos 
imperializmui. Suprantama, 
kad nuo dabar Alžyre dar 
daugiau padidės, kova už 
šakes išlaisvinimą.

Alžyras- yra Šiaurinėje 
Afrikoje, tarpe Maroko, 
Tunisijos ir Libijos. Jis už
ima 851,300 ketvirtainių 
mylių plotą ir turi apie 
10,000,000 gyventojų.

Sako: nepasidavė 
Čiango reikalavimui

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų vyriausybė 
pareiškė, kad nebus bom
barduojamas Kinijos sau- 
svnas Quemoy salų srityje. 
Buvo girdų, kad Čiang Kai- 
šeko arba Jungtinių Valsti
jų lėktuvai bombarduos 
sausy na, idant privertus Ki
niją sulaikyti Quemoy salų 
bombardavimą. To reikala
vo Čiang Kai-šekas.

Sako, kad JAV valdinin
kai nenori bloginti padėtį, 
tikisi išspręsti klausimą di
plomatijos keliu Varšuvo
je arba per Jungtines Tau
tas.

LIBANAS NORI JAV 
JĖGŲ PASITRAUKIMO
Beirutas. — Generolas 

Chehab jau užėmė prezi
dento vietą. Jis savo kalbo
je pareiškė, kad darbuosis 
“Libano žmonių gerovei” ir 
tam, “kad kuo greičiausiai 
Jungti" ių Valstijų karinės 
jėgos pasitrauktų iš Liba
no.”

GAMINS “B-707” ORO 
MILŽINUS

Washingtonas. — JAV 
valdžia užgyrė gaminimą 
“Boeing 7 0 7 milžiniškų 
lėktuvų. Jie turi 128 pėdų 
liemens ilgį. 130 pėdų spar
nų plotį ir skrenda apie 575 
mylių greičiu per valandą. 
Kiekvieno lėktuvo pagami
nimas atsieina virš milijono 
dolerių.

PAUL ROBESONAS 
GYVENS ANGLIJOJE
Blackpool, Anglija. —Čio

nai turėjo koncertą paskil- 
bęs dainininkas Paul Robe
sonas. Jis sakė, kad nuo da
bar pasirinko Londoną, kai
po savo busimąją gyvenimo 
vietą. Ketino vykti į kitas 
šalis, taipgi ir į Ameriką at
važiuoti, bet jau tik kaip 
svečias..

Maskva. — Totorių auto
nominėje respublikoje su
rasta nauji žibalo plotai.
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Alžyro valdžia
EGIPTO SOSTINĖJE, Kaire, pasiskelbė laikinoji 

Alžyro valdžia, kurios premjeru yra Ferhat Abbas. Ši 
valdžia dabar užims vietą Alžyro Tautinio Išsilaisvini
mo Fronto Veik. Komiteto, kuris iki šiol vadovavo alžy
riečių kovai už nepriklausomybę.

Laikinąją Alžyro valdžią sudaro. 16-ka asmenų, ku
rių dauguma tebėra Francūzijos kalėjimuose.

Kai Alžyras bus išlaisvintas iš Francūzijos imperia
lizmo jungo, tuomet ši valdžia sušauks steigiamąjį sei
mą, kuris savo ruožtu sudarys šaliai konstituciją, nusta
tys gaires (valdymosi formą) ateičiai. Bet šiandien prieš 
šios valdžios akis stovi šis klausimas: kaip išlaisvinti Al
žyrą? Jau ketveri metai Alžyro patrijotai, masės žmo
nių, kovoja prieš francūzus. Vyksta žiaurūs mūšiai; ne
maža patrijotų buvo užmušta, daug jų yra Francūzijos 
kalėjimuose, bet tai nepalaužia alžyriečių tautos ryžto 
kovai už nepriklausomą gyvenimą.

Alžyro valdžia savo dekloracijoje pareiškė, jog tarp 
Alžyro ir Francūzijos vyksta karas. Valdžia sako, Fran- 
cūzija turi pripažinti, jog tai formalus “legalus” karas, 
ir ji, Francūzija,.privalo vadovautis tarptautiniais nuo
statais. Sakysime, jei Francūzija paima į nelaisvę kurį 
patrijotą, tai su juo turi elgtis taip, kaip elgiamasi su 
karo belaisviais visų valstybių karo metu, o nesielgti kaip 
su sukilėliais.

Tuojau, kai tik Alžyro valdžia buvo paskelbta, ją 
pripažino jau keletas arabiškų valstybių: Jungtinė Ara
bų Respublika, Libija, Irakas, Tunisija, Marokas, Suda
nas ir Jordanija.

Spėjama, jog neužilgo pripažins ir kitos valstybės, 
nepaisydamos to, kad de Gaulle valdžia pasakė: kas. pri
pažins Alžyro valdžią, tas atliks nedraugišką žygį prieš 
Francūzija.

Alžyro valdžia kol kas bus egzilinė. Ji negalės veikti 
savo šalies teditorijoje, nors vienas kitas jos narių ten, 
be abejojimo, veiks, kovos, vadovaus.

Taigi, dabar jau aiškų, kad Alžyro liaudis yra pasi
rengusi kovoti iki laimėjimo. Alžyre veikia apie pusė mi
lijono Francūzijos karių; apie tokią pat armiją (o gal ir 
didesnę) suorganizuos ir alžyriečiai. Vyks kovos-mūšiai 
iki laimėjimo.

Francūzijos valdovai turėtų suprasti, kad šioje ko
voje bus laimėtojais alžyriečiai, ir Paryžiaus valdžia da
bar jau turėtų trauktis iš Alžyro.
•.* Bet Francūzijos imperialistai yra akli. Jie bando al
žyriečius užbovyti degaulistine konstitucija, kuri yra fa
šistinė, kurią de Gaulle pagamino ir dabar siūlo žmo
nėms, kad ją užgirtų.

JEIGU LIGI ŠIOL kai kas manė, kad gen. de Gaulle 
ves Francūziją prie demokratijos, tai vėlesnieji įvykiai 
tas mintis išsklaidė.

Pasirodo, kad de Gaulle bando sumegsti artimus ry
šius su Vakarų Vokietijos militaristais; veikiausiai ne
užilgo jie bandys sudaryti su Adenauerio valdžia “arti
mesnes” sutartis. O tai reikš nelaimę francūzų tautai. 
De Gaulle nori konstitucinėmis priemonėmis įvesti Fran- 
Cūzijon reakcinę santvarką. Jeigu taip bus, tai tas juo 
labiau paakstins alžyriečius kariauti prieš Francūziją.

APIE KUNIGUS 
DIDVYRIUS

Chicagos “Vilnyje” (rug
sėjo 18 d.) L. Prūseika ra
šo:

Aš labai norėčiau, kad su 
mumis nesutinkanti inteligen
tai* perskaitytų žurnale “Per
galė” (Nr. 7) straipsni apie 
Liuda Adomauska. Jis buvo 
kunigas, jis metė kunigystę, 
jis, nors nebūdamas Komunis
tų Partijos narys, stojo griež- 
ton kovon prieš Smetonos val
džią. Jį įmetė kalėjiman, kur 
jis išbuvo virš dešimties metų. 
Liudą Adomauską nužudė hit
lerininkai, sykiu su Andrium 
Bulota.

Istorija apie Liudą Ado
mauską yra istorija žmogaus, 
kuris ieškojo ir rado teisybę. 
Jis mirė kankinio mirtimi.

Antras toks kunigas Lietu
voje buvo Pranas Vilūnas. 
Juodu buvo draugai dar iš se
minarijos laikų. Ir tarp šaltų 
seminarijos, rūmų jie ieškojo 
idealo.

Lietuvių tauta užmirš Ka
revičius, Skvireckus ir Briz
gius, bet ji neužmirš Liudo 
Adomausko ir Prano Vilūno. 
Lietuvių tauta gerbia kovoto
jus, novatorius, idealistus, ku
rių nevilioja trupiniai aukso 
ir pulkim ant kelių.

MAŽIEJI I ARMERIAI 
ŠLUOJAMI NUO ŽEMĖS

Geležinkeliečių unijistų 
organas “Labor” (rugs. 13 
d.) patiekia įdomių davinių 
apie šių dienų padėtį Ame
rikos žemės ūkyje. Daviniai 
paremti oficiališkais val
džios pranešimais.

“Labor” rašo:
Farmų žemės kaina kyla, o 

farmerių įplaukos ir kiekis 
mažėja! ši paradoksą mums 
pavaizduoja panašūs praneši
mai:

Šiemet veikiančiu farmu 
skačius 100,000 mažesnis, ne
gu buvo pernai. Farmerių 
įsiskolinimas , praėjusiais me
tais pakilo į rekordinę $20,- 
200,000,000 sumą, arba 4 pro
centais aukštesnę už pirmes- 
nius metus.

Iš kitos pusės, oficiališkas ra

Proto ligoniai
MŪSŲ ŠALYJE nuolat didėja proto ligonių skai

čius. Ligoninės perpildytos tokiais žmonėmis, o milijonai 
nesveiko proto asmenę vaikščioja miestų gatvėmis.

Daugelis tokių nesveikų žmonių atlieka neįtikėtinai 
baisių darbų: užpuola ant kitų žmonių, juos sunkiai su
žeidžia arba užmuša.

Štai neseniai toks ligonis (jaunametis) nukankino 
jauną mergaitę Newark, N. J.

O rugsėjo 20 d. nesveikaprotė (negrų tautos) mote
riškė vos neužmušė žymaus negro visuomenininko, kun. 
Martin Lutherio Kingo. Jinai suvarė į Kingo krūtinę di
doką iešmą ir šiandien tasai vyras yra ligoninėje gydo
mas — vos išliko neužmuštas.
7 M. L. King yra tuo žymus, kad jis vadovauja neg

rams kovoje už pripažinimą jų teisių. Tiesa, jis siūlo, ne
sipriešinimo (pacifistinę) kovą prieš baltuosius šovinis
tus — tokią, kokią kadaise Ghandi skelbė britams Indi- 
joje.

Kodėl nesveikapročių skaičius didėja, mes čia nesi
imsime nagrinėti. Užtenka pasakyti, kad proto ligos tarp 
žmonių plečiasi. Tenka ką nors veikti, kad būtų tas bai
sus plėtojimasis sulaikytas.

Reikia statyti daugiau proto ligoniams ligoninių; 
fėikia rinkti juos iš gatvių ir gydyti. Jei to padaryta ne
bus, tai visokios tragedijos didės ir didės.

Mažiau pinigų skirti karo reikalams, o daugiau ligo
ninėms ir mokykloms!

». • •• ■

į JM-Laisve (Liberty)— Penkt., rugsėjo (Sept.) 26, 1958 
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portas sako, kad farmų vertėį 
arba turtas praėjusiais metais! 
pakilo 6 procentais ir tebekyla 
šiemet. Kaip tai gali būti, 
kuomet tiek daug girdime 
apie “farmerių vargus?”

Raportas sako, kad $6,800,- 
000,000, arba 70 procentų to 
pakilimo pareina nuo aukštes
nės farmų žemės kainos. At
rodo, jog tai geras farmeriams 
dalykas, bet ar taip yra?

Kol farmerys gyvena ir dir
ba savo farmoje, žemės kai
nos pakilimas jam jokios nau
dos neneša. Jeigu jis nori iš 
tokios aukštesnės kainos ką 
nors laimėti, tai jis turi savo 
žemę .parduoti — parduoti, 
paprastai, stambesniam far- 
meriui arba turtingam žmogui 
iš miesto, kuris nori įsigyti sa
vo “farmų.’ Smulkus farme
rys, arba biednas jaunas žmo
gus, kuris norėtų žemės įsigy
ti, nepajėgia dėl per aukštos 
kainos.

Tuo būdu farmu žemės kai
nos kilimas neparodo tikro 
farmerių praturtėjimo. Kaip 
tik priešingai, tai tik reiškia, 
kad mažos, vienos šeimos far- 
mos užleidžia vietą didelėms 
fabrikinėms farmoms, kurios 
pakelia farmų kainas, supirk- 
damos vis daugiau ir daugiau 
smulkių farmų.

Kitaip pasakius, smulkūs 
farmeriai yra prarijami 
stambiųjų farmer iii arba 
korporacijų. Vetoje farme
rių skaičiui augti, kasmet 
jų skaičius mažėja.

APIE MENŠEVIKŲ 
“IŠNERTĄ GALVOJIMĄ”

Chicagos kunigų “Drau
ge” (rugs. 19 d.) V. Kvies
ka paberia nemaža “filoso
fiškų” minčių, kodėl taip 
sunku esą vienoje lovoje 

klerikalams gulėti su men- 
š e v i k a i s iš “Naujienų.” 
Girdi, “materialistinė filo
sofija yra principas soc- 
d e m a m s (socialdemokra
tams). Krikščioniška filoso
fija yra principas katali
kams. Tai turime du prie
šiškus principus. Tad šioje 
srityje, neišsižadant savo 
principo, koalicijos pasireiš
kimas arba bendradarbiavi
mas neįmanomas.”

Čia ponas Kvieska pamir
šo dar vieną ir patį svar
biausią principą, būtent, 
kad tiek klerikalai savo 
‘krikščion i š k ą filosofiją,” 
tiek menševikai savo “ma
terialistinę filosofiją” jau 
iabai seniai yra padžiovę 
ant tvoros. Ką gi bendro 
turi su bent kokia filosofija 
jųjų “Lietuvos vadavimo” 
raketas? Ką gi bendro turi 
su bent kokia filosofija jųjų 
kepami melai ir prasimany
mai apie ’Lietuvą? Taip 
pat nieko bendro su jokia 
filosofija neturi jų susidėji
mas ir bendradarbiavimas 
su žinomais Lietuvoje žmo
nes skerdžiusiais lietuviš
kais buržuaziniais naciona
listais ir Hitlerio gaujų pa
stumdėliais.

Paskelbęs neįmanomumą 
klerikalams filo Sofijoje 
benddradarbiauti su men
ševikais, p. Kvieska tačiau 
neatmeta bendradarbiavimo 
su jais “Lietuvos vadavi
mo” rakete. Bet ir čia, 
girdi, “tenka skaitytis su 
šoedemų išnertu politišku 
galvojimu ir nešti pastarojo 
visas blogas pasekmes.”

Negerai, kad Kvieska ne
pateikia mums konkrečiai, 
kaip ir kur klerikalai nu
kenčia nuo Grigaičio išner
to galvojimo.,. Kol kas tai 
t e b e 1 aikoma “valstybine” 
paslaptimi.

Su laiku, aišku, ir ta pa
slaptis turės išvirsti aikš
tėn, nes vis daugiau ir dau

(Mūsų korespondento)

Spėjama, jog neužilgo, 
dar šitoje sesijoje, naujai 
pasiskelbusi Alžyro valdžia 
reikalaus, kad Alžyras būtų 
priimtas į Jungtines Tau
tas. Ką tuomet darys JAV ? 
Jei delegacija balsuos prieš 
Alžyro priėmimą, ji dar la
biau prieš JAV sukels ara
bų tautas. O jei balsuos už 
Alžyro priėmimą, tai Fran
cūziją gali taip supykdinti, 
kad pastaroji galėtų išeiti iš 
NATO!

Įdomus dalykas tas: Airi
ja balsavo kartu su Tarybų 
Sąjunga ir Indija už priė
mimą Kinijos Liaudies Res
publikos į Jungtines Tau
tas! Tai kas nors nauja. 
Pirmiau Airija visais svar
besniais klausimais balsuo
davo su JAV.

Na, o Lotynų respublikos 
dar vis nebedrįsta balsuoti 
prieš Washingtono politiką. 
Meksika pasirodė kiek drą
sesnė — kai Kinijos priėmi
mo klausimas iškilo Vy
riausiajame Komitete, ji 
susilaikė nuo balsavimo.

Charles Malikas yra iš
rinktas Asamblėjos prezi
dentu — vis tai “Vakarų” 
pastangų dėka. Kas gi yra 
tas Ch. Malikas? Jis yra Li
bano užsienio reikalų mi
nistras, bet abejojama, ar 
ilgai jis juo bus. Greitu lai
ku senoji Libano valdžia tu
rės pasitraukti, kai naujas 
prezidentas užims- ten vie
tą, o tuomet, veikiausiai, ir 
Malikas jau nebebus užsie

giau klerikalų jaučia, kad 
menševikų, kurie faktinai 
jokios organizuotos jėgos 
nesudaro, prisip 1 a k i m a s 
prie klerikališkų masių ir 
jų išnaudojimas turėtų 
baigtis. Pažiūrėkime į išvi- 
liojamas iš Amerikos lietu
vių aukas? Pamatysime, 
kad prieš kiekvieną katali
kų sudėtą šimtą dolerių iš
eina ne daugiau kaip vienas 
menševikų nikelis.

VISAI TEISINGA 
PASTABA, BET BE 
TEISINGOS IŠVADOS

Kalbėdamos apie kovą 
Jungtinių Tautų Asamblė
joje dėl priėmimo Kinijos ir 
Amerikos priešinimąsi tam 
priėmimui, visai teisingai 
“Naujienos” (rugs. 20 d.) 
pastebi, kad “laikas dirba 
JAV nenaudai.” Girdi:

Kitais metais, kai JT su
šauks 14-tą metinę sesiją, ga
li pasirodyti, jog Kinijos prie
šininkų skaičius suma ž ė j o . 
Kasmet tai viena, tai kita Va
karų valstybė pereina iš Ame- 
rioks bloko į priešingą frontą.

Štai ir dabar Danija, Norve
gija (Nato nariai) ir neutra
lioji Švedija paskelbė, kad jos 
daugiau 'nebesipriešins M a o' 
Tse-tungo Kinijos priėmimui į 
Juntginių Tautų Organizaci
jos narius. Apie 15 valstybių 
laikosi neutraliai, bet iš jų ke
letas gali pereiti į Peipingo 
valdžios pusę ir suduoti Ame
rikai didžiausią politinį smūgį 
JT gyvavimo istorijoj.

Tai visi mato. Tai mes 
seniai sakėme, šešių šimtų 
milijonų tautai negali būti 
amžinai durys užtrenktos 
tos pasaulinės organizaci
jos.

Kokia iš to turėtų būti iš
vada? Išvada aiški: Lai
kas JAV keisti tą politiką. 
Ji netikus. Ji neatitinka 
realybei.

Deja, tos pačios ‘Naujie
nos” aklai remia ta netiku
sią politiką. Kur protas?

Pastabos iš JT 13-osios Asamblėjos sesijos
nio reikalų ministras. Bet 
jis bus JT prezidentas!

JAV delegacija, agituo
dama už Maliką, tai numa
tė, bet norėjo jam atsimo
kėti už tai, kad jis yra dide
lis “Vakarų politikos” pa
taikūnas. Na, tai ir atsimo
kėjo.

•
Kai Vyriausiame Komi

tete iškilo Kinijos įsileidimo 
į JT klausimas, Charles Ma
likas pirmininkavo. Pirmi
ninkas, kaip taisyklė, turė
tų balsuoti tik tokiuo atve
ju, kai iš abiejų pusių balsų 
skaičius susidaro lygus. Bet 
Malikas, atsimokėd amas 
“Vakarams” už jo preziden
tu išrinkimą, balsavo! Jis 
aiškinosi: Man taip daryti 
buvo įsakyta mano val
džios... O ta valdžia tegy
vuos tik iki rugsėjo 26 d.

Čiang Kai:šeko “paslas” 
taipgi balsavo už Kinijos1 
neįsijeidimą. Bet ką šis as
muo atstovauja? Klikų tę, 
kurią Kinijos liaudis išvijo 
iš savo šalies; klikutę, tu
pinčią Formozoje, palaiko
mą amerikinio ginklo.

Smagu matyti V. K. 
Krishną Menon. Tai Indijos 
delegacijos pirmininkas. Jis 
yra Indijos gynybos minist
ras, bet kadangi 13-oji 
Asamblė j os sesi j a labai 
svarbi, tai vyriausybė ir 
prisiuntė Menoną, plačiai 
pasaulyje žinomą politiką- 
diplomatą.

Krishna Menonas perme

SAUSINAMOS PIEVOS
Nemuno žemupyje yra 

apie 40,000 tūkstančių hek
tarų užliejamų pievų, .čia 
auga vešli žolė, tik pievos 
klampios, šlapios, sunkiai 
prieinomos. Prieš karą čia 
buvo įrengti primityvūs 
sausinamieji siurbliai, bet 
hitlerininkai besitraukda
mi viską sunaikino. Dabar 
ne tik viskas atstatyta, bet 
ir įrengiama nauja, patobu
linta nusausinimo sistema. 
Jau nusausinta 12 tūkstan
čių hektarų pievų ir toliau 
vykdomi nusausinimo dar
bai, statomos naujos siur
biamosios stotys (jų bus vi
so 36), automatiniai van
dens nuleistuvai, praveda
ma aukštos įtampos elekt
ros perdavimo linija.

EKSPEDICIJOS 
LAIMĖJIMAI

Šiaulių “Aušros” etno
grafinio muziejaus darbuo
tojai grįžo iš ekspedicijos 
po Sedos, Salantų ir Skuo
do rajonus, iš kur parve
žė daugiau kaip 100 vertin
gų namų apyvokos daiktų 
ir meno dirbinių.

8 MILIJONAI
DĖŽUČIŲ KONSERVŲ
Prieš karą Vilnelės kran

te, Vilniuje, buvo mažytė 
kopūstų raugykla, su men
kučiais pastatais ir pras
tais įrengimais. Dabar to
je vietoje išaugo milžiniš
kas daržovių ir vaisių kon
servų fabrikas. Dar 1950 
metais fabrikas pagamino 
492,000 dėžučių vaisių ir 
daržovių, o šiais metais ga
mina jau 8 milijonus pato
bulintos produkcijos dėžu
čių. Vien tik šių metų .lie
pos mėnesį pagaminta 670,- 
000 dėžučių konservų.

STUDIJUOJOMA 
LIETUVOS KARAIMŲ 

KALBA
Nuo 1396 

Vytauto

mer, Komunikacijos, komi- 
sako, kad su| 
pasibaigs žmo- / 

atkelti Lietuvoje nių keliavimas traukiniais.

sijonierius, 
metų iš Krymo 1970 metais

tu eilę vadovavo Indijos 
delegacijai JT asamblėjose. 
Jis žinomas kaip uolus ko
votojas už taiką, teisėtumą. 
Jo kalbos, sakomos iš JT 
tribūnos, plačiai publikuo
jamos visame pasaulyje. 
Tai didžiulės logikos ir hu
manizmo žmogus.

Krishna Menon atrodo 
lyg suvargęs, lyg asketas. 
Kai jis stojasi kalbėti, atro
do, vargiai ką bepasakys. 
Bet klausyk! Klausai ir ste
biesi!

Štai Styring • Komiteto 
posėdis. Svarstomas Kini
jos į JT įvedimo klausimas. 
Nors Indija nėra šio komi
teto nariu, tačiau suteikia
mas Kristinai Menonui žo- 
ris.

Jis energiškai, faktais 
įrodydamas, kalba už tai, 
kad Kinija būtų priimta į 
JT. Jis sako, klaidą daro tie, 
kurie bando nematyti Kini
jos.

— Argi, — primena Me
nonas, — kai mes užsimer
kiame, tai visas pasaulis 
jau patampa tamsus?

Menonas kritikuoja JAV 
delegato Mr. Lodge pasaky
mą, būk, girdi, dauguma 
pasaulio šalių yra pasisa
kiusios prieš Kinijos-priė
mimą.

— Tai mechaniška dau
guma!— primena Menonas.

Toliau:
— Jeigu įskaitysime pa

čią Kiniją, tai 1,679,000^000 
žmonių stoja už Kinijos 
priėmimą. O tai reiškia 74 

gyvena karaimai. Nors nuo^ 
to laiko praėjo daugiau 
kaip pusšešto šimto metų, 
bet jie. išlaikė savo kalbą, 
senovinius tiurkų kalbų 
bruožus. Dabar Tarybų Są
jungos, Lenkijos ir Lietu
vos mokslininkai uoliai stu
dijuoja Vilniuje, Trakuose 
ir Panevėžyje gyvenančių 
karaimų kalbą, ruošia jų 
kalbos žodyną.

MUZIEJUS 
GEDIMINO BOKŠTE

Vilniaus Gedimino kalno 
bokšte rengiamas istorinis 
muziejus. Atvykę turistai 
galės vietoje susipažinti su 
įdomia ekspozicija, bylojan
čia apie žilą .Šio kalno ir jo 
papėdėje. įsikūrusio miesto' 
praeitį. Muziejų rengia 
kraštotyros muziejus, iš
skirdamas tam reikalui 
apie 250,000 rublių lėšų.

60 EKSKURSIJŲ 
VILNIAUS 

UNIVERSITETE
Senąjį Vilniaus V. Kap- - 

suko vardo valstybinį uni
versitetą, jo senuosius rū
mus su turtingais įrengi
mais lanko gausios ekskur
sijos iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Vien tik rugpiūčio 
mėnesį universiteto rūmus 
aplankė daugiau kaip 60 
ekskursijų.

TARYBINIS JAUNUOLIS 
PAKĖLĖ 860 SVARŲ

Stockholmas. — Tarybi
nis jaunuolis Viktoras Bou- 
šujevas, 25 metų amžiaus, 
tarptautinėse varžytinėse 
pasirodė galingiausiu. Jis 
pakėlė 390 kilogramų 
(859.8 svarų). Sekamas bu
vo italas De GeGnova, ku
ris pakėlė 799 svarus.

Washingtonas. —H. Hos

procentus viso pasaulio gy
ventojų! <

Čiang Kai-šeko atstovas 
T. F. Tsiiangas kalba prieš 
Kinijos priėmimą, tarp kit
ko pareikšdamas, jog, gir
di, mano šalis (spprask: 
Čiaūg Kai-šeko klika) buvo 
viena iš Jungtinių Tautų 
įsteigėjų.

Krishna Menon jam atsa
ko: taip, kai Jungtinės Tau
tos kūrėsi, tuomet Kinijoje 
dar viešpatavo Čiang Kai- 
šekas, bet tuojau po to jis 
buvo revoliucijos nuvers
tas, Kinijoje nauja valdžia 
įsikūrė. JT juk sudaro ne 
tos valdžios, kurios buvo 
prieš metų eilę, o tos, ku
rios šiandien šalis valdo.

Krishną Menoną karštai 
remia TSRS delegatas V. 
A. Zorinas, pareikšdamas, 
kad negalime tikėtis pasto
vios taikos Tolimuosiuose 
Rytuose ir pasaulyje, kol 
Kinija, su ketvirtadalių pa*- 
saulo gyventojų, nebus 
Jungtiniu Tautu narė!

Opi padėtis Tolimuosiuo
se Rytuose, Kinijos klausi
ni a s tebevyrauja 13-oje 
Asamblėjos sesijoje.

Delegatai susirūpinę — 
daugiausiai apie tai ir po
kalbius tęsia. Ir yra kuo su
sirūpinti : bet kurią valandą 
Formozos srityje gali pra
sidėti kanas! O tai būtų ka
ras dėl Čiang Kai-šeko kli-^. 
kos gelbėjimo, dėl nesiskaię 
tymo su- 600,000,000 gyyen/ 
tojų šalimi, su Kinijos / 
Liaudies Respublika!



Ar yra tarptautines jurų teises; " '* | Respublika, kurios jūriniai

prie
Islan-

Ji turi parduoti 
nusipirkti kitų

Ar yna tarptautines 
jūrinės teisės?

Amerikoje ko m e r c i n ė 
spauda daug rašo aipe “jū
rines tradicijas” ir “trijų 
mylių teritorinius vande
nis.” Ar yra toks tarptau
tinis susitarimas?

Ne, tokio susitarimo nė
ra. Tai sena “tradicija,” 
kuri neturi tvirto pamato.

vavo 86 šalių atstovai. Kon-

tęs, bet susitarimo nepada
rė.

Koki yra skirtumai?
Tarybų Sųjunga 1930 me

tais paskelbė, kad per 12-ka 
mylių nuo jos krantų yra 
jos teritoriniai jūrų van
denys.. Ji stojo už 12-kos 
mylių teises. Jų rėmė Mek-

:a. Islandija, Kanada irDar prieš šimtus metų jaute^ ’ - - - - — - -
buvo nesutikimų jūrų pa- vjsa GųG Azijos ir Afrikos 

. • Tais Jai- £a]ių.
kais daugiausia nesutikimų < Anglija ir Jungtinės Vals- 
turėjo Anglija, Francūzija, Į tijos laikėsi

kraščių reikalais. Tais lai Šalių.

Cleveland, Ohiotas ,dar pirfn *JAV' įstojimo 
į karų, kad pagelbėti anti- 
hitlerininkams, pa skelbė 
aplink Šiaurinę ir Pietinę 
Amerika 500 mylių “saugos 
vandenis.”

1945 metais prezidentas 
Trumanas padarė du pa
tvarkymus jūrų reikalais. 
Viename skelbė, kad Jung
tinės Valstijos nustato jūrų 
ribas, iki kurių kitų šalių 
žvejai gali plaukioti. Kita
me paskelbė, kad epr 120 
mylių nuo Jungtinių Vals
tijų krantų jūrų dugnas su 
esamais turtais yra Jungti
nių Valstijų kontrolėje.

Panašiai elgėsi Anglija, 
Francūzija ir kitos didelės 
valstybės su “jūrų tradici
jomis,” kada joms buvo 
naudinga.

Dar tenka priminti šios 
vasaros faktų. Virš 100 
mylių atstoję nuo New- 
foundlando salos, Kanados 
teritorijos, buvo atplaukę 
tarybiniai žvejai. Tada mū
sų komercinė spauda kėlė 
didžiausių nerimų, o JAV 
lėktuvai nesivar ž y d a m i 
skraidė virš TSRS laivų.

Todėl “jūrų tradicijos” 
yra suprantamos ir aiški
namos taip, kaip galingos 
valstybės mato sau naudin
giau, k J 
tinęs 
stems

pakraščiai turi tūkstančiuš 
mylių, taipgi paskelbė 12- 
kos mylių principų. Jos pa
skelbimų jau užgyrė Tary
bų Sųjunga, Indonezija ir 
visa eilė kitų valstybių.

Meksika jau seniai laiko
si 12-kos mylių teisių ir 
Meksikos užlajoje gaudo 
Jungtinių Valstijų žvejus, 
kurie laužo jos nusistaty
mą.

Argentina, Čilė ir Perų, 
Pietų Amerikos respubli
kos, stoja už 200 mylių te
ritorinius vandenis. Arabų 
šalys laikosi už 12-kos my
lių atstu. Taigi, kaip ma
tome, yra daug skirtingu 
pažiūrų.

JAV ir 3-jų mylių 
jūrų “trad id jos”

Ar visada Jungtinės Vals
tijos laikėsi 3-jų mylių at
stos tradicijų? Ne, ne visa
da. 1799 metais Kongresas 
nutarė, kad kitų šalių lai
vai, plaukių į Jun g t i n e s 
Valstijas, gali būti sulaiky
ti 12-kos mylių atstoję nuo 
sausumos 
tos.

1848 
Valstijos,

Martina, Stasiulevičienė ir 
Petruškienė. Pastaroji au
kojo didelį tortų. Šeiminin
kės M. Martina, A. Mack ir 
Tyžinauskienė pateikė ska
nius pietus. Garbė joms. 
Sekančiam susirink i m u i 
Šeimininkėmis išrinktos V. 
Mockaitienė ir Stasiulevi- 
čienė.

Vardu Moterų Klubo ta
riame didelį ačiū visiems 
dalyviams, darbininkėms ir 
aukotojams mūsų gegužinė- 
ie. Ačiū už dovanas Mar
tin, Bagdonienei, J. Yurk, 
O. Wellminienei ir Stasiule- 
vičienei. Jeigu kurias pra
leidau nepaminėjus, atleisi
te.

Ūkininkų gegužinė nebu
vo labai sėkminga. Oras 
buvo vėsus.

Paskutinio išvažiavimo 
diena buvo labai graži “šu
niukams” kepti, bet kepėjų 
nebuvo daug atsisveikinti 
su tuo gražiu ūkiu ir tyru 
oru. Net gaila buvo palikti.

Draugė Kirdeikienė sun
kiai serga. Taipgi ir Mi
kuckienė yra paralyžiuota, 
nuo pavasario nesivaldo. 
Jos adresas: 1112 E. 68th 
St. Mikucka yra ‘Vilnies” 
skaitytojas. Linkime ligo
nėms greitai susveikti.

Gubernatorius už 
“Right to work”

Ohio gubernatorius 
O’Neill buvo atsilankęs į 
Clevelandų ir Masonic Au- 
ditoriume pradėjo rinkimų 
kampanijų būti išrinktam į 
gubernatoriaus vietų 4-ms 
metams ir už išrinkimų ki
tų republikonų. Jis nudžiu
gino apie 2,000 susirinkusių 
į Auditoriumų išgirsti jo 
kalbų ir gauti “roast beef”.

“The Cleveland Press” 
reporterio užklaustas, gu
bernatorius sakė, kad jis 
remia nusistatymų už 
“Right to work”, kad toks 
įstatymas būtų pravestas 
Ohio valstijoje. Jis sakė, 
kad toks įstatymas reika
lingas apginti darbininkus 
nuo unijų raketierių, tai 
reiškia, jis už atidaras 
dirbtuves prieš darbininkų 
unijas.

Suprantama, kad toks 
O’Neill pasisakymas kaip 
šalto vandens užpylė unijų 
vadams, kurie 1956 metais 
rėmė O’Neillį.

“Right to work” yra fa
brikantų ir biznierių išmis- 
las ir po juomi jie stengia
si ardyti darbininkų vieny
bę, kad būk unijos, “unijų 
gengsteriai neleidžia norė
tiems dirbti”. Jie po tokiu 
obalsiu stengiasi ,kov o t i 
prieš unijines šapas, kad 
padarius jas “open šapo- 
mis”. Jie šaukia, kad'nori 
“išlaisvinti darbininkus iš 
unijų raketierizmo”. Tikru
moje jie nori suardyti dar
bininkų unijas, kad darbi
ninkus žiauriau išnaudoti. 
Žinokime, kad Chamber of 
Commerce paskyrė $250,000

tradicijos” už 
už 3-jų mylių teritorinius 
vandenis. Bet vėliau Jung
tinės Valstijos sutiko, kad 

atsta nuo 
teritoriniai 

vandenys. Kanada pasiūlė, 
. . kad prie tų šešių mylių dar 

kurios I pridėti šešias, kuriose ne- 
Jis savo p_a-j leistinas kitų šalių žvejoji- 

.............. imas. Pasiūlymas gavo 48 
balsus, prieš balsavo 33. 
Kadangi nutarimui reikia 
dviejų trečdalių dalyvių 
balsų, tai ir jis nupuolė. 
Taip ir pasiliko klausimas 
neišspręstas. Dabar jis pa
teiktas Jungtinių Tautų 
Asamblėjos Trylikta jai se
sijai.

Minčių pasidalinimas yra 
didelis.

Švedija ir Japonija prieš
taravo tam TSRS nusista
tymui ,tai jų laivai buvo su
imami ir baudžiami.

Ispanija, Portugalija, Šve
dija ir Norvegija.

1625 metais danas teisė
jas Hugo Giotius pasiūlė, šešių myliu 
kad jūros iki 3-jų mylių į:ranto į į u ’ 
nuo s a u s u m o s turi būti 
skaitomos teritoriniais van
denimis tos šalies, 
yra sausuma. J" 
siūlymą rėmė kanuolės! 
sviedinio atsta, nes tų laikų 

pasiekti

Spaudoje dažnai matome, 
kad tarp valstybių yra ne
sutikimų dėl teritorinių jū
rų plotų. Tuo reikalu be
veik buvo “karas” kilęs 
tarp Anglijos ir Ispanijos.

Islandija yra Atlanto van
denyne sala, kurios trys 
ketvirtadaliai padengti le
dynų. Ten gyvena tik apie 
165,000 žmonių. Vyriau- 
sias jų maistas—žuvis.

Šalis maža, bet ji turi 
apie 700 laivelių žuvims 
gaudyti. Virš 6,000 jūri
ninkų nuolatos žvejoja, oi 
pakraštyje desėtkai tūks
tančių žmonių dirba 
žuvu konservavimo,
dijos išvežimų (eksportų) 
užsienin sudaro 97 procen
tus žuvis, 
žuvu, kad 
reikmenų . Per metus laiko
Islandija į užsienį išveža 
virš 32,000 tonų žuvų.

Jau ir taip sunku valsty- kanuolės negalėjo 
belei verstis, nes užsienyje toliau kaip per 3 mylias, 
rinkos sumažėjo. Islandai i 

1 nudžiugo, kada Tarybų Sų- 
< junga sutiko per metus lai

ko pirkti 25,000 tonų žuvų.
Bet štai Anglija, Islandi

jos “prietelka,” NATO na
rys, prisiunčia savo žvejus, 
kurie turi didesnius laivus, 
geriau pasirenge, negu is- 
landiečiai.

Islandija paskelbė, kad 
iki 12-kos mylių jūros nuo 
kranto yra jos teritoriniai 
vandenys, kad ten nevalia 
kitų šalių žvejams gaudyti 
žuvis. Anglija prisiuntė ka
rinius laivus, kurių apsau
goje anglai žvejai Islandi
jos pakraščiuose žvej o j a . 
Įvyko tarptautinis skanda
las . Tik Jungtinėms Vals
tijoms “paraginus,” anglai 
pasitraukė, nes Islandija 
grūmojo išstoti iš NATO.

Taip atsirado “tradicija”
Taip atsirado “tradici

ja,” kad jūros per tris my
lias nuo sausumos yra teri
torines. Suprantama, už
lajos, įlankos buvo ir yra 
skaitomos vandenimis tos 
salies, kurios teritorijoje 
randasi.

Hugo Grotiu’so mieravi- 
mas kanuolių pasiekimu jau 
seniai atgyveno. Dabar ka
nuolės nušauna virš 30 my
liu atstos. Gi raketos nuo 
laivu, arba sausvno linkui 
laivų siekia šimtus mylių.

1930 metais Hagoje, Hol- 
landijoje, įvyko tarptautinė 
konferencija jūrų teisių rei
kalais. Joje nebuvo prieita. x 
prie susitarimų. I nėra

Šiemet Genevoje vėl įvy-išiam jos paskelbimui niekas 
ko Jūrų Teisių Reikalais • neprieštaravo, 
konferencija, kurioje daly-

skelbė, kad visas Lediniuo- 
tojo vandenyno plotas nuo 
Norvegijos sienos ir Berin
go sąsiaurio iki pot Šiauri
nio poliaus yra tarybiniai 
jūrų plotai. Kadangi tame 
plote tik TSRS turi salų, 

, kitų valstybių, tai

Neseniai Kinijos Liaudies

ir daromos kra-

metais Jungtinės 
darydamos taikos 

sutartį su Meksika, kurių 
jos tada nugalėjo, nustatė, 
kad Meksikos užlajoje per 9 
mylias nuo valstybinės sie
nos (Rio Grande) yra abie
jų šalių teritoriniai vande
nys..

1922 metais, kada Jung
tinių Valstijų agentai gau
dė degtinės įgabent o j u s , 
nutarė .už 62-jų mylių nuo 
sausumos sulaikyti kitų ša
lių laivus ir ant jų daryti 
kratas. Paprastai, tokioje 
atstoję jūros yra “atviros” 
(high seas) ir 
svetimos valstybės laivuose 
daryti kratas.

Laike Antrojo pasaulinio 
karo (1939-1945) Roosevel-

Lauksime, gal Jung- 
Tautos nustatys vi- 
vienodas ribas.

V. Sūnus

Atsiminimai apie revoliucines kovas Rokiškyje
Tarybų val- 

skelbę revo-Jdžios priešams, ir mus rė- 
jmė didžioji dauguma žmo
nių.
Kito kovotojo pasakojimai

Viena reikšmingiausių 
revoliucinių kovų Rokišky
je istorijos puslapių iš at
minties paskaitys jums ki
tas pirmosios proletarinės 
revoliucijos Lietuvoje daly
vis Jonas Vilimas. 1917 
metais vokiečiai mobilizavo 
jį dirbti geležinkelyje. 1918 
metais jis perėjo j revoliu
cijos pusę.

—1918 metų gruodžio 
pabaigoje, — prisimena Jo
nas Vilimas,—mane iškvie
tė į revoliucinį komitetų. 
Užėjau pas pirmininkų Ed
uardų Tyčkų. Prie stalo sė
dėjo revoliucinio komiteto

Tarybų valdžios paliepi-, butinę kova 
mai-dekretai 
bucinius pertvarkymus.

Tarybų aikštėje stovi, at- 
rodo, niekuo nepasižymin
tis namas. Bet rokiškie- 
čiams jis yra brangus. 1919 
metų vasario mėnesį čia 
vyko apskrities partinė 
konferencija. Netoliese na
mas Nr. 26, kuriame 1918- 
1919 metais buvo liaudies 
milicijos būstinė, ginkluoti 
kaimo varguolių sūnūs — 
milicininkai gynė revoliuci
nius darbo žmonių užkaria
vimus.

Kumetis—kovotojas
Prie nedidelio namuko 

Siaurojoje gatvėje, mus pa
sitinka pensininkas Vladas 

Jis, buvęs Obe-

Rašo M. Vasaris
Rokiškis . . . Šio lygumo

je nusidriekusio šiaurės ry
tu Lietuvos miesto ir na
mai, ir gatvės, ir kraštoty
ros muziejaus eksponatai 
primena pirmąją proletari
nę revoliuciją ‘ Lietuvoje, 
kurios vienu svarbiausių 
centrų — buvo Rokiškis.

Pasivaikščiokime kartu, 
brangus skaitytojau, žalu- 
m y n u o s e skendinčiomis 
miesto gatvėmis, užeikime 
pas žmones, kurių atminty
je niekuomet neišblės kupi
nos revoliucinio didvyriš
kumo 1918-1919 metu die- 
hos. o

Giiafų rūmuose
Štai vartai, kurie veda į

kultūros ir poilsio parką. Bieliūnas. 
Jo centre — gražus kultu- lių dvaro kumetis, prasidė- dėjo revoliucinio kumicuLu 
ros namų ir kraštotyros jus pirmajam pasauliniam | sekretorė Ona Širvytė, Obe- 
muziejaus pastatas. Kadai- karui; buvo mobilizuotas 
se tai buvo grafų Pšezdzec-] 
kių rūmai. Šalia jų — iš 
akmens ir plytų pastatytas 
dviejų aukštų namas. Ant 
balto marmuro memoriali
nės lentos užrašyta, kad 
šiame pastate 1918-1919 
metais buvo apskrities ka- 
rinio-revoliucinio komiteto 
būstinė. Čia prieš 40 me
tų, gruodžio mėnesio 22 d. 
buvo priimtas nutarimas 
nuversti engėjų valdžią. Iš 
čia į aikštę, kurioje vyko 
darbo žmonių mitingas, nu
vyko revoliucinio komiteto 
pirmininkas Eduardas Ty
čkus bei jo kovės draugai ir 
džiaugsmo šūkiams aidint 
pranešė, kad Rokiškio bur
žuazinis komitetas palei
džiamas ir visa valdžia per
eina Į darbininkų ir vals
tiečių rankas. Karinio-re- 
voliucinio komiteto būstinė
je buvo leidžiami pirmieji

; i 
carinę kariuomenę. Kovojo 
frontuose, o kai Rusijoje 
prasidėjo vasario revoliuci
ja, nukreipė ginklų prieš 
carinę patvaldystę. Didžip- 
jo Spalio dienomis Vladas 
Bieliūnas įstojo į Raudonų
jų gvardijų, kovojo prieš 
kolčakininkus. O vėliau, 
kaip jis pats sako, grįžo į 
savo gimtinę “daryti revo
liucijos prieš išnaudoto
jus”. Obeliuose stojo į mi
licijų.

— Darbo turėjome daug, 
— pasakoja drg. Bieliūnas. 
—Vokiškieji okupantai plė
šė mūsų žmones. Apsigink
lavę iš vokiečių atimtais 
ginklais, gynėme gyvento
jus. Buožės sabotavo" revo
liucinio komiteto paliepi
mus, varė ’ spekuliacijų, 
stengdamiesi sukelti žmo
nes prieš jauna Tarybų val
džių. Mes paskelbėme žūt-

bu valsčiaus revoliucinio 
komiteto narys Juozas Pa
girys ir -eilė kitų draugų.

—Esate mašinistas? — 
paklausė Tyčkus.

—"Taip! •— atsakiau!
— Pripažįstate Sovietų 

valdžia apskrityje ?
— žinoma!
—Gerai! Padėsite 

nuginkluoti vokiečių 
na. Jūsų uždavinys — at
kabinti garvežį ir nuvežti į 
atsarginius bėgius.

Drg. Vilimas gyvai pasa
koja apie tai, kaip saujelė 
Rokiškio 
sustabdė vokiečių traukinį, 
kuriame važiavo' apie 700 
kareivių. Pasakotojas užsi
dega apmaudu prisiminda
mas, kaip vokiečiai iš ant
ro atvykusio traukinio ap
šaudė revoliucijos kovoto
jus, padegė Rokiškio stotį 
ir 4—5 namus, sandėlius, 
užmušė Tyčkų ir Pagirį.

mums 
ešelo-

revoliucionieriuc

Revoliucionieriai susibūrė 
prie Jūžintų kelio ir davė 
priešui atkirtį. Vokiečiai 
pasitraukė.

Kovų pėdsakai
Buržuaziniai nacionalis

tai pasmaugė dax nespėju
sių sustiprinti Tarybų val
džia Rokiškyje. Apie Rokiš
kį yra daug vietų, kuriose 
siautėjo pulkininko Glovac
ko vadovaujamos kontrre
voliucionierių gaujos. Štai 
buvusio Pakriaunių dvaro 
svirnas, kur 1919 metais 
buvo, kalinama grupė revo
liucijos dalyvių. Vietos 
žmonės jums parodys šilelį, 
kur kontrrevoliucionieriai 
sušaudė 400 revoliucionie
rių ir revoliucijai prijau
čiančių žmonių ...

Keliaudami šiomis istori
nėmis vietomis, mes rasime 
daug pėdsakų, liudijančių 
apie tai, kad rokiškėnai ne- 
susitaikstė su buržuazijos 
viešpatavimu. Štai apgriu
vęs medinis namas Duokiš
kyje, kur vyko revoliucio
nierių slapti susirinkimai. 
Valiūniškių kaime rasime 
Vabolio sodybų, kurioje 19- 
32-1934 metais buvo spaus
dinamas komjaunuolių-po- 
grindininkų laikrašt. “Dar
bininko mintys.”

Šios ir kitos vietos pri
mena mums., kaip darbo 
žmonių remiami geriausi 
lietuvių tautos sūnūs ir du
kros tęsė kovų už Tarybų 
valdžių. Ši 4<ova pasibaigė 
pergale. Niekuo met ne
užmiršime tų, kurie atida
vė savo gyvybę kovoje už 
T'arybų valdžia, už tai, kad 
jų vaikai ir vaikų vaikai 
sukurtų laimingų gyveni
mu ... . . .......

Worcester, Mass.
Iš gražiai pasekmingo 

spaudos rudeninio pikniko
Kaip jau žinome, rugsėjo 

14 d. atsibuvo rudeninis 
spaudos naudai piknikas 
Olympia Parke. Oras, buvo 
gražus, malonus, taip, kaip 

neleistina skaitlingai suvažiavo svete
liai, pažangios spaudos rė
mėjai. Tai didelis ačiū ’ 
siems atvykusioms pikni- 
kieriams, ir juo labiau dide
lis ačiū programos pildyto- 
jams: iš Hartfordo atvyku
siam Laisvės Chorui vado
vybėj Wilma Hollis, vieti
niam Aido Chorui vadovy
bėj Jdno Dirvelio, ir vieti
niam skardžiajam duetui 
Onai Dirvelienei ir Jonui 
Sabaliauskui. Jie visi žavė- 
jančių jautrumu padainavo 
ir publika jiems gausiai pa
plojo. Pianu akompanavo 
H. Smith (Janulytė).

Po programos, buvo išda
linimas dovonų. V. J. Valley 
gautųjų dovanų $3 paauko
jo spaudos naudai. Kiti su
teikė šias dovanas: LLD 6 
kuopos Moterų Apšvietos 
Klubas aukavo didelę dėžę 
maisto ir ją išleido Čereš- 
kienė su Kukaitiene; sūrį ir 
pyragų aukavo Kalvelienė, 
išleido ji pati su Chesniene; 
D. Jusius aukavo bušelį 
grū.šių ir pusę bušelio apri- 
kosų, juos išleido Rainar- 
dienė.

Šeimininkėmis virtuvėj 
prie valgių nuvargstančiai 
ir ištvermingai padirbėjo: 
A. Vosylienė, Skrolskienė, 
J. Jusienė, H. Kalakauskie- 
nė, O. Stankienė, EI. Kanap- 
kienė, O. Siderienė, Povilas 
'šušas, V. Žitkus.- Patarnau
tojai prie gėrimų: J. Lukas, 
H. Žilinskienė, M. Žalimie- 
nė. Prie įeigos į parkų: P. 
Sadauskas, J. Jeskevičius ir 
J. Dieksnis. Pirmininkavo 
J. Skliutas.

Reikia pasakyti, kad 
minėti darbuotojai visi 
nosios kartos lietuviai 
veik kiekvienas skundžiasi, 
kad , skaudžiai pavargsta 
nes senyvas amžius slegia.

Geras spaudos patrijotas 
Povilas Jelskis randasi ligo
ninėje. Jį kankina cukrinė 
liga, jau antroje kojoje so
pulys prasidėjęs. Dešinioji 
koja jau seniai nupjauta.

i

vį- ,tai kampanijai, o jiems dar
bininkų ■ reikalai nerūpi.

Todėl, kada ateis balsavi
mų diena, tai visų darbinin
kų pareiga dalyvauti, nepa
silikti namie, ir balsuoti už 
unijų patariamus kandida- 

prieš

kata- 
patys

tus, taipgi balsuoti 
State Issue No. 2.

Ohio valstijoje šeši 
likų vyskupai beveik
pirmutiniai viešai išstojo 
prieš pravedimų “Right to 
work” įstatymo. Policinin
kų fraternalis ordinas taip
gi išstojo prieš. Metodistų, 
žydų, protestonų vadai 
taipgi stoja darban. “The 
Cleveland Press” ir daug 
kitų laikraščių išstojo prieš 
ta apgavingai užvardintų 
įstatymų, kuris, yra atkreip
tas prieš darbo žmones.

Hart, Mich.
Aukštyn ir žemyn

Čia iki šių metų gyveni
mo raidas visomis pusėmis 
ėjo kaip šmeru patepta, vis 
aukštyn. Darbų būdavo 
daugiau vasarų, dvi didėles
nės ir dvi mažesnės įmonė
lės dirbdavo - konservuoda
vo vyšnias, pupeles, mėly
nes uogas, žemuoges, sly
vas, persikus (pyčes), obuo
lius ir t.t. Būdavo, dirba 
pilnais garais dienomis ir 
naktimis. Gyvenimas kun
kuliavo. Gyvenimui kamba
rių sunku būdavo gaut pa- 
sire^davimui. Dabar — pil
na visko, apart darbo ir pi
nigų: kambarių nuomai 
yra, gi namai parsiduoda; 
parduotuvės užverstos 
maistu, drabužiais, avalyne 
— pirkikų nėra, o žmonėm 
gyvenimo reikmenų stoką.

Čia pastarais keleriais 
metais pristatyta naujų gy
venimui namelių, o dirbtu
vėlių niekas nebudavoja, 
nes kurios yra nuo seniau, 
neturi užsiėmimo. Yra ke
lios net pardavimui: buvusi 
kelnių, o kita suknelių ir 
žiurstų siuvyklos stovi ant 
pardavimo.

>

pa- 
se- 
ir

f

Iš CIMK susirinkimo, kuris 
įvyko rugsėjo 18 d.

Moterų Klubo susirinki
mas nebuvo taip labai 
skaitlingas, bet pasėkmin- 

'gas. Buvo dviejų mėnesių 
pertrauka, kaip ir kitais 
metais vasaros sezonu.

Susirinkime buvo skaity
ta pora laiškelių su kvito- 
mis ir padėka nuo abiejų 
mūsų laikraščių—“Vilnies” 
ir“Laisvės”. Įvykusios ge
gužinės komisija raportavo, 
kad pasekmės buvo neblo
gos. Tokiu būdu nutarta 
paaukoti mūsų 
čiams po $25. Ir kita ko
misija raportavo nuo žaislų 
dienos, taipgi liko pelno po 
$10 abiems laikraščiams.

Nutarta pasiųsti su pen
kiais doleriais išreiškimų 
simpatijos dėl mirties Kon
stancijos Stanevičienės Chi- 
cagoje. Išrinkta komisija 
atlankyti d. V. Daraškienę, 
kuri turėjo lengvų operaci
jų. Trys narės pagerbtos jų 
gimtadienio proga—tai M.

Vasarų čia viskas buvo 
išdžiūvę, parudavę — nebu- <t 
vo lietaus.. Bet dabar viskas * 
atkiuto, tankiai palija, žolė 
gražiai sužaliavo, šalnų dar 
nebuvo, tai ir medžiai tebė
ra lapuoti; gamta gražiai, 
maloniai atrodo. Kitur gir
dėt audros ir potvyniai 
siautėja, bet ne šiame .ra
miame kampelyje. Čia to
kiu gamtos prajovų neį
vyksta.

laikraš-

Demokratai subruzdo' 
veikti, turi savo pilnų slei- 
ta kandidatų kaip ’ šiam 
(Oceana) pavietui, taip ir 
visai valstijai — taip jie 
garsinasi, prašė ir šių žo
džių rašytojų atsilankyti į 
jų buvainę.

Čia keletas, gerų žmonių 
paaukavo Vilnies reikalams 
20 dol. Būtų gerai, kad jie 
daugiau duotų, ir duotų 
taipgi ir Laisvei, žinau, jie 
pinigų turi.

Hartietis

3 p.--Laisve (Liberty)—Penk t., rugsėjo (Sept) 26, 1958
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Spygliuotais gyvenimo keliais
Apsakymėlis iš lietuvių angliakasių 
gyvenimo Jungt. Amer. Valstijose

(Tąsa)
Toliau unijos atstovai pasakojo redak

toriams, kad praeityje angliakasiai nie
kados neišdirbdavo pilno laiko dėl užplū
dimo jų urvuose dujų. Daugelis anglia
kasių nusiskundė, kad išėję į darbą, daž
nai įsisuodinę grįždavo namo, nes pri
stigdavo ramsčių, lentų, vinių ir kitko... 
Šių reikmenų dažnai angliakasiams pri
trūksta. O retkarčiais, kai darbavietėse 
dujų būna mažai, atvykęs boselis nusi
velka savo mėlyną švarką, juo pamosuo
ja ir, šiek tiek dujas išsklaidęs, pasako 
mainieriui; dabar eik ir dirbk.

“STREIKAS”
Po inspekcijos ir kitų atliktų forma

lumų, kompanija paskelbė laikraščiuose, 
kad jau atidaranti kasyklas ir pradėsianti 
dirbti pilną laiką. Tačiau darbininkai 
nesiskubino prie darbo. Jie per savo uni
jos atstovus patiekė kompanijai savo 
reikalavimus. Pirmas, kad kompanija 
aprūpintų visus angliakasius naujoviš
komis saugiomis lempomis.,Antras, kad 
kompanija prisiųstų į kasyklas reikme
nų. Trečias, kad kompanija atleistų nuo 
pareigų vieną girtuoklį boselį, kuris per 
savo girtumą daugelį kartų siųsdavo 
angliakasius dirbti i pilnas dujų darba
vietes, kur jiems grūmojo sprogimo pa
vojus bile minutę.

Kompanija atsisakė patenkinti šiuos 
taip svarbius angliakasių reikalavimus. 
Dėl to angliakasiai paskelbė protesto 
streiką.

Sekamą dieną miestelio dienraštyje 
kompanija, šmeiždama angliakasius, vėl 
prapliupo: būk streikas nelegalus, nes 
senoji sutartis dar neišsibaigus. Tačiau 
mainieriai nutarė kovoti iki pilnos per
galės, kol jų teisėti reikalavimai bus pa
sirašyti juodu ant balto. Streikieriams 
pilnai pritarė ir pasižadėjo remti visi 
miestelio gyventojai. Streikieriams ne
pritarė tik keli valgomųjų daiktų krau
tuvininkai ir kiti stambesni pramoninin
kai, kurie gerai žinojo, kad jeigu strei
kas užsitęstų, tai juos privestų prie 
bankroto, nes maistą ir kitus gyvenimui 
reikalingus dalykus reikės išduoti ant 
knygučių.

Streikieriai atsargiai budėjo dieną ir 
naktį. Jie tėmijo, kai kompanija aptvė
rė savo kasyklas aukšta plačių lentų 
tvora, kad ne bet kas galėtų ją perkopti 
ir kad iš lauko pusės niekas nematytų, 
kas už tvoros darosi.

Vieną naktį pikietai pastebėjo, kaip iš 
prekinio vagono išlipo apie pora tuzinų 
streiklaužių. Juos apsupo ratu kompa
nijos ginkluota policija, ir visi nužygia
vo prie kasyklų už aukštos tvoros. Už 
poros dienų, anksti rytą, dar anksčiau 
negu paprastai, anglies laužtuvo triūba 
užstaugė pilna jėga, kiek, tik garo turėjo. 
Kai kurie miestelio gyventojai galvojo, 
kad streikas jau užsibaigė. Netrukus ir 
anglies laužtuvo ratai cypdami ir barš
kėdami pradėjo suktis. Bet neilgai. Ot, 
keletą minučių pasisuka ir vėl sustoja. 
Taip kartojosi gerą pusdienį, nes per il
goką laiką laužtuvo mašinerija ir visas 
mechanizmas nuo neveikimo surūdijo ir 
atsisakė suktis. Neprityrę streiklaužiai 
kamavosi kiek išgalėdami, bosai bėgiojo 
ir davė nurodymus, kaip sukti laužtuvą, 
bet niekas negelbėjo. Sustojo, ir nė 
krust ...

Kasykloje streiklaužiams dar labiau 
nesisekdavo. Vieniems dinamitas sprog
damas nutraukė pirštus, kitiems išsvili
no akis, o dar kitus kitaip sužalojo, kad 
jie tapo kuriam laikui nedarbingi. Kom
panija į trumpą laiką išvežė į ligoninę 
pusę savo streiklaužių. Mat, dauguma 
jų buvo neprityrę mainieriai, o suver- 
buoti visokie valkatos nuo gatvių kam
pų. Bendrai, kompanija gerai užlaikė ir 
maitino streiklaužius. Dažnai jiems 
duodavo išsigerti alaus ir brandos, kad 
jie būtų drąsesni dirbti pavojingose vie
tose. Bet vis tiek kompanija mažai nau
dos teturėjo iš jų, nes kasdien bosai gra
žiuoju prašydavo jų, kad nors kiek pa
dirbėtų. Kai kurie alkoholikai, sulaukę 
šeštadienio vakaro, peršokdavo aukštą 
tvorą ir nueidavo miestelin į smukles įsi
gerti. Jie šokdami per tvorą nepaisė nė 
kompanijos ginkluotų sargų. Kai kurie 
jų negrįždavo, pasiliko streikierių eilė
se ir’išpasakojo streikieriams visas slap
tybes, kas dedasi už aukštos kompanijos

tvoros. Jie išpasakojo, kaip kompanijos 
agentai juos samdydami nieko neminėjo 
apie streiką. Tik sakydavo: ji-ems rei
kalinga daug darbininkų. Geras užmo
kestis ir geros darbo sąlygos. Tačiau jie 
atvykę pamatė ką kitą... Ir gailėjosi... 
Todėl streikieriai su jais apsieidavo 
mandagiai.

Kompanija vėl įdėjo apmokamą skel
bimą laikraštyje, visokiais būdais bau
gindama streikierius, kad jie grįžtų į 
darbą, nes kasyklos pradėsią dirbti dvie- 
mis pakaitomis. O kurie negrįš paskir
tu laiku, jie prarasią savo darbus ir nie
kuomet kompanija jiems darbo neduo
sianti.

Tuo skelbimu kompanija sukėlė suiru
tę streikierių eilėse ir nepasitikėjimą 
unijos vadovybe. Organizatorius Dauba
ras gerai suprato kompanijos užmojį 
sulaužyti streiką ir sutriuškinti jaunutę 
uniją. Jis sušaukė visuotinį angliakasių 
susirinkimą šalia miestelio gražiame 
parke. Unijos pareigūnai kalbėjo skir
tingų tautybių kalbomis. Vieni iš jų ra
gino laikytis vienybėje iki pergalės, o ki
ti kalbėjo beviltiškai. Jie nurodinėjo, 
kad ilgiau streiką tęsti nebegalima, nes 
daugelis šeimų gyvena dideliame neda- 
tekliuje, maitinasi pusbadžiai iš gauna
mos unijos pašalpos arba nuo privačių 
šelpėjų. Jau ir kai kurie valgomųjų pro
duktų krautuvininkai atsisako duoti 
maisto vien tik parašais ant knygučių, 
nes ir jiems didieji maisto sandėliai at
sisakė duoti maistą ant pasitikėjimo. 
Tarpe klausytojų kilo nerimas, ir dau
gelis pradėjo zurzėti, kad reikia baigti 
streiką. Tuo laiku ant piknikinio stalo 
užkopusi - pasirodė Leonora Daubaraitė. 
Visi žiūrovai nutilo ir nukreipę savo 
žvilgsnius laukė, ką jinai pasakys. Dau
baraitė vos tik pradėjusi kalbėti aštriai 
kritikavo tuos kalbėtojus, kurie sukėlė 
streikierių tarpe beviltišką demoralizaci
ją. Jinai davė pipirų tiems krautuvinin
kams, kurie atsisakė kreditu duoti mais
to didesnėms šeimoms. Jinai ragino tęs
ti kovą iki pergalės, nes kompanija at
sisako patenkinti kasyklų vergų tokius 
mažus reikalavimus palaikymui gyvybės, 
manydama, kad jai tas per brangiai at
sieis — sumažės didžiuliai pelnai, ir t. p.

Tačiau kompanija nesidrovėdama da
bar išmoka šimtus tūkstančių dolerių 
streiklaužiams, kurie jai neuždirba nė 
surūdijusio cento. Taip ilgai negali bū
ti. Mes žinome, kad kompanija turtin
ga. Bet ir jai doleriai neauga, kaip la
pai ant medžių. Reikia, kad jai tuos do
lerius darbininkai uždirbtų.

(Bus daugiau)

Ū Karšti buvo debatai dėl 
Kinijos priėmimo į JT

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
svarstymą, o jūs kiti bal
suokite už Kinijos klausimo 
svarstymą. Tačiau ta politi
ka ne visas delegacijas pa
veikė.

Kinijos klausimas

jos liaudies valdžią, dvi vals
tybės — pastovūs Saugumo 
Tarybos nariai — taipgi ją 
pripažino. Kai suimi žmo
nes, kuriuos tos valstybės 
atstovauja, kai prie to skai- 
čaus pridėsime pačios Kini
jos žmones, tai susidarys

Rugs. 22 d. popietiniame daugiau kaip 70 procentų
Asamblėjos mitinge buvo visų pasaulio žmonių!
pradėti debatai Kinijos 
klausimu. Tenka pabrėžti,, 
kad čia nebuvo debatuoja-

Prezidentas Malikas pa
darė pastabą Krishnai Me- 
nonui ir būsimiems kalbėto

negalėtų gyvuoti nė keleto 
dienų. Vadinasi, JAV For- 
mozą valdo, bet valdo netie
siogiai.)

Kitų Kalbos
Po to sekė kitų kalbos: 

kalbėjo Čiang Kai-š'eko 
“paslas” Tsiangas, Bulgari
jos delegatas Dr. Karlo Lu- 
kanovas, Švedijos delegatė 
Agda Rossel (už Kiniją), 
Suomijos Ralph EnlcĮkell — 
taipgi už Kiniją Čekoslova
kijos Vaclav David, Angli
jos — Sir Pierson Dixon, 
Kanados Dr. Sidney E. 
Smith — abudu prieš svars-

Mokykla
Mokykla . . . Šis nepaprastas žodis 
Visada bus švelnus ir brangus.
Ji lyg motina kelią parodė, 
Neramiausius jaunystės takus.

Čia parašėme pirmąją raidę, 
Kai mokėdavom, kėlėm rankas; 
Skiemenim pirmą žodį suskaidę, 
Čia aistringai pamilom knygas.

Klasėj gimus, pirmoji draugystė, 
Kaip rugiagėlės žiedas švelni.
Mes jai niekad neleisime vysti, 
Kaip šalnoj vysta lapai jauni.

Mokykla ... Šis nepaprastas žodis 
Visada bus švelnus ir brangus.
Ji lyg motina kelią parodė
Ir gražiausius jaunystės takus.

Adelė Česnulytė 
Varėna, Dzūkija

Ankstus rvlas
f

Iš už šilo pabudusi saulė 
Aukso obuoliu štai išsiris, 
Apraizgys šilko siūlais pasaulį 
Ir trobon įsiris per duris . . .

Ir girdi pro sapnus, kad jau šaukia 
Kelt iš miego Žaloji tave.
Teka saule. O tu vienaplaukė
Štai jau stypčioji kaimo gatve.

—0—
Neramioji vaikystė prabėgo, 
Jos jau niekad kitos nebebus. 
Aš vaikystėje savo pamėgau 
Visuomet su saule pabust.

Adelė Česnulytė 
Varėna, Dzūkija

mas esminis klausimas — 
priimti Kiniją į Jungtines 
Tautas, ar nepriimti? Ne, 
buvo debatuojamas klausi
mas toks : dėti darbų dieno- 
tvarkėn Kinijios priėmimo 
klausimą, ar nedėti?

Šitiems debatams buvo 
pašvęsta net trys JT 
Asamblėjos mitingai! Deba
tai buvo baigti tik rūgs. 23 
d. popietinėje sesijoje.

Balsuojant, debatų pasek
mės buvo tokios: 44 balsai 
už tai, kad nebūtų Kinijos 
priėmimo klausimas svars
tytas, 28 balsai — už svars
tymą, o 9 šalių delegacijos 
susilaikė, nebalsavo.

Jungtines Tautas sudaro 
81 šalis, todėl 44 balsai — 
labai maža dauguma. Vos, 
vos šiaip taip amerikinei de
legacijai pavyko sulipdyti 
tą daugumą.

Dabar vyrauja tokia nuo
monė: už metų Kinija būti
nai turės būti įleista į 
Jungtines Tautas. Tai pri
pažįsta ir amerikiniai di
plomatai.

Verta prisiminti apie pa
čius debatus, kurie buvo la
bai karšti.

Krishna Menon kalba
Įžanginę kalbą pasakė In

dijos delegacijos vadas 
Krishna Menon. Pirmiausia 
jis nušvietė visą Kinijos 
priėmimo klausimo istori
ją. Dar 1950 metais Saugu
mo Taryba svarstė Tarybų 
Sąjungos įnešimą, kad Ki
nija būtų priimta į JT. Bal
suojant, 5 buvo už įnešimą, 
5 balsai prieš, o vienas Sau
gumo Tarybos narys nebal
savo. Tokiu būdu šis daly
kas tuomet ir nepraėjo. O 
kai prasidėjo karas Korėjo
je, tai priešininkų skaičius 
padidėjo.

Bet karas jau seniai pasi
baigė, sakė kalbėtojas. Ki
nijos valdžia tvirta, ją žmo
nės palaiko, o • Kinija turi 
daugiau kaip 600 milijonų 
žmonių, tuo būdu negalima 
ją paneigti, negalima jos 
laikyti už JT sienos. For- 
mozos valdži a, nurodė 
Krishna Menon, neatsto
vauja Kinijos.. Mūšiai, kurie 
šiandien vyksta dėl Quemoy 
ir Matsu salų, gali bet kada 
užsiliepsnoti plačiau — gali 
kilti karas. Norint karo pa
vojų sumažinti, reikia su 
Kinija tartis, o kaip su ja 
tarsies, kai ji neįeina į 
Jungtines Tautas?

Kalbėtojas tiesiog prašy
te prašė Asamblėją, kad ji 
būtinai įdėtų darbų dieno-

jams, kad jie savo kalbose 
neliestų esminio klausimo— 
kodėl Kiniją reikia priimti 
į JT, o kalbėtų tik tai: dėti 
tą klausimą darbų dieno- 
tvarkėn, ar nedėt? Tačiau 
dauguma kalbėjusiųjų su ta 
pastaba nesiskaitė, o gavę 
balsą, aiškino, kodėl Kinija 
tūri būti įleista į JT.

Ima balsą Mr. Lodge. Jis 
trumpai pareiškia, kad prie
šinasi Kinijos klauosimo dė
jimui dienotvarkėm

Gromyko kritikuoja JAV %
Kalba TSRS užsienio rei

kalų ministras A. Gromyko. 
Jis sako, nesant Kinijos 
Jungtinėse Tautose, susida
ro labai nenormali padėtis.

— Kinija juk yra pati 
pirmoji didžiulė valstybė, 
sudariusi Jungtines Tautas. 
Kinija — pastovus Saugu
mo Tarybos narys. Na, tai 
ar leistina, kad Kinijos var
du kalbėtų žmogeliai, iš Ki
nijos išvyti, kinų tautos 
priešai?

Dėl nebuvimo JT Kinijos 
Gromyko visą kaltę suver
čia ant JAV. Amerika už
grobė Taiwaną (Formozą), 
Ameriko s valdantieji 
sluogsnia dar vis sapnuoja 
apie Kinijos- liaudies res
publikos pranykimą, sakė 
kalbėtojas. Bet tai sapnas 
lygus sapnavimui apie oke
anų nusausinimą.

Bendrai, Gromyko savo 
ilgokoje kalboje aštriai kri
tikavo Jungt. Valstijų po
litika.

Ta politika pripažįsta, 
nurodė kalbėtojas, “dvi Ki
ni jas”. Tačiau visiems ge
rai žinoma, kad tėra tik 
viena Kinija. Taivano sala, 
nelegaliai okupuota JAV, 
yra Kinijos dalis ir Kinija 
ją išlaisvins ir pasiims.

Didžiausias absurdas ma
nyti, būk, jei Kinija nebus 
Jungtinėse Tautose, tai ji 
negalės išsilaikyti. Įeis ji į 
JT, ar neįeis, Kinijos Liau
dies Respublika gyvuos ir 
vis tvirtės.

Dabartiniu kritišku mo
mentu, dėstė Gromyko, Ki
nijos Respublika parodo ne
paprastą kantrybę, bet ta 
kantrybė gali išsisemti, ir 
tai JAV vyriausybė turi ži
noti.

“Prie tvarkos”
Mr. Lodge tuomet paprašė 

balso “dėl tvarkos”. Jis sa
kė, jog Gromyko, “per daug 
toli nuėjo” — užuot kalbė
jęs apie tai, ar Kinijos klau
simą dėti darbų dienotvar-

tymą Kinijos klausimo. Al
banijos Behar Shtylla, Af
ganistano A. R. Ražvak 
už, ir tt. ir tt.

Kiekvienas, atidžiai klau
sęs kalbų, sutinka, kad tie, 
kurie, kalba prieš Kinijos 
klausimo svarstymą, neturi 
rimtų argumentų. Kai ku
rie Lotynų Amerikos dele
gatai tiesiog pasakė, kad 
jie balsuos prieš Kinijos 
klausimo svarstymą dėl to, 
kad nori eiti “su dauguma”, 
bet jie pripažįsta tą faktą, 
jog Čiang Kai-šekas Kini
jos atstovauti JT negali, nes 
Kinijos valdžia yra Peki
ne, o ne Formozoje. Daugu
ma kalbėjusių prieš Kiniją, 
beje, pripažino tai, kad ji 
turės būti įsileista į JT, jei 
ne už metų, tai už dvejų.

A. Gromyko kritikavo tas 
šalis, kurios eina ne su tei
se, ne su teisybe, o su JAV 
politika.

Kai kurie delegatai (pa
vyzdžiui Ghanos) labai 
karštai kreipėsi į Asamblė
ją, prašydami priimti Kini
ją į JT, bet jų kalbos nesu
minkštino daugumos dele
gacijų širdžių. Jos, mat, 
klauso įsakymų iš savo val
džių, gi valdžios joms buvo 
įsakę: darykite taip, kaip 
daro Dėdė, neužpykdykite 
jo, ba jis neduos mums do
lerių !

ją s. a . B.* --Prieš1 penkiasdešimt me
tų mažai kas pagalvojo, kad 
toje vietoje iškils toks svar-^ 
bus miestas. Gary ir apylin
kė yra 600 pėdų aukščiau 
jūrų lygio ir 20 pėdų aukš
čiau Michigan, ežero lygio.

Gary turi 21 pradinę mo
kyklą, 4 gimnazijas ir 9 
įvairias technikos mokyk
las. Dr. William A Wirt bu
vo pirmas mokyklų virši
ninkas ir mokytojas.

Mieste yra dvi ligoninės, 
knygynas su 14 šakų įvai
riose miesto dalyse ir dau
giau kaip 100 bažnyčių.

Gary, Ind.
Gary miestas yra tik 30 

mylių į pietryčius nuo Chi- 
čagos, prie pietinio kampo 
Michigan ežero. Gary stovi 
šaly didžiausio kelio. Nežiū
rint, kur važiuosi, į rytus 
ar iš rytų į vakarus, ten su
siveda visi keliai traukinių 
ir automobilių.

Gary įsikūrė strateginėj 
vietoj: šiaurėje gamina 
plienui žaliavą, — kasa ge
ležies rūdą, o pietuose ga
mina anglį ’ kokam, kurie 
reikalingi tarpinimui rūdos. 
Gary yra vienas iš didžiau
sių centrų plieno gamybos 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose.

Vieta, kur dabar Gary, su 
milžiniškais fabrikais, buvo 
parinkta 1905 metais.

Miestui vardas Gary duo
tas įamžinti tuo laiku buvu
sio J. V. plieno korporacijos 
pirmininko vardą.

Gary miesto ribose yra 
40 kvadratinių mylių žemės 
plotas. Ir pagal vėliausį 
cenzą, turi 135,000 gyvento
jų- 1 '

Taipgi miestas gali teisėtai 
didžiuotis poilsio bei kultū
ros parkais, kurių mieste ir 
apylinkėje yra dvylika. Yra 
daugybė įvairių žaidimui 
aikščių. Marquette parkas 
užima 165 akrus žemės? O 
ežero pakraščiu tęsiasi gra
žus maudymosi pliažas. Ir 
daug įvairių žaislų.

Bažnyčios dar stengiami 
užtemdyti naujosios kultū
ros žiburius. Žinoma, tam
sybės skleidėjams padeda ir 
valstybė. < k

Gary yra sunkiosios in->; 
dustrijos miestas. Kitaip 
vadinamas “plieno mies
tas”. Čia darbininkai sun
kiai dirba: vieni prie įkai
tusių krosnių, baltai įkaitu
sius gabalus plieno vikriai 
Įiadavinėja iš rolų į rolus. 
Kiti atlieka kitus sudėtin
gus darbus, vis skubėdami.

Kitoje dirbtuvėje, kur su- 
dėstinėja dalis tiltams ir 
dideliems pastatams, 
didelė paskuba ir įvyksta 
daug nelaimių — nukerta 
pirštus arba rankas, tai to
kie dalykai paprasti. Būna 
ir baisesnių sužalojimų ir 
mirčių.

Kas buvo šioje apylinkėje 
50 metų atgal atvykęs, da
bar jos nepažintų. Smėlynai 
ir pelkės dingo. Vietoje pli
kų laukų dabar visur ir vis
kas žaliuoja. Seniau jei au-^ 
tomobilis nuėjo nuo betoni-/' 
nio kelio, tai įklimpdavo. 
Dabar jau visai kitaip.

Kai tik mieste pradėta 
sodinti medeliai, sėti žolė, 
visa apylinkė ėmėsi žaliuoti. 
Kaip pasikeitė gamtovaiz
dis net nuostabu.

JMK.

Miami, Fla.
Pastaruoju laiku pas mus 

lankėsi svečiai vilniečiai S. 
M. Andreika su žmona iš 
Chicago Heights, Ill., kartu 
su Joe. Kiveriu ir žmona iš 
Toronto, Ont., Canados. Joe 
Kiveris vežiojo su savo au
to mašina. Jie planavo per 
kelias dienas važiuot į Cali- .y 
forniją, bet paskutinę dieną" 
jų planas pasikeitė ir jie at
važiavo į Miami, Floridą, 
apsistojo pas d. Šimkus, 
o Andreikai vieną naktį ir 
dieną praleido pas šių žo
džių rašytoją. Svečiai susi
pažino su miesto apylinke 
ir gamta. Jiems viskas pati
ko. Jie dabar planuoja čio
nai pastoviai ir laimingai 
apsigyventi

V. J. Stankus
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tvarkėn Kinijos klausimą. 
Kai kurie argumentuoja, 
sakė Krishna Menon, būk 
dauguma JT nJrių neprita
ria tam, kad dabar Kinija 
būtų įsileista. Gerai, gali 
nepritarti, bet ir tos delega
cijos, kurios nepritaria Ki
nijos įsileidimui, turėtų bal
suoti, kad tas klausimas 
būtų svarstytas, reikia gi 
duoti ir mažumai balsą, rei
kia išklausyti ir jos nuomo
nę, nors iš tikrųjų, kalba
moji mažuma nėra mažu
ma, kai paimi dėmesin žmo
nių, kuriuos ji atstovauja, 
skaičių. 29 JT narės-valsty- 
bės juk jau pripažino Kini-

kėn, jis puolė JAV.
Mr. Lodge kalbėjo aštriai 

—aštriau negu kada nors 
JT istorijoje. Girdi, Gromy
ko sakęs, būk Amerika tu
ri okupavusi Kinijos terito
riją — Taivano ir Penghu 
salas. Tai netiesa.

(Šį klausimą iš tikrųjų ga
lima visaip aiškinti: For
mozoje (Taivane) yra Ame
rikos / militarinės bazės, 
Čiang Kai-šeko valdžią pa
laiko nieks kitas, kaip ame
rikiniai ginklai, laivynas ir 
aviacija. Jei amerikiniai lai
vai, lėktuvai ir kiti ginklai 
būtų iš čiang kai-šekininkų 
atimti, tai Čiango valdžia

Baltimore, Md

Veikėjai rengia pikniką sekmadienį, rugsėjo 
(Sept.) 28 d., pradžia 1-mą valandą popiet, 
Deltuvų ūkyje, Howard County, Howard Sta., 
Md. • > g.ii.ėirfUMg
Gerbiami piknikų lankytojai! Kviečiame visus 
iš arti ir toli atvažiuoti j šį pikniką ir linksmai 
praleisti laiką tyrame ore. Bus pagaminta už
kandžių, taipgi bus gardaus vandenėlio sausai 
burnai padrėkinti. O nuo karščio Čia po me
džiais rasite pavėsį. Įžanga nemokama.

Kviečia visus Veikėjai



MONTREAL, CANADA
/ Trumpai apie viską

Montreale lankėsi A. 
Harmotaitienė iš Floridos 
su sūnumi ir anūkais.

Serga P. Liaudinskas.. 
Gydosi Viktorijos ligoninė
je. Linkiu greito pasveiki
mo.

Montrealas tampa įvai
rių tarptautinių mokslinių 
konferencijų, kongresų bei 
kitų suvažiavimų centru.

Dabar įvyko pasaulinė 
elektros inžinierių konfe
rencija, kurioje dalyvavo ir 
Tarybų Sąjungos jėgainių 
ministras A. S. Povlenko. 
Ijaikraštininkams pasakojo, 
kad kuomet Kanados dele
gacija lankėsi. Tarybų Są
jungoj, tai On tari jos jėgai
nių vyriausias inžinierius' 
Otto Holden pamatęs vyk-| 
dant gyveniman tai, kas lig. 
šiol vakarinių šalių inžinie-1 
rių buvo laikoma negalimu 
įgyvendinti.

Dabar Tarybų Sąjungoje 
gaunama 48,000,000 kilova- 

j tų, o greitoje ateityje būsią 
^pridėta dar 60,000,000 kilo
vatu.

Jungtinių Valstijų inži
nieriai raportavo, kad jie 
nori surasti būdus, kaip pa
kinkyti saulės energiją šil
dymui bei industrijos ratų 
sukimui.

Jungtinėse Valstijose at
einančio šimtmečio vidury
je kuro rezervai būsią išsi- 
sėmę visai.

McGill universitetas duos 
pagalbą tęsti mokslą 70-čiai 
gabiausių studentų, kurie 
dėl finansų stokos vargiai 
galėtų studijuoti universi
tete.

1947 metais Kanado j e 
anglimi buvo apšildoma 60 
procentų namų, o 1957 me
tais aliejumi apšildė 54 pro
centus.

Montreal© Labor Taryba 
/atstovauja 100,000 darbi- 

vhinkų ir tarnautojų. Posė
dyje ši taryba priėmė rezo
liuciją, smerkinčią Duplesio 
elgesį su studentais, kurių 
delegacija sausio mėnesį 
norėjo išaiškinti Duplesiui 
savo sunkią padėtį Kvebeko 
universitetuose ir gauti jo 
vyriausybės pagalbą.

Rugsėjo 4 dieną gaisras 
sunaikinęs istorines verty
bes St. Henry bažnyčioje, jų 
tarpe aukso siūlų skepetą, 
kurioje rankomis buvo iš
siuvinėta 100 paveikslų.

Skepeta 1932 metais tarp
tautinėj parodoj gavo pir
mą prizą.

R. Dellevan atvykęs iš 
Milwaukee į Kvebeką nuėjo 

bažnyčią pasimelsti. Po 
pamaldų pasigedo pinigi
nės, kurioje buvę $1,300.

‘ Matyti “kipšiukai lando 
ir po bažnyčias.

Rugsėjo 4 dieną kažkurį 
moteris paskambino Mont
realo orlaivių stotin, kad 
esanti bomba padėta viena
me orlaivyje, kuris buvo 
jau išskridęs.

Artimiausioj stotyj buvo 
iškrėstas, bet nerasta jo
kios bombos.

Kriminalystės Montreale 
šį pusmetį padidėjo dukart, 
lyginant su praėjusių metų 
tuo pat metu.

Padaryta 345 ginkluoti 
užpuolimai. Vien iš bankų! 
išplėšta $410,607. Daugiau
sia nukentėjo Canadien Na
tional.

Lafontaine parko zoolo
gijos sodas pirko du turk
lius iš Pietų Amerikos, už 
kuriuos sumokėjo $1,200. 
j ,Vienas sveria 333 svarus. 
Sis suėda 5 svarus morkų ir 
laitų daržovių į dieną.
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Šiuos turklius jau atlankė 
410,000 asmenų.

J. About išvarė nuomi
ninkus iš savo namo aiškin
damas, kad įleis savo tėvus, 
bet išnuomavo svetimiems. 
Už tai teismas nubaudė 
$365, kuriuos turi sumokėti 
išmestajam.

1957 metais subankruta
vo Kanadoje 3,999 bizniai, 
iš kurių 3,021 Kvebeko pro
vincijoj.

Montreale yra 307,133 
gyvenami namai, iš kurių 
250,375 yra išnuomojami. 
Likusiuose gyvena savinin
kai.

80 procentų montrealie- 
čių neturi nuosavų namų.

Birželio mėnesį lietus pa
darė nuostolių Montreale už 
apie $2,000,000. Miestas ža
da padengti pusę, kad iš
vengus bylos.

Kvebeko provincijoj per 
pirmą pusmetį buvo pasta
tyta 23,712 namų.

Kvebeko provincijoj yra 
yra 5,000 raišų vaikų, ku
riuos globoja vaikų draugi
ja. Ji dabar veda vajų sukė
limui $300,000 dėl jų išlai
kymo.

Ar žinote, kad Kanados 
miškai užima 1,220,000 ket
virtainių mylių arba 35 pro
centus visos šalies ploto.

Surinko Montvealietis

Philadelphia, Pa.
Kokia čia staigmena

Taip netikėtai pradėta 
skleisti žinutė, kad čia ma
tysim krutamas paveikslus, 
darytus Lietuvoje. Tokią 
naujenybę praleisti iš tikro 
negalima. Tiesa, čia matė
me. Lietuvoje gamintą vei
kalą “Tiltas”. Veikalas įdo
mus, bet čia aparatūra buvo 

) prastoka, tai kaip kas ma
nė, kad visuomet taip rodo
ma. Bet šį sykį labai apsi
gavo tie, kurie patingėjo at
vykti rugsėjo 18 dieną, čia 
netikėtai atvyko draugas 
Pauliukas iš Chicagos ir tu
rėjo su savimi porą žingei
džių filmų. Tai buvo “Sa
vaitės Dekada Maskvoj” ir 
“Žydėk, Jaunystė!” Abudu 
veikalėliai taip žingeidūs, 
taip malonūs regėti ir klau
sytis, kad, rodosi, dar ir. dar 
juos matytum, girdėtum. 
Kaip puikiai mūsų anūkai 
dainuoja, šoka, linksminasi, 
ir kaip daug ten jaunimo 
susieinama,, ir kiek įdomių 
žaidimų jie moka, žino!

Sužinojom nuo draugo 
J. Pauliuko, kad jiems pa
vyko gauti jau keletą Lie
tuvoje gamintų krutamu 
paveikslų. Visuose, sako, 
yra labai įdomių dalykėlių, 
ir kaip norėtųsi juos visus 
matyti! Sakė, kad galima, 
tik reikia pastangų, iškaš- 
čiai ne per didžiausi. Tokias 
progas turėtų skubiai iš
naudoti mūsų draugijos, 
klubai. Klubai turi tinka
mas svetaines, nesu n k u 
jiems sukviesti narius ir jų 
kaimynus. O kiek dvasinės 
naudos mums seniems iš
eiviams, o sykiu ir draugys
tėms, klubams. Chesterio 
Lietuvių Vytauto Klubas 
jau pasinaudojo šia proga, 
ir jie labai patenkinti.

Beje, čia pasitaikė ir ne
malonus priepuolis, tai mi
rė draugo Antano žalio 
žmona Ona. Tą patį vakarą 
ji buvo parengta pasi vieną 
žymiausių laidotuvių direk
torių, Kavaliauską. Todėl 
daug kas negalėjo abi vie
tas aplankyti.

Drg. A. Žalis yra pažan
giečių parengimų mylėtojas

Pittsburgh, Pa.
Pastebėjau juokingą nuo

trauką žurnale “Life” už 
rugsėjo 22 d. Tai milijonie
riaus Rockefellerio ir New 
Yorko valstijos gubernato
riaus Harrimano. Pirmasis 
yra milijonierius ir valdyto
jas Standard Oil Co., o ant
rasis milijonierius ir savi
ninkas Union Pacific Rail
road Co.

Jie abu nori laimėti rin
kimus į gubernatoriaus vie
tą, tai pataikauja balsuoto
jams. Jie žino, kad papras
ti darbininkai daugiausia 
perka Fordo automobilius, 
nes jiems nepr i ei n a m i 
Buick ir De Soto bei kiti di
deli automobiliai.

Harrimanas susirado 
Fordą 1929, o Rockefelleris 
kitą Fordą 1931 m. Jie “va
žiuoja” tais senais automo
biliais ir savo anūkus ve
žioja. Suprantama, tokius 
paveikslus nusitraukė. Tie 
ponai neturi reikalo važinė
ti tokiais senais automobi
liais, nes jie turi naujau
sius ir geriausius.

Taigi, šiemet New Yorko 
valstijos piliečiai turi de
mokratų ir republikonų 
kandidatus, kurie abu yra 
milijonieriai. Už katrą ne
balsuosi, vis vien bus mili
jonierius ir turčių draugas.

S. O.

ir jų rėmėjas, bet šeimos 
nemalonus priepuolis sulai
kė jį ir daugelį jo prietelių. 
Drg. Ona Žalienė tapo pa
laidota rugsėjo 19 d. Reiš
kiu užuojautą Antanui Ža
liui ir jo bendrams.

Taipgi širdingai ačiū 
šiems mūsų geradėjams,! 
kurie prisidėjo prie lėšų pa
dengimo, nes įžangos nebu
vo. Čia būrelis jų: J. Šapran 
ir Bertašiai po $3. Degutie
nė ir Behmeris po du dole
rius. Po vieną: F. Walan- 
tas, Mettis, J. Baranauskas, 
Pauliukaitis, Krikštoponie- 
nė, Andriulionis, Merkienė, 
Žilinskienė, Paukštienė, Žu
vininkas, Sidaber, Višnelie- 
nė (?), J. Mikitas, Nariuč- 
kas, A. Lipčius, Kralikaus- 
kas, M. Tuleikis, P. Walant, 
B. Banis, A. Valinčius, A. 
Kušleikienė, Mary ir M. Mi
liai, Valukievičienė, G. Če- 
pelis, J. Vaitkus, F. Navar- 
dauskas, Camdenietis, Ja
unoka, F. Mu., L. Reporte
ris.

Ačiū visiems geradėjams. 
Lauksime daugiau paveiks
lų iš Tėvynės Lietuvos.

Južintiškis

Shenandoah, Pa.
Numirė Petras Gvėrai tis
Rugpjūčio 31 d. mirė P. 

Overaitis. Lietuvoje paėjo 
iš Mateličios kaimo, Mete
lių parapijos. Atvažiavo į 
šią šalį 1898 m. Visą laiką 
dirbo anglies kasyklose ir 
nuo to gavo mainų dusulį. 
Per keletą metų jau nedir
bo. Mirė sulaukęs 80 metų.

Paliko moterį Oną, po tė
vais Grabauskaitę, 2 sūnus, 
Bolesių ir Alfonsą. Bolesius 
gyvena N. J. valst., Alfon
sas Shenandoryje. Paliko 4 
anūkus. Prigulėjo prie LDS 
34 kuopos. Buvo nuo -se
niai Laisvės skaitytojas. 
Buvo laisvų minčių. Palai
dotas 4 d. rugsėjo Kalvari
jos kalno kapinėse.

Velionio šeimyna labai 
dėkinga visiems už gėles, 
kurių buvo gana daug, ir už 
skaitlingai palyd ėjimą į 
kapus.

Reiškiu giliausią simpati
ją jo likusiai šeimynai

Kalniete

Cleveland, Ohio
Būkime pasirengę kovon

Stambusis biznis paskel
bė naują karą prieš darbo 
žmones. Jis puola įvairio
mis priemonėmis, bet jų 
mieris yra tas pats, kad su
silpninti darbo unijas ir su
mažinti jų algas, ir kad pa
sidaryti sau dar didesnius 
pelnus. Ohio valstijos Vaiz
bos Butas uždėjo ant baloto 
taip vadinamą “Teisę prie 
darbo” pataisymą prie Ohio 
konstitucijos. Tam tikslui, 
pasamdymui nesusipratė
lių ir parsidavėlių žmonių 
surinkimui reikalingo skai
čiaus parašų ir varymui 
propagandos, stambusis biz
nis jau sudėjo apie pusę mi
lijono dolerių.

Pasižiūrėkime į faktus
Jau aštuoniolikoje valsti

jų, kuriose “Teisės prie 
darbo” įstatymas jau priim
tas, unijos tapo sulaužytos 
ir algos jau numuštos arti 
per pusę: Mississippi valst, 
abelnai paėmus, už darbo 
valandą $.1.40; Arkansase 
—$1.46. Tuo tarpu Califor- 
nijoje yra mokama po $2.23 
ir Ohio valst. po $2.35 į va
landą. O iškilimas pragyve
nimo kainų visur yra tas 
pats.

Pelnais išsipūtusios kor
poracijos stengiasi “Teisę 
prie darbo” padaryti įstaty
mu, kaipo priemonę atpil- 
dymui tų pelnų, kūrins pra
randa Vidur-Ryčiuose, Azi
joje ir Afrikoje, kurių žmo
nės jau kovoja už nepri
klausomybę, už teisę nau
doti savo šalies gamtos tur
tus.
Jiems norisi sumesti visą 

Sunkumo naštą ant 
darbo žmonių

Bet korporacijoes mato, 
kaip stiprus yra darbo ju

dėjimas ir kaip pastoja kor
poracijoms kelią. Tuomet 
jos stengiasi diskredituoti 
darbo unijų judėjimą publi
kos akyse. Kongresas ir 
valstijos stengiasi išleisti 
naujus priešdarbininkiškus 
įstatymus ir teršia unijų 
vardą sugedimo tyrinėji
mais.

McClellan komitetas yra 
kitas stambiojo biznio įran
kis unijų laužymui. Vaizbos 
Butas priėjo prie tokios be
gėdystės, jog sako negrams 
darbininkams, kad “Teisė 
prie darbo” atneš jiems dar
bų lygybę! Bet tas pats pa
daras per pastaruosius 15 
metų darė viską pastojimui 
kelio -įstatymui už lygias 
teises prie darbo visiems.

Iš K. P. lapelio “Būkime 
Pasirengę Kovon”.

Rep.

Parengimas
Pirmas šio sezono pažmo- 

nys Cleveland© įvyks šešta
dienį. rugsėjo 27 d., LDS 
Klube, 9305 St. Clair Ave. 
Pradžia 6 vai. vakare.

Tai bus šokiai, vakarienė 
ir k. lošimo vakaras. Šo
kiams gros puikus benas. 
Visi ir visos būsite malo
niai priimti ir smagiai pra
leisite vakarą.

Kviečia Komitetas

KAIRĖJA MEKSIKOS 
DARBININKAI

Mexico City. — Pemex 
distrikte įvyko aliejaus dar
bininkų unijos dviejų loka
lų viršininkų rinkimai. Vie
name lokale kairiųjų kandi
datas laimėjo 940 balsų 
prieš 70. Kitame 464 balsais 
prieš 205 balsus.

Neseniai geležinkeliečiai 
išrinko kairiuosius į vado
vybę. Komunistų ir kairių
jų įtaka smarkiai auga.

Waterbury, Conn.
Pasidairius po miestą

Nuo 1 iki 16 rugsėjo keli 
policininkai skaudžiai ap
mušti. Vienam net 16 “sti-■ 
čių” turėjo galvoje padary
ti. Štai iki kokios “kultū
ros” mūsų šalies jaunimas 
atėjo. Jis puola policinin
kus, kada tie bando sudraus
ti. . ,

Vietos laikraštis rugsėjo 
17 d. rašė apie žydų tautos 
daktarą Genčerį, kad jis 
yra daugiausia vaikų priė
męs laike gimdymų. Šis 
daktaras yra gerai žinomas 
lietuviams, turi gerą vardą 
moterų tarpe.

Teko aplankyti sergančią 
E. Buzienę, kuri turėjo 
operaciją. Sveiksta, dabar 
randasi namie po daktaro 
priežiūra, 83 Wolcott St.

Taipgi turėjo operaciją 
Kazys Karinauskas, kuris 
jau namie, 331 N. Main St.

Draugai ir draugės, kam 
laikas leidžia, prašomi ap
lankyti ligonius.

Teko nugirsti, kad spau
dos naudai parengimas, ku
ris įvyko rugpiūčio 17 d., 
davė gero pelno. Pasirodo, 
kad jeigu dirbama, tai yra 
ir gerų pasekmių.

Dabar kalbama, kad rei
kalinga parodyti filmus iš 
Lietuvis. Manau, kad būtų 
geros pasekmės, nes Water
bury j e yra daug lietuvių, o 
jie norės pamatyti filmus iš 
senos tėvynės.,

Vilkaviškis

Easton, Pa.
Mirė J. Stoinčius

Rugsėjo 14 d. mirė Juo
zas Stončius. Jis mirė stai
ga. Vakare parvažiavo iš 
Lietuvių Piliečių Klubo, kur 
tą dieną buvo rodoma pa
veikslai iš Lietuvos. Parėjo 
prie namų apie aštuntą va
landą, krito prie stubos ir 
mirė. Jis buvo 74 metų am
žiaus.

Lietuvoje paėjo iš Kauno 
rėdybos, Andri javo valse., 
Žemgalių kaimo. Amerikon 
atvyko 1913 m., balandžio 
13 d. Visą laiką gyveno 
Eastone. Buvo vedęs. Užau
gino vieną sūnų. Velionis 
dirbo dažų gaminimo fabri
ke —C. K. Williams & Co.

Buvo pažangus žmogus, 
prigulėjo prie LDS ir Lietu
vių Piliečių Klubo. Skaitė 
Laisvę per daugelį metų, 
taipgi progresyviškas kny
gas.

Palaidotas rugsėjo 18 d. 
Laidotuvių pareigas atliko 
J. Katinis. Palaidotas lais
vai Easton kapinėse. Daly
vavo daug žmonių, į kapi
nes palydėjo 17 automobilių. 
Prie kapo graborius pasakė 
trumpą atsisveikinimo kal
bą. Kaip velionis gyveno, 
kokio buvo įsitikinimo, taip 
jį jo moteris ir palaidojo. 
Garbė jo žmonai už tai.

Nuo kapinių visi palydo-

141 Second Ave.
New York City

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

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO„ Ine
. (Laisniuota per U.S.S.R.)

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

MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINES:
808 W. Fourth St.
Boston 27, Mass.
Tel. ANdrew 8-5040

632 W. Girard Ave.
Philadelphia 28, Pa.
Tel. WAlnut 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.
Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% garan

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

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

Atsiminkite: mes esame specialistai reikale Išsiuntimo paketų.

89 Raymond Pla/.a W. 
Newark, N. J.
Tel. MArkct 2-2877

182 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4724 

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

Brockton, Mass.
Bostono apylinkėje daug 

lietuvių pažįsta Juozą Mas- 
teiką. Seniau gyvendamas 
Montello, o vėliau Bostone, 
buvo labai veiklus. Vėliau 
jis persikėlė gyventi pas 
dukterį Canton, Mass.

Ten betaisydamas savo 
namų langus, nukrito ir su
silaužė dešiniosios kojos 
kaulą. Ilgai gulėjo Norwoo- 
do ligoninėje. Daug kentėjo. 
Vėliau jis vėl apsigyveno 
Montelloje. Nors šlubuoda
mas, bet vis juokavo ir 
džiaugėsi gyvenimu.

Bet apie 10 savaičių atgal 
vėl jį ištiko nelaimė. Žuva
vo, pasisukime kryptelėjo 
koją ir vėl sulūžo tos pačios 
kojos kaulas. Dabar guli 
Brocktono ligoninėje. Koja 
pakabinta ant virvučių — 
svarsčių. Jis ir vėl daug 
kenčia, bet turi viltį pa
sveikti. Kam laikas leidžia 
— aplankykite.

Netikėtai mirė savo na
muose Petras Kazukonis. 
Montelloje išgyveno 60 me
tę. Priklausė prie piliečių 
Klubo, Šv. Roko Pašalpinės 
Draugystės ir prie Brother
hood unijos. Mirė rugpiūčio 
24 d. Palaidotas religiniai, 
Melrose kapinėse.

Lietuvoje paėjo iš Vil- 
niasu krašto. Paliko nuliū
dime šeimyną ir gimines. 
Gyvas būdamas niekados 
neidavo į bažnyčią, bet ka
da jau mirė, tai ne jo valia. 
Pas mus vietinis klebonas 
S. už pinigus visiems “ati
daro dangaus vartus”.

Rugsėjo 9 d. mirė Bro
nius Mates. Jis dirbo už 
bartenderį Liet. Piliečių 
Klube, ant Ames St. Rug
piūčio 30 d. parkrito už ba
ro ir buvo nuvežtas į ligoni
nę. Ten išgulėjo be žado 

vai buvo užkvieti į L. P. 
Klubą, kur buvo tinkamai 
priimti ir pavaišinti.

Nuliūdime paliko velionio 
žmona Amilija ir sūnus Juo
zas, sesuo Mary Pareigienė, 
du anūkai, viena anūkė ir 
kitų giminių. Ilsėkis, mielas 
drauge, ramiai! Reiškiu gi
lią užuojautą jo žmonai, sū
nui, marčiai, sesutei ir ki
tiems giminėms.

Draugas

Elizabethport, N. J.

Filmai iš Lietuvos
ŠEŠTADIENĮ

Spalio H October
RUSŲ SALĖJE

408 Court St. 7:30 vai. va k.
Matysite Kanados Lietuvių Delegaciją Lietuvoje, 

ir kitą įdomų filmą TILTAS. Visi, kurie mylite Lie
tuvą ir norite žinoti, ką jaunoji karta sukūrė ir kaip 
veikia dailės srityje, ateikite pamatyti.
įžanga Veltui. Rengėjai—LDS 3-čioji Apskr.

11389 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-8980 

apie 10 dienų ir mirė.
Velionis pirmiau gyveno 

Roxbury, Mass. Vėliau, susi
pažino su Ana Balčiūniene, 
apsivedė ir persikėlė į 
Brocktoną. Palaidotas lais
vai Melrose kapinėse. Pali
ko nuliūdime šeimą ir brolį 
J. Mates, gyvenantį Somer
ville, Mass.

Rugpiūčio 23 d. mirė 
Beatriče Grigas (Krance- 
vich), Middleboro, Mass- 
Jos vyras John Grigas dir
ba už bartenderį Liet Tau
tiško Namo užeigoje, Mon
tello, Mass. Jis parvažiavo 
iš darbo naktį, po dvylikos, 
ir rado savo žmoną, žemai 
prie laiptų, negyvą. Ji turė
jo aukštą kraujo spaudimą, 
tai ir gavo širdies smūgį.

Velionė gimusi Wilkes 
Barre, Pa. Palaidota religi
niai Šv. Kalvarijos kapuose, 
Brockton, Mass. Paliko nu
liūdime savo vyrą, dvi duk
teris, anūkus Brocktone, 
brolį Joseph Krancevich ir 
seserį Cecilą Marcelionis 
Maynard, Mass.

Po laidotuvių visi daly
viai buvo pakviesti pietums 
į Liet. Tautišką Namą ir 
atitinkamai pavaišinti.

G. Šimaitis

T. UKRAINA RŪPINASI 
ŽMONIŲ SVEIKATA

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų Asamblėjos sesi
joje Tarybų Ukrainos dele
gatas pasiūlė, kad 1960 me
tai būtų visame pasaulyje 
kovos už žmonių sveikatą 
metais.

AMERIKOS LIETUVIAI 
ir angliškųjų skolinių 

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

832 Filmore Ave. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674



Scranton, Pa.
Proga savo akimis pamatyti 

Lietuvą ir jos aktorius
Štai dar vienas ir pasku

tinis užkvietimas visiems 
Scrantono ir apylinkės lie
tuviams. Ateikite ir pama
tykite net du filmus iš Lie
tuvos — “Tiltas” ir “Kana- «
diečių Lietuvių Delegacija 
Lietuvoje”. Rodymas jau šį 
sekmadienį, rugsėjo 28 d., 
7 vai. vakare. Vieta: West 
Side Lietuvių Pašalpinio 
Klubo sveta i n ė j e, 1810 
Jackson St.

Nepamirškite. Visi šir
dingai kviečiami pasinau
doti šia nepaprasta proga!

Rengėjai

Nufilmuotas veikalas 
“Katriutės nintarai”

Wilkes Barre, Pa.
Pamatykite filmus iš 

Lietuvos
- Jau žinote, kad mes 
me puikią progą pamatyti I 
Lietuvoje darytus gražius 
ir jaudinančius filmus. Fil
mų rodymas įvyks 
Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 
.Tautiškos Parapijos svetai-į 
nėję, 206 Parish St. Rody
mas prasidės 3:30 vai. po 
pietų. Širdingai kviečiame 
ne tik Wilkes Barre ir Ply- 
moutho lietuvius be jokios 
išimties pamatyti šiuos fil
mus, bet ir iš visos apylin
kės. Pamatykite, ką Lietu
va pergyveno didžiojo karo

Nufilmuotas veikalas 
“Katriutės Gintarai”

Naujas veikalas filme 
“Katriutės Gintarai” jau 
baigtas. Rugsėjo 20 d. Jur
gis Klimas parodė tą veika
lą jau filme. Filmas buvo 
rodomas jo aktoriams ir L. 
Meno Sąjungos komitetui.

J. Klimas įdėjo labai 
daug darbo ir finansų vei
kalo pagaminimui ant fil
mo. Aktoriai turėjo daug 
įdėti darbo ir panešti nuo
vargio. Bet filmas jau gata
vas.

Veikalas yra labai gražus 
ir suprantamas. Katriutė 
yra našlaitė, be tėvų, panie- 

I kinta ir turčių skriaudžia- 
' ma. Jonukas, turtingo ūki- 
* Pinko sūnus, įsimyli var

tų ri ’ našlaitę. Jo tėvai tai 
" j meilei labai priešingi. Jonu- 

I ko tėvas daro spaudimą, 
1 kad sūnus vestų su turtingo 

v. j ūkininko dukterimi, kuriai 
jau si tgVaį žada suteikti daug 

i turto.
Bet Jonukas suardo tėvo 

planus. Jis tiesiai pasako: 
“Nevesiu Barbutės, o vesiu 
neturtingą našlaitę,” ir jie 
apsiveda.

Veikale yra gražių dainų. 
Yra labai gražių scenerijų. 
Matome, kaip rugius piau- 
na.
Matant šį filmą, galima

Sąjungos Centro nariai lai
kė susirinkimą ir nutarė 
paremti J. Kimo maršrutą 
po visas lietuvių kolonijas 
Amerikoje. Kolonijų veikė
jai tuojau susirašykite su J. 
Klimu. Jo maršrutas turi 
būti taip sutvarkytas, kad 
nereikėtų važiuoti pirmyn 
ir atgal, idant išvengus du- 
beltavų kelionių. Klimas su 
filmu pradės maršrūtuoti iš 
rytinių valstijų ir važiuos į 
vakarines. Jo antrašas yra:

G. Klimas,
160 Forbell St., 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonu galima šaukti: 
MI 7-3147. Galite jam rašyti 
ir Laisvės antrašu, jis vis 
tiek gaus.

NEW YORKAS
Khibietės gražiai pradėjo 

rudens sezoną

kad d-gė Daugėlienė yra 
vykusiai dalyvavusi vaidy
boje, ir mūsų teatrininkai 
jos pasigesdavo.

Linkime gerajai draugei 
ištvermingai liūdesį pergy
venti. V.

LIETUVIU TARPE
Plačiai žinomas Maspetho 

fotografistas R. Kručas 
smarkiai susižeidė koją. 
Nelaimė įvyko važiuojant 
žuvauti motoriniu laiveliu. 
K o j a sugipsuota, 
savo namuose.

Gydosi

Ieva Miarienė savo profe
sijos reikalais buvo išvyku
si į Philadelphia ir Wash- 
ingtoną.

VĖL SUSPROGO 
“ATLAS” RAKETA

metu ir kaip ji šiandien jau pasakyti> kad j K1-raas ja‘
tvarkosi.

Rengėjai

RŪSČIAI RAŠO 
TSRS SPAUDA

Maskva. — Tarybinė 
spauda rūsčiai rašo apie 
Eisenhowerio atmetimą 
Chruščiovo laiško. “Prav
da” rašo, kad “toks Eisen
howerio pasielgimas neati
tinka diplomatinėms tai
syklėms ir įpročiams”. Ir 
prideda, kad toks pasielgi
mas nėra įrodymas, jog 
Jungtinės Valstijos susilai
kys nuo bloginimo santykių 
pasaulyje”.

Atlantic City, N. J. —Bu
vęs prezidentas Trumanas 
smarkiai kritikavo republl- 
konus, kad jie nestato gy
venamų namų, nepaiso bied- 
nų piliečių, nes Eisenhowe
rio valdžią sudaro “dideli 
biznieriai”.

turi daug praktikos filmų 
gaminime. Jis išvengė pir
mesnių klaidų. Supranta
ma, filmus pagaminti yra 
sunkus ir iškaštingas dar
bas. Bet rezultatai geri. 
Klimas yra linksmas ir pa
sitenkinęs savo darbu. Ak
toriai irgi džiaugėsi, kad jų 
darbas nenuėjo veltui, nes 
filmas išėjo gana geras. 
Reiškia, iš J. Klimo paga
mintų filtnų, tai yra geriau
siai nusisekęs. “Katriutės 
Gintarai”.

Filme kalbos aiškios ir 
garsios, aktoriai yra gerai 
nufilmuoti. Vienos gerai ži
nomos dainininkės daina 
nenusisekusi, nes kas. nors 
techniškai nepavykę. Bet 
tas greitai bus pataisyta.

Šis filmas pirmiausiai bus 
rodomas Liberty Auditori
joje. Diena bus paskelbta 
vėliau.

Pamatę filmą, L. Meno

Cape Canaveral, Fla. 
Armijos viršininkai vėl 
šovė “Atlas” raketą, bet už 
80 sekundžių ji supleškėjo.

“Atlas” raketa turi 84 
pėdas ilgio, sveria 100 tonų, 
kainuoja virš milijoną dole
rių. Karininkai tvirtina, 
kad ji turėtų nulėkti 6,325 
mylias, bet laike bandymų 
sudega vos iššovus.

Vietos Moterų Klubo na
rės rugsėjo 18 d., po vasa
ros atostogų, turėjo gražų 
susirinkimą. Kadangi ge
ras klubiečių skaitlius dai
nuoja chore, ir susirinki
mas įvyko tuo pat laiku, tai 
daugelis nuėjo dainuoti. At
eityje Susirinkimo dieną 
teks pakeisti.

Įdomūs buvo komisijų ir 
komiteto raportai. Narės 
ypatingai domėjosi raportu 
iš LLD suvažiavimo, kuria
me. buvo nutarta rinkti me
džiagą iš pažangių lietuvių 

[veiklos. Prisiminta Lietu
vaičių Siuvėjų Unijos loka- 
las, veikęs šalia 54 Amalga- 
meitų Unijos skyriaus. Na
rės pasižadėjo paieškoti mo
terų, kurios tuo laiku dar
bavosi tame lokale.

Dviem 1 
kantis Chicagoje, joms ten 
teko susitikti su chicagiečių 
įstaigos “Mildos” entuzias
tėmis, kurios prašė brukli- 
niečių pagelbėti išmokėti jų gražiai nuklotas skanumy- 
įstaigos skolas. Kadangi nais ir dar kiek jų ten bu

vo! Nuspręsta pasikviesti 
choristus, kurie visuomet 
paįvairina klubiečių pramo
gas, žinant, kad išdaina
vus keletą valandų, užkan
dis yra geras pasiūlymas. 
Ačiuodami už pakvietimą, 
aidiečiai sudainavo įvykiui 
pritaikytą dainą, ir visi ge
roje nuotaikoje išsiskirstė

vakarienę brukliniečių var
du. Mes visa širdimi linki
me toms r ū p e s t i n g oms 
draugėms, kad mūsų vardu 
ruošiama vakarienė neštų 
juo daugiau naudos.

Iš pranešimų sužinota, 
kad ilgai sirgusi draugė 
Cedronienė jau yra viduti
niai sustiprėjusi. Draugės 
Karlonienė ir Emilija Si- 
manavičienė vis dar sunkiai 
iriasi sveikatoje. Kurioms 
laikas leidžia, prašoma ap
lankyti sergančias.

Kalbėta, jeigu bus liuosas 
sekmadienis, tureli kur 
miesto piknikų vietoje 
draugišką išvyką.

Susirinkimą baigus, įvy
ko šaunios vaišės. Mat, su
puolė net dvi džiaugsmin- 

; ivivciiv. | gos celebracijos. Kasmočie-
klubietėms lan-lnė džiaugėsi dukros šeimo

je sulaukus ketvirto gra
žaus anūko, o Titanienė — 
greitai įvykstančiomis anū
kės vestuvėmis. Stalas

įstaigos skolas. Kadangi 
bruklinietės yra nemažai 
pasidarbavę išlaikymui sa
vos įstaigos, tai ir anų 
draugių padėtį pilnai su
prato. Iš iždo paskirta <$20, 
narės sudėjo $7.50, ir viena

— draugė pasižadėjo įstoti į 
iš- Mildos rėmėjų eiles. Pa

siųsta joms $127.50.
Čikagietės kožną penkta- . __

dieni Mildos naudai rengia, iki kito susitikimo, 
vakarienes. Jos ten surengs Klubietė

Apie velionį Jurgį Daugėlą

PRANEŠIMAI
NEW BRITAIN, CONN.

Lietuviai domisi tuo, kas dedas 
Lietuvoje. Dalį to įdomumo troš
kulį dabąr galima patenkinti ma
tant iš Lietuvos filmus. TILTAS ir 
Kanados lietuvių delegacijos apsi- 
lan'kymas. Tik susigrupavus į ma
šinas reikia nuvažiuot spalio 5 d. į 
New Haveną. Ten Lietuvių salė
je, 243 N. Front St., filmai bus

MIRĖ
Nelė Guriš, 56 m. any

žiaus, gyv. 337 Union AveJ- 
Brooklyne, mirė pirmadie
nį, rugsėjo . 22 d., Creed- 
more State ligoninėj. Kū
nas pašarvotas M. P. Ballas- 
Bieliausko koplyčioj, 660 
Grand st., Brooklyne. Lai
dotuvės įvyks penktadienį, 
rugsėjo 26 d., 2 vai., M t. 
Olivet kapinėse. Laidotuvių 
pareigomis rūpinasi Ballas 
įstaigos vedėjas Albert Bal
tom

rodomi 2 vai. dieną. Tad važiuoki
me pamatyti šių dviejų filmų čia. 

'Kai arčiau bus rodomi, pribusime
ir ten. Susidomėjęs. (92-94)

LAWRENCE, MASS.
Silkių parė su lietuviškais prie

skoniais. Taipgi kelionė po Euro
pą —■ Varšavą, Belgiją, Paryžių, Če
koslovakiją. Tai matysite filme po 
valgių. įvyks spalio 5 d., Maple 
Parke, 2 vai. Matysite Alberto 
Blažionio iš Peabody puikius fil
mus. Būkite laiku. Rengėjai—LLD 
ir LDS kuopos. (92-94)

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Vincą Gurį, seserį Elz
bietą Laurinkus ir daugiau 
artimų giminių.

Šią liūdną žinią pranešė 
Administracijai velionės 
vyras Vincas, kuriam reiš
kiame gilią užuojautą.

BALTIMORE, MD.
Veikėjai rengia pikniką sekmadie- 

[ n j, rugsėjo (Sept.) 28 d., pradžia 1- 
mą valandą popiet, Deltuvų ūkyje, 
Howard County. Howard Sta., Md.

Gerbiami piknikų lankytojai! 
Kviečiame visos 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. į 
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)1

Paieškojimai
Ieškau Stanbrausko Vytauto, nuo 

caro laikų išvyko į Ameriką, ilgai 
gyveno Mirtersville, Pa. Turėjo sū
nų. Po karo jokių žinių nuo jo 
negaunu. Prašau rašyti Janinai Vir- 
ganavičienei, Vievio rajonas, Seme
liškės, Lithuania, USSR.

Ieškau Kaminskien'ės-Luikiūtūį 
gyvenančios Minersville, Pa. Iš 
Lietuvos kilus iš Mieldažiškių km., 
Mariampolės apskr. Jei nėra gyvos, 
prašau jos vaikus atsiliepti. Ieško 
jos sesuo Aleksynienė-Luikiūtė (gal 
Zuikiūtė?--Adm.), gyv. Lietuvoje: 
Prienų rajonas, Tartupio paštas, 
Skersbalio km., Aleksynienė, Lithua
nia, USSR.

HELP WANTED MALE

PHILADELPHIA, PA.
LDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 26 d., 7:30 vai. vak., 1050 
N. 4th St. Dalyvaukite visi nariai, 
išgirsite raportą iš dviejų parengi
mų. ' Valdyba. (91-92)

PIANŲ DARYTOJAI
Vyras prie Gumos ir Aliejaus.

Nuolatinis Darbas.
Gera Alga.

JANSSEN PIANO CO.
237 E. 23rd St., N. Y.

(92-94)

ANGLŲ DARBIEČIAI 
STOJA Už KINIJĄ

Londonas. — Darbiečiai 
parlamento nariai, su Hugh 
Gaitskell priešakyje, įteikė 
rezoliuciją Anglijos val
džiai. Jie reikalauja priimti 
Kinijos Liaudies Respubli
ką į Jungtines Tautas. “Pa
kol Kinija nebus priimta į 
Jungtines Tautas, tol nebus 
galima išspręsti nei vieno 
klausimo Tolimuosiuose 
Rytuose”, sako rezoliucija.

BROOKLYN, N. Y.

, Liūdna minėti, kad mirė

JONAS GRUBIS
Jis buvo ilgametis pažangiet is, dažnas lietuvių su-

sirinkimų dalyvis, praeityje daug pasidarbavęs LDS,
pažangiųjų lietuvių savišalpos organizacijai.

Reiškiame užuojautą jo našlei Elzbietai, dukrai
Mrs. Milion Jones, broliams, seserims ir visiems arti-
miesiems.

M. J. Kalvaičiai L. Kavaliauskaitė
Ch. Nečiunskas F. Zaveckas
M. ir J. Litvinskai M. Stankus
J. S. Vinikaičiai J. Danielevičienė
Albina Mikalaus K. J. Rušinskai
A. Jasulaitis O. J. Babarskai
Viktorija Balkus E. Kasmočienė
A. P. Aleknai V. šibeikienė
A. A. Karčiauskai Adelė
I. K. Levanai J. Siurba
O. J. Šleiviai J. Balčiūnas
P. Višniauskas Ch. Juknys
S. Griškus S. Sasna
K. Joneliūnas Jonas Gužas
J. Waresonas K. Briedis
A. Krapavickas P. Venta
A. Bepirštis A. Bimba

Rugsėjo 16-os d. “Lais
vėj” buvo pranešta, kad š. 
mėn. 11 d. Kew Gardens li
goninėj nuo širdies ligos 
mirė “Laisvės” skaitytojas 
Jurgis Daugėla.

Laisvai palaidotas rugsė
jo 15 d. Pipe Lawn kapinė-.

, Long Islande,
Velionis Jurgis Daugėla

buvo kilęs iš Suvalkijos 
miestelio Sintautų. I Ame
riką atvyko 1911 m. Pra
džioje gyveno Waterbury. 
Ten apsivedė ir sugyveno 2 
dukteris. Viena jų tebegy
vena Waterbury, o kita — 
Detroite, kur taipgi gyvena 
jo sesuo.

Su pirmąja žmona išsi
skyrė ir apsigyveno Didžia
jame New Yorke. Prieš 7 
metus apsivedė su Albinai^1- 
Merkevičiene ir su ja gra
žiai gyveno iki mirties.

Velionis buvo ramaus bū
do. Ilgai dirbo kaip resto
ranų darbininkas, o tik per 
pastaruosius kelerius metus 
dirbo kaip “mesendžeris” 
Wallstryty.

Prieš virš pusantrų me
tų jis buvo ištiktas širdies 
smūgio — krito gatvėj. O 

č.ių ir pirkimo centro. $18,500.00.1 kiek vėliau tapo smarkiai 
Galite skambinti bile laiku VI. 3- užgautas paralyŽiaUS — VI- 
4871. 159-19 99th St., Howard -i- / uBeach/ (92-93) sa puse kūno tapo nevaldo-

Newark, N. J. — Theresa 
McHugh, 9 metų mergaitė, 
skaudžiai sumušta ir apde
ginta, yra Martland ligoni
nėje. Ji sako, kad ją sužalo
jo 14-kos metų berniukas.

Bayonne, N. J. — Jersey 
Central geležinkelio nelai
mėje žuvo 48 žmonės. Tiek 
lavonų ištraukta iš Newark 
užlajos.

PARDAVIMAI
1 šeimai namas, 2 Į/? m. senumo, 

garadžius, didelis atikas ir skiepas.
i Alumin’iai screens ir sash, ir kiti 
priedai. Arti subvių, busų, bažny- 

ir pirkimo centro.

159-19 99th St.,

ma. Žmona turėjo daug 
vargo jį Ilgindama. Po 
kiek laiko ir iš šio smūgio 
velionis gerokai pasveiko; 
tik viena koja pasiliko šlu
buojanti.

Po antrojo smūgio sutvir- 
tėjęs, vėl pradėjo . dirbti. 
Būdamas jau 64 metų, tuoj 
ketino išeiti ant pensijos ir 
lengvai sau su žmonele gy
venti. Bet širdis nuspren
dė kitaip: sunkiai suspaudė 
krūtinę, ir tapo išvežtas į 
ligoninę, iš kur namo grįžt 
jau neteko...

Velionio žmona Albina gi
liai savo draugą liūdi. Vy
rą palaidojus pirmadienį, 
sekamą savaitgalį ašaroda
ma turėjo dalyvauti savo 
anūkės vestuvėse. Susira
minimo ieškodama, ji nu
vyksta pas s a v o dukterį, 
kuri gyvena, rodos, kaimy
niškame Queens Village. 
Jos sūnus gyvena E. Mea
dow, L. L

Albina pasilieka gyventi 
savame name, 101-57—108 
St., Richmond Hill, N. Y. 
Tel. VI. 6-6618. Sako, jei 
gaučiau gerą moterį su ma
nim kartu gyventi, tai na
mo n-epardųočiau, nes sava
me name geriausiai.
. Šia proga tenka priminti,

I BROOKTON, MASS
Liet. Taut. Namo Knygynas ren- 

! gia pikniką rugsėjo 28 d., Namo 
Parke. Pradžia 1 vai. dieną. Bus 
muzika, įvairių, valgių ir gėrimų. 
Kviečiame, dalyvauti.

Blypų Piknikas, spalio 12 d., Taut. 
Namo Parke, rengia Moterų Apšv. 
Kl. ir LLD 6 kp. Apart blynų bus ir 
kitokių valgių. Muzika ir gėrimų. 
Kviečiame dalyvauti.

LLD 6 kp. susirinkimas įvyks spa
lio 6 d., LTN kambariuose, 7:30 
v. v. Prašome barius dalyvauti.

Filmai iš Lietuvos. Bus rodomi 
spalio 25 d., LTN salėje, 668 No. 
Main St., 7:30 v. v. Ruošia LLD 
6 kp.

Šias datas visi gerai įsitėmykite. 
Geo. Shimaitis. (91-93)

REIKALINGAS

Patyręs
Chief Dietitian

Kreipkitės į administratorių
M ESSEN A HOSPITAL 

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

MATTHEW A.l

BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

A-l ACTION ALWAYS

PIANOS
And Musical Instruments 

Highest Prices Paid

JACK KAHN MUSIC CO.
Freeport 9-2238

“ o
•j Newark 5, N. J. U
:: MArket 2-5172 jį• •

;; 426 Lafayette St. ::

SIŲSKITE DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS 
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų į LSSR: LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, 

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

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

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

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

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime Įvairių aukš čiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iik 4 popiet. 
NEWARK0 RASTINĖ ATDARA SĖST. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.
SECOND AVE. RASTINĖ ATDARA SĖST. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI i V. DIENĄ.

78—2nd Avė.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

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

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

11601 Jos. Campau Avė.
Detroit 12, Mich.
TOwnsend 8-0298

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

121 S. Vermont St. 
Los Angeles. Cullf. 
DUnkirk 6-6550

Linksma Diena Jau Artėja

Visi laukime spalio (Oct.) 5-tos dienos, tai Kons
tancijos ir Jono Rušinsku pagerbimo dienos. Visi 
žinome Rušinsku nuopelnus kaipo menininkų ir kai
po visuomenininkų, visi užgiriame suruošimą banketo 
jų pagarbai, visi norime būti tame bankete. Ta
čiau tam reikalui reikia pasiruošti. Tuojau reikia 
užsisakyti bankete vietą. .

Rengėjai pasamdė Liberty Auditorium (didžiąją 
salę) ir nori, kad salė būtų pripildyta publika. To
dėl rengėjai prašo iš anksto pranešti, kas iš kur at
vyks i banketą, nes jie nori tinkamai paruošti stalus 
ir aprūpinti maistu taip, kad visus pilnai patenkinti.

šiame bankete tikrai linksmai praleisite dieną. 
Aido Choro mokytoja Mildred Stensler ruošia puikią 
dainų programą. Dalyvaus visas /Vido Choras ir bus 
mažesnių grupių. Visi turėsite progą pasimatyti ir 
pasikalbėti su Konstancija ir .Tonu Ručinskais, ku
rių pagerbimui yra rengiamas šis banketas. Apart 
to, turėsime malonių pasimatymų svečiai tarp savęs.

Prašome įsitėmyti, kad pietūs bus duodami 1-rną 
valandą dieną, malonėkite atsilankyti paskirtu laiku. 
Kurie dai' neturite užsisakę bankete vietos, tuojau 
užsisakykite.

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

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt., rugsėjo (Sept.) 26, 19!
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