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“Vilnius.”
Dr. J. Balio nuomonė.
Poezijos antologija.
Septyni poetai.

Rašo R. Mizara

Mielas skaitytojau: neužil
go mes pradėsime Laisvėje 
spausdinti labai Įdomu, labai 
svarbų dalyką—Lietuvos sos
tinės Vilniaus istoriją, ap
imančią nuo miesto Įsikūrimo 
ligi šių dienų.

Veikalą parašė istorikai J. 
^Jurginis ir V. Mikučianis.

W :—
Nėra lietuvio, kuris nebūtų 

girdėjęs apie Vilnių. Bet kiek 
iš mūsų ką nors “gilesnio” 
apie Vilnių žinome? Daugu
ma lietuvių, esu tikras, žino 
labai mažai, beveik nieko.

Na, o nežinoti savo tautos 
sostinės praeities ir dabarties 
— nusidėjimas!

Taigi, tuo vadovaudamiesi, 
mes ir nutarėme išspausdinti 
ši veikalą Laisvėje, kad mūsų 
skaitytojai gautų žinių apie 
miestą, Į kuri sueina visi mū
sų tėvų krašto keliai, visos, 
sakyčiau, jo gyslos ir gysle
lės, visi tautos nervai.

Prašome jūs, mielas skaity
tojau, pasakyti apie tai ir ki- 
tiems lietuviams, raginant, 
kad jie užsisakytų Laisvę, kad 
jie, be kitų svarbių raštų, skai
tytų apįe Vilnių.

“Vilnius” parašytas labai 
lengva, kiekvienam supran
tama kalba.

\ Kalbininkas Dr. Jonas Balys 
Čikagos pranciškonų Drauge 
(spalio 11 d.) duoda neseniai 
Lietuvoje išleistos knygos “Pa
tarlės ir priežodžiai” apžval
gą.

Apžvalgininkas primena, 
jog seniau (buržuazijai Lietu
vą valdant) patarlių rinkiniai 
buvo leidžiami “be reikiamo 
stropumo ir nusimanymo.” Bet, 

sako Dr. Balys, “Naujas rin
kinys, šiemet išleistas Vilniu
je, rodo daug pažangos, nors 
nėra be trūkumų...”

Tie trūkumai, jei tai iš viso 
trūkumai, kuriuos apžvalgi
ninkas randa, yra labai ma
žyčiai. Turiu tą knygą po 
ranka. Man rodosi, tai nepa
vaduojamas šaltinio rašyto
jams, laikraštininkams, kalbė
tojams, mokytojams, na, ir 
bendrai publikai. Knygą pa
ruošė J. Lebedys.

Beje, Dr. 1 , Balys savo ap
žvalgą baigia šiais žodžiais:

“Knyga išleista švariai, ge
ras popierius, stropi korektū
ra, gražus drobės Įrišimas. 
Knygos tiražas 25,000 egz. 
atrodo neįtikėtinas.”

Š. m. rugsėjo Vilniaus “Tie
soje” skaitau:

“Pirmą kartą Lietuvoje išė
jo iš spaudos Amerikos lietu
vių poezijos antologija, pava
dinta “Svetimoj padangėj.” 
šiame rinkinyje Pietų Ameri
kos pažangiajai lietuvių poe
zijai atstovauja Bronius Kli
mavičius, Pijus Storpirštis 
(mirę) ir Linas Valbasys. 
Knygoje įdėti kūriniai keturių 
žinomų JAV lietuvių poetų' 
Jono Kaškaicio, Stasio Jasi- 
lionio (mirusio), Seno Vinco- 
Jakščio ir A. Dagilio—Kazio

i Genio...”
“Antologija,” toliau sako 

Vilniaus dienraštis, “iliustruo- 
tSjvisų septynių poetų portre
tai, idėtos jų biografijos. 
Knygą sudarė buvęs emigran-

Žmones reikalauja keisti 
JAV užsienio politiką

T. Sąjunga protestuoja prieš 
JAV siunčiamus balionus

Washingtonas. — Demo-i 
kratų partijos vadai išlei
do pareiškimą. Jie -kriti
kuoja Eisehhowerio-Dulleso 
užsienio politiką. Demokra
tai sako, kad per šešeris 
metus Republikonų partijos 
politika nupuldė Amerikos 
vardą užsienyje ir ardo 
liaudies vienybę namie.

Demokratai kriti k u o j a 
Eisenhowerio valdžios nusi
statymą prieš liaudies atsi
liepimus. Jie sako, kad A- 
merika nekariauja, ir todėl 
nei prezidentas, nei kas ki-! 
tas negali Įvesti cenzūros.

Demokratai sako, kad Ei
senhoweris ir Dullesas ne- 
le’stinai elgiasi ir Kinijos 
klausimais. Jie nuolatos 

‘tvirtina, kad reikia laikytis 
Lsuta?‘čių su Čiang Kai-š-eku, 
1 
I

i Čiang Kai-šekas 
ruošiasi karui

Taipei. — Atvykęs Jung
tinių Valstijų gynybos sek
retorius Neil McElroy ta
rėsi su Čiang Kai-šeku. Pa
sitarimo išvados laikomos 
slaptybėje. Eina girdų, 
būk Jungtinės Valstijos 
mažins savo Septintojo ka
rinio laivyno jėgas Formo
zos srityje.

Bet tuo pat laiku čiang 
Kai-šeko laivai vis daugiau 
gabena maisto, amunicijos 
ir apdrūtinimų į Quemoy 
ir Matsu salas, o iš salų iš
veža civilinius gyventojus. 
Tas rodo, kad čiangkaišeki- 
niai ruošiasi prie naujų 
mūšiu, v

Bombų teroras prieš 
žydus ir negrus

Atlanta, Ga.*— Prieš ke
lias dienas čia piktadariai 
išsprogdino bombą prie žy
dų bažnyčios (sinagogos) ir 
padarė $200,000 nuostolių. 
Dabar visa eilė sinagogų 
tvarkytojų gavo grūmoji
mus, kad tos įstaigos bus 
išsprogdintos.

Peoria, III., taip pat buvo- 
išsprogdinta sinagoga. Chi- 
cagoje bomba sprogo prie 
negrų gyvenamų namų.

Maskva. — Tree i a m e 
1958 metų bertainyje Tary
bų Sąjungos industrija per
viršijo planą dviemis pro
centais.

tas žurnalistas Antanas Vai- 
vutskas.”

Knygai įžangą parašė poe
tas Vladas Mozūriūnas.

Trys iš suminėtųjų poetų— 
B. Klimavičius, P. Storpirštis 
ir S. Jasilionis — yra mirę. 
Keturi — gyvi ir teberašo, 
tebekuria.

Antologijos pasiro d y m a s 
Lietuvoje — šlovė mūsų poe
tams, na, ir tuo pačiu kartu 
.šlovė ir visiems užsienyje gy
venantiems lietuviams, kad jų 
tarpe išaugo talentai, kurių 
darbais gėrėsis visa lietuvių 
tauta.

kuomet visas pasaulis ma
to, kad Čiang Kai-šekas ne
nori taikos. Jis deda pa
stangas įvelti Ameriką į ka
rą prieš Kiniją. Demokra
tų vadai pataria atsisakyti 
nu Quemoy ir Matsu gyni
mo, o Formozos reikalus 
pavesti pačios salos gyven
tojams nubalsuoti.

Tokioje pat dvasioje tilpo 
ilgas žymių amerikiečių 
laiškas ir “The New York 
Timese.” Po juo pasirašo 
John C. Bennett, Roy 
Blough, William C. Cary ir 
dar apie desėtkas kitų. Jie 
reikalauja atsisakyti nuo 
dabartinės Eisenhowerio ir 
Dulleso politikos Tolimuo
siuose Rytuose, nes kol jos 
bus laikomasi, tol tenai ka
ro pavojus nepasibaigs.

Du naciai kalti už 
12,000 žmonių mirtį

Bonna. — Prasidėjo teis
mas prieš du buvusius Hit
lerio viršininkus Wilhelmą 
Schubertą ir Gustavą Sor
ge. Karo metu jie buvo 
viršininkais Sachsenhouse- 
no koncentracijos stovyklo
je.

Šie hitlerininkai yra kal
ti už 11,800 tarybinių karo 
belaisvių ir civilinių žmonių 
nužudymą. Trečias iš pra

sikaltėlių, Martin Kaittler, 
laukdamas teismo nusižudė.

LAISVINASI PRANCŪZŲ 
KOLONIJOS

Paryžius.. — Madagaska
ro sala, į piet-rytus nuo Af
rikos, pasiskelbė respubli
ka Francūzijos globoje. Ma
dagaskaras yra didelė ir 
turtinga sala. Ji užima 241,- 
094 ketvirtainiškas mylias 
ir turi apie 5,000,000 gyven
tojų. -

Po to, kai de Gaulle paė
mė galią, tai Gvinėja atsi
metė nuo Francūzijos ir 
pasiskelbė nepriklaus omą 
valstybe. Niger kolonijo
je irgi bus balsavimai, ir ta 
kolonija gali taip pat atsi
skirti nuo Francūzijos.

MAKARIOS SIŪLO 
KIPRUI LAISVĘ

Atėnai. — Archi vyskupas 
Makarios pateikė planą, ku
rį Graikijos premjeras Ka
ramanlis užgyrė. Dabar tas 
planas įteiktas NATO va
dams. Siūloma, kad Kipro 
salai būtų suteikta nepri
klausomybė. Dėl šios salos 
jau daug metų pešasi trys 
Nato nariai: Graikija, Ang
lija ir Turkija.

ASUNCIONAS. — Indė
nai vėl puolė amerikiečius 
stovykloje netoli Fortino. 
Amerikiečiai ten randasi 
aliejaus traukimo svirčių 
įrengimo reikalais.

Londonas. — Paul Robe
son giedojo šv. Paulo ka
tedroje dėl 4,000 žmonių.

i

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Baltimorės vajininkai, su pagalba A. Žemaičio, jau 
pirmoj vietoj. Jis prisiuntė naują prenumeratą ir at
naujinimų.

P. B-ečis, greatneckietis, prisiuntė atnaujinimų.
J. Stanley, Rochester, N. Y., prisiuntė naują pre

numeratą ir atnaujinimų.
P. Šlekaitis, Scranton, Pa., S. Penkauskas, Law-

(Tąsa 2-rame pusi.)

Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d., 1958 
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

- Punktai
Baltimorės vajininkai ____________________ ... 512
Brooklvno vajininkai --------------   480
Great Necko vajininkai --------------------------  320
Rochesterio Vajininkai ______________________ 312
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. ---------------------------- 288
S. Penkauskas—J. Blažonis,
Lawrence - Lowell, Mass. --------------------------- 276
Waterburio vajininkai__________   252
Bridgeport, Conn. _____________________    252
Plymouth—Wilkes-Barre, Pa. - _____________  144
LLD 20 kp., ir Moterų klubas, Binghamton, N. Y. 112 4 » ■ ■1 1 1 '"■■■■ I ■

Philadelphia, Pa. ...................... 108 Pittsburgh© vajininkai .............. 72
L. Tilwick, Easton. Pa. A........... 108 New Jersey vajininkai ............ 72
Geo. Žebrys,. Cleveland, Ohio 108 V. Ramanauskas, Minersville, Pa. 36
Chicagos vaijninkai .................. 1081 Worcesterio vajininkai .............  36

Indonezija suvaldė 
čiangkaišekinius

Jakarta. —Indonezijoje 
gyvena nemažai kinų. 
Čiang Kai-šeko šalininkai 
norėjo surengti prieš Kini
ją demonstraciją neva pa
minėjimui 1911 m. revoliu
cijos, laike kurios buvo nu
versta Mančų karalių di
nastija.

Indonezi j os vyriausybė
uždraudė jiems pasirodyti 
gatvėse. Čiango šalininkai ,Po to keltuvai nuleido
jaučia, kad Indonezijos vy- popiežiaus palaikus į mar- 
riausybė neleidžia - j i e m sjmorinį šv. Petro Bazilikos 
veikti todėl, kad ji palaiko skiepą, kur jis padėtas ša- 
gerus santykius su Kinija, lia popiežiaus Piuso X-ojo.

Vėliausios minios
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris spau
dos konferencijoje užgyrė 
Valstybės sekretoriaus Dul- 
leso politiką Kinijos reika
lais. Jis sakė, kad Jungtinės 
Valstijos nereikalaus Čiang 
Kai-šeko mažinti karines1 pralaimėjimą 
jėgas ant Quemoy ir Matsu 
salų.

Eisenhoweris sakė, kad 
jam nepatinka kritika JAV 
užsienio politikos, kur eina
reikalas su komunistinėmis 
šalimis, tai yra, su Kinija ir 
TSRS.

Prezidentas pasm erkė 
bombinius teroristus, kurie 
sprogdina žydų sinagogas 
ir negrų gyvenamus namus.

Tunis. — Vakarams'pa
taikaujanti Tunisijos val
džia nutraukė diplomati
nius ryšius su Jungtine 
Arabų Respublika. Jau nuo 
seniai Tunisijos prezidentas 
Bourguiba ruošėsi tą pada
ryti.

TaipeL — Manoma, kad 
Formozos sąsiauryje su
švelnės padėtis. Daugelis 
diplomatų yra tokios nuo
monės, nes Jungtinių Vals-

Popiežius Pius 
jau palaidotas

Roma. — Pereitąjį pir
madienį su didžiausiomis 
iškilmėmis buvo palaidotas 
popiežius Pius XII. Jo pa
la’kai įdėti į tris grabus. 
Pirmiausiai kūną įvyniojo 

“Mes galime susitarti su 
Sovietų Rusija ir Kinijos 
Liaudies' Respublika,” pa
reiškė Eūton. Jis sakė, kad 

į raudono šilko audinius ir'kaip TSRS, taip Kinijos va-
įdėjo į grabą. Paskui tą'^j nori taikoje sugyventi 
grabą įdėjo į kitą švininį su visomis kitomis šalimis.
grabą, o pastarąjį į dar 
ąžuolinį grabą.

tijų kariniai laivai jau ne- 
belydi Čiang Kai-š e k o 
transportų.

Los Angeles, Calif. — Vi- 
ce-prezidentas Niksonas nu
mato Republikonų partijos 

ateinančiuose
rinkimuose. ‘ Jis sako, kad 
Prezidentas Eisenhoweris 
“neatmuša Demokratų par
tijos atakas”.

Cape Canaveral, Fla. — 
Karinis laivynas šovė rake
tą “Polaris” į erdvę, bet ji 
vos pakilusi sudegė. Krin
tančios dalys sukėlė žolių ir 
krūmokšlių gaisrą. Pana
šiai atsitiko su pirmesnių 
“Polariu”, iššautu rugsėjo 
24 dieną.

Wellington, Naujoji Ze
landija. —> Antarktikoje su
sikūlė Amerikos didelis lėk
tuvas “Globemaster”. Ne
laimėje žuvo 10 žmonių.

Atlanta, Ga. — Ryšium 
su išsprogdinimu sinago
gos, policija darė kratas ke
turių asmenų namuose. Su
rado antisemitinės propa
gandos.

Maskva. — Tarybų Są
junga įteikė Jungt. Valsti
jų atstovui Davisui protes
to notą. Reikalauja, kad 
Jungtinių Valstijų karinė 
komanda tuojau sulaikytų 
siunčiamus savo balionus. 
Notoje sakoma, kad tie ba
lionai yra įrengti trauki
mui paveikslų strateginių 
vietų. Tarybų Sąjunga savo 
notoje tvirtina, kad tai yra 
JAV pasiruošimas atomi
niam užpuolimui. Amerikos 
karininkai tvirtina, kad ba
lionus “siunčia moksliniais 
sumetimais.”

Prieš. įteikimą Jungtinių 
Valstijų atstovui notos 
Maskvoje ir kituose did
miesčiuose buvo išstatyti 
tie Amerikos balionai paro
dai. Jų įrengimai yra mi-

Eaton stoja už 
taikų sugyvenimą

Cleveland, Ohio. — Sugrį
žo iš Tarybų Sąjungos A- 
merikos industrialistas Cy
rus S. Eaton. Jis plačiai 
važinėjo, kalbėjosi su Niki
ta Chruščiovu ir kitais ta
rybiniais vadais.

ALASKOJE NAUJOS 
ALIEJAUS VERSMES
Washingtonas. — Pata

pus Alaskai 49-ja Jungtinių 
Valstijų valstija, ten prasi
dėjo didesnis biznis. Vien 
aliejaus versmių atidary
mui yra 6,000 aplikantų. Iki 
šiol Alaskoje kelios žibalo 
kompanijos turėjo versmes 
ir aprūpino karinį laivyną. 
Dabar vien Frankford Oil 
Co. of Dallas turi 1,100,000 
akrų plotą ir atidaro naujų 
versmių.

PRANCŪZŲ K. PARTIJA 
APIE BALSAVIMUS

Paryžius. — Francūzijos 
Komunistų partija neslepia, 
kad laike balsavimų dėl de 
Gaulle konstitucijos už jos 
poziciją balsavo' milijonas 
mažiau, negu 1956 m. Parti
jos Centro Komiteto rezo
liucija ir organizacinis sek
retorius Marcel Servin aiš
kina, kad tas įvyko todėl, 
kad kairieji nesudarė Liau
dies fronto.

Washingtonas. — Pasi
traukęs iš prezidento pata
rėjo vietos Sherman Adams 
vis dar tebedirba Baltaja
me Name ir gauna algą. 
Jau trys savaitės jis perda
vinėja dokumentus naujam 
patarėjui.

Varšuva. — Derybos tar
pe Jungtinių Valstijų ir Ki
nijos ambasadorių dar ne
davė pageidaujamų rezul
tatų.

litarinio pobūdžio, tik jau 
daug tobulesni už 1956 me
tų balionus.

Tiflise tarybinis pulkinin
kas aiškino, kad tais balio
nais ne tik paveikslai nu
traukiami, ’ bet ir specia
liais įtaisais iš jų skleidžia
mi antisovietiniai lapeliai. 
Buvo net adresuotų laiškų 
iš jų nuleista.

Tarybų Sąjunga/savo no
toje sako, kad toks Ameri
kos elgesys yra ne tik “pa
neigimas SRS teritorinių 
teisių,” bet ir palaikymas 
pasaulyje įtemptos padė
ties.

Balionai yra siunčiami iš 
Vakarinės Europos ir Tur
kijos, kur Jungtinės Vals
tijos palaiko savo karinės 
jėgas. ' , ’

Nori daugiau aiškumo 
apie “Pioneer”

Washingtonas. — Visa ei
lė spaudos atstovų įteikė 
paklausimą generolui Do
nald Yate, kuris tvarko 
Cape. Canaveral, Fla., sate
litų iššovimus. Generolas 
sako, kad “Pioneer” raketa 

1 skrido linkui mėnulio - po 
25,000 mylių per valandą. 
Tuo pat kartu skelbiama, 
kad per 12 valandų ji paki
lo 80,000 mylių. Bet jeigu ji 
būtų dariusi po 25,000 my
lių per valandą, tai būtų 
pakilusi virš 300,000 mylių. 
Generolas Yates sako: “tos 
klaidos, pro mus visus, pra
slinko nepastebėtos”.

MAROKAS DAR 
NENUSIRAMINO

Rabatas.—Maroko vyriau
sybė vis kelia klausimą, ka
da Jungtinės Valstijos už
darys savo karines lėktuvų 
bazes. Amerika ten turi 
penkias dideles bazes: Sidi 
Simane, Rabate, BenSlima- 
ne, Nouasseune ir Ben 
Goerine. Taipgi turi dar 
kelias mažesnes pagalbines 
bazes.

! D E GAULLE RODO
SAVO GALIĄ

Paryžius. — Francūzijos 
premjeras De Gaulle įsakė 
visiems militaristams pasi
traukti iš politinių partijų. 
Numatoma, kad toks jo pa
sielgimas labai nepatiks 
militaristams Alžyre, nes'jų 
sukilimas prieš pirmesnę 
F r a n c ū z ijos valdžią De- 
Gaullę pastatė į premjero 
vieta, v — ■ -

ANGLIJA GINKLUOJA 
IZRAELĮ

Londonas. — Anglijos ka
rinis laivynas jau perdavė, 
Izraeliui submariną “Sprin
ger”, kurį izraeliečiai per-^ 
krikštino į “Tanin” (kroko
dilas) . Perdavimas įvyko 
Gosport prieplaukoje. Grei
toje ateityje Anglija dar 
duos Izraeliui ir kitą sub
mariną.

I
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Vargas mažosioms partijoms
MONOPOLISTINIS kapitalas grobia į savo nagus 

vis daugiau ir daugiau amerikiečių turto, bando visiškai 
sumonopolizuoti jis ir politinį žmonių judėjimą. Valdan
tiesiems sluoksniams rūpi, kad laike rinkimų juo mažiau 
politinių partijų “painiotus! po kojų”, kad visur viešpa
tautų tik dvi partijos — republikonų ir demokratų.

Praėjusią savaitę Niujorko valstijos sekretoriaus de 
Sapio padėjėjas Barnett J. Nova pareiškė: Socialistų 
Darbo partija ir Independent Socialist Party neturi tei
sės busimųjų rinkimų sąrašuosna įeiti.

Socialistų Darbo partija — sena partija. Tiesa, ji 
sektantiška, ji mažytė, bet ji beveik kas metai dalyvau
ja rinkimuose (New Yorko valstijoje) su savo kandida
tais.

Independent Socialist party tik šiemet gimė. Ją su
daro kai kurie kairesnieji veikėjai, taipgi ir trockistai.

Einarit valstijos įstatymais, kiekviena maža partija, 
norinti dalyvauti rinkimuose, turi priduoti valstijos vals
tybės departmental 12,000 piliečių parašų, bet tie para
šai privalo “atspindėti” visą valstiją: iš kiekvienos ap
skrities turi būti gauta ne mažiau 50 piliečių parašų. Na, 
ir dabar sakoma, kad paminėtų partijų priduotose peti
cijose nėra “atstovaujamos” kai kurios apskritys. Dėl to, 
esą, peticijos “negeros,” dėl to abidvi šitos partijos netu
ri teisės statyti savo kandidatų į rinkiminius sąrašus.

Abidvi šitos partijos pasiryžo eiti į teismus, kad šie 
priverstų valstijos bosus leisti joms statyti savo kandi
datus.

Amerikos Civilinių Laisvių Sąjunga paskelbė, kad ji 
stoja talkon Independent Socialist partijai. Ką teismas 
nuspręs, sunku pasakyti, bet vienas aišku: valdantieji 
sluoksniai visaip kliudys kairesnių pažiūrų žmonėms da
lyvauti rinkimuose su savo kandidatų sąrašais.

Tik neseniai toji pati valstijinė įstaiga atmetė žmo
nių peticijas, kad B. J. Davis, komunistas, kandidatuotų 
į Niujorko valstijos senatą.

Laikas, labai laikas Amerikos darbo žmonėms atsiri
boti nuo kapitalistinių partijų, bet tai padaryti nebus ga
lima, kol amerikinės darbo unijos nepakeis savo senos 
politikos — politikos, kuri atsisako kurti trečią partiją,

“Pionieriui”
AMERIKINĖ RAKETzt, pavadinta “Pionieriumi”, 

paleista į mėnulį, jo nepasiekė. Sakoma, “Pionierius” te
pakilo “tik” į 79,000 angliškų mylių aukštį, pakrypo į 
neigiamą pušę, krito atgal ir kur nos Pacifike “prigėrė”, 
jei krisdamas visiškai nesudegė.

» Kaip ten bebūtų, “Pionieriaus” iššovimas į erdvę, jo 
per apie 80,000 angliškų mylių kelionė — reikšmingas 
dalykas! Tai pirmas atsitikimas, kai žmogaus proto ir 
rankų pagamintas pabūklas pasiekia tokį aukštį, kokį 
pasiekė “Pionierius”.

Reikia tikėtis, kad “Pionieriaus” žygis — tik gera 
pradžia, kad bus nenuleistos rankos, o vis bus siektasi ir 
siektasi pasiekti mėnulį, pasiekti taipgi ir kaip kurias 
planetas.

Tarybų Sąjungos mokslininkai jau seniai įrodė, jog 
mėnulį pasiekti bus galima ne tik raketai, o ir žmogui. 
Tarybinis mokslas, paleidęs į erdvę pirmąjį sputniką, že
mės palydovą, darbuojasi mėnulio “užkariavimui.” Tarp 
tarybinio ir amerikinio mokslo vyksta savotiškos lenkty
nės, kurios, mūsų nuomone, yra sveikas reiškinys.

Ir Atlantoje!
GEORGIA VALSTIJOS sostinėje, Atlantos mieste, 

praėjusį sekmadienį buvo išeksploduota žydų sinagoga 
“The Temple”. Didžiulė eksplozija įvykdyta naktį, kai 
sinagoga buvo tuščia, todėl žmonių nebuvo užmušta, bet 
medžiaginių nuostolių padaryta labai daug.

Kas tai padarė, kol kas nieks nežino, nes blogadariai 
nesurasti, bet jaučiama, jog tai padarė rasistai, kurie 
eksploduoja ir negrų bažnyčias.

Turime nepamiršti, jog Ku Kluks-klano slapta orga
nizacija griežtai nusistačiusi prieš negrus, prieš žydus 
ir prieš katalikus. Dėl to žydų sinagogos bei žydiškieji 
centrai ir kapinės pietinėse, valstijose dažnai esti puola
mi. Negrų bažnyčios taipgi deginamos bei eksploduoja- 
mos. Jei nebus suvaldyti, rasistai gali pradėti tą patį da
ryti ir su katalikų bažnyčiomis.

Bet kas rasistus suvaldys, kuomet jų atstovai yra 
valstijinėse ir miestavose administracijose?

Tik neseniai Clintono mieste, Tennessee valstijoje, 
rasistai sunaikino pastatą vidurinės mokyklos, kurioje 
mokėsi baltieji kartu su negrais. Ar piktadariai suras-

Kai šie žodžiai buvo parašyti, gauta žinių, jog ir Pe
oria mieste, Illinojaus valstijoje, rasistai dinamitavo žy- 
dų sinagogą.

PAKVAIŠĘS 
KOLUMNISTAS

David Lawrence yra ve
nas iš žymiausių komerci
nės. reakcinės spaudos ko- 
lumnistų. Jis net simpati
zuoja pietinių valstijų re- 
sistams. Dabar jis sakosi 
suradęs, kad pietinėse vals
tijose sinagogų , sprogdini- 
mas esąs “komunistų dar-! . -. . , . „ ,
bas!” Savo kolumnoje “N. ® dainos pakaitos’
Y. Herald Tribune” (spalio | buna s PaKaltos- 
12 d.) jis argumentuoja, j įD0MI0S SKAITLINĖS 
kad ir Londone rasines it 
riaušės buvusios komunistų 
darbas! Jis kursto FBI tuo
jau pradėti naujas ablavas 
“ant raudonųjų”.

Kai McCarthy buvo gy-

(Mūsų korespondento)
NUSIGINKLAVIMAS — 
VYRIAUSIAS 
KLAUSIMAS

Jungtinės Tautos. — Esu 
rašęs, jog šiuo metu JI 13- 
ji Asam blėjos sesija 
sprendžia konkrečias prob
lemas. Įvairūs komitetai

| kandidatūros priduria: 
“Jam nepalanki yra tik ta 
aplinkybė, kad jis yra se
nas”, tai yra, 76 metų am
žiaus.

Kardinolai yra gudrūs 
politikieriai. Kiekvienas jų 
tos vietos trokšta. Vargiai 
jie popiežiumi rinks jau
niausią kardinolą. Jaunas 
gali per ilgai gyventi ir per renkasi į posėdžius ir juose 

kai

J. Donald Adams patie
kia tokių įdomių duomenų: 

Jungtinėse Valstijose 1933 
i metais amerikiečiai kny
goms išleido $152,000,000, 

i\/r t k 0 1956-metais jau $592,-vas, Mr. Lawrence buvo jo T . -,A ' ’
karščiausias šalininkas. Vi- f00-0®0- 194£
sur jis mato “raudonuo-! ^ls:^buvr0, 
sius”. Žmogus, matyt, yra 
pablūdęs. Kai šiandien vis. 
daugiau ir daugiau žmonių 
kalba apie demokratinių lai
svių praplėtimą, kai vis dau
giau ir daugiau žmonių su 
pasibaisėjimu prisimena 
makartizmo pavietrę, siau
tėjusią Amerikoje dar taip 
seniai, tai šis kolumnistas 
kabinėjasi prie žmonių ir- 
sąjūdžių be jokios priežas
ties. Tiktai lygsvaros nete
kęs žmogus šiandien gali 
primesti komunistams sina-! 
gogų sprogdinimą.

JAU ČIA Iš PIRŠTO 
IŠLAUŽTA

Menševiku
Ar

išleista 54,000,000 knygų, 
tai 1957 metais — jau 270,- 
000. Jeigu 1947 metais bu
vo išleista 333,000,000 
rankvedžių, enciklopedijų ir 
kitokiu rimtu knygų, 
1954 
000.

Tai 
dideli 
kiekio paaugimą.

beje, pasiūlė, kad didžiosios 
valstybės dabartinius savo 
karinius biudžetus (išlai
das) tuojau sumažintų 10 
procentų.

Didžiosios Britanijos at
stovas pritaria JAV rezo
liucijai.

Indija stoja už savo rezo
liuciją, kuri taipgi siūlo 
tuojau sulaikyti atominių 
ginklų bandymus, nuodi
jančius žmoniją, ir statan
čius pavojun visą pasaulį.

Gyvybinis klausimas
Vienaip kalbėsime ar ki

taip, atominių ginklų ban
dymų sulaikymas, ginklavi
mosi sumažinimas — pats 
svarbiausias klausimas ir 
jam diskusuoti sutelktos 
talentingiausios jėgos.

Kiekvienam aišku: jeigu 
nebus sulaikyti niuklerinių 
ginklų bandymai, jei toks 

ginklavimasis,

^Worcester,.Mass.
Parengimas

Lietuvių Lit e r a t ū r 6^ 
Draugijos 11 kuopa rengia 
taip vadinamą “Rummage

“Naujienos” 
užgiedojo:

“Antra vertus, jei Rusija 
nenori, kad būtų susitarta i 
negaminti atominių ginklų, 
kaip kad siūlė JAV prezi
dentas, tai reiškia, kad jos 
agitacija už atominių gink
lų bandymų sustabdymą bu
vo blofas”.

Kur ir kada “N.” redak
toriai girdėjo, kad Sovietai 
nenori, kad būtų susitarta 
atominių ginklų nebegamin- 
ti? Kiek mums žinoma, jie 
pirmutiniai, siūlė uždrausti 
atominius ginklus gaminti.

29 dd.
Aš prašyčiau draugų ir ’ 

draugių, kas tik turite at
liekamų drabužių arba kito
kių daiktų, tai atneškite pas 
L. Ausejienę, 99 Providence 
St., arba į svetainę, 29 En
dicott St. Už parduotus 
daiktus gauti pinigai bus 
sunaudoti darbininkiškiems 
reikalams.

Dar yra narių, kurie ne- ■ 
pasimokė j o už 1958 metus 
duokles į LLD kuopą. Pra
šyčiau visus ir visas kuo 
greičiausiai pasi mokėti 
duokles. Taipgi, kurie dar 
neužsisakėte A. Metelionio 
knygos, tai padarykitę, 'da 
bar prenumerata yra tik $2. 
Užsisakykite pas J. Jaske- 
vičių. Jis jums mielai patar
naus.

diskusuoja jiems pavestus 
dalykus.

Tik prašau nemanyti, kad 
tie komitetai yra panašūs į 
mūsų organizacijų komite
tus. Kas taip galvotų, di
džiai klystų.

Komitetuose daly va u j a 
po porą šimtų ir daugiau 
delegatų, kadangi beveik 
kiekviename komitete at
stovaujama kiekviena pri
klausanti JT valstybė — at
stovaujama po porą ar 
daugiau delegatų.

Svarbiausi komitetai be- intensyvus
ne šitie du: Pirmasis, politi- koks šiuo metu vyksta, bus 
nis komitetas ir Specialus tęsiamas, tai neišvengiamai 
politinis komitetas. (Pasta- pasaulis gali atsidurti bai- 
rajan įeina ir Lietuvos už- šioje katastrofoje.
sienio reikalų ministras I.
Gaška.)

Šiuo metu Pirmasis ko
mitetas svarsto atominių ir 
hidrogeninių ginklų bandy
mų sulaikymo klausimą ir 
bendrai nusigink 1 a v i m o

Žiūrįs kritikavo! klausimą.
Specialusis politinis ko- 

svarsto skundą

tai
metais jau 600,000,-

parodo neapsakomai 
k n y g o s skaitytojų

“APVERKTINAS 
NUOSMUKIS”

Jungtinės Tautos gi buvo 
sukurtos vyriausiai tam, 
kad palaikytų pasaulyje tai
ką, kurios taip nori, dėl ku
rios sielojasi visa žmonija.

Washrngtonas. — Jungti
nės Valstijos turės savo mi- / 
litarinius patarėjus Jorda^ 
nijoje, kurie mokys Hussei- 
no armiją. .

už kritišką apibūd i n i m ą
“Pasaulio lietuvių bendrųo- mitetas 
menės” koncerto. Dabar! prieš Pietų Afriką, kurioje 
Žiūrini “Vienybėj” atšauna I žiauriai persekiojami nebal- 
Aleksas Kutkus. Girdi, Žiū-• tieji: negrai, maišytakrau- 
rio “sielojimasis dėl įvyku-jjai ir indai.
šio nelemto koncerto ne to-1 
mis vėžėmis nuėjo.” Jis ba? 
ra žiūrį, kam tas reikalau-

LAISVES VAJUSF

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
rence, Mass., ir J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., pri
siuntė po vieną naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pasižymėjo punktais su atnau
jinimais* V. Žilinskas, Plymouth, Pa.; Geo. Žebrys, Cle
veland, Ohio; B. E. Senkevičienė, Chicago, 111. Nors drg. 
L. Prūseika negalės aktyviai dalyvauti vajuje šiais mo

ja vis tik girti ir girti kad yra p_ateiktos_trys rezoliuci- tais, bet jo gerieji draugai jam pagelbės. Pats Prūseika 
rašė, kad jo vietą prižadėjo užimti uoli veikėja Blaškie- 
nė, čikagietėv Lauksime jos rezultatų. - - t ‘

’ C.1 Stašinskas pasirūpino punktų pittsburghiečiams, 
ir mūsų veteranas senelis V. Ramanauskas irgi pasiža- 
dėj,o dalyvauti vajuje, kiek jam leis sveikata. Jis jau 
gerokai pražengęs aštuoniasdešimt metų.

ir bile šlamštą. Sugrįžęs 
prie minėto koncerto, Kut
kus sušunka:

“Po poros metų pasiruo
šimo, įvyko be galo skau
dus, nemalonus ir*, tiesiog 
skandalingas spektaklis su 
n esu valdomai triūkšmau- 
čiu orkestru ir dviemis be
jėgiais dirigentais. Štai 
kur buvo apverktinas ryš
kus nuosmukis.”

žmonės, kurie atitrūko 
nuo savo tautos, kurie plūs
ta viską, kas statoma ir ku 
riama šiandien Lietuvoje, 
tiktai apverktino nuosmu
kio ir tėra verti. Juk visa 
jų ta “Pasaulio lietuvių 
bendruomenė” nėra verta 
nė išvalgyto kiaušinio.

Tos pačios “Naujienos” 
(spalio 10 d.) plačiai kalba 
apie velionį popiežių Pijų 
XII. Jos nebeabejoja, jog 
popiežiaus gyvenimą su
trumpino Grigaičio amži
nieji neprieteliai komunis
tai. Girdi, “velioniui teko 
stebėti bolševikinio komu
nizmo plitimą pasaulyje ir 
jo stiprėjimą net pačioje 
Italijoje”. Todėl jo “padėtis 
buvo ypatingai sunki”.

Nesakysime, jog popie
žiaus nenervavo padėtis 
Italijoje ir kitur. Bet nesi
nori tikėti, kad tas jau taip 
smarkiai pakenkė jo svei
katai. Popiežius, kaip visi nenustojome turėdami du

Iš laiškų redakcijai
..Mūsų laikraštis “Lais

vė” išeina du kartus į sa- 
vaitų. Man jis daugiau 
laukiamas negu kada buvo 
dienraštis.

Mes, skaitytojai, nieko

Trys rezoliucijos
Nusiginklavimo klausimu

žino, mirė dėl senatvės, o ne 
iš ipersidirbimo, arba iš bai
mės dėl komunizmo stiprė
jimo.

Jeigu ta baimė taip jau 
kenktų sveikatai tokių se
nų, įgudusių, prityrusių di
plomatų ir politikierių, ko
kiu buvo Pijus XII, tai juk 
pats Pijus Grigaitis jau ke
lis kartus būtų atsisveikinęs 
su gyvaisiais. Juk vargiai 
rasi visame pasaulyje kitą 
tokį žmogų, kuris taip ner- 
vuotųsi dėl komunizmo stip
rėjimo, kaip “Naujienų” re
daktorius. Todėl veikiausia 
ir popiežius nemirė iš bai
mės dėl komunizmo stiprė
jimo Italijoje ir visur kitur.

BET JIE JAUNO 
POPIEŽIAUS IR 
NENORI

Chicagos kunigų Draugas 
(spalio 10 d.) kalba apie 
kandidatus į popiežiaus sos
tą. Sumini net tris — kardi
nolus Lercaro, Siri ir Ci- 
cognani. Prie pastarojo

kartsavaitinį laikraštį. Jis 
turtingas žiniomis ir naš
iais iš liaudies gyvenimo.

Būkite linksmi ir dirbki
te toliau šį gražų, naudin
gą darbą. Linkiu geros 
sveikatos!

Dabar jau prasidės žie
miniai parengimai. Aidie- 
čiai ir “Laisve” turės savo 
koncertus. Šiuose koncer
tuose myliu būti. Aš noriu 
daugelį žmonių susitikti. 
Vis tai mūsų tautiečiai ir 
draugai, kuriuos aš labai 
retai matau.

Brooklyno žmonės man 
malonūs. Kuomet aš su 
jais susitinku, man kyla 
labai daug prisiminimų iš 
praeities. Brooklyne mano 
gražiausios dienos praleis
tos. Aido choras—jame aš 
gražiausias valandas pra
leidau.

Rasite 12-os dolerių čekį. 
Tai už “Laisvę”, į Lietuvą 
atnaujinimas.

Jūsų Juozas Alexaitis 
Essex, Conti?-

jos: Indijos, Tarybų Sąjun
gos ir Jungtinių Valstijų. 
Po JAV rezoliucija, beje, 
pasirašė 17 kitų šalių, esan
čių “Vakarų” įtakoje.

Tačiau, dauguma deba
tuoto jų Pirmajame Komi
tete, aišku, kreipia dau
giausia dėmesio į dvi rezo
liucijas: Tarybų Sąjungos 
ir Jungtinių Valstijų.

Kuogi šios rezoliucijos 
vyriausiai skiriasi?

Tarybų Sąjungos rezoliu
ci j a-siūly mas, reikal a u j a, 
kad tuojau besąlyginiai bū
tų sulaikyti atominių bei 
hidrogeninių bombų bandy
mai, kad jie būtų sulaikyti 
visliems laikams.

Po sulaikymo bandymų, 
tos šalys, kurios tokius 
ginklus turi, privalo tartis 
dėl sudarymo atitinkamų 
sutarčių.

Jungtinių Valstijų rezo
liucija siūlo atominių gink
lų bandymus sulaikyti vie- 
neriems metams. .Kadangi 
šių metų spalio 31 d. į Žene
vą šaukiama tuo klausimu 
speciali konferencija, tai 
reikią laukti ir žiūrėti, ką; 
ji nutars.

Debatai
Na, ir tuo reikalu deba- 

tuojama: sakomos ilgesnės 
ar trumpesnės kalbos. Atro
do, kad nusiginklavimo 
klausimu debatai tęsis gal 
savaitę, gal dvi.

TSRS atstovas Valeria- 
nas A. Zorinas karštai kal
ba už tai, kad būtų priimta 
tarybinė rezoliucija, gi JAV 
atstovas Henry Cabot Lad- 
ge — už tai, kad būtų pri
imta amerikinė rezoliucija.

Kai kurių šalių atstovai. 
Pavyzdžiui Švedijos Oesten 
Undenas, bando prašliaužti 
per vidurį; jie ban(do kriti
kuoti abidvi puses.

Čekoslovakijos atstovas 
Vaclavas Davidas griežtai 
pasisakė už priėmimą tary
binės rezoliucijos — tai vie
nintelė priemonė, nurodė 
jis, kurios pagalba būtų ga
lima eiti prie tolesnio nusi
ginklavimo. Čekoslovakija,

I BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1959 METAMS 
AUKŲ GAUTA SEKAMAI: .

Lietuvių Socialis Klubas, Miami, Fla._______ $25.0Ū/
Bronė ir Walter Keršuliai, B’klyn, N. Y. _?___ 20.00
Adomas Jasiulaitis, Brooklyn, N. Y.________ 20.00
K. ir S. Radušiai, Bayonne, N. J. __________  10.00
P. Grabauskas, Brooklyn, N. Y. -------------  10.00
Liet. Neprigulm. Kapinių Korp., Wyoming, Pa. 10.00 
A. Philiosie, Stamford, Conn.______________ 10.00
LLD 97x kp., Plymouth, Pa. _______________ 10.00
Geo. Peleckas, Higganum, Conn.____________  6.60
P. Kreshunas, New Kensington, Pa.________  6.00
V. Uždila, Plymouth, Pa.__________________  6.00
F. ir O. Černiauską į, Maspeth, L. I._________ 6.00
A. Jenkins, LaPorte, Ind.__________________ 6.00
Ant. Globičius, Newark, N. J.______________ : 5.00
E. Bondži, New York City_____________ __5.00
Albina Rušinskas, Jackson Heights, N. Y.____ 5.00
Woodhaven skaitytojas____________________  5.00
J. ir A. Miller, Miami, Fla._________________ 5.00
Al ir Mary Dobinis, Cambria Heights, N. Y. — 5.00 
Maspethietis --------------------------------------------  5.00
J. Aleksynas, Brooklyn, N. J.-------------------------4.00
Charles Devetzka, Laurelton, N. J.--------- _____ 3.00^
P. Dudavičius, Minersville, Pa.______________ 3.00
A. Jakstonis. Trenton, N. J.-------------------------3.00
Jonas Gabraitis, B’klyn, N. Y. —------------------ 3.00^
W. Nolis, Scranton, Pa.____________________ 2.00
P. Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y. -------------2.00
A. Gabalis, Lynbrook, L. I. ------------------------- 2.00

Po $1: Z. Gailiūnas, B’klyn, N. Y.; Mike Sapiega, 
New York, N. Y.; Paul Kutkus, Great Neck, N. Y.; K. 
' Jokubinas, Tunkhannock, Pa.: O. Krutulienė, V. Zelin, 
Plymouth, Pa.; S. Penkauskas, J. Putris, Lawrence, 
Mass.: C. Stashinsky, New Kensington, Pa.; A. Muga- 
nis, Oakland, Calif.,; J. Blaškis, Chicago, Ill.; K. Bal
čiūnas, Richmond Hill, N.Y.; Peter Stockes, Dresden, 
N. Y.; M. Youcis, Cleveland, Ohio; S. Gindrėnas, Ro
chester, N.VY.

PRIETELIŲ KLUBAS
A. Dagilis, Scranton, Pa.-------------------------- $25.00 ,
M. Klimas, Fairlawn, N. J.-------------------------25.00
Maksmiškis -------------------------- - ---------- —• 25.00

Gražus pasirodymas šį sykį. Aišku, vajaus tik pra-x 
džia, vėliau įsisiūbuos stipriau. Svarbu užsakyti Laisvę 
savo giminėms Lietuvoje; tik $12 metams.

Nepamirškite, jūsų miesto va j įninkąs gauna punk
tų už jūsų prisiųstą dovaną laikraščiui. Pagelbėkite jam 
gauti daugiau punktų.

Ačiū vajininkams už pasidarbavimą ir aukotojam^ 
Laisvės Administracija v
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ANGLIS IR JOS ATMAINOS
/ Rašo PROF,

Deimantas ir anglis
Anglis yra įdomus che

minis elementas. Gamtoje 
sutinkamos kelios jos at
mainos, kurios skiriasi vie
na nuo kitos išvaizda ir sa
vumais. Todėl anglis ir va
dinama alotropiniu elemen
tu. Dvi jos atmainos krista
linės—tai deimantas ir gra
fitas. Be to, yra ir oktaed- 
ro formos, kartais bespal
viai ir skaidrūs, kartais 
tamsūs kristalai. Tai kie
čiausia medžiaga, kurios 
smulkesnieji kristalai, ne
tinkami papuošalams, var
tojami geologiniams grąž
tams gaminti, taip pat to 
paties deimanto stambes
niems kristalams ir kitiems 
b r a n g a kmenims šlifuoti, 
stiklui piaustyti ir jam gra
viruoti. Stambesni deiman
tų kristaliniai gabalai — 
vertingiausi ir g r a ž iausi 
brangakmeniai - briliantai, 
'. artojam i papuo š a 1 a m s . 
Deimantas — retas brang- 

takmenis, randamas Sibire, 
Thetų Afrikoje.

Grafitas iš anglies
Antra anglies kristalinė 

forma — grafitas susideda 
iš smulkių heksagonalinės 
formos pilkai juosvų minkš
tų plokštelių, lengvai ardo
mų net piršto nagu. Grafi
tas — slidus pačiupinėti, 
spaudžiamas tarp pirštų 
lyg tekėte teka ir todėl daž
nai vartojamas kaip tepalas 
motorų ašims. Jis geras 
elektros ir šilumos laidinin-

VAIDUOKLIAI
Rašo Amelias Markevičius

Be abejo, daug visokių 
būtų ir nebūtų dalykų gir
dėjote apie vaiduoklius. Aš 
taip pat nemaža girdėjau’ 

ieni, sakosi, patys juos 
atę arba turėję su jais

reikalų, antriems pasakojo 
tie, kurie matę, o treti jau 
iš kelintų lūpų girdėję...

Dauguma tiki, kad vai
duoklių esama, ir, žinoma, 
gerai daro. Bet pasitaiko ir 
tokių “išminčių”, kurie apie 
juos išgirdę, tik šaiposi.

Savo akimis mačiau
Aš pasakysiu tikrą tiesą 

— vaiduoklių esama. Ir dar 
kokių esama. Pats savo 
akimis mačiau, nors ir prieš 
tai abejojau jų buvimu, nes 
senelis dažnai papasakoda
vo visokių atsitikimų su 
vaiduokliais.

Mano senelis — buvęs ei
gulys ir medžiotojas. Dabar 
jo vietoje tėvas. Vakarais 
genelis, būdavo, suka virves, 
tašo padus medžiokams ir 
pasakoja, kaip vaiduokliai I 
paklaidinę girtuoklį Karka- 
lį ir kaimyno rugius išvolio
ję. Arba kaip vidurnaktį 
žmogus jojęs iš turgaus, 
vaiduokliai jį nukretę nuo 
arklio ir raiste pasodinę 
tarp giliausių durpinių ant 
slenksčio, o patys kiaurą 
naktį jodinėję jo arkliu, net 
putos įdribę jam iš snukio. 
Tik praaušus žmogus su
pratęs klastą ir vos galo ne
gavęs tarp tų durpinių.

Daug visokių atsitikimų 
žinojo senelis. Vienais aš 
tikėjau daugiau, kitais — 
mažiau, tačiau viskas man 
kitaip pasirodė, kai pats sa
vo akimis vaiduoklius pa
mačiau. 

f

Kartą tik mudu su sene
liu buvome likę namuose. 
&nelis ėmėsi batus taisyti, 
oVš prisirišau prie, rogučių 

'virvę ir išėjau kieman pa
sivažinėtu Po truputį šalo*

A. PURENĄS.
kas. L'abai vertinga jo sa
vybė — didelis atsparumas 
aukštai temperatūrai. Mi
šinyje su moliu jis vartoja
mas kaitrai atsparių tiglių 
gamybai; be to, iš jo gami
nami pieštukai, elektrodai. 
Gero grafito Tarybų Są
jungoje yra Sibire, apie 
Irkutską, užsienyje žinomas 
Ceilono grafitas.

Amorfinės anglies yra 
daug atmainų, pradedant 
medžio anglimi ir suodžiais 
ir baigiant įvairios rūšies 
akmens anglimi bei antra- 
eitu.

Amorfinė anglis nėra 
gryna, nes ji susidariusi iš 
anglies junginių su kitais 
elementais—vandeniliu, de
guonimi ir kt. Amorfinės 
anglies yra šiose pagrindi
nėse medžiagose: medžio 
anglyse, durpėse, akmens 
anglyse, antracite ir kt.

Anglies atmainos ir 
temperatūra

Visos anglies atmainos 
tiek skirtingos, kad kyla 
klausimas, ar tai to paties 
elemento atmainos, ar sava
rankios medžiagos. Bendra 
tarp jų yr'a tai, kad visos 
jos tam tikromis sąlygomis 
degdamos duoda tą patį 
produktą — anglies dvide
ginį.

Be to, kiekviena, anglies 
atmainų tam tikromis sąly
gomis gali virsti kita at
maina. Deimantas kaitina
mas baltos kaitros tempe
ratūroje iš lengvo virsta 

Pastogėse kabojo ilgi lyg 
gandrų snapai varvekliai ir, 
perbraukus lazda, skambė
jo tartum maži varpeliai, i 
Kieme balutės apsitraukė 
plonu ledokšniu.
Tuoj apėmė baisus noras
Vienam važinėtis buvo 

nesmagu. Aš pagalvojau 
apie šaltekšnio kalną, nors 
mama šį vakarą liepė nie
kur neiti. Ir vos tik pagal
vojau, tuoj mane apėmė 
baisus noras eiti ant šal
tekšnio. Ten tai buvo važi
nėjimas! Kai pasileidi nuo 
viršūnės, tai tik vėjas ausy
se švilpia, tik sniego purslai 
tyška iš po pavažų’ O jeigu 
užsižiopsojai, kryptelėjai į 
šoną — sumirgėjo viskas 
akyse, ir matai, kad jau gu
li iki kaklo sniege, šeštadie
niais ir sekmadieniais ten 
rinkdavosi viso kaimo vai
kai, ir iki išnakčių būdavo 
daug klegesio, daug links
mybės.

Tačiau ši diena nebuvo 
nei šeštadienis, nei sekma
dienis, todėl aš ir nesiren
giau ant šaltekšnio. Aš tik 
išsukau iš kiemo ir beržy
nėlio pakraščiu nučiuožiau 
nuo šlaitelio. Sniegas gerai 
laikė, net pavažos cypė. Ro- 
gutė užlėkė ant kito kalniu
ko, ir aš, atsigulęs ant pil
vo, leidausi vėl pakalnėn. Iš 
čia vos keli žingsniai buvo 
iki Valionių sodybos. Su jų 
Vaciuku mudu į mokyklą 
kartu ėjome, vienam suole 
sėdėjome.

Aš nesirengiau pas Va
ciuką užsukti. Bet, kai jau 
norėjau grįžti namo, kieme 
su rogutėmis pasirodė Va
ciukas ir, maukšlindamasis 
ausinę kepurę, nučiuožė pa
kalnėn.

— Ką mes veiksime? — 
paklausė Vaciukas.

— Pasivažinėsime čia, ant 
šaltekšnio neisime, mama 
neleidžiaj

grafitu ir* lygiai * taięU pat 
baltoje kaitroje kaitinam’a 
išgryninta amorfinė anglis, 
izoliuota nuo d e g u o nies, 
taip ’ pat virsta grafitu. 
Paprastomis temperatūros 
ir slėgimo sąlygomis visos 
anglies atmainos labai n*e- 
reakcingos — atsparios to
kiems stipriems regentams, 
kaip stiprios rūgštys ir 
stiprūs šarmai: jos nerea
guoja ir su kitais elemen
tais. Užtat aukštoje tem
peratūroje visos anglies at
mainos lyg gyte atgyja ir 
godžiai jungiasi beveik su 
visais elementais. Anglies 
atmainos aukštoje tempera
tūroje ir esant dideliam slė
gimui ištirpsta išlydytoje 
geležyje arba kuriame kita
me išlydytame metale ir il
gainiui, lydiniui vėstant, iš
siskiria kristalinė anglies 
atmaina —- deimantas. Tie
du faktai pilnai įrodo visų, 
šių atmainų bendrumą ta 
prasme, kad jos tikrai yra 
elemento anglies atmainos.

Anglies atomai turi vieną 
būdingą ir nuo kitų elemen
tų atomų skirtingą savybę: 
jie yra linkę jungtis vienas 
su kitu ir sudaryti įvairaus 
dydžio ir formos anglies 
atomų grandines, kurios 
gali būti ištisinės ir šako
tos, atviros ir uždarų žiedų 
pavidalo, penkianarės, še
ši anarės ir kombinuotos.

Anglis yra svarbiausia Į 
sudedamoji organinių jun
ginių dalis. Organinių jun
ginių sudėtyje nėra daug 
elementų, tačiau organinių 
junginių skaičius nepapras
tai didelis. Šiuo metu ge
rai ištirtų organinių jungi

—Manęs irgi neleidžia, — 
pasiguodė Vaciukas’

Mudu nuvažiavome nuo 
vieno kalniuko, išbaidėme 
pulkelį, paskui nuvažiavo
me nuo antro kalniuko ir 
net nepajutome, kaip atsi
dūrėme prie kalvio Roko so
dybos. Už jos su gubriu per 
vidurį gunkso jo Šaltekšnis. 
Mudu visiškai nesirengėme 
ten eiti, tačiau šaltekšnis 
buvo čia pat, kone ranka 
pasiekiamas ir reikėjo nors 
vieną kartą nuvažiuoti

Nepaprastas vaizdas
Apsukę pakluonėmis, kad 

pro langus, kas nors mūsų 
nepastebėtų, užsiropštėme 
ant šaltekšnio gūbrio. Kaip 
tik nusileido saulė, užtekėjo 
mėnulis. Didelis, geltonas, 
jis pakilo iš už miško ir 
blyškiai nušvietė visą apy
linkę. Pabalo laukai, ir dar 
labiau pajuodavo sodyba ir 
miškas, sublizgėjo lyg- si
dabrinis, sužėravo mėnesie
noje šaltekšnis.

Nuvažiavome kartą nuo 
gūbrio ir jau žadėjome kop
ti į patį šaltekšnį, bet tuo 
metu lyg kas šmėkštelėjo 
per kalno šlaitą. Mudu su
stojome, žiūrėjome, išsprog
dinę akis.

— Ar matei ? — tyliai su
šnibždėjo Vaciukas.

' — Mačiau, — dar tyliau 
atsakiau aš.

Tuo metu vėl kažkas 
šmėkštelėjo, lyg milžinišku 
sparnu plaikstelėjo per snie
gą, tik dabar jau arčiau 
mūsų, kone užkliudydamas 
rogutes.

Nei gyvi, nei mirę
Mudu stovėjome nei gyvi, 

nei mirę. Bijojome pajudė
ti iš vietos.

— Kas tai.galėtų būti?
■— Tylėk, dar išgirs!
— Bijau, einame, Alpuk, 

iš čia.
Aš iš karto prisiminiau 

senelio pasakojimus apie 
vaiduoklius, ir man ėmė ka
lenti dantys...

— Žiūrėk, žiūrėk, —■ šūk
telėjo Vaciukas* .

nių žinoma ' yfa apie pus
antro milijono. Pavyzdžiui, 
vien anglies junginių su 
vandeniliu gali būti ne ma
žiau kaip 800.

Anglies kilme
O iš ko susidarė akmens 

anglis ir kaip ji atsidūrė že
mės gelmėse?

Akmens anglis yra ne kas 
kita, kaip prieš milijonus 
metų žemėje augusių auga
lų suanglėjusios liekanos. 
O augalai, kaip mums žino
ma, anglį sukaupia iš oro. 
Akmens anglies susidarymo 
pradžią galima stebėti ir 
dabar. Lietuvoje yra nema
ža durpynų, kurie susidarė 
užaugus ežerams.

Geologinėje praeityje Že
mės pluta buvo labai judri. 
Žemės sluoksniai vienur kil
davo, kitur grimzdavo. Su
sidariusieji žemės pavir
šiuje durpynai grimzdo į 
Žemės plutos gelmes, ir jose 
buvo palaidoti ilgam laikui.

Čia durpių pavidalo au
galų likučiai ėmė kitėti 
taip, kaip kinta smalėkai 
(pušų ir eglių kelmai), de
ginami degutui gauti. Jie 
deginami tam tikrose luobo
se — degutinėse, esant oro 
trūkumui, anglėja išski
riant dujoms (dujinės būk
lės angliavandeniliams) ir 
degutui (įvairių angliavan
denilių mišiniui), kuris su
sirenka į degutinės apačioje 
įtaisytą indą, sujungtą su 
degutine. Panašiai buvo ir 
su gelmėje ilgiems amžiams 
palaidotomis durpėmis. Tik 
šis procesas truko, tūkstan
čius metų. Čia vyko lėta 
sausa destiliacija. Iš dur-

— Tyliau! — sudraudžiau 
ji-

Nebuvo abejones — po 
kalną dūko vaiduokliai.

Iki šiol ramiame mėnesie
nos šviesoje blizgančiame 
kalno šlaite išdygo dvi pa
baisos, dvi milžiniškos bai
dyklės, lyg iešmai stačiais 
ragais, baisiomis kanopomis 
ir apžėlusias snukiais. Iš 
pradžių abi staipėsi, kartas 
nuo karto tai ragais gribš- 
telėdamos viena kįtą, tai vėl 
kanopa sprykteldamos, o 
paskiau tartum susiūbavo, 
sulingavo šlaitu, ėmė suktis, 
vartaliotis, šokinėti...

Vaiduokliai mušėsi, dūko, 
kratydami savo apžėlusius 
snukius, tai vėl, atrodo, glė- 
besčiavosi, šoko susikibę ir 
kaskart vis artėjo prie mū
sų.

Nurūkome j pakalnę
Kai ti atitokome iš bai

mės, puolėme ant rogučių ir 
nurūkome į pakalnę, o pas
kiau, kiek įkabindami, lei
domės namo.

Į pirkią aš įgriuvau visas 
sušilęs ir, vos atgtudamas, 
kvapą, sušukau:

— Tėvuli, vaiduokliai!
Senenelis liovėsi siuvęs 

batą ir paklausė:
— Kas?
— Nagi, vaiduokliai prie 

šaltekšnio!
— Et, niekus tauziji, tar

tum supyko senelis.
Bet, kai aš papasakojau 

jam viską, senelis griebė 
nuo vagio kepurę, užsimetė 
ant peties šautuvą ir išnėrė 
pro duris. Vienas likti aš 
nenorėjau ir išdūmiau pas
kui...

Senelis ėjo greitai, o aš 
bėgau įkandin, aiškinda
mas, kaip mes ketinome tik 
vieną kartą nuvažiuoti, kaip 
pasirodė vaiduokliai

Šaltekšnio pašlaitėje aš 
sustojau (toliau niekas ma
nęs ir su pyragu nebūtų pri
viliojęs!), o senelis pasuko 
iš kelio ir susilenkęs pa

piu skyrėsi *-dujos, suside
dančios iš anglies junginių 
su vandeniliu, anglies degi
mo su jo dvideginiu. Jos, 
ilgainiui susitelkdamos že
mės plutos tuštumose, suda
rė gamtinių dujų telkinius. 
Tų telkinių susidarė tiek 
daug, kad dabar dujos du
jotiekiais tiekiamos mies
tams ir vartojamos pramo
nėje. Tos dujos pakeitė 
malkas bei akmens anglis.

Anglies visur pilna
Iš susidariusių netirpių 

vandenyje dervinių medžia
gų atsirado naftos šaltiniai, 
kurių sudėtyje yra įvairių 
a n g 1 i a v a ndenilių, kurie 
vartojami greta akmens 
anglies kaip degalai.

Akmens anglies telkinių 
yra ir tolimoje šiaurėje, ir 
pietuose, už speigi račiuj 
kur šiuo metu teauga tik | 
samanos, kerpės ir žemę; 
dengia sniegas bei ledas. 
Ir ten žemės gelmėse randa
ma akmens anglies, susida
riusios iš dideliu vešliu au
galų.

Kaip žinome, Žemės kli
mato kadaise būta šiltesnio 
ir net tolimoje šiaurėje ir 
tolimuosiuose pietuose aug- 
ta vešlių augalų, kurių pėd
sakai susekami akmens 
anglyje. Žemės paviršiuje 
būta atšalimų. Taip buvo, 
pavyzdžiui, ledynų periode.

Pasak Areniuso, Žemės 
klimatą veikia anglies dvi
deginio kiekis ore. Anglies 
dvideginis lengvai pralei
džia matpmus Saulės spin
dulius, kurie, krisdami į že
mės paviršių, jį šildo. Įši
lęs Žemės paviršius spindu-

knopstom nubėgo už kalne
lio.
Jų milžiniškos kojos, ragai

V aiduokliai tebedūko 
šlaite. Iš tolo jie man buvo 
dar geriau matomi, jų mil
žiniškos kojos, ragai..

Netrukus aš vėl pamačiau 
senelį, tik jau kitoje kalve
lės pusėje. Bet, keista, da
bar jis ėjo ne šaltekšnio, ne 
vaiduoklių link, o beveik 
priešinga kryptimi. Kartais 
jis sustodavo ir vėl paleng
va ropštėsi kalvelės šlaitu. 
Tur būt, senelis išsigando 
vaiduoklių ir grįžta namo.

Bet ūmai jis sustojo. Mė
nulio šviesoje blykstelėjo 
[šautuvas, ir pasigirdo 
trenksmas: vienas, antras’..

Aš stovėjau ir laukiau. 
Vaiduokliai jau nebedūko 
kalno šlaite. Matyt, šūviai 
juos išbaidė. Aplinkui vėl 
buvo ramu, tylu.

Va tau, vaiduokliai!
Ilgai aš taip laukiau, o se

nelio vis dar nebuvo. Paga
liau senelis išniro iš užu 
kalvelės. Abejose rankose 
jis kažką nešėsi. Priėjęs, tįs- 
telėjo našulius man po ko
jom:

— Va, tavo vaiduokliai!
Tai buvo du kiškiai, pa

prasčiausi mūsų laukų kiš
keliai. Aš žiūrėjau išsprog
dinęs akis, į tuos kiškius, 
nesuprasdamas, iš kur čia 
jie atsirado, o senelis nusi
juokė:

— Kiškiai, — dideli keis
tuoliai. Bailumo jie bailūs, 
bet kartais tarp savęs mėgs
ta susipešti. Tada pprie jų 
gali visai arti prieiti nepa
stebėtas. Pataikė jie ant kal
velės susikibti mėnesienoje, 
jūs ir ppamatėtė baisiausius 
žvėris’ O tai buvo tik kiškių 
šešėliai.

Šit ir visas nuotykis.
O kaip su vaiduokliais? 

Esama jų ar ne? Pasirodo, 
vis dėlto esama. Kas tiki, 
jais kali pavirsti kiekvienas 
gyvas ir negyvas daiktas, 
net ir kiškis* 

liuoja į orą šiluminius.nemato
mus spindulius, kuriuos suima 
ore esamas anglies dvidegi
nis ir neduoda Žemės pa
viršiui ataušti. Pasak Are
niuso, jei oras staiga prarastų 
dvideginio kiekį (0,03%), 
mūsų "• Žemės paviršiaus 
temperatūra nukristų 21°. 
Žemės rutulys tada klimato 
atžvilgiu atsidurtų Arkti
kos padėtyje. Atvirkščiai, 
padidėjus ore anglies dvi- 
padidėjus ore anglies dvidegi
nio kiekiui dvigubai (0,06%), 
vidutinė Žemės temperatū
ra pakiltų 4°, o padidėjus 
jo kiekiui 4 kartus, Žemės 
t e m e p ratūra pakiltų 8°. 
Vadinasi, kadaise ore būta 
daugiau anglies dvideginio 
negu dabar. Taigi didesnis 
anglies dvideginio kiekis 
ore sudarė tinkamesnes są
lygas augalams augti net ir 
toli Už speigiračių Į šiaurę 
ir į pietus.

Anglies vaidmuo
Anglis — praktiškai ne

išsenkamas šiluminės ener
gijos šaltinis. Ji plačiausiai 
panaudojama Įvairiose liau
dies ūkio šakose. Bene dau
giausia jos pareika 1 a u j a 
pramonė. Dar V. 1. Leni
nas minėjo, kad “anglis — 
tai tikra pramonės duona, 
be šios duonos pramonė ne
veikia....”

Bet akmens 'anglį naudoja 
ne tik pramonė. Jos reikia 
ir geležinkelių bei vandens 
transportui, ir elektrinėms, 
ir komunaliniam ūkiui, ir 
kt.

Dar ne taip seniai akmens 
anglies sąvoka buvo sieja
ma beevik išimtinai su 
energetiniu ūkiu, į anglį 
daugiausia buvo ži ū r i m a 
kaip į kurą. Tačiau, tech
nikai besivystant, ši pažiū
ra iš esmės pasikeitė.

Juk akmens anglis tai— 
labai svarbi cheminė žalia
va, iš kurios galima gauti 
daugybę vertingiausių pro
duktų. Pavyzdžiui, kaiti
nant akmens anglį uždaro
se kamerose (be oro) iki 
900 -1,000° temperatūros, 
gaun’amas koksas, koksavi- 
mo dujos, akmens anglies 
derva ir kt. O akmens ang
lies derva, savo ruožtu, yra 
svarbi žaliava žvairioms 
cheminėms medžiagoms (jų 
tarpe ir plastmasėms) ga
minti. Įkaitinus anglį be 
oro uždarose krosnyse iki 
350-600°, galima gauti pus- 
koksį (bedūmį kurą), pir
minę dervą ir dujas.

Anglis gali būti perdirba
ma ne tik ją kaitinant, bet 
ir kitais būdais. Hidrinant 
anglų (prijungiant prie jos 
vandenilį), gaunamas dirb
tinis skystas kuras, kuris 
pavaduoja gamtinį skystąjį 
kurą — naftos darinius, jų 
tarpe benziną ir kt. Ištirpi
nus akmens anglį, galima 
gauti tokių vertingų pro
duktų, kaip, pavyzdžiui, 
kalnų vaškas ir kt.

TRĄŠŲ FABRIKAS KOLŪKIO ŽEMĖSE

Pelkes ir durpynai juosia Plungės rajono “Švyturio” 
kolūkio žemes. Plungės remonto traktorių stotis vie
name durpynų įsteigė trąšų fabriką po atviru dan
gumi. Iki metų pabaigos čia bus pagaminta 20 tūks
tančių kubinių metrų durpių kraiko. Šiuo metu fab
rike kasdien pagaminama šimtai kubinių metrų šių

“Trųikių” žemes ūkio artelės kolūkiečiai veža 
durpių kraiką.

3 p.--Laisve (Liberty)— Penktad., spalio (Oct) 17, 1928

Užsienio lietuvių 
poezijos antologiją

Pirmą kartą Lietuvoje iš
ėjo iš spaudos Amerikos lie
tuvių poezijos antologija, 

I pavadinta “Svetimoj padan- 
įgėj”. Šiame rinkinyje Pie- 
i tų Amerikos pažangiajai 
lietuvių poezijai atstovau
ja argen tin ietis Bronius 
Klimavičius-Biednas, brazi- 

j lietis Pijus Storpirštis (abu 
' mirę) ir Linas Valbasys. 
Knygoje įdėti kūriniai ke- 

; tūrių žinomų JAV lietuvių 
į poetų: Jono Kaškaičio, Sta
sio Jasilionio, Seno Vineo- 

Jlakščio ir A. Dagilio-Kazio

“Svetimoj padangėj” pra
tarmę parašė poetas Vladas 
Mozūriūnas, kuris., tarp kit
ko, sako: “Amerikos lietu
vių poetų eilėraščiai — gy
vi tos sunkios praeities liu
dininkai ir kovingi šaukliai 
į kovą už teisingesnę gyve- 

Į nimo santvarką, už darbo 
žmonių laimę ir džiaugsmą. 
Jie moko mus mylėti ir 
branginti savo gimtąjį 
kraštą ir liaudies, iškovotus 
laimėjimus.”

Antologija iliustruota vi
sų septynių poetų portre
tais, idėtos jų biografijos. 
Knygą sudarė buvęs emi- 
grantas žurnalistas Anta
nas Vaivutskas.

AMERIKA IR TSRS 
PASIKEIČIA FILMAIS
Maskva. — Tarybų Są

junga ir JAV filmų gamin
tojai pasirašė sutartį pasi
keisti $1,000,000 vertės fil- 

t mais. Tarybos perką dešimt 
, amerikinių filmu, jų tarpe 
“Oklahoma”, “Lili”, “Old 
Man and the Sea”, “The 
Great Caruso” ir kt. Ame
rikiečiai pirko iš TSRS: 
“Garniai skrenda”, “Kapi
tono dukra”. “Gulbių eže
ras” - baletą ir kitus.

MONTGOMERY 
KALTINA 

EISENHOWERI
New York as. — Buvęs 

Anglijos karinių jėgų ko- 
mandierius field-maršalas 
Montgomery kaltina Eisen- 
howerį. Jis rašo žurnale 
“Life”, kad karą buvo gali
ma baigti 1944 metais, bet 
Amerikos karo jėgų ko- 
mandierius generolas Ei- 
senhoweris atidėliojo, o “tas 
kainavo dar daug gyvas- V • J J 
C1U . c



Jonas Kaškaitis 'damas, kad išmintingiau

Perskaičiau "Donja Perlekia"
Prieš porą trejetą mėne

sių atsiuntė man iš Vil
niaus draugas A. Vaivuts- 
kas knygą. Jeigu siuntė iš 
taip toli ir tik tą vieną kny
gą, tai jau turi būti kas to
kio nepaprasto, ypatingo. 
Kaip tik taip ir būta.

Atraišiojau, išėmiau i š 
apvalkalų. Gi tuoj pat pir
mame puslapy puolė akin 
autografas. Gerai man pa
žįstamom apvaliom raidėm 
parašyta: “Mano mielajam 
draugiu ir bičiuliui Jonui 
Kaškaičiui. A. Vaivutskas. 
1958. V. 30.”

Hm. Kas gi čia? Drau
gas Vaivutskas parašė kny
ga?

Brūkšt, brūkšt pavar
čiau. Ne. Knygą parašė 
Benito Peresas Galdosas. 
Ir tik ketvirtame puslapy 
labai kukliai atspausdinta 
smulkiom raidėm: “Iš is
panų kalbos vertė A. Vai
vutskas.” Ir truputi aukš
čiau, tokio pat dydžio rai
dėm: “Benito Perez Gai
dos. Dona Perfecta.” At
seit, čia bus originaliais 
knygos pavadinimas ir jos 
autorius.

Na, kad šitaip, tai jau 
griebsiu, nors buvau dar
bais užverstas. Dar, dėl vi
so ko, dirstelėjau per vidu
rį knygos vieną kitą viete
lę,—pauosčiau skonio. Kim
ba gražiai. Ir jau be toles
nių knebinėjimų ė m i a u 
skaityt.

Ehe, knyga įdomi! Sklan
du, smagu skaityt. Kad ir 
vertimas, bet taip slidžiai 
gražiai viskas perteikta, 
kad turėjau įsistebėt, įsidė- 
mėt keliolika tokių būdingų 
žodžių, tokių taiklių po- 
reiškių, kad juos pieštuku 
pabrėžiau.

■ Ką gi sakyt? Kuo tolyn, 
tuo labyn įsigilinau. Susi
kaupęs, gerai nusiteikęs, 
netrukau visą knygą per
skaityt..

Bent keliais atžvilgiais 
knyga labai ypatinga. Pa
remta tikroviškais įvykiais, 
iš Ispanijos istorijos prieš 
kokią 40 metų. Kokių ten 
klaikiu būta dalvku! Ir 
kaip aš to pirma nežinojau? 
Ag, žinot gal ar girdėt ką 
ir girdėjau, bet labai pavir
šutiniškai, blankiai.

Na, o čia, šita brandi kny
ga taip meistriškai, taip 
akivaizdžiai piešte piešia 
sukrečiamus vaizdus, tary
tum kad menininkas ryškio
mis spalvomis juos tapo ant 
drobės.

Kalba eina apie tam tikrą 
Ispanijos miestą, autoriaus 
tyčia išgalvotą, apibendri
nimo tikslams, pavadintą 
Orbachosa. Išeitų maždaug 
Česnakynas ar Česnakų 
miestas. Na, ir vieta viete
lė! Sakytum iš juodųjų vi
duramžiu inkvizicijos lai- 
kų...

Klaikus dalykas. Tik 
trumpai, turinys šitoks, 
'jaunas, labai gabus, iš- 
| mokslintas inžinierius ar 
i matematikas, senjoras don 
! Chosė de Re jus, irgi ga
baus tėvo našlio išauklėtas, 
važiuoja pas savo tėvo sese
rį — pas savo teta Donją 
Perfektą.

Tėvo gražiai nuteiktas, 
jis norį vesti savo pussese
rę Rosaritą, nors jos dar 
nematęs. Įsivaizdavo ją 
esant tikra gražuole, labai 
pritiklia. Ir neapsiriko. Įsi
mylėjo abu iš pirmos pažin- 

I ties, iš pirmų pasikalbėjimų 
! sodo valėjose.

Rosaritos motina Donja 
i Pertekta iš pirmo nieko. 
: Rodos, pritaria, džiaugiasi. 
I Bet susidaro kliūčių. Kas 
j kliudo? Gi klastingas, gud- 
; rus “driežas” — kanaunin- 
!kas senjoras don Inosensi- 
jus (nekaltas “avinėlis”). 

I Išmokslintas teologas, jėzu
ito siela, šeimos nuodėm
klausys, kasdieninis Donjos 
Pertektos svečias.

Palaipsniui išsivysto po
kalbis tarpe jaunuolio Cho
sės ir tėvo Inosensijaus, 
namiškiams girdint. Iš- 

’ mokslintas jaunuolis prasi
taria žodį kitą kritiškai 
apie šitą apšiurusį miestą, 
paskendusį tamsoje, prieta
ruose, tinginystėj, veidmai
nystėj. Inosensijus labai 
mandagiai atsikerta, taipgi 
ir teta Donja Penefkta.

Protingam jaunuoliui ne
patinka tas senis tėvas Ino
sensijus, bet jis to neparo
do, labai mandagiai ir tak
tiškai tęsia pokalbį, dėsto 
savo pažiūras, mokslo pa
siekimus. Visi įsiklauso, ge
rokai nustebę.

Ir tęsia jaunuolis don Cho
sė:

“—Viskas tiesa, ką senjo
ras nuodėmklausys pasakė 
juokaudamas. Tačiau ne 
mes kalti, kad mokslas die
na po dienos griauna dau
gybę beprasmių stabų, nai
kina prietarus, sofizmą, be
galę praeities melų... Iliu
zijų pasaulis stačia galva 
lekia žemyn... žmogus pa
bunda ir išvysta šviesą. 
Nyksta beprasmis senti
mentalumas, misticizmas, 

I svačiojimas... Dangus — ne 
skliaustai, žvaigždės — ne 
žibintuvėliai, saulė —nuo
latinis gaisras... Dievas Ju
piteris (jei jis gyventų, jį 
reikėtų išsiųsti į katorgą) 
neįskilia žaibo, bet pastara
sis trenkia tada, kai to įsi
geidžia elektra. Nėra Par
naso, nėra Olimpo, nėra po
žeminio Stikso pasaulio... 
Nėra kito praėjimo į praga
rą, kaip tik geologo gręži
mai, ir šis keliautojas su
grįžęs visada sako, jog že
mės gelmėse pasmerktųjų 
nėra. Ir niekas nekeliauja

į dangų, kaip tiktai astro
nomija, kuri sugrįžusi tvir
tina nemačiusi tų šešių .ar 
septynių sferų, apie kurias 
kalba Dantė... ir kiti vidur
amžių... mistikai bei svajo
tojai. Jie užtinka tik juda
mus dangaus šviesulius, 
nuotolius, beribę erdvę, ir 
nieko daugiau. Jau paneig
ti neteisingi skaičiai apie 
žemės amžių, nes paleonto
logija ir priešistorija su
skaitė žemės dantis šiai 
kaukolei, ant kurios gyve
name, ir nustatė jos tikrą
jį amžių. Mitai, vadinkite 
juos pagonyste ar krikščio
niškuoju idealizmu, — ne
svarbu, jau nebeegzistuoja; 
žmogaus vaizduotėje jie jau 
lavonai, tiktai dar nepalai
doti. Visus galimus stebuk
lus aš k»da norėdamas pa
darau savo kabinete su 
Bunzeno elementais, induk
cinę rite ir įmagnetinta ro
dykle. Nėra kitų Kristaus 
stebuklingų duonos ir žu
vies p a d a u g i n imu, kaip 
tiktai tie, kuriuos' su savo 
matricomis ir .mašinomis 
padaro pramonė, o taip pat 
spaustuvė panaši į gamtą 
tuo, kad pagal vieną pavyz
dį sukuria milionus eg
zempliorių. Apskritai, ger
biamasis senjore kanaunin
ke, jau išleisti potvarkiai 
nusikratyti visais absur
dais, falsifikacijomis, iliu
zijomis, svajonėmis, senti
mentalizmais ir senomis 
d o g m o m is, kurios temdo 
žmogaus protą. Sveikinki
me visa tai!

Kai jis baigė kalbėti, ka
nauninko lūpose žaidė leng
va šypsena, o jo akys švytė
jo nepaprastu guvumu... 
Tačiau Donja Perfektą bu
vo išblyškusi ir įdėmiai ste
bėjo kanauninką. Rosarita 
labai nustebusi žiūrėjo į sa
vo pusbrolį. Pastarasis pa
silenkė prie jos ir nepaste
bėtas kuždėjo jai į ausį:

—Nekreipk dėmesio, se- 
sut. Kalbu norėdamas įpy- 
kinti senjora kanaunin- 
ka ” v

Čia ir užsimezgė tas pik
tasis mazgas, kuris nesida
vė taip lengvai atmezga- 
mas. Teta Donja Perfektą 
jau nusprendė savo širdyje, 
jog jos sūnėnas bedievis, už 
jo ji neleis savo dukters Ro
saritos, nors kol kas ji visa 
tai paslėpė po geraširdišku
mo skraiste.

Dalykai po truputį pai
niojasi. Kanauninkas pats 
turi sūnėną, advokatėlį 
Chasintitą, kuris irgi žiuri 
saldžia akimi į turtingos 
dvarponės dukrą Rosaritą. 
Kanauninkas' pats ir supa
žindina šiuos du galimus 
konkurentus. Lyg niekur 
nieko, advokatėlis užklausia 
don Chozę:

“—Sakykite, senjore don

Cleveland, Ohio

MIRUS

MARY THOMPSON
(TAMOŠIŪNIENEI)

Reiškiame giliausią užuojautą jos vyrui 
Pranui, dukterims Anna Žilinskas, Mary 
Maskeliūnas, Catharine Benko, sūnui 
Pranui Jr., žentams, marčiai, šešiems 

anūkams ir šešiems proanūkams.

—LLD UIO KUO!

perdaug neįsileisti į kalbas 
nei su kunigu, nei su jo sū
nėnu, paprastai atsakė:

—Nieko negaliu pasakyti, 
apie Darvino teoriją... Dirb
damas savo tiesioginį dar
bą, neturėjau laiko atsidėti 
šitam mokslui.

—Taigi,—prabilo kanau
ninkas, — trumpai tariant, 
išeina, jog mes kilę iš bež
džionių... Na, jeigu tai tai
kytume tik kai kuriems ma
no pažįstamiems, tai gal 
būtų ir IJarvino tiesa.

— Natūraliausios atran
kos teorija, — gyvai įterpė 
Chasintitas,— atrodo, labai 
paplitusi V okiet i j oje...”

Į pokalbį įsiterpia dar 
vienas keistas tipas, šeimi
ninkės giminaitis senjoras 
don Kajetanas, sudžiūvėlis, 
senienų knaisiotojas, norįs 
parašyti traktatą apie įsta
bius šio miesto nuopelnus ir 
pasižymėjimus.

Gudri šeimininkė, “su ge
raširdiška šypsena, kuri 
buvo būdinga jos sielai tar
si. aromatas gėlei,” pastebi 
savo sūnėnui, esą tau čia 
nuobodu. “Ne visi šių die
nų jaunuoliai ryžtasi kaip 
Chasintitas praleisti jaunystę 
tokiam mieste, kur nėra nei 
Karališkojo teatro, nei ko
mediantų, nei balerinų, nei 
filosofų, nei liter a t ū r o s, 
draugijų, nei laikraščių, 
nei kongresų, nei kitų pra
mogų laisvalaikiui praleis
ti...” Ir aš “noriu tiktai 
įspėti, kad kai vėl aplankysi 
mūsų žavingą katedrą, joje 
stenkis elgtis truputį pado
riau... Tu įpratęs visai ne
sivaržydamas lankytis Atė
nėj ujo, klubuose, akademi
joje, kongresuose ir manai, 
kad taip pat galima įeiti į 
šventovę, kur viešpatauja 
visagalis... Pasakyčiau, kad 
tu atkreipei net paties sen
joro vyskupo dėmes... Jo 
prakilnybė skundėsi man 
šią popietę, kai buvau savo 
puseserių namuose. Man jis 
sakė, kad tavęs neišmetė 
per duris vien dėl to, kad 
tu esi mano sūnėnas... Kai 
tikintieji klausėsi mišių, tu, 
vaikštinėdamas šalia jų, ap- 
žiūrinėjai paveikslus... drums
te! tų gerųjų žmonių pamaldu
mą, susikaupimą... Tu ne
tiki, kad mus dievas sutvė
rė, ir manai, kad esam ki
lę iš ilgauodegių beždžio
nių... tu netiki sielos buvi
mu, o tvirtini, kad siela 
esanti kaip magnezijos ar 
rabarbaro pokeliai, parduo
dami vaistinėje... Aš tik sa
kau, kad šie vargšai Orba- 
chosos gyventojai yra gai
lestingi ir geri krikščio
nys...”

■— M — ♦ •• —t

Atsikirsdamas prieš savo 
tetos ir kanauninko argu
mentus. don Chosė neištvė
rė neissitaręs: “—Nema
nykite, kad mane visiškai 
pavergė meno grožybės, ku
rių, kaip jūs manote, yra 
pilna jūsų šventykla. Išsky
rus vienos pastato dalies

pasibaisėtinas neskoningu
mas, kurio tiek gausu ka
tedroje, nestebino, o tiesiog 
piktino mane... Nepaken
čiu tų nulakuotų ir bet kaip 
nutepliotų atvaizdų, kurie... 
panašūs į lėles, kuriomis 
žaidžia mergaitės... O jų 
butaforinė apranga?.. Al
toriai prigrūsti apgailėtino 
meninio skonio stovylų, o 
daugybė vainikų, šakelių, 
žvaigždžių, mėnulių ir kitų 
iš metalo bei paauksinto po
pieriaus pridarytų papuo
šalų atrodo tarsi pigių ge
ležies dirbinių parduotuvė... 
Grubūs išsigimusio skonio 
papuošalai, groteskos kūri
niai... gimdo prietarus...”

“—Menininkas! — sušu
ko kanauninkas, liūdnai lin
guodamas galvą.—Geri pa
veikslai, geros statulos, 
graži muzika... Tegul mė
gaujasi jausmai, o sielą te- 
griebia velnias...”

O don Chosė varė toliau: 
‘Įsivaizduokite, kaip nuteik
tų mano sielą, jei katedro
je... senjoras vargoninin
kas netikėtai sugrotų iš
trauka iš Traviatos... Ne
kaltosios mergelės statula... 
daugybė degančių žvagių... 
Mergelė aprengta plačiu, 
auksu apsiuvinėtu aksomi
niu apsiaustu, kuris... pra
lenkia net pačias ekstrava- 
gantiškiausias šių dienų 
madas... iš begalės visokiau
sių išraitytų nėrinių; . . . 
auksu spindintis vainikas, 
užkrautas ant jos galvos, 
panašus į gremėzdišką ka
tafalką ... Su tokiais pat 
nėriniais ir kūdikėlio Jė
zaus kelnės...

—Tat štai, senjore don 
Chose! — sušuko kanau
ninkas. — Ta statula, kuri 
tamstos filosofijos ir pante
izmo požiūriu atrodo tokia 
juokinga, yra mūsų motina 
globėja, Orbachosos užtarė
ja ir gynėja. Šio miesto 
gyventojai ją taip garbina, 
kad kiekvieną, drįstantį 
apie ją blogai atsiliepti, pa
siruošę tąsyti grindiniu. 
Kronikos ir istorija liudija 
apie daugybę jos padarytų 
stebuklų... Jūsų teta sen
jora Donja Perfektą prižiū
ri švenčiausiąją mergelę- 
globėją, ir tą aprėdą, kuris 
tamstai atrodo toks grotes- 
tiškas... ir kūddikio kelnes 
pasiuvo jūsų puss e s e r ė s 
nuostabios rankos...”

So. Boston, Mass, T Norwood, Mass. 5
“TILTAS”

Penktadienį, spalio 24 d., 
7 vai. vakare, So. Bostone 
matysime ir girdėsime Lie
tuvoj įfilmuotą kalbantį 
lietuviškai filmą “Tiltas”, ir 
priedui Kanados lietuvių 
delegaciją, kuri ' Lietuvoje 
lankėsi 1957 metais.

Filmai bus rodomi 318 
Broadway, So. Bostone, o 
šeštadienį Tautiškam Na
me Brocktone.

Sako, nužudęs
Areštuotas ir laikomas 

kalėjime lietuvis Petkus už 
nužudymą savo žmonos 
Petkuvienės, įžymaus neju- 
domo turto verslininko ir 
apdraudos agento Adolfo 
Nemeksy dukters. Jaunos 
moters mirties priežastis, 
sakoma, buvusi be saiko 
girtuokliavimas.

Vanda Sruogienė
Proga jos atsilankymo į 

Bostoną, ponas Petras Viš
činis, vedėjas “L. Varpo” 
radijo valandėlės, pakvietė 
ją papasakoti liečiant jos 
parašytą knygą “Lietuva 
amžių sūkuryje.” Ji savo 
kalboje paneigė dabartinėj 
Lietuvoj visus parašytus is
torinius veikalus. O jos vei
kalas tai apipasakojąs tik- 
rbvę. Ji randanti gana seno
kai Lietuvoj kapitalistinės 
santvarkos pradus.

Nesu istorikas ir nežinau 
ar galima laikyti kapitalis
tinės tvarkos pradžia, kai 
kaimiečių kova prieš feoda
lizmą dalinai buvo laimėta? 
Man augant, rodosi, jokių 
akcijinių bendrovių nebu
vo. Įmonių nebuvo, taigi, 
kur ten buvo kapitalizmas?

Ponas Viščinis jau nebe
skelbia. kad didesnė dalis jo 
programose grojamos mu
zikos ir dainų plokštelės 
yra gautos iš dabartinės 
Lietuvos.

Aist.

KINIJOS LIAUDIS 
ORGANIZUOJASI

Pekinas. — Virš 90 pro
centų kinų žemdirbių jau 
yra susiorganizavę į koope
ratyvus ir komuna 1 i n i u s 
ūkius. 112,000,000 valstie
čių sudaro 23,400 komuna
linių ūkių. Kinijos liaudis 
energingai darbuojasi.

Chose, kokios jūs nuomonės 
apie darvinizmą?

Inžinierius šyptelėjo, iš
girdęs šį ne vietoje parody
tą mokytumą, ir mielai bū
tų leidęs jaunuoliui vaikiš
kai papuikauti, bet, galvo-

imponuo jaučią -architektū
rą, tris nišas koplyčiose ir 
kai kurias choro absidas bei 
skulptūras, jokių kitų gro
žybių ten nėra. Atvirkščiai, 
aš mačiau apgailėtiną reli
ginio meno dekadansą. Tas

PRISIMINIMAS

ONA PETKUTE
Mirė Spalio 10 October, 1957 

Camden, N. J.
Labai išsiilgo motina, abi seselės ir brolelis. 

Taipgi ir draugai—
A. G a i liūnas
E. Liaudanskiene
U. Guzonienė 
Mrs. Petkiene

C. M. Bakšai
A. J. Pranaitis 
William Patten 
J. Vaitkus

Susijadinęs don Chosė 
pa venos kampe pamate Cha- 
sintiną ir išgirdo to vabz
džio zyzimą:

—Negalima įžeidinėti re
liginius tautos daugumos 
įsitikinimus ir likti nenu
baustam... Kas atsitiko pir
mosios francūzų revoliuci
jos metu... Aš turiu su ju
mis pakalbėti apie vieną la
bai svarbų reikalą... apie 
bylą... -

Staiga skardžiai nuskam
bėjo toks piktas Donjos, 
Pertektos balsas, jog sūnė-l 
nas sudrebėjo lyg nuo aliar
mo šauksmo. Balsas valdin
gai įsakė:

—Rosarija, miegot-
Su don Chose liko tik don 

Kajetanas. Jis tarė: 
“...aš einu dirbti... Peržiū
rėjau medžiagą ataskaitai 
apie įžymiausias, Orbacho- 
sos gimines. Suradau di
džiausios vertės duomenų 
ir žinių... Visose mūsų is
torijos epochose orbachosie- 
čiai pasižymėjo savo riteriš
kumu, taurumu, kilnumu, 
protu... Taigi,, va, garsūs 
teologai, narsūs kariai, už
kariautojai, šventieji vys
kupai, poetai, politikai ir 
kitos įžymybės pražydo šio
je šykščioje česnakų žemė
je... Ne, krikščionybė neži
no šlovingesnio miesto, kai 
mūsų.

(Bus daugiau)

MŪSŲ LIGONIAI į?
LDS 3 kuopos daug nan$ 

yra sergančių. .
Marcelė Krasauskienė jau 

antras mėnuo išvežta į 
Braintree T B State Hos
pital. Spalio 8 čL man teko 
ją atlankyti. Ligonė atrodo 
gerai. Sakė, priežiūra ligo
ninėje yra gera, tik nuobo
du, nes nuolat reikia lovoje 
būti. Draugės ir draugai, 
kam laikas leidžia, prašau 
ją dažniau atlankyti.

Anna Barauka jau kelin
tas mėnuo serga. Ji buvo 
išvažiavus Kalifornijon pas 
dukterį' atostogoms ir ten 
būdama apsirgo, buvo pasi
davus ligoninėn del operaci
jos. Jai tapo nuimta vie
na krūtis. Dabar jau ran
dasi namie, bet jos sveika
ta, atrodo, nelabai geram 
stovy j. Jinai randasi dak
taro priežiūroje.

P. r Kurulis, “Laisvės” 
skaitytojas, jau kelinta sa
vaitė nesijaučia gerai. Bu
vo paimtas Norwoodo ligo
ninėn dėl pilno jo sveikatoj 
patikrinimo. Po apžiūrėję 
mo leido vykt namo, bet kas 
savaitė turi matyt savo 
daktarą.

Eva Šugerienė jau kelinta 
savaitė serga. Vieną savai
tę teko jai išbūti Norwoodo 
ligoninėje. Dabar jau ran
dasi namie.

Linkiu visiems greit ir 
pilnai pasveikti.

M. Uždavinis

DIDINS “PASAULINĮ 
PINIGŲ FONDĄ

New Delhi. — Internatio
nal Monetery Fondo virši
ninkai nutarė padvigubinti 
“pasaulinį” fondą. Iš to fon
do jie skolina pinigų toms 
šalims, kurioms reikia.

Dabartinis fondas turi 
virš devynis bilijonus dole
rių, kurių virš 30 procentu 
sudaro Amerikos pinigai^ 
Šis fondas daugiausia ir fi
nansuoja tas šalis, kurios 
prisilaiko JAV politikos.

Varšuva. — Aukščiausias 
Teismas suteikė naują teis
mą Rudolfui Abelsui, kuris 
yra žemesnio teismo nuteis
tas už tariamą šnipavimą 
Sovietams.

Brockton, Mass.
KRUTAMI PAVEIKSLAI Iš LIETUVOS

'TILTAS"
— IR —

KANADOS LIETUVIŲ DELEGACIJA LIETUVOJ

ŠEŠTAI)., SPALIO 25 OCT.
Viršutinėje

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO SALĖJE 
668 No. Main Street. Pradžia 7 vai. vakare

/• t 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti ir 

pamatyti, .kaip dabar Lietuvos darbo žmonės, su pa
galba mokslų, progresuoja į gerą, laimingą gyvenimą.

Rengėjai—LLD 6 tKp. ir Moterų Apšv. Klubas

ELIZABETH, N. J.

BANKETAS
LDS NEW JERSEY KUOPŲ
Rengia LDS Trečioji Apskritis

Šeštad., Spalio 25 Oct., 7 v. v.
Rusų Salėje — 408 Court St.
Rengėjai kviečia vietinius ir iš apylinkės 

dalyvauti. Turėsime skanių valgių, pagamintų 
mūsų gabių gaspadinių. Bus ir kitokių vaišių. 
Linksmai praleisite laiką.

4 p.-Laisve (Liberty)— Penktad, spalio (Oct) 17, 192$
' 1

O



MONTREAL, CANADA
Trumpai apie viską 

wuvęs montrealietis F.
Bunkus su žmona lankėsi j 
montreale, praleido porą sa
vaičių pas švogerį Milevičių 
ant farmos.

Bunkai buvo aktyvūs gy
vendami Montrele, taip pat 
jie aktyvūs ir JAV, kaip 
matyti iš spaudos.

iki Bout-de-ille, turės 31 
mylią ir kainuos virš $100,- 
000,000.

Montrealo prieplaukoje 
randasi didžiausi ir moder- 
niškiausi pasaulyje grūdų 
elevatoriai, į kuriuos gali
ma supilti 22,000,000 buše
lių grūdų.

Per valandą perpila 72,- 
000 bušelių.

Worcester, Mass.
Spalio 7 d. įvyko L. S. ir / 

D. ir Darbininkų Klubo , 
mėnesinis susiri nki m as. 
Šiame susirinkime buvo 
plačiai kalbama apie užda
rymą vasarinio sezono 
Olympia Parke. Valdyba ir 
board direktoriai rūpinsis 
surengti šaunų banketą.

Banketas įvyks spalio 18 
d. Olympia Parke. L. S. ir 
D. Draugija nuoširdžiai 
kviečia visus — ne vien tik 
vietinius, bet ir iš plačios 
apylinkės — mūsų gerus 
simpatikus. J. Dirvelio or
kestras gros šokiams iki vė
lai naktį. Bus skanių val
gių ir gardžių gėrimų.

Nepamirškit spalio 18d.!

New Jersey naujienos
Filmai iš Lietuvos nusise- kus”. Valgė visą dieną ką 

kė. Svečių buvo daug, ir visi 
sekė vaidinimą su tyla ir 
gražiu atsinešimu į vaidin
tojus. Atsilankė svečiai, su 
maža išimčia, buvo senosios 
kartos ir visos šios apylin
kės.

Filmas “Tiltas” techniki
niu atžvilgiu vidutinis. Ta
čiau kalbos atžvilgiu nela
bai. žodžius sugaudyti sun
ku ir nežinau, kieno kaltė. 
Ir jeigu žodžiai būtų aiš
kūs, tai filmas būtų geras.. 
Būtų geras’ dalykas, jei 
šis netikslumas būtų patai
sytas.

Bet reikia pasakyti, kad 
senoji lietuvių išeivija do
misi Lietuvos gyvenimu, jos 
.pasisekimais ir nepasiseki
mais. Kiti Lietuvos filmai 
bus geresni ir žodžių pras
mė bus aiški. Pirmi darbai 
sunkūs, pradžia darbo sun- i 
ki, bet žengiama pirmyn su | 
progresu. Filmą rodė G. 
Klimas. Jisai pridėjo trum
pas ištraukas iš Lietuvos 
sportininkų olimp i j a d o s 
Mask v o j e ir “Katriutės 
gintarai’”.

Waterbury, Conn.
SUSIRINKIMAS IR 

PARENGIMAI
Spalio 10 d. įvyko LLD 

28-os kuopos susirinkimas, 
kur apkalbėta kuopos ir vi
sos LLD reikalai. Išrinkti 
8 delegatai į apskrities kon
ferenciją. Taipgi išrinkti 
3 draugai į komisiją, kad 
surinkti medžiagą apie Wa- 
terburio lietuvių draugijų 
organizavimą, veikimą ir jų 
lilwiclavima. Tai bus me
džiaga pažangiosios Ameri
kos lietuvių visuomenės is-

I tori j ai. Taipgi nutarta su- 
I ruošti kokį nors parengimą 
Laisves biudžetui.

Tarimų padaryta labai 
gerų, bet dabar, draugai, 
turime stengtis juos įvyk
dyti.

Parengimų komisija pra- 
| nešė, kad turėjo parengimą 
rugsėjo 28 d. J. Vaitonio | 
darže. Diena pasitaikė la
bai graži ir vieta labai gra- Avė.; berniukas bėgo tų pi- 
ži, bet žmonių buvo, stebe- nigų ieškoti, bet atsigrįžęs 
tinai mažai. Parengimo ko- pamatė, kad tas vyras ir jo 
misija labai užsigavus, kadjsesute dingę. Jis tuoj pra- 
inariai nedalyvavo. Kilo nešė policijai. Policijai at-

i kame priežas- vykus, niekšas buvo suim-
— i cao ola jid

Pelno I rusio. Padėtas po $5,000
į užstatu iki teismo.

Dan

nes, Ig P. Lapinsko, Mikės 
Trainio ir Nelies Strauko, 
taipgi gerų linkėtojų: J. 
Dočkaus, J. Vaičiulionio ir 
F. Bagdono.

Nors mirtis juos išskyrė 
iš mūsų tarpo, bet jųjų var
dai amžinai pasiliks pro
gramų knygose ir Aido 
Choro istorijoje.

SUIMTAS IŠPRIEVAR
TAVĘS 6 METŲ 

MERGAITĘ
J. La Favre, 33 metų, 

10732 Edbrooke Avė., ve
dęs vyras, suimtas, kuomet 
jis su 6 metų mergaite išėjo 
iš savo gyvenamo namo rū
sio, ją išprievartavęs.

Antradienio vakare vie
noje užeigoje tas vyras nu
pirko po .butelį sodės1 ir 
džiovintų bulvių (potato 
chips) 6 metų mergaitei ir 
jos broliukui. Išėjęs gat
vėn, tas vyras pasakė ber
niukui, kad jis pametęs 3 
dolerius prie Michigan

tik norėjo. Važinėjo taxi
cab, kad matytų Newarko 
miesto įdomybes. Ir tik vie
nam pasirodė vaikas įtarti
nas, kuomet norėjo iškeisti 
šimtinę. Sugrąžintas 
vams tik su $176.00

Bet vaikas pasakė tė
vams, kad jisai pirma, negu 
išėjo “turėti gerus laikus”, 
šimtinę pasidėjo stalčiuje 
“dėl blogų laikų”. Vaiko 
vardas neskelbiamas.

tė-

Irene Rondeau užvedė by
lą prieš miestą ir MTC, rei
kalaudama $165,000.

Jos sūnui einant iš me
ant 

ir sutrynė 
reikėjo

Liaudies Balso vajus jau 
Čia pat. Montrealiečiai bū
kite tokie geri ir neatidėlio- 
kit iki pabaigai vajaus, pa
siųskite patys arba prie pir
mose progos priduokit va- kyklos užvažiavo 
jininkams savo prenumera- gatvekaris 
tas ir aukas. kojas, kurias

' pi auti.
Nelaimės priežastimi, ąt- 

rodo, buvo netikę gatveka- 
rio stabdžiai.

tas ir aukas.
Atminkit, kad yra sunku 

keliem daugam apeiti vi
sus.

Būtų gražu, jei kiekvie
nas skaitytojas stengtųsi 
gauti naujų skaitytojų. Mes 
montrealiečiai turėtume lai
mėti pirmą dovaną, kaip 
kad padarydavom praeityj.

Frontenako distrikto biz
nieriai savo susirinkime 
uriėmė protesto laišką ma
jorui S. Fournier prieš ma
žinimą valandų skaičiaus 
parduotuvėse. |

Jie mano, kad tas žymiai 
pakenks jų bizniui.

Montrealo vaikų ligoni
nėj padarė 7 metų mergai
tei labai pavojingą operaci
ją— ' 
Mergaitė jaučiasi gerai.

Ligšiol tokios operacijos 
buvo beveik neįmanomos.

Majoras S. Fournier ati
daryme slavų kultūros cent
ro išgyrė slavų kilmės žmo
nes. Sakė, kad būtų pagei
dautina, kad daugiau tokių 
darbščių ir kultūringų žmo
nių pribūtų Kanadon, ypač 
Montrealan.

O kaip čia seniai akmeni
mis mėtė į tuos, kurie drįso 
kalbėti savo kalba gatvėse.

B. Cookman medžioda
mas miške vietoj stirnos 
peršovė D. Luman, kuris 
paguldytas ligoninėje.

Tiesiog nesupran t a m a, 
kaip žmogus taip neatsar
giai šaudo, net nežinoda
mas gerai, į ką jis šauna. 
Taip pasitaiko dažnai.

jo 
abi 
nu-

Draugės Kudir k i e n ė s 
dukrelė eidama paslydo, 
sunkokai susižeidė ir būna 
po daktaro priežiūra. Ku
dirkai turi kepyklą, ir Ku
dirkienė yra mūsų vakarie
nių gaspadinė. Linkiu jų Mirė Antanas P. Dūda.

Montrealo gazolino sto
čių savininkai ignoruoja 
miesto patvarkymą laikyti 
uždarytas stotis sekmadie
niais. Užvesta byla aukš
čiausiame teisme.

T J o i, Vj/ va v -

sulopė trūkimą širdyj. imP01‘tą 1S Kanados.

 . 1; 1 aus imas
Montrealo Tramway Co. i 

per dieną perveža 1.000,000 ■ sako į šį klausimą, 
keleiviu. ! $37.

______ : Taipgi ta pati komisijai
Norvegijos laivu atvežė i i’arėjo parengimą, kuris da-Į 

Montrealan apelsinu iš Pie- i ve Pc!no $35.
tu Afrikos. ' Komisijos nariais buvo į

Iki šiol gabendavo iš JA V. I Vaitonaitė, Kl. Janke-■ 
Tai, matomai, atsakymas I liūnienė ir K. Danesevicius.; 
Dėdei Šamui, kurie

jtis? Lai draugai patys at—įas išeinant su mergaite iš 
I n 1 r t Irlnilfll YV1 O f?) 1 I — • T"Y 1 “• 1 /\ /A

Chicago, iii

varžo i

Daugelis McGill universi
teto :

Abu parengimai buvo pas; 
! draugą J. Vaitonį ir visiš-l 
kai veltui. Už tai LLD 28 
kuopos valdyba širdingai

teto studentų užsimokėjo dėkoja J. Vaitomui uz vie“ 
tik už pusę metų.. Sako, kad ye^ui suteikimą ir ko- 
vasaros metu nedirbo ir ne-imislJos nariams M. Vaito-

|naitei, Kl. Jankeliumenei ir
K. Danesevičiui už gražų | 

Lt(į pasidarbavimą.

misijos nariams M. Vaito-

Yla

i turi užtektinai pinigų.

Canadian Vickers 
inžinierijos skyriaus darbi
ninkai reikalauja pakelti al
gas 10 centų į valandą ir 40 
valandų į savaitę, viršlaiki- 
nio užmokesčio už šeštadie
nius ir sekmadienius.

R. Campbell užaugino 
pumpkinus, kurie sveria po 
70 svarų. Sako, tai pasauli-1 
nis rekordas.

LLD 28 kp. valdyba, 
pirm. P. Bakas

Roseland’ iii

dukrelei greito ir pilno pa- Mirė spalio 2 d., o palaido- 
sveikimo, ir būti sveikai tas 6 d. Hope kapinėse. Ve- 
elizabethiečių eilėse.

Draugas Slančiauskas iš

L. Blache, kitas medžio
tojas, parbėgęs iš miško 
skundėsi, kad kulkos švilpu
sios iš visų pusių, kaip karo 
metu. Pasišaukęs reporte
rius rodė automobilį su 
daugeliu skylių.

Matomai, kokie “šposi
ninkai” ar vaikai. Valdžia 
tirėtų neduoti leidimo vai
kams turėti ginklą.

Pieninių konven c i j o j e 
Montreale buvo nusiskun
džiama, kad pieno industri
jai Kanadoje grūmoja kri
zė.

Ligi šiol geros rinkos 
vusios Tarybų Sąjunga 
Lenkija, bet dabar jos 
čios sviestą, sūrį ir 
pieno gaminius eksportuo
jančios.

bu-
ir

pa
kitus

* Rugsėjo 29 d. 8:14 vai. 
vakaro buvo jaučiamas že
mės drebėjimas vakarinėje 
Montrealo dalyje.

Atidarant elektros stotį 
Beaumonte, Que., premje
ras Duplesis pareiškė, kad 
jei elektros stotys priklau
sytų valdžiai, tai kur mes 
gautume tuos $9,000,000, 
kuriuos kompanijos sumo
kančios pavidale taksų.

CLC prezidentas Provost 
palygino jo kalbą su pasa
ka, kad mėnulis yra iš sū
rio. Kaip šiandien sunku 
rasti vaiką, kurs tikėtų, 
kad mėnulis iš sūrio, taip 
sunku tikėti tam, ką Dup
lesis sako.

Ontarijoj elektra yra vi
suomenės nuosavybė ir visi 
žmonės tuo patenkinti.

Wrans Island Boulevard, 
kunįs vedamas virš miesto 
nuo St. Anne-de-Bielevue

Ar žinote, kad Montreale 
ilgiausia gatvė Notre Dame 
turi virš 11 mylių?

Kad Kanados aukščiau
sias kalnas yra Yukon teri
torijoj ir turi 19,850 pėdų 
aukščio? Jis vadinasi Lo
gan vardu.

Kad James Bay pirmas 
baltas žmogus, atlankė 1610 
metais? Juomi buvo Henry 
Hudson. Jo vardu ir užva- 
dinta ta įlanka.

Surinko Montrealietis

AIDO CHORO 
TALKININKAI

Anuos Petrutienės 
jka nematys estradoj, 
atliks labai svarbias 
sakingas pareigas 
nant operą “Už Dunojaus” 
lapkričio 9 d. Mildos teatre. 
Ji bus Daratėlės Yudem de
šinioji ranka arba leitenan
tas.

Kiti talkininkai: P. Sto- 
gis, J. Gelgotas, Ray Jan
kei, R. Žilius, tai pasižymė
ję aktoriai. Spektaklyje tal
kininkaus Metro klubo šo
kėjai. Talkininkus turime 
tikrai gerus. Dar būtų ge
rai gauti talkininkų, kurie 
padėtų rinkti sveikinimus 
ir skelbimus pro g r. a m o s 
knygai. Tas padėtų padeng
ti išlaidas, kurių bilietai 
negali padengti. Kas mums 
padės?

MIRTIES PADARYTI 
NUOSTOLIAI

Kiekvieneriais metais 
mirtis padaro Aido chorui 
nuostolių, nuskindama po 
keletą mūsų rėmėjų. Mes 

'netekome: E. Pečiukaitie-

bet ji 
ir at- 
vaidi-

PRISIMINIMAS

Klemensas Matulionis
Mirė Spalio-October 11, 1956

Su liūdesiu prisimename mūsų mylimu tėvelio 
mirties sukaktį.

Sūnūs Fra.nas ir Klemensas 
Matulioniai

Žmona Mary Gilvickas 
(Matulionienė)

—Pittston, Pa.

EX-MAINIERIU CHORO 
VEIKLA

Galime tikrai pasidžiaug
ti, kad Ex-mainierių choras 
turi daug užkvietimų dai
nuoti koncertuose ir šinaip 
parengimuose.

Šį penktadienį dainuosi
me Pranų ir Pranių rengia
moje varduvių vakarienėje, 

I kuri ruošiama Mildos nau
dai.

Spalio 26 cl. dainuosime 
“Vilnies” koncerte, kuris 
bus Mildos teatre.

Lapkričio 8 d. dainuos 
i Utenos klubui, Vengeliaus^ 
•ko salėje, Brighton Parke.

Lapkričio 30 dieną Ex- 
mainierių klubo ir choro 
parengime, kuriame bus su
vaidinta trijų veiksmų ko
medija “Jaunikis iš Kau
no.” Po veikalo pastatymo 
choras duos koncertinę pro
gramą. Jis padainuos eilę 
rinktinių dainų. Parengi
mas bus Mildos teatre.

Mūsų pirmininkas sakė, 
kad užkvietimai dar ne vi
si, ' jų bus ir daugiau, nes, 
prasidėjus parengimų sezo
nui, įvairūs klubai ir drau
gijos rengia parengimus su 
dainų programomis, o cho
rams kaip tik ir tenka jas 
atlikti. Tad neveltui mūsų 
mokytoja Onutė Tilvikienė 
deda visas pastangas, kad 
kuo geriausiai išmokius cho
rą dainuoti. Ypatingai iš
mokyti gražių, naujų liau
dies dainų. Aišku, tas ne 
nuo vienos mokytojos pri
klauso. Svarbu, kad visi 
lankytume pamokas ir rū
pestingai lavintu mės.

Mūsų nelaimei, du gerus 
mūsų dainininkus liga buvo 
aplankiusi. Vienu jų — A- 
leksas Gabel. Tiesa, teko 
patirti, kad jis jau sveiksta 
ir pradeda eiti kasdienines 
darbo pareigas, bet dar vis 
reikalauja ilgesnio poilsio. 
Laukiame jo grįžtant prie 
dainų, tai yra dalyvaujant 
choro pamokose.

Antras ligonis — Alek
sas Bagdonas. Jis turėjo 
operaciją. Operacija jam 
pavyko gerai, jis jau sveiks
ta. Tikimės, kad jis greitai 
galės grįžti prie dainų.

Laukiame abiejų Aleksų 
sugrįžtant į chorą dainuoti!

Choro koresp. S. T.

Tai mes, newjersieciai, 
vėl dirbsime bendrai šiame 
“Laisvės” vajuje. Vardas: 

I New Jersey vajininkai. 
Dirba tie patys draugai, ku
rie dirbo pereitais metais. 
Senas Jonas, pasiremdamas 
lazduke, Antanas ir Tadas 
jau esą padarę pradžią. .

Tad prašome Elizabetho, 
Newarko ir šios apylinkės 
Laisvės skaitytojų talkos. 
Suteikite tų žmonių antra
šus, kuriems būtų galima 
užrašyti Laisvę. Atsinaujin
kite laikraštį patys arba 
praneškite savo kolonijos 
vajininkui, kuris pas jumis 
atsilankys. Bayonni,eči a i 
sukruskite, pris i d ė d a m i 
prie bendro darbo ir laimėji
mo pirmos dovanos.

Yes, mes padarėme gerą 
savo valstiją ant Laisvės 
rykime dar smarkesnį šūvį 
šiais metais, ir padėkime 
savo valstiją ant Laisvėes 
laimėjimo vajininkų žemė
lapio. Mūsų šioje apylinkėje 
yra gražus lietuvių skai
čius, tad lai būna mūsų va
jininkų gražūs darbai šiame 
Laisvės vajuje.

Jau tik už savaitės laiko 
įvyks New Jersey LDS kuo
pų vakarienė, tai bus šešta
dienis, 25-tą dieną spalio, 
Rusų svetainėje, 408 Court 
St., Elizabeth, N. J.

LDS kuopų veikėjus ir 
narius prašome talkos ir 
skaitlingai atsilankyti. LDS 
pritarėjai nepasilikite na
mie. bet savu atsilankymu 
suteiksite paramą, suteiksi
te didesnę energiją tiems, 
kurie dirba dėl LDS. Pra
džia 7-tą vai. vakare.

Dvylikos metų vaikas iš 
Newark, N. J., radęs tėvo 
$340, išėjo “turėti gerus lai-

|l Jei Tamsta negali gauti 
*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i■■■■■■■■■■■■Laisvei naujo skaitytojo, tai

1 ...—............— ' nors stambesne auką paremk
5 p.-Laisve (Liberty)— Pen'ktad., spalio (Oct.) 17, 1928 biudžeto sukėlimą.

lionis paliko dideliam nu- 
I liūdime žmoną Uršulią ir 

Rahway duodamas penkinę, Vittį J. Stalauską
sake: Filmas iš Lietuvos su 
trūkumais, bet vertas vi
siems pamatyti, ir kad ne
turėtumėt trūkumo lėšų pa
dengime, imkite ją, sunau
dokite ir nebūkite nusimi
nę, partraukite kitą filmą 
į Elizabethą. Vakaras pra
leistas gražiai ir naudingai. 
Lietuvos sportininkai, me
nininkai kuria gražų ir 
prakilnų dailės srityje dar
bą.

Ačiū, drauge, už gražią 
auką ir gerus linkėjimus! I 

Pilietis

Worcesterv, du brolius *— 
Raymondą ir Aleksandrą— 
ir seserį Elzbietą Lietuvoje.

Velionis priklausė prie L. 
S. ir D. Draugijos, prie Lie
tuvių Ukėsų Klūk) ir prie 
senelių prieglaudos. Velio
nis gal jau buvo sulaukęs 
70 metų. L. S. ir D. Drau
gija suteikė jam paskutinį 
patarnavimą, grabnešius ir 
gėlių vainiką.

Lai tau būna lengva šios 
šalies žemė. Rep.

IŠRINKO LAIKINĄJĮ 
“POPIEŽIŲ”

Roma. — Kardinolų tary
ba laikinuoju “popiežiumi” 
išrinko kardinolą A1 o i s į 
Masellą, 7i9 metų amžiaus. 
Jis eis popiežiaus pareigas 
iki susirinks iš viso' katali
kiško pasaulio kardinolai, 
kurių yra 55, ir išrinks nau
ją popiežių.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

Rabatas. — Tarybų Są
junga ir Marokas apsimai
no diplomatijos atstovais. 
Maroke TSRS atstovu bus 
Dimitrius Požidajevas, bu
vęs pirmiau Šveicarijoje. Į

PHILADELPHIA, PA.

Pagelbčkite savo giminėms Lie
tuvoje, Kazakstane ar Sibire, ypač 
prieš Kalėdas, Galite siųsti paketus 
oro ar paprastu paštu. Paketai Iki 
44 colių. Turime visokių medžiagų 
ir daiktų. Kainos prieinamos. Par
ketus išsiunčiame tą pačią dieną, 
kai aplaikome nuo jūs. Gaunate 
pašto kvitą už kiekvieną paketą.

GENERAL PARCEL & 
TRAVEL CO., INC.

632 W. Girard Ave. 
Phila 23, Pa.

Walnut 5-8878

Atdara kasdien 9 v. r. iki 8 v. V. 
Mykolą Cenko — O. Stojkewycz

So. Boston, Mass
DU FILMAI DU FILMAI

“TILTAS”
— ir —

Kanados Lietuvių Delegacija Lietuvoj
Bus rodomi

Spalio 24 October 
7 valandą vakare 

318 Broadway
Visiems bus įdomu pamatyti kalbančius 

filmus iš Lietuvos.
Ateikite patys ir pakvieskite savo draugus.

Kviečia LLD 2 Kp. Kav.iislja

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

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

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

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

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

632 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

MŪSŲ 
132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4724

332 Filmorc Ave. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-3980

141. Second Ave.
New York City

Tel. GRamercy 5- 7430
39 Raymond Plaza W. '900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MArket 2-2877 Tel. TOwer 1-1461

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

Jie su mielu noru suteiks jums informacijas. .. j
Suteikite džiaugsmo savo giminėms ir draugams, pasiųsdami jiems paketus 

Kalėdoms ir Najiems Metams.
Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% garan

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

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

Atsiminkite: mes esame specialistai reikale išsiuntimo paketų. *



Worcester, Mass.
Dviejų apskričių 

konferencijos 
tą pačią dieną

Spalio 26 d. So. Bostone 
Įvyksta kuopų delegatų 
konferencijos. L D S I-os 
apskrities sekret orius S. 
Rainardas išsiuntinėjo laiš
kus kuopoms, šaukdamas Į 
metinę konferenciją, ir taip 
pat LLD VII apskrities 
sekretorius J. Jeskevičius, 
nežinodamas apie tai, šau
kia kuopų delegatus į kon
ferenciją tą pačią dieną, 
tai yra spalių 26 d., ir i tą 
pačią vietą! Tai reiškia, 
kad turėsime susitaikinti, 
kurie pirma konferuosime, 
c kurie paskiau. Visi dele
gatai stenkitės anksčiau 
pribūti į konferencijos vie
tą, tai “vienu šūviu nušau
sime du zuikius.” Worceste- 
riečiai išrinko po du delega
tus iš abiejų organizacijų 
kuopų, du yra LLD apskri
ties komiteto nariai, tai še
ši nuvažiuos Į konferenci
jas.

“ Laisvės” prenumeratii 
atnaujinimo ir naujų skai
tytoji! gavimo vajininku 
šiemet bus K. Kosulis. LLD 
11 kuopos susirinkimas pa
tvirtino jį. Geriausio jam 
pasisekimo. “Laisvės” skai
tytojai prašomi kooperuoti 
SU juo.'

Vietoje LLD
11 kp. koresp., D.

Brockton, Mass.
Lietuvių Tautiško Namo 

Parke piknikai jau užsibai
gė. Paskutinį blynų pikniką 
turėjome spalio 12 d. Rengė 
Liet. Moterų Apšvietos Klu
bas ir LLD 6 kuopa bendrai.

Buvo šaltas oras, tai pub
likos susirinko neperdau- 
giausia. Mūsų gabios gaspa- 
dinės visus valgiais aptar
navo, nors kai kada reikėjo 
ir palaukti, kol blynai iške
pė. Kurie laukė, tų atsipra
šome, nes blynus nėra gali
ma greit iškepti, o iš anks
to iškepti nebūtų taip ska
nūs.

Dabar jau prasidės pa
rengimai svetainėje: Liet. 
Taut. Name, No. Main ir 
kampas Vine St., Montello, 
Mass.

Šeštadienį, spalio 25 d., 7 
vai. vakare, bus rodomas 
filmas iš Lietuvos.

Lapkričio (Nov.) 22 d., 7 
vai. vakare, Montello Vyrų 

/Grupė rengia koncertą ir 
vaidinimą.

Vyrų Grupė, kuriai vado
vauja Alp. Potsius, nutarė 
dalyvauti Laisvės koncerte, 
kuris įvyks lapkričio 9 d., 
Richmond Hill, N. Y. Gru
pė stengiasi gauti busą.

Laisvės naujų skaitytojų, 
atnaujinimo prenumeratų 
ir $5,000 fondo. vajus jau 
prasidėjo. Bet mes, mon- 
tellieciai, dar niekur nepa- 
sirodėme. Prašome talkos, 
sueįkime į vieningą darbą 
ir parodykime ką ir mes 
galime. Kurių pasibaigus 
prenumerata, tuojau atsi
naujinkite — mielai patar
nausiu.
- Geo. Shimaitis

Paterson, N. J.
Patersoniečiams gerai ži

nomas P. Malinauskas spa
lio 15 d. išėjo i Švento Juo
zapo ligoninę dėl patikrini
mo sveikatos. Mat, jis per 
ilgą laiką nesveikavo ir 
bandė pasigydyti per savo 
gydytoją, tačiau sveikata 
nesitaisė ir gydytojas nega
lėjo surasti negalavimo 
priežasties, tad liepė eiti į 
ligoninę dėl ištyrimo ligos.

Sakoma, kad viena bėda 
tai tik pusė bėdos, bet kuo
met kelios apsėda, tai tuo
met būna pilna bėda. Tai 
taip dabar yra ir su P. M. 
Jo moteris jau aštuoniolika 
metų serga ir jau bus devy
ni metai kai guli veik su- 
paralyžuota ir neišlipa iš 
lovos. Bet kol jis pats bu
vo drūtesnis, tai apžiūrėda
vo moterį, bet kuomet da
bar ir jis pats turėjo pa
siduoti į ligoninę, tai iš tik
rųjų dalykas yra rimtas. Ir 
kaip ilgai jam reikės būti 
ligoninėj, šiuos žodžius ra
šant dar nėra žinoma.

Kam laikas leidžia, malo-
i nokite ligonį aplankyti. 
Lankymo valandos: nuo 2 

Ilki 3 popiet ir nuo 7 iki 8 
į vakare. Kambarys 717.

Linkiu d. P. Malinauskui 
' sėkmingai pasveikti.

J. Bimba

ĮVAIRIOS žinios
AMERIKOS BALIONAI
IR RAKETOS KINIJOJE

Pekinas. — Kinijos sosti
nėje viešai išstatyta Ameri
kos balionai, kurie skraidė 
virš Kinijos. Greta jų yra ir 
JAV gamybos “Sidewinder” 
raketos. Sako, kad tomis 
raketomis čiangkaišekiniai 
šaudė į Kinijos sausumą, 
bet jos nesprogo.

DULLES SAKO: 
“NESITRAUKSIME”

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Dulles, kon
ferencijoje su spaudos at
stovais,, sakė, kad Jungti
nės Valstijos “nesitrauks” 
reikale Quemoy salų. Jis sa
kė, kad Amerika nesiren
gia reikalauti, idant Čiang 
Kai-šekas sumažintų ten 
savo karines jėgas.

Washingtioinias. — Eisen- 
howeris reikalauja, kad 
FBI tyrinėtų žydų sinago
gos susprogdinimą Atlanta 
mieste.

Paryžius. — Francūzijos 
militaristai pasidavė de 
Gaulle reikalavimui ir pasi
traukia iš politinių partijų.

Washingtonas. — JAV 
valdžia paskyrė delegatus į 
konferenciją, kuri įvyks 
Genevoje atominių ginklų 
reikalais.

Roma. — Naujo popie
žiaus rinkimai prasidės su 
spalio 25 diena.

Washingtonas. — Prezi
dento sudarytame iš civili
nių žmonių komitete rake
tų reikalais jau yra 2,100 
mokslininkų.

Minėjimas Metų Diplomatinių Ryšių
Tarp U. S. A. ir U. S. S. R.

ir Sovietų Sąjungos 41 -ųjų Metinių

Taikos ir Draugiškumo Mitingas
Penktadienį, Lapkričio 14 November

CARNEGIE HALL
•ROCKWELL KENT DR. CORLISS LAMONT

PROF. FREDERICK L. SCHUMAN • ESLANDA ROBESON 
MUZIKA IR GRAŽI PROGRAMA

Užsisakykite Tikifrtus iš Anksto pas:
AMERICAN COUNCIL OF AMERICAN-SOVIET FRIENDSHIP
114 E. 32nd St. * MU. 3-2080
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DIDYSIS NEW YORKAS
“LAISVES” KONCERTAS

Visi iš anksto pasižymėkite lapkričio 9 dieną (Nov
ember 9th) kaipo dieną išgirsti Laisvės koncerto puikią 
programą. Bus žymių solistų, chorų ir šokėjų grupių, 
vietinių ir iš tolimų miestų. Daug naujų talentų dalyvaus 
programoje.

Koncertas bus Liberty Auditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. Pradžia 3:30 v. po pietų. 
Įžanga tik $1.50.

Sekite sekančias Laisvės laidas. Kai tik užbaigsime 
su artistais sutartis, paskelbsime ištisą koncerto progra
mą.

Prašome visus1 Laisvės rėmėjus ir visus skaitytojus 
ne tik pačius atsilankyti j koncertą, bet pasirūpinti ir 
kitus atsivesti bei pakalbinti kad ateitų. Koncertu būsite 
visi patenkinti. Dėkos jums tie, kuriuos piakviesite.

Rengėjai

“Katriutės gintarai” jau ši 
sekmadienį.

Nepraleiskite puikiausios! 
progos pamatyti filme šau-Į 
nią lietuvišką operetę “Kat
riutės gintarai.” Tai Jur
gio Klimo darytas filmas. 
Jo parodymą ruošia Lietu
vių Meno Sąjungos centras. 
Rodymas, kaip jau žinia, 
įvyks sekmadienį, spalio 19 
d., 3 vai. popiet, Liberty 
Auditorijoje. 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill.

Širdingai kviečami lietu
viai ne tik iš Didžiojo New 
Yorko, bet ir iš plačiausios' 
apylinkės.

Apart daugelio kitų gra
žių dainų, jūs išgirsite dai
nuojant meilės dainelę “Aš 
džiaugsiuos”:

Kuomet rytas švist pradės, 
Aš džiaugsiuos!

Kuomet saulė užtekės,
Aš džiaugsiuos!

Kuomet gėlės rasą gers,
Saule spindulius pabers,— 
Man smagumas atsivers,

Aš džiaugsiuos,
Aš džiaugsiuos!

Kai bernelis pažiūrės
Į mane,

Ir mylėti pažadės
Vien mane,—

Tad man džiaugsmas veidą
Sielon laimė įsigaus [praus,
Ir smagumas vien tesiaus,—

Aš džiaugsiuos,
Aš džiaugsiuos!

Vietos komunistai griežtai 
prieš N. Y. valst valdovus

Dabar jau pranešta, kad 
New Yorko valstijos valdo
vai bijo mažųjų partijų 

' kandidatu >ant baloto. Jie 
.taip patvarkė, kad jų kan
didatai negalėtų apsirodyti 
rinkimuose. Tai . darbas, sa
koma, valstijos sekretoriaus 
ir Tammany Hall lyderio 
Carmine De Sapio. Jis pa
tvarkė, kad komunistų kan
didatas Benjamin J. Davis, 
negrų vadas, nebūtų ant 
baloto į valstijos senatą. 
Jis, pasirodo, taip pat atsi
sakė uždėti ant baloto In
dependent Socialist Party 
ir Socialist Labor Party 
kandidatus.

Prieš šitokį arbitrarišką 
ir žiaurų valstijos valdovų 
pasielgimą griežtai protes- 

ituoja New Yorko valstijos 
komunistai. Jų pirminin
kas Davis pasiuntė valstijos 
sekretoriui d e Sapio pa
smerkimą. Jis savo protes
te sako: nors mes nesutin

kame su tų partijų pažiū- 
I romis Įvairiais klausimais, 
bet mes stojame už teisę 
joms statyti savo kandida
tus i valdvietes. V •
. Toliau Davis sako:

“Jūsų patvarkymas, kad

AIDO CHORAS
Aido Choras sparčiai au

ga. Spalio 2 pamokose dar 
vienas geras draugas, bu
vęs Liberty Auditorijos 
gaspadorius, prisidėjo prie 
choro sustip r i n i m o. W. 
Brazauskas, atėjo padėti 
dainuoti. Jis turi didelį, 
gražų boso balsą. Tai jau 
antraš padaugino bosus. Ir 
abu turi stiprius balsus. 
Aišku, kad lempos užges, 
kai dabar Aido bosai uždai
nuos.

Chorui reikia daugiau 
naujų dainininkų, ypatingai 
tenoriu. Tenoriai koP kas 
silpnai stovi. Būtų gražu, 
kad kokie, trys ateitų teno- 
riams pagalbon.

Aido Choras kviečia visus 
tuos, kurie t'k gali ir laikas 
pavėlina, prisidėti prie šios 
meniškos organizacijos ir 
padėti klestėti lietuviškai 
dainai, lietuviškai kultūrai.

Choro Korespondentas

Po miestą pasidairius
Kings paviete teisėjas C. 

J. Marasco nuteisė Mrs. O. 
D. Millard trejiems metams 
į kalėjimą. Ji yra trijų vai
kų motina. Ji dirbdama li
goninėje ir gaudama algą, 
per seseris metus apgavin- 
gai išgavo iš šalpos, sky
riaus (Welfare) $6,000.

Kastruoju laiku Welfare 
departmentas pradėjo tyri
nėjimą asmenų, kurie gau-

$2,800 Už SENUS . 
KARALIAUS LAIŠKUS
Londonas. — Iš varžyti

nių pardavė buvusio Angli
jos karaliaus George Ir? 
laiškus ir kitus dokumentus 
už $2,800. Jų tarpe yra ir 
rajortas apie 1776 m. ame
rikiečių pirmąjį smūgį bri
tams. prie Concordo mieste
lio. George III karaliavo ga
dynėje, kada Amerikoje ko
lonijos sukilo kovai už lais-

I vę.

tų partijų kandidatai nebū
tų uždėti ant baloto, yra 
užpuolimas ant jų legalių ir 
politinių teisių. Jūsų, kaip 
valstijos sekretoriaus, par
eiga palaikyti mažųjų par
tijų teisę būt ant baloto. 
Jūsų partvyviškas pasielgi-1 
mas parodo demokratų ir 
republikonų monopolistinę 
kontrolę rinkimų aparato 
prieš mažąsias partijas.”

Davis ragina de Sapio ir 
kitus valstijos valdovus už
dėti minėtų dviejų partijų 
kandidatus ant baloto. Bet 
vėliausi’ pranešimai rodo, 
kad komunistų protestai ir 
reikalavimai yra de Sapio 
ignoruojami.

Jau atidarytas svarbus 
vieškelis nuo Westbury, L. 
L, iki Williamsburgo tilto 
Brooklyne. Jis vadinasi 
“New York Expressway”. 
Vieškelis platus, gražiai ir 
tinkamai sutvarkytas. Jis 
palengvins automobilistams 
susisiekimą su Long Islan
do salos miesteliais.

Valstijos kelių depart- 
mentas nori dar gauti $11,- 
500,000 tolimesniam š i o 
vieškelio tiesimui.

Vincas Kazlauskas 
tapybos parodoje

Laisvės skaitytojams ge
rai žinomas veikėjas Vincas 
Kazlauskas, kuris dažnai 
vaidina mūsų scenoje (jis 
turi rolę ir paskiausiame 
Jurgio Klimo filme “Kat
riutės gintarai”) paskuti
niu laiku pradėjo užsiimti 
tapyba. Nors tik trumpas 
laikas, kaip jis darbuojasi 
šioje meno šakoje, jo pa
veikslai, daugumoje gamtos 
vaizdai, jau pritraukė ne
mažai dėmesio.

Šiomis dienomis jis. tapo 
priimtas nariu į Art League 
of Long Island. Vienas jo 
gamtos paveikslas dabar 
bus išstatytas toje Long Is
land menininkų sąjungos 
parodoje.

Paroda įvyksta tos lygos 
nuosavame muziejuje me
no centre — Long Island 
Art League Museum and 
Art Center, 4-21 Doglaston 
Parkway, Douglaston, N. Y. 
Parodos atidarymas šį sek
madienį, spalio 19, 3 vai. 
popiet. Šiaip paroda atdara 
nuo. 2 vai. popiet iki penk
tos, o spalio 21, 24 26 ir 28 
taipgi vakarais nuo 8 vai. 
vakaro iki pusės po dešim
tos.. V. Kazlauskui linkė
tina ir toliau darbuotis sėk
mingai tapybos .srityje.

B.

New Yiorkas. — Buvęs 
New Yorko gubernatorius, 
republikonas, Thomas De
wey sako, kad Quemoy ir 
Matsu salų reikalą reikia 
pavesti tarptautiniam teis
mui.

INSTABULIS.—Turkijo
je auga nepasitenkinimas 
premjero Menderes valdžią.

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

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

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

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

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

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

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto lik 4 popiet.
NEWARKO RAšTINfi ATDARA ŠEST. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.
SECOND AVE. RASTIN® ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI i V. DIENĄ.

78—2nd Ave. 051 Albany Ave. 1241 Ashland Ave.
New York 3, N. Y. Hartford, Conn. Chicago 23, Ill.
ORegon’ 4-1540 CHapel 7-5164 HUmboId 6-2818

832 N. 7th St. 11601 Jos. Cainpau Ave. 121 S. Vermont St.
Philadelphia 23, Pa. i Detroit 12, Mich. Los Angeles. Calif.
WAlnut 8-1747 TOwnaend 8-0298 Dunkirk 5-6550

na pašalpą.

Penki jaunuoliai, nuo 12 
iki 16 metų amžiaus, Hicks
ville miestelyje, nuėjo į bu- 
sų ir automobilių pastaty
mo plotą ir padarė daug 
nustolių. Jie išdaužė daugė
jo automobilių langus, su
lamdė šonus ir penkiolikai 
busų, kuriais veža vaikus į 
mokyklas, išgūrino langus.

Kings County ligoninėje 
mirė E. Brewer, 79 m. am
žiaus. Jį gatvė ie sumušė ir 
itemė nuo jo $7. Policija 
areštavo N. Ellerbę, 37 me
tų amžiaus, kuris, sakoma, 
m’isipažino prie užpuolimo.

Walteris kaltinamas pikta
darystės vadovu, tai jo kau
cija yra $5,000.
metų moteriškę, ivilko į au
tomobilį, išsivežė Bronx 
miesto dalyje į tuštumą ir 
išprievartavo.

Jie suimti ir visi paleisti 
po $22,500 kaucijos. J. Mc- 

šeši vyrai tarpe 23 ir 25 
metų amžiaus, pagrobė 31

Buenos Aires. — Argen
tinai reikia $400,000,000 pa
skolų, kad baigti finansinę 

i krizę.

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau savo draugo Vlado Juo

džio. Lietuvoje kilęs nuo Neravo 
kaimo, Lazdijų parap. Turiu labai 
svarbų reikalą. Girdėjau, kad gy
vena Boston, Mass. Jei dar gyvas, 

i prašau atsiliepti, arba kas žinote 
j apie jį, praneškite man, už ką bū
nu dėkingas J. Jurkevičius, 340 

i Broadway, Bayonne, N. J. (96-98)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Pranešimas ir pakvietimas
Vasarinio sezono Olympia Parke 

uždarymo banketas įvyksta spalio 
18 d., 6 vai. vakare. Kaip ir kas ' 

j metai, bus Šaunus pokylis, skanių , 
Į sočiai valgių ir gėrimų. šokiai ikįf 
vėlumos prie Jono Dfrvelio orkest
ro.

Kviečiame visus atsilankyti. Tik
rai būsite patenkinti Komisija.

I (97-98)

SO BOSTON, MASS.
Į ALDLD 7-tos Apskr. metine kon- 
j ferencija įvyks spalio 26 d., 12 vai. 
dieną. 318 Broawdya.

Kviečiame visas Apskrities kuo
pas prisius
Turėsime

. kaip tai i 
važiavimo 
kuvičius, 7

ti skaitlingą delegaciją, 
daug reikalų aptarimui, 

Draugijos įvykusio su- 
ir kitų klausimų. J. Jas- 
-tos Apskr. Sekr.

(97-100)

Morris Spodek, 79 metų 
amžiaus, patraukė teisman 
automobilių taisytoją C. Di
nina. Spodek sako, kad ka- 

ida jis nuėjo užmokėti už 
loataisymą auto, tai jie susi- 

o’inčino ir Dininas pagrie
bęs ji dąužėio galvą i siena. 
Spodekas sako: “Automobi
lis pataisytas, bet mano 
galva sugadinta”, ir reika
lauja atlyginimo.

Londonas. — Du anglų 
žvejybos laivai paspruko 
nuo islandiečių karo laivo.

LAWRENCE. MASS.
Spalio 25 d. bus kitas parengi

mas Maple Parke. Įėjimas veltui. 
Tai bus “Halloween” pare, Galėsi
te pasišokti, turėsite įdomumo iš 
įvairių aprėdalų ir kepurių. Pra
džia 7 v. v. Visi prašome ateiti. 
Atminkite, kad jau netrukus baig
sis parengimai už miesto, kur yra 
tyras oras. S. Penkauskas.

(96-100)

BALTIMORE MD.
Matysime filmus iš Lietuvos, spa

lio 19 d., Workmen’s Hall, 2507 E. 
Madison St., kamp. Ross St. Maty: 
simą filmą TILTAS ir kitą filrnA 
Kanados lietuvių delegacija Lietuj 
voje. Įdomūs filmai, tad verta kiek- 
ivenam pamatyti. Matysite, kaip 
vokiečiai puolė Lietuvą ir žiauriai 
elgėsi su Lietuvos žmonėmis. Atei
kite sekmadienį, 2 vai. dieną. Įžan
ga veltui. Privažiavimas busais iš 
lietuvių sekcijos, imkite busus 6 ir 
12, važiuojant j rytus. Kom, (96.98)

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

HOLLAND CO., INC.
126-13 Liberty Ave.

Riclunond Hill VI. 3-4369

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

on Long Island. See Us First.

A-l ACTION ALWAYS

PIANOS
And Musical Instruments 

Highest Prices Paid
| JACK KAHN MUSIC CO.

Freeport 9-2238

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.
A >T» iTi it. .tut, .f. .Ti Ji iTi A «Ti 4*t 'V V V V V V •** •*’ ’1 A V V V ’F **' V V * i

HMATTHEWAji
BUYUS ii

O (BUYAUSKAS)

:: LAIDOTUVIŲ ;;
:: DIREKTORIUS :•
•. • •

• • * •
:: Newark 5, N. J. K

MArket 2-5172

- 426 Lafavette St. ::
«> <r

Dabartinės Lietuvių kalbos

ŽODINIS
Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
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.

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

6 p.—Laisve (Liberty)-—Penktad., spalio (Oct) 17, 1958


	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00541.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00542.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00543.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00544.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00545.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00546.pdf (p.6)

