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KRISLAI
Reikės susipykti.

Jie “protestavo.”
Valio, klevelandiečiai!

Rašo A. Bimba

Ala Damos gubernatorius 
Folsom susimylėjo: James 
Wilsono mirties bausmę pa
keitė viso amžiaus kalėjimu.

Tai reiškia, kad šis žmogus 
už paėmimą nuo baltos mote
riškės viso labo tik $1.95 tu
rės supūti kalėjime!

bus pirmas toks at
rišo j e civilizacijossitikimas 

istorij oje
Mr. Folsom pasielgimas yra 

didžiausio beširdžio mielašir- 
dystė. Juk galėjo jis tą ne- 
iielaimingą žmogų sugrąžinti 
laisvėn, bet nesugrąžino.

duomenys rodo, 
ar vėliau mūsų 
reikės susi

Šis sutveri-[

kad 
pre-

Stevensonas apie LAISVES VAJUS nwJrvhLprogresą Kinijoje
New Yorkas.

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Laisves vajus gavimui naujų skaitytojų ir atnauji Darbo partijos konvenci

ja, kurioje dalyvavo 1,200
i d. iki gruodžio 31 d., 1958 m. . Pradžia nebloga. Pirmieji i delegatų ir atstovavo mili- 

Jis rašo, kad Tarybų Są-• dešimt vajininku jau prisiuntė savo rezultatus. | jonus_anglų darbininkų, pa-
' sisake už vienybę. Seniau 
vadovavęs kairiajam spar- 

' nui Aneurin Bevanas jau 
! yra 60 metų amžiaus ir 
traukiasi iš politinės vado- 

; vystės. Jis pasisakė už par
tijos vienybę ir parėmė 
Hugh Gaitskellio vidurio 
kelio programą. Dešiniuo
sius kritikavo Cou sins, 
transporto darbininkų va- 

| las, ir keli kiti žymūs, unijų 
i veikėjai.

Hugh Gaitskell kalbėjo

Buvęs tai milijonų žmonių jau yra. 
Demokratų partijos kandi- kitokioje padėtyje ir su vil-įnimui prenumeratų jau prasidėjo. Jis tęsis nuo ^spalio 1 
datas į JAV prezidentą Ad- čia_ žiūri į rytdieną. [ J. iki gruodžio 31 d., 1958 m. . Pradžia nebloga. . 
lai Stevensonas neseniai
grįžo iš Tarybų Sąjungos, jungos draugiškas atsineši-‘ 

mas linkui Kini jos patrau- ‘

i pykti su 
C eiif-vnv,' ' dzi

Visi 
anksčiau 
z i (lentų i 
čiang Kai-šeku.
ma sušilęs darbuojasi įtraukti 
Ameriką į karą prieš kinų 
tautą. Bet Amerikos ir viso 
pasaulio žmonių toks stiprus 
nusistatymas prieš tokį karą, 
jog net jau ir mūsų valstybės 
sekretorius žada “pagalvoti.”

Geruoju gi čiango nusikra-i 
tyli nebus galima. Tai jau vi
siems .aišku.

Ir juo anksčiau mūsų prezi
dentas ir sekretorius su tuo 

.piktu sutvėrimu atsisveikins, 
'tuo sveikiau bus Amerikai ir 
visam pasauliui.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
Punktai 

480 
264 
252 I 
112 
108 
108, 
100 

36 
36 
36 
36

' apie “kelią iš kapitalizmo į
I visuomet bus vajminkų skyriuje 10 laimėtojų vardų, o i da \eli kad linkui 

dabar ten augina medvilne konkurentų kurie bandys peržengt ! laimėtojų 'ociaįizmo «njra akl t.
uctucty Ltn augi et iiivuviiiię, s]<vriu> Tad visiems Imkime kuo geriausios sėkmės šia- • „ 

YAAidrn i I/itmirxn <7 v Vili

Jis įdomavosi ir Kinija.
Kartą buvo nuvažiavęs arti kė ją į komunistinį kelią. | 
Kinijos pasienio. Rinko in- Jis mano, kad kinai komu- 
formacijas iš Tarybų Są- nistai eina skirtingu keliu, i , 
jungoje gyvenančių kinų ir 
TSRS veikėjų. Sugrįžęs pa
teikė eilę straipsnių, ku
riuose jis stebisi Kinijos pa
siekimais.

Jis mano, kad Amerikos 
politikai daro klaidą, vieno
dai puldami komunistines 
šalis ir Jungtinėse Tautose 
laikydami čiang Kai-šeko 
atstovą Kinijos atstovu.

Kinija yra 650,000,000 gy
vento iu šalis. Pirmiau ten 

[viešpatavo stambūs žemval- 
_lai ir užsienio kapitalis
tai. Kinijos liaudis buvo bendradarbiavimas 
biedna, tamsi, pavergta ir sutvirtino tų šalių politinį 
nieko neturėjo. Dabar šim- vieningumą.

bet prie to paties tikslo,, 
kaip ir Tarybų Sąjunga.

Tarybų Sąjunga suteikė . 
Kinijai paskolų, technikinės : 
pagalbos, specialistų ir mo- i 
kytojų. Ji pati pasigamina į 
šilko, bet dar perka 12,000,-1 
000 mastų iš Kinijos, kad i 
Kinai turėtų šilko pardavi- i 
mui rinką. Pirmiau Tarybų 
Sąjunga pati Centr. Azijoje 
augino nemaža ryžių, bet;

o ryžių perka iš Kinijos. 
Stevensonas rašo, kad toks 

labai

štai kas: 
Aukščiau- 
nutarti ir

Dabar jau aišku 
Netolimoje ateityje 
s i as Teismas turės 
patvarkyti, jog visose Ameri
kos mokyklose be jokios išim
ties turi baigtis rasinė segre
gacija. Kol privatiškose mo
kyklose segregacija toleruoja
ma, viešosiose mokyklose pil
nas integracijos įgyvendina
mas neįmanomas.

Faubus ir kiti pablūdėliai 
ieškos ir susiras spragą išlin- 
dimui.

Brooklyn!) Vajininkai..........................
Great N seko Vaj ’n nkai......................
Water būrio Vajininkai .... .............
LLD Moterų Ko., Binghamton, N. Y. 
Philade'iphijos Vajininkai ................
L. Tilwick, Easton, Pa.....................
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. .. !...........
Rochester i o Vainnkai ......................
Wore esterio Vajininkai ......................
New Jersey Vajininkai .............. ..
Paters ano Vajininkai...........................

Vajininkams yra paskirta 10 piniginių dovanų.

JT 13-oji Asamblėjos sesija —

yrių. ___ _____  ___  .
me vajuje.

Brooklynieęiai pasižymėjo su (A. Mureika) dviem 
naujom prenumeratom Lietuvon, o F. Klasto1'’., hunting- 
tonietis, taipgi pridavė naują prenumeratą ir atnauji
nimų. Jo kaimynas greatneckietis P. Beeis taipgi pri
davė atnaujinimų.

(Tąsa ketvirtame puslapyje)

tai, dėka jos politikos, in
dustrinė gamyba kiekvie
nais metais pakilo 7 procen
tais.

Darbo partijos suvažiavi
mas apibūdino dar omas 
kliūtis prekybai su komu
nistėmis šalimis, kaipo 
“kvailystę” ir “absurdą”. 
Suvažiavime buvo kalbama, 
kad reikia laikytis nusista
tymo, kaip Chruščiovas sa
kė: “Parduok, ką turi, ir 
pirk, ko tau reikia”.

Suvažiavime buvo atžy
mėta, kad 1956 metais, bo
s' lankydami Anglijoje, 
Chruščiovas ir Bulganinas 
sakė, jeigu ne tos dirbtinės 
kliūtys, tai Tarybų Sąjun
ga per metus pirktų Angli
joje už $2,800,000,000 įvai- 

>1 rių reikmenų.
suvažiavimas j Suvažiavimas pasisakė už 

plačią prekybą, nes ji ma-

ViU . .
Darbiečiu

atžymėjo tą faktą, kad Ang-1 į
lijoje nedarbas nuolat auga.I žintų Anglijoje nedarbą.
Buvo nurodyta, jog po ka
ro, kada Darbo partija su- joje suvažiavimas pasisakė 
darė Anglijos vyriausybę,

Pirmesnėje savo rezoliuci

už Kiniją.

po trijų savaičių
(Mūsų korespondento)

Jungtinės Tautos. — jau J 
trys savaitės, kai atsidarė 
Jungtinių Tautų 13-oji A- 
samblėjos sesija. Visos trys 
savaitės buvo paa u k o t o s 
bendriems debatams, kal
boms apie tai, ką ši sesija; 
turėtu svarstyti. Buvo kal
bėta apie visokias negero
ves, pasireiškiančias čia ir 
ten. Buvo aštrių debatų— 
ypatingai tarp JAV ir Ta
rybų Sąjungos delegatų.

Iš viso dabar Asamblė
jos darbų dienotvarkėje yra 
įdėta apie 70 klausimų, ku-

riuos ši sesija turėtų iš
spręsti! Tačiau neįdėti pa
tys svarbiausieji klausi- 

;mai: padėtis Kinijos pa
kraščiuose ir padėtis Arti
muosiuose Rytuose.

Pranešimai iš Pekino, 
1 kad Kinijos Liaudies Res
publika sutiks sulaikyti 
bombardavimą čiang kai-še- 
kininkų užimtų Quemoy ii* 
Matsu salų, jei JAV karo 
laivai nelydės čiang kai-še- 
kininkų laivų, gerai nuteikė 
daugeli Asamblėjos delega
tų. Tačiau, kai šie žodžiai 
rašomi, dar nieks negali pa
sakyti, kas iš to viso išeis.

Dulles ir Niksonas 
užtikrino Čiangą

.Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Dulles pa
siuntė generolui Čiang Kai- 
šekui telegramą, kurioje. pa-

Chicagos menš e v i k i š k ų 
“Naujienų” redaktorius jau 
kelintu kaitų didžiuojasi tuo, 
kad jis 1940 metais susidėjo 
su kunigais ir protestavo prieš 
Lietuvos Liaudies Seimo rinki
mus. _

Betgi tas tik parodo, kad I reiškė, kad nepaisant jo ir 
jis bijojo Lietuvos liaudies va-1 prezidento pareiškimų 

spaudos konferencijoje, 
Jungtinių Valstijų politika 
nepasikeitė.

Panašiai Čiang Kai-šeką 
informavo ir vice-preziden- 
tas Niksonas. Kaip mato
me, tai mūsų valdininkai 
daro vienas kitam priešta
raujančius pareiškimus.

iios pasireiškimo. Jis nepasi
tikėjo Lietuvos žmonėmis.

Kunigai tuo gali didžiuotis, 
bet kokiu marksistiniu dėsniu 
Grigaitis gali pasiteisinti, man 
nesuprantama.

yra pirmos
Jis, pavyz-

Toje pačioje nelaimingoje 
Chicagoje gyvena koks ten S. 
šeštakaukas (gal Šeštakaus
kas). Jis kalbąs “Lietuvių 
Veteranų Sąjungos Removes” 
vardu. Bet tai 
klasės melagius.
džiui, šaukiasi į lietuvius dai
lininkus ir sako: Lietuvoje ta
rybinė vyriausybė “sunaikino 
nepriklauomybės laikų sukur
tus mūsų mažėjų turtus iriuo
se istorinius paveikslus.”

Dar tokio prasimanymo apie 
Lietuvą nebuvome girdėję. 
Juk jau seniai visam svietui 
žinoma, kad Lietuvos tarybi
nė vyriausybė didžiausiu ryž
iu saugo muzėjirrius turtus, 
įpiekas kitas iki šiol dar nebu
vo bandęs daryti tokį mela-

gingą Tarybų Lietuvai kaltini-

širdingai ir karštai sveiki
nu draugus clcvclandiečius. 
Jūs būsite pirmutiniai rimtai 
ir konkrečiai Li it e r a t ū r o s 
suvažiavimo nutarimus pra
vesti gyveniman.

Amerikos lietuvių pažangio
sios visuomenės istorijai me
džiagos surinkimas yra labai 
didelis darbas. Jam reikia vi
sų veikėjų talkos. Džiugu, 
kad jūs imatės už darbo.

Jūsų gražiu pavyzdžiu turė
tų pasekti kitos kolonijos. 
Laukiame ir tikimės.

Vėliausias minios
Pekinas. — Kinijos Liau

dies Respublikos Gynybos 
ministras maršalas. Peng 
Teh-huai išleido atsišauki
mą į Formozos (Čiang Kai- 
šeko) valdžią. Jis sako: 
“Mes visi esame kinai... Ki
nija sulaikys Quemoy ir 
Matsų salų bombardavimą 
savaitei laiko ir galėsite 
pristatyti visokių reikmenų, 
jeigu pristatymo nelydės 
Amerikos kariniai laivai... 
Amerikos valdonai yra ne
prieteliai visų kinų... Tarki- 
mės vieni su kitais ir patys 
išspręskime Kinijos, viduji
nius reikalus...”

jėgoms, kaip Amerikos kad 
daro, gelbėdami Čiang Kai- 
šeko jėgoms. Tarybų Sąjun
ga turi su Kinija bendro 
apsigynimo sutartį ir ii pa
dės Kinijai kariauti tik ta
da, jeigu Amerika užpuls 
Kiniją.

Roma. — 'Popiežius Pius 
XII-tas labai pavojingai 
susirgo. Gavo jau ir pasku
tinį patepimą. Daktarai nu
mato, kad neilgai tebegy
vens.

Nesutikimai drasko 
NATO, sako vadas

Atlantic City. — Genero
las Norstadt, NATO kari
nių jėgų komandierius, kai-' 
bėjo Nacionalės Gvardijos! 
susirinkime. Jis sakė, kad,',. . , 
“NATO nugalėjo daug ne-Į in^ 
sutikimų”, bet jie vis dar 
drasko sąjungą iš vidaus.

Generolas nurodė į da-1 
bartinius nesutikimus tarpe 
Anglijos, ir Islandijos žvejy
bos reikaluose, nuolatines 
niovynes tarp Graikijos, 
Turkijos ir Anglijos Kipro 
salos klausime, į Francūzi- 
jos “bėdas” ir kitas kliūtis.

Bet jis gyrėsi, kad NATO 
karinės jėgos yra gerai ap
ginkluotos ir pasiruošusios.

Belgradas. — Jugoslavi
jos prezidentas Tito išreiš
kė didelį nepasitenkinimą, 
kad kaimyniškų valstybių 
Albanijos ir Bulgar i j o s 
spauda nuolatos kritikuoja 
titojistus.

Washingtonas. — Kinijos 
pasiūlymas sulaikyti bom
bardavimą savaitei laiko, 
pradedant su spalio 6 d., iš
šaukė visų susidomėjimą. 
Bet Jungtinių Valstijų val
diški rateliai yra skeptiški

! ir abejoja, ar kinai galės premjeras Džiuandra vyks- 
| taikos keliu balgti'savo civi- ta į Jugoslaviją ir Jungtinę 

Arabų Respubliką. Jis 
vyksta “svečiuotis”, bet nu
matoma, kad tarsis ir poli
tiniais reikalais. Džiuandra 
yra 47 metų amžiaus.

Taipei. — Čiang kai-įeko 
i valdininkai nepasitiki Kini
jos pareiškimu. Jie laiko 
Ameriką geriausiu savo 
drauge ir tiki, kad ii neat
sisakys nuo karinės pagal
bos, kaip jau yra susitarta.

Haga. —Hollardijos Dar
bo partija klausia: ar nebū
tų galima pavesti Vakarinę 
Gvinėją Jungtinių Tautų 
globai ir tuo baigti nesusi
pratimus su Indonezija.

Jakarta. — Indonezijos

Tokio. — Amerikos atsto
vai ir Japonijos valdininkai 
pradėjo derybas reikale pa
keitimo JAV ir Japonijos 
sutarties, kuri buvo pasira
šyta 1951 metais.

Japonai jaučia, kad ta su
tartis yra vienpusiška. Ją 
padiktavo Amerikos gene
rolas MacArthuras.

MAROKAS IR TUNISIJA 
JAU ARABŲ LYGOJE
Kairas. — Į Arabų Lygą, 

valstybių sąjungą,- priimta 
Marokas ir Tunisija. Tai iš
sipildo senas arabų troški
mas susijungti į vieną jėgą 
nuo Persijos užlajos iki At
lanto vandenyno. Dabar tik 
Alžyras nėra Lygos nariu, 
nes jį dar valdo Prancūzija.

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos premjeras Chruščiovas 
pareiškė, kad prezidentas 
Eisenhoweris neteisin g a i 
perstato Tarybų Sąjungos 
nusistatymą linkui Kinijos 
naminio karo.

Tarybų Sąjunga nesikiša 
į Kinijos naminį karą. Jos 
nei karo laivai, nei lėktuvai 
nepadeda Kinijos karinėms

Les Angeles, Calif. — El

Auto darbininkai 
gavo kontraktų

Detroitas. —’ General Mo
tors. Corp, buvo priversta 
pasirašyti trejiems, metams 
kontraktą su United Auto
mobile Workers unija. Kon
traktas yra toks pat, kaip 
buvo išgautas iš Fordo ir 
Chrysler kompanijų.

General Motors Corp, il
giausiai spyrėsi ir nenorėjo 
priimti darbininkų unijos 
reikalavimo. Tada UAW 
unija paskelbė streiką, ku
ris. apėmė 250,000 auto dar
bininkų. Kompanija pama
čius, kad darbininkų unija 
re’kalavimą remia ne juo
kais,- tai tada pasirašė kon
traktą.

Amerikos ir japonų 
ginčai dėl žuvų

Seattle, Wash. — <“ 
nių Valstijų žvejojimo rei
kalais komisija nubalsavo 
uždrausti japonams žvejoti 
dar 648,000 ketvirtainių
mylių plote 'Šiauriniame
Ramiajame vandenyne.

Nesutikimas yra dėl laši
šų (salmonų). Japonai iš
moko jas gaudyti ne vien 
pakraščiuose, bet įr gilioje 
jūroje. Per 10 dienų jie jū
roje pagavo 11,000,000 laši
šų. Todėl amerikiniai lašišų 
gaudytojai nori japonams 
uždrausti žvejoti per šim
tus mylių nuo Alaskos.

Vakarai kalti už 
A-bombų bandymus

Maskva. Pereitąjį kovo 
mėnesį Tarybų Sąjunga su
laikė atominių bombų ban
dymus ir prie to kvietė 
Angliją ir Jungtines Valsti
jas. Per šešis mėnesius 
TSRS laukė Vakarų pana
šaus pasielgimo.

Bet Anglija ir Jungtinės 
Valstijos, tartum tyčia, dar 
daugiau pradėjo atominius 
ginklus bandyti, kad “ga
vus pirmenybe apsiginkla
vime prieš TSRS”. Toks 
Vakarų elgesys privertė ir 
Tarybų Sąjungą atnaujinti 
atominių ginklų bandymus.

NETVIRTA BURMOJE 
MILITARISTŲ JĖGA
Rangoonas. — Militaris- 

tų grupė, kuri pagrobė į 
savo rankas šalies galią, ne- 

’ sijaučia tvirtai. Generolas■j* i • : OlJCVVCvzlCV Vt JL X v(AX« V ACAM

Jungti- Ne Win, tos grupės vadas,
teisinasi, kad tai nebuvo 
“mill tarinis perversmas”, 
bet “demokratijos keliu” jį 
pakvietė dabartinis, premje
ras U NU, kuris pasitrauks 
spalio 28 d.

San Diego, Calif. — Vice
prezidentui Niksonui nepa
tinka tie, kurie kritikuoja

SUBMARINES JAU 
56 DIENOS JŪROJE

Washingtonas. — Kari
nio laivyno viršininkai pa 
skelbė, kad atominės jėgos 
submarinas “Seawolf” jau 
56 dienos randasi po vande
niu. Tai daro išbandydami, 
kain ilgai submarinai gali 
išsilaikyti pasinėrę į jūrą.

mer C. Menkei, žymus išra- JAV apsiginklavimą.
dejas aviacijos srityje, ras
tas gyvenąs kaipo bastūnas 
(hobo). Jis taip gyvena jau 
nuo birželio mėnesio. The 
Polaris Engineering Co. ga
mina lėktuvams įrengimus 
pagal Meukelio išradimą ir 
gavo $5,000,000 vertės val
džios užsakymą. Iš tų pini-

Čionai mirėCincinatti.
buvusio senatoriaus Tafto 
žmona. Ji jau buvo 68 nietų.

gų Meukelis .. gali gauti 
$150,000, kaipo trečią pro
centą nuo kompanijos įplau
kų.

SAKO: “ČIANGAS JAU 
GALINGESNIS”

Washingtonas. — Valsty
bės. departmentui ir Penta
gonui artimi žmonės sako, 
kad dabar čiang Kai-šekas 
jau yra galingesnis ant 
Quemoy ir Matsu salų, negu 
buvo pirmiau. Ten pristaty
ta galingų Amerikos kanuo- 
lių ir kitokių ginklų.
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Be jokių išsisukinėjimų!
AUKŠČIAUSIO TEISMO vėliausias (paskelbtas 

rugs. 29 d.) sprendimas dėl segregacijos panaikinimo vie
šosiose mokyklose, mums rodosi, geras. Sprendimas bu
vo padarytas vienbalsiai visų devynių teisėjų.

Teismas tarė tiems, kurie bando visokiais suktais 
būdais, atsisakyti vykdyti gyveniman teisminius spren
dimus, kad taip daryti jokiu būdu neleistina. Į viešąsias 
mokyklas turi būti priimti negrai lygiai su baltaisiais.

Ką dabar darys baltieji šovinistai Arkansas valstijo
je ir kitur, dar per anksti sakyti. Teismo sprendimo vyk
dymas, aišku, labai priklausys nuo valdomųjų valdžios 
organų. Jei jie ryžtingai prieš išsisukinėtojus kovos, tai 
ir bus laimėta labai svarbi istorinė kova.

Svarbieji įvykiai rugsėjo menesį
KARO PAVOJUS TOLIMUOSIUOSE RYTUOSE. 

Vos sumažėjo karo pavojus Artimuosiuse Rytuose, kaip 
jis dar labiau k-kilo Kinijos pakraštyje.

Kinijos salos Quemoy ir Matsu neturėtų tokios svar
bos, jeigu ten Kai-šekas neturėtų sutraukęs apie 100,000 
vyrų armijos. Quemoy salos vietomis mažiau trijų mylių 
nuo Kinijos sausy no. Jeigu Kinija nebandytų tų salų at
siimti, tai Čiang Kai-šeko jėgos bile valandą galėtų įsi
veržti į Kiniją ir jai padaryti nuostolių.

Dulleso-Eisenhowerio politika susilaukė Amerikoje 
aštrios kritikos iš demokratų partijos eilės žmonių, kaip 
Achesono, senatoriaus Greeno, buvusio N. Y. valstijos 
gubernatoriaus H. Lehmanorir kitų.

Tarybų Sąjunga pasisakė, kad ji pilnai stovės su Ki
nija, jeigu pastaroji bus užpulta. Chruščiovas savo laiš
ke Eisenhoweriui rašė, kad tik tada išnyks karo pavopus 
Kinijos pasienyje, kada JAV atitrauks savo, jėgas iš For- 
mozos užlajos srities.

Anglijoje Darbo partijos konvencija vienbalsiai pa
sisakė, kad Quemoy ir Matsu salos būtų grąžintos Kini
jai, o Formoza laikinai pavesta Jungtinių Tautų globai 
ir leista jos gyventojams nusibalsuoti: ar jie nori būti su 
Kinija, ar atskira vąlstybę.,..

JURŲ TERITORINIAI VANDENYS. Su visu griež
tumu vėl iš-kilo klausimas: ant kiek mylių nuo kranto jū
rų pakraščiai skaitomi teritoriniais vandenimis tos ša
lies, kurios yra sausumos krantai.

Anglijos žvejai veržiasi į Islandijos pakraščius ir 
gaudo žuvis. Mažoji Islandija neturi karinių jėgų, kad 
anglus nuvytų. Bet Anglija yra priversta skaitytis su 
12—kos mylių teritorinių vandenų principu Tarybų Są
jungos, Venezuelos, Danijos, Indonezijos ir visos eilės ki
tų valstybių. Atrodo, kad jūrų teritorinių vandenų prin
cipas bus svarstomas Jungtinėse Tautose.
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JUK GERAI, KAD IR 
LIETUVIAI MOKOSI

Kunigų “Drauge” (rugs. 
1 d.) J. Varnas nusiminu
siai skundžiasi:

Bolševikų Sputniko paleidi
mas nepaprastai daug 
bėjo jų propagandai, 
kas, nustebintas tuo jų 
j imu technikos srityje,
žino savo kritiškumą jų at
žvilgiu ir pradėjo svyruoti ir 
net tikėti daug kam, ką jie 
skelbia apie save. Toks svyra
vimas jau matytį ir kai kurių 
lietuvių tarpe. Net ir spaudoje 
kartais pasitaiko pasisaky
mų, kurie rodo, kad jau ir 
mūsų tarpe atsiranda prade
dančių pasitikėti bolševikine 
statistika ir apskritai jų skel
biamais duomenimis apie jų 

( gyvenmią.

Dalykas gi tame, kad to
ji “bolševikinė statistika” 
pasirodė šimtu proėentų tei
singa. Tai jau įsitikino vi
sas galvojantis pasaulis. 
Tik mūsų klerikalai, maty
ti, nieko neišmoko ir nieko 
nepamiršo ir tąja statistika 
dar vis nepasitiki.

Gerai, kad lietuviai neat
silieka nuo kitų ir mokosi iš 
istorijos. Vis daugiau ir 
daugiau jų pamato ir įsiti
kina, kad socialistiniuose 
kraštuose daroma milžiniš
ka pažanga visose gyvenimo 
srityse.

IR JIS SKAUDŽIAI 
NUSIVYLĘS

Taip vadinamos “Pasau
lio lietuviu bendruomenės” 
koncertai buvo prasti, ne
pavykę. Juos gana smar
kiai ir rinitai pakritikavo 
ponia Tysliavienė. Dabar 
prąbilo ir kanadiškių dipu-. 
kų organo “N., Lietuvos” 
redaktorius Jonas kardelis, 
kuris, paprastai, labai Įin- 

Is Jimgt Tautų asamblėjos

INTEGRACIJA IR PIETIEČIŲ REAKCIJA, Artė
jant mokyklų atidarymo laikui pietinių valstijų rasistai 
padarė viską, kad neleisti negrų vaikams kartu mokytis 
su baltaisiais.

Federalinė vyriausybė ir Jungtinių Valstijų Aukš
čiausias Teismas daro pastangų, kad panaikinus segre
gaciją, kad atidaryti duris negrų jaunimui į bendrąsias 
mokyklas.

JAPONIJOJE liaudies pastangos verčia tos šalies 
valdžią kelti klausimą persvarstymo sutarties reikale 
Jungtinių Valstijų karinių bazių. Jeigu karas kiltų su 
Kinija, tai prie dabartinės sutarties Japonija būtų jin 
įvelta, nes Amerikos kariniai lėktuvai ir laivai gali veik
ti prieš Kiniją iš bazių Japonijoje. Suprantama, kad Ki
nija ir jai gelbstinčios valstybės imtųsi žygių prieš bazes 
Japonijoje.

Tik tada pasaulyje baigsis neramumai ir karo pavo
jus, kada karinės bazės bus visur likviduotos ir svetimų 
valstybių armijos atšauktos.

AMERIKOS DEFICITAS. Jungtinių Valstijų vy
riausybė per vienus metus turėjo virš 12 milijonų dolerių 
deficito. Federalinės skolos jau siekia *85 bilijonus dole
rių, arba po $5,500 kiekvienai šeimai. Įskaitant valstijų, 
apskričių ir miestų skolas, tai kiekvienai šeimai yra dau
giau, kaip po $12,000.

JUNGTINIŲ TAUTŲ ASAMBLĖJA. Rugsėjo 16 
dieną New Yorke prasidėjo Jungtinių Tautų 13-oji 
Asamblėjos sesija. Dienotvarkyje yra daug klausimų, 
bet bile kurį jų svarstant jaučiamas karo pavojus Toli
muosiuose Rytuose.

w.: Jeigu Kinija būtų priimta, jeigu Vakarų diplomatai 
norėtų pasaulyje taikaus sugyvenimo, tai visi Jungtinių 
Tautų svarstomi klausimai lengviau išsiristų. Bet tenka 
apgailėti, kad Vakarų valdonai ir diplomatai dar neina 
linkui to.

ALŽYRO LIAUDIES VALDŽIA. Kairę mieste, 
Jungtinėje Arabų Respublikoje, įsisteigė Alžyro liaudies 
vyriausybė. Tuojau visa eilė Afrikos ir Azojos šalių ją 
pripažino. Galima laukti, kad Alžyro liaudies kovos už 
išsilaisvinimą bus daugiau organizuotos ir sėkmingesnės.

(Mūsą korespondento)

Jungtinės Tautos.—“Ste
bėtojų grupė,” kurią pasky
rė Jungtinės Tautos, ir kuri 
dabar veikia Artimuosiuose 
Rytuose, pateikė savo ra
portą apie tenaitinę padėtį. 
Raportas buvo paskelbtas 
tuojau po to, kai generali
nis JT sekretorius D a g 
Hammarskjoldas buvo pa
teikęs savo raportą-prane- 
šimą.

JT Stebėtojų grupė skel
bia, kad Libane viskas apri
mo ir žmonės pradeda ramų 
gyvenimą. <

Jeigu pirmiau buvo skel
biama, kad iš Sirijos gink
luoti būriai peržengia Li
bano sieną ir čia veikia, tai 
dabar, pastaruoju laiku, 
Stebėtojų grupė nieko pana
šaus nematė.

žodžiu, šis Stebėtojų gru
pės raportas sakyte sako: 
amerikiniai kariai turėtų iš 
Libano trauktis; jų ten il
gesnis buvimas neturi jokio 
pateisinimo.

KODĖL VISKAS 
APRIMO?

Aprimo ten viskas dėl to, 
kad Libane pasikeitė val
džia: senoji, ėjusi prieš 
Jungtinę Arabų Respubliką 
ir bendrai prieš arabiškų 
tautų vienybę, tapo pakeis
ta nauja, kuri viešai pareiš
kė, jog su J AR palaikys ge
rus santykius.

Anglijos delegacijos narys 
Sir Pierson Dixon paskleidė 
savo valdžios oficiali raštą, 
pasisakant, kad Anglija iš
trauks iš Jordanijos savo 
Itariuomenės dalinius. Ji sai, kurie ligi šiol bylojo 
,pradės iš ten juos ištraukti už “Vakarus 
su spalio 20 d. ;

kęs klerikalams ir smetoni- 
ninkams pataikauti. Girdi: 
jeigu buvo norima pasirodyti 
tarptautiniu meniniu mastu, 
tai reikėjo tokiu mastu pasi
rodyti. Deja, taip ir iš tolo 
nebuvo pasiruošta.

Kardelis skundžiasi, kad 
kameriniame koncerte visai 
n-epasirodoė č e 1 i s t a s M. 
Saulius, o Iz. Vayliūnas 
grojo iš gaidų, atmintinai 
nemokėjo melodijos. Jis tei
singai pastebi:

Nė vienas solistas, išei
nąs į sceną su gaidomis, ne
gali pretenduoti i tarptautinę 
areną.

Nė kiek ne geriau išėjo ir 
s u “didžiuoju koncertu” 
Carnegie salėje. Jis “nebu
vo tinkamai paruoštas.”
Visiškai mizernai pasirodė 
koncerto dirigentai. Jie ne
sugebėjo— 
apimti ne tiktai suvestini cho
rą, bot ir simfoninį orkestrą 
ir tą, jau sudėtingą ansamblį, 
tinkamai vesti. Ir Ą. Mikuls
kis ir K. Steponavičius... pasi
rodė tokiam ansambliui nepa- 
isruošę.

i

Ypatingai J. Kardeliui 
nepatiko K. Steponavičius. 
Jis, girdi, net—
neturi pakankamos dirigavimo 
simfoniniam ansambliui 
mos.

Kardelis sušunka ■
Ir pikta buvo, kad gi 

turime, tokiam, koncertui 
dirigentų — V. Marijošių, J. 
Kačinską, Št. Gailevičių, kurių 
kiekvienas būtų galėjęs tin
kamoje aukštumoje parodoyti 
puikius, 
kūrinius 
suvesti 
vius. ‘

for-

mes
gerų

mūsų kompozitorių 
ir j menišką visumą 
visus koncerto daly-
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Deja, jie nepasirodė. Dar 
iki šiol nebuvo išaiškinta,

SAUDI ARABIJOS 
NUOMONĖ

Generaliniuose debatuose, 
kurie dar vyko pereitą Sa
vaitę, kalbėjo ir kitų arabiš
kų respublikų delegatai.

Įdomią kalbą pasakė Sau
di Arabijos delegatas Ah- 
madas Shukairy. Jis siūlė, 
kad Jungtinės Tautos at
šauktų savo rezoliuciją, pa
gal kurią buvo įkurta Izra
elio valstybė.

Kitais žodžiais: Saudi A- 
rabija nori, kad Izraelis 
kaip žydų valstybė turėtų 
būti panaikintas; Palestina 
turėtų būti palikta arabiška 
šalimi; tūkstančiai arabų, 
kuriuos izraelitai išvijo iš 
Izraelio, turėtų grįžti atgal, 
atsiimti savo žemes, savo 
namus, kuriuos kadaise tu
rėjo, ir lai gyvena kaip gy
veno.

Ahmadas Shukairy, aiš
ku, čia nepasakė daug nau
jo; jis tik pakartojo, ką 
arabiškų tautų valdau at
stovai seniai kartoja: kol 
Izraelio valstybė Palestino
je bus, tol tame pasaulio 
krašte nebus ramybės.

Panašiai, tik kitais žo
džiais, pasisakė ir Libijos 
atstovas-delegatas Mahied- 
dube Feikini. Jis sakė, jog 
amerikiečių ir britų ištrau
kimas iš Artimųjų Rytų ka
riuomenių ramybės ir pa
stovumo ten neatsteigs.

Tenka priminti dar ir tai, 
kad šiuo metu JT Asamb
lėjoje kaž' kaip susidarė ar
timesne arabiškų tautų vie
nybė. Po revoliucijos Ira
ke, po valdžios pasikeitimo 
Libane pasinaikino du bal-

i,” kurie arabiš
ku tautu solidarumą ardė.v v ’ n *■ 

kodėl minėti dirigentai bu
vo ignoruojami arba igno
ravo minėtus koncertus.

Kaip ten nebūtų, dėlei tų 
nepavykusių koncertų 
bar eina vaina.

da-

PREZIDENTO IKE 
SUSIRŪPINIMAS

Spalis yra svarbus mėnuo 
tuomi, kad lapkričio pra
džioje įvyks kongresiniai 
rinkimai. Abidvi didžiosios 
kapitalistin ės partijos 
švaisto to milijonus dolerių 
laimėjimui rinkimų. Repub- 
likonų skaudus praleimėji- 
mas Maine valstijoje labai 
išgąsdino ir sunervavo ir 
patį prezidentą Eisenhowe- 
rį. Jis dabar leidžiasi su 
prakalbų maršrutu už re- 
publikonų kandidatus. Žada 
nusiduoti net iki Californi- 
jos.

Savo pirmoje prakalboje 
prezidentas kritikavo ir ba
rė savo partijos veikėjus ir 
eilinius žmones. Už visus 
nepasisekimus jie patys esą 
kalti. Vienoje . vietoje jis 
smarkiai sušuko: “Jūs rin
kimų nelaimėsite sėdėdami 
ant rankų!” Prisiminė ir 
Maine valstijos prakišimą 
demokratams. Jeigu, girdi, 
“visi užsiregistravę republi- 
konai būtų ėję ir balsavę, jų 
visi kandidatai būtų laimė
ję. Deja, jie nėjo ir nebalsa
vo.”

BET KODĖL 
NEPAKLAUSĖ?

“N. Y. Herald Tribune” 
(spalio 3d.) labai rūsčiai 
išbarė Tarybų Sąjungą už 
atnaujinimą atominių bom
bų bandymų. Girdi, “sovie
tai pasielgė veidmainin
gai”. Kodėl? Ogi todėl, kad 
jie pažadėję bandymų nebe
daryti.

Tas tiesa. Bet jie taipgi 
sakė, kad jie bus priversti 
bandymus atnaujinti, jeigu 
Amerika ir Anglija nesusi
laikys nuo bandymų. Gi 
Anglija ir Amerika, kaip ži
nia, nesusilaikė — netgi dar 
padidino ir patankino tuos 
bandymus. Ir šiandien pat 
mūsų Ne vados valstijoje 
beveik kasdien sprogdina
mos atominės ir vandenili
nės bombos.

Jau pešasi už 
karinius pelnus

Washingtonas. — Mūsų 
vyriausybė per metus išlei
džia kariniam pasiruošimui 
apie 20 bilijonų dolerių. Se
natorius B. Smathers, de
mokratas iš Floridos, reika
lauja, kad gynybos išlaidos 
būtų taip padalinamos, 
idant kiek tektų ir 
žiems biznieriams.

ma-

Jis sako, kad prie dabar- & Dyson Carter. 
tinės tvarkos, tai maži biz
nieriai gauna tik 2 procen
tus tų pinigų, o visus kitus j kates ir higienos mokytoja, 
susigrobia stambūs ginklų rašytoja, kalbėtoja. Jos 
ir amunicijos gamintojai.

V AK ARŲ VOKIEČIAI 
MITINGAVO BERLYNE

Berlynas. — Vakarinės 
Vokietijos parlamentas 
(Bundestag) posėdžiavo va
karinėje Berlyno dalyje. Tai 
buvo kaip ir pasirodymas, 
kad Berlynas tebėra ir Vak. 
Vokietijos sostinė. Kalbėjo 
apie Vokietijos vienybę. Sa
kė, kad patys vokiečiai ją 
turės įvykinti.

Paryžius. — Premjeras 
de Gaulle sako, kad Francū- 
zijos parlamentariniai rin
kimai įvyks apie vidurį lap
kričio.

Gamtoje yra taip sutvar
kyta, kad nei vienas gyvas 
daiktas nestovi ant vietos. 
Visi juda, kruta, ieško ko 
geresnio dėl savęs, o reika
lui esant, kovoja dėl savo 
geresnių gyvenimui sąlygų.

Tas pats yra progrese- 
moksle. Kiekvienas naujas 
išradimas juda, plečiasi, 
teikia žmonijai palengvini
mus dėl pasekminge s n i ų 
kasdieniniu darbu atlikimo. 
Mes, žmonija, darbininkų 
klasė, gyvendami aukšto 
progreso-mokslo išsivysty
mo gadynėje, turėt u m ė m 
lavintis, žengti vis aukštyn 
ir aukštyn, kad nors dalinai 
galėtumėm pilnai pasinau
doti to aukšto prakilnaus 
mokslo daviniais.

Buvo laikai, kada vyras 
vos tik galėjo pasirašyti sa
vo vardą ir pasiskaityti 
maldaknygę, Tada skaitė 
save “dideliu, mokytu” vy
ru, o moterys tai buvo tik 
taip sau sutvėrimas — vy
rui žaislas. Apie moters 
mokslą nebuvo reikalo nė 
kalbėti. Bet šiandien mūsų 
gyvenimas mums rodo ką 
kitą. Šiandien mokslas kaip 
vyrams, taip ir moterims 
yra būtinas dalykas, kaip 
kad duona ir druska žmoni
jos gyvenime. Tad turėki
me tą supratimą, kad pro
gresas, apšvieta ir mokslas 
yra aukščiausias žmonijos 
idealas. O kad tą permaty
ti aiškiai ir suprasti pilnai 
jo vertę, kokius palengvini
mus jis neša žmonijai, mes 
turime visokiais galimais 
būdais siekti jo, rengtis prie 
aiškaus supratimo ne vien 
tik kad mes patys galėtu
me naudotis juo, bet kad 
galėtume paaiškinti ir 
tiems, kurie dar mažai tuo 
rūpinusi.

Mes turime Lietuvių Lite
ratūros Draugiją, kuri per

Darbininkų Sveikata
J. J. Kaškiaučius, M. D.

SVEIKATA TARYBŲ 
SĄJUNGOJE

Pradedu seriją straipsne
lių apie sveikatos dalykus 
Tarybų Sąjungoje. Tarybų 
Sąjunga — pati įdomiausia 
šalis visame pasauly. Jos 
pasiekimai medicinos srity
je gal už vis įstabesni. La
bai, labai daug mes visi ga
lime pasimokyti iš Tarybų 
Sąjungos apie sveikatos už
laikymą, apie ilgą, ir nau
dingą, darbingą gyvenimą.

Prieš keletą savaičių ge
rai mums žinomas sveika
tos kultūros šalininkas ir 
gamtinio maisto skelbėjas, 
atsiuntė man įdomią kny
gą: ‘Science of health and 
long life in the USS.” Kny
gą parašė du įžymūs Kana
dos pažangūnai, daktaras 
Karteris ii’ jo žmona: Char-

Šarlota Karteri ene — me
dicininė sesuo, slaugė, svei- 

vyras, daktaras Daisonas 
! Karteris — m o k slininkas, 
rašytojas, sveikatos lekto
rius. Jo knygos išverstos Į 
Europos ir 'Azijos tautų 
kalbas. Pažangos, taikos ir 
sambūrio skelbėjas.

Dr. Karteris su žmona 
plačiai apkeliavo Tarybų 
Sąjungos žemę dukart: 
1950 ir 1955 m. Parašė 
savo įspūdžių ir patyrimų 
knygą.

Knygos įvade abu auto
riai pareiškia: Mes norime 
pasiimti skaitytoją kartu 
su mumis į sveikatos kelio
nę po TSRS. Du kartu mu
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43-jus metus išleido 63 
stambias įvairiais klausi^ 
mais knygas. Ir per 20 me
tų su viršum leidžia žurna
lą “Šviesą.” Mes visi LLD 
nariai-turime tas knygas. 
Skaitykime, studijuo k i m e 
jas, nes tik knygas skaity
dami papildysime savo su- 
pratimą-žinojimą ir palipsi
me daug aukščiau progreso- 
mokslo srityje.

Neužtenka dar to. Dabar 
yra galimybių gauti viso
kiais klausimais knygų iš 
mūsų senosios tėvynės Lie
tuvos. Nusipirkime ir skai
tykime jas. Sužinosime 
gražių, svarbių dalykų,' 
kaip mūsų broliai ir sesės, 
Tarybų Lietuvos piliečiai/ 
pasiaukojusiai dirba dėl 
laisvo, laimingo sau ir visai 
žmonijai gyvenimo.

Tad, kurie dar nepriklau
sote prie LLD, ar kurie del; 
vienokių ar kitokių priežas
čių buvote pasitraukę iš 
jos, grįškite j ją, dėkitės 
prie jos, tapkite jos nariais 
ir naudokitės jos išleistomis 
knygomis. Mes, kaipo žmo- k 
nijos dalis, turime šviestis, y 
žengti s u progresu, s u 
mokslu pirmyn.

Prie to, dar norisi primin
ti ir tai, kad mes kiekvie
nas ir kiek galėdami pasi
darbuotume mūsų spaudai 
—“Laisvei” ir “Vilniai.” 
Bandykime atsinaujinti sa
vo prenumeratas, pakalbin
kime ir kitus, kad tą patį 
padarytų, kad įstaigoms 
nereikėtų siuntinėti paragi
nimų.

Metai eina prie pabaigos. 
Mūsų pareiga bent kiek pa
sidarbuoti organizacijoms 
ir spaudai, gavime naujų 
narių ir skaitytojų.' ! Tad 
dirbkime visi, kiek mūsų 
spėkos leidžia. J i Į
' Anna Wellus 

du plačiai apvažinėjome Ta
rybų Sąjungą. Susipažinom 
su daugeliu įžymių specia
listų gydytojų sveikatos 
mokytojų ir tyrinėtojų. Pa- , 
tys daug patyrėme. Daug 
ką girdėjome iš paprastų 
žmonių ir iš sveikatos cent- 
rų-kurortų darbuotojų.

Trys dalykai mums pa
stovų padarė įspūdį:

1. Tarybų Sąjungos žmo
nės labai susidomėję svei
katos dalykais, — ką jie tu
ri daryt, kad būtų sveiki. .

2. Medicinos autoritetai 
juos nuoširdžiai padrąsina 
ir moko. “Kai susirgsi te, 
kreipkitės į mus. Bet svei- 
kata nėra gaminama ligo
ninėse. Kad būtumėt svei- 
ki, kiekvienas privalote var
toti mokslinius svei k a t o s 
principus.”

3. Medicinos mokslinin
kai Tarybų Sąjungoje tvir
tina, kad sveikata yra gani-? 
tinis žmogaus gyvenimas., 
Jie giliai tyrinėja, kaip 
žmonės turi gyventi sveikai

Nuostabūs tarybinių gy- • 
dytojų pasiekimai. Jie tu
ri “sputnikus” ir žmonių 
sveikatos srityje.

ŠYPSENOS
Nėra tokia bloga

Atėjo apdraudos kompa
nijos agentas pas jaunave
dį ir jam sąko:

“Dabar, kai apsivedei, 
apdrausk savo gyvybę.”

Vaikinas: “Ji nėra tokia 
pavojinga, kaip tu įsivaz-į 
duoji”. j

f



Iraną jau galima i Laiveliai, gaminami 
vadinti Persija iš plastikos

Per tūkstančius metu 
Persija buvo žinoma tuo 
vardu. Bet prieš 25 metus 
dabartiniams persijos val
donams užėjo noras pasiva
dinti Irano vardu. Ir jeigu 
kas pa vadindavo senu, 
Įprastu vardu, tai jiems ne
patikdavo.

Į pietus nuo Irano (Persi
jos) yra didele Indijos did- 
jūrio užlaja, kuri nuo senų 
laikų vadinama Persijos 
užlaja (Persian Gulf). Ka
dangi iš pietvakarių pusės 
prie tos užlajos yra kelios 
arabškos valstybės, tai jos 
nusitarė ir Persijos užlają 
perkrikštyti Arabiškąja už
laja. Nėra senosios Persi
jos, nereikia nė Persijos už
lajos,

Arabų pasielgimas nepa
tiko Irano valdytojams. Jie 

| pasiuntė arabams protestą, 
^reikalaudami, kad Persijos 
užlaja vadintųsi senu var
du. Arabai atsakė: “Jūsų 
protestas neturi pamato 
nelogiškas, nes jūs patys 
atsisakėte nuo Persijos var
do ir vadinatės Iranu.”

Dabar Irano valdonai 
skelbia, kad jie nieko prieš 
tai neturės, jeigu Iraną vėl 
kiti vadins Persija.

...gvazdikai nemėgsta 
triukšmo. Jeigu juos paso
dintume prie radijo, jie 
greitai nuvystų.

VIKTORAS DAUSA

Tarybų Sąjungos inžinie
riai pagamino iš plastikos 
laiveli, kuris sveria tik toną 
ir pusę. Laivelyje galima 
vežti 15 tonų prekių. Lai
velis ir jo įrengimai paga
minti iš plastikos.

Pasirodė, kad tokie laive
liai daug lengvesni ir drū- 
tesni už medinius ir yra 
tinkami plaukiojimui upė
mis.

TSRS krausto žuvis
Tarybinė žinių agentūra 

TASS pranešė, kad moks
lininkai per dvejus pasta
ruosius metus iš Sachalino 
ir kitų Tolimųjų Rytų sri
čių. į Murmansko sritį per- 
kraustė 16,000,000 ikrų 
“gorbuškos” tsalmonų).

Mokslininkai sako, kad 
bandymai gerai pavyko ir 
pasekmingai veisiasi žuvys 
naujuose jūrų plotuose.

“LAIKA” ANT 
PAPIROSŲ

Antrajame tarybiniame 
sputnike buvo patalpintas 
šuo vardu “Laika.” Dabar 
Tarybų Sąjungoje paga
minti papirosai, ant kurių 
viršelio yra sputnikų ir 
“Laikos’ ’atvaizdai. Tie pa
pirosai ir vadinasi “Laika.”

Pirmasis gyvūnas “Lai
ka” skraidė aplinkui žemės 
kamuolį.

Šilkas išbuvo 
žemėje 400 metų

Kinijoje tyrinėtojai atka
sė kapą buvusio imperato
riaus Wang-Li, kuris buvo 
palaidotas 1620 m. Greta 
imperatoriaus palaidotos ir 
dvi jįo žmonos. Jų grabai 
buvo įrengti 65 pėdų pože
myje'. Imperatoriaus gra
bas pagamintas iš šilko. Ša
limai į specialias šilkines! 
patalpas padėta' visokių 
auksinių ir sidabrinių or
namentų.

Pasirodo, kad šilkas išsi
laikė pilnoje tvarkoje—rie- 
supuvo' lygiai, kaip ir auk
siniai’bei sidabriniai orna
mentai.

Laivelis, nuplaukęs 
2,550 mylių

Į Maui salą, Hawajuje, at
plaukė keturi žmonės laive
liu “Lehi IV.” Laivelis yra 
tik 28 pėdų ilgio ir 15-kos 
pločio.

Laivelis plaukė be moto
ro, atsidavęs “jūrų valiai.” 
Jo įgulos žmonės tik irklais 
pasigelbėdavo.

Iš šalies žiūrint ši kelionė 
tik šiaip sau. Bet moksli
ninkai mato tame nemažai 
svarbos. Kelionė įrodo, ’ kad 
ir prieš tūkstantį' metų 
žmonės galėjo panašiais lai
veliais atlikti keliones nuo 
didesnių sausynų linkui sa
lų, arba nuo salų linkui 
sausynų.

DOMI

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
ŽENKLELIS

Pagarbai Jungtinių Tau
tų prie jų priklausančios 
valstybės išleidžia pašto 
ženklelius. Vėliausias yra 
su atvaizdu, kur pasaulį 
laiko iš keturių pusių ketu- 
riu rasiu žmonių rankos. 
Aplinkui lotynų, anglų, ru
sų ir f r a n c ū z ų kalbomis 
skelbia žmogaus teisių obal- 
sį.

JAU NYKSTA ARAI
Jungtinės Valstijos yra 

pasirinkę savo herbui dras
ku n išką baltagalvį arą. Jo 
atvaizdas yra ant pinigų, 
valstybinių antsp a u d ų ir 
vėliavų. Bet tie arai jau 
baigia išnykti.

...kilometras turi 3,250 
pėdų ilgį, o amerikoniška 
mylia 5,200 pėdų.

Piktas raganosis
Raganosių jau nedaug be

liko pasaulyje. Jų dar yra 
pietinėje Azijoje ir Afriko-j 
je. Afrikos raganosiai ma
žesni už Azijos ir jie turi 
po du rągus ant nosies.

Tai nesvietiškai pikti gy
vūnai. Jų piktumas tai jų 
nelaimė. Daug jų žuvo per- 
pykę puldami neįveikiamus 
dalykus.

Štai Afrikoje važiavo 
amerikietis biznierius O. 
W. Paul “Chevy” automo
biliu, kuris svėrė 3,400 sva
rų. Pakelėje pasisuko 3,000 
svarų raganosis, įpykęs 
puolė automobilį, drožė jam 
į priekį. Automobilis nu
kentėjo, Mr. . Paul išliko 
sveikas, o raganosis už de
šimties minučių pastipo.

Gyvatės, tai labai keisti ir 
įdomūs sutvėrimai. Vienos 
iš jų gimdo vaikus, o kitos 
išperi.

Dar tik 20 metų praėjo, 
kai šeškų spalva buvo tam
siai ruda, o šiandien randa
si virš 30 skirtingų spalvų. 

m •' — * • “• • •
Australijos meilės paukš

čiai neatsiskiria ir neaplei
džia vienas kito nė trum
pam laikui. Jie glaudžiai 
meilėje gyvena iki mirtis 
juos perskiria.

• • •
Kiekvieno žmogaus kū

nas turi savyje 639 atskirus 
raumenis.

• * — * —
Kada vulkanas Krakatoa 

sprogo ir išsiveržė 1883 m., 
jis tiek daug paskleidė dul
kių ore, kad beveik per dve
jus metus dalinai užtemdė'
spalvotą saulėlydį visame 
pasaulyje. 

• • •
Vienas trečda 1 i s JAV 

žmonių per daug sveria — 
nutukę. Iš to skaičiaus 60 
% — jau senstelėjusios mo
terys, nuo 55 iki 70 met. 
grupėje.

Philadelphijoj per šių 
metų pirmutinius tris, mė
nesius iš miesto labdaringų 
įstaigų slaugės aplan-kė 
biednus ligonius įvairiose 
miesto dalyse 39,497 kartus;

~~ • “ • •
Seniau buvo manyta, kad 

blondinės merginos buvo la
biausiai vyrų mėgiamos. Ta
čiau vėliausi tyrimai paro-

de, kad vyrai du prieš vie-
ną mėgsta brunetes, 23 °/o 
mėgsta blondines, o 12 c/o 
mėgsta raudongalves.

Neseniai Egipte atrasta 
mediniai irklai 4,700 metų 
senumo. Juos iškasė iš Fa
raono kapų, kur buvo palai
doti 2,746 m. prieš Kristų. 
Irklai gerame stovyje.

Rusijos caras Aleksan
dras didysis savo kariuome
nę maitindavo svogūnais 
prieš mūšius su priešais, 
kad kareiviai būtų drąsesni 
ir smarkesni.

Taipdgi mūsų šalyje kož- 
nais metais vyksta į proti
nių ligų ligonines gydytis 
750,000 žmonių. 

• • •
JAV randasi net 8-nios 

Maskvos. Viena Arkansaso 
valstijoj, o kitos Idaho, In
diana, Iowa, Kansas, Penn
sylvania, Tennessee ir Ver
mont.

JAV kas. trečias asmuo 
turi telefoną.

Šiemet Francūzijoje mirė 
31 metų amžiaus žąsis. Ir 
prieš savo mirtį paskuti
niais metais dar sudėjo 23
kiaušinius.

Per praėjusį dešimtmetį 
į JAV atvyko 2,000,000 ita
lų.

Kiekvieno žmogaus sme
genys išleidžia elektros 50- 
tą dalį milijono voltų jėgos.

JAV 5 % kiaulių turi sa
vo skilviuose opas (ulce- 
rius). Kuo jos rūpinasi?..

* ■■ • — •
Praėjusiais metais Phila- 

delphijoje mirė 42 % nuo 
širdies ligų ir 18 % nuo vė
žio. 

• • •
JAV nuo 1900 žmonių gy

venimas pailgėjo 22 metais.

Keršto šaukiasi 132,000. Lietuvos gyventojų kraujas
nuo savo vaikų atsiskirti”... dikius ir juos 

Kaltinamasis Karstenas davo į duobę.
(b u V. pasienio ■ policijos

gyvus mes-

Moterys gyvena ilgiau už 
vyrus dėl to, kad jų kiaušy-^ 
dės (ovarai) gamina labai; 
stiprius hormonus. Jeigu tų 
moteriškų hormonų su 
adaU įleidžiama į kraują 
vyrams, tuomet vyrai grei-< 
tai sumoterėja. Jiems užau
ga krūtys ir pasireiškia ly
tiškas nejėgumas. Taip sa- 
ko daktaras P. J. Hartman.'

Svjestinis paukštis. Pieti
nėje Amerikoje rand a s i 
paukščiai vardu “guacha-: 
ro”. Jie tokie riebūs, kad tų 
šalių gyventojai gaudo juos
ir užmušę sutirpdina ir rie
balu.^ naudoja visur vietoj 
sviesto.

Pregresas

Porthsmouth, Anglija. — 
Paminėta 200 metų sukak
tis nuo admirolo Nelsono 
gimimo. Laivas “The Victor. 
ry”, kuriuomi Nelsonas, lai
mėjo daug pergalių, dabar, 
apšviestas elektra.

Washingtonas. — Atsi-. 
tarnavę generolai, su J. De-; 
vers priešakyje, sako, kad. 
taikai pasitarnautų, jeigu 

'Amerikos ir TSRS kariai,., 
dalyvavę Antrajame pasau
liniame kare, dažniau vizi
tuotų vieni pas antrus.

(Pabaiga)

SS brigados vadas ir eg
zekucijų komandų viršinin

kas Rasch dar keletą savai
čių prieš karo pradžią užda
rame' tarnybiniame pasi
kalbėjime aiškino, kad būsi
mi įvykiai turėsią nepa
prastos reikšmės. Būsima
me kare jau nebūsią galima 
tenkintis įprastiniais kovos 
būdais. Bėmė, teisindamas 
save, teisme pažymėjo, jog 
jis pirmąją karo dieną, pa
gal anksčiau duotą įsaky
mą, atidaręs užantspauduo
tą voką su slaptu įsakymu, 
kaip elgtis karui prasidė
jus. Tame, iš Berlyno duo
tame įsakyme buvę pabrėž
ta, kad reikia išnaikinti vi
sus “potencialius” priešus 
vokiečių kariuomenės užim
tuose kraštuose.

< Teisme Berne parodė, kad 
antrąją karo dieną (1941 
m. birželio 23 d.) buvo duo- 
ii įsakymai organizuoti eg
zekucijų komandas, kurios 
25 kilometrų buvusio Lietu
vos pasienio ruože turėjo 
vykdyti žudymus. Budelis 
bando teisintis, kad jam tas 
reikalas pasirodęs baisus. 
Jis atsiklausęs Berlyno, bet 
iš ten gavęs žaibo telegra
mą su įsakymu nedelsiant 
egzekucijas vykdyti.

“Tai buvo bendro pobū
džio tarnybinis reikalas,”— 
atsakė Bėmė į teismo pirmi
ninko klausimą, kodėl buvo 
naikinami Lietuvos gyven
tojai.

Liudininkas dr. Sandber- 
gis, buvęs specialios koman
dos vadas, už savo veiks
mus, ypač Estijoje^ po karo 
amerikiečių karinio teismo 
nubaustas mirties bausme, 
bet dabar esąs laisvėje, pa
tvirtino, kad jau karo išva
karėse buvo ruošiami kur
sai būsimų “specialių ko
mandų” vadams. Slaptose, 
iš anksto paruoš tose in- grandinėm

: “Ar visa ta sumuštos moterys buvo pri- 
komunisti-■ masinio šaudymo eiga ne- verčiamos bučiuoti puskari- 

. Vaikus at-
— Bėmė ciniškai į plėšdavo nuo motinų ir čia skaičius, esąs per mažas, ir 
“Tokia tuomet bu-'pat užmušdavo. O gestapi- 

“Juo grei-
tuo

strukcijose buvo nurodomą| Į klausimą: 
naikinti visus k____ Ltl -------- —
nius darbuotojus ir — be'pasirodė jam žiauri, nežmo-lninkių batus, 
jokios išimties visus žydus. |niška?” r>-—- ----

__  _„_x„ „i atsakė:
vo bendra padėtis. Buvo'ninkai ragino: 
stengiamasi masinius šau-įčiau iškasit duobes, 
dymus atlikti kuo grei- greičiau bus šventvakaris, 
čiau.”

Buvęs Klaipėdos policijos 
direktorius Fišeris-švederis 
prisipažino, kad masinių 
šaudymų metu neturėjęs jo
kio sąžinės graužimo. Jis 
net nežinąs, ar šiandien ki
taip pasielgtų, jei susidary
tų panaši padėtis. Klausi
nėjamas prisipažino egze
kucijose dalyvavęs ir net 
pats kai kuriuos suimtuo
sius nušovęs. Jis pasakojo, 
kad paskutinė auka Gargž
duose buvo jauna, gelton
plaukė, mėlynakė mergaitė. 
Ji stovėjo basa, išdidi ir at
sisakė nors žodį pratarti.

Hitleriniai žmogžudžiai 
K r e t i n g oje pirmosiomis 
okupacijos di-enomis sušau
dė 214 žmonių. Budelis Bė
mė teisme pareiškė, kad 
šaudomieji kretingiškiai bu
vo suvaryti į turgaus aikš
tę. Iš čia juos sunkveži
miais nugabeno į artimą 
miškelį ir sušaudė. Šaudė 
Klaipėdos Schultzpolizei ko
manda, dalyvaujant jos va
dui Fišeriui-švederiui. Vie
ną mėginusį pabėgti švede- 
ris pats nušovė. Jis nužu
dė ir kitą kretingiškį, kai 
tas puolė hitlerininką 
Harmsą. Bėmė teisme aki
plėšiškai įrodinėjo, jog jis 
tuo metu, kai kretingiškiai 
buvo šaudomi, pasišalinęs 
“žvalgytis, kaip atrodo Bal
tijos jūra.” Ar bereikia ei-, 
niškesnio, įžūlesnio prisipa
žinimo?

Vienas iš 
bar gyvenąs

Teismo metu Bėmė d a r 
kartą patvirtino, kad hitle
rininkai tiek okupuotos Lie
tuvos, tiek ir kitų kraštų 
žmones naikino pagal nuro
dymą: “sunaikinti vado
vaujančius, inteligentinius 
sluoksnius, kad jie negalėtų 
organizuoti pasipriešinimo 
sąjūdžių.”

Kaltinamasis Hersmanas 
pareiškė: “Instrukcijose bu- 

Ivo numatyta okupuotuose 
kraštuose, taigi ir Lietuvo
je, sunaikinti visus “politi
nius priešus” ir “gyvybės 
nevertus” asmenis.

Bėmė teisme patvirtino, 
kad jis karo ^pradžios dieno
mis kreipėsi į Dr. Stachlec- 
kerį, specialių komandų vir
šininką, klausdamas, kuriai 
komandai perduoti sugau
tus G a r g ž duose asmenis. 
Stachleckeris atsakęs, kad 
visus juos reikią sušaudyti. 
Tam reikalui Tilžės gestapo 
šefas Bėmė privaląs suda
ryti komandą iš gestapinin
kų ir SD vyrų. Kai buvę 
keliamas sušaudomųjų kal
tės klausimas, Stachleckeris 
trumpai pareiškęs: “Kaltės 
klausimas čia nieko nereiš
kia, svarbu įgyvendinti 
principą”...

Atsakydamas į klausimą 
apie žudynės Gargžduose, 
Bėmė nurodė, kad joms 
įvykdyti atvyko Klaipėdos 
policijos direktorius Fišeris- 
švederis.

Gargžduose buvo sušau
dyta 201 gyventojas. Šau
dymus įvykdė Klaipėdos 
Schutzpolizei komanda. 
Šaudomieji turėjo patys 
sau duobes išsikasti. Kai 
vieni buvo išžudyti, kiti tu
rėjo lavonus mesti į duobę kad žmones prieš nužudant

išeris-

liudininkų, da- 
JAV, pasakojo,

ir po to patys stoti mirties kankino ištisomis dienomis. 
Jis matė, kai iškankintos ir

Teisme buvo nurodyta, 
kad vykdant žudynes Kre
tingoje dargi vieno polici
ninko nervai neišlaikę ir jis 
šaudymų aikštėje nugriu
vęs. Policininką nunešę, o 
šaudymas vyko toliau.

1941 m. 30 d. Palangoje 
buvo sušaudyta 111 tarybi
nių piliečių. Kai visi suim
tieji jau buvo nužudyti, 
Hersmanas j šaudymų vie
tą atgabeno vaikų gydyto
ją, paimtą tiesiai iš ligoni
nės. Gydytojas stovėjo ap
sivilkęs baltu chalatu kaž
koks suglumęs. Ir tą minu
tę prapliupo automato seri
ja. Gydytojas krito į duo
bę. Kraujas raudonai nu
dažė baltą chalatą.

322 žmonės nuo hitlerinių 
budelių krito Jurbarke. Tai 
įvyko 1941 m. liepos mėne
sį. Vyriausias šaudymų or
ganizatorius ir čia buvo 
Tilžės gestapo viršininkas 
Bėmė. Jis bando teisintis, 
kad Jurbarke žudynes va
dovavęs Hersmanas, Tilžės 
SD viršininkas. Bet doku
mentai ir liudininkų paro
dymai patvirtina, kad Bė
mė, kaip ir kiti į jį panašūs, 
buvo tiesioginis žudynių or
ganizatorius. Jam matant 
buvo šaudomi moterys ir 
vaikai, iš pasmerktųjų ati
mami daiktai; nuplėšiami 
rūbai. Bėmės nurodymu, 
budeliai skaūdžiai sumuša 
lietuvį gydytoją, kuris at
vyko maldauti pasigailėji
mo savo kolegai žydui. 
Klausinėjamas, kodėl šaudė 
vaikus, Hersmanas įžūliai 
pareiškė: “Gal taip įvyko 
dėl to, kad tėvai nenorėjo

—Ar * paaiškindavo žmo- 
punkto vedėjas Smalinikųo- nėms, kodėl jie nuteisiami 
se) patvirtino, kad Bėmė'mirti? — naivokai skamba 
atvykęs j Jurbarką pyko, j teismo1 pirmininko klausi- 
jog n u m a t y tų sušaudyti

iškėlė

lietuvė "Ona R u d a i t ienė.' 
Jaudindamasi pasakoj a’; 
apie vienas žudynes, kurių 
atsitiktina liudininke teko 
jai būti. Senutės akyse 
hitleriniai budeliai sušaudė 
300 moterų ir vaikų.

Nuo susijaudinimo dreba 
senutės galva, nesulaikomai' 
rieda ašaros. Štai jos pasi
pylė upeliais ir moteris ne
begali nė žodžio ištarti.

Rūstūs žvalgsniai Ulmo 
salėje krypsta į žudikus, 
ku r i-e abe j i nga i d i rsčio j a 
pro langus, šypsosi, tarsi 
būtų nekalti. Tačiau kas 
nepažįsta jų, sužvėrėjusių 
banditų, kurie po žudynių 
nusiplovę kruvinas rankas 
sugebėdavo “linksmai” pra
leisti laiką. Teko lietu
viams matyti, kai ši šunau-' 
ja, grįždama iš eilinių eg
zekucijų, rėždavo trankius* 
maršus lūpinėmis armoni
kėlėmis, vogdavo vištas ir 
užkabinėdavo merginas.. 
Nejautė jie tada sąžinės 
graužimo, nejaučia ir da
bar. Negi banditai gali tu
rėti sąžinę?!

Į teismą Ulme iškviesta 
keli šimtai liudininkų. Liu
dininkų tarpe nemažai to
kių, kurie patys buvo žudy
nių dalyviai. Tačiau nei 
krupavičiai nei į juos pana
šūs liudininkai negali nu
slėpti faktų, nebegali padė
ti savo buvusiems šeiminin
kams.

Lietuvių tauta prisimena 
hitlerinių budelių piktada
rybes. Kapai pakelėse, kon
centracijos stovyklų lieka
nos, sudeginti kaimai ir 

kijo, kad vien “iki 1941 m. miestai—ainių ainiams by- 
spalio 15 d. specialios hitle- Įos aP>e kruviną, slogų, fa-

mas.
Budelis Bėmė kariškai

“Taip, tai buvo daroma! 
Mes sakydavome: “Fiure
rio vardu jūs sušaudomas 
už nusikaltimą prieš Vokie
tijos vermachtą.”

Teismo pirmininkas, ma
tyt, įsitikinęs, kad dauguma 
s u š a ū d y tų jų vistik buvo 
kalti, klausia Bėmę '

—Nejaugi Jūs negalvojo
te, kad šaudomųjų tarpe 
gali būti žmonių, kurie ab
soliučiai nekalti?

“Aš nebuvau tokios nuo
monės, kad turiu kiekvieną 
iš šitų tipų dar klausinėti.”

* Pirmininkas, rodos, pa
tenkintas budelio atsaky
mu, ir tas naudojosi proga

įsakė specialioms koman
doms surinkti daugiau 
“kandidatų.” Tuomet ges
tapininkai tiesiog iš gatvės 
surinko dar 80 žmonių ir 
sušaudė.
klausimą, kad reikia patik
rinti, ar suimtieji lietuviai 
tikrai yra komun i s t a m s 
prielankūs, bet Bėmė pa
reiškė, kad tai esanti “bau
džiamoji ekspedicija,” todėl 
reikia visus be išimties su
šaudyti.

Kaltinamasis Harm š a s, 
atsakydamas į iškeltus teis
me klausimus, parodė, kad 
buvo sudarytas planas in
ternuotųjų stovyklai Bata
kiuose susprogdinti. Lau- . . . -
sargių punkto, vedėjas Švar- toliau pasiteisinti. Bet pas- 
cas tuo reikalu buvo.susita- ^Uniai žodžiai galutinai 
ręs su vieno pionierių dali- ■ d e a s k u oja Bėmę ir jo 
nio vadu. Planas neįvyk- bendrinmkus.
dytas dėl to, kad sprogdi-l ; u^š dar visai nenorėjau 

Batakių geležinkelio stotis. jau tam paruošti gerą pla-
■nant būtų nukentėjusi ir 3U sušaudyti. Aš dar norė-

Tuomet esesininkai nu
sprendė suimt uosius, jų

ną” — dėsto jis.
O tuo tarpu Fišeris-švede- 

išdarinėdamas grima-■— 7 V •

tarpe ir moteris su vaikais, ris, 
sušaudyti.' Šaudymui vado- sas, šiepia savo buldogiškus 

estapo punkto vedė- dantis,, žvelgdamas į susi- _  _ . I ninlrnoinr. nnlninvavo g< 
jas Švarcas.

Faktai, tūkstančiai faktų 
kaltina hitlerinius budelius. 
Nors teisme jie jaučiasi ga
na smagūs, tačiau liudinin
kai ir dokumentai priremia 
prie sienos. Žudikai pri
versti pripažinti, kad suim
tieji į žudymo vietas buvo 
varomi kaip gyvuliai į sker
dyklas. Esesininkai turėjo 
teisę nušauti vietoje kiek
vieną, kuris dėl nusilpimo 
bent kiek atsilikdavo arba 
pasirodydavo, kad nori pa
bėgti. Iš pasmerktųjų buvo 
atimami visi daiktai, jie pa
tys turėjo kastis sau duo
bes. Hitlerininkai atimda
vo iš motinų žindomus kū-

rinkusius salėje.
Proceso metu išaiškinta 

toli gražu ne visi hitlerinių 
budelių nusikaltimai Lietu
voje. Tačiau, kaip praneša 
užsienio spauda, iš teismui 
pateiktų dokumentų paaiš-

rinės komandos išžudė 132,- 
000 Lietuvos gyventojų.” O 
kiek dar liko nežinomų ka
pų. Kiek supūdyta koncent
racijos stovyklose.

Tegul žemė nenešioja 
žudikų

Ulmo teismo proceso me
tu kalbėjo 67 metų senutė žmones!

šistinių galvažudžių siautė
jimą. Amžinai prakeikia 
žmogžudžius ne tik našlės ir 
našlaičiai, likę be savųjų’ 
bet visa lietuvių tauta, visi . 
dori žmonės. Tegul nudžius-" 
ta budelių kruvinos rankos, x 
kad daugiau niekad nebepa
kiltų prieš taikius, ramius.
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Spygliuotais gyvenimo keliais
Apsakymėlis iš lietuvių angliakasių 
gyvenimo Jungt. Amer. Valstijose

' (Tąsa)
Streikui pasibaigus, nurimo ir kapi

talo reakcijos siautėijmas ir nors laiki
nai niekas nebepersekiojo ir nebebaugino 
Daubaraitės, nei kitų unijos pareigūnų. 
Tačiau Daubaraitė, užsidariusi savo 
trobos kambarėlyje, tartum vienuolė, 
vengdavo pasirodyti tarp žmonių. Jinai 
susirūpinusi, susikrimtusi, be namų ruo
šos darbo, praleisdavo laiką skaitymu 
knygii bei žurnalų. O vakarais, sulauku
si sutemos,- dar dažnai nueidavo į sodą 
pasėdėti, nebodama, kad pūtė žvarbus 
rudens vėjas. Jinai valandas sėdėdama 
laukė ateinant savo mylimojo Antano. 
Tačiau veltui! Antanas nė akių neparo
dė.

Vieną vakarą Leonora, atsistojusi 
žengė link namų, o pelėda, aukštai ant 
obelies šakos tupėdama, lyg tyčiodama
si ir šaipydamasi kartojo: “Kuviau, ku
viau!” Leonora, perpykusi, paėmė ak
menį ir sviedė į pelėdą, o ta, nuskridusi 
į kitą sodo šoną, vėl savo pašaipą kar
tojo: “Kuviau, k-!”

Prieš eisiant į trobą Leonora pasuko 
siaura gatvele į vaistinę nusipirkti table
čių nuo galvoskaudžio.

Vos tik pravėrusi vaistinės duris, ji
nai pamatė Antaną sėdintį su kita jai 
gerai pažįstama mergina ir valgantį 
šaltainį. Josios aštrus žvilgsnys susi
tiko tiesiai su Antano akimis, kuris, 
jausdamasis kaltu, nukreipė savo veidą 
į šalį. Leonora norėjo ką tai sakyti, ta
čiau nepajėgė atverti lūpų. Jinai pasi
juto lyg ant žarijų stovinti. Ji visa vir
pėjo. Nes jai rodėsi, kad prieš josios 
akis atsivėrė visas pasakiškas pragaras!

Kiek atsipeikėjusi ir sukaupusi jėgas, 
jinai drąsiai priėjo prie stalo, kur An
tanas sėdėjo su kita meiluže, ir savo 
kerštingais žvilgsniais, kaip vilyčiomis, 
smeigdama jam tiesiai į akis ir nė žodžio 
netarusi, numovė ntio piršto žiedą su di
deliu deimantu ir trenkė ant stalo prieš 
Antano akis! O antroji Antanp meilu
žė, tai pastebėjusį smuko pro duris.

Netrukus išėjo laukan ir Leonora. 
Antanas, nors laikinai parblokštas aud
ringų minčių kryžkelėje, irgi išdūmė šuo
liais paskui Daubaraitę ir, ją pasivijęs 
arti jos namų ir ištiesęs savo ilgą ranką, 
bandė apkabinti jos kaklą ir vėl užmauti 
ant jos piršto tą patį žvilgantį žiedą, tei
sindamasis, kad būk tai jo tėvas griežtai 
draudžiąs su ja susituokti . . . Tačiau 
Leonora, sukaupusi spėkas, kirto kumš- 
čia Antanui į veidą, šaukdama: “Trau
kis nuo manos, niekše! veidmainy! Tu 
apgaulingai mane išgėdinai ir palikai 
nelaimingam likimui. O dabar meili- 
niesi prie kitų!..”

Tai ištarusi, Leonora dingo 
rudens tamsoj.

Senis Ružikas daugelį kartų 
gindamas kalbino savo sūnų
kad jisai kuo greičiau apsivestų, tik ne 
su Daubaraitė . . . Nes nuo velionės Ru- 
žikienės mirties jis neturėjo tinkamos

aklinoj

net bau- 
Antaną,

šeimininkės namų ruošos darbams. Sū
nus Antanas buvo paklusnus tėvams nuo 
pat kūdikystės laikų. Ružikutis dailus 
ir turtingas vaikinas, bet, dėl didelio pa
klusnumo tėvui, trumpu laiku prarado 
dvi dailias sužadėtines lietuvaites. O ki
tos, kiek padoresnės merginos, sužinoję, 
kas do paukštis yra Antanas, nuo jo ša
linosi.

Tačiau Antano tėvas net sušilęs dar
bavosi, kad kokiu nors būdu jam pasi
sektų kuo greičiau sūnų sutuokdintn Jis 
pasikvietė pas save seną savo bičiulį 
smuklininką su jo dailia dukrele. Po 
vaišių ir ilgų pokalbių, abu tėvai sužie
davo savo vaikus ir, nuėję pas kleboną, 
davė ant užsakų.

Daubaraitė, norėdama dar nors kar
tą Antaną Ružiką susitikti ir tarti porą 
svarbių žodžių, nutarė sekmadienį nueiti 
į bažnyčią, nes į jo namus eiti nedrįso. 
Nors Daubaraitė buvo laisva nuo tikybi
nių prietarų, tačiau kitokios išeities ne
turėjo . . .

Sėdėdama netoli sakyklos, ji išgirdo 
klebono balsą: “Antanas Ružikas ir Elz
bieta Dungaitė eina į stoną moterystės. 
Užsakymas pirmas.” Leonora sudribo 
sėdynėje, kaip basliu pritrenkta. Bet 
staiga vėl pasikėlė, išėjo iš bažnyčios ir, 
atsistojusi ant gatvės kampo, laukė pra
einant Antano. Kuomet Antanas, lyg 
apsivogęs, prisiartino prie jos, Leonora, 
išsiėmusi iš rankinuko buteliuką karbo
li nes rūgšties, kliūstelėjo Antanaui ant 
veido. Antanas dusliai sudejavo, o Leo
nora, tekina parbėgusi namo, susikrovė 
į valizą reikalingiausius daiktus ir dingo 
iš namu . . .

Antanas per ilgoką laiką pasigydė 
rūgštimi sužalotą veidą ir mažai dėmių 
teturėjo. Tačiau kita nesėkmė jį ištiko. 
Elzbieta Dungaitė, nuvykusi pas kuni
gą, sustabdė sekamus du užsakus ir atsi
sakė Antaną Ružikutį ir gatvėje su
sitikti.

Kai kurie kaimynai ir pats Ružikutis 
spėliojo: Kur dingo Daubaraitė?..

Daubaraitė, jausdamasi ne viena, iš
vyko į Floridą, toli nuo namų. Neturė
dama pažįstamų,’ nei ilgesniam laikui 
pragyevnti pinigų, gavo darbą Kresgės 
dešimtukinėje krautuvėje.

Padirbėjusi arti mėnesio laiko už la
bai žemą užmokestį, Daubaraitė nu
sprendė darbą mesti, nes iš to uždarbio 
vistick negalėjo pragyventi. Kiek vė
liau, rimtai pašlijus sveikatai, jinai 
kreipėsi prie labdaringų įstaigų. Bet vel
tui, nes ten, išklausinėję, surado, kad ji
nai neseniai atvykusi iš kitur, todėl ne
gali gauti labdaringo? pašalpos.

Vieną vakarą dideliame vietiniame 
dienraštyje ji pamatė skelbimą, kad rei
kalinga golfo klube patarnautoja. Dar
bas lengvas, geras užmokestis. Sekamą 
rytą jinai gatvekariu pirmutinė nuvy
ko užmiestin į golfo klubą. Tačiau klu
bo perdėtinis, porą kartų akimis perme
tęs Leonoros iškrypusi liekną liemenį, 
nusišypsojo ir pasakė, jog patarnautoja 
jau priimta. Kitos nereikia...

, • (Bus daugiau)

BINGHAMTON, N. Y.
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Iš Jungi. Tautų asamblėjos
(Musų korespondento) .

ANTROJI A. GROMYKO 
KALBA ASAMBLĖJOJE

-Jungtinės Tautos. — Po 
generalinio sekretor i a u s 
Dag Hammarskjoldo ra
porto iš jo misijos Arti
muosiuose Rytuose, atrodė, 
jog Libano ir Jordanijos 
klausimas JT 13-ojoj 
Asamblėjos sesijoje nebus 
iš naujo keltas. Juo labiau 
tuo buvo tikėta, kadangi 
JT stebėtojai priminė, jog 
Libane “gyvenimas sunor
malėjo”. Bet pasirodo, kad 
ten gyvenimas nesunorma- 
lėjo; pasirodo, kąd falan- 
gistai ten siekiasi “ką nors 
daryti” — kovoti prieš 
Cheahabo valdžią ir dar 
galima “visko tikėtis.”
TSRS ministras kritikuoja

Spalio 2 dieną ima balsą 
TSRS, užsienio reikalų mi
nistras A. Gromyko ir sako: 
Generalinė Asamblėja turė
tų pradėti debatus dėl Liba
no ir Jordanijos, Turėtų 
būti debatuojama, kodėl 
amerikiečiai ir anglai neiš
traukia savo ginkluotų jėgų 
iš Libano ir Jordanijos. Jis 
aštriai kaltino JAV ir Ang
liją už tai, kad jos nesiskai
to su JT specialės Asamblė- 

I jos sesijos, įvykusios vasa- 
I ra, nutarimais. Toje sesijo
je buvo priimta rezoliucija, 
kad tos jėgos būtų ištrauk- 

| tos tuojau.

K r itikuoj a sekretorių
A. Gromyko kritikavo 

generalinį sekretorių Ham- 
marskjoldą. Jis sakė, sekre
toriaus raportas buvo per 
daug “užsūdytas optimiz
mu,” jis neobjektyvus, vien- 
šališkas, neduodąs aiškaus, 
pilno vaizdo, kas ten darosi.

'TSRS užsienio reikalų 
ministras kaltino JAV ir 
Angliją agresija, noru nesi
skaityti su Jungtinių Tau
tų Asamblėjos nutarimais. 
Šios valstybės pastoja kelią 
arabiškų tautų vienybei. 
Artimuosiuose Rytuose, sa
kė kalbėtojas, padėtis nepa
sitaisys, o vis blogės, kol iš 
ten nebus ištraukti svetimų 
kariuomenių daliniai.

Po Gromyk o kalbos, 
Asamblėjos prezidentas Ch. 
Malikas jo klausė: kaip rei
kią suprasti jo šią kalbą? Ar 
tai reiškią, kad ši Asamblė
jos sesija turėtų dėti savo 
darbų dienotvarkėn Libano 
ir Jordanijos klausimą?

Grįžęs į tribūną, A. Gro
myko atsakė: mano kalboje 
yra viskas pasakyta, pridėti 
prie jos nieko neturiu.

Ima balsą Mr. Lodge
Tuomet pasiprašė balso 

ambasadorius Mr. Lodge, 
JAV delegacijos vadovas. 
Jis griežtai užginčijo visą 
tai, ką sako A. Gromyko. 
Jis pareiškė, kad ši Gromy-

ir

LAISVES VAJUS

įvairios žinios
Pas J. A. Žemaičius buvo 

viešnia iš New Yorko, tai jų 
dukra Mrs. Cy Van Berger. 
Leido vakacijas per mėnesį, 
bet “vakacijos” buvo pras
tos, nes visą laiką buvo po 
gydytojo priežiūra ir daž
nai turėjo gulėti lovoje..

Eva Čekanauskienė, jos 
sūnus ir šeima, . svečiavosi 
pas gimines — 0. Kval- 
kauskienę, Blumsburg. Pa.

Rugsėjo 28 d. A. Klimas, i 
S. Vaineikis ir trys seselės: 
Paulina Jasilioniene, H. Ža
kienė ir Levutė Čeponienė 
buvo nuvažiavusios į Wil
kes Barre pamatyti filmus 
iš Lietuvos. Kalbėjausi su 
Jasilioniene. Ji sakė, kad 
filmas “Tiltas” yra labai 
gražus ir visiems verta jį 
pamatyti.

Rugsėjo 20 dieną įvyko 
“party” pagarbai Petro ir 
Vincės Mainionių virš 30 
metų jų vedybainio gyve
nimo proga. Parė buvo jų

namuose, surengė jų artimi. 
Buvo gražus pažmonys. 
Linkiu Mainioniams su
laukti auksinio jubiliejaus.

Šiuo tarpu serga Tillie 
Chernauskas. Jos randasi 
Wilson Memorial ligoninė
je, Clinton St., Binghamto- 
ne.

M. Simonaitis serga, bet 
yra savo namuose. Vėlinu 
visiems ligoniams greitai 
pasveikti.

Josephine

Rugsėjo 25 d. mirė John 
Bagdonienė ir Elizabeth 
Jereckas, kuris gyveno 
Hudson, Mass, ir turėjo 
farmą. Jo kūnas parvežtas 
į Bingham toną. Nuliūdime 
liko dukra ir sūnus, kurie 
gyvena Rochester, N. Y., 
trys seselės: Eva Meškūnie- 
nienė, Anna Barvainienė ir 
Natalija Misevičienė, pas
taroji gyvena Los Angeles, 
Calif., du broliai — Adam 
ir Stanley. Dvi seselės ir
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ko kalba esanti 
kalba, išplaukusi iš, Mask
vos propagandos fabriko.”

Rašant šiuos žodžius dar 
nėra aišku, ar Libano ir 
Jordanijos klausimas bus 
įdėtas JT darbų dienotvar
kėn, ar ne. Kai kurie spėja, 
jog nebus dėl to, kad Mr. 
Lodge pareiškė, jog ameri
kiniai kariai iš Libano jau 
yra ištraukiami, o Anglijos 
valdžia viešai pasisakė, kad 
ji savo ginkluotąsias jėgas 
iš Jordanijos pradės 
traukti spalio mėnesio 
baigoje.

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Su atnaujinimais pasidarbavo šie vajininkai: M. 

Strižauskienė, Waterbury, Conn.; J. K. Navalinskienė, 
Binghamton, N. Y.; R. Merkis, Philadelphia, Pa.; L. 
Tilwick, Easton, Pa.; P. Šlekaitis, Scranton, Pa.: P. J. 
Anderson, Rochester, N. Y.; D. G. Jiisius, Worcester, 
Mass.; Antanas iš Elizabetho, ir J. Bimba, Paterson,

broliai gyvena Binghamto- 
ne.

Rugsėjo 26 d. mirė Mike 
Milusiavičia. Nuliūdime li
ko žmona Helen, sūnus Mi- 
chail, brolis August ir kitų 
giminių. Buvo pasiturintis 
žmogus. Abu šie lietuviai 
palaidoti su religinėmis ap
eigomis ir viena diena. Da
lyvavo daug žmonių.

Iš Camden, N. J., A. Bak- 
šas praneša, kad rugsėjo 2 
d. nuo širdies smūgio mirė 
Vincas Plaščiauskas. Buvo 
katalikiško įsitikinimo žmo
gus, bet draugiškas ir nu- 
širdus. Paliko nuliūdime 
žmoną Mary, sūnus Wilima 
ir Albertą,ir kitokių gimi
nių. Šeimai ir giminėms 
reiškiams užuojautą.

Iš Forest City, Pa., pra
neša P. Kandrotienė, kad 
mirė Amilija Gulbinienė 
rugsėjo 8 d. Nuliūdime pali
ko dukra Mrs. A. Thied ir 
keturi sūnūs: Joseph, Wil
liam. John ir Charles, daug 
anūkų ir kitų giminių. Pa
laidota religiniai. Reiškia
me širdingą užuojautą vi
siems giminėms.

A. ir. J. Navalinskai

“typisKa!" ' Rroikton, Mass.
Vyrų Grupė (menini^ 

kai) savo paskutiniame siU 
sirinkime nutarė suruošti 
koncertą ir šokius. Įvyks 
šeštadienį, lapkr. 22 d. Pa- * 
mokos, prisiruošiant paren
gimui, eina trečiadienio va
karais ir sekmadienio ry
tais, Liet. Taut. Namo salė
je.

Grupė sudainuos naujas 
dainas, kurias neseniai ga
vo iš Lietuvos, bus solų ir 
duetų, ir taipgi suvaidins 
1-no akto komediją.

Nariai Liet Vyrų Grupės 
yra: Pirmieji tenorai — 
John Smith, Mike Budrick, 
John Sastaviskas. Antrieji 
tenorai — Paul Baronas, 
Frank Chereška, Charles 

, Ustup, Joseph Lavas. Bosai 
—William Yudeikis, Alex 
Lukas, George Steponaus- 
kas, Tony Wallen.

Grupės valdyba susideda 
iš: William Yudeikis,pirm.; 
Charles Ustup., sekr., ir 
John Smith, ižd. Mes mielai 
priimame naujus narius.

Vėliau bus daugiau para
šyta apie mūsų grupės veik-/

iš- 
pa-

Komitetai
manyta, kad gene- 
debatai greit baig-

Buvo 
raliniai 
sis, ir Asamblėjos delegatai, 
pasiskirstę į komitetus, 
pradės spręsti paskyrius 
klausimus, kurių yra daug.

Iš viso veikia septyni ko
mitetai, kurių sąstatai jau! 
sudaryti. Į kiekvieną komi
tetą įeina kiekvienos šalies., 
priklausančios JT, atstovai.

Pastebėjau, jog į Specialų 
Politinį komitetą įeina ir 
LTSR užsienio reikalų mi
nistras I. I. Gaška. Tarybi
nei delegacijai čia vadovaus lą. 
A. A. Sobolevas. Albert Pots u

GERA NAUJIENA PRAMOGŲ RENGĖJAMS
LMS Centras remia Jurgio Klimo maršrutą su 

nauju filmu “KATRIUTĖS GINTARAI?’

Pradžia 3 vai. dieną

LIBERTY AUDITORIUM 
110-06 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.,

Pirmas rodymas Įvyks

Spalio — Oct. 19

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1959 METAMS 
AUKŲ GAUTA SEKAMAI:

Clevelando Lietuvių Moterų Klubas________ $35.00
J. Zajankauskas, B’klyn, N. Y.__ _____ •_____ 10.00
Gera Brooklynietiė ‘___________ • ■_________10.00
V. Guris, Brooklyn, N. Y.___________ — 10.00

• Svečias iš Hartford, Conn._______________  10.00
Montello Liet. Vyrų Grupė_______ ■_________10.00
F. W., Laisvės skaitytoja___________ •_______ 6.00
P. Bechis, Great Neck, N. Y._______ ________ 6.00
J. Paznokaitis, Philadelphia, Pa. ___________  6.00
Chas. Austrą, Johnstown, Pa. •______________ 5.00
P. Butkevičius, St. Petersburg, Fla._______ _ 5.00
Elzbieta Grubienė, B’klyn, N. Y._________ •___5.00
H. Gwon, Baltimore, Md.___ ______•_________5.00
A. Gailiūnas, Collingswood, N. J. _________ •_ 5.00
Anton Borden, Kenosha, Wis.__ •________3.00
P. Poškus, Elizabeth, N. J._______________ _ 3.00
Geo. Kaskus, Mays Landing, N. J._____ 2.00
K. Staneslow, Waterbury, Conn. ________ •___2.00
S. Kleizo, Huntington, L. I._________ • _..l 2.00
Pr. Murauskas, Luzerne, Pa.________ •______ 2.00
P $1: A. Laukaitienė, Bayshore, L. I.: Julia Shimkus,

B’klyn, ,N. Y.; J. Baryšauskas, Arlington, Mass.; S. M. 
Rainard, Dorchester, Mass.; P. Navickas, Gulf Port, 
Fla.; Joseph Klein, B’klyn, N. Y.; Jonas Jurevičius, 
B’kjyn, N. Y.; Joe Waznis, Rumford, Me.; John Mickus, 
Phila., Pa.; E. Markiewicz Shenandoah, Pa.; P. J. An
derson, N. Y.; Jos. Chapulis, Suffield, Conn.: John Sut
kus, Middleboro, Mass.; J. Gates, Euclid, Ohio; J. Pur- 
vėnas, Westbury, L. I.; J. Žilinskas, St. Petersburg, 
Fla.; B. Kirstukas, Cleveland, O.; S. Kazilionis, Cleve
land, O.; P. Indrulienė, Scranton, Pa.; A. Ogent, Easton, 
Pa.; St. Urbelis, Aurora, Colo.; J. Laimikis, Detroit, 
Mich.; Charles Pakash, Akron, O.; E. Drobus, Stevens
ville, Mich.; J. Kaznarevicius, Kingston, Pa.; G. J. Stan
ley, New York City; F. fclaston, Huntington, L. L,; M. 
Švedąs, Paterson, N. J.; J. Kreipavicius, McAadoo, Pa.* 
J. Alonis, B’klyn, N. Y.; A. Brazis, Baltimore, Md; P. 
Kupris, Annapolis Jet., Md.

PRIETELIŲ KLUBAS
Bevardis, N. J. -r-------—-------- ----------------  $25.00
A. Šopaitis, New York, N. Y. (dalis) ---------- 10.00

Iš Baltini,orės aukų gauta: Nuo svečių iš rugpiūčio 
17 d. parės—-$134.31. Nuo atskirų asmenų — P. Bokas 
$10. Po $2: J. Vaitonis, S. Kutelis. Po $1: K. Stanislo- 
vaitienė, M. Vosylius, O. Morozienė, Nora Kvedarienė.

Tai gražūs rezultatai pirmam vajaus pasirodymui. 
Dėkojame visiems prieteliams už dovanas ir vajinin- 
kams už pasidarbavimą.

Laisvės Administracija

Gerbiami lietuvių kolonijų veikėjai: Nelaukite draugijų bei 
klubų nutarimo, tik rašykite, kad jūsų kolonija nori turėti filmų 

parodymą—“KATRIUTĖS GINTARAI.’’ Turiu ir kitokių filmų.
Šio maršruto tikslas atlankyti kur lik randasi šiek tiek lie

tuvių. Jeigu neturi svetainės, tai bus galima parodyt namuose. 
Rašykite.

GEORGE KLIMAS
133-12 101st Ave., Richmond Hili, N. ¥.

zuįoHgniinimiiimiiTimhiJ fliiirtiiriifj ihti fi rii i uu ii irh~i inEgSS nMŽMa

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

ši įdomi knyga yra pavadinta

Antano Metelionio Raštai
APIE DIEVUS ir ŽMONES

2-ras Tomas

Šią Knygą Išleis “Laisve”
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenės

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

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

Prašome Veikti Greitesniam Išleidimui t
Nelaukite' asmeniškų paprašymų knygą užsisakyti, bet 

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

Siųsdatni Money Orderi ar čekį, 
išrašykite tik “LAISVĖ" 

ir adresuokite--

LAISVĖ 
110*12 Atlantic Avenue

Richmond Hill 19, N. Y.



Great Neck, N. Y.
/NEPAMIRŠTA SAVO 

^'NARIO IR DRAUGO
Suteikia malonų jausmą, 

kada matai vienus drau
gus taip širdingai atjau
čiant kitus. Great Necko 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas sumanė rugsėjo 28 
d. atlankyti savo ilgametį 
narį ir draugą, kuris aplei
do Great Necką prieš tre
jus metus ir nuvyko gyven
ti į Huntingtoną, į atokią 
susiediją. Tuo nariu yra 
Pranas Klastauskas (Klas- 
ton), kuris tiek stebėtinai 
daug gerų draugų turi pa
sidaręs, v

Pasidaryti gerų draugų 
visuomeninėje organizacijo
je gali tik dirbdamas tai or
ganizacijai, kuri turi tokius 
kilnius tikslus užsibrėžus. 
O Pranas, matyt, nepasi
gailėjo savo spėkų, savo vi
suomeninės veiklos
naudai, už tai dabar klubas 
jam atsilygina širdinga jo 
pagarba.

Tie kilnieji ALP Klubo 
^ikslai buvo ir yra šviesti 
Amerikos lietuvius visuo
meniniai, raginti ir pagel
bėti lietuviams tapti Ame
rikos piliečiais ir išlaikyti 
lietuvybę A m e r i ko j e, re
miant lietuvišką spaudą ir 
skaitant lietuvišką literatū
rą. O šitokis tikslas reika
lauja nemažai darbo ir ga
bumų ,idant turėti džiugi
nančias pasekmes. Todėl 
klubas ir įvertina gabius ir 
veiklius narius.

Susipažinus su šiuo klu
bu, pasidaro gan įdomus 
agresyviškumas u žsibrėžta- 
me tiksle. Pavyzdžiui, klu
bas dės kraštutines pastan
gas nepilieti lietuvį įtrauk
ti į savo eiles. Bet, broleli, 
kada jie tave pasigavo, tai 
nuo savo užbrėžto tikslo jie 
nė žingsnio neatstos. Jie 
turi tave padaryti piliečiu 
į Šešis mėnesius, arba prie 
nu laipsnio privesti, nuo kur 
vis tiek patapsi piliečiu.

Vienas jų man sakė, kad 
tik vieną jis atsitikimą ži
nąs, kurio šis klubas neivei- 
kęs. Per -ilgų metų gyvavi
mą, klubui nepasisekę įpi- 
lietinti tik vieno lietuvio, 
kuris buvęs įrašytas klubo 
nariu, ir turėjęs jį praša
linti, nes nepilietis klubo 
nariu negali būti. Tas at
sitikę seniai, bet ir po šiai 
dienai tūli nariai kremtasi, 
kam ne šimto nuošimčių už
sibrėžtas rekordas.

Nariui mirus, klubas nu
perka gėlių vainiką už $15. 
Kitu materialiniu naudu 
niekam neduoda, išskiriant 
visuomeniškus reikalus.
<Laiks nuo laiko klubas tu

ri savo privatišką sueigėlę 
dėl pasilinksminimo, priva
lų pasitarimų ir dėl sukė
limo kiek pinigo klubo rei
kalų vedimui. Į tokias pri- 
vatiškas klubo sueigėles ne
dariai neprašomi ir nepa
geidaujami. Viena tokia 
privatiška klubo sueigėlė ir 
įvyko aplankyti ir pagerbti 
klubo narį Praną Klastaus- 
ką. Man irgi šioje sueigėle- 
je teko būti tik todėl, kad 
laimė pasisekė joje tapti 
klubo “press agent” tik dėl 
šio sykio.

Šį puikųjį rugsėjo sekma
dienio rytą ALP klubo na
riai — vyrai ir moterys, 
apie penkiasdešimt jų, iš 
apie šešių automobilių — 
padarė invaziją tiesiai ar
tistiškai ištaisyton Prano 
Klastausko sodybon, nešini 
valgius, gėrimus ir kitką 
krepšiuose, ryšuliuose. Jie 
sveikino Praną ir jo žmoną 
Jdkaną tai rankos paspau
dimu, tai bučkiu veidan. Re- 

5 p.-Laisve (Liberty)— Antradien., spalio (Oct.) 7, 1958

l'ginys buvo dikčiai malonus 
| ir sukeliantis jausmus.

Ant lygios, rūpestingai 
švariai nupjautos pievelės, 
vidury sodybos, kaip ant 
kokio žalio aksominio divono, 
stojosi ilgas stalas su balta 
baltutėle staltiese, aplink 
apsuptas suoleliais. Tuoj 
ant stalų pasirodė lėkštės, 
pilnos įvairiausio valgioj 
taipgi ir krūzai, bonkos ir 
stiklai gėrimo, šilto ir šal-V-7 7

to.
Atvykusieji susėdo už sta

lo — to ilgo ilgo stalo — 
pripildytus stiklus pakėlę, 
muzikaliu tonu šūktelėjo 
sykiu:

“Už Prano ir Jovanos 
sveikatą ir ilgą amžių !”

Tai jausmus keliantis re
ginys !

- Svečiai-draugai valgo po 
dangaus skliautu, tačiau jų' 

i’ galvos sukinėjasi tai ton, 
ALPK tai kiton pusėn, kaip kokių

menikinų. Prie ž a s t i s — 
gamtos grožis perėjęs Pra
no rankas. Kur tik žiūri— 
vaismedžiai, gėlės, šakni
nės, uoginės ir lapuotosios 

‘daržovės auga trąšioj žemėj 
i eilėse, kaip kokių žmogaus 
maisto kareivių armija.

Retas kuris išdrįs sakyti, 
kad Pranas turi daug sau 
lygių šioje saloje daržinin
kystės žinojime. Kur tik 
jis pasisuko, kur tik jo ran
ka palietė žemę ir augme- 

| n is, ten yra kuo gėrėtis. Jis 
i tame amate ekspertas pir- 
; mos klasės.

Teko čia būti prieš porą 
'metų, kai Pranas ir Jovana 
tik ką buvo čia atvykę. Ap
gailėtinas buvo reginys: 
stubelė apšepus, sandėlis 
apdriskęs; kelelis ir takelis 
vandens išvagoti raveliais; 
medžių daugybė, bet jie visi 
tai apdžiūvę, tai aplaužyti, 
kaip kokios vėtros, arba 
vandališkų rankų sužaloti. 
Norėjosi manyti, kad čia 
primityvio gyventa prieš 
kelis šimtus metų. Net ir 
žolė buvo tokia raistinė ir 
nemaloni...

O dabar — kokia neįsi
vaizduotina transformaci
ja! Namas — kaip kokis 
ministeriui palivarkėlis, ap
dengtas lygiu pilku stogu, o 
jo sienos tamsesnių pilkų 
plastikinių lentelių; langai 
ir pastogės apvadai balti 
dėk kontrasto. Aplink stu- 
bęlę eilė gigantiškų vazų, 
iškirptų iš ėglių - kadugių. 
Dabar net ir tas sandėlis, 
daržinėlė per jo rankas vir
tę į kokias tai žaislines pi
leles, kurios pasidarė tokios 
įdomios, kur norisi ieiti ir 
*7 V
pažiūrėti...

Tos apsusę obelės virto 
žaliomis, švariomis, išgenė
tomis, pilnomis obuolių — 
Baldwinu, R r o d e Island 
Greeningų, Quinsu — šakos 
lūžta. Grūšių bent kelių 
rūšių; o kur dar čia kitų, 
kurie duoda vaisius anks
čiau — jų čia taipgi pil
na...

Negalėjau prie svečių sta
lo nusėdėti — akys traukė 
mane eiti apžiūrinėti visą 
sodybą, kuri gan didelė, gal 
arti akro žemės. Gera da
lis žėlynu paversta — tiek 
įvairių gėlių, kad reikėtų 
stačiai enciklopedijos viską 
čia įvardinti. Tačiau dabar, 
rudeniop, jurginai neriasi 
iš kailio žydėdami. O jų čia 
tiek daug,—gal kokių dvie
jų šimtų pėdų eilė! Rūšių? 
Kur tu čia jas besuskaitysi!

Suklupau, pradėjau at
skirai apie žiedus kalbėti. 
Juk tai neįmanoma. Man 
reikėtų viso laikraščio pus
lapio, o jo neturiu. Tiek 
čia daug visko įdomaus...

Norėčiau tik išreikšti savo 

nuomonę. Labai labai gai
la, kad tokie gabūs žmonės 
negali gyventi dviejų gy
venimų. Kiek jie kitiems 
naudos ir laimės atneštų!

Pranas pavertė šį žemės 
plotelį į poetišką grožį. Bet 
jis ir poetas, svajotojas —■ 
yra net sukūręs eilių. Gal 
jis tiksliai ir pasirinko šią 
vietelę, kur su gamtos gro
žiu galėtų poetiškai žaisti...

Juk čia. Huntingtone, A- 
m-erikos g a r s i o j o poeto 
Walt Whitmano gimtinė, 
kur jis gyveno ir kūrė ne
mirštamą poeziją. Pranas 
to negalėjo nežinoti, tai gal 
tas jį čia ir traukė, k a d 
grožėtis poetiškoj apylin
kėj... '

Prano draugai jau paval
gė, atsigėrė ir, girdžiu, dai
nuoja — dainuoja lietuviš
kas liaudiškas daineles. O 
jie gali dainuoti, nes juk 
neseniai, greatneckiečiai tu
rėjo gerą chorą.

Man tuoj prisimena Walt 
Whitmano eilės:

“Aš girdžiu Ameriką 
dainuojant,

Įvairias dainas
aš girdžiu...”

Aš net dabar matau jo 
stovylą, kur jis atvaizduo
jamas kur tai einančiu, il
ga lazda pasiremd a m a s , 
galvą iškėlęs, vėjo sidabri
nė jo barzda nupūsta ant 
peties, ir būk ko klauso...

Taip, jeigu jis čia šian
dien būtų, tai girdėtų savo 
gimtinėj lietuvius dainuo
jant įvairias lietuv iškas 
liaudies dainas.

A. Gilman

Hartford, Conn.
Rugsėjo 28 d. Laisvės cho

ras vaišino savo narius. Bu
vo gražus būrelis ir svečių. 
Visi gražiai leido laiką, bu
vo skanių valgių, o norin
tiems ir gėrimo. Po to J. 
Martin orkestrui grojant 
visi linksminosi.

Pirmininkavo O. Šilks, o 
gaspadinavo Mrs. Gailon ir 
Mrs. Hollis. Prie stalų pa
tarnavo patys choriečiai. 
Choras dėkingas gaspadi- 
nėms už jų darbą ir taip 
skaniai pagamintą maistą.

V. Staugaičiai išsikraustė 
į West Suffield, Conn. Pali
ko didelę spragą progresy
vių veikime, nes buvo veik
lus, užimdinėjo valdybose 
vietas net keliose organiza
cijose. Gi šiais laikais ne
lengva atpildyti valdybose 
ištuštėjusias vietas. Kurie 
dirbome bendrai, tai linki
me Staugaičiams daug lai
mių naujoje vietoje.

Lietuviu Moterų Klubas 
Ir c

ruošia parodyti filmus ga 
mintus Lietuvoje. Šis pa
rengimas įvyks sekmadienį, 
lapkričio 16 dieną, 2 vai. po 
pietų, 157 Hungerford St.

Rodys filmus “Tiltas” ir 
Kanadiečių delegacija Lie
tuvoje. Visi prašomi pasižy
mėti tą dieną ir dalyvauti. 
Matysite paveiksluose savo 
senąją tėvynę. Gal kai ku
rie pamatysite ir tas vie
tas, kur augote ir leidote 
jaunystę.

V. K.

Maskva. — Tarybų Są
junga siūlo, kad spalio 31 
dieną Anglijos, Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos užsienio ministrai Ge- 
nevoje pradėtų pasitarimus 
uždraudimui atominių gink
lų bandymų. 

r

Varšuva. — Lenkų poli
cija suvaldė katalikus, ku
rie bandė piktai demonst
ruoti Krokuvoje. Katalikų 
vadai nepatenkinti, kad iš 
mokyklų pašalino Kristaus 
“mūkas”.

Los Angeles, Calif
aiškino kitus svarbius die
nos klausimus.

Rugsėjo 21 d. įvyko LDS 
35 kuopos išvažiavimas su 
pietumis Arojo Seco parke. 
Publikos susirinko daugiau, 
negu buvo tikėtasi, tai labai 
gerai. Kuopai liks pelno. 
Girdėjau, kad dalyviai pasi
tenkino pietumis. Priklauso 
padėka gaspadinėms: Sha- 
ling, Cable ir L. M. Peters 
už gardžias dešras, taipgi 
ir pagalbininkams: C. Pe
čiulis, S. F. Smith, Shalling, 
Caple, Pūkis ir G. Bernotas.

Ant žalios pievos, tarpe 
lapuotų medžių, tyrame ore 
visi linksmai leido laiką. Vi
si buvo geroje nuotaikoje 
iki saulutė rengėsi jau vi
siems pasakyti “Labanak
tis!”.

Tad už šį filmų parody
mą tenka didelis kreditas 
rengėjams, o didelis, širdin
gas ačiū drg. S. Večkiui ir 
K. Petrikienei, kad jie, ne
paisant nuovargio, atgabe
no minėtus filmus mūsų 
apylinkei. Taipgi dar dide
lis dėkui K. Petrikienei už 
gražų pakalbėjimą filmų 
reikalu—už' gražų paaiški
nimą filmų vertės.

Vienas zš dalyvių

Vėl supiltas kapas
Rugsėjo 19 d. išsiskyrė iš 

gyvųjų tarpo sena Los An
geles miesto gyventoja Elz
bieta Okvidienė, sulaukus 
72 metų. Paliko nuliūdime 
sūnų Algirdą, marčią, anū
kę ir brolį Benjaminą kaž
kur Kalifornijoje.

Velionė gimusi Lietuvoje, 
Žemaitijoje, Skuodo parapi
joje, Telšių apygardoje. 
Kaip ir daugelis kitų, atva
žiavo į šią šalį laimės ieško
ti. tačiau surado daug var
go, skurdo ir širdperšos.

Apsivedė su Okvydu (ku
rio nežinau pirmo vardo), ir 
per tūlą laiką gyveno Det
roite, o vėliau atvyko į Los 
Angeles. Susilaukė sūnaus 
Algirdo ir dukros Sofijos. 
Dukra prieš 30 metų mirė 
tragiška mirčia ir uždavė 
Elzbietai skaudų smūgį.

Bet velionė nesuklupo, 
nepasidavė nusiminimui ir 
apatijai. Pasilikus viena 
ryžtingai vilko sunkaus gy
venimo vargus ir gražiai iš
auklėjo sūnų Algirdą.

Velionė buvo klasiniai 
susipratusi — laisva. Ji pri
gulėjo prie Lietuvių Lais
vės Klubo. Gyvenimo aplin
kybės neleido jai prigulėti 
prie kitų organizacijų, bet 
dažnai atsilankydavo į pro
gresyvių parengimus.

Velionė parengta buvo 
pas graborių Buena Park, 
kur ir gyveno. Dieną prieš 
jos laidotuves įvyko LDS iš
važiavimas, kur dalyviai 
buvo užprašyti, kad rugsėjo 
22 d., 2 vai. po pietų, susi
rinktų ant Evergreen kapi
nių į koplyčią. Buvo prašy
ta, kad kas nors pasakytų 
prie karsto atsisveikinimo 
kalbą. Bet susirinko tiktai 
9, kad nebuvo 4 iš ko neil bet tai čia jau ne aparato 
grabnešių parinkti. Tai gė-' 
da, o ypatingai Laisvės 

į Klubui, prie kurio velionė 
I prigulėjo. Sūnui buvo ne
smagumo, kuris motiną lai
dojo laisvai, sulyg jos įsiti
kinimu.

Ilsėkis, Elzbieta, ramiai, 
užbaigus" savo sunkaus gy
venimo kelią! Reiškiu jos 
sūnui Algirdui, marčiai ir 
anūkei užuojautą nuliūdimo 
valandoje.

Kiti įvykiai 
I

Rugs. 14 d., Croation-A- 
merican darže, įvyko “Peo
ples' World” laikraščio ge- 
gužinė-piknikas, idant. su
kėlus $70,000 fondą jo išlai
kymui. Viskas pavyko. 
Žmonių dalyvavo apie 1,000. 
Patsebėjau septynis lietu
vius. Buvo programa: Shir
ley Thompson pašoko porą 
klasiškų šokių, buvo meksi
kiečių muzikos duetas. Bu
vo du kalbėtojai. Admiro- 

Į las Dauson pasmerkė ir pa
juokė Un-american komi
tetą. Horace Alexander kri
tikavo Eisenhowerio-Dulle- 
so karinę politiką, kurios 
jie laikosi linkui Kinijos, ir

Šakalių žemaitis'

Scranton, Pa.
PAVYKĘS FILMŲ 

RODYMAS
Rugsėjo 28 dieną buvo ro

domi filmai iš Lietuvos — 
“Tiltas” ir Kanados lietu
vių delegacijos lankymasis 
Lietuvoje. Rodymas buvo 
gana sėkmingas ir padarė 
gerą įspūdį į žiūrovus: vi
siems patiko. Sumanytojai 
ir surengė jai kažkaip jautė] 
lyg ir baimę, kad gal nieks 
neišeis, nieks nežingeidaus 
pamatyti Lietuvoje gamin
tus filmus, betgi, 
pačių nuostabai, 
prisirinko pilnutėlė klubo 
svetainė ir visi atidžiai ir 
žingeidumu žiūrėjo. Gi S. 
Rauduvės aparatas (pro- 
džektorius) veikė labai pui
kiai ir filmai buvo labai 
aiškūs, taip, kaip ir dide-| 
liuose teatruose. Tik kalba 
ne visada gerai girdėjosi, 

net jų 
žmonių

kaltė, veikiausiai, kad per
dirbant filmus iš didelės j 
16 milimetrų, kiek susilp
nino kalbą. Betgi, abelnai 
imant, viskas išėjo labai 
puikiai, ir patys sumanyto
jai ir rengėjai jaučiasi pa
tenkinti savo darbo pasek- . 
mėmis.

Aukų, žinoma, nebuvo ga
na surinkta padengimui iš
laidų, bet tas jau antraeilis 
klausimas: svarbu, kad bu
vo daug žmonių ir visiems 
patiko, gal ne vienam ir 
ašarą išspaudė, bežiūrint 
į tuos šiurpulingus vaizdus, 
nusiaubusius Lietuvos kraš
tą* hitleriniams ž m o g ė d - 
roms, ir kaip savieji išga
mos, tarnaudami Hitleriui, 
teriojo ir šaudė niekuo ne
kaltus žmones. Taipjau ne 
vienam širdis džiaugsmu 
suliepsnojo, kada pamatė 
pribuvusią į Vilnių kana
diečių delegaciją, ir kaip 
juos ten sutiko, sveikinosi, 
bučiavosi. Nori-nenori, bet 
džiaugsmo ašaros iš akių 
ima riedėti bežiūrint į to
kius vaizdus! Ak, Vilniau! 
kad sulaukčiau tave pama- 
tyti!..

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.

ate I

Washingtonas. — Prezi
dentas paskyrė generolą E. 
Quesadą numažinimui lėk
tuvų nelaimių.

PARDAVIMAI
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 Chiri- 
kas, 2160 Plum Tree Rd., No., West
bury, L. I. Tel. DE. 4- 3355.

(94-97)

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

apšvietos branginitojus gauti “Laisvei” naujų skaity
tojų ir jau išsibaigusių prenumeratų atnaujinimų. 
Taipgi, prašome pasidarbuoti sukėlimui b u d ž e t o • 
1959’ metams.

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

Pradėkime darbą su pirma diena vajaus ir dar
buokimės iki paskutinės dienos be pertraukos. Lan- 
kykimės pas asmenis į namus ir kur tik susieidami su 
su lietuviškai kalbančiais žmonomis 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 ’‘Laisvę” į Lietuvą 
ir prenumerata jau išsibaigė, tuojau atnaujinkite.

KVIEČIAME STOTI Į KONTESTĄ
Visus buvusius kontestantus kviečiame tuojau stoti 

į kontestą. 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 $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 
6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, ir 10-ta $5

Stokite į 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 aitnaujinimas 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

Kuris 
sirū pinti 
vajaus, 
negalite
bosne auka paremkite “Laisvę.

negalite sfioti į kontestą, labai prašome pa
gauti nors po vieną naują skaitytoją laike 
O jei kurie esate tokiose aplinkybėse, kad 
niekuo pasidarbuoti vajuje, tai nors stam-

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 rinitai.

“LAISVĖS” 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.

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

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

*



JULIUS KALVAITIS Great Neck, N. Y.
“Kodėl pasirinkai taip 

aukštai senatvėje gyventi, 
net ant trečio aukoto, Juli
jonai?” sakau Juliui Kal
vaičiui, laukiančiam prie 
duru.

“Seniem gal ir būt per 
aukšta, bet ne man”, jis nu
sijuokė. “Jeigu nori pama
tyti, užlėksiu viršun, kaip 
velkio kulipka”, pridėjo..

Galėjau suprasti, kodėl 
jis taip juokavo. Fiziniai at
rodė visaip kaip sveikas ir 
stiprus, ružavais skruos
tais. Pasiteiravęs jo am
žiaus, net nustebau—septy
niasdešimt net su apie pus
tuziniu ! Iš tikrųjų, reikėjo 
stebėtis — tokį skaičių me
tų turi, o toks jaunas pro
tinai ir fiziniai...

Man greit minty žybtelė
jo “Vilnies” kolumnisto 
A-n-s rašinėlis apie dr. Ste
venson patarimus, kaip už
silaikyti senatvėje, jeigu 
nori fiziniai ir protiniai 
jaunas būti. Šis daktaras 
pataria sunaudoti liuoslaikį 
geriems, tikslams, nors kas 
tie geri tikslai, jo nuomone, 
nepasako. Tik pasako, kad 
nereikia perdaug užsiimti- 
apžioti, nes nepasisekimas 
nupuldo jausmus. Nepasi
duok nepasisekimui — vėl 
bandyk. Elgkis natūraliai. 
Pažink savo kaimynus ir 
apylinkę... Protauk, mąstyk. 
Saugok savo sveikatą. Fizi
nė ir protinė sveikata yra 
nepavadu o j a m a. Be to 
žmogus negalįs gyventi ge
rai...

A-n-s mano, jog tai yra 
paviršutiniai patarimai, ir 
gal daugiau tinka vidurinės 
klasės žmogui. Darbininkui 
jau reikia ko kito. Jam rei
kia skaityti savo spaudą ir 
literatūra, lavinti protą, nes 
tas. reikalinga ir seniems ir 

' jauniems. Reikia veikti sa- 
' vo organizacijose. Neleisti 

veltui laiko ir neleisti save 
pirma laiko pasegti. Reikia 
sunaudoti liuoslaikį visuo
menini ams reikalams. 
Taipgi ir kita diversija rei
kalinga, logiška, sveika ir 
apgalvota, nors, tai būt tik 
žaidimas dėl rekriacijos, dėl 
poilsio...

Stebėtina, kaip Julius Kal
vaitis tokį receptą ir seka, 
nors lis nei dr. Stevensono, 
nei A-n-s patarimų pirmiau 
negirdėjo. Matyt, jis tokią 
ruomonę apie tokių dalykų 
reikalingumą turėjo jau se
niai. Dabar, pasenęs, iš to 
turi gerus vaisius...

Iš tikrųjų, Julius, visgi, 
stebėtinas ir retas toks 
žmogus kairiojoj visuome
nėj. Jis gimė, kaip čia Ame
rikoje priprasta sakyti, su 
sidabriniu šaukštuku bur
noje. Jis gimė turtingoj šei
mynoj. Jo tėvas buvo dide- 
Fo dvaro vedėjas-admini- 
stratorius. Kada Julius 1904 
m. vyko Amerikon, tėvas 

jam pridėjo kišenes rublių 
—net penkis šimtus kelio
nei! Vargiai kuris kitas 
mūsų lietuvių tiek atsivežė. 
O kadangi tada Amerikoje 
savaitinė paprasto darbi- 
ko alga buvo 4-5 doleriai, 
tai Julius čia atvyko turtin
gas.

Jeigu kitas būt turėjęs 
tokį turtą, tai į darbininkų 
organizaciias, jų spaudą, 
nebūt nei kraiva akimi pa
žiūrėjęs. Tačiau Julius ne
buvo toks sutvėrimas — iš 
tikrųjų, iš keturių brolių, iš 
keturių dvaro vedėjo sūnų, 
nei vienas jų tokiais nebu
vo. Visi jie arba stačiai sto
jo į darbininkų kairįjį 
avangardą, arba jį uoFai 
,rėmė, taipgi ir jų spauda, 
nuo pat Amerikon atvyki
mo. Jų nei turtingas tėvo 
gyvenimas, nei pinigai ne

sulaikė nuo to kelio, kuriuo 
visi klasiniai susipratę dar
bininkai eina. Jie mylėjo 
ir myli darbą. O gal jie ži
nojo ir žino Ab. Linkolno 
nuomoję link darbo? Lin- 
kolnas sakė:

“Darbas yra pirmesnis ir 
nepriklausomas nuo kapita
lo. Kapitalas yra tiktai dar
bo vaisius, ir jis negalėtų 
egzistuoti, jei darbas nebū
tų egzistavęs.”

O gal ir jų tėvo “kaltė”, 
kad Julius, ir jo broliai to
kie, kokiais tapo! Mat, ka
da tik tėvas pastebėdavo, 
kad vaikai kiek “smunka 
nuo koto”, jis jiems vis pa
stebėdavo:

“Vaikai, nepuikaukite!”
Jų tėvas net nemėgdavo 

susieiti su tomis giminėmis, 
kurie gyvendavo dvarponR- 
kai. Jis net nemėgdavo, kad 
jo vaikai giminiuotųsi su 
tokiomis giminėmis. Čia jau 
tėvo būta radikalo...

Julius pergyveno ir reak
cijos puolimus ir darbinin
kų tarpe frakcijizmus, bet 
iš kairiojo darbininkų avan
gardo nepasitraukė, ir ką 
tu jam padarysi.

Žingeidi! ir kitas jo gyve
nimo dalykas. Kada jis at
vyko Amerikon, pastebėjo, 
jog čia tai ne Lietuva— čia 
industrinė šalis. Artojaus 
minčia nekur čia nueisi. Čia 
reikia kitokio žinojimo, jei
gu nori su lavintais darbi
ninkais konkuruoti ir iš 
darbo geresnį gyvenimą tu
rėti. Č i a reikia kitokio 
mokslinio įrankio — čia rei
kia matematikos, nes tai 
pirmutinis ir visuomet rei
kalingas industrijoj įran
kis... Taigi, Julius tuoj sto
jo mokyklon matematikos 
mokytis, kokios tik mecha
nizuota industrija reikalau
ja.

Iš priežasties žinojimo 
matematikos, Juliui papras
to mechaniko darbo neteko 
ilga’ dirbti. Jis jau jauno
se dienose tapo užveizda ir 
darbo vedėju, kuriuo ir iš
buvo visa savo gražų gyve
nimą, iki pasitraukimo vi
sai nuo darbo. Jo uždarbis 
visuomet viršijo paprasto 
darbininko - mechaniko už
darbi gal dubeltavai. Bet ir 
tas jo nuo darbininkų judė
jimo ir jų spaudos rėmimo 
neatstūmė, neištraukė jį nei 
iš iu organizacijų.

Įdomu, daugelyje atsitiki
mu materialis pasisekimas 
tūlus net darbininkų vadus 
ne tik ištraukė ir darbinin
ku judėjimo, bet dar pada
rė juos aršiais darbininkų 
priešais. •

Pastebėjau stirtelę laik
raščių patogioje vietoje 
prie lango. Ten radosi 
“Laisvė”, “Vilnis”, “Vil
niaus Tiesa”; taipgi ir ku
nigų “Draugas”, smetoni- 
ninkų “Vienybė”, pranciš
konų “Darbininkas”, “Ke
leivis”, dar ir angliškas 
laikraštis.

“Taip^ skaitau ir Lietuvos 
priešų laikraščius”, Julius 
sako, pastebėjęs, kad žiųriu 
laikraščių krūvelėn. “Noriu 
žinoti, ką jie kalba ir ką 
žada Lietuvai”.

Sako. “Draugas” esąs, rę- 
akcijoniniai konservatyvus, 
kuris paduoda žinias, ko
kios yra, pasirinktinai. 
“Vienybė” esanti smetoni
niai fašistinėse plunksnose 
ir širdy. “Darbininkas” sap
nuojąs ^et ir dieną religi
niai. “Keleivis” dengiasi so
cialistinėmis plunksnomis, 
bet jo širdelė esanti aiškių 
aiškiausiai smetoniniai fa
šistinė. Na, ką tokie paukš
čiai gali duoti Lietuvai?— 
sako Julius?.

Klausia, ką daryti su

Pakvietimas
Sekmadienį, spalio 12 d., 

bus rodomi 2 filmai, gamin
ti Lietuvoje. Užsivadina 
TILTAS ir Kanados Lietu
vių Delegacija Lietuvoje. 
Visi mes norime matyti ir 
žinoti, kaip dabar Lietuva 
atrodo ir kaip mūsų broliai 
ir sesutės ten gyvena. To
dėl mes kviečiame visus, 
vietinius ir iš apylinkės lie
tuvius dalyvauti. Rodymas 
bus 4 vai. dieną, A. J. Kas- 
močių salėje, 91 Steamboat 
Rd. Įžangos nebus.

LIETUVIU TARPE
.Džiugu buvo susitikti ir 

pasisveikinti su naujave- 
džiais Valteriu ir Brone 
Keršuliais. Jie jau suagrį- 
žo iš “medaus mėnesio” į 
normalų, kasdienį gyveni
mą. Kaip žinia, Bronė 
Keršulienė yra binghamto- 
nietė Zmitraitė, gera, veik
li, nuoširdi lietuvaitė. Lai
mingi mes susilaukę jos 
mūsų pažangiosiose gretose. 
Atrodo, kad ženatvė Vaite
liui ir Bronei eis sveikaton, 
nes po “medaus mėnesio” 
abudu labai gražiai atrodo. 
Geriausios judviem, drau
gai, sėkmės tiek šeimyniš
kam gyvenime, tiek mūsų 
veikloje.

Daugiau įvairių parengi* 
mų Laisvės naudai.

knygomis, kurių turįs len
tynas — moksliškos, darbi
ninkiško turinio, perskaity
tos, išstudijuotos...

Dėl rekriacijos, dėl poil
sio, Julius turi pulką paukš
telių — par akyčių. Joms pa
togiose vietose pritaisyta 
leutynėlės-laktelės. Iš sauso 
medžio šakos padirbtas me
dis, kur jos galėtų laipioti, 
žaisti natūraliai...
Ir jis su paukštukais apsi
eina ne aklai, ale moksliš
kai. Studijuoja jų papro
čius, papročius, ir jų li
gas, nuo ko nei vienas 
paukštis neliuosas.

Vienas jo favoritas, Ju
liaus. vardu, stebėtinai ga
bus. Viso labo reikia tik su 
sukti: Juliau, kur tu? “Ju
lius” jau ant Julio, arba jo 
žmonos piršto, ir siekia bu
čiuoti !

Kad jam sekasi gyvulius 
išmokyti, nenuostabu. Sako, 
ir Lietuvoje jo šunės nelo
davo. Jis mokėjo su jais ap
sieiti ir tuojau susidrau
gauti...

Vėliau sužinojau, kad 
jaunuoliu būdamas jis net 
trumpetę pūtė, ir su kuo 
dar sykiu orkestre grojo, 
Rochestery, tai su piešėju 
Lumbiu, kuris pūtė klerne- 
tę.

Viską šitą sužinojus apie 
Julių Kalvaitį, nestebėtina, 
kad ir senatvėje jis dar 
toks veiklus ir stiprus. Jis 
ir šiandien vargiai aplei
džia savo organizacijos su
sirinkimus.

Marijona Kalvaitienė, Ju
liaus žmona, irgi veikloje 
nuo jo neatsilieka. Metuose 
netoli nuo jo atsilikus, bet 
protiniai ir fiziniai stebėti
nai vikri. Vien pastebėjus 
jos stubos užlaikymą, gali 
suprasti jos sveikatą. Visur 
švarutėlė. 'Langai lūžta gė
lynais. Falergonai, begoni
jos ir kiti žydi. Net du dide
li viedrai su azalijomis.

Noroms, nenoroms, gal ir 
turime sutikti su dr. Ste- 
vensonu ir “Vilnies” kolum- 
nistu A-n-s, kad tinkama 
protinė ir fizinė veikla pra
tęsia žmogaus amžių ir iš
laiko jį protiniai ir fiziniai 
sveikesniu.

A. Gilman

DIDYSIS NEW YORKAS
Iš puikiai pavykusio 
Rušinskams pagerbti 
pokylio

Reikia pasakyti, kad pir
mas šio rudens sezono salė
je parengimas, įvykęs sek
madienį, labai puikiai pa
vyko. JTai buvo Konstanci
jos ir Jono Rušinskų pager
bimo pokylis. Svečių buvo 
daug, beveik pilnai didžioji 
Kultūrinio Centro auditori
ja. Publika buvo maišyta, 
įvairi, gražiai, draugiškai 
nusiteikusi. Tas tik paro
do, kad šie geri, veiklūs pa
žangiečiai turi daugybę 
prietelių ir draugų.

Tai buvo dideli pietūs. 
Valgių ir užsigardžiavimų 
buvo iki soties visiems. Ten
ka pasveikinti gaspadines 
už puikų maisto sutaisymą. 
Gavome ne tik smarkių deš
rų, bet ir kalakutienos. Aš 
pasakysiu: už tokį mažą 
mokestį pigiau pavalgyti ir 
pasilinksminti negautum nė 
Alaskoje!

Konstancijai ir Jonui 
Įteiktos kuklios dovanėlės. 
Programai pirmini n k a v o 
Laisvės gaspadorius Pranas 
Buknys. Labai gražiai ke
letą liaudies dainų padaina
vo Aido Choras, Mat, Kons
tancija Rušinskienė yra se
na ir veikli aidietė. Gal to
dėl aidiečiams taip sekėsi 
daiuoti. Tai buvo vienas iš 
geriausių Aido pasirodymų.

Taipgi pirmininkas iš
kvietė apie jubiliatus žodį 
tarti ir jiems dar gražaus 
ir ilgo gyvenimo palinkėti 

j visą eilę svečių: V. Čepulį, 
A. Veličką, Krun k 1 i e n ę , 
Navalinskienę (filadelfie- 
tę),'V. Lunkų, E. Mizarie- 
nę, Ralph Fas^nella, B. Ru
činską, R. Mazara, A. Bim
bą, J. Kalvaitį ir kitus. Pa
čioje pabaigoje visiems šir
dingai padėkojo Jonas ir 
Konstancija.

Dar ir po programos ir 
didelių pietų ilgai daug 
svečių nesiskirstė, nesisku
bino namo. Gi mūsų aidie- 
čiai dar susimetę i resto- 
rantą gerai pasilinksmino.

Rep.

Lai šis būna paskutinis 
Pakvietimas- 
paraginimas

Šaunusis dainų ir muzi
kos tautinių grupių festiva
lis įvyks jau šį penktadienį, 
spalio 10 d. Lietuviams 
svarbu ir įdomu, kad jame 
didelę meninės programos 
dalį atliks mūsų Aido Cho
ras Mildred Stensler vado
vybėje. Aidiečiai gerai pa
siruošę skaitlingą publiką 
sužavėti lietuviškomis liau
dies dainomis. Reporteriui 
teko nugirsti nuo Jono Gu
žo, kad gražiai platinasi 
tarpe lietuvių festivalio ti
ki etai.

Kaip jau žinoma, šį festi
valį ruošia Amerikinis Sve- 
turgimiams Ginti Komite
tas. Parengimas įvyks Ju
goslavų salėje, 405 41st St., 
Manhattane, prie 9th Avė. 
Vieta lengvai pasiekiama iš 
visų Didžiojo New Yorko 
kampų. Įžanga tiktai $1.

Nepamirškite dalyvauti!

Sako, kad “miklių pirštų” 
vagys pačiupo $20,000 pini
gų mažomis bumažkomis, 
iš Chemical Corn Exchange 
banko, 16th St. ir Lexing
ton, Manhattane. Pinigai 
buvo patarnautojo (teller) 
būdelėje, kuri tuo laiku ne
buvo užrakinta.

Aplankius S. Bidermanienę 
ir Roosevelto kapą-namus

Daugeliui lietuvių pažan- nuo gyvenamų namų. Jis 
gerai tapo pabudavotas po Roose- 
jrma- vėlo mirties jo įamžinimui, 

gyvenusi Namas gana didelis. Jame: 
lyra apie desėtkas didesnių 
ir mažesnių kambarių bei 
saliukių. Čia įėjęs pasijunti 
taip, jog, rodos, jį čia gyvą 
matai ir su juomi kalbiesi, 

j Čia matai Roosevelto gyve
nimą paveiksluose (pieši
niuose ir nutraukose) nuo 
pat jo kūdikystės; čia pa
matai ir jo tėvus, nešiojant 
ant rankų mažytį gražų vai
kutį; ir taip pamatai jo vi
są gyvenimą ir darbą iki 
pat gyvenimo pabaigos.

Kituose kambariuose ma-Į 
I tai daugybes įvairiausių 
karinių laivų modelių nuo 
laikų karo su Anglija iki šių 
dienų. Tuos /modelius at
siuntė Rooseveltui iš įvairių 
pasaulio šalių dar jam gy
vam būnant ir dabar patal- ziuoi nariu įsu los stirna ap-1 . . .v. . . V,lankyt. Taigi, tą pat diena 'Pinimiu sm muziejun. Be to, monavičienė jau gerokai 
yra šimtai įvairenybių is vi- paswik0 ir sugrįžo iš ligo-

giečių, ypač moterį 
pažįstama Stela B 
nienė, seniau
Brooklyne. Ji šiuo laiku ne
sijaučia gerai. Dabar gyve
na pas dukterį Olgą Pough
keepsie, N. Y. Neseniai 
daktaras įsakė jai nedirbt 
jokio, kad ir lengvo, darbo 
stuboje, — sako, širdis ne
veikia kaip reikia.

Bidermanienė, gyvenda
ma Brooklyne, veik kiekvie
name Laisvės bankete dirbo 
valgių gaminime, taipgi 
lankydavosi kiekvien ame 
laisvi e č i ų parengime. 
Poughkeepsyje ji gyvena 
jau apie 10 metų.

Rugsėjo 20 d. Biderma- 
nienės duktė Malvina (gy
vena Brooklyne) telefonu 
pranešė man, kad jos moti
na serga ir pakalbino va
žiuot kartu su jos šeima ap- 

nuvažiavome ten. Biderma- 
nienę radome lovoj gulin
čią. Atrodo gerokai sumen
kus nuo to laiko, kai aš ją 
mačiau tik apie metai at

1 ay • • • v • J U KIJ. SUblI iriKlillclbgal. Nors ir nesijaučia ge- spalio 10 d.. 1150 no. 4th st., 7:3oL T 
rai, vienok nei kiek nenusi- v- v- Prašome dalyvauti, reikės tos pataisymui.
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m’nus. Ji sako, kad ji mirt j j 
nebijo, nes jau artinasi lai
kas, — jau baigia 77-tus 
metus. Girdi, aš netikiu į 
pomirtinį “gyvenimą”, todėl 

I ir nebijau mirties — su 
mirčia viskas užsibaigia... 
Ji klausinėjo, kaip viskas 
eina Brooklyne, ypač kaip 
Laisvė gyvuoja ir t.t.

Linkiu Stelai greit su- 
sveikt ir dar ilgai pagyvent. 

Ant rytojaus, sekmadienį, 
nors lietus smarkiai lijo vi-

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- 
sa diena, Malvįnos vyras J. lin'kčs dalyvauti, mes stengsimės vi- 
Melchor nuvežė mane savo'«įus £ 
automobiliu parodyt buvu- ! mais. Komisija. (94-96)

• ' —. i • * • -____________________________

būna su 
graži ir

nuėjome

šio mūsų garbingo prezi
dento F. D. Roosevelto ka
pą ir jo gyvenimo vietą. 
Rooseveltas palaidotas prie 
pat jo namų Hyde Park, N. 
Y.. Didelis balto marmuro 
paminklas be kryžiaus, kai 
paprastai dauguma krikš
čionių paminklų 
kryžiumi. Vieta 
įspūdinga.

Nuo paminklo 
pažiūrėt Roosevelto namų, 
kuriuose jisai gimė ir gyve
no iki mirties. Dabar tuose 
namuose niekas negyvena: 
yra savo rūšies Roosevelto 
muziejus. Lankytojai gali 
matyti visus kambarius, pro 
atviras duris, vaikščiojant 
koridoriais.

Dar įdomesnė vieta pa
matymui, tai Roosevelto 
Knygynas (Library). Šis 
pastatas randasi kiek toliau

Paieškojimai
Aš Karčiauskienė Marijona, Simo, 

esu Pažercckytės Liudvikos, d. Jo
no, duktė ir paieškai! savo dėdės 
Pažerecko Kazio, sūnaus Jono, t. y. 
Pažereckytes Liudvikos brolio, o 
taip pat Pažerecko Juozo, sūnaus 
Jono, ir Amšins Juozefos ir Am- 
šins (Pąžereckytės) Onos, dukters 
Jono.

Labai prašau, kad atsilieptumėt 
į 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 Khzys, s. Jono, anks
čiau gyveno Cambridge mieste.

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

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

■ ninės. Dabar gydosi savo PRANEŠIMAI i namuose. Bet tuo tarpu jo- 
isios gyevnimo draugas Ma- 

philadelphia, pa. i įeugas Simonavičius pasi- 
LLD jo, kp.sutrinkimas jvyks • Jave'ligoninėn savo sveika- 

. v. Prašome dalyvauti, reikės]10® pataisymui. ŠIUOS ŽO- 
tartis apie 6-tos Apskr. konferenci-i dŽlUS , rašant neSUŽinota jo 

' deiega|rusiV'VlTu,'m<i0inkilų "reikli SUnegal avimo priežastis, 
vaidyba. , neigi kurioje ligoninėje ji-

‘sai randasi. Labai pasige- 
jdome šių gerų laisviečių 
j Rušinskų pagerbimo poky
lyje. Linkime Amilijai ir 
Mateušui kuo greičiausiai 
pilnai pataisyti savo sveika
tą ir sugrįžti atgal į veik
liųjų lietuvių gretas.

WATEBURY, CONN.

ALDLD 28 kp. susirinkimas jvyks 
spalio 10 d., 8 v. v., Venta Hali, 103 
Greeri St. Prašome narius daly
vauti, atsiveskite ir naujų narių 
K. Krasnitskas, sekr. (95-96)

GREAT NECK, N. ¥.

Matykite filmus i§ 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. 
Kviečiamo vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. A. L. P. Klubas.

(94-96)

BROOKLYN, N. Y. z

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
jvyks antradienį, spalio 7 d., 7.30 
vai. vakare, Liberty Auditorium, 
11006 Atlantic Ave., Richmond Hill. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. Ku
rių duoklės neužmokėtos, malonėki
te užsimokėti, kad nesusispenduotu- 
mėt. Valdyba (94-95)

BROC'TroN, MASS
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. 
Geo. Shjmaitis. (91-93)

Dabartinės Lietuvių kalbosŽODYNAS
Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00 Į 

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. S 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai;

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

i ' Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

6 p.—Laisve (Liberty)— Antnadien., spalio (Oct.) 7, 1958

so pasaulio kampų, atsiųstų
Rooseveltui prezidentaujant 
ir vėliau, po jo mirties. Ir 
taip mums bevaikščiojant 
ir žiūrinėjant, nei nepajįk 
tom, kaip praėjo veik trys 
valandos, — atėjo laikas 
mums grįžti namo.

Nors tai buvo lietinga 
diena, vienok lankytojų bu
vo gana daug.

Tarpe kitų buvo grupė jau
nų kiniečių — vaikinų ir 
merginų, matyt, kad tai ko
kie studentai. Kalbėjosi jie 
tarp savęs kiniškai ir ang
liškai.

Įėjimas į šiuos du budin- 
kus kainuoja po 25 c. pa
dengimui užlaikymo įstai
gų. Muziejuje yra veik prie 
kiekvienų durų sargai; gy
venimo namuose irgi yra 
keli. Taigi, ir imama įžanga 
ir šiem sargam mokėti al
gas.

Aš esu la'bai patenkintas 
pamatymu šios taip svar
bios. vietos.

P. M. š.

SERGA
Džiugu, kad Amilija Sie

jau gerokai

Senatorius Jacob Javits, 
republikonas, siūlo, kad se
kamais metais Jungtinės 
Valstijos pradėtų “doleriu 
ofensyvą”. Jis sako, kaJį 
Amerika turi teikti pinigi- 
nės pagalbos kitoms šalims, 
idant nupuldžius. “Tarybų 
Sąjungos” įtaką. Jeigu jo 
planas būtų vykinamas gy
veni man, tai reikėtų dar 
daugiau apkrauti Amerikos 
žmones taksais.

®

::MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J. 1
MArlcet 2-5172 !

426 Lafavette St. ■•r
I
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