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KRISLAI
Anglijoj ir čia.
Tuščia bačka.
Rochesterio istorija.
Keleiviniai.

Rašo L. Prūseika

Neseniai įvyko Anglijos 
Darbo unijų kongreso konfe
rencija. Joje buvo atstovauta 
8 milijonai unijistų. Konfe
rencijoj ne viskas vyko kaip 
mes norėtume, bet apie tai čia 
nekalbėsiu.

f Viena scena atkreipė visuo
tiną dėmesį. Rūbsiuvių unijos 
fiarei Miss C. Maher Įteiktas 
aukso medalis. Ją pagerbė už 
šaunų ilgametį darbavimąsi 
Rūbsiuvių unijoj. O ji komu
nistė. >

Koks Skirtumas tarpe ame
rikinių ir britiškų unijų. Ko
kia skirtinga moralė.

Tuščia bačka visuomet gar
siai dunda. Taip ir ta bendruo
menės bačka. O kokios pašė-, 
kos? Net p. Tysliavienė pri-Į 
pažįsta, kad koncertas Carne-i 
gie Hali buvo panašus,, į fias
ko. Mikulskis buvo neprisi
rengęs, o apie K. Seponavičių 
nei nemini.

Dailininkas Puzinas sako,
nuvi- 
negu

Karo pavojus ir
Amerikos žmones

Washingtonas. — Du as
menys iš Valstybės depart
ment sako, kad dar Ame
rikai ne laikas nutraukti 
derybas su Kinija Varšuvo- 
voje ir Kinijos salų klausi
mą perkelti į Jungtines 
Tautas.

Valstybės sekretori aus 
pagalbininkas C. A. Herter, 
kalbėdamas Atlantic City, 
sakė, kad Quemoy ir Matsu 
“neturi strateginės reikš
mės Formozos apgynime”. 
Bet jis nurodė, kad Čiang 
Kai-šekas. ir jo šalininkai 
“beveik ligotai nusistatę 
už tas salas”.

tingos teisės; antra, tai la
bai pavojinga, nes mes gali
me patys vieni, be didesnių 
talkininku, atsidurti kare 
su komunistinėmis Rusijos 
ir Kinijos imperijomis”.

Senatoriai H. H. Humph
rey, demokratas iš Minn., ir 
Joseph C. O’Mahoney, de
mokratas iš Wyoming, kri
tikavo Valstybės sekreto
riaus Dulleso politiką Kini
jos klausimai ir Niksono 
atsinešimą linkui žmonių 
protesto laiškų. Jie sako, 
kad valdininkų pareiga iš
girsti žmonių balsus ir žino-

Hammarskjoldo raportas is 
Artimųjų Ry tų

Amerikos žmonių 
teises ir Niksonas

Buvęs Karinio orlaivyno 
sekretorius Thomas K. Fin- 
letter pareiškė: “Mes patys 
vieni, tik su pagalba Nacio
nalistų (Čiang Kai-šeko) 
Kinijos, užėmėme pozicijas 
Formozos sąsiauryje.. Mes 
neturėjome veni tai daryti.

ti, Ką žmonės mano.
Jie reikalauja, kad Sena

to Užsienio Reikalų Komi
tetas tyrinėtų Tolimųjų Ry
tų klausimus. Senatorius 
Humphrey sako, kad reikia, 
jog tas komitetas pasišauk
tų Dullesą, ir lai “.jis pasi- 
aškina, kaip Amerika atsi-

Pirma, nes neturime ypa- dūrė toje košėje”.

kad bendruomenininkai 
jo nuo savęs daugiau 
pusšimtį dailininkų.

New Yorko spauda ignora
vo ir koncertą ir dailės parap

ii Kietas Aukščiausiojo Teismo
sprendimas del integracijos

etą.
Knygų paroda sutrupėjo 

fragmentais.
Ir pats seimas buvo politiniai 

nuskuręs. Keli tuzinai tuščia
kalbių turėjo progos išsiple
pėti.

“Vienybė” išleido specialį 
numerį apie Rochesterio lietu
vių koloniją. Peržiūrėjau ji. 
Anei žodžio apie garsiąją Ge
dimino Draugiją, per dešimt
mečius buvusią lietuvių centru. 
Neprisiminta nei Amalgamei- 
tų rūbsiuvių unijos lietuvių lo
kalus. Lietuviai gerai pasižy
mėjo rūbų industrijoj. Rūb- 
siuviai sukultūrino Rocheste
rio koloniją.

“Vienybei” Rochesterio lie
tuvių istorija prasidėjo nuo 
dipukų. Kaip žiopla ir nepa
doru.

Daug gražių įspūdžių buvo 
išklota “Laisvėj” ir “Vilnyj” 
apie neseniai įvykusius seimus 

• Pittsburghe. O kaip su nau- 
>jų narių gavimu ?

Tikrai gėda, kad šimtai pro
gresyvių žmonių nepriklauso 
prie Literatūros Draugijos.

Aš dar nesu pasveikęs, bet 
kartkartėmis susitinku su 
draugais. Anądien vieno to
kio draugo aštrokai paklau
siau, ar priklauso. Ne. Be jo
kių 'tolimesnių raginimų paė
miau iš jo du dolerius. Ne
protestavo.

Tokių yra šimtai. Reikia 
tik draugiško griežtumo.

“Keleivis,” kai kada, pabir
bina prieš prąnciškonus ir ma
rijonus. Bet kunigų įtaka, 
ypač Naujojoj Anglijoj, auga. 
Net Maino valstijoj pranciško
nai kuria savo įstaigas.

Kartą F. J. Bagočius man 
pasigyrė, kad Maino pranciš
konai žiūri į keleivinius prie
lankiai. Kur dingo kadaise 
garsūs Lawrence nezaležnin- 
kai, taip artimi keleiviniams? 
Ten iškilo Romos bažnyčia.

Brocktone dar yra laisvų 
žmonių, tai jie su “Laisve/’

(Tąsa 6-tam pusi.)

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Aukščiausias 
Teismas vienbalsiai pakar
tojo sprendimą. prieš segre
gaciją mokyklose. Jis pa
tvarkė, kad bile koks prie i- 
nimasis priimti negrų vai
kus į mokyklas yra griežtai 
priešingas Jungtinių Vals
tijų Konstitucijai.

Aukščiausiasis Teis m a s 
sako, kad,'nepaisant, ar val
dininkai yra federaliniai, 
ar valstijiniai, jų pareiga 
laikytis federalinės šalies

Konstitucijos nuostatų.
Šis teismo sprendimas už

duoda smūgį pietinių valsti
jų rasistams, kurie, pasi
remdami senais ir naujais 
valstijų įstatymais, uždaro 
viešąsias mokyklas ir ati
daro neva “privatines”.

Aukščiausias Teismas sa
ko, kad ne vien viešosios 
mokyklos neturi praktikuo
ti segregacijos, bet visos 
mokyklos, kokios tik yra 
valstijoje, ir nepaisant, iš 
kokių fondų jos yra palai
komos.

(Mūsų korespondento)
Jungtinės Tautos. — Šios 

savaitės pradžioje bene 
svarbiausias JT 13-ojdje A- 
samblėjos sesijoje dalykas 
buvo generalinio sekreto
riaus raportas iš Artimųjų 
Rytų.

Kaip žinia, prieš pora mė
nesių įvykusi speciali JT 
Asamblėjos sesija Artimųjų 
Rytų padėčiai svarstyti bu
vo nutarusi pasiųsti ten sa
vo generalinį sekr e t o r i u 
Dag Hammarskjokią, k a d 
jis ten dalykus ištirtų ir vė
liau, grįžęs, raportuotų 13- 
osios Asamblėjas sesijai.

Hammarskjoldo praneši
mas - raportas ilgas; gene
ralinis sekretorius smulkiai 
nupasakojo, su kuo jis ta
rėsi, apie ką tarėsi, ir ko
kios iš jo kelionės išvados.

IŠTRAUKS 
KARIUOMENES

Svarbiausias generalinio 
sekretoriaus raporte daly
kas bene bus tas: Jungtinės 
Valstijos jam pažadėjo dar 
šį mėnesį ištraukti savo 
ginkluotąsias jėgas iš Liba
no, o Anglijos valdžia paža
dėjo, kad ji šį mėnesį pra
dės ištraukti savo ginkluo
tas jėgas iš Jordanijos.

Vadinasi, jeigu taip bus 
padaryta, tai dabartinei A- 
samblėjos sesijai nereikės 
iš naujo svarstyti Artimų
jų Rytų padėties.

Kai kurie arabiškų valsty
bių delegatai pagyrė Ham- 
marskjoldą už jo rūpesnį ir 
gerai paruoštą raportą. Jie 
mano, kad generalinio sek
retoriaus kelionė davė ge
rus vaisius.

ANTLVENGRIŠKAS 
DOKUMENTAS

Pasirodė kitas “įdomus 
dokumentas”: keli ameri
kiečiai “liberalai” paruo
šė ilgoką raštą prieš socia
listinę Vengriją. To rašto 
autoriai yra: adv. A. A. 
Berle, Leo Cherne ir Mrs. 
Clare Boothe Luce, buvusi t 
Amerikos ambasadorė Itali
joje.

šiame “dokumente” pri- 
k r auta visokiausių melų 
prieš dabartinę Vengrijos 
vyriausybę, kuriai vadovau
ja Janos Kadaras. Kadan
gi. “Vengrijos klausimas” 
šioje Asamblėjos sesijoje 
bus svarstomas, tad, ot, 
specialistai ir pasišovė pa
teikti “litaniją” seniai kar
tojamu melų, nukreiptų 
prieš Vengriją.

Washingtonas. — Vals
tybės departmentas aplaikė 
virš 5,000 laiškų jiuo ameri
kiečių ir virš 80 procentų jų 
yra prieš Dulleso - Eisen- 
howerio politiką Quemoy ir 
Matsu salų klausime.

Vice-prezidentas Nikso
nas labai pasipiktino, kad 
kas tą iškėlė viešumon. 
Niksonas sako, kad toks pa
sielgimas yra “sabotažavi- 
mas” Dulleso politikos, ir 
jis nukalbėjo prieš žmonių 
nuomonę.

Toks, jo nusistatymas pa
rodo, kad Niksonas nepaiso 
žmonių. “The New York 
Times“ savo redakciniame, 
rugsėjo 29 d., stebisi iš to
kio Niksono nusiteikimo, 
kur’s nesuderinamas su de
mokratine santvarka. Dien
raštis ra«o, kad jeigu valdi
ninkai neturi -skaitytis su 
piliečių nuomone, tai kam

būtų reikalingi rinkimai?”
James Restonas kritikuo

ja Niksoną. Jis atžymi, kad 
Dullesas ir Eisenhoweris 
savo politikos pravedimui 
naudoja radiją, televiziją, 
spaudos atstovų konferen
cijas, agituoja, tai kodėl 
Niksonas priešingas žmo
nių nuomonei? Kodėl jis 
mano, kad tik valdininkai 
gali įrodinėti savo pozicijos 
teisingumą, o žmonės netu
ri teisės pasisakyti tokiu 
svarbiu klausimu, kaip tai
kos ar karo?

Gerai, kad Niksonas da
bar pasirodė, kaip j‘s žiūri į 
žmonių teises.. Piliečiai at
mins tą laike prezidentinių 
rinkimų 1960 metais, nes jo 
toks ^usistatymas nesude
rinamas su supratimu, jog 
valdžia yra žmonių, per 
žmones pastatyta ir dėl 

i fononių.

Anglų darbiečiai griežtai 
smerkia agresiją T. Rytuose

Afrikoje nauja 
valstybe Gvinėja

Paryžius. — Vakarinėje 
Afrikoje Francūzijos kolo
nijos Gvinėja (Guinea) gy
ventojai 573,470 balsais 

[prieš 15,551 atmetė de 
| Gaulle naują. Francūzijos 
konstituciją.

De Gaulle taip užsigavo, 
kad tuojau su Gvinėja nu
traukė ryšius ir paliko ją 
“laisvą ir pražūčiai”.

Gvinėja užima 105,200 
ketvirtainių mylių ir turi 
2,500,000 gyventojų. Jos da
bartinė vyriausybė sako, 
kad tik džiaugiasi tokiu 
Francūzijos “nubaudimu”, 
ir bus atskira, nepriklauso
ma valstybė.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Valstybės de- 
partmentas “nustebo”, nes 
Tarybų Sąjunga pasiūlė, 
kad atominių ginklų reika
lus svarstytų užsienio mi
nistrai. Valstybės depart- 
mentas nori, idant tą reika
lą svarstytų žemesni' virši
ninkai, tik valstybių amba
sadoriai.

Senatorius Morse 
prieš Dullesą

Washingtonas. — Senato
rius Wayne Morse, demo
kratas iš Oregono, kietai 
kritikavo Valstybės sekre- 
riaus Dulleso ir Eisenhowe- 
rio palitiką Tolimuosiuose 
Rytuose.

Kalbėdamas apie Dullesą, 
| Morse sakė: “Tas piktas 
žmogus, linkęs į karą, turi 
būti sulaikytas, jeigu nori
me, kad mūsų garbinga 
tauta nebūtų agresorė”.

Kai kurie Kongreso na
riai patarė prezidentui Dul
lesą paleisti iš Valstybės 
sekretoriaus pareigų.

STEVENSON SIŪLO 
TRAUKTIS Iš QUEMOY

Los Angeles, Calif. —Ad- 
lai Stevensonas sako, kad 
Jungtinės Valstijos turi da
ryti spaudimą į Čiang Kai- 
šeką, kad jis tuojau pasi
trauktų nuo Quemoy ir 
Matsu salų.

Išvengimui karo dėl Que
moy ir Matsu salų, “mes tu
rime nuo jų pasitraukti ir 
laikytis iš tolo”, sako Ste
vensonas.

Angly darbiečiai 
stoja už Kiniją

Londonas. — Darbiečiu 
partija išleido pareiškimą, 
kuriame reikalauja, kad 
Anglijos vyriausybė nerem
tų Amerikos politikos Que
moy ir Matsu salų reikale. 
Jie reikalauja, kad Anglijos 
valdžia darytų spaudimą į 
Jungtinių Valstijų valdžią, 
idant ji Quemoy ir Matsu 
salas grąžintų Kinijai.

Darbiečiai pasisako už 
Kinijos priėmimą į Jungti
nes Tautas. Čiang Kai-še
kas turi būti suvaldytas, 
Formoza ir Peskadarių sa
los turi būti neutralizuotos.

| Iškilo Makedonijos 
j reikalą klausimas
J

' Belgradas. — Jugoslavų 
spauda kasdien įrodinėja, 
kad makedoniečiai turi pri
klausyti Jugoslavijai. Bul
garų spauda įrodinėja, kad 
makedoniečiai ir bulgarai 
sudaro tą pačią tautą.

Dar prieš mūsų gadynę 
Makedonija buvo labai iš
garsėjusi. Jos karalius 
Aleksandras Makedonietis, 
kuris gimė 356 metais pirm 
dabartinės gadynės, buvo 
nukariavęs daug šalių. Da
bar Makedonija yra pada
linta tarp Graikijos, Jugo- 

•slavijos ir Bulgarijos.

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris spau
dos konferencijoje jau pa
reiškė, kad Kinijos pasieny
je Quemoy ir Matsu salos 
“nėra būtinos Formozos ap
gynimui”. Bet jis sakė, kad 
Jungtinės Valstijos negali 
pasitraukti, jeigu Kinija 
nesusilaiko nuo salų bom
bardavimo ,nes pasitrauki
mas reikštų “garbės neteki
mą”. Ir kol Kinija nesusi
laikys “nuo agresijos”, tai 
ii negali būti priimta į 
Jungtines Tautas. .

--4-----
Taipen —Generolas Čiang 

K^i-^^kas sako, kai i is ne
vali tikėti «avo ausimis, iog 
Dulles ir Eisenhoweris kM- 
ha anie naši traukini a iš 
Quemoy ir Matsu salų.

Čiang Kai-šekas sako, 
kad jeigu Amerika “nusi

leis. komunistams”, tai jis 
patsai vienas gins tas sa
las.

Maskva. — Tarybų Są
jungoje buvo paminėta Ki
nijos Liaudies Respublikos 
įsisteigimo devynerių metų 
sukaktis.. Tarybiniai vadai 
pareiškė: “Jeigu Formozos 
sąsiaurio krizė pavirs į ka
rą, tai Tarybų Sąjunga pe- 
tis. petin su Kinija kariaus 
išvieno”.

Komunistų partijos žy
mus vadas Michailas Suslo
vas sako: “Jeigu manijakai 
pradės karą, tai jie neiš ven
gimai bus sunaikinti”.

Kini j os atsto v a s L i u 
Hsiao kalbėjo ir sakė, kad 
“Jungtinės. Valstijos jau 
įrengė Formozoje raketų 
šaudymo priętaisus ir suti
ko, kad Čiang Kai-šekas 
šaudytų į Kiniją.”

Scarborough, Anglija. — 
Anglų Darbo partijoj, suva- 

, žiavimas vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, kurioje reika
lauja:

(1) Anglija neturi remti 
Jungtinių Valstijų poE tikos 
Quemoy salų reikale.

(2) čiang Kai-šekas .tuo
jau privalo iškraustyti savo 
jėgas nuo tų salų.

(3) Anglijos vyriausybė 
turi veikti į JAV valdžią, 
kad sunormalizuoti Tolimų-

Senatorius Green 
įspėja prieš karą

Washingtonas.. — Sena
torius T. F. Green, pirmi
ninkas Sen a t o Komiteto 
Užsienio Santykiais, per
sergėjo prezidentą Eisenho- 
werį, kad neitų į karą dėl 
Quemoy ir Matsu salų.

Green sako: “Tai būtų 
karas nelaiku, klaidingoje 
vietoje, dėl nereikalingų 
mūsų saugumui ^alų, ir be 
karinių talkininkų.”

Senatorius Green ir pir
miau jau reikalavo, kad 
Čiang Kai-šeko jėgos pasi
trauktų nuo Quemoy ir 
Matsu salų.

DULLESO ŽODŽIAI 
PRIEŠINGI DARBAMS
Washingtonas. — Spau

dos konferencijoje Valsty
bės sekretorius Dullesas 
“švelniau” kalbėjo Tolimų
jų Rytų reikalais. Jis. sakė, 
kad Čiang Kai-šekui nebūtų 
reikalo laikyti daug karių 
Quemoy saloje., jeigu kinai 
sulaikytų jos bombardavi
mą. '

Bet tuo pat laiku iš For
mozos * praneša, kad ant 
Quemoy salos jau iškeltos 
amerikinės kanuolės. i

jų Rytu reikalus.
(4) Kinija turi būti pri

imta į Jungtines Tautas.
(5) ' Taivano - Formo&os 

sala turi būti laikinai pa
vesta Jungtinių Tautų glo
bai, o vėliau ios gyventojai 
lai nusisprendžia, ar jie no
ri būti su Kinija, ar atskira 
valstybė.

Darbo partijos suvažiavi
me dalyvauja 1.200 delega
tų. J:e atstovauja plačiąsias 
Anglijos darbo žmonių ma
ses.

“JAV ŽMONĖS NENORI 
KARO”. PAREIŠKĖ 
ROOSEVELTIENĖ

New Yorkas. — Iš Tary
bų Sąjungos sugrįžo buvu
sio prezidento našlė Elea
nor Roosevelt. Ji sako, kad 
TSRS žmonės laiko Ameri
ką agresore. Rooseveltienė 
pridėjo: “Aš nemanau, kad 
Jungtinių Valstijų liaudis 
norėtų karo dėl salų, esamų 
taip arti prie Kinijos sausu
mos, kaip Staten sala prie 
New Yorko.”

BURMA YRA ARTI 
NAMINIO KARO

Rangoonas. — Militaris- 
tai paėmė galią į savo ran
kas. Bet Suvienytas Tauti
nis Frontas, su komunis
tais priešakyje, laikė susi
rinkimą ir pareiškė, kad jis 
nesibijo “kovos už liaudies 
teises”. Militaristų pervers
mą smerkė, kaipo “Ameri
kos imperializmo padarą”.

Detroitas. — United Au
tomobile Workers unija ir 
Chrysler Corp. pasirašė 
kontraktą trejiems metams. 
Jis yra toks pat, kaip buvo 
pasirašytas su Fordo Co. 
Pas Chryslerį dirba 62,000 
auto darbininkų.
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Francūzijoje
VADINASI, ketvirtoji Francūzijos respublika palai

dota. Dabar de Gaulle kuria penktąją. Balsavimai, kurie 
įvyko praėjusį sekmadienį, suteikė de Gaullui galią dary
ti taip, kaip jis nori: sudaryti “tvirtą valdžią”, suteikiant 
šalies prezidentui daugiau teisių negu turi JAV prezi
dentas.

Mažai tenka abejoti, kad sekamas prezidentas bus 
pats de Gaulle.

Pasirodo, jog Francūzijos valdantieji sluoksniai bu
vo taip susiskaldę, taip sutižę, kad jie pebegalėjo šalies 
valdyti. Parlamentas buvo bejėgis, valdžios nuolat keitė
si, jokio svarbesnio klausimo nei parlamentas, nei val
džios negalėjo išspręsti.

Spėjama, kad, einant nauja konstitucija, de Gaulle 
paskirs premjeru socialistų vadovą Molletą, dešinįjį so
cialistą.

Prieš naują konstituciją iš tikrųjų tekovajo tik Fran
cūzijos Komunistų partija, bet ji buvo per silpna laimėti 
tiek balsų, kad de Gaulle siūlomoji konstitucija būtų at
mesta. De Gaulle, aišku, turi įtakos žmonėse dėl to, kad 
jis Antrojo pasaulinio karo metu, kaip vienas iš žymes
niųjų karininkų, buvo išstojęs prieš išdavikus, negarbin
gai kapituliavusius prieš Hitlerį.

Jei Francūzijos socialistų partijos vadovai nebūtų 
liaudies interesų pardavikai, Francūziją buvo galima iš
gelbėti be de Gaullo reakcinių receptų. Francūzijos Ko
munistų partija seniai siūlė socialistams sudaryti liau
dies frontą, sudaryti liaudišką valdžią ir vesti Francūzi
jos liaudį į šviesesnį gyvenimą. Bet socialistų vadovai tą 
siūlymą atmetė. Jie ėjo su buržuazija, jie kartojo tą rolę, 
kokią atliko Vokietijos socialdemokratija, paruošusi ke
lią Hitleriui.

Kas bus. dabar?
Francūzijos reakcininkai reikalauja, kad kuogrei- 

ciausiai būtų pradėta kova prieš komunistus ir visus 
tuos, kurie kovoja prieš reakciją. Veikiausia tai bus ir 
padaryta, bet tai nereikš nieko gero francūzų tautai.

Bet ar tai sulaikys istorijos, lokomotyvą? Ne, nega
lės sulaikyti. Reakcija nepataisys darbo žmonių gyveni
mo. De Gaullo suartėjimas su Vakarų Vokietijos milita- 
ristais Francūzijai neš ne gerovę, o nelaimę.

ĮDOMU TAI, kad iš visų Francūzijos kolonijų, tik 
viena Afrikos Gvinėja pasisakė už nepriklausomybę. Tie
sa, Alžyras būtų griežtai pasisakęs už nepriklausomą gy
venimą, bet Alžyro žmonėms nebuvo leista tai daryt — 
Alžyras tebeskaitomas “neskiriama Francūzijos dalimi”. 
O Alžyras, atsiminkime, yra pati svarbiausia Francūzi
jos kolonija, su apie 10,000,000 gyventojų.

Nežiūrint to, kad Francūzijos imperialistai Alžyrą 
skaito “neskiriama Francūzijos dalimi”, ten verda karas. 
Sudaryta nauja Alžyro valdžia, kurią jau pripažino vi
sa eilė arabiškų šalių. Ši valdžia sudaryta ne juokams. 
Ji vadovaus, ji, iš vien’su visais Alžyro pa tri jotais, ko
vos tol, kol Alžyras pasieks laisvę.

žodžiu, priimtoji nauja Francūzijos konstitucija, 
penktoji respublika, nesulaikys klasių kovos, nenustelbs 
liaudies judėjimo ir kovų už laisvę, už taiką, už švieses
nį rytojų!

Ignas Gaška
TARPE ŠIMTŲ įvairių pasaulio šalių delegatų, 

Jungtinių Tautų 13-ojoje Asamblėjos sesijoje dalyvauja 
ir žymus lietuvių tautos sūnus Ignas Gaška.

Jis yra narys TSRS delegacijos, kuri atstovauja 15- 
kį tarybinių, lygiateisių respublikų. Kartu su kitais de
legatais, jis reprezentuoja pasauliniame parlamente Lie
tuvą ir kartu visas kitas tarybines respublikas.

Prieš trejetą metų Jungtinių Tautų Asamblėjoje ta
rybinėje delegacijoje buvo kitas žymus lietuvių tautos 
sūnus profesorius Juozas Matulis, Lietuvos Mokslų Aka- 
lemijos prezidentas.

Šiemet — Ignas Gaška, Lietuvos užsienių reikalų 
ministras.

Kas gi tasai Ignas Gaška?
Tai ilgametis veikėjas-kovotojas už Lietuvos liau

dies laisvę, už josios reikalus.
Igno Gaškos vardas labai gerai žinomas ne tik Lie

tuvos žmonėms, o ir svetur gyvenantiems lietuviams. 
Nes tai vyras, kuris visą subrendusį savo gyvenimą ati
davė liaudžiai, atidavė kovai už lietuvių tautos reikalus, 
kad ji būtų laisva, kad ji galėtų statyti naują, socialisti
nį gyvenimą, kur nebūtų žmogaus žmogumi išnaudojimo.

Tūkstančiai JAV lietuvių, aišku, norėtų pamatyti šį 
žvmųjį vyrą, norėtų paspausti jam ranką ir pasakyti 
draugišką “helio !v, bet jie to padaryti negalės. Tam tik
ros (sakytume, kvailos) reguliacijos aprėžia tarybinių 
veikėjų judėjimą Jungtinėse Valstijose. Joks tarybinis 
pilietis į tam tikras vietas (pavyzdžiui: Brooklyną) netu: 
ri teisės kojos įkelti...

Linkėkime svečiui-diplomatui, aukštai gerbiamam 
Ignui Gaškai geriausių sėkmių tuose darbuose, kuriems 
jis yra atvykęs į mūsų šalį!

APIE DIDŽIULI 
ARGENTINIEČIŲ 
PASIMOJIMĄ

/
, Pažangiečių lietuvių

kėjuj S. J . Jokubkai puikiai 
pažįstamas Lotynų Ameri
kos žmonių gyvenimas. 'Jis 
pats ten gyveno ir su savo 
veikla prisidėjo prie tų žmo
nių kovos už šviesesnį gyve
nimą.

Apie Argentinos Komu
nistų Partijos pasimojimą 
per vienerius metus atžy- 
mėjimui savo keturiasde
šimtmečio gauti partijai 
100,000 narių, jis sako:

Amerikoniškomis akimis žiū
rint, darbas didelis. Gauti 
šimtą tūkstančių naujų komu
nistų šalyje, kurioje nėra nė 
trisdešimt milijonų gyventojų 
ir kur proletariato klasė nėra 
jau tokia skaitlinga, kaip pas 
mus, tai ne juokai!

Tačiau sekant 
spaudą, jeigu taip 
gentiniečiams,. kaip
sekėsi, tai iki metų pabaigos 
naujų komunistų bus 
kur kas daugiau, negu 
tas tūkstančių.

(rug-

GAL TAI JAU BUS 
PASKUTINIS 
LAIMĖJIMAS

Dienraštis “Vilnis’
sėjo 26 d.), kalbėdamas 
apie Jungt. Tautų Asamb
lėjoje balsavimus Kinijos 
klausimu, sako:i

Taigi, p. Dulles ir amba
sadorius Lodge laimėjo balsa
vimus, bet pralaimėjo daugu
mos žmonių sentimentą ir pa
blogino galimybes susitarti su
Kinija karo išvengti.

Prie to, pralaimėjo visą ei
lę valstybių Jungtinėse Tau
pose.

Vargiai bent kas abejos, kad 
sekantis balsavimas jau pri
ims Kiniją. JAV politikos ša
lininkai jau ir dabar kalbėjo, 
kad jie nori atidėti priėmimą 
tik vieneriems metams laiko. 
Jie bijojo sakyti, kad iš viso 
Kinijos nereikia priimti.

Beveik visi rimtesni tarp
tautinės raidos stebėtojai 
yra tokios pat nuomonės. 
Labai galimas daiktas, kad 
ateinančioje Asamblėjos se
sijoje mūsų vyriausybė nė 
nebeišdrįs priešintis Kini
jos priėmimui.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

vei- GERAS SUMANYMAS
SLA organas “Tėvynė” 

(rugs. 26 d.) nepasitenki
nus Antano Sniečkaus su
manymu “Baltijos jūrą per
krikštyti į taikos jūrą.” To
kį šūkį arba pasiūlymą Lie
tuvos Komunistų Partijos 
sekretorius iškėlęs besilan
kydamas neseniai Lenkijo
je.

Mums gi šis Sniečkaus 
sumanymas labai patinka. 
Baltijos jūros pakraščiais 
gyvena nedidelės, taiką my
linčios tautos. Toks pava
dinimas jai labai tiktų.

tenykštę 
seksis ar- 
iki dabar

gauta
ši ni

JUK JIEMS KŪRĖ 
IR STATĖ

Chicagos kunigų “Drau
gas” (rugs. 26 d.) daug ra
šo apie naują katalikų baž
nyčios arkivyskupą Chica
go je ir sako:

“Lietuviai katalikai Chi
cago je prie visų arkivysku
pų praeityje turėjo daug 
reikalų ir problemų. Buvo 
kuriamos parapijos, stato
mos mokyklos, vienuolynai, 
ligoninės ir kitos įstaigos.
Iš visų jų susilaukta pata- žmonės, 
rimų, globos ir paramos...”!

“Draugas” nori, kad Chi
cagos katalikai jiems už 
visa tai būtų amžinai dė
kingi. Bet rimtai į tai pa
žiūrėjus, dėkingumas turė
tų' pareiti iš priešingos pu
sės — ne iš kataliku arki- v

nių mases iš liguisto tvai- vyskupams, bet iš arkivys- 
ko, kad jie turi valdyti Af- kupų katalikams. Visos tos 
rikos žmones. įstaigos, mokyklos ir bažny

čios, katalikų prakaitu pa
statytos, šiandien priklauso 
arkivyskupams. Nė viena 
plytele nepriklauso lietu
viams katalikams, — tiems, 
kurie tas įstaigas pastatė 
ir įrengė.

Šis “Draugo” reikalavi
mas lietuvių katalikų dė
kingumo arkivys k u p a m s 
yra tik dar vienas įrody
mas, kaip kunigai nepaiso 
eilinių parapijonų. Jie 
dėkoti tiems, kurie jų 
tą ir darbą pasisavino.

tu r i 
tur-

KUNIGAMS 
NEPATINKA

Cleveland© smetonininkų 
“Dirva” (rūgs. 25 d.) įdėjo 
kokio ten J. Ę. pasikalbėji
mą su kokiu ten vokiečiu 
r e p a t r iantu iš Lietuvos. 
Tarp kitko, repatriantas 
pasakęs:

Bažnytinis gyvenimas tiesio
giniai nebevaržomas. žinoma, 
kunigai algų iš valstybės nebe
gauna, ir bažnyčios apdėtos 
aukštais mokesčiais. Kunigus 
ir bažnyčias išlaiko tikintieji- 
parapijiečiai. Religin gumas 
yra sumažėjęs, bažnyčias lan
ko daugiau senesnio amžiaus

siems laikams.

KOL KAS NEPAVYKO
Francūzijos Komunistų 

Partijos Centralinis Komi
tetas neseniai pri siuntė 
Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijai pasveikini
mą. Jame francūzai kalba 
apie padėtį Francūzijoje. 
Tarp kitko, sveikinime bu
vo pasakyta:

“Mes jus užtikriname, jog 
mes esame pasiryžę daryti 
viską, kas galima, suvieniji
mui visų republikoniškų jė
gų, kurių veikla nugalės de- 
Gaullę ir tas koloniales ir 
fašistines jėgas, kurios su
teikė jam galią tęsti Alžyri- 
jos karą. Nepaisant, kaip 
didelės yra kliūtys, francū
zai komunistai ryžtingai 
gins demokratiją praplė
timui Francūzijos žmonių 
teisių ir laisvių ir kovos už 
F r a n c ū zijos Respublikos 
progresą.”

Deja, paskutiniai balsavi
mai parodė, kad tos jėgos, 
kurioms de Gaulle vadovau
ja, tebemaršuoja pirmyn. 
Tas milžiniškas kiekis bal
sų, paduotų už de Gaulle 
konstituciją, nežada daug 
vilčių francūzų demokrati
jai laimėti trumpoje ateity
je. Gal tiktai visiškas pra
laimėjimas Alžyro kare išr 
budintii Francūzijos žmo-

Iš Jungt. Tau
(Mūsų korespondento)

Jungtinės Tautos. — Ra
šiau ir pakartoju: padėtis 
Tolimuosiu ose Rytuose 
(Taivano sąsiaury) yra 
k ie k v i e n o JT 13-osios 
Asamblėjos' sesijos dalyvio 
galvoje ir lūpose. Tas klau
simas debatuojamas viešai, 
bet dar daugiau svarstomas 
j i s privačiuose pasitari
muose.

Praėjusią savaitę A. Gro
myko buvo pasikvietęs Ang
lijos užsienio reikalų mi
nistrą Selwyn Lloyd pietų; 
per dvi valandas jiedu šne
kėjosi apie opius dalykus 
Kinios pakrašty. Anglai 
diplomatai bando lyg ir tar
pininkauti tarp JAV ir Ki
nijos. Bet nesant Kinijos 
delegacijos JT, jie tiesiogiai 
bando tartis su Tarybų Są
jungos delegacija, ypatin
gai su jos užsienio reikalų 
ministru A. Gromyko, kuris 
žada neužilgo grįžti atgal į 
Maskvą.

DULLES TAIPGI 
NEMIEGA

Mūsų Valstybės depart
ment© galva, Mr. Dulles, 
kurio politika privedė mūsų 
šalį prie kritiškos padėties 
Taivano sąsiauryje, taipgi 
nemiega. Jis tarėsi su A, 
Gromyko, su Mr. Lloyd, su 
Fraųcūz. užsienio reikalų 
ministru Maurice Couve de 
Murville;-tarėsi jis ir su Fi
lipinų užsienio reikalų mi
nistru Serrano, taipgi su 
Jugoslavijos užsienio reika
lų ministru Kocu Popovi- 
Čium.

Sakoma, Filipinų užsienio 
reikalų ministras dreba dėl 
to, kad Amerikos karinės 
jėgos gali būt ištrauktos iš 
Taivano sąsiaurio; Filipinų 
valdžia, kaip žinia, “su dū
šia ir kūnu” tarnauja JAV.

Dėl opios padėties Toli
muosiuose Rytuose labai

tų asamblėjos
daug darbuojasi (už kuli
sų) Indijos delegacijos gal
va Krishna Menon. Jis ryž
tasi tarpininkauti tarp A- 
merikos ir Kinijos Liaudės 
Respublikos; sakoma, jis 
net siūlo, kad Quemoy ir 
Matsu salos laikinai būtų 
paskelbtos nepriklausomo
mis nei Kinijai, nei Čiang 
Kai-šekui, kol dėl jų galuti
nai bus susitarta.

Matydamas, kaip pasau
lio ir Amerikos žmonės ašt
riai kritikuoja jo pragaiš
tingą politiką Tolimuosiuo
se Rytuose, Mr. Dulles nori 
kaip nors iš ten pasitrauk
ti, bet pasitraukti, anot vie
no žurnalisto ^without loss 
of face or at least without 
loss of bloods

Dabar jau aišku: jei pa
sitarimai Varšuvoje šią sa
vaitę teigiamų vaisių ne
duos, tai Quemoy ir Matsu 
salų klausimas bus svarsty
tas JT Asamblėjoje.

Atrodo, kad Mr. D u lies 
pergiliai koją įkišo į Taiva
no sąsiaurį. Nelengva bus 
ją. iš ten garbingai iš
traukti.

KINIJA JAU TURĖS 
ATOMINĘ JĖGĄ

Pekinas. — Kinija jau 
įrengė 10,000 kilovatų jėgos 
“r.eak|torą” ir 20,000,006 vol
tų “ciklotroną”. Su tų įren
gimų pagalba ji gali pasi
gaminti atominę jėgą. Kini
jos vice-premjeras Nieh 
Jung-čenas sako, kad “Ame
rika nenugąsdins Kinijos 
atominiais grūmojimais”.

, ,........ " I" ", „ ..
ANGLAI DARBIEČIAI 

BUS VIENYBĖJE
Scarborough. — Anglijos 

darbiečių partijos suvažia
vimo išvakarėse jos vadas 
Hugh ‘Gaitskell sako, kad 
partija bus vieninga, nepai
sant esamų jos eilėse skir
tumų.

“Du smūgiai pavergtiem 
Ryty Europoje”

i

Brooklyn^ leidžiamas 
pranciškonų “Darbininkas” 
uždėjo tokį antgalvį ant sa
vo ėdi torialo rugsėjo 16 d. 
š. m.: “Amerikos Balsas,” 
girdi, “iš Europos net neat
sisveikinęs savo klausytojų 
rugpiūčio 31 galutinai nu
tilo.”

Washingtonas, matyti, su
siprato, kad tas Amerikos 
Balsas tik Europos tyrą orą 
teršė su tomis lietuviškomis 
propagandos programomis.

Toliau rašo:
“Miuncheno radijo tarny

ba turėjo pastovų klausyto
jų skaičių pavengtuose 
kraštuose.” Reikia supras
ti, kad Lietuvoje ar kur ki
tur dar yra pasislėpusių 
užmaskuotuose bunkeriuose 
banditų - žmogžudžių, kurie 
klausėsi melagingų praneši
mų. Dabar ir tas jau užsi
baigė.

Taipgi tiems, kurie tupė
jo Miunchene ir kepė tas 
melagingas programas, irgi 
užsibaigė duonutė. Bet 
Pakštas rado kur tai Hon-

duro pelkes, tai jie. galės 
ten kraustytis ir užsidirbti 
sau duonutę ir tverti sau 
ten naują “Lietuvą.”

Toliau rašo:
“Laisvosios Europos uni

versitetas taip pat savo die
nas baigė rugpiūčio 31. To 
universiteto, veikusio Stras- 
burge, paskirtis buvo padė
ti Rytų Europos pavergtų
jų kraštų studentams tęsti 
mokslą ir ruoštis atstatymo 
darbams savo krašte, kai jis 
bus išvaduotas.” Tame uni
versitete mokino juos, kad 
jie, sugrįžę įsavo kraštą, 
žinotų, ką daryti. Kai Hit
leris 1941 m. puolė Lietu
vą, tokie hitlerininkai, bai
gę tokį universitetą, žudė 
žydus, lietuvius ir kas tik 
papuolė po ranka, pakol vie
ni patys sau galą gavo, o 
kiti dūmė i Vakarus.

J. Gaidys

Roma. — Jungtinės Vals
tijos jau ruošiasi Italijoje^ 
įrengti atominių raketų baįr 
zes.

Pakalbėkime apie Laisvę
Jau praėjo geroka metų pusė, kai mūsų laikraštis 

Laisvė pradėjo išeidinėti du kartus per savaitę. Metas 
padaryti kad ir trumpą mūsų nueito kelio apžvalgėlę.

Pirmiausia tenka pasakyti, jog dar neatsirado nė 
vieno skaitytojo, kuris būtų pasakęs, kad Laisvės metinis

Tokia padėtis, supranta
ma, kunigams negali patik
ti. Tie laikai, kuomet juos bendrovės suvažiavimas, įvykęs sausio mėnesį, padarė 
penėdavo Lietuvos valsty- klaidą, nutardamas Laisvės išleidimą suretinti. Dauge- 
bės iždas ir kuomet jiems Jis. skaitytojų sakė ir sako, jog Laisvės išleidimo sureti- 
už savo turtus nereikėdavo nimas buvo išmintingas dalykas. Laikraščio turinys pa- 
jokių taksų mokėti, žuvo vi- gerėjo, skaitytojai Laisvėje randa daugiau įdomesnių ir 
siems laikams. svarbesnių pasiskaitymų, negu rado tuomet, kai Laisvė

........................ ..... ... .iėjo penkius kartus per savaitę.
Lietuvos žurnalistai ir rašytojai, kuriems tenka 

Laisvę dažniau skaityti, sako tą patį: gerai padarėte, kad 
Laisvę leidžiate dabartiniu būdu.

Leidžiant Laisvę dukartsavaitine, ji suteikia skaity
tojui visas svarbesnes žinias, kokios tik įvyksta pasaulyje.

Laisvėje skaitytojas užtenkamai randa žinių ir 
straipsnių iš Lietuvos žmonių gyvenimo, iš jų darbų ir 
žygių, statant naują, socialistinę santvarką. y

Laisvė nepamiršta pateikti skaitytojui ir grožinės 
literatūros.

Mūsų laikraštis atsiliepia į kiekvieną svarbesnį klau
simą, iškilusį pasaulyje.

Be viso to, mes dedame Laisvėn nemaža mokslinių 
bei kitokių straipsnių, liečiančių visokius įdomesnius gy
venimo klausimus.

Korespondencijų iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
Laisvėje visuomet buvo daugiau negu kuriame kitame 
Amerikos lietuvių laikrašty — daugiau jų telpa ir šian
dien. Mes didžiuojamės mūsų draugais korespondentais, 
ir esame jiems dėkingi, kad jie mato reikalo nuolat para
šyti iš savo kolonijų tai, kas yra svarbiausia ir įdomiau
sia !

Visokie organizaciniai mūsų reikalai, mums rodosi, 
Laisvėje yra pilnai padengti: išdiskusuoti, apsvarstyti.

Tačiau, visa tai atžymėjus, mes, kuriems pavestas 
laikraštis redaguoti, nesakome, kad Laisvė pasiekė tobu
lumą. Toli gražu, ne! Mes rūpinamės ir rūpinsimės laik
raštį tobulinti, kad jis būtų vis turiningesnis, geresnis, 
kad jis padėtų skaitytojui pakilti aukščiau vieną kitą?' 
kultūrinę pakopą. , j

Prasidėjo vajus 4 /
Su spalio mėnesio pradžia prasidėjo mūsų spaudos 

—Laisvės ir Vilnies—vajus naujiems skaitytojams gauti.
Tenka daryti viską, kad gautume Laisvei nors tūks

tantį naujų metinių prenumetatorių.
Bet tik tuo nesiriboj'ame. Mūsų laikraščio B/-vės di

rektorių taryba nutarė kreiptis pas skaitytojus, kad jie 
per šį vajų padėtų sukelti laikraščiui leisti fondą—nema
žiau $5,000.

Ar tai galima? Mes manome, jog tai nesunkiai gali
ma bus padaryti, jei tik kiekvienas skaitytojas turės tai 
galvoje.

Atsiminkime, per apie aštuonerius metus kas vasa
lą sudėdavome. po $10,000 ir daugiau specįalin fondan, 
kad laikraštis galėtų eiti.

Praėjusią vasarą mes jokio specialaus vajaus, ne
skelbėme, nors paskyri skaitytojai, neprašant, paaukojo, 
kiek kuris galėjo. ?

Dabar mes Prašome visų skaitytojų, kad per spalio 
ir lapkričio mėnesius pasidarbuotų: gauti Laisvei nauju 
skaitytojų, paaukoti, kiek kas išgali, kad būtų sukelta 
nemažiau $5,000. Visa tai užtikrins mūsų laikraščio išei- ’ 
dinėjimą per sekamus metus, visa tai padės mums laik
raštį gerinti, tobulinti.

Nuoširdžiai prašome Jus, gerbiamas skaitytojaiL 
stoti talkon! ę

Rojus Mizaįp
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VIKTORAS DAUSA —

j Keršto šaukiasi 132.000 Lietuvos gyventojų kraujas
VILNIUS.—Vakarų Vo

kietijoje atgimsta ir bujoja 
įvairios hitlerinės organi
zacijos,' budeliai, kurie pra
liejo upelius kraujo okupuo
tose Europos šalyse. Tūks
tančius žmonių prieš laiką 
nuvarė į kapus ir supūdė 
koncentracijos stovyklose, 
vėl viešai kalba apie naujų 
žudynių organizavimą. Jie 
atvirai ir dargi su tam tik
ru pasididžiavimu, nešioja 
hitlerinius ordinus, tirštai 
suteptus nekaltų žmonių krau
ju. Ir tokioje aplinkoje staiga 
pasirodo laikraščiuose di
džiuliai reportažai apie bu
vusių nacistų teismus. 
“Kam tai reikalinga, iš 
kur tai atsirado?”—pagal
vos tas, kas žino tikrą pa
dėtį krašte. Bet kas neži
no padėties šalyje, tas gali 
pamanyti, kad čia tikrai 
kovojama prieš nacizmą, po 
daugelio metų surandami iri 
baudžiami tikrieji budeliai, i 
nešę Europos tautoms mir- 

vtį ir vergovę. Bet užtenka 
Lžinoti, jog laisvai vaikšto, 
7<alba apie lygybę bei laisvę 
tie, kurie lindėjo po žeme 
Niurnbergo proceso metu, 
o paskui atėjo tarnauti 
naujiems šeimininkams, ir 
suprasi, kad nacistų proce
sai organizuojami viešajai 
nuomonei nuraminti.

Vienas iš tokių procesų 
nuo šių metų balandžio 28 
dienos vyksta Ulmo mieste. 
Čia į kaltinamųjų suolą pa
teko tie, kurie jau pirmosio
mis okupacijos dienomis 
Lietuvoje vykdė baisųjį 
Hitlerio nutautinimo planą, 
masiškai žudė ir ' naikino 
Lietuvos gyventojus;?/?

Budeliai be kaukių
17 metų., praėjo ntlo^tp lai- į Lietuvos teritoriją, siek- žudžiai.

KUR GROŽIS IR MIRTIS LENKTYNIAUJI
TXT - v _Musų žeme yra graži, 

turtinga, įdomi, bet turi ir 
keistenybių. Štai viena iš 
jų, kuri yra šiaurrytiniame 
Australijos pakraštyje. Eilė 
mokslininkų sako, kad ten 
“grožis su mirtimi lenkty
niauja.”

Rašant, štai, mano ranko
se 1957 m. sausio mėn. 
“The National Geographic 
Magazine.” Čia yra ne tik 
smulkmeniškas aprašymas, 
bet ir spalviniai paveikslai. 
Suprantama, kad paveikslai 
pagelbsti suprasti tą žemės 
sritį. Aišku, kad mūsų 
laikraštyje mums juos pa
tiekti negalima, tai pasi-

• stengsiu suglaustai atpasa
koti.
* “Skrenda kaip velnių 

gauja”
> “Mes laužėme gražiausių 
spalvų koralus ir staigiai 

♦ saulę uždengė juodos skren
dančios baisenybės,” rašo 
fizikas - geografas P. Zah- 
las. “Virš mūsų skrido šim
tai kokių tai baisybių, 
įkyriai rėkiančių.”

Vėliau sužinojo, kad tai 
buvo lyg tai paukščiai, lyg 
tai žvėrys — gyvūnai, kurie 
angliškai vadinami “Fly
ing foxes” (skrendančios 
lapes).

Mes tuos gyvūnus galėtu
me prilyginti šikšnospar
niams, nes jų išvaizda, 
apart galvos, labai panaši

“Skrendančios lapės” turi 
po tris pėdas ilgio sparnus, 
arba nuo vieno sparno galo 
per gyvūno kūną iki kito 
bus .septynios pėdos. Jų 
sparnai iš plonos odos ir tu
rį /‘kablius.” Galvos ilgos, 
<wi didelės akys ir aštrus

• snapas.,
Tame žemės krašte jų yra 

šimtai tūkstančių. “Skren

ko, kai hitlerinės gaujos damas pats čia susidoroti, veidai, 
Ta- Tačiau Bėmė nenusileido, akys.

Jis pareiškė, kad 25 kilo- savo veiksmų, kalba 
metrų pasienio ruože ir to-' 
h’au vykdys gyventojų ma
sinį šaudymą. O ateityje šį 
ruožą jis dar manąs pra-

įsiveržė į mūsų šalį, 
čiau niekas negali užmiršti 
tų kančių, kurias atnešė 
hitlerininkai. Apie tai by
loja kapais nusėta Tarybų 
Lietuvos žemė, ašaromis 
aplaistyti takeliai.

Ir štai prieš mus vėl at
gimsta žiaurių žudynių 
vaizdai. Hitlerio patikėti
niai, fašistinio teroro orga
nizatoriai Lietuvoje, — kal
tinamųjų suole. Jie drąsiai, 
dargi su pasigardžiavimu, 
pasakoja apie masines žu
dynes, įvykdytas kaimuose 
ir miestuose.

Centrinė teisiamųjų figū
ra buvęs Tilžės gestapo vir
šininkas Hansas Joachimas 
Bėmė. Kaip rodo kaltina
masis aktas, jis dalyvavo 
nužudant 5,186 žmones.

Bėmė teismo salėje sėdi 
šaltas, ramus, — tikras žu
dikas su stažu. Atsakyda
mas i užduotus klausimus 
jis primygtinai pabrėžia, 
kad “gestapininkų tarpe 
nebuvo priimta klausyti są
žinės balso.” Jis drąsiai tei
sina Hitlerio politiką nuro
dydamas, jog okupuotųjų 
kraštų gyventojų šaudy
mas, tai iš anksto apgalvo
tas ir planuotas reikalas.

Įvykdžius pirmuosius’ma
sinius gyventojų šaudymus 
Lietuvos* pasienio kaimuose 
ir miesteliuose Tilžės gesta
po viršininkas Bėmė ir SD 
viršininkas Hersmann nu
vyko į Kauną pas standar- 
tenfiurerį Jegerį susitarti 
dėl egzekucijų suderinimo 
atskiruose Lietuvos rajo
nuose. Ir čia tarp krauge- 

Apie aštrius “konkurenci
nius” kivirčus tarp Tilžės 
gestapo ir Kauno esesinin
kų vadovo Jėgerio, kalba 
vienas iš teisiamųjų, buvęs 
Kretingos saugumo polici
jos viršininkas, pasivadinęs 
Pranu Lukiu. Kaip jis nu
rodo, ginčas nuėjęs iki to, 
kad Kauno SS pavedimu 
Šiaulių gestapo įstaiga jam 
įsakiusi visas suimtųjų by
las ir suimtuosius pervesti 
į Šiaulius, toliau nuo pasie
nio ruožo. Tuo buvo nori
ma apsisaugoti nuo Tilžės 
gestapo “konkurencijos” ir 
Įtikti Hitlerio būstinei. Ta
čiau išgirdęs apie šį parė
dymą Bėmė pasiuntė speci
alią gestapininkų komandą 
ir susidorojo su visais su
imtaisiais.

Lenku laikraštis “Tribū
na Liudu” rašo, jog kai 
Kauno komendantas S S 
pulkininkas J e g e r i s už
draudė Tilžės esesininkams 
žudynes... norėdamas pats 
savo darbais pasigirti Him
leriui, tarp abiejų hitleri
ninkų grupių prasidėjusi 
arši kova, kam turi pri
klausyti didesni “laimėji
mai” žudant žmones.

Taip hitleriniai budeliai 
tarpusavyje lenkt y n i a v o 
naikindami, anot jų, “po
tencialius” priešus, masiš
kai žudydami Lietuvos gy- 

..'?••■ rių įvyko skandalas. Jege- ventojus.
r ris nenorėjo įsileisti Bėmės

dančios lapės” laikosi dide- 
i lėmis grupėmis, po kelis 
šimtus daikte. Minta “man- į 
go” kriaušėmis ir kitais 
prisirpusiais vaisiais. Tai 
tikra “sodams rykštė,” nes 
jos užpuola sodus ir suryja 
daug vaisių.

Kada “skrendančios la
pės” lekia, tai jų sparnų 
šlamėjimas panašus į kurtų 
tauškėjimą, o gyvūnai iš
duoda ‘kru-kru-kru” gar
sus.

“Skrendančios lapės” ne
gali pakilti nuo žemės—per- 
sunkios. Todėl jos įsilipa į 
aukštus medžius, įsikabina 
į šakas ir kabo galvomis 
žemyn. Kada sumano skris
ti, tai pasileidžia žemyn.

Čia trumpai apibūdinome 
vieną gyvūnų rūšį, o toje 
žemės dalyje jų yra daugy
bė.

Nematomi gyvūnėliai 
pastatė 1,250 mylių 

sieną
Šiaurrytiniu Australijos 

pakraščiu vingiuoja 1,250 
mylių koralinių uolų siena. 
Koralai, tai taip maži gy
vūnėliai. kad gryna akimi 
jų negalima matyti. Jie vei
siasi šiltose jūrose, kur gy
lis yra ne didesnis 150 pė
dų. Neišpsakytos gyvūnė
lių masės- sudaro kalkiniu^ 
koralų uolų kalnus.

Kalnai turi daugelį spal
vų, o jų formoms nėra skai
čiaus. Koralai negali gy
venti virš vandens, todėl, 
kada jų “namas” pasiekia 
jūros paviršių, baigiasi 
“namo statyba.”

Ši koralinė siena vietomis 
apie 200 mylių pločio.- Joje 
yra daugybė spragų. Virš 
tų kalnų Vanduo ritasi ma
žomis bangomis. Vanduo

Teisiamųjų suole galva-
Pykčio iškreipti

atnešė medžių, augmenijos 
sėklų. Ant daugelio kalnų 
viršūnių auga palmes ir ki
ti medžiai.

Ant koralinės sienos “sto
go” galima vaikščioti. Spe
cialios žmonių grupės vaikš
to, laužo koralų uolėnas, iš 
kurių gaminami įvairiausi 
padabinimai. Ant “stogo” 
ir tarpe koralų sienų jūros 
gelmėje yra tūkstančiai vi
sokių žuvų ir jūrinės gyvū
nijos. Koralų uolų grynu
mas ir spalvos sudaro iki 
150 pėdų jūroje tyrą, per
matomą vandenį. Todėl nuo
latos narsto narai, jūros ir 
jos gyvūnijos tyrinėtojai, 
gaudo įvairius gyvūnus, fo
tografuoja.

Jūrų gyvūnijos tyrinėto
jai ir geografai niekad ne
gali atsigėrėti koralinių uo
lėtų sritimis. Ten yr'a šim
tai ir tūkstančiai įvairiau
sių žuvų ir kitų gyvių.

Yra ir pavojingų 
jūrų gyvūnų

Tokie gyvūnai, kaip aš
tuonkojis su savo atkištais 
siurbtuvais, arba ir ryklė 
su aštriais dantimis, paty
rusioms jūrų tyrinėtojams 
nėra pavojingi.

Didžiuliai banginiai, tai 
visai nepavojingi jūriniai 
milžinai.

“Perlažuvė,” tai nedidelė, 
apie keturių colių žuvytė. 
Veisiasi tarpe koralų uolų. 
Visas jos kūnelis atrodo 
kaip kolekcija įvairiausių ir 
gražiausių akmenėlių. Žiau
nos didelės, akys juodos, bet 
mažai pastebimos. Virš jos 
nugaros kyšo į viršų tryli
ka mėlynų ar žalių “ieš
mų.” Jeigu žmogus užmins 
ant “iešmo,” tai į jo kūną 
pateks baisiausių nuodų, 

o krauju pasruvę 
Jie nė kiek neslepia 

apie 
naikinamųjų gaujų veiklą, 
kaip apie paprastą kasdie
ninį darbą.

Kariškai pasitempęs, šau
dydamas plėšikiškomis aki
mis sėdi buvęs Klaipėdos 
policijos direktorius Ber
nardas Fišeris-švederis. Jam 
asmeniškai dalyvaujant bu
vo nužudyta 711 žmonių. 
Po karo šis žudikas ilgai 
gyveno svetima pavarde ir 
ėjo Ulmes “perkeltųjų as
menų” stovyklos viršininko 
pareigas. Vėliau atstovavo 
rašomųjų mašinėlių firmą.

Gal ne vienas klaipėdietis 
atpažins Varrierį - Šmidtą - 
Hamerį. Savo laiku jis bu
vo Klaipėdos viešosios poli
cijos vyr. leitenantas, pri
klausė komandai, šaudžiu
siai Lietuvos gyventojus. 
Jis dargi buvo vyresnis, 
nes nuo jo priklausė kada 
paleisti į šaudomuosius ug
nį. Ir kada šis budelis pa
brėžtinai pasididžiuodamas 
kalba apie tai, kad jis bu
vęs ne eilinis žudikas, klau
sytojui stingsta gyslose 
kraujas. Kiekvienas galvo
ja, kad tai ne kas kita kaip 
tik plėšrus žvėris žmogaus 
pavidalu. Ne, tokie piktes
ni už žvėrį!

Žudikai panašūs vienas į 
kitą ir išvaizda ir kruvinais 
darbais. Varneris Kroicma- 
nas, dirbęs Smalininkų pa
sienio policijos viršininku, 
Francas Berendas, tarna
vęs Klaipėdos pasienio poli
cijos komandoje, ir kiti ne- 
tarpiškai dalyvavo plėšiant, 
kankinant ir šaudant Lie
tuvos gyventojus.

Kartu su savo šeiminin- 

nuo kurių didžiose kančiose 
netrukus ir mirs.

Kietžuves (clams). Ten 
veisiasi tokios didelės kietf 
žuvės, kad būna keturių 
pėdų ilgio, o sveria 600 
svarų, šios kietžuves turi 
gražų lukštą, ypatingai 
graži daugspalvė atvara. 
Jos dažnai guli dugne pra
vėrę atvarą—gaudo šviežią 
orą.

Jeigu neatsargus tyrinė
tojas pataikys įdėti į atvarą 
savo ranką ar koją, tai žu
vis tuojau suspaus ir jau 
nepaleis.

Jūrinis bžys, tai mažas 
gyvūnėlis, bet aplinkui turi 
daugybę aštrių spyglių. Ma
žiausias palietimas—ir jau 
įsmigo žmogui ‘adata,” ku
ri sukelia didelį skausmą.

Jūriniai agurkai, tai la
bai keisti sutvėrimai. Jie 
tikrai panašūs į agurkus. 
Dalis jų nekenksmingi, bet 
yra prisigėrusių nuodingų 
sulčių.

Jūrines žvaigždes, šių gy
vūnų randasi daug rūšių. 
Yra apvalių, kurios kūno 
kaip ir neturi, tik iš vienos 
vietos išaugę į šalis penki 
“pirštai.” Keista tas, kad 
jeigu žvaigždė netenka vie
no ar kito “piršto,” tai jai 
naujas užauga.

Keisčiausia jų rūšis, tai 
“plunksninė žvaigždė.” Jos 
kūnelis mažytis, bet į visas 
puses yra pora tuzinų už
augu, panašių į plunksnas. 
Mokslas prileidžia, jog tai 
seniausi gyvūnai žemėje, 
kurių protėviai gyveno 
prieš 300,000,000 metų.

Lagūnai ir atollai
Ramusis vandenynas turi 

tūkstančius koralinių salų. 
Yra šimtai tokių, kur ap

kals ' f ~ kaltinamųjų suolą 
pakliuvo jų batlaižis, buvęs 
Kretingos saugumo polici
jos viršininkas, pasivadinęs 
Pranu Lukiu. Okupacijos 
metais jis ištikimai tarna
vo hitlerininkams naikin
damas ir plėšdamas savo 
tautiečius. Bet dabar, ma
tyt, tapo nebereikalingu ir 
senieji jo šeimininkai nuta
rė juo atsikratyti.

Pro akis prabėga žiau
raus teroro vaizdai. Ir dar
gi žmogus, niekad nebuvęs 
svetingame Nemuno ir Bal
tijos krašte gali įsivaizduo
ti, kiek daug nekaltų žmo 
nių kraujo ir ašarų sugėrė 
ši žemė, kiek našlių ir naš 
laičių skelbia amžiną pra 
keikimą fašistiniams bude 
liams.

Keršto šaukiasi 132,000 
Lietuvos gyventojų kraujai

Kaltinamasis Bėmė teis 
me nurodė, kad Tilžės ges 
tapui priklausė keturi ko 
misariatai: Tilžės, Klaipė 
dos, Eitkūnų ir Suvalkų 
Be to, buvo 9 pasienio ii 
specialūs skyriai Gumbinėje 
ir Isrutėje. Gestapas taip 
pat artimai bendradarbiave 
su SDX (saugumo tarnyba) 
ir vieni kitiems padėdavo.

Tilžės . gestapo vadovbė, 
anot Bėmės, galėjo įsakinė
ti Tilžės ir Klaipėdos poli
cijos direkcijoms.

(Bus daugiau)

Washingtonas. — Prezi
dento Eisenhowerio ir Dul- 
leso šalininkai bando asme
niniai perkalbėti demokra
tų kongresmanus ir senato
rius., kad ir jie remtų admi
nistraciją Quemoy ir Matsu 
salų klausime.

Paryžius. — De Gaulle 
šalininkai ruošiasi pulti ko
munistus?

link auga palmės ir kitokia 
augmenija, o viduje milži
niškas “ežeras.” Į tą “eže
rą” yra kelios spragos. To
kias salas vadina ‘atollais.” 
Tie “ežerai” taip dideli, kad 
ten gali sutilpti šimtai lai
vų i būti' saugūs nuo jūros 
bangų.

Ktur koralinės' juostos' 
iKtur koralinės juostos 

yra pailgos, o viduje taip 
pat “ežerai.” Tokias salas 
ir ežerus vadina “lagū- 
nais.” Yra lagūnų, turinčių 
po 10 mylių pločio'

“Vėžiai kareiviais”
Koralinės sienos srityje, 

atollų ir lagūnų plotuose, 
veisiasi neišpasakyti kiekiai 
mažyčių vėžiukų (krabų), 
vadinamų “krabais karei
viais.” Tie gyvūnėliai turi 
mažesnį kūnelį. Bet jų yra 
tokie dideli daugiai, kad 
jais net juoduoja jūrų pa
kraščiai. Tai paukščių ir 
daugelio kitų gyvūnų paša
ras.

Paukščių karalyste
Kiek Ramiajame vande

nyne yra salų, tikrai niekas 
nežino. Indonezijos valsty-i 
beje jų yra virš *3,000. Fi-; 
lipinu valstybėje 7,100 salų i 
ir salaičių. Milžiniškas plo-į 
tas nuo Australijos ir In-i 
donezijos linkui Pietinės A-i 
merikos pilnutėlis salų.

Suprantama, tik didesnės 
yra žmonių apgyventos. 
Uolinės ir mažos salos pasi
likusios tik paukščių “ži
nioje.” Koralų sienos sri
tyje tiek daug yra žuvėdrų 
ir kitokių jūrinių paukščių, 
kad sunku ir įsivaizduoti. 
Vienoje vietoje ant dvide
šimties akrų ploto susigrū
do tiek paukščių, kad nebu
vo nei pėdos žemės laisvos.

Vi Sūnus

Ignas Gaška—Tar. Sąjungos 
delegacijos narys

(Mūsų korespondento)
Jungtinės Tautos. — 

Jungtinių Tautų 13-o jo j 
Asamblėjos sesijoje daly
vauja ir Tarybų Lietuvos 
užsienio reikalų ministras 
Ignas Gaška.

Jūsų korespondentas 
klausė gerbiamą svečią, ką 
jis galėtų pirmiausia mums 
pasakyti.

— Pirmiausia prašau 
perduoti šiltus, draugiškus 
.veikinimus visiems pažan
giesiems. Amerikos lietu
viams, kovotojams už tai- 
:ą. Tai sveikinimai ne tik 
\smeniniai, o nuo visos Lie- 
uvos darbo žmonių.

Ignas Gaška. — Tarybų 
Sąjungos delegacijos daly- 
7is.

— Posėdžiai, posėdžiai— 
nelengvas darbas, — atsi- 
luso jis. — Ir juose teks 
fūti daugiau kaip du mėne
siu !..

— Daug gražių, bet tuš
čių kalbų čia sakoma, —pri
miniau svečiui.

— Tiesa. Bet tai neišven
giama tokiame sambūryje, 
kaip Jungtinės Tautos. Na, 
o kaipgi L. Prūseikos svei
kata?

— Tai žinote, kad jis bu
vo labai susirgęs?

— Aišku, kad žinau. Se
kame jūsų spaudą, matome.

Aiškinau jam, jog L. Prū- 
seikoą sveikata šiuo metu 
pagerėjo. Jis jau dirba, ne
mažai dirba. Rašo Vilniai, o 
kai kada nepamiršta ir Lais
vės, kurios prieš arti pen
kias dešimt metų jis buvo 
redaktorius.

— Na, o kaip gyvuoja 
daktaras Jonas Kaškiau- 
čius? Kaip jo sveikata, — 
jis ir vėl klausia.

Atsakiau, kad jis gyvena 
Newarke kartu su savo bro
liu Tadu. Daug rašo. Lite
ratūros Draugija leidžia jo 
memuarų knygą, kuri jau 
yra rišykloje; tuoj bus ga
tava.

— Daktaras Kaškiaučius 
gražiai medžiagiškai padė
jo man ir kitiems, kai buvo
me kalėjime,—pabrėžia Ig
nas Gaška. — Mes jo nie
kad nepamiršime.

Taip prasidėjo mūsų po
kalbiai. Pasirodo, kad Ignas 
Gaška* daug žino apie mus, 
apie mūsų veikėjus, apie 
spaudą;- apie organizacijas.

— Kaip jūs visa tai žino
te? — nekantravau.

— Kaip? Dar buržuazijos 
valdymo metais, esant kalė
jime, sėdėjau kartu su Ju
lium Daubaru, buvusiu 
amerikiečiu. Atsim e n a t e 
jį?-

— Labai gerai.
•— Taigi! Jis daug man 

napasakojo apie, Ameriką, 
apie, jūsų veikėjus, organi
zacijas, spaudą. Gal atsime
nate Kuopininkų bylą, vy
kusią 1926 metais?

Sakiau svečiui, kad labai 
gerai atsimename. Tos by
los dalyvių fotonuotrauka 
tilpo mūsų laikrašty, o taip
gi ir “Darbininkų kalendo
riuje”. Toje byloje, kaip ži
noma, buvo ir pats Ignas 
Gaška ir Julius Daubaras.

Taip, Ignas Gaška — il
gametis Lietuvos darbinin
kų judėjimo veikėjas, kovo
tojas. Buržuazijai Lietuvą 
valdant, jam teko išbūti 
kalėjime apie devynerius 
metus.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras — labai kuklus, 
malonus žmogus. Kiekvie
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nas jo ištartas žodis, gerai 
pasverta s, apgalvotas. 
Aukštokas, petingas, bet 
jau pražilęs vyras. Jo veide 
tuojau gali išskaityti, kad 
jis savo gyvenime yra ma
tęs ir jautęs “karšto ir šal
to.” Tokiems žmonėms 
esant Tarybų Lietuvos vy
riausybėje, žmogus jauti, 
kad mūsų tauta negali ne
progresuoti !

Tik neseniai Ignui Gaš
kai teko pergyventi ir labai 
liūdną momentą: mirė jo 
žmona. Liko du sūnūs ir dvi 
dukros — visi keturi jau 
nemaži — lanko mokyklas.

Apie visą eilę dalykų Ig
nas Gaška papasakojo. Apie 
tai bus parašyta vėliau. 
Priminė, kad šiemet, be ki
tų, Lietuvoje bus išleista L. 
Prūseikos knyga “Atsimi
nimai ir dabartis”.

— Mes nepamirštame ir 
niekad nepamiršime, kad 
užsienyje gyvena nemaža 
mūsų tautos sūnų ir dukrų! 
— sakė svečias. —Didžiau
sias skaičius jų yra Jungti
nėse Valstijose. Atidžiai se
kame Amerikos lietuvių 
spaudą, stebėdami jūsų gy
venimą, jūsų veiklą.

Kai šiuos žodžius rašan
tysis grįžo iš JT mitingo, 
jis, sutikęs vieną mūsų 
draugę, kuri kadaise buvo 
Lietuvoje, klausė:

— Ar teko jums sutikti 
Igną Gašką?

— Igną Gašką? — nusi
šypsojo ji. — Žinoma! Tai 
buvo žymus pogrindžio lai
kais veikėjas. Kai teks su 
juo susitikti, prašau per
duoti nuo manęs jam drau
giškus linkėjimus.

Visa tai parodo, koks ma
žas mūsų pasaulis. Kaip idė
ja apjungia mus, kaip kova 
už taiką ir šviesesnį liau
džiai gyvenimą mus suarti
na!

Kai pasitaikys geresnė 
proga, kai svečias turės 
daugiau laiko, jūsų kores
pondentas žada padaryti su 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministru ilgesnį pasikalbėji
mą ir jį paskelbti mūsų 
laikrašty.

ŠYPSENOS
Nespėjo (nė pasikarti

Vyras buvo susipykęs su 
žmona ir nusprendė pasi
karti. Įėjo į miegamąjį, pa
siėmė kaklaraištį ir jau vis
ką prisitaisė baigimui savo 
liūdno gyvenimo.

Bet, štai atsiveria durys 
ir įpuola užkaitusi žmona:

“Jurgi, ką tu darai, juk 
tai tavo geriausias ir gra
žiausias kaklaraištis!”

Tiesiai į namus
Vaikinas pasiėmė mergi

ną ir abudu susėda į auto
mobilį.

Mergina: “Pirmiau s i a, 
Jonai, aš nemyliu flirtuotų 
todėl nė nebandyk mane už 
rankos laikyti arba pabu
čiuoti. Dabar, kada šis klau
simas išrištas, kur mudu 
važiuosime?”

Vaikinas: “Namo, kur gi 
daugiau!”

Pataikė
Žmogus apsidraudė na

mą ir klausia apdraudOS 
kompanijos agentą:

“Tai kiek gi aš gaučiau, 
jeigu, pavyzdžiui, mano na
mas šiąnakt supleškėtų?

Agentas: “Apie dešimt 
metų!”



PREGRESAS ?

Spygliuotais gyvenimo keliais
Apsakymėlis iš lietuvuį angliakasių 
gyvenimo Jungt. Amer. Valstijose

(Tąsa)
—Tėveli, aš kuomet tik pagalvoju apie 

kasyklas, visuomet toptelia man Į galvą, 
kad “kasyklos’-’ netikslus pavadinimas,— 
turėtų būti “žmonių skerdyklos.” Re
tai kada prabėga savaitė kita, kad 
kurių nors angliakasių sunkiai ne
sužeistų arba neužmuštų! Retkarčiais 
jie žūsta masiškai . . .

DERYBOS
Po trejeto mėnesių sunkios ekonominės 

kovos, iš abiejų priešingų pusių atstovai 
susirinko pri-e derybų stalo tartis, kad 
kuo greičiau užbaigus streiką. Po man
dagių sustikimo pasisveikinimų ir gra
žių žodžių, kompanijos atstovas pareiš
kė, kad jie sutinka pakelti angliaka
siams valandinį užmokestį penkiais cen
tais ir prižada į kasyklas pristatyti me
dinių ramsčių, lentų ir kitokių medžia
gų. Tačiau atsisako suvesti daugiau vė
dintu vii i darbavietes ir aprūpinti sau
giomis lempomis, nes valstijiniai inspek
toriai viską užgyrė, kaip dabar yra. O 
apie pašalinimą girtuoklio boselio iš jo 
pareigų visai atsisakė tartis.

Kai kurie unijos atstovai jau kalbėjo 
už priėmimą kompanijos pasiūlymų. Ta
čiau Daubaras su savo dukra pareiškė, 
kad jeigu kompanijos atsisako patenkin
ti visus unijos reikalavimus, tai jie ap- 
leisią posėdi. Ir jie išėjo . . .

Skabiai sušauktame masiniame uni
jos susirinkime kai kurie unijos vadei
vos aštriai kritikavo Daubarą, kaltinda
mi jį ir jo dukrą už išardymą unijos su 
kompanija derybų. Jie pagyrė kompa
niją už jos nuoširdumą, kad ji pasižadė
jo pakelti penkiais centais valandinį už
mokestį visiems savo darbininkams. Tad 
reiškia, kad streikas laimėtas! Kai kam 
gal atrodo, kad penki centai tai maž
možis. Bet tik pagalvokite: už 55 sa
vaitėje išdirbtas valandas užmokestis 
padidėtų $2.75. O jeigu mes reikalau- 
tumėm iš kompanijos didesnių nuolai
dų, tuomet mes taptum akyplėšomis 
publikos akyse.

Gal angliakasiai gerai suprato šių 
darbininkų klasės parsidavėlių kalbas, 
kad nė vienas jiems delnais neplojo. Ta
čiau kuomet pasirodė kalbėtoja oratorė 
Daubaraitė, ją, kaip ir visuomet, pasi
tiko griausmingais aplodismentais. Ji
nai savo kalboj-e nurodė, dėl ko nutraukė 
derybas, nes kompanija lyg pasityčioda
ma pasiūlė darbininkams penkis centus 
priedo kaip ubagams kraužlelį duonos. 
O apie apsaugojimą angliakasių sveika
tos ir gyvybės visai atsisako tartis. Baig
dama kalbą, Daubaraitė patarė pašalin
ti iš unijos vadovybės tuos pareigūnus, 
kurie juos pardavė anglies baronams ir 
ragino grįžti atgal vergauti komanijai 
be pergalės, po ilgos ir sunkios kovos. Ji
nai ragino dar toliau tęsti kovą, nes gir
dėjusi iš patikimų asmenų, kad kompa
nija gavusi milžiniškus užsakymus pri
statyti anglies, o ruduo jau artinasi.

Krautuvininkas Ružikas piktinosi
• Daubaraitės prakalbomis. Jis kaip ant 
žarijų kilnojo kojas ir savo didelių ba
tų padais trypdamas brūžino žvyrą. Jo 
storo nutukusio kaklo gurklys, nudribęs 
žemyn, kilnojosi kaip seno airio, kram
tančio tabaką, žandikauliai.

Ružikas susirūpinęs skundėsi savo se
nam bičiuliui smuklininkui, jog jų viltys 
baigimui streiko vėl subliūško!.. Jis dar 
pridėjo: Jeigu aš nebijočiau grieko, tai 
prmai progai pasitaikius užmaučiau 
maišą ant galvos Daubaraitei ir į balą... 
Taip, kaip žmonės skandina pirmuosius 
kalės vaikus. Ta .gyvatė su savo ilgu lie
žuviu įkalba kvailiams, ir vėl toliau pra
tęsia streiką! Nubankrūtvs!..

Kol senis Ružikas kalbėdamasis su bi
čiuliu įtūžęs grūmojo, tai jo sūnus An
tanas po prakalbų pasiėmęs Daubaraitę 
už rankos nusivedęs į viešbutį pavaišino 
skaniais užkandžiais ir gėrimais.

Daubaro sode medžių lapai jau-su-
• tvisko spalvomis. Tarpe geltonų' ir žals

vų lapų žėrėjo kabodami raudoni obuo
liai. Ant suolo sėdėdama Leonora su 
savo mylimu Antanu skambino gitarą ir 
dainavo. Muzikos akordai, skrisdami 
pro medžius ir skersai upę, atsimušda
vo i aukštoka kaina.

«■ v

Vidunakty papūtė stiprus rudens vė
jelis. Sušlamėjo medžių spalvoti lapai. 
Retkarčiais tai šen, tai ten bubtelėjo ant 
žemės krisdami dideli obuoliai. Nutilo ir 
muzika. Tači’au dvi jaunos sielos sėdėjo 
glaudžiai apsikabinę, tarėsi apie sukū
rimą šeimyninio židinio artimoje atei
tyje. Leonora dabar iš tikrųjų įsimylė
jo į Antaną. Jinai, pažvelgusi ant savo 
piršto žvilgančio deimantinio žiedo, gė
rėjosi, pilnai pasitikėdama savo mylimo
jo didele meile ir jo pažadais. Paga
liau jinai, kaip pabaidyta stirnelė, stai
ga pašoko nuo suolelio ir, apsižvalgiusi 
aplink, prabilo: Eikim namo, Antanėli, 
jau rytas artinasi. Šiandien vėl turėsim 
streikierių visuotiną susirinkimą ir man 
reikės pakalbėti, juos suraminti, nes du 
parsidavėliai vadovai tapo išmesti iš uni
jos vadovybės. Tad dabar visa atsako
mybė gula ant mano tėvo ir ant manęs.

Antanas, laikydamas Leonoros ranką, 
giliai susimąstęs tylėjo, nebegalėdamas 
sugaudyti savo minčių ir tinkamai atsa
kyti Leonorai apie josios vadovaujamąjį 
anglakasių streiką. Bet, kiek patylėjęs, 
nedrąsiai prašvokštė: Brangioji, tas lai
kas jau nebetoli, kuomet mes susituok
sime, tuomet tau nerūpės nedarbas, uni
ja, nei streikai. Nieko nestigs, pinigų, 
maisto ir drabužių bus. Gyvensi pra
bangoj ir viskuo būsi patenkinta, Mesk 
kad ir šiandien tą savo unijos vadovy
bę, nes labai pavojingas užmojis kovoti 
su turčiais.

Ne, Antanėli! Atšovė Leonora. Ko) 
mano krūtinėje širdis plaks, tol aš bend
rausiu su liaudimi jr niekados nesišalin- 
siu nuo darbo žmonių klasės...

Masiniame streikierių susirinkime, 
vos tik pradėjus Daubaraitei kalbėti, ki
lo didelis triukšmas. Kompanijos atsiųs
ti provokatoriai ir buvusieji išmesti uni
jos pareigūnai trypė kojomis ir staugė 
šunų balsais, kad jau laikas streiką lik
viduoti, o Daubaraitę lazdomis išguiti iš 
miestelio.

Provokatoriams to neužteko. Jie pra
dėjo svaidyti akmenimis į unijos vadus 
ir stumdyti kai kuriuos pažangiuosius 
streikierius. Policija, pašaukta riaušėms 
numalšinti, paikomis daužė streikierių 
galvas. Moterys ir vaikai su išblyšku
siais veidais klykė nežmoniškais balsais.

Netrukus parko žemė paraudo, tar
tum ten būtų buvęs karo mūšis . . .

Pagaliau pribuvęs miestelio burmist
ras ir apskrities šerifas uždraudė strei- 
kieriams laikyti susirinkimus be jų spe
cialaus leidimo—svetainėje arba atvira
me ore.

Vakare, po baisių, šiurpulingų dienos 
nuotykių, Daubaras su dukrele, sėdėda
mi kambaryje, skaitė angliškus dien
raščius, kurių skiltyse išlieta daug tul
žies ir visa kaltė suversta ant streikie
rių už riaušių sukėlimą. Jie abu, sukrės
ti ir didelio nuovargio apimti, jau ren
gėsi eiti poilsiui. Bet staiga pro Leono
ros galvą nuzvimbė pro langą sviestas 
didokas plytgalis ir stiklai. Jiedu spar
čiai spruko į kampą pasislėpti už baldų. 
Netrukus įlėkė pro langą ir antra plyta, 
ant kurios buvo siūlu pririštas storas po- 
pierio šmotas ir paišeliu parašyti grasi
nanti žodžiai: “Panele Daubaraitė! Neš
dinkis iš šio miestelio taip greit, kaip 
gali! O jei ne, tai bus blogai!..”

Perskaičiusi raščiuką, Daubaraitė 
daug nesibaugino. Tačiau dėl visko, už
simetusi suknelę, išėjo iš namų pernak
voti pas savo giminaitę. Bet ir ten ma
žai temiegojo.

Jinai sugalvojo atspausdinti lapelius 
ir paskleisti tarp streikierių, nes susirin
kimams leidimą gauti į>uvo beveik ne
įmanoma. Taip, Leonora savo puikų su
manymą sėkmingai įvykdė. Lapeliai 
angliakasius dar labiau paveikė, negu 
prakalbos.

Kompanija, matydama, kad teroru ir 
bauginimais unijos vienybės nesutriuš
kins, nusprendė gražiuoju susitarti ir 
patenkinti visus angliakasių reikalavi
mus, išskiriant sutrumpinimą darbo va
landų, nors neilgam laikui. Nes kompa
nija negalėtų išpildyti užsakymų dėl 
šimtų tūkstančių tonų anglies.

Angliakasiai su tuo kompanijos pa
siūlymu sutiko, sutartį . pasirašė, ir 
streikas baigtas, •uj

(Bus daugiau)

| Cleveland, Ohio
" L.L.D. 190 kuopos susi
rinkimas įvyko rugs. 24 d. 
Nežiūrint, kad buvo šauk
tas ir atvirutėmis, nebuvo 
skaitlingas. Bet tarimais tai 
buvo vienas iš svarbiausių. 
Nacionalio suvažiavimo de
legatai išdavė gerus rapor
tus apie suvažiavimo sie
kius tolimesniam veikimui. 
Po to buvo perskaitytas ir 
drg. A. Bimbęs atsišauki
mas reikale istorinės kny
gos išleidimo 1960 metais.

Apkalbant tą klausimą, 
pasirodė, jog clevelandie- 
čiai pasirengę nevilkinant 
imtis to darbo, tai yra su
rinkimo ‘medžiagos iš vieti
nių draugijų veikimo dėlei 
minimos istorinės ‘ knygos.
J. Ž. pateikė net punktus, 
kokiais klausimais toji isto
rija turėtų būti rašoma: 
1-mas, L.S.S. 3-čia kuopa, 
vėliau Darb. Partija ir K. 
P. 2-ras, L.L.D. kuopų tvė
rimas ir jų veikimas. 3-čias, 
Pašalpinių Draugijų veiki
mas. 4-tas, S.L.A. kuopose 
kovos už lygias teises, ku
rios privedė prie L.D.S. 
įsteigimo. 5-tas, L.M.P. Su
sivienijimo 24 kuopa ir vė
liau Moterų Klubai. 6-tas, 
Chorų ir meno grupių vei
kimas. 7-tas, Draugijų Są
ryšio rolė abelname veiki
me. Suminėjo ir keletą 
draugų, kurie pasiėmė vie
ną ar kitą minėtų punktų, 
kurie sugebės tinkamai 
juos atžymėti.

Po apkalbėjimo vienbal
siai priimta rekomendacija 
šį klausimą pravesti gyve- 
niman pavesti L.L.D. 15-tos 
Apskrities Komitetui.

L.L.D. 15-tos ir L.D.S. 
4-tos Aps. komitetų ben
dras sus. įvyks spalio 12 d., 
Klubo svet., 11 vai. ryte. 
Abiejų draugijų nariai, ku
rie bent kiek žingeidauja- 
si draugijų veikimu ir jų 
gerove, kviečiami šiame 
svarbiame susirinkime da
lyvauti.

190 kp. vakarienė įvyks 
spalio 25 d. Klubo svet. Tė- 
mykite vėlesnius praneši
mus.

J. žiebrys
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Easton, Pa.
Paveikslai iš Lietuvos

Na, tai ir eastoniečiai tu
rėjome progą pamatyti fil
mą iš tarybinės Lietuvos, 
kuris vadinasi “Tiltas”. Pa
veikslai yra aiškūs, gerai 
matusi, bet kalba neaiški. 
Žmonės daug nesuprato, 
kas buvo kalbama. Nežinia, 
kas kaltas — aparatas, fil
mas ar svetainė. Na, kaip 
ten nebūtų, bet vis vien ge
rai, kad gavome progą pa
matyti.

Svečių buvo pilna svetai
nė. Buvo daug vietinių ir iš 
toliau, jų tarpe ir d. K. Pet- 
rikienė iš Brooklyno. Pir
mininkas M. Urba pakvietė
K. Petrikienę plačiau paaiš
kinti apie filmą. Ji kalboje 
plačiai paaiškino apie filmą 
ir kitus svarbius reikalus.

, Svečių buvo iš Shenan
doah, Scranton, Paterson, 
Bethlehem ir apylinkių. 
Ačiū publikai už atsilanky
mą ! Širdinga padėka Lietu
vių Piliečių Klubui, kuris 
svetainę suteikė nemoka
mai ! ' • *

Mirė lietuviai
Rugsėjo 14 d., 8 vai. va

kare, prie pat savo namų 
parkrito ir vietoje mirė 
Juozas Stončius. Jis buvo 
sugrįžęs iš Lietuvių Piliečių 
Klubo. Buvo pažangus žmo
gus, Laisvės skaitytojas, ir 
spaudos rėmėjas. Mirė su
laukęs 74 metų amžiaus.

Velionis gimė ir augo 
Lietuvoje. Į Ameriką atva
žiavo 1913 m. ir visą laiką 
gyveno Eastone, tai turėjo 
daug pažįstamų. Paliko nu
liūdime savo žmoną, sūnų 
Juozą ir seserį Mary Parei- 
gis. Šermenys buvo pas 
graborių J. Katinį. Palaido
tas rugsėjo 18 d., laisvai. 
Amžina ramybė Juozui!

Reiškiu giliausią užuojau
tą jo žmonai, sūnui, sesutei 
ir visiems giminėms!

Į trumpą laiką mirė trys 
lietuviai. Neseniai mirė K. 
Straukas, pasirgęs apie du 
metus. Jis palaidotas su 
bažnytinėmis apeig o m i s. 
Buvo apie 70 metų. Šerme
nimis rūpinosi graborius J. 
Katinis.

Mirė Mary Pocius, sulau
kus 80 metų amžiaus. Se
niau ji ilgai gyveno Easto
ne, vėliau St. Petersburg, 
Floridoje, o prieš du metus 
sugrįžo vėl į Eastoną. Pas
kui buvo prieglaudos name. 
Ten rugsėjo 17 d. ryte ji 
rasta negy*va. Palaidota 
rugsėjo 20 d. iš Shillinger 
šermeninės.

L. Tihvick

Norwood, Mass.
Rugsėjo 20 d. mirė Elz

bieta Valmienė, po tėvais 
Večiūtė. Mirė sulaukus 76 
metų amžiaus. Jos vyras 
Kazys Valma mirė prieš 
ketverius metus. Valmienė 
buvo ištekėjus du kartus. 
Pirmas jos vyras buvo A. 
Brazdžiūnas. Nors Elzbie
ta du kartus buvo ištekė
jus, bet šeimynos neprigy
veno.

Poliko dideliame liūdesy, 
brolį P. Vėtą ir jo šeimyną. 
Taip pat ir daugiau arti
mų giminių. Lietuvoje pa
ėjo nuo Kupiškio, iš Lika- 
laukių kaimo.

Amerikon atvyko 1912 m. 
Visą laiką gyveno Norwoo- 
dė. Buvo pažangi moteris. 
Prigulėjo prie LDS ir kitų 
pašalpinių draugijų, prie 
L. P. N. Bendrovės. Skai
tė “Laisvę” per daugelį me
tų ir buvo narė ALDLD, 
bet paskutiniais dvejais 
metais į ALDLD jau nebu
vo pasimokė jusi.

Palaidota rugsėjo 2 d., 2 
vai. popiet, iš P. H. Kraw 
šermeninės. Palaidota lais
vai, N o r w o odo Highland 
Cemetery.

Buvo sunešta daug gražių, 
gyvų gėlių vainikų nuo gi
minių ir draugijų.

Dalyvavo daug žmonių. Į 
kapines palydėjo virš 20 
automobilių.

Prie kapo graborius pasa
kė trumpą atsisveikinimo 
kalbą. Nuo kapinių visi 
palydovai buvo užkviesti į 
L. P. N. B. Klubą, kur bu
vo tinkamai priimti ir pa
vaišinti užkandžiais ir gė
rimais.

Reiškiu gilią užuojautą 
velionės giminėms, o drau
gei Elbietai Valmienei lai 
liūną lengva šios šalies že
melė ramiai ilsėtis.

M. Uždarinis
OHU* •
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I GERA NAUJIENA PRAMOGŲ RENGĖJAMS

LMS Centras remia Jurgio Klimo maršrutą su 
nauju filmu “KATRIUTĖS GINTARAI.”

i Pirmas rodymas Įvyks
SPALIO-OCTOBER 19

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. N. Y.

Pradžia 8 vai. dienų
Gerbiami lietuvių kolonijų veikėjai: Nelaukite draugijų bei 
klubų nutarimo, tik rašykite, kad jūsų kolonija nori turėti filmu 
parodymą—‘‘KATRIUTĖS GINTARAI.” Turiu ir kitokių filmų.

Šio maršruto tikslas atlankyti kur tik randasi šiek tiek lie
tuvių. Jeigu neturi svetainės, tai bus galima parodyt namuose. 
Rašykite.

GEORGE KLIMAS
133-12 101st Ave., Richmond Hill, N. Y.

Binghamton, N. Y.
/

Jau prabėgo virš du, mė
nesiai, kai sugrįžome iš di
džiulių LLD ir LDS suva
žiavimų. Man regis, kad 
mes po suvažiavimų dar ma
žai nuveikėme. Mūsų mies
te dar negauta nei vieno 
naujo nario nei į vieną iš tų 
organizacijų. Tai negerai, 
kad mes ragindami kitus 
prie veikimo, o patys nevei
kiame, ypatingai buvusios 
delegatės dar nepasidarba
vo naujų narių gavime..

LLD 20 kp. yra pasidar
bavus kitoje srityje. Iki 
šiol Antano Metelionio 
knygai “Dievai ir žmonės” 
jau gauta 17 prenumeratų 
ir aukų $3. Taipgi gauta 
$30 aukų į “Vilnies”, fondą, 
o pagalbai Leono Prūseikos 
$10. Tai knygos platinime ir 
aukų reikale pasidarbuota 
neblogai.

Dabar prasidėjo laikraš
čių “Laisvės” ir “Vilnies” 
vajus už naujus skaitytojus 
ir atnaujinimą prenumera
tų. Būtų labai geras daly
kas, kad savo giminėms už
rašytume tuos laikraščius, 
kaipo dovanas gyvenan
tiems Amerikoje ar Lietu
voje. Aš užrašiau savo bro
liui, tai jis yra labai dėkin-1 
gas. Prašau užsisakyti arba 
atsinaujinti minimus laik
raščius per LLD Moterų 
Klubo agentę. Jau keli skai
tytojai atsinaujino ir paau
kojo į “Laisvės” fondą se
kamai •

Po $1 aukavo: Paul Bal
čiūnas ir P. Poška. Širdin
gai jums ačiū!

J. K. Navalinskienė, 
LLD M. Klubo 
Spaudos agentė

Ar žinot, kad...
...kelionė i mėnuli užtruk

tų:
• Pėsčiomis (5 kilometrai 
per valandą greičiu) — 
8 metus 280 dienų.

Dviračiu (30 kilometrų 
per valandą greičiu) — 1 
metus 163 dienas.

Automobiliu (100 kilomet
rų per valandą greičiu) — 
160 dienų.

Keleiviniu lėktuvu (800 
kilometrų per valandą grei
čių)—220 dienų.

Raketa (28,000 kilometrų 
per valandą greičiu) — 13 
valandų 43 minutes.

...per 70 gyvenimo metų 
žmogus 23 metus miega ir 6 
metus valgo.

•
..Lenino vardo biblioteko

je Maskvoje yra 20 milijo
nų knygų, išleistų 160 kal
bų. Jeigu šias knygas iš
rikiuotume vieną prie kitos, 
tai knygų eilė nusitęstų 220 
kilometru. V. I. Lenino 
vardo biblioteka pati di
džiausia pasaulyje.

..pasaulyje kiekvieneriais 
metais išleidžiami 5 mili
jardai knygų. Tarybų Są
junga knygų išleidžia dau
giau, negu bet kuri kita pa
saulio valstybė.

A I K—♦ V-

New Haven, Conn.
Svarbus ir paskutinis L 

užkvietimas 5
\

Gerai įsitemykite, kad fil
mų iš Lietuvos rodymas 
įvyks jau šį sekftiadienį, 
spalio 5 d., 2 vai. po pietų 
L. B. Svetainėje, 243 N. 
Front St. Filmų parodymo 
rengimo komisija prašo vi
sus -pribūti laiku. Laisves 
skaitytojai apie tai praneš
kite ir visiems kitiems lie
tuviams.

Pasirodo, kad filmų ro
dymas Bridgeporte, dėl 
tam tikrų priežasčių, neį
vyks. Tad ir Brilgeporto ir 
apylinkės lietuviai kviečia
mi atvykti pas mus ir pa
matyti minėtus filmus. Ne
praleiskite? šios nepaprastos 
progos.

Rengėjai

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai

STATEMENT REQUIRED BY THE 
ACT OF AUGUST 24, 1912, AS 

AMENDED BY THE ACTS OF 
MARCH 3, 1988, AND JULY žJ 

1946 (Title 89, United States CodT,

Section 283) SHOWING THE 
OWNERSHIP, MANAGEMENT 

AND CIRCULATION
OF LAISVE, Lithuanian Semi
Weekly, published Tuesdays And 
Fridays, except in case of Holidays, 
at Jamaica, N. Y., for October 1st, 
1958.

1. The names and addresses of 
the publisher, editor, managing edi
tor, and business managers are:

Publisher Laisve, Inc., 110-12 At
lantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Editor Roy Mizara, 110-12 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Managing Editor Roy Mizara, 
110-12 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y.

Business manager Frank P. Buck, 
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y.

2. The owner is: (If owned by a
corporation, its name and address 
must be stated and also immediate
ly thereunder the names and ad
dresses of stockholders owning or 
holding 1 percent or more of total 
amount of stock. If not owned by a 
corporation, the names and addres
ses Of the individual owners nw£t 
be given.) jf

Laisve, Inc., 110-12 Atlantic Ave., 
Richmond Hill, N. Y.

Sophie Petkus, President, 393 So. 
3rd St., Brooklyn, N. Y.

Frank P. Buck, Business Man
ager, 110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y. U

Wm Chapels, Secretary, '442 
Chauncey St., Brooklyn, N. Y.

3. The known bondholders, mort
gagees, and other security holders 
owning or holding 1 percent or ęnore 
of total amount of bonds, mortga
ges, or other securities are:

Lithuanian Cooperative Publ. Soc., 
Inc., 110-12 Atlantic Ave., Rich- 
mond Hill, N. Y.

Wm. Chapels, 442 Chauncey St., 
Brooklyn, N. Y.

Sophie Petkus, 393 So. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y.

Constance Karpavich, 110 Wyona 
Street, Brooklyn, N. Y.

Michail Stakoff, 460 DeWitt Ave., 
Brooklyn, N. Y. '

P. Bechis, 4 Morris Lane, Great 
Neck, N. Y.

Chas Milen, 415-36th St., BrooJ^- 
lyn, N. Y. ' "

Anthony Mureika, 110-12 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Geo. Wares, 136 McKibben St.,K 
Brooklyn, N. Y.

John Rushinskas, 7801—34th Ave, 
Jackson Hts., N. Y. .

4. Paragraphs 2 and 3 include, in
cases where the stockholder or se
curity holder appears upon the 
books of the company as trustee or 
in any other fiduciary relation, the 
name of the person or corporation 
for whom such trustee is acting; 
also the statements in the two pa
ragraphs show the affiant's full 1
knowledge and belief as to the dr- |
cumstances and conditions under 
which stockholders and security |
holders who do not appear upon the 
books of the company as trusteed,
hold stock and securities in a capa
city other than that of a bona fide ' 
owner.

5. The average number of copies 
of each issue of this publication sold 
or distributed, through the mails or 
otherwise, to paid subscribers du* 
ring the 12 months preceding the
date shown above was: (This infor- .-g 
mation is required from daily, 
weekly, semiweekly, and triweekly 
newspapers only) 5,286.

FRANK P. BUCK, Bus. Mgr* 
Sworn to and subscribed before me 
1st day of October, 1958.

(SEAL)
LILLIAN BELTE, > 

Notary Public, State of NewYdrk 
No. 24-0235050 . “

Qualified in Kings County 
Certs, filed with Queens Co. CJk. 
Term Expires March 30, 1959, . . |
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New Jersey naujienos
/Jau tik už savaitės laiko, 

spalio 11 d., bus rodomi ju
dami paveikslai iš Lietuvos. 
Vieta: Elizabethport, Rusų 
svetainėje, 408 Court St., 
7:30 vai. vakare. Šios apy
linkės senoji lietuvių karta 
turės progą susipažinti, ką 
jaunoji karta sukūrė, kuria 
dailės srityje Lietuvoje.

Mes gi, seniai, apleidę Lie
tuvą, norime pamatyti tuos 
vaizdus, kaimus, miestus ir 
prisiminti savo praleistą 
jaunystę. Tad nepraleiskite 
progos nematę. “Laisvės” 
skaitytojai patys dalyvau
kite ir pasakykite savo kai
mynams, kad jie dalyvautų.

čiau nežinojau, kad 
Ražanskienė tolokai 
centrų gyvena, Point 
sant, N. J.

Ir štai nelaimės ištiktą 
nėra lengva aplankyti. Ji 
tolokai gyvena, atsiskyrusi 
nuo pažangių lietuvių. Ta
čiau jau geras skaičius pa
žangių lietuvių gyvena toje 
apylinkėje. Būtų gražu, kad 
jie ją aplankytų. Linkiu 
draugei Ražanskienei pilnai 
pasveikti ir vėl dalyvauti 
pažangiam judėjime.

drg.
nuo 

Plea-

Rinkimas medžiagos iš
leidimui lietuvių istorijos 
šioje šalyje turi būt visų 
kolonijų rūpestis. Darbas 
nelengvas, ir štai kolonijo
je, kurioje gyvenu, tik pora 
senosios, kartos lietuvių gy
vi tėra, kurie gali suteikti 
gerų žinių iš praeities lie
tuvių veikimo.

Rugsėjo 26-tą likosi pa
laidotas J. Višniauskas 
(Cherry)). Mirė sulaukęs 
80 metų. Buvo ilgametis 
Jersey City gyventojas. 
Priklausė prie LDS 133-čios 
kuopos. Pa 1 i k o dukterį, 
anūkų ir proanūkų. Akty
vaus veikimo ir jaunas bū
damas nerodė, bet nebuvo 

^priešingas pažangiam lietu
sių veikimui, dalyvavo pa
rengimuose ir buvo linksmo 
būdo žmogus. Jo moteris mi
rė prieš kelerius metus, i pusenmes. 
Užuojauta likusiem 1 ! kolonijų velkėj

Miami, Fla.
Gavau laišką iš savo se

nos tėvynės iš Easton, Pa., 
nuo d. Leono Tilviko. Daug 
naujienų jis man parašė. 
Rugsėjo 14 ten buvo rodo
mas Lietuvos filmas “Til
tas” , Lietuvių Piliečių Klu
be ant Walnut gatvės. Žmo
nių prisirinko pilna svetai
nė. Jie buvo patenkinti 
vaizdais iš Lietuvos.

Taipgi ten pasimirė seni 
pažįstami lietuviai R. 
Stravkas, Juozas Stančius, 
Marijona Pocienė— buvu
sioji Anskaitienė. Visi trys 
sulaukė žilos senatvės. 
Apart to, d. Tilvikas man 
pranešė, kad sunkiai serga 
man artimas draugas ir 
kaimynas iš Lietuvos Sta
sys Krilaitis. Linkiu jam 
kuo greičiausiai pasveikti.

Dar d. Tilvikas pastebėjo, 
kad, kai buvome jauni, tai 

I urmu važiavome į palaimin-
Bet mes New Jersey pa

žangūs žmonės turėtume 
turėti bendrą pasitarimą 
suradimui priemonių, su
rinkimui praeities darbų, ir 
pavesti vienam ar keliems 
tą darbą atlikti. Be bendro 
darbo gali būt ne visai ge
ros pasekmės. Ką sakote, 

jai? '

tą kraštą Ameriką, o šian
dieną, kai pasenome, urmu 
važuojame pas Abrahomą 
ant loskavos duonos!

Ačiū draugui Tilvikui už 
suteiktas žinias, kuriomis 
mes pasidalinsime su “Lais
vės” skaitytojais. '___ ...
pas tą Abrahomą nėra rei
kalo skubintis.

Lawrence, Mass.
“Laisvė” ir mes*

“Laisvės” vajus už nau
jus skaitytojus, prenume
ratų atnaujinimą ir sukė
limą 5,000 dol. fondo jau 
prasidėjo su spalio 1 d. Tu
rėsime visi gerai padirbėti, 
jeigu norime turėti nors 
clukartsavaitinį laikraštį.

•“Laisvė” suteikia mums 
iš viso pasaulio daug tei
singų žinių, plačiai infor
muoja apie seną tėvynę Lie
tuvą, duoda daug pamoki
nančių raštų. Sunku ir pa
galvoti, kaip blęga būtų, jei 
neturėtume darbininkiškų 
laikraščių — “Laisvės” ir 
“Vilnies.” Kas tada suteik
tų mums teisingas žinias?

Žinome, kad komercinė 
spauda ir kitų pažvalgii 
laikraščiai to nepadarytų. 
Paimkime kad ir kitų srio- 
vių lietuviškus laikraščius, 
jie slėpė ir slepia teisybę 
apie Lįetuvą, išvirkščiai 
teikia informacijas ir iš vi
so pasaulio. Mūsų gi spau
da elgiasi kitaip, ji infor
muoja, apginkluoja mus ži
niomis. Iš “Laisvės” mato
me, kaip Lietuvos žmonės 

Taktai pertvarko savo gyvenimą į

Pittsburgh, Pa.
FILMAS Iš LIETUVOS

Pilietis
LDS Trečiosios Apskri

ties konferencija įvyks sek
madienį, lapkričio 2-rą, 10- 
tą vai. ryte Elizabethport, 
N. J. Ir kuomet su pradžia 
spalio mėnesio įvyksta kuo
pų susirinkimai, tai rinkite 
po gerą atstovybę. Konfe
rencija bus svarbi. Tačiau, 
jeigu kurios kuopos susirin
kimas neįvyks, tai kuopos 
valdyba turėtų dalyvauti.

Manau, neapsiriksiu pa
sakęs, kad geležinkelių ne
laimių didžiuma įvyksta 
New Jersey valstijoje. Per 
šią valstiją atvyksta trauki
niai iš toli ir iš arti. N. Yor- 
^as. garsus, didelis ir pilnas 
įdomybių. Tačiau didžiosios 
nelaimės įvyksta kaip tik 
tuo laiku, kuomet žmonės 
vyksta į darbą arba iš dar
bo. Paskutinėje nelaimėje 
prarado gyvybę 48 žmonės.

Tiltu nuo Bayonnės iki 
Elizabethport vien tik trau
kiniai kursuoja. Jisai nėra 
aukštas, ir kuomet laivai, 
kad ir nedideli, pro jį turi 
praeiti, jį turi atidaryti.

Bet keistas dalykas yra 
tas: Kuomet rytmečiais 
traukinių ’ėjimas į New 
Yorką tankus, tai kam rei
kėjo tiltą atidalyti? Tyri
nėjimas eina, bet traukinio 
inžinierius ir pečkurys žu
vo nelaimėje, mirė, nekal
ba, ir tikrąjį kaltininką su
rasti sunku.

> Draugė Ražanskienė, pa
žangi moteris, ištikta nelai
mės, serga. Aš tankiai pa
žvelgiu į progresyvių New 
Jersey parengimus ir kuo
met nematau tų, kurie lan
kydavosi, tai rūpinuosi, kad 
mūsų gretos silpnėja. Ta-

BALTIMORE, MD
Ko jie laukia, taikos 

ar karo?
Baltimorės prieplaukoje 

sustatyti 67 prekiniai lai
vai. Ji-e sustatyti tik 12 
colių vienas nuo kito. Tokių 
laivų po visą Ameriką ran
dasi virš 600.

Ko jie laukia? Jeigu iš
kiltu karas, tokiu lauvų 
daugybė būtų sudeginti ar 
nuskandinti. O jeigu pri
eitum prie koegzistencinės 
taikos, tai tokie laivai ne
būtų bedarbiai — jie plau
kiotu nuo vieno krašto i ki
tą, nešiodami produktus vi
suomenės gėriui.

Bet, va, Chicagos kunigų 
“Draugas” (rugs. 10 d.) 
griežtai pareiškia, kad 
Jungtinės Valstijos turi 
ginti Quemoy ir Matsu sa
las. Reiškia, kunigai ir jų 
laikraščiai agituoja už ka
rą. Jie nori matyti žudy
nes, išnaikinimą žmonijos 
hidrogeninėmis bombomis. 
Katalikų kunigai apie teisę 
ir teisingumą nieko nesako.

Tokie ir panašūs klausi
mai, matyti, mūsų klerika
lų dienraščio redaktoriams 
neateina į galvą. Jie visą 
kaltę už viską suverčia ant 
komunistų galvos.

Kodėl klerikalams komu
nizmas taip baisus atrodo? 
Na, o ko gi Kristus mokė? 
Ar ne to paties, ko šiandien 
komunizmas moko? Paim
kite šventraštį ir pasiskai
tykite, kur Kristus sakė: 
“Tegu gyvuoja vienybė ir 
lygybė...” Na, o ar pas ko-į 
munistus ne taip šiandien 
yra? Ar komunistas gali

gerąją pusę, kiek jie jau 
atsiekė ir kokius planus tu- 

V. J. Stankus I g, P"a™e>. ,.kai
I laikraščiai klaidino, 
•! prasimanytų “žinių’ 
“išvežtus” lietuvius 
Pamename, kaip “Keleivis, 
“Naujienos” ir kiti rašė, 
talpino sufabrikuotus laiš
kus, kad suklaidinus Ame
rikoje gyvenančius lietu
vius.

Draugės ir d r augai ! 
Kviečiu jus visus stoti į 
garbingą darbą. Per treje
tą mėnesių padirbėkime ir 
gaukime naujų skaitytojų. 
Prašau ir senus skaitytojus 
atsinaujinti savo prenume
ratas, taipgi ir paaukoti pa
gal jūsų išgalę. Atminkime, 
kad kaip pragyvenimas pa
brango, taip dar daugiau 

tai ro- i Pa^ran§'° laikraščio išleidi- 
- I mas, ir niekas kitas jo ne- 

12 | parems aukomis, kaip tik 
mes patys po doleriuką ki
tą. Prašau laikraščiu “Lais
vės” ir “Vilnies” reikalais 
matyti mane, o aš mielai 
jums patarnausiu. Visi ir 
visos stokime prie bendro 
darbo ir padarykime vajų 
pasekmingu!S. Penkauskas

teikė 
apie 

ir tt. n

MIRUS

Konstancijai Stanevičienei

RUGSĖJO 4 D. — CHICAGO, IIJ

Reiškiame širdingą užuojautą jos vyrui, 
motinai, seserims, broliams, anūkams, 

ir visiems artimiesiems.
Clevelando Lietuvių 
Moterų Klubas

Ži-

ašt-
ma-

vienas kita išnaudoti? 
noma, kad ne.

Kristus pasakė dar 
riau: “Kas tavo, tai ir 
no, o kas mano, tai ir tavo...
Na, o ar komunistiniuose 
kraštuose ne taip yra? Ar 
socialistiniuose kraštuose 
rasi, kad kas turėtu indust- 
riją ar galybes laukų, o ki
tas nieko! Tai kam reikia 
ant komunistų pykt ir jų bi
jot, nes jie eina tuo keliu, 
kuriam Kristus pradžią pa
darė !

Kai Kristus išsitarė, “kas 
tavo, tai ir mano...”, 
menų reakcijai nepatiko. O į 
kadangi Kristus turėjo 
apaštalų, tai romėnai norė
jo sužinot, katras taip pasa
kė. Mat, jau ir tais laikais 
menševikų buvo. Judošius 
sutiko romėnams pasakyti, 
katras iš jų taip sakė. Tai 
jis padarė tik už 30 skatikų. 
Romėnai, kaip žvėrys, puolė 
ant Kristaus ir jį areštavo. 
Padavė jam kryžių ir liepė 
jį nešti į alyvų daržą. Juk 
dar ir šiandien katalikai 
kantičkose gavėnios laiku 
gieda: “Darželyj alyvų, 
alpsta sūnus dievo...” Tame 
darže ir pakabino Kristų 
ant kryžiaus.

Matot, tais laikais už pa
sakytą žodį prieš reakciją 
ant kryžiaus kabino, o da
bartiniais laikai už pareika
lavimą, geresnių sąlygų re
akcija darbininkus kalėji
muose pūdo.

Senas baltimorietis

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito. $

5 p.-Laisvė (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 3, 1958

Rugsėjo 21 d. pittsbur- 
ghiečiai turėjo progą pama
tyti Lietuvoje gamintą fil
mą “Žydi jaunystė.” Fil
mas man labai patiko, aš 
manau, kad ir publikai pati
ko.

Pasirodo, kad dabar Lie
tuvoje jaunimas yra veik
lus. Mano atmintyje, kai 
nebuvo jokių filmų, būdavo 
tik kaimuose galėjome gir
dėti lietuvių jaunimo dai
nas. Suprantama, miestuo
se, kaip Šiauliai, Panevėžys, 
tai jau ir lietuvių dainų ne
buvo galima išgirsti.

Smetonos laikais jauni
mas neturėjo progų links
mintis. Žmones linksmino 
tik senesnio amžiaus artis
tai, dar Rusijoje -išsimokinę 
konservatorijose, kaip Kip
ras Petrauskas, Sodeika ir 
kiti. Ir tai jų dainomis ge-| 
rejosi tik turtingi, o ne pa
prasti žmonės. Dabar, kaip 
matome, tai Lietuvoje jau 
yra visai kitaip.

Pirmiau darbininkas Lie
tuvoje tegalėjo “pasilinks
minti” prie balanos šviesos 
armonika, arba popieriaus 
užsidėjęs ant šukų “grojo” 
ir linksminosi. Dabar Lie
tuvos jaunimui yra daug 
progų. Jis turi kur nueiti 
ir laiką praleisti, nes yra 
kino teatrai, apšvietos ir 
pasilinksminimo klubai, 
bibliotekos, mokyklos, spor
to įstaigos, žodžiu—“Žydi 
jaunystė.”

: Aš manau, kad LDS 8-ta

apskritis labai gerai padare 
filmą partraukdama; ji pa- 
si stengs ir daugiau jų par
traukti ir parodyti.

Tie lietuviai, kurie paren
gime dalyvavo ir filmą ma
tė, tai persitikrino, kad fil
mas nėra “Bimbos paga
mintas,” kaip sako. “Lietu
vos laisvintojai,” bet yra 
Lietuvoje pagamintas.

AMERIKOS LIETUVIAI 
ir angliškųjų skolinių " |

Knyga, kurios visi laukė, bet labiau
siai tai Valparaiso Universiteto ir! 
kitų universitetų ir kolegijų buvu-[ 
šieji lietuviai studentai. Ji yra 
pirmoji knyga, kurioje plačiai 
aprašomos aukštosios mokyklos, į 
lankytos senosios Amerikos lie-1 
tuvių inteligentijos, aprašomi ii’ 
veikusieji tose mokyklose lietu
vių kalbos kursai; aprašoma ir 
pati inteligentija. Be to, daug paša- 
kyta apie tuometinės lietuvių spau
dos kalbą, apie privatines ir para
pines mokyklas, kuriose buvo dėsto
ma lietuvių kalba. Antroje knygps 
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, 3325
S. Halsted $t., Chicago 8, III.

Elizabethport, N. J.

Filmai iš Lietuvos
ŠEŠTADIENĮ

Spalio 11 October
RUSŲ SALĖJE

408 Court St. 7:30 vai. vak.

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.

išsiunčiame paketus į ussr
1 LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONlJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

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

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

MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINES:
308 W. Fourth St.
Boston 27, Mass.
Tel. ANdrcw 8-5049

632 W. Girard Ave.
Philadelphia 28, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
Cllapcl 6-4724

Į 1839 Jos. Cainpau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-8980

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

141 Second Ave.
New York City

Tel. GRamercy 5- 74'30
89 Raymond Plaza W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MArket 2-2877 Tel. TOwer 1-1461

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

Jie su mielu norU suteiks jums informacijas.
firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijeptų. 100% garan- 
bus pristatytas. Išsiunčiame j 48 valandas.- Adresatą pasiekia i 6-7 savaites;

pilniausias pasirinkimas įvairių pirmos rūšies valgių. Taipgi išdirbystės da-

Mūsų didelė ir patikima 
Uja, kad kiekvienas paketas 
oro paštu j 7-12 dienų.

Mūsų raštinėse randasi
lykų: skepetaičių, batų, laikrodžių, laikrodėlių, ir t. t. už labai žemas kainas.

Atsiminkite: mes esame specialistai reikale išsiuntimo paketų.

Caj>e Canaveral, Fla. — 
Karinis laivynas iššovė sa
telitą “Vanguardą”,, bet jis 
dingo atmosferos srityje.

Philadelphia, Pa.
Biznio Proga. Sav. atsistato. Par

duoda 6 kamb. namą ir delik. krau
tuvę. Įsteigta 30 m. Daro gerą 6 
dienų biznį. Galima ir išnuomoti at
sakingam asmeniui. Anthony Chfri- 
kas 2160 Plum Tree Rd., No., West
bury, L. I. Tel. DE. 4- 8855.

(94-97)

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJU
Kviečiame i talką visus “Laisvės” mylėtojus, visus 

apšvietos branginto jus gauti “Laisvei” naujų skaity
tojų ir jau išsibaigusių prenumeratų atnaujinimų. 
Taipgi prašome pasidarbuoti sukėlimui budžeto 
1959 metams.

VAJUS PRASIDĖS Š. M. SPALIO 1 D. 
IR EIS IKI 1958 M. GRUODŽIO 31 D.

Pradekime darbą su pirma diena vajaus, ir dar
buokimės iki paskutinės dienos be pertraukos. Lan
kyk imės pas asmenis j namus ir kur tik susieidami su 
su lietuviškai kalbančiais žmonėmis kalbinkime juos 
užsisakyti “Laisvę.”

“LAISVE” EINA Į LIETUVĄ
Turime daug “Laisvės” prenumeratorių Lietuvoje. 

Užsakykite “Laisvę” savo giminėms i Lietuvą. Kaina 
$12 metams. Kurie esate užsakę "Laisve” į Lietuvą 
ir prenumerata jau išsibaigė, tuojau atnaujinkite.

\

KVIEČIAME STOTI Į KONTESTĄ
Visus buvusius kontestantus kviečiame tuojau stoti 

i kon,testą. Taipgi norime gauti nauju kontestantų. 
Kurie tik galite pasidarbuoti, prašome tuojau kreip
tis Į “Laisvės” Administraciją dėl platesnių informa
cijų. Labai laukiame naujų vajininkų.

Kontestantams Paskirtos Sekamos 
Piniginės Dovanos:

1-ma $50, 2-ra $4-0, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 
6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-la $10, ir 10-ta $5

Stokite i kontestą ir gaukite vieną iš aukščiau pa
žymėtų premijų. Daug punktų už naujas prenume
ratas. Darbuokimės gavimui kuo daugiausia naujų 
prenumeratų. Tačiau yra svarbu ir atnaujinimas iš
sibaigusių prenumeratų.

Sukeikime Budžetą Užtikrinimui 
“Laisvei” Gyvuoti 1959 Metais

Prašome kolonijų veikėjų rengti pramogas sukė
limui budžeto. Prašome visų skaitytojų paaukoti į 
budžetą. Užtikrinkime “Laisvei” kaip dukartsavait- 
raščiui gyvavimą 1959 metais. Nauji skaitytojai, 
parengimai ir aukos yra pats pagrindinis užtikrini
mas.

VISI RŪPINKIMĖS GAUTI “LAISVEI” 
NORS PO VIENĄ NAUJĄ SKAITYTOJĄ

Kurią negalite sltoti į kontestą, labai prašome pa
sirūpinti gauti nors po vieną naują skaitytoją laike 
/vajaus. O jei kurie esate tokiose aplinkybėse, kad 
negalite niekuo pasidarbuoti vajuje, tai nors stam
besne auka paremkite “Laisvę.”

SUKELKIME $5,000
Užtikrinimui “Laisvei” gyvuoti 1959 metais, apart 

naujų skaitytojų ir prenumeratų, atnaujinimų, pasirū
pinkime sukelti $5,000 aukomis ir pelnais nuo paren
gimų. Tais trimis vajaus mėnesiais galime sukelti 
$5,000. Aišku, reikia darbuotis labai rimtai.

“LAISVES” PRIETELIAI
Džiugu priminti, kad šiais 1958 metais buvo gra

žus būrys “LAISVĖS” PR1ETEL1Ų, kurie įteikė laik
raščiui po $25 paramos. Tai labai gražus dalykas. 
Lauksime “Laisvės” Prietelių šiuo vajumi.

“Laisves” prenumerata $9.00 metams; $5.00 pusei 
metų. Kanadoje $10 metams. Lietuvoje $12.00. 
metams.

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N.



į “Santa Paula” atplaukė į 
New Yorko prieplauka. Lai
vo pastatymas kainavo $25,- 
000,000. Jis gražiai įreng-j 
tas, gali vežti 300 pirmos 
klasės keliauninku.

Bėgyje šešių savaičių po
licija davė “tikietus” 5,157 
žmonėms, kurie nesilaikė 
skersai gatvę perėjimo 
tvarkos — “jaywalkino”.

Ant Long Island inkilo 
miškų gaisras. Jis siaučia 
Patchogue miestelio srityje.

Long Island Sound užla
joje austrių (oysters) au
gintojai vis tebeveda “vai- 
ną” prieš “jūrines' žvaigž
des”, kurios masiniai 
na austres.

Žuvų department© 
jai s a k o, kad
žvaigždės suėdė apie 
procentų austrių. ■

Bandoma austrių ikrus 
sėti ten, kur gilesnis van
duo, nes “jūrinės žvaigždės” 
daugiausiai veisiasi pakraš
čiais.

naiki-’koma, ją baigė. Atvyko i 
JAV 1928 metais. Prieš 

vedė-'vienuolika metų ištekėjo už 
jūrines, Vinco Gurio, ilgamečio 

50: brooklyniečio kriauči a u s.
■ Prieš 5 metus velionė susi r-1 
j go nervų liga i)’ buvo patai-1 
įpinta ligoninėn. Ji ten būtų 
! išgijusi, jei nebūtų prisime- 
tusi kita—vėžio liga. Nuo 
jos velionė ir mirė.

l

Jugoslavas dipukas An-j 
thony lechič, kuris atvyko! 
1955 metais, nužudė savo! 
dėdę stuparičą. lechič yra 
22 metu amžiaus. Sako, kad 4. z

jis su dėde susiginčijo dėl 
darbo.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

Keleiviniai su kunigais nieki
na Lietuvą.

Seniau dar “Keleivis’ pasity
čiodavo iš bendruomenės. Bet 
žiūrėkit, kaip prielankiai jo 
bendradarbis aprašė balkūniš- 
ką-barzdukišką seimą.

Man būnant Brooklyne, 
Baltimore buvo skaitoma silp
na vieta mūsų judėjime. Kaip 
gražiai iškilo šj kolonija pas
taraisiais metais. Seniau Ply
mouth, Pa., buvo beveik iš
braukta iš žemėlapio. Žiūrė
kit, kaip viskas pasikeitė, ka
da j Plymouthą nuvyko brook- 
lynietis V. Žilinskas.

Kas seniau girdėjo apie tas 
vietas New Jersey valstijoj, 
kur dabar gyvena draugai 
Bekampiai? Jų'lyg ir nebu
vo. O dabar atsirado.

štai ką reiškia keli veiklūs 
žmonės.

Skaitėte spaudoj, koks mo
ralia pasipiktinimas apėmė 
Baltąjį Namą, kada N. Chruš
čiovas “išplūdo“ prez. Eisen
hower).

Bet ką reiškė Chruščiovo fi- 
Jipkos prieš demokratą Nacio- 
nalio Komieto pirmininko But- 
lerio griausmus! Jis sako, 
kad Eisenhoweris neturi su
pratimo apie politinę moraly
bę, kad jis baisiai užkenkė do
rovei, globodamas Sherwood 
Adamsą. Valdžioj griuvo do
rovės nuostatai!

O palaukit, ką mes dar iš
girsime, kada rinkimų kampa
nija pasieks čiukurą!

“Pats Velnias Įkvepia Pasaulines Serijas“ — Iš Broadway veikalo!

6 p.—Laisve (Liberty)—Penktad., spalio (Oct.) 3, 1958

DIDYSIS NEW YORKAS
Pasimatykite su Rnšinskais!

*

N. Gurienė palaidota
Bugs. 26 d. buvo palaidota 

(Alyvų kalnelio kapinėse, 
Maspethe) Nelė Gurienė, 
mirusi rugs. 22 d. Prieš.iš-' 
lydint į kapines, Ballas-Val-1 
tono norminėje B. Mizara! 
pasakė kalbą, apibūdinda- ■ 
mas ryškesnius velionės gy
venimo bruožus.

Nele Laūrinkutė gimė 
prieš 56 metus Liepojoj, 
Latvijoje. Liepojoj kadaise 
gyveno nemaža lietuvių, ten! 
daug mokėsi mūsų tautos i 
sūnų gimnazijoje (caro lai
kais). Ir pati velionė lankė 
Liepojos gimnaziją ir, sa-

Paliko liūdesy vyrą V. 
Garį, vyresniąją seserį Elz
bietą, esančia ligoninėje, iš 
kurios žada greit i eiti, 
taipgi giminių.

Laidotuvėms vadovavo .di
rektorius Albertas Balio
nas. Po laidotuvių palydo
vai buvo pakviesti užkan
džiu, v

Sugrįžo iš ligoninės
Walter Kasmas (Kasmo- 

čius), brooklyniškio Juozo 
Kasmočiaus brolis, jau su-

- grįžo iš ligoninės. Jis buvo 
Kings County ligoninėje su- 
ta’symo vidurių reikale. Li
goninėje buvo 6 dienas, o 
dabar jau jį parsivežėme į 

į namus.
Jis vis dar yra silpnas.

1 Mes prašome draugų ir 
draugių aplankyti sergantį, i 
282 Howes St., Brooklyn, N. 1 
|Y. (Williamsburg©).

J. ir E. Kasmačhi

Marksistinė mokykla
Garsinama, kad yra įsi

steigusi marksistinė mo
kykla “The Faculty of 'So
cial Science” po num. 80 
East 11th St., Manhattane. 
Mokytojais bus tokie įžy
mūs marksistai, kad Her
bert Aptheker, Victor Per
lo, Harry K. Wells, Sidney 
Finkelstein, Joseph North 
ir kiti. Klasės bus duoda
mos tokiomis temomis, kaip 
“Socializmas ir kapitaliz-! 
mas”, “Ekonominė ' krizė”, 
“Marksistinė filoso f i j a”, 
“Nacionalinės išsilaisvini
mo k o v o s , ” “Tarybiniai 
istatvmai ir demokratija” 
ir t. t.

i

Šį sekmadienį spalio (Oct.) 5-tą d., įvyksta ban
ketas pagerbimui Konstancijos ir Jono Ručinskų. 
Banketas bus Liberty Auditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Pietūs bus duodami 1-mą valandą dieną. Pra
šomo nesivėlinti atsilankyti. . Kurie nesate iš anksto 
užsisakę bankete vietos, vistiek ateikite, rengėjai ap
rūpins jus vieta ir valgiu. Rengėjų noras yra pripil
dyti publika didžiąją Auditoriją.

Mūsų mylimi ir gerbiami draugai Bašinskai 
savo ilgų metų veikla vaidyboje, choruose ir abelnai 
visame kultūriniame lietuviu judėjime užsitarnavo 
šios pagarbos, kurią mes išreikšime jiems šiame ban
kete.

Rūpinkimės visi, kad banketas būtų skaitlin
gas, kad jame būtų daug publikos. Kvieskim e ką 
tik sutikdami, kad atsilankytų. Pagerbdama savo 
menininkus, kartu ir patys linksmai praleisime sek
madienį prie gerų pietų ir gražios programos, ku
rią atliks Aido Choras, vadovaujamas Mildred 
Stensler. Rengėjui

Smarkiai ruošiamasi 
prie tautų festivalio

Amerikinio Sveturgimiam 
Ginti Komiteto ruošiamas 
visų tautinių grupių muzi
kos ir dainų festivalis jau 
tik už vienos savaitės. Kaip 
žinia, festivalis įvyks spalio 
10 d., Jugoslavų salėje, 405 
West 41st St., Manhattane. 
Tai bus ateinančio penkta
dienio vakare.

Jau galutinai nustatyta, 
kad šiame .< aliniame festi
valyje dalyvaus ir smarkiai 
pasirodys mūsų Aido Cho
ras. Jam i atiteks nemažą 
programos dalį atlikti. 
Skelbiama, kad programos 
pildyme dalyvaus beveik vi
sos tautinės grupės, 'kurįų 
yra keliolika, kurios remia 
ir palaiko minimą komitetą.

Įžanga į festivalį tiktai 
vienas doleris. Gerai būtų, 
kad didžiojo New Yorko 
lietuviai skaitlingai daly
vautų. Komitetas sako,, kad 
šis dainos ir muzikos paren
gimas bus lyg ir įvadas į 
praplėstą rudens ir žiemos 
sezonų veiklą.

Melbourne. — Australijo
je padaugėjo geležies, švi
no, vario ir sidabro kasyklų 
skaičius.

Teatruose
“Windom’s Way” pava

dintas anglų filmas, dabar į 
rodomas Odeon teatre New 
Yorke, pagrindine tema tu
ri Ceylono plantacijų darbi
ninkų kovą prieš koloniza
torius. Jų vyriausias reika
lavimas yra slypelio žemės, 
kuriame galėtų užsiauginti 
sau ryžių, kad nebereikėtų 
alkti, vergiškai plantacijų 
savi n in kams nu oi aukauti už 
saują ryžių. Savininkai at
sako areštais ir žudymais 
vadų ir visų kovojančių 
prieš Vergišką buitį ir alkį.

Atvykęs iš valdančiųjų 
kraštų d r. Windom tikisi 
galėti graižuoju išspręsti 
padėtį, ragina susilaikyti 
nuo aštrios kovos. Bet alka
ni ir persekiojami ir žudo
mieji darbininkai negali, o 
plantatoriai nenori jo klau
syti. Jis praranda vienų ir 
kitų pasitikėjimą ir vos 
pats nežūsta.

Dramoje įpinta nemažai 
ir romansinės intrigos. Vy
riausioje, d-ro Windom 
žmonos, rolėje vaidina Ma
ry Ure. t S.

Maskva. — Tarybiniai 
mokslininkai pasivarė pir
myn linkui Pietinio poliaus.

“Mes pasitikime 
Amerikos žmonėmis”

Rugsėjo 26 d. Carnegie 
Hall Manhattane įvyko 
Amerikos Komunistu Parti
jos parengimas. — masinis 
mitingas su prakalbomis ir 
menine programa. Tiesa, di
džiulė salė nebuvo visai už
pildyta, bet mitingas vis 
tiek buvo skaitlingas ir la
bai entuziastiškas.

Tai buvo. KP 39 metu su
kakties. atžymėsimo mitin
gas. Svarbiausią prakalbą 
pasakė partijos centraliniš 
sekretorius Eugene. Dennis. 
Smarkiai ir kovingai kalbė
jo partijos veikėjas, negrų 
liaudies vadas Benjamin 
Davis, ir kiti.

Visų kalbų ir viso dėme
sio turinys buvo: Mes, ko
munistai, pasitikime Ame
rikos žmonėmis. Jie neleis 
mūsų valdovams įtraukti į 
karą prieš Kiniją ir uždegti 
pasaulį naujo karo’ gaisru!

Tose pastangose, sakė 
kalbėtojai, Amerikos žmo
nės nėra ir nebus vieni. Jie 
nurodė į didžiulį taikos jė
gų išaugimą visame pašau- 
lyje.

Susirinkimas priėmė ke
letą rezoliucijų. Vienoje re
zoliucijoje reikalaujama, 
kad tuojau būtu amnestuo
jami (paleidžiami iš kalėji
mo) komunistų veikėjai Gil. 
Green ir Henry Winston. 
Jie, kaip žinia, buvo nuteis
ti ilgiems metams, kalėti pa
siremiant Srnitho įstatymu.

Susirinkime nesimatė W. 
Z. Fosterio, ir nesimatė to
dėl, kad jis jau senokai sun
kiai serga. Jo kalbą, specia
liu paruoštą šiai sukakčiai, 
dalyviai girdėjo iš rekordo. 
Jam pasiųstas pasveikini
mas su linkėjimais greito 
pasveikimo.

Programą baigė pastaty
mu KP istorijos meniniuose 
vaizduose. Brand ž i a i ir 
įspūdingai parašytas. Tai 
Philip Bonoskio kūrinys. Jį 
atliko (dėl stokos laiko, 
ne vaidyba, skaitymu) ke
turi asmenys, pats Bonos- 
kis. vienas jų.

Rep.

Paieškojimai
Aš Karčiauskienė Marijona, Simo, 

esu Pažercckytės Liudvikos, d. Jo
no, duktė ir paieškau savo dedėš 
Pažerecko Kazio, sūnaus Jono, 1. y. 
Pažereckytūs Liudvikos brolio, o 
taip pat Pažerecko Juozo, sūnaus 
Jono, ir Amšins Juozcfos ir Ani
sins (Pažereckytūs) Onos, dukters 
Jono.

Labai prašau, kad atsilieptumėt 
j šį mano paieškojimą O jeigu jie 
mirę, tai tada gal duosite atsilie
pimą kas nors iš šeimos. Viliuosi, 
kad atsiliepsite į šj mano paieškoji
mą.

Pažereckas Kazys, s. Jono, anks
čiau gyveno Cambridge mieste.

Prašau rašyti:
Jurbarko rajonas
Girdžių paštas
Pavidaujo km.
Karčiauskiene Marijona
Lithuania, USSR

Dirbau fabrike, šios krizes lai
ku atleistas virs metų esu bedarbis. 
Ieškau bet kokio darbo—restorante 
ar kur kitur. Rašykite: Vitkaus
kas, 15 Jefferson St., Schenectady, 
N. Y. (93-95)

PRANEŠIMAI
y CLEVELAND, OHIO

LLD 22 kp. rengia vakarienę ir 
šokius spalio 11 d., LDS Klubo sa
lėje, 9305 St. Clair Ave., 6 v. v. 
Vakarienės kaina $1.

Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti, mes stengsimės vi
sus patenkinti. A. Pleikio orkest
rą šokiams. ' Bus ir bufetas su gėri
mais. Komisija. (94-96)

GREAT NECK, N. Y.

Matykite filmus iš Lietuvos
Sekmadienį, spalio 12 d., bus ro

domi du filmai iš Lietuvos -TIL
TAS ir Kanados Lietuvių Delega
cija Lietuvoje. Tai labai įdomūs 
filmai. Nesigailėsite atėję. Pra
džia 4 vai. popiet, A. ir J. Kas- 
močių salėje, 91 Steamboat Road. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. A. L.- P. Klubas.

(94-96)

BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradieni, spalio 7 d., 7.30 
vai. vakare, Liberty Auditorium, 
11006 Atlantic Ave., Richmond Jlill.j 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. Ku-1 
) ių duoklės neužmokėtos, malonėki-! 
te užsimokėti, kad nesusispenduotu-. 
mėt. Valdyba (94-95) j

HARTFORD, CONN.

Vasara jau pasibaigė ir atostogos 
veikiausiai pasibaigė. Gyvesni, cner- 
giškesni, taip pat sąmoningesni 
žmonės rinksis j svetaines.

Tad ir mes, Lietuvių Literatūros 
Draugijos 68 kuopos nariai, priva
lomo pradėti rinktis svetainėn.

Sekantis susirinkimas įvyks spa
lio (Oct.) 6 vakare. Privalėsim 
apkalbėt, kaip mes priimsime sve
čius iš 3-čios Apskrities, kuopų at
stovus iš kolonijų. Žinote, spalio 
.19 d. jie čia suvažiuos.

Tadgi visi nariai susirūpinkite ir 
dalyvaukite mitinge. Valdyba.

(93-94)

NEVY BRITAIN, CONN.

Lietuviai domisi tuo, kas dedas 
Lietuvoje. Dalį to įdomumo troš
kulį dabar galima patenkinti ma
tant iš Lietuvos filmus. TILTAS ir 
Kanados lietuvių delegacijos apsi
lankymas. Tik susigrupavus j ma
šinas reikia nuvažiuot spalio 5 d. į 
New llaveną. Ten Lietuvių salė
je, 243 N. Front Stu filmai bus 
jodomi 2 vai. dieną. Tad važiuoki
me pamatyti šių dviejų filmų čia. j 
Kai arčiau bus rodomi, pribusime! 
ir ten. Susidomėjęs. (92-94)

LAWRENCE, MASS.
Silkių pare 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 
Ūlažionio iš Peabody puikius fil
mus. Būkite laiku. Rengėjai—LLD 
ir LDS kuopos. (92-94)

BROOETON, MASS
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks spa

lio 6 d., LTN kambariuose, 7:30 
v. v. Prašome narius dalyvauti.

Blynų 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.

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. 
Gco. Shimaitis. (91-93)

Raise money for your Group. 
Wholesale prices to Retail Trade.

HOLLAND CO., INC.
126-18 Liberty Ave.

Richmond Hill VI. 3-4369

Greeting Cards, novelties, card, 
bridge and burico prizes. We 
gift wrap free. Tally cards free, 
and a prize( included on 24 items 
or more of $1.00 retailer. Daily 
Delivery by our fast cars and 
trucks to Glendale, Ridgewood, 
Brooklyn. “OVER 5,000 INDI
VIDUAL ITEMS“—

Largest Organization of Us Kind 
on Long Island. See Us First.

A-l ACTION ALWAYS

PIANOS
And Musical Instruments 

Highest Prices Paid

JACK KAHN MUSIC CO.
Freeport 9-2233

ĮVAIRIOS žinos
Washingtonas. — Prezj- 

dentas Eisenhoweris į pas> 
traukusio Shermano Adam- 
so vietą paskyrė pasitrau
kusį generolą Wilton B. 
Personsą.

Taipei. — Kinai į vieną 
parą paleido virš 10,000 ka- 
nuolinių sviedinių į Quemoy 
salas. Č'ang Kai-šeko gene
rolai tvirtina, būk ir pro 
šią ugnį jie gauna iš For- 
mozos amunicijos ir padrū- 
tinimų.

Roma. — Popiežius Pius 
XII susirūpino, kad Lotynų 
Amerikoje per mažai yra 
norinčių mokytis į kunigus.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos armija laiko pratimus. 
Ji apginkluota geriausiais 
Amarikos ginklais. Jungti
nių Valstijų karo specialis
tai, kurie tėmijo manevrus, 
sako: “Tai geriausia Vaka
rų armija po JAV armijos.”

y — ‘ — -

Maskva. — Maskvoje ve
dama kampanija prieš k 
triukšmą. “Maskva yra šva«j 
niausi a pasaulyje sostinė, ji 
turi būti ir ramiausia”, sako 
kampanijos vedėjai.

Beirutas. —Amerikos ko
manda susitarė su naujuoju 
Libano prezidentu, kad 
amer.’kos ginkluotos jėgos 
iš Libano pasitrauks su spa
lio 17 diena.

Taipei. — Generolo Čiang 
Kai-šeko komandieriai sa
ko, kad ant Quemoy salų 
jau pristatyta amerikiečių 
raketos, kuriomis, bus ap
šaudoma Kinijos sausynas.

Torontą, Canuada. — Liu
teronų bažnyčia smerkia 
Amerikos kišimąsi į Kini
jos reikalus, nes tai sudaro 
taikai pavojų.

Tokio. — 9,500 japonė 
laivakrovių atsisakė kraut’? 
ginklus ir amuniciją į lai
vus Čiang Kai-šekui ir ame
rikiečiams.

HELP WANTED MALE

PIANŲ DARYTOJAI

Vyras prie’ Gumos ir Aliejaus.
Nuolatinis Darbas.

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

(92-94)

:Į MATTHEW A.
§ BUYUS
m ■ (BUYAUSKAS)

:: LAIDOTUVIŲ
l DIREKTORIUS
• •

• •• •
:: Newark 5, N. J.
J MArket 2-5172

:: 426 Lafayette St.
BAISINGA DRAMATIŠKA APYSAKA! Nepraleiskite!

Doors Open 9:45 A. M. \ / I /~S“T“CA C? I A IfHEt PARKING alter 6.M. weekdays, oil <l«y 
lol. Him IJ.I4A.M. VIC- I W IX I f-\ | sun Hippodrome Garage, 6th A»o. * Mth St.

6‘way 4 46lh St.

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

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

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

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

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

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsij klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybes medžiagų prieinamomis kainomis. 

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iik 4 popiet.
NEWARK0 RAŠTINI? ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.
SECOND AVE. RAšTINfi ATDARA ŠE ST. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 1 V. DIENĄ.

78—2nd Ave. 651 Albany Ave. 1241 Ashland Ąve.
New York 8, N. Y. Hartford, Conn, Chicago 28, Ill.
ORegon 4-1540 CHapel 7-5164 HUmbold 6-2818 i

832 N. 7th St. 11601 Jos. Campau Avė. 121 S. Vermont St. 11
Philadelphia 23, Pa. Detroit 12, Mich. Los Angeles. Calif. il
IVAlnut 8-1747 TOwnsend 8-0298 DUnkirk 5-8550
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