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KRISLAI Chruščiovas turi viltį, kad 
taikos šalininkai laimes

i Washingtonas jau uždraudžia 
prekių išvežimą į Kubą

Washingtonas. — Valsty-1 vartos ekonominių ir politi- 
| bes departamentas šiomis'mų priemonių prieš kitą 

nepriklausomą Amerikos 
valstybę”. Washingtone nu
mato, kad kai kurios Loty
nų Amerikos valstybės pa
seks Jungtines Valstijas.

Valstybės departamentas 
suvaržo Kubos diplomatų 
judėjimą Jungtinėse Vals
tijose. Tuo pat kartu jis ra
gina ir kitas Amerikos 
valstybes būti “sargyboje 
prieš Kubos diplomatų pro
pagandą”.

1959 metais iš Kubos į 
Jungtines Valstijas buvo 
įvežta cukraus, tabako, vai
sių ir kitų prekių už $474,- 
361,000, o Kuba Jungtinėse 
Valstijose pirko už $436,- 
706,000.

Savaisiais rūpinasi.
Pats stambus bennkininkas.
Bilijonai pavojuje.
Kodėl jis kankinamas?
Tai bent “demokratija.” 
Didžiulis apsivylimas.

— Rašo J. Gasiūnas —

Dag Hammarskjold 
mptu pagarsėjo ne 
taikai naudingu reikalu veik-’ prepjų išskiriant mais- 
danias. bet pasitarnaudamas Į • l 
tienr/s, kurie nori imperialist!-

šiomis | nių priemonių 
dienomis jau uždraus pre
kių išvežimą į Kubos res- 

šiuo i publiką. Draudimas (em- 
kokai r.ors| bargo) bus uždėtas ant vi-

tą ir medikamentus.
Bet tuo pat kartu Vals

tybės departamentas nesu
laiko prekių įvežimą iš Ku
bos, apart cukraus. Numa
toma, kad Kuba vaisiams ir 
tabakui gautų ir kitur rin
kų.

Valstybės departamentas 
nesikreipia į kitas Lotynų 
Amerikos valstybes, kad ir 

Ir tą žygį Hammarskjoldas jos sulaikytų nrekyba su 
atliko Jungtiniųjautą varau. Kuba> nes Ame;.ikos v;lsty. 

Viena svarbi priežastis bu-| bitj sąjungos yra nutarta, 
vo daryti toki žygi, kad pa-1 kad “Nei viena valstybe ne
šalinti iš kelio legalią valdžią, j ... , ----- ---------- -----------
kuri pasisakė imsianti visą, e
respublikos turtą > valstybės, Kandidatu debatai 
rankas u- jj naudosianti savo | ...”
krašto žmonių gerovei. Ham-j||. Kimine ealfiC 
marskjoldas paklausė imperi-/1 KIHlJUd 
alistų - bankininkų balso. Jis, Washingtonas. — Eisen- 
Bosus Kongoje. | howeno vyriausybe ir Pen-
ę/VKubos liaudiškos vynausy-1 tagono karininkai susirūpi- 
bės žygiai baisiai nugązdino no dėl Niksono ir Kennedy 
Hammarskjoldą ir jo san- Į debatų. Niksonas įrodinėja, 
draugus. Bijomasi, kad Kon-' 
goję neatsitiktų tai, kas atsi
tiko Kuboje.

Būdamas strateginėje vieto
je, kaip Jungtinių Tautų ge
neralinis sekretorius, Ham- 
marskjold diktatoriškai pasi
elgė Kongo respublikoje. Pa
siųstomis ten Jungtinių Tau
tų karinėmis jėgomis jis nu
vertė premjero Lumumbos val
džią, kuri buvo Kongo res
publikos parlamento užgirta.

atliko Jungtinių Tautų vardu

Jungtinių Tautų sekretorius 
juk nėra koks nors paprastas 
žmogus. Jis pats yra stam
bus bankininkas. Dar nese
niai jis buvo Švedijos Guber
natorių Banko pirmininku. Jis 
paeina iš’ turtingos konserva
tyvios šeimos. Jo tėvas buvo 
Švedijos premjeru pirmojo 
pasaulinio karo metu.

> Hammarskjoldas palaiko ge
rus santykius Belgijos, An
glijos ir Amerikos bankinin
kais. Kad Belgijos finansinių 
interesų nepažeisti Kongoje, 
ypač Katangos provincijoje, 
kur belgai bankininkai kont
roliuoja turtingas mineralines 
kasyklas, Jungtinių Taut ų 
generalinis sekretorius vengė 
išstoti prieš u z u r p a t o r i ų 
Tshombę, kuris bando Katan- 
gą atplėšti nuo Kongo res
publikos.

Belgijos investmentai siekia 
iki keturių bilijonų dolerių, 
Anglijos ir Amerikos banki
ninkų investmentai taipgi ne
maži. Todėl Hammarskjoldas 
pdsiryžo bankininkų invest- 
mentus apginti Jungtinių Tau
tų jėgomis.

kad Jungtinės Valstijos tu
ri remti čiang Kai-šeką ir 
neleisti Kinijai atsiimti 
Quemoy ir Matsu salas.

Kennedy įrodinėja, kad 
tas salas negalima apginti, 
jeigu Kinija puls Čiang Kai- 
šekinius. Jis sako, kad ne
verta dėl jų amerikiečių 
kraują lieti.

636 
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288 
288 

72 
72 
72
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72 metų amžiaus ir silp
nos sveikatos artistas David 
Alfaro Siqueiros yra kankina
mas Meksikoje bjauriausiame 
kalėjime. Jis su keliais kitais 
kaliniais randasi 5 pėdų plo
čio ir 10 pėdų ilgio purvina
me ir be langų kambarėlyje, 
kur lyjant pro lubas vanduo 
varva.

Kodėl .jis ten uždarytas? 
Todėl, kad jis kvietė visus ir 
pats dalyvavo didžiulėje Stu
dentų Fed oracijos suruoštoje 
Meksikos sostinėje demonst
racijoje, pasisakiusioje už Ku
bos revoliucijos rėmimą, prieš 
Amerikos kišimąsi į Kubos 
reikalus.

Siqueiros teigia, kad Meksi
kos prezidentas Lopez Mateos, 
Jaklausęs Jungtinių Valstijų 
ambasadoriaus, įsakęs senelį 
Siqueiros areštuoti.

De Gaulle prieš 
NATO diktatūrą

Paryžius. — Francūzijos 
prezidentas De Gaulle rei
kalauja, kad NATO vado
vybėje būtų užbaigta su 
Jungtinių Valstijų, Vakarų 
Vokietijos ir Anglijose dik
tatūra. Jis reikalauja, kad 
NATO visos valstybės turė
tų vetavimo teisę prieš ka
rinius žingsnius.

JAV ir Vakarų Vokieti
jos karininkai turi savo 
rankose svarbiausias 
NATO komandierių vietas. 
Jie dabar turi pilną galią 
greitai veikti, tai yra, imtis 
karinių žingsnių, jeigu 
matys reikalą.

Generolas Telenskis 
apie atominį karą

Maskva. — Tarybų Są
jungos karo reikalais spe
cialistas generolas N. A. 
Telenskis rašo, kad “laimė
tojų karai jau pasibaigė”. 
Jis nurodo, kad prasidėjus 
atominiam karui jis apimtų 
visą pasaulį ir sunaikintų 
bent pusę jo gyventojų.

Telenskis rašo, kad pasa- 
lingas užpuolimas galėtų 
duoti užpulta jai šaliai 
smūgį, bet jis nebūtų spren
džiamasis. Karą laimėtų so
cialistinis pasaulis, kapita
lizmui jau būtų galas, 
nuo karo nukentėtų ir 
cialistinės šalys.

bet 
so-

jie

MELAVO PRIEŠ 
NEGRUS

St. Louis. — Patraukta 
teisman kario žmona Wan
da Lou Landis, 20 metų am
žiaus, už melavimą prieš 
negrus. Ji pasakojo, būk 
rugsėjo 17 dieną ją pagro
bė penki negrai ir išprie
vartavo. Sugauta meluo
jant ji prie melo prisipaži
no.

Pietų Afrika nubalsavo pa
siskelbti respublika, geriau sa-

(Tąsa 6-tam pusi.)

Dacca, Pakistanas. — 
Pietrytiniame Pakist a n e 
nusiautė baisus ciklonas. 
Virš 3,000 žmonių neteko 
gyvybės. Baisiai sunaikino 
Noakhalį, Barisalą, čitta- 
gongą ir eilę kitų miestų.

'LAISVES' VAJUS
Čia paduodame pirmutinius vajaus rezultatus. Pra

šome pasiskaityti.
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Miames vajininkai ......................................
Great Neck vajininkai .................................
Birouklyno vajininkai ..................................
Worcesterio vajininkai ...............................
Philadelphijos vajininkai .............................
L. Tilwick, Easton, Pa. ...............................
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa...........................
J. Kazmer, Pittsburgh, Pa.............................
J. Bimba, Paterson, N. J................................
A. Kuzmickas, Girardville, Pa.......................

Čia matote pirmutinius vajaus rezultatus. Žinoma, 
yra ir daugiau, bet kaip tik bus galima, sutvarkysime ir 
vėliau paduosime rezultatus. Šį sykį naujų skaitytojų 
prisiuntė: M. Valilionienė, Ft. Lauderdale, Fla., prisiun
tė 3 naujas prenumeratas; po vieną naują ir atnaujini
mų prisiuntė—P. Beeis, Great Neck, N. 
Brooklyn, N. 
phijos vajininkas), N. J.

Atnaujinimų prisiuntė: F. Klaston, Huntington, 
L. L; K. Kasulis, Worcester, Mass.; Senas Juozas, Brook
lyn, N. Y.; L. Tilwick, Easton, Pa.; P. J. Martin, Pitts
burgh, Pa.; J. Kazmer, Pittsburgh, Pa.; J. Bimba, Pa
terson, N. J.; A. Kuzmickas, Girardville, Pa.
Į JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI: 

New York City
“Man šiandien labai malonu pasveikinti mūsų laik

raštį ‘Laisvę’, su 50-metinėmis po dolerį už kiekvienerius 
(Tąsa 6-tam pusi.)

; P. Buknys, 
; Wm. Patten, Gloucester, Hts. (Philadel-

Iš Jungtinių Tautų 
Asamblėjos sesijos

Indija jau išvaro 
portugalus

New Delhi. —Indija atsii
ma nuo Portugalijos du ne
didelius plotus Dadrą ir 
Nagar Avelį. Šie žemės plo
tai užima tik 188 ketvirtai
ni škas mylias, yra iš visų 
pusių apsupti Indijos teri
torijos ir randasi 110 mylių 
atstoję nuo Bombėjaus 
miesto.

Senovėje, kada Portuga
lija buvo galinga, ji prisi- 
graibstė pasaulyje koloni
jų. Ji dar ir daugiau turi 
nedidelių kolonijų Indijoje 
jūrų pakraščiuose.

PAVOGĖ 288,000 
AUTOMOBILIŲ

Washingtonas. —Vyriau
sybė paskelbė, kad 1960 me
tais jau pavogė 288,000 au
tomobilių. Apdraudos kom
panijos raportavo, kad kai 
kuriose valstijose automo
bilių vagystės tris kartus 
didesnės, kaip buvo 1959 
metais.

New Yorkas. — Našlė Ei. 
Rooseveltienė sulaukė 76 
metų amžiaus.

Maskva. — Chruščiovo 
vizitas į Šiaurės Korėją ati
dėtas.

kartą

New Yorkas. — Pirm iš
vyko, tai dar kartą kalbėjo 
Chruščiovas. Jis reikalavo, 
kad Asamblėja imtų svar
styti JAV lėktuvų siuntinė
jimą virš TSRS teritorijos. 
Vakarų šalininkai reikala
vimą atmetė. .

Chruščiovas dar
kritikavo J. Tautų sekre
torių Hammarskjoldą, ku
ris nesilaiko nutarimų, o tik 
pataikauja vakarams.

Gvinėjos prezidentas 
Toure rėmė Chruščiovo pa
siūlymą panaikinti kolonia
lizmą ir “globojimus” kitų 
šalių.

Kadaro kalba
Vengrijos liaudies vadas

Janos Kadaras kritikavo 
Jungtinių Tautų Asamblė
jos dalyvius, kad jie eikvo
ja laiką kišdami nosį į kitų 
šalių vidaus reikalus, kaip 
tai svarstydami Tibete ir 
Vengrijos vidaus reikalų 
klausimus, o nesvarsto nu
siginklavimo ir likvidavimo 
kolonializmo reikalų.

Jis sakė, kad dabartiniu 
laiku nusiginklavimo reika
lai turi būti pirmoje vieto
je ir juos turėtų svarstyti 
ne keturių ir ne dešimties 
valstybių atstovai, bet visa 
J. Tautų Asamblėja, kur 
dalyvauja 190 šalių atstovai, 
nes karo pavojus yra visų 
šalių gyventojų pavojus.

Vėliausios žinios
Maskva. — TSRS prem

jeras Chruščiovas jau su
grįžo iš Jungtinių Tautų 
Asamblėjos. Orlaukyje jį 
pasitiko Vorošilo v a s ir 
TSRS vyriausybės veikėjai. 
Tuojau po to Chruščiovas 
kalbėjo masiniame susirin
kime.

Washingtonas. — Demo
kratų ir Respublikonų par
tijos pasitiki, kad šiemet 
bus įtraukta daug moterų į 
prezidentinius ir kitų vir
šininkų rinkimus.

New Yorkas. — TSRS 
laivas “Baltika” jau išplau
kė atgal į Kaliningradą.

Baltimore, Md, — Mirė 
katalikų arkivyskupas J.D. 
Sebastianas.

Rabatas. — Iš Alžyro vėl 
atbėgo 11 karių, kurie tar
navo Prancūzų Užsienio Le
gione. Šis legionas yra su
darytas iš visokių svieto 
bastūnų. Alžyriečiai sako, 
kad per keleris metus jau- 
pabėgo apie 5,000 legionie
rių.

Ankara. — Naujoji Tur
kijos vyriausybė jau teisia 
buvusį reakcinį premjerą 
Menderesą. Bus teisiama 
dar 526 jo šalininkai.

Washingtonas. — Spalio 
14 dieną prezidentui Eisen- 
howeriui sukako 70 
amžiaus.

metų

Pekinas. — Kinija 
kė Šiaurės Korėjai 
000,000 ilgalaikinę paskolą.

sutei- 
$105,-

New Yorkas. — Ketvir
tadienį, spalio 14 dieną, 11 
vai. vakare, iš New Yorko 
International o r 1 a u k i o, 
Chruščiovas išskrido į 
Maskva tarybiniu lėktuvu 
“TU-114”.

New Yorke jis išbuvo 25 
dienas. Greta dalyvavimų 
Jungtinių Tautų Asamblė
jos sesijose jis turėjo daug 
pasitarimų su kitų šalių de
legatais, buvojo banketuo
se, kalbėjo su koresponden
tais ir kartą per televizijos 
ir radijo tinklus.

Nepaisant Vakarų poli
tikos veiksmų ir komerci
nės spaudos šūkavimų, kad 
‘"Chruščiovas viską pralai
mėjo”, jis išvyko su viltimi, 
jog taikos šalininkai daug

Japonijoje didelis 
liaudies sujudimas

Tokio. — Visoje Japoni
joje yra didelis liaudies mi
nių sujudimas dėl nužudy
mo Socialistų partijos vado 
I. Asanuma. Visuose mies
tuose įvyko demonstracijos. 
Sostinėje demonstravo virš 
100,000 žmonių.

Demonstrantai nešė vė
liavas su obalsiais, reika
laudami uždaryti reakcines 
samurajų organizacijas ir 
panaikinti Japon i j o s ir 
JAV karo sutartį.

Japonijos kabinetas laikė 
posėdį ir pasitraukė iš vie
tos policijos ministras Iwao 
Yamazaki.

Dr. Linus

Dr. Linus Pauling 
neišduoda žmonių

Wasingtonas. — Senati
ms Vidaus Saugumė komi
tetas pasišaukė
C. Paulingą ir reikalavo, 
kad jis išduotų 
žmonių, kurie 
jam surinkti virš trijų tūks
tančių mokslininkų parašų 
po reikalavimu uždrausti 
atominius ginklus.

Dr. Paulingas pareiškė: 
“Aš neišduosiu vardų tų 
žmonių, kurie man pagalbė
jo”. Dr. Paulingas yra ga
vęs Nobelio dovaną.

AUGA NEUTRALIŠKO 
BLOKO JTAKA

Belgradas. — Sugrįžęs 
iš Jungtinių Tautų Asamb
lėjos- Tito kalbėjo į 70,000 
minią. Jis sakė, kad neutra- 
liškos politikos valstybių 
įtaka sparčiai auga. Tito 
kritikavo Vakarų politiką 
Jungtinių Tautų organiza
cijoje.

vardus tų 
pagalbėjo

VOKIEČIAI RODYS 
FILMUS APIE NACIUS
Kologna. — Vakarų Vo

kietijoje nuo spalio 21 d. 
iki gegužės 15 d. bus rodo
mi filmai ’’Nemaloni praei
tis”. Sakoma, kad bus rodo
ma nacių viešpatavimas 
nuo 19J3 iki 1944 metų.

laimėjo. Jis sakė, kad at
vykdamas gerai žinojo, jog 
Vakarai turi Jungtinėse 
Tautose rankų daugumą. 
“Bet ne tame svarba, — sa
kė TSRS premjeras, — lai
kas dirba už mus”.

Cruščiovas atžymėjo se
kamus faktus: (1) Tarybų 
Sąjungos kova už nusigink
lavimą ir taiką sudomino 
viso pasaulio žmones ir įgi
jo daug naujų šalininkų. 
(2) Jo pasiūlymas, kad bū
tų sušaukta valstybių vir
šūnių konferencija padary
mui taikos su Vokieti jomis 
pasidarė daugumai aiškes
nis. (3) Pasiūlymas priimti 
Kiniją į Jungtines Tautas 
gavo daugiau šalininkų, nes 
dabar net atkakliausi prie
šai sutinka, kad jų pozicija 
smunka. (4) Chruščiovo pa
sini y m a s perorganizuoti 
Jungtinių Tautų sekretari- 
atą gavo pritarimo ir daro
si aišku, kad jeigu J. Tau
tos ir ant toliau paliks sek- 
retariatą nepakeitę ir jo 
priešakyje Hammarskjol
dą, tai jis negalės veikti, 
pasaulis yra pasidalinęs į 
tris logerius. (5) Tarybtį 
delegacija pasiūlė, kad 
Jungtinės Tautos pasisaky
tų prieš kolonializmą ir 
tuojau suteiktų kolonijoms . 
ir “globojamoms” šalims 
laisvę. Šį pasiūlymą Asam
blėja vienbalsiai priėmė.

Taigi, Chruščiovo daly
vavimas Asamblėjoje sutei
kė labai daug kovotojams 
už taiką' ir tautų laisvę. Su
prantama, Vakarų diploma
tai ir vyriausybės ir ant to
liau prieštaraus nusigink
lavimui ir kolonialių šalių 
paliuosavimui, kaip ir tai
kos padarymui su Vokieti- 
jomis, bet jų pozicija jau 
yra demaskuota.

Chruščiovą palydėjo virš 
100 delegatų nuo įvairių 
valstybių, kurie 
T. Asamblėjoje. Jis išvyk
damas padėkojo 
ko žmonėms už 
mą,

pasiliko J.

New Yor- 
draugišku- 

mą, o pikietininkus-baub- 
lius išvadino visuomenės; iš- 
matomis-padugnėmis.

Atskrido

ATVYKO T. SĄJUNGOS 
ATSTOVAS Į LAOSĄ
Vientiane.

Tarybų Sąjungos ambasa
dorius Aleksandras Abra
movas. Orlaukyje jį pasiti
ko parašiutininkų vadas ka
pitonas Kong Le ir kiti La
oso vyriausybės žmonės.

SULAIKO PREKES Į 
VAKARŲ BERLYNĄ
Berlynas. — Vokiečių 

Demokratinė Respublika, 
kurios sostine yra Berly
nas, patvarkė, kad į vakari- * ’ 
nį Berlyną nepraleisti pre- > 
kių iš Lenkijos ir kitų ša
lių.

Vientiane. — Tarybų Są
junga paskyrė A. Anikiną 
savo ambasadoriumi į Lao
so karalystę.
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Atrodo vaikiškai, ar ne?
TARP RESPUBLIKONŲ ir demokratų partijų 

kandidatų išsivystė “labai svarbus principo klausimas”: 
ginti Kinijos salas Quemoy ir Matsu nuo kinų, ar ne
ginti? Niksonas sako, jei jis bus prezidentas, tai tas sa
las gins, Kennedy sako, jei jis bus prezidentas, tai jų 
negins. Surado vyrai “pagrindinį principą”, dėl kurio 
abudu varžosi. Visa tai, aišku, labai juokinga.

Kieno gi tos salos, kam jos priklauso? Quemoy ir 
Matsu yra Kinijos, Kinijos Liaudies Respublikai jos pri
klauso!

Kur tos salos stovi: palei JAV žemyną ar palei Ki
niją?

Quemoy ir Matsu stovi palei pačią Kiniją. Jų nieks 
iš ten dar niekur neiškėlė. Kol kas jose įsigalėję čiang 
kai-šekininkai, bet jie iš ten netrukus bus išvyti ir abid
vi salos bus laisvos.

Argi ne juokingai atrodo, kada du jauni vyrai iš 
paminėtų salų, kurios jiems nepriklauso, susidarė “prin
cipą” ir dabar pešasi?! Pešasi dėl to, kas nepriklauso 
ir niekad nepriklausys jiems, pešasi dėl to, kad neturi 
dėl nieko kito nesutikti.

Jeigu tarp šitų kandidatų būtų esminis skirtumas, 
tai, aišku, dėl to jiedu ir ginčytųsi. Bet jokio esminio 
skirtumo tarp jų nėra. Vienas sako, “aš ginkluosiu 
Ameriką”, kitas prideda: “aš dar labiau ją ginkluosiu.” 
Vienas sako, “aš kovosiu prieš komunistus”, kitas pri
deda: “aš dar labiau prieš juos kovosiu”.

Na, o šiandien pasaulyje kyla labai rimtas klausi
mas dėl nusiginklavimo!

Ne apie “kovojimą” tenks šiandien kalbėti, o apie 
nusiginklavimą, apie taikos pasaulyje išlaikymą. Bet 
nei Kennedy, nei Niksonas to klausimo neliečia. Nelie
čia jie nei tokio klausimo: ar Puerto Rikai bus suteik
ta nepriklausomybė? Jei taip, kada?

Kada bus suteiktos JAV. negrams pilnos pilietinės 
teisės? Kada jie bus padaryti lygiais žmonėmis su ki
tais JAV piliečiais?

Šitie ir kiti klausimai turėtų būti statomi pirmon 
vieton,—ypač nusiginklavimo klausimas!

Matsu ir Quemoy salas reikia palikti tiems, ku
riems jos priklauso—Kinijos Liaudies Respublikai! 
Lai ji pati jomis rūpinasi.

Japonijoje
FAŠISTAS STUDENTAS Otaya Yamaguči už- 

puolė kalbėjusį Japonijos Socialistų partijos vadovą 
Inedžiro Asanumą, dūrė kardu porą kartų krūtinėn ir 
mirtinai sužeidė. Tai įvyko spalio 13 d. Hibija salėje, 
Tokio mieste. Sužeistasis Asanuma mirė vežamas į Ii- 
goninę.

Japonija ruošiasi prie rinkimų, kuriems buvo nu
skirta lapkričio 23 d. Spalio 13 d. buvo suruošti debatai, 
kuriuose dalyvavo Socialistų partijos vadovas Asanu- 

. ma, taipgi Liberalų-demokratų ir Demokratinių socia
listų partijų kalbėtojai.

Žmogžudys Yamaguči 18 metų amžiaus studentas, 
karininko sūnus. Jis priklausė ultra-nacionalistinei fa
šistinei grupei, besisiekiančiai padaryti Japoniją tokia, 
kokia ji buvo prieš karą: “galinga ir garsia”.

Buržuaziniai nacionalistai, pasirodo, nesidrovi nau
doti pačias bjauriausias priemones savo tikslams pa
siekti. . 0

Kai fašistinį žmogžudį policija nusivežė į nuovadą, 
jis pasakė, kad jis turįs dar ir kitą “pareigą”: užmuš
ti Japonijos Komunistų partijos vadovą Sanzo Nozaką 
dėl to, kad komunistai ir socialistai, girdi, siekiasi Ja
poniją padaryti socialistine.

Užmuštasis Socialistų partijos vadovas Inedži- 
i’o Asanuma buvo 63 metų amžiaus vyras. Jis buvo uo
lus kovotojas už taiką. Jis vadovavo kovai prieš JAV- 
Japonijos sutarties ratifikavimą. Jis kovojo už tai, kad 
Japonija nepriklausytų jokiam valstybių blokui, kad ji 
laikytųsi neutralės pozicijos, kad ji nesiginkluotų, bet 
gyventų taikiai. Nes, Asanumcs nuomone, neutralumas 
—vienintelis Japonijai kelias į laimingą ateitį. Prisidė
jimas prie “Vakarų” bloko, palaikymas amerikinių mi- 
litarinių bazių Japonijoje kraštui neša pavojų, didžiau
sią nelaimę.

Asanumos pozicijai pritarė milijonai japonų. Atsi
mename, kaip praėjusį rudenį, kuomet ten žadėjo at
vykti prezidentas Eisenhoweris, Japonijos žmonės bu
vo sukilę!..

D A UGELIS AKYLESNIŲ stebėtojų dabar sako: 
šita užmušėjystė pasitarnaus Japonijos socialistams 
parlamento deputatų rinkimuose. Iš viso Japonijos par
lamentas turi 467 deputatus. Dabartiniame parlamente 
socialistai turi 123 deputatus. Jei Socialistų partija, ,su 
kitų artimų jai partijų talka, sudarytų sekamame parla- 

.... mente daugumą, tai veikiausiai Japonija atsimestų nuo 
., sutarties su JAV ir pasiliktų neutrali.

Gal gi fašisto kruvinas kardas ir padės Japonijos 
žmonėms atidaryti akis.

LIETUVOJE STATOMA 
DIDŽIULĖ ŠILUMINĖ 

ELEKTRINĖ
Vievio rajone, Lietuvoje, 

pradėta statyti didžiulė ši
luminė elektrine. Sakoma, 
ji bus didžiausia Pabaltijy
je.

Spalio 6 d. į pradėtąją 
statybą buvo atvykę Lietu
vos partijos ir vyriausybės 
vadovai; suvažiavo daug 
visuomenininkų, inžinierių; 
susirinko daug darbo žmo
nių atstovų, na, ir buvo ofi
cialiai pradėtas elektrinės 
statybos darbas.

Buvo pasak yta kalbų. 
Mes čia paduosime ištrau
kas iš A. Sniečkaus kalbos 
apie šį didžiulį užmojį. A. 
Sniečkus sakė:

Kauno MES turi didelę reikš
mę toliau industrializuojant 
respublikos liaudies ūkį. Pa
leidus šią hidroelektrinę, mes 
daugiau nebeturime sunkumų 
aprūpinant liaudies ūkį elekt
ros energija.

Kartu mūsų nuolat auganti 
pramone ir žemės ūkis reika
lauja vis daugiau elektros 
energijos.

Atsižvelgdama i mūsų res
publikos augančius energeti
kos išteklių poreikius, Tarybi
nė vyriausybė nutarė statyti 
galingą Lietuvos šiluminę elek
trinę.

Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės su didžiuliu džiaugsmu su
tiko šį nutarimą. Galingos 
šiluminės elektrinės statybos 
Tarybų Lietuvoje pradžia yra 
didžiulės politinės ir ekono
minės reikšmės įvykis. Lietu
vos šiluminės elektrinės pir
mojo agregato paleidimas 
1962 metais leis gaminti tiek 
elektros energijos per me
tus, kiek jos gamina dabar 
Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių 
elektrinės kaitų paėmus, ar
ba tris kartus daugiau,’ negu 
Kauno HES.

Lietuvos valstybinė šiluminė 
elektrinė padės toliau indust
rializuoti liaudies ūkį, spar
čiai vystyti respublikos ekono
miką ir kultūrą, toliau kelti 
Lietuvos liaudies gerovę.

Lietuvos KP Centro Komi
tetas ir Lietuvos TSR Minist
rų Taryba nutarime apie Lie
tuvos valstybinės šiluminės 
elektrinės statybą paskelbė 
šią statybą svarbiausiąja Lie
tuvos liaudies statyba.

Toliau:
Ši elektrinė — tai pirmoji 

stambi šiluminė elektrinė mū
sų šalyje, kuri statoma pagal 
naują projektą. Šio naujo pro
jekto privalumas yra tas, kad 
bus plačiai naudojamas suren
kamas gelžbetonis. Tai leis 
sumažinti statybos laiką maž
daug dvigubai palyginti su pa
našių elektrinių statyba pagal 
senus projektus.

Be to, šioje elektrinėje bus 
žymiai supaprastintas eksplo
atavimas, padidės ele k t r o s 
energijos savikaina, o, svar
biausia, statybos kaina suma
žės beveik du kartus palygin
ti su senaisiais projektais.

Draugai statybininkai! Mes 
turime pasiekti, kad ši staty
ba taptų parodomąja ir būtų 
pavyzdžiu kitų panašių objek
tų statytojams. -Visi mes tu
rime pasirūpinti, kad šios 
elektrinės statyba būtų vyk
doma sparčiais metodais ir jos 
surenkamumas siektų 90 pro
centų.

Šiemet reikia atlikti už 83 
milijonus rublių paruošiamųjų 
darbų, iš esmes baigti statyti 
numatytus gamybinės bazės 
objektus, privažiavimo kelius, 
pagreitinti geležinkelio tilto 
statybą, pakloti bėgius. Iki 
metų pabaigos reikia atiduoti 
naudoti 5,700 kvadra tini ų 
metrų gyvenamojo ploto ir 
ūkiškai paruošti darbui žie
mos sąlygomis...

Dideli uždaviniai iškils ši
luminės elektrinės statytojams 
ateinančiais, 1961 metais. Sta
tybos darbams ateinančiais 
metais skiriama 110 milijonų 
rublių. Teks atlikti didelę 
darbų apimtį statant pagrin
dinį gamybinį korpusą, reika
lingą pirmajam agr e g a t u i 
įrengti. Kartu turi būti atlik
ti darbai statant pagalbinį 
korpusą, atiduota naudoti 12 
kilometrų ilgio geležinkelio 
šaka su atšakomis į Vievio 
stotį ir į statybos aikštelę. Rus 

įrengta vandens saugykla, ati
duota naudoti 12 tūkstančių 
kvadratinių metrų gyvenamo
jo ploto ir atlikta eilė kitų pa
galbinių darbų.

Sėkmingas šių uždavinių, iš- 
sprenimas leis jau 1962 metais 
imtis užbaigti darbus pirma
jam agregatui paleisti. Ne
galutiniais apskaičiavimais nu
statyta, kad pirmajam agrega
tui paleisti reikia atlikti dau
giau kaip du milijonus kubi
nių metrų žemės darbų, pa
kloti apie 40 tūkstančių ku
binių metrų betono bei suren
kamojo gelžbetonio ir pastaty
ti būtinus gamybinius korpu
sus.

Iki to laiko turi būti pasta
tyta ir atiduota naudoti 22,000 
kvadratinių metrų gyvenamo
jo ploto ir visi gyvenvietės 
kultūriniai - buitiniai objektai. 
Tai bus puiki darbininkų gy
venvietė, pastatyta sutinkamai 
su visais miestų statybos rei
kalavimais.

Gyvenamųjų namų statybos 
užbaigimas laikd leis apgy
vendinti didelę , statybininkų 
dalį gyvenvietėje ir sudaryti 
jiems' normalias butų ir bui
tines sąlygas.

Ten pat kalbėjo ir archi
tektai ir inžinieriai ir kiti, 
pasisakydami, kad pasibrėž- 
tas planas bus įgyvendin
tas laiku.

Ir Lietuvos pramonei ky
lant, šaliai elektros vis dau
giau ir daugiau reikės. Tuo 
būdu ir ši didžiulė šiluminė 
elektrinė suvaidins svarbią 
rolę Lietuvos ūkiniame ir 
kultūriniame gyvenime.

Vėliau bus statytos hidro
elektrinės — palei Jurbar
ką ir palei Alytų.

Iš laiškų redakcijai
Mielas Drauge Antanai:

Tai reiškia, nesitikite šią 
žiemą mus aplankyti; gaila, 
o naudos būtų ir jums ir 
“Laisvei.” Na, bet mes vis 
tiek dirbsime, >; kad 1 “Lais
vės” vajus būtų pasekmin
gas.

Pasiunčiu tris naujus 
“Laisvei” skaitytojus. Vie
ną pridavė drg. Danis ir 
žadėjo daugiau gauti.

O dabar turiu prisipažin
ti, kad “Laisvę” skaitau nuo 
jos išleisto pirmo numerio. 
Aš tada gyvenau pas miru
sį Vincą Kriaučiūną, Aldo
nos Jeskevičienės tėvą. Pas 
juos ateidavo “Kova,” o kai 
pradėjo išeidinėti “Laisvė,7 
ir ją užsirašė. Nuo tada ir 
skaitau “Laisvę.” Džiau
giuosi, kad laikraštis sulau
kė savo garbingo jubilie
jaus. Ačiū jums ir visiems, 
kurių pastangomis “Lais
vė” išgyveno tokį garbingą 
amžių.

Kad dar daug metų ji 
mus lankytų!

Mudu su m ano draugu 
pasižadame “Laisvei” pa
aukoti jos auksinio jubilie
jaus proga $50.

Su gilia pagarba,
Margaret Valiliortiene

Londonas. — NATO ko- 
mandieriai pasitenkinę ka
ro laivyno manevrais.

Belgradas. —- Jugoslavi
jos prezidentas .Tito atidė
jo savo vizitą į Italiją.

Krasnojarske atstatomas vienas didžiausių Sibire gelžbe
toninis tiltas per Jenisiejų. Šiais metais bus pastatytos tilto 
arkos. Tiltą numatyta perduoti naudotis ateinančiais metais.

NUOTRAUKOJE: statoma viena tilto pusarkių.

Kai klausaisi Niksono ir 
Kennedžio per televiziją ^de
batų, tai neišven g i a m a i 
mintyje iškyla senas posa
kis: “Puodas katilą vano
ja.” Nė vienuose debatuo
se nė vienas jų neparodė 
tarpe jų principinių skirtu
mų. Diskusuoja tik neaiš
kius, mažus skirtumus.

Lapkričio 7 diena nebe to
li. Kadangi tarpe kapita
listinių partijų kandidatų 
didelio skirtumo nesimato, 
nelengva vidutiniam pilie
čiui apsispręsti, už kurį 
teks balsuoti. Daugelis bal
suos už Kennedy vadovau
damiesi tik tuo supratimu, 
kad pakaita blogo nepadar- 
rys. Respublikonų viešpa
tavimas Washingtone p e r 
aštuonerius metus jau at
sibodo. Tegu sugrįžta de
mokratai !

Be to, žinoma, Kennedy 
turi ir tą pirmybę, kad or
ganizuoti darbininkai yra 
užgyę jo kandidatūrą. Ta
čiau toli dar bereiškia, jog 
jis garantuotai rinkimus 
laimes. Yra daug žmonių, 
kurie pakaitos nenori, tie
siog bijo.

Tarpe manęs ir “Naujie
nų” redaktoriaus Grigaičio 
prasidėjo ginčai dėl išrink
tų atstovų pašalinimo bei 
atšaukimo teisės. Į mano 
kelių eilučių pastabą, užgi
nant tą svarbią žmonių tei
sę tikrai demokrati š k o j e 
santvarkoje, jis prirašė po
rą gerų špaltų (“N.”, spalio 
8d.). Jis ir vėl ir atmeta 
ir pasmerkia tą teisę.

Jeigu, girdi, išrinktas 
žmogus tampa kriminalistu 
arba bepročiu, tai tegu jį 
meta laukan teismas arba 
gydytojas. Rinkikai, tai 
yra žmonės į jį jokios tei
sės nebeturi. Jie bejėgiai 
nuo jo atsikratyti. Tik to
kia rinkikų (piliečių) bejė- 
gybė esanti geriausia (ži
noma, menševikiška) de
mokratija!

Na, bet daleiskime, kad 
tasai atstovas nei krimina- 
liškai nusidėjęs, nei iš pro
to išsikraustė. Tačiau jis 
n-ebepatinka žmonėms, nebe- 
atstovauja jų interesų, nes 
labai svarbiais ir opiais 
klausimais pakeitė savo 
nuomonę.

Net ir tokiame atsitikime, 
sako Grigaitis, ir nedemo
kratiška, ir negražu, ir pa
vojinga suteikti konstituci
nę galią arba teisę žmo
nėms savo tokį atstovą at
šaukti, išmesti iš vietos. 
Tegu jis neigia jūsų teises, 
tegu jis spiaudo ant jūsų 
interesų, per keletą metų 
jūs bejėgiai jo nusikratyti!

Aš sakau: “Velniop to
kia demokratija!”

Grigaitis šaukia: “Tegy
vuoja tokia demokratija! ” 

Matote, skirtumas tarpe 
mūsų labai didelis.

Bet gal vargšą Grigaitį 
neapsimoka labai jau taip 
kaltinti ir barti. Jis, mat, 

viską saikuoja doleriu. Gir
di, štai koks pavojus: “at
stovo priešai gali po kelių 
mėnesių pareikalauti naujų 
rinkimų” ir “jei jie turi 
daug pinigų, o jo partija 
neturtinga, tai jie, paga
liau, paima viršų, šitokiu 
būdu piniguočiai gali užka
riauti vieną apygardą po 
kitos.”

Tiesa, gali taip atsitik
ti, tačiau, nežiūrint ir to
kio pavojaus, vis tiek net ir 
buržuazinėje demokratijoje 
atšaukimo teisė yra svarbi 
ir reikalinga teisė. Jei nie
ko daugiau ji nereiškia, tai 
bent aptarnauja kaipo žmo
nių grėsmė ant jų atstovo 
galvos, jog jis turi nors lai
kas nuo laiko atsiminti, kas 
jį išrinko ir kas gali jį pa
imti už pakarpos ir išmesti 
laukan.

Tačiau gi ginčas kilo dėl

Girdėjau buvai Lietuvoj?'
Štai susitinku seniai ma

tytą savo pažįstamą, kuris, 
tik pasakęs “helio,” tuoj 
užklausė:

—Girdėjau, kad buvai 
nuvažiavęs į Lietuvą, ir 
niekam nė nesakei, kad va
žiuosi. O visi šneka, kad 
niekas negali į Lietuvą nu
važiuoti, būk bolševikai ne
leidžia-

—Taip, aš buvau nuva
žiavęs aplankyti gimtąjį 
kraštą ir gimines, ir labai 
džiaugiuosi. O kas plepa, 
kad neleidžia, tai sena ne
sąmonė, Lietuvos priešų 
melas.

—Ir tave leido ir galėjai 
susitikti su giminėmis ir 
apsilankyti kaime pas sa
vuosius? (i i. '• .t

—Žinoma, kad leido* Ko
dėl ne? Buvau gimtajame 
Panemuninkų kaime, aplan
kiau Rumbonių bažnytkai
mį ir kapines, kur mano tė
vai palaidoti; užlipau ant 
to gražaus, aukšto piliakal
nio ir parodžiau giminai
tėms, kurioje vietoje buvo 
skylė į piliakalnyj esančius 
rūmus, ir kur turi būti įė
jimas į tunelį, pagal istori
nius užrašus.

—Na, o matai, sako, kad 
neleidžia, būk bolševikai tik 
pro geležinę tvorą leidžia 
su giminėmis pasimatyti, ir 
tai prie policisto akių.

—Kas taip jums pasa
koja, tai arba jie nežino, 
ką kalba, arba tyčia meluo
ja ir šmeižia ne tik Tarybi
nę Lietuvą, ale ir visą Ta
rybų Sąjungą. Tokie žmo
nės, jei tai lietuviai, tai jie 
yra lietuvių tautos išga
mos, priešai dabartinės Lie
tuvoje tvarkos.

—Nagi laikraščiai taip 
rašo.

—^Laikraščiai!, Tai tų pa
čių išgamų, raketierių maz
gotės, o ne kokie teisingi 
laikraščiai; tiems laikraš
čiams 'tik apeina meluoti, 
šmeižti ir kaulinti pinigus, 
neva atvadavimui Lietuvos. 
Lietuva atvaduota ir nerei
kalauja jokių “vaduotojų.”

Kada Lietuvą valde kru
vinasis Smetona su savo 
gauja, tai tie Lietuvos “pat
riotai” nė gugu nepasakė, 
kad tada Lietuvoje nebuvo 
ne jokios laisvės, ypatingai 
vargo liaudžiai; viskas, kas 
tik ne pagal smetoniniai- 
fašistinį kurpalį, tai viskas 
buvo uždaryta, užčiaupta 
visiems burna. Tada' tie 
patys laikraščiai garbino ir 
gyrė Smetoną kaip tautos 
vadą, kada kalėjimai buvo 
prigrūsti nekaltų žmonių. O 
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atšaukimo teisės ne buržu
azinėje, bet tarybinėje de- 
m o k r atijoje, demokratijo
je, kurioje piniguočiai ne
gali tokį Šposą žmonių 
rinktam atstovui iškirsti, 
nes ten jų nesiranda. Tai
gi, atmesdamas ir pasmerk
damas tą žmonių teisę ir 
tokioje demokratijoje, men
ševikų orakulas P. Grigai
tis dar kartą gražiai pa
demonstravo savo priešiš
kumą liaudies teisėms.

Dabartinė Jungtinių Tau
tų Generalinės Asamblėjos 
sesija gana aiškiai įrodė 
Vieną dalyką: Jungtinės 
Valstijos toje organizacijo
je tebeturi rankų daugumą 
ir gali jas diriguoti pagal 
savo muziką. Net ir tokiu 
klausimu, kaip palaikymas 
už organizacijos sienų di
džiosios kinų tautos, mūsų 
vyriausybės komandos pa
klausė didelė dauguma.

Šalie ti^

šiandien, kada Vilniaus ir 
Kauno kalėjimai paverčia
mi naudingiems dalykams, 
visuomeniškai naudai, tai 
tie visokios šersties išga
mos visaip skalija per savo 
šlamštus, o jūs ir tikite.

—Tai kaip čia, žmogus, 
gali viską ir supaisyti? Vie
ni vienaip kalba, o kiti ki
taip. Bet dabar aš tavo 
žodžiams tikiu, kad tu pa
sakoji teisybę- Ir sakai, 
kad tikrai neturėjai jokios 
bėdos nuvažiuoti į Lietuvą?

, —Žinoma, kad ne. Di
džiausia bėda , buvo, tai su
si k r a p štyti “smulkiųjų.” 
Tai viskas.

—Būtų labai malonu, 
daugiau ką pasikalbėti apie 
jįiętųyą, bę’t, neturiu (daug 
laiko, turiu skubėti. , Gal 
dar kartą susitiksim, kada 
iš turėsiu daugiau laikd pa
sikalbėti. Taip smagu, 
malonu! Na, tai iki.kito 
sykio. I. K.

Neliūdėk, , 
žalias berželi
Neliūdėk, žalias berželi, 
Gražioj žemėj Lietuvos. 
Augk, žaliuok, gražus medeli, 
Jau nebėr karo audros.
Karas jau seniai praėjo, 
Nebelaužo tau saku, 
Saulė skaisčiai šviest pra

dėjo —
Čia dabar labai jauku.
Tau tada liūdėt pris’ėjo. 
Ir kentėt sunkias kančias, 
Kai kariai nacių atėjo 
Ir nulaužė tau šakas.
Ir tau buvo laikai sunkūs
Kai motutė verkdama
Draskė savo žilus plaukus, 
Karau sūnų leisdama;i • .z
Ir kai laukė jo sugrįžtant 
čia stovėjo prie tavęs, 
Vakare ar dienai auštant \ 
Gailiai verkė iš širdies.
Bet dabar jau tau, berželi, 
Nebėr reikalo liūdėt.
Tik žaliuok liaudies daržely— 
Geras laikas tau klestėt.
Tu gi augi gražioj vietoj, 
Savo žemėj prigimtoj — 
Toj šalelėj p a mylėto j, 
Tarybinėj Lietuvoj.
Dabar jau kas vasarėlę 
Ant žalios tavo šakos, 
Vėl raiboji gegužėlė 
Tau maloniai pakukuos.

Jonas Juška

Redakcijos Atsakymai
J. Pakutinskui, Spring^ 

field, Ill. — Atliekamų 
“Laisvės” numerių, kurių 
prašote, neturime, todėl ir 
negalime jums jų pasiųsti. '
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APIE INKVIZICIJA
mus. Prisipažinusius kal
tais, dažniausiai, baudė 
amžinu kalėjimu, o jų tur
tą paimdavo katalikų baž
nyčios naudai. Kurie atsi
sakydavo prisipažinti prie 
kaltinimų, būdavo baisiai 
kankinami, o paskui nutei
siami sudeginimui ant Lū
žo (“ Auto-da-fe” ). Inkvizi
toriai savo sprendimą pra
vesti pavesdavo vietos val
džios organams. Aukas de
gino, nes, pagal inkvizito
rių filosofiją, dievas “krau
jo nenorėjo.” Jeigu kankina
masis numirdavo laike kan
kinimo, tai vis vien ir ne
gyvo kūną sudegindavo. Vi
duramžiais inkvizicija su
naikino šimtus tūkstančių 
niekuo nekaltų žmonių. In
kvizicijos žvėriškumas iš
šaukė daug stambių 
mu, bet sukilimai 
žiauriai nuslopinti...

Romos popiežiai
suorganizuoti inkviziciją ir 
slavų tautų tarpe, bet jiems 
tas nepavyko. Čekijos liau
dis atrėmė popiežių siekius ■ formavosi

sukili- 
b ū v o

bandė

INKVIZICIJA (nuo lo
tynų žodžio imiuisitio — iš

tyrimas arba išreikalavi- 
mas) buvo policiniai - teis
minė katalikų baž n y č i o s 
įstaiga, įkurta 13-tame 
amžiuje, kovai prieš “ereti
kus.” Viduramžiais inkvi
zitoriai teisė-pe r s e k i o j o 
p r i e š f eodalinius liaudies 
veikėjus, žiauriai naikino 
nepaklusnius katalikų baž
nyčiai, terorizavo visus, 
kas tik išstojo prieš feoda
linę ir bažnytinę filosofiją 
ir priespaudą. Naujoje ga
dynėje inkvizicija yra Vati
kano įrankis kovoje prieš 
progresyvią minti ir pažam 
giųjų judėjimą.

Pradžioje inkvizitorišką 
galią turėjo vietiniai kata
likų vyskupai. Popiežius 
Inokentijus III (1198- 
1216) perėmė inkvizicijos 
vadovybę į savo rankas, o 

4 galutinai sucentr a 1 i z a v o 
popiežius Grigalius IX 
(Z1227-1241), kuris inkvi
zicijos galią pavedė Domi
nikonų zokonui. Nuo 
ojo amžiaus žiaurus 
zicijos įsigalėjimas 
visoje eilėje Vakarų 
pos šalių.

Inkvizitorių teismai, vyk
domi Dominikonų, o rečiau 
Franciškonų zokonų, 
paties popiežiaus v a d o - 
vybėje, įgavo galią ir ma
siniai naikino “eretikus.” 
Valstybiniai pareigūnai tu
rėjo klausyti inkvizitorių 
įsakymų. Inkvizitoriai bau
dė ne tik už “prasižengi
mus.” bet ir už “eretišką” 
mintį, už “eretikams” pri
tarimą, pataikavimą arba 
bent kokius su jais ryšius.

“Prasikaltėlius” teisė 
slapta ir nesiskaitydami su 

Ajokia tiesa. Inkvizitoriai 
iš kaltinamųjų “prisipaži
nimą” išgaudavo žvėriškai 
kankindami; kankinimams 
buvo išgalvotos pasibaisėti
nos priemonės, 
telis”

XIII- 
inkvi- 
įvyko 
Euro-

“Prasikal- 
galėjo išvengti tų 

kankinimų tik priimdamas 
visus jam daromus kaltini-

ŠVYTURYS KOSMOSE

pasi- 
Savo 
seno- 

zmo-
negu

Mat,

Laikas nuo laiko danguje 
pasirodo neįprasta žvaigž
dė: ji visa apaugusi gau
rais, o paskui ją velkasi il
ga uodega, kuri kartais nu
sidriekia per visą dangų. 
Šios uodeguotosios žvaigž
dės—tai kometos.

Pro teleskopą matomų 
kometų yra daug, tačiau la
bai ryškios, plika akimi ge
rai matomos kometos 
taiko palyginti retai.

* neįprasta išvaizda jos 
vėje gąsdino žmones.

Kometos įvarydavo 
nėms daugiau baimės,

K Saulės užtemimai.
Saulės užtemimai trukdavo 
neilgai. Viduryje giedrios 
dienos viskas užtemdavo, 
pasirodydavo žvaigždės. Vi
sa gamta nurimdavo, 
paukščiai nustodavo čiulbė
ję, ir baimė pripildydavo 
žmonių širdis. Atrodė, kad 
viskas baigta su pasauliu. 
Vienos tautos bandė triukš
mu nubaidyti drakoną, ku
ris prarijo Saulę, kiti ne
tekę bet kurios vilties, mel
dėsi, prašydami dievo atito
linti nelaimę. Ir greit jų 
maldos būdavo “išklauso
mos.” Vėl pasirody d a v o 
Saulė. Visai kas kita su 
kometa. Pasirodžiusi dan-

* guje, ji keletą dienų ar net 
savaičių ten pasilikdavo.

" Dieną, tiesa, jos nesimatė.
Bet už tai vakare, Saulei 
nusileidus, žmogus pa
keldavo savo žvilgsnį į 
dangų ir vėl išvysdavo tą 
“nelaimę nešančią” žvaigž-

laike hussistų karų. Nepa
vyko popiežių žygis Balka
nų pusiausalyje ir Pabalti
jyje.

K. Marksas rašė, kad tų 
laikų valdžios naudojosi in
kvizicija kovoje prieš dar
bo žmones, “nes ‘eretikai’ ir 
nepaklusnūs taip pat buvo 
pavojingi karalių val
džioms, kaip ir popiežių 
bažnyčiai.”

Einant popiežių tarpe 
niovynėms už sostą 14-tame 
amžiuje jų galia sumažėjo 
ir inkvizicijos organai per- naikino Napoleonas Bono- 
ėjo į karališkų valdžių ran- partas 1808 m. Po jo Žiū
kas. 1542 metais popiežius gimio ji ten dar buvo at- 

steigta 1814 ir 1823-1834 
metais, bet neilgam... 1859 
metais ji buvo panaikinta 
Italijoje laike tos šalies, 
liaudies kovų už apsivieni- 
jimą.

Romos popiežiai 'pasilai
kė inkvizicijos organus ko
vai prieš progresą. Inkvi
zicijos liekanos yra Vatika
ne, kur palaikoma Inkvizi-

Povilas III pabandė vėl in
kvizicijos vadovybę nerimti 
į savo rankas. Jis Romoje 
s u o r g anizavo inkvizicijos 
aukščiausią tribunalą, kaip 
įrankį kovoje prieš refor
maciją. Inkvizicija vėl su
tvirtėjo, o ypatingai Ispani
joje. Italijoje, Portugalijoje 
ir eilėje kitų pietų Europos 
šalių, bet vokiečių valstybė- 

dę. Čia jau sunkiau būdavo 
maldomis ar kokiomis nors 
aukomis permaldauti dievą. 
Reikėjo daug maldų sukal
bėti, kol ši “nelaimė” atsi
tolindavo nuo Žemės. Ir per 
tą laiką ji spėdavo išsekinti 
žmogų, atimdavo iš jo viltį 
ir net norą gyventi.

Štai kaip aprašo kometą 
prieš 450 metų gyvenęs 
Ambruaz Pare: “Savo bai
sia išvaizda kometa nepa
prastai įbaugino visą tautą 
ir sukėlė žmonių širdyse to
kią baimę, jog kai kas mirė 
iš išgąsčio, o kiti sirgo. Tas 
spinduolis buvo nepapras
tai ilgas, kraujo spalvos; jo 
pagrinde buvo matoma ran
ka, laikanti ilgą ugninį ka
laviją, prie kurio ašmenų 
buvo trys žvaigždės.

Abiejose šio baisaus spin- 
duolio pusėse buvo išmėty
ti krauju aptaškyti kalavi
jai, peiliai ir durklai, o jų 
tarpe buvo matomi baisūs 
žmonių veidai, išpūstomis 
akimis ir piestu atsistoju
siais plaukais.”

Ir ko tik nesukuria bai
mės apimta žmogaus vaiz
duotė !

Tai žodžiai, parašyti XVI 
šimtmetyje Tačiau reikia 
apgailestauti, kad dar ir 
dabar, XX šimtmetyje, atsi
randa žmonių, kuriuos gąs
dina kometos uodega, kurie 
bando surišti kometos pasi
rodymą su karais ar net 
“pasaulio pabaiga.”

Tiek baimės žmonėms 

lėse ir Francūzijoje susilp- 
jiėjo„ ...

Aukščiausio žvėriškumo 
inkvizicija pasiekė Ispani
joje, kur jie buvo karališkos 
valdžios organas. Jos aukš
čiausias teismas buvo prie 
karaliaus valdžios. Inkvizi
toriai masiškai degino “ere
tikus” ir visus, kas tik drį
so nepaklausyti karališkos 
valdžios arba katalikų baž
nyčios, jo laukė mirtis ant 
laužo. Inkvizitoriai masiš
kai naikino maurus ir žy
dus. Teroro sėkmėje buvusi 
turtinga Granados provin
cija p a v i r t o tyrlaukiais. 
Tarp 1418 ir 1808 metų 
inkvizitoriai tik Ispanijoje 
sudegino virš 30,000 žmo
nių, o į kalėjimus sukimšo 
apie 290,000...

šešioliktame amžiuje iš 
Ispanijos inkvizicija persi
metė į Portugaliją ir jos 
kolonijas. Karalius Filypas 
II bandė ją įgyvendinti sa
vo kolonijoje Hollandijoje, 
bet gyventojai prieš tai su
kilo ir atsimetė nuo Portu
galijos...

Aštuonioliktame amžiuje 
i kapitalistinės - 

buržuazinės valstybės. In
kvizicija, kaip ir visa kata
likų bažnyčia, buvo išvien 
su feodalų valdžiomis — su 
reakcija. Feodalizmui pra
laimėjus, kartu pralaimėjo 
ir-'inkvizicija, o todėl dauge
lyje Vakarų Europos šalių 
ji buvo likviduota. Gi XIX- 
ojo amžiaus r e vol i u c i n i s 
masių judėjimas panaikino 
inkviziciją ir ten, kur ji dar 
buvo užsilikusi. Portugali
joje inkvizicija panaikinta 
1820 m., Ispanijoje ją pa

įvairiausios kometos tėra 
dangaus kūnai, valdomi tų 
pačių gamtos dėsnių, kaip 
ii- planetos bei visi kiti dan
gaus kūnai. Jau net tada, 
kai kometoms buvo priski
riamos įvairiausios įtakos 
atskirų tautų ir valstybių 
gyvenimui, o kartais net 
atskirų asmenų likimui, at
sirasdavo žmonių, kurie 
bandė moksliškai aiškinti 
kometų pasirodymą. Pir
majame mūsų eros šimtme
tyje romėnas Seneka atkrei
pė dėmesį į tai, kad kome
tos uodega visuomet nu
kreipta nuo Saulės. Jis ra
šė, kad kometa turi savo 
vietą tarp kitų dangaus kū
nų, kad ji aprašo savo ke
lią ir negęsta, bet tik nu
tolsta.

Senekos spėjimas buvo 
patvirtintas XVII šimtme
tyje Halėjaus, kuris, ištyręs 
vi-eną ryškiausių kometų, 
kuri šiandien pavadinta jo 
vardu, parodė, kad ji kas 
76 metai grįžta. Jis numa
tė, kad ji turi pasirodyti 
1758 m. Tai ir įvyko. Pas
kutinį kartą Halėjaus ko
meta priartėjo prie Žemės 
1910 m. 1965 ar 1986 m. 
ši .kometa vėl pasirodys ne
toli Žemės. Halėjaus kome
ta, kaip ir daugelis kitų 
kometų, skrieja labai ištęs
tomis elipsėmis ir todėl gali 
labai nutolti nuo Saulės.

Bet “pasaulio galo” skel
bėjai nenusileidžia ir sten
giasi jį moksliškai pagrįs
ti. Juk kometa—sako jie— 
gali susidurti su Žeme, o 
tai ir bus pasaulio galas. 

cijos Kongregacija, arba ki
taip vadinama Šventoji 
Kongregacija.

Dabartiniais laikais in
kvizicijos organai yra Ro
mos popiežiaus įrankis 
prieš revoliucinį masių ko
vojimą. Popiežiai, negalė
dami fiziškai bausti “neiš
tikimųjų,” vartoja “atsky
rimą nuo bažnyčios” ir 
“prakeikimą.” 1917 metais 
Inkvizicijos K o n g regacija 
išleido draudimą skaityti 
tam tikras knygas, kurių 
sąraše yra daug mokslo 
veikalų ir pasaulietiškos li
teratūros. 1949 m. popiežius 
Pius XII, pataikaudamas 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų imperialistams, atsky
rė nuo bažnyčios žymius pa
sauliečius veikėjus, kurie 
kovojo už taiką, demokra
tiją ir skaitė komunistinę 
literatūrą...
(Is D. T. Enciklopedijos)

vir-

Robotai tyrinės 
jūrų gelmes

Hughes Aircraft Co.
šininkai sako, kad jie paga
mino robotą-mobot, kuris 
galės tyrinėti jūras gilumo
je. Dabar į dideles jūrų 
gilumas kad ir nuleidžia 
metalo patalpose žmogų, bet 
jis, būdamas uždarytas, ne
gali daug ką patirti.

Dr. J. W. Clark, mini
mos kompanijos specialis
tas, sako, kad jų pagamin
tas robotas-mobotas veiks, 
kaip gyvas žmogus, nes jis 
turės kojas, rankas ir akis, 
Purias valdys elektros sro
vė.

Robotas-mobotas bus nu
leidžiamas giliai į jūrą. Jis 
bus sujungtas elektros sro
vę perleidžiančiomis vielo
mis su submarinu. Subma
rine bus prietaisai, per ku
riuos matys roboto-moboto 
veikimą.., ir., elektros srove 
tas veikimas bus valdomas.

ALTORIUS —* senovėje 
aukuras, dabar bažnyčiose 
vieta pamaldoms. Žodis pa
eina iš lotynų kalbos.

Tačiau ir šitą tvirtinimą 
mokslininkai sugriovė. Ap
skaičiavimai parodė, kad 
kometos masė yra nedidele, 
jos susidūrimas su Žeme

v • -j • ta t* • • I OČ1U.1CJS SU111VI Lili LA cAJJO V ICO LcX y I v x vmažai galimas. Pagaliau, jei [ tiek bl • matoma. kad ją žmogaus rankų sukurta ko-
.......-------------------------  galima stebėti tik milžiniš- meta> klJrį skl.eidė 7šk^ 

kais teleskopais, kurių Že- geltonu šviesą ir kurią pa-
ir įvyktų toks susidūrimas, 
jis Žemei nesudarytų jokio 
pavojaus. Tą patvirtina ir 
faktai. 1910 m. Halėjaus 
kometa savo uodega palietė 
Žemę, tačiau niekas, išsky
rus astronomus, to nežino
jo ir nejuto.

Tiesa, kometos dar nėra 
pilnai ištirtos. Tačiau apie 
jas labai daug žinoma. Yra 
žinoma, kad kometos “gal
va” - branduolys sudarytas 
iš paskirų akmeninių ar ge
ležinių a t p 1 a iš ų . Tokio 
branduolio skersmuo nedi
delis ir teturi keletą dešim
čių kilometrų. Bet tą bran
duolį supa milžiniškas dujų 
kiautas, kuris pereina į 30- 
300 milijoniį kilometrų uo
degą. Tuo būdu uodega ga
li būti dukart ilgesnė už Že
mės nuotolį nuo Saulės.

Kometos yra ryškus pa
vyzdys, kad žmogui nerei
kia lenktis prieš įvairius 
gamtos reiškinius, nerei
kia bijoti pasirod ž i u s i ų 
naujų dangaus kūnų, bet 
reikia juos pažinti. Įvairius 
prietarus turi pakeisti 
mokslinis aiškinimas.

Šiandien mokslininkai ne 
tik gerai ištyrė kometas, 
bet sugebėjo ir patys jas 
kurti. Tokia dirbtinė kome
ta buvo sukurta paleidžiant 
kosminę raketą į Mėnulį. 
Ji buvo sukurta ne tam,

Prie Rubikių ežero
Šis Rubikių ežero kran

tas visą laiką buvo negyve
nama dykvietė.

Jau pirmaisiais tarybinės 
santvarkos metais, ištyrus 
dirvožemį, čia buvo užtikti 
didžiuliai plytų gamybai 
tinkamo molio klodai. Pra
dėta statyti Anykščių plytų 
ir drenažo vartizdžių ga
mykla. Karo metais statyba 
nutrūko. Hitleriniai oku
pantai išgrobstė statybinę 
medžiagą, daugelį darbi
ninkų išvežė darbams į “di
dįjį reichą”.

Pokario metais gamyklos 
statybos darbai vėl buvo at
naujinti, sugrįžo hitlerinių 
okupantų išblaškyti gamyk
los statybininkai Gažys, Btl- 
čiūnas, Reilys ir daugelis 
kitų. Dykvietėje vėl užvirė 
darbas. Lygiai prieš dešimt 
metų iš naujosios gamyklos 
kamino linksmai pradėjo 
virsti tiršti dūmų kamuo
liai, subildėjo vagonėliai, 
prikrauti pirmųjų plytų.

Praėjo dešimt metų. 
Šiandien, važiuojant Rubi
kių vieškeliu, jau iš tolo 
prieš keleivio akis buvusios 
dykvietės, vietoje iškyla 
naujytėlaičių namų gyven
vietė. šešiasdešimties namu 
tarpe akys veltui ieško nors 
vieno šiaudinio stogo. Visi 
namukai linksmai švyti pla
čiais langais, stikliniais 
gonkeliais, visi pasidabinę 
raudonų čerpių ar balto ši
ferio kepurėlėmis. Daugelio 
gi ir sienos iš tų pačių rau
donų plytų, kurias savoje 
gamykloje gamina šių na
melių gyventojai.

Naujos Rubikių gyven
vietės gatvės plačios, tie
sios, kaip styga. Jose linguo
ja šį pavasarį pasodintos 
jaunos liepaitės. Gyvenvie
tėje jau yra medicinos 
punktas, ryšių skyrius, val
gykla, parduotuvė, salė ki
nui ir vakarams, biblioteka 
su aštuoniais tūkstančiais 
egzempliorių knygų.

—Gyvenam, kaip geriau
siame kurorte, — pasakoja 

kad gąsdintų žmones, bet 
tam, kad padėtų stebėti 
kosminės raketos kelią.

Kosminė raketa, nors ir 
Saulės spindulių apšviesta 

mėje yra vos keli. Net dirb
tinius palydovus, kurie yra 
tūkstančius kartų arčiau 
Žemės, negu kosminė rake
ta, ir tai sunku išskirti pli
ka akimi. Paleidžiant kos
minę raketą, kilo reikalas 
pamatyti ją dar kartą tada, 
kai ne 
ir pro 
kopus 
stebėti, 
davinį, 
minė kometos uodegą, kuri 
lyg ir sugeba surinkti Sau
lės šviesą ir perduoti ją j 

tik plika akimi, bet 
paprastesnius teles- 
negalima buvo jos 

Spręsdami šį už- 
mokslininkai prisi-

Dirbtinei “kometos uode
gai” sudaryti reikėjo rasti 
tokią? medžiagą, kuri pa
prastose sąlygose būtų kieta, 
kurią lengvai būtų galima 
išgarinti ir kurios garai 
duotų ryškią šviesą. Visas 
tas savybes turi natris, ku
ris įeina į valgomosios drus
kos sudėtį.

Apskaičiavimai parodė, 
kad 1 kilogramas natrio 
garų, apšvietus juos Saulės 
spinduliais, duoda tiek švie
sos, kiek 70,000 kilovatų 
galingumo prož-ekt orius. 
Kad natris išgaruotų, kos
minėje raketoje jis buvo su
maišytas su termitu, kuris 
reikiamu momentu buvo

3 pusi. Laisve (Liberty). Antrad., spalio (Očt.) 18, I960

vieno gražiųjų namelių šei
mininkas, šiemet į pensiją 
išėjęs, pats pirmasis Anykš
čių plytų ir drenažo vamz
džių gamyklos statytojas 
Gažys.

■—Mūsų gamykla auga 
tarsi ant mielių. Prieš de
šimtį metų per sezoną pa
gamindavome du su puse 
milijono plytų, o dabar — 
dvyliką milijonų.

Pasakotojo balse girdisi 
šeimininkiška pasididžia
vimo gaidelė:

—Kitąmet pradėsime ga
minti vibruotų plytų blokus 
gyvenamųjų namų statybai.

Gažys, buvęs sezoninių 
darbu darbininkas, nieką-

V z

dos neturėjo savo pastogės. 
Tokie, kaip jis, ir dauguma 
kitų naujos gyvenvietės so
dybų šeimininkų. Kalbantis 
jų raukšlėti veidai švyti 
jaunai ir džiugiai.

J. Preskienienė
Anykščių rajonas

p rasi- 
iš ku- 
ir bal-

gami-

Apie pipirus
Pipirai jau nuo seniai 

vartojami. Labiausiai pra
siplatinę juodi pipirai, bal
tieji turi pirmenybę tik kai 
kuriose Europos šalyse.

Nors pipirų yra kelios rū
šys, bet daugiausiai 
platino viena rūšis, 
rios gaminami juodi 
ti pipirai.

Juodi pipirai yra 
narni iš dar nepilnai prisir
pusių uogų, o balti jau iš 
prisirpusių. Kada pipiro 
uoga prisirpus, tai lengvai 
nusilupa juodas lukštelis ir 
pasilieka tik baltas bran- 
duoliukas, bet jis mažiau 
kvepia, negu juodas pipiras 
su lukštu.

Pipirai pirmiausiai augo 
tik Azijos šalyse, o dabar 
auga kur tik šiltesnis oras.

AKTAS—oficialus koks 
įstatymas - dokumentas, ar
ba teatralinio veiksmo da
lis. Žodis paeina iš lotynų 
kalbos.

uždegtas specialiu elektri
niu įrengimu. Jis pradėjo 
veikti 1959 m. rugsėjo 12 
r. 21 vai. 49 min.

Tada ir atsirado pirmoji 

togu buvo stebėti pro filt
rus, praleidusius tik šią 
šviesą ir sulaikiusius 
bet kurią kitą šviesą truk- 
džiusią stebėjimui. Pir
moji dirbtinė kometa 
buvo stebima daugelio 
astronomų obs-ervato- 

Stebėjimai ne tik pa- 
pro kur pralėkė kos- 
raketa, bet ir davė 
vertingos medžiagos

rijų, 
rodė, 
minė 
daug 
apie tarpplanetinės erdvės 
savybes.

Dar didesnes dirbtines 
kometas bus galima sukurti 
panaudojus litį, kuris yra 
lengvesnis už natrį ir la
biau išnaudos Saulės šviesą, 
negu natris.

Taip, apsiginklavęs moks
lu, žmogus šiandien kuria 
vieną po kito įvairius dangaus 
kūnus-palydovus, planetas, 
kometas. Gal netolimoje at
eityje jis sukurs ir dirbtinę 
Saulę, .kuri žmogaus gyve
nimą padarys šviesesnį 
gražesnį.

H. Jonaitis
Fizikos-matematikos 
mokslų kandidatas

ir

Kirkland, Canada. — Be
darbis A. Ellis nužudė savo 
žmoną, keturis vaikus ir 
pats pasikorė.

Nauji technikumai 
Tarybų Lietuvoje

Nuo naujųjų mokslo me
tų pradžios perorganizuotos 
kai kurios specialiosios mo
kyklos, . taip pat atidaroma 
eilė naujų mokyklų.

Alytuje pradės veiklą me
chaninis technikumas. Čia 
bus ruošiami metalo apdir
bimo ir pramonės elektros 
įrengimų technikai. Nau
juose K. Naumiesčio ir Vei
siejų žemės ūkio tehniku- 
muose galima bus įsigyti 
jaunesniųjų agronomų spe
cialybę. Žemės ūkio ir miškų 
ūkio ir mechanizavimo tech
nikus ruoš naujasis Ukmer- . 
gės žemės ūkio mechaniza
vimo ‘technikumas. Jame 
bus ir vakarinis skyrius, 
kuris ruoš metalo apdirbi
mo specialistus. Panevėžyje 
atidaromi politechnikumo 
dieniniai ir vakariniai sky
riai. Į politechnikumą per
organizuojamas Vilniaus 
žemės ūkio mechanizavimo 
technikumas. Šiauliuose vie
toje Kauno politechnikumo 
filialo organizuojamas ag- 
rozootechniku m o vakarinis 
skyrius.

Kai kuriuose techniku
muose įvedamos naujos spe
cialybės. Kauno politechni
kumas pradės ruošti staty
biniu ir kelių mašinų eks
ploatavimo bei remonto 
technikus. Šaldytuvų ir 
kompresorių mašinų techni
kų specialybę bus galima 
įsigyti Vilniaus politechni
kume. Vilniaus elektrome- 
chaninis technikumas išleis 
kino mechaninių įrengimų 
specialistus. Klaipėdos jūr
eivystės mokykloje bus pra
dėti ruošti pramoninio žu
vies gaudymo specialistai. 
Respublikos maisto pramo
nei malimo bei pašarų ga
ni y b o s specialistus išleis 
Kauno maisto pra m o n ė s 
Technikumas.

Vilniaus gyvulininkystės 
technikumas pirmą kartą 
pradės ruošti žuvininkystės 
specialistus vidaus vandehų 
ūkiui, žuvininkystės 
ūkiams.

Šiuo metu respublikos 
technikumai ir specialiosios 
vidurnės mokyklos liaudies 
ūkiui ruošia apie 130 spe
cialybių darbuotojus.

Šiais mokslo metais į tech
nikumus ir kitas vidurines 
specialiąsias mokyklas bus 
priimta daugiau kaip 
tūkstančių moksleivių.

(“Tėvynės balsas”)
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Atliko operaciją 
atviroje jūroje

Nelaimė ateina neprašy
ta. Ypač netikėtai ji gali 
užklupti jūroje dirbančius 
žmones, kurie pluša bet ko
kiu oru, bet kuriuo paros 
metu.

Tą dieną mūsų respublikos 
laivyno didžiojo žvejybos-šal- 
dytuvo traleryje “Krylovas” 
sunkiai susirgo laivo gydyto
ja A. Malova. Reikėjo neati
dėliotinos medicininės pagal
bos. Netoliese jūros ešerius 
žvejojo ir Murmansko žvejy
bos flotilės DžST “Dostojevs- 
k is jūrininkai.

—Tuoj pat atvyks mūsų 
tralerio gydytojas, — atsakė . 
“Dostojevskis” per radiją.

Nepraėjo nė pusvalandis, 
kai ant “Krylovo” denio jau 
buvo pakelti murmanskiečiai j 
— gydytojas E. Nekraševičius^ 
ir felčerė R. Nekraševič. Ne- • 
žiūrint laivo siūbavimo, sun
kių darbo sąlygų, operacija 
praėjo sėkmingai.

Ne tik A. Malova, bet ir 
visa “Krylovo’’ tralerio įgula, 
širdingai dėkoja draugams iš 
Murmansko už laiku suteiktą 
pagalbą.



M. Baltidionytė

Iš kelionės po mieląją Lietuvą
(Tąsa)

APIE MOTERIS IR 
GROŽIO SALIONUS

Netikėtai užtikau “Vil
niaus” viešbučio antraja
me aukšte moterų plaukų 
šukavimo, grožio salioną. 
Nors Lietuvoje jie į jokias 
reklamas netiki ir jiems jos 
nereikalingos, tačiau, ma
no nuomone, visgi reikėtų 
kokį nors užrašą laikyti. 
Pav., laukiamajame. Žmo
nės žinotų. Užsakiau sau ir 
Soniai sekamą rytą išplau
ti plaukus ir sušukuoti.

Techniškai amerikoniški 
grožio salionai stovi aukš
čiau. Tačiau jos čia savo 
darbą moka ir gerai dirba. 
Saliono plaukų šukuotoją 
Felė Petraitiehė moka šu
kuoti pagal vėliausias, ma
das. Tai jauna, maloni ir 
draugiška moteris.

Man buvo labai įdomu, 
kaip jos čia dirba, kiek už
dirba, kiek valandų turi 
dirbti. Felė sakė, kad plau
kų šukavimo bei grožio sa- 
lionu darbininkai uždirba 
nuo 5 iki 6 šimtų rublių 
per mėnesį. Taipgi jinai 
priminė, kad joms yra už
mokestis nuo jų uždarbio, 
tai yra 42 nuošimčiai. Ma
no nuomone, tai gerai. Dar
bininkė gali dirbti, kiek 
nori, tai yra — ilgesnes ar 
trumpesnes valandas. Kai
na už pusmetinius (perma
nents) valstybės nustatyta 
28 rubliai. Už šaltą šuka
vimą, tai yra, kaip mes 
vadiname, shampoo a n d 
set, 9 rubliai. Apie pusme
tinius su chemikalais, kaip 
mes vadiname cold waves, 
Lietuvoje dar mažai girdi
si. Pusmetiniai daromi šil
ti, bet be mašinų (machine- 
les permanents). Tiesa, 
dar ir JAV daug kur yra 
daromi šilti pusmetiniai.

Felei prisipažinau, kad 
ir mano specialybė plaukų 
šukavimo ir kiti moterų pa
gražinimai. Jinai- pradėjo 
truputį varžytis, aiškintis, 
kad jos dar neturi tų visų 
t e c h n i kinių pagerinimų, 
kurių Amerikoje yra. Už
klausiau, ar Lietuvoje yra 
specialus mokslas grožių Į 
salionų darbininkėms, ar Į 
jos mokosi tik salionuose.

—Specialių mokyklų pas 
mus nėra, — Felė atsakė. 
—Mes mokomės viena nuo 
kitos salionuose.

Tenka priminti, kad kal
bamos specialybės mokyklos 
Amerikoje lupa didžiausius 
pinigus. Daug merginų no
rėtų mokytis šios specialy
bės, bet negali, nes reikia 
daug pinigų išleisti. Lėtu-! 
voje, kada darbininkė dar
bą gerai žino, vyksta į Vil
nių egzaminams išlaikyti.

Vilniuje grožio salionų 
yra gana daug, bet tikro 
jų skaičiaus Felė nežinojo. 
Prisiminė man Kaunas. Ten 
esant, su savo sesers duk
ra Danute, kuriai Kaunas 
gerai žinomas, nes ji ten 
gyvena, įbėgome į vieną di
džiausių Kauno moterų 
grožio salioną. Jis moder
niškas ir jame dirba pusė
tinai daug merginų. Ap
spito mane jaunos, gražios 
mergaitės ir apipylė įvai
riais klausimais: kokie pas 
mus Amerikoje pusmetiniai, 
kokius dažus plaukams var
tojame, kokias rankų na
gams lekerių spalvas (nail 
polish) vartojame, ir tt. 
Man gi labai norisi jų pa
klausinėti, pasikalbėti su 
jomis. O to laiko tiek ma
ža: autobusas jau laukė 

4 p.* Laisve (Liberty)—Antrad., spalio (Oct) 18, 1960Tyrolio plotus.

Amerikos, nes dauguma jų 
galvoja, ypatngai kaimie
čiai, kad iš Amerikos vis
kas turi auksu žibėti.

Pav., važiuojant į Lietu
vą nusipirkau fotoaparatą, 
nes gi reikia parsivežti nuo
traukų iš Lietuvos. Grįž
tant, galvoju: paliksiu ka
merą Lietuvoje giminėms, 
nes žinau, kad jiems bus 
naudinga. Prieš grįžimą 
klausiu vieno, klausiu kito, 
ar reikia jiems fotoaparato. 
Gaunu atsakymą, kad ne. 
Sako, mes turime ir mūšų 
geresnės. Turėjau moteriš
ką laikroduką, kuris man 
nebuvo naudingas, tai, sa
kau, paliksiu giminėms. 
Žiūrinėju, kas iš giminių 
neturi. Pasirodė, visi turi. 
Tačiau visvien palikau savo 
sesers dukrai, kad atiduo
tų, kam reikės. O fotoapa
ratą parsivežiau atgal ir 
atidaviau čia gimin a i t ė s

• berniukui.
DAINŲ ŠVENTĖJE 

VINGIO PARKE
Liaudies dainų ir šokių 

šventė Vingio parke, Vil
niuje, tikrai mus visus nu
stebino, sužavėjo. Vargiai 
atsirastų toks, kuris pilnai 
galėtų atpasakoti tą neap- 
sakomą grožį, tą visą 
džiaugsmą, tą visą įspūdin
gą vaizdą. Žmogus, nema
tęs savo akimis, niekaip ne
galėtų įsivaizduoti to viso 
žavingo įspūdžio. Ot, sėdi 
ten, matai, girdi, bet tuo 
pačiu sykiu netiki savo 
akims. Tarytum sapnuoji.

Daug kur teko būti ir di
delių spektaklių matyti — 
Bostone, Niujorke, Chicago- 
je, Kalifornijoje, — tačiau 
niekad savo gyvenime nete
ko matyti tokio, tiesiog ste
buklingo dalyko. Dar ir 
šiandien, namie esant, ro
dos, girdisi ir matosi aud
ringi aplodismentai, tie ža
vingi daugtūkstantiniai bal
sai, žavėjanti muzikos ai
dai, tos šokėjų liaudiškuose 
spalvinguose kostium u o s e 
suktynės, ta žalioji aikštė, 
iš visų pusių apjuosta žmo
nėmis! Vargiai kada tas 
vaizdas išdils iš akių.

Tegul gražusis Vilnius 
klesti, tegu žydi visa Tary
binės Lietuvos žeme! Tegul 
gyvuoja kultūringasis Lie
tuvos jaunimas!..

Aplankėme Trakus. Bu
vo labai įdomu įlipti į gar
siąją istorinę pilį. Juozas 
Jurginis įdomiai paaiškino 
pilies istoriją. Trakų gam
ta žavėjanti.

ANYKŠČIUOSE
Čia mus pasitiko gražus, 

didelis kultūringas jauni
mo būrys. Jie mums dai
navo, šoko prie Šventosios 
upės. Parodė mums garsųjį 
Anykščių šilelį. Užlipom 
aukštyn prie rašytojo J. Bi
liūno paminklo. Tik Tary
bų Lietuva užsitarnavu
siems sūnums tokius pa
ra i n k 1 u s pastato. Beje, 
anykštiečiai džiaugiasi R. 
Mizardš knygomis. Ir ne 
tik anykštiečiai džiaugiasi 
Mizaros raštais, bet ir vi
soj Lietuvoj jo raštai yra 
populiarūs, plačiai skaito
mi. Tai patyriau po Lietu
vą važinėdama.

Aplankėme Pirčiupį ir 
ašaromis aplaistėme sunai
kinto kaimo vietą, kur bu
vo 119 žmonių su visais pa
statais sudeginta.

(Bus daugiau)

gatvėj ir rinkosi turistai 
vėl kur tai važiuoti. Pasi
likti negalima, nors viskas 
taip labai įdomu.

Pasižadėjau kitą kartą pas 
jas užeiti, tačiau nebuvo 
progos, nes Kauną turėjo
me palikti. Girdėjau, Kau
ne moterų grožio salionų 
yra 50. Klaipėdoje —15, o 
gal ir daugiau. Druskinin
kuose, pastebėjau, grožio 
salionų yra gan moderniš
kų, tačiau nebuvo laiko juos 
aplankyti.

Bendrai, moterys, mergi
nos kiekvienoje pas a u 1 i o 
dalyje nori atrodyti gražios 
taip, kaip grožį jos supran
ta.

APIE MOTERIS
Pastebėjau, k a d Tarybų 

Lietuvos moterys labai ma
žai tevartoja * kosmetikų, 
dažų veido pagražinimui. 
Pav., labai retai pamatysi 
moterį nudažytomis lūpo
mis. Kurios dažus ir varto
ja, tai labai nežymiai.

Kur tik važiavome ar ėjo
me, vis tėmijau moteris, jų 
išvaizdą, jų plaukų šukuo
seną, jų figūras ir tt. La
biausiai mane domino jų 
graži, natūrali oda, be jo
kių pagražinimų. Dauguma 
apsirengę gražiai, ypatin
gai miestuose, kaip ir pas 
mus vasaros metu. Sukniu- 
tės spalvotos, plonos, mar
gos. Kojines vasaros me
tu Lietuvoje ant moterų 
kojų retai kur pamatysi ne
bent trumputes. Jų bateliai 
žemomis karkomis, vasariš
ki, iškarpyti taip, kaip ir 
Amerikoje. Tokius batelius 
Lietuvoje vadina “basanoš- 
kiais.”

Stambių, per daug diktų 
moterų Lietuvoje nesimato. 
Bet jos ir nemenkos, daugu
moje vidutinės. Išbadėju
sių nėra nei moterų, nei 
vyrų, kaip nekurie priešų 
suklaidinti mūsų lietuviai 
JAV įsivaizduoja.

Kur buvome, važiavome— 
miestuose ar kaimuose bei 
kolūkiuose, visur matėsi 
maisto net per daug. Be
žiūrint stalai apkraunami 
įvairiu maistu. Dažnai vie
na sau pagalvoju: kaip bū
tų gerai, kad mes, ameri
kiečiai, gautume tokio švie
žio, gero maisto.

Tiesa, Lietuvoje žmonės 
mėgsta valgylį riebiai. Jų 
dešros riebios, jų sriubos 
riebios, jie sviesto dedasi 
nemažai ant savo skanios 
duonos.

Mes, amerikiečiai, šian
dien mažiau vartojame rie
baus maisto, nes skaitoma, 
jog tai nėra sveika. Prie to, 
JAV įėjo į madą, ypatingai 
tarp moterų, liesumas.

LIETUVOS 
KRAUTUVĖS

Įdomu buvo pasižvalgyti 
po Lietuvos krautuves, ko 
jose yra, kokios kainos, ir 
tt. Krautuvės pilnos mais
to, medžiagų, gatavų dra
bužių ir šiaip įvairių reik
menų. Kainos nėra tokios 
aukštos, kaip daugelis ame
rikiečių įsivaizduoja. Krau
tuvės pilnos pirkėjų.

Stebėjausi, kokių gerų, 
gražių medžiagų pilna: vil
nonių, niloninių, pliušų, 
šilkų ir įvairių kitų. Spal
vos taip pat labai gražios, 
net JAV tokių nesimato. 
Dažnai, po krautuves vaikš
čiodama, pagalvodavau, kad 
amerikiečių siunčiamos do
vanos į Lietuvą nesukelia 
didelio entuziazmo.

Mūsų giminės tikisi ko
kių stebuklingų daiktų iš

Roma. — • Įvyko demon
stracijos prieš Austriją, ku
ri reikalauja grąžinti jai

San Francisco, Gal.
Mūsų kolonijos įvykiai
Neseniai praleidom labai 

gerą ir pasekmingą bendrą 
pikniką Roy ir Madelines 
Mi j at rezidencijoje, Los Al
tos. Mūsų pramogų rengi
mo komisija verta pagar
bos už jų sumanumą ir 
darbštumą, kad viskas bu
vo prirengta sumaniai, kad 
žmonės, atvykę į pikniką, 
nerugoja — būna visko už
tektinai ir užsiganėdinę su 
maistu ir gėrimais. Tai dė
ka mūsų draugėms šeimi
ninkėms už prireng i m ą 
skanaus ir gero maisto, 
taipgi draugams, kurie pa
tarnauja su vaišėmis.

Mes tikrai esam laimingi, 
kad savo kolonijoj turim 
daug gerų draugų ir drau
gių, kurie daug pasitarnau
ja LLD kuopų gerovei. Kai 
parengimas eina prie užbai
gos, tai vienas ar keli sykiu 
susitarę apmoka parengimo 
išlaidas, ir visos dienos 
įplaukos lieka organizaci
jai. Todėl mes visados lai
mini, kuopoms lieka gra
žaus pelno. Praeitam pikni
ke mūsų keturi turistai, 
kurie važinėjo po Lietuvą 
ir, žinoma, turėjo daug iš
laidų, d. Sutkai, V. Burda 

LIETUVA PAVEIKSLUOSE

Taip atrodo šiuo metu Vilniuje statomasis planetariumas.

Šiame name Užvenčio rajono Ušnėnų kaime gimė ir augo lietuviu kultūros veikejas-publi-
cistas Povilas Višinskis. Dabai* čia atidarytas P. Višinskio memorialinis muziejus.

Tūkstančiai darbščių žmonių pluša Taj^ybų Lietuvos geležinkeliyje. Pirmūnų atkaklaus dar
bo dėka respublikos magistralės kolektyvas buvo pripažintas pirmaujančiu šalyje. NUO
TRAUKOJE (iš kairės): LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas, Vilniaus/garvežių depo 
mašinistas J. Šimukauskas, Vilniaus konduktorių rezervo vyr. darbų paskirstytojas A. Čis-
kevičius, Vilniaus rezervo vyr. kondduktorius Tt Kornevas, Radviliškio garvežių depo elek- 
trosuvirintojas A. Trumpis, Vilniąus dizelinių traukinių depo šaltkalvis B. Atroška, Klaipė
dos stoties svėrėja Ą. Padubnaja, Šiaulių kelio distancijos brigadininkas ; M. Mykolaitis, 
Vilniaus kelio distancijos brigadininkas A. Kr ušas,’ Vilniaus signalizavimo iry ryšių distanci

jos monteris< M.' Bžozovskis, Vilniaus garvežių*' depo mašinistas E/ Svistalskis.

ir W. Jacobs bendrai atmo
kėjo pikniko išlaidas. Už jų 
tokį dosnumą ir pasiaukoji
mą dėl LLD kp. verti ne tik 
ačiū, bet ir-didžios pagar
bos.

Negalim pamiršti dd. Mi- 
jat. Jie mums duoda savo 
puošnią vietą, sodelį ir stu- 
bą parengimams. Tai di
džiai ačiū jiems už tai. Mes 
jų irgi nepamiršim.

Piknike matėsi keletas 
kitataučių ir pora šeimų 
netikėtų lietuvių, kurie re
tai lankosi į mūsų parengi
mus. Gerai daro mūsų na
riai, kad nepamiršta pa
kviesti ir pašalinių žmonių 
į parengimus, ir kalbina 
būti mūsų kp. nariais.

LLD Kuopų veikla
Praeitą vasarą veik ketu

ris mėnesius mūsų kuopa 
neturėjo reguliarių susirin
kimų. Tad šio spalio mėne
sio 9 d. turėjom sėkmingą 
susirinkimą. Per kurį laiką 
neatlikti darbai reikėjo ap
kalbėti. Aptarta, kas nu
veikta ir kas bus veikiama 
ateityje. Kadangi kuopa 
tvirta finansiniai, tai ne- 
skūpavo aukoti stambią su
mą laikraščiams ir ’darbi
ninkiškoms įstaigoms. Na

riai susidomėję “Laisves** 
jubiliejum, tai skiria stam
bią sumą'iš kp. iždo, taipgi 
pavieniai pasižadėjo auko
ti ir ką nors dėl to sureng
ti. Pietų Amerikos laikraš
čiui “Darbui” aukojo iš iž
do, pavieniai atsinaujino 
laikraštį ir prisidėjo su 
gražiomis aukomis.

Tuo pasimojimu aukota 
aštuonioms darbini n k i š- 
koms įstaigoms. Iždas todėl 
sumažėjo ant $195. Tas ro
do, kad mes mokam pada- 

iryti gražaus pelno paren- 
, gimuose, bet kada prisieina 
paremti visuomenines įstai
gas, tai irgi neskūpaujam 
dolerių.

Vajaus reikalu mažai 
kalbėta, nes mūsų kolonijoj 
siaura dirva gauti naujų 
narių ir laikraščiams skai
tytojų. Todėl tas klausimas 
paliktas kuopų valdyboms 
rūpintis užrašinėti ar at
naujinti laikraščius.

Pramogų rengimo darbas 
eina sėkmingai. Šią vasarą 
jau turėjom šešis piknikus, 
ir sėkmingas iš Lietuvos 
grįžusių turistų prakalbas. 
Dabar laukiam lapkričio 6. 
Turėsime Lietuvoje dary
tus filmus ir visi bus įvai
rūs, įdomūs. Įvyks Finų 
svetainėje, 1819 10th St., 
Berkeley, Calif. Nepamirš-

kit lapkr. (Nov.) 6 d., 1 vai. 
per pietų. - - - - • . . <

Kuopų nariai nemažai 
pasidarbavo platinime kny
gučių “Lietuva šiandien”.' 
Mūsų mažoj kolonijoj par-^f 
duota 16, taipgi parduota 
nemažai Ooklando kuopoj 
knygučių ir “Vilnies” pik
niko tikietų. Smagu, kad 
kaip mūsų kuopoj, taip 
Oaklando, visi nariai sutar
tinai veikia ir turim geras 
pasekmes. i

Sears Roebuck streikas
Kaip žinome, Sears Roe

buck yra stambi kompani
ja, San Francisco mieste 
turi dvi milžiniškas krau
tuves. Kada darbininkai 
pareikalavo atnaujinti su
tartį, tai kurie tik griež
čiau buvo nusistatę su rei
kalavimais, tie visi patar
nautojai buvo pašalinti iš 
darbo. Vienu sykiu buvo 
paleista 262 patarnautojai. 
Tad kitos išeities nebuvo, 
kaip tik apšaukti streiką, 
nes kompanija nesiskaitė' 
su darbininkų reikalavi- i
mais. '

Streikas tęsėsi nuo geg. 
24 d. iki rugs, 30 d. Nors 
kompanija bandė visaip 
kytravoti, samdė mokyklų 
mokinius ir davė progą la
vintis pardavėjų darbą, kad 
tik paneigti unijos reikala
vimus, bet streikas buvo 
laimėtas. Priėmė visus iš
mestus darbininkus atgal į 
darbą. Gavo 15 c. į valandą 
algų pakėlimą, pasirašė su 
unija dvejų metų sutartį. 
Sutartyje įrašyta, kad ne
bus diskriminacijos prieš 
darbininkus.

Serga Jonas Bakelis
Gavau pranešimą, kad 

sunkiai susirgo Jonas Ba- 
keris, gyvenąs 250 Reis St., 
Vallejo, Calif. Mano, kad 
reikės pasiduoti operacijai)^ 
nes jį ta liga senai vargi
na. . . . : r

Jonas.'Bake ris . malonus 
draugas ir mūsų kuopos na
rys. Aplankykime mes jį, 
kam laikas leidžia. Linkėju 
susveikti. Alvin’as

✓

Brockton, Mass.
FILMAI Iš LIETUVOS 
Spalių 8 d. Liet. Tautiš

ko Namo apatinėje svetai
nėje buvo rodomi filmai iš 
Lietuvos. Juos rodė Jonas 
Grybas ir Kl. Briedis iš 
Niujorko. Rengė LLD 6-ta 
kuopa. Parengimas gerai 
pavyko. •

Publikos susirinko apie 
100. Paveikslai buvo aiš
kūs. Pertraukoje J. Grybas 
pakalbėjo apie Lietuvos pa
siekimus, kuriuos jis matė 
ten besilankydamas su tu-. 'į 
ristais. Susirinkusieji bu^ 
vo patenkinti.

Reikia J. Grybui ir jo 
pagalbininkui Briedžiui pa
dėkoti, kad jie taip pasi
šventusiai veikia ir atmušė 
melus prieš Lietuvos žmo
nes.
VYKSIM Į NIUJORKĄ

Lapkričio 6 d. “Laisvė” 
rengia savo metinį koncer
tą, Brooklyne. Programoje 
dalyvaus ir Montello Vyrų 
dailės grupė vadovybėj Alb. . 
Potsiaus. Ji pasi samdė 
gražų busą, kuriame vietos 
bus ne vien dainininkams, 
bet ir norintiems nuvykti 
į Brooklyną ir dalyvauti 
“Laisvės” koncerte.

Aišku, kad vietos bus ne 
vien B r o c k t ono-Montello 
lietuviams, bet ir artimes
nių kolonijų, kurįe norėsite 
kartu vykti. Atvažiuokite 
savo automobiliais iki Liet. 
Tautiško Namo, čia juost 
galėsite palikti, o visi kar
tu vyksime busu. Kelionė 
į abi puses tik $10. Tuojau 
užsiregistruokite pas dai
nininkų grupės narius.

Geo. Shimaitis



BOSTON, MASS.
MIRŠTA IMIGRANTAI

Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą suvykusieji į JAV 
lietuviai smarkiai važiuoja 
j paskutinę amžiną Tėvynę. 
Iš mūsų pažangiųjų tarpo 
per trumpą kelių mėnesių 
laiką išsiskyrė: A. Kviet- 
kauskienė, Jurgis Bražins
kas ir Juozas Gustaitis. 
Spalio 7 dieną mirė grabo- 
rius Zaleckas, kuris savo 
gyvenimo laiku yra d a u g 
mūsų draugų į amžiną poil
sį nuvežęs.

LDS IR LLD 
SUSIRINKIMAI

Spalio 6 d. turėjome du 
mitingus. LDS 62 kp. pasi
tarimuose buvo biskį susi
barta, nes pavieniai nariai., 
siųsdami savo duokles, nu
siuntė klaidingas sumas.
Centras atsiuntė visas klai
das ištaisyti kuopos sekre
toriui, o šis vieno mėnesio 
susirinkime nedalyvavęs dėl 
ligos priežasties pyko ant 
tų narių dėl jų su savo mo
kesčiais nekantrumo.

Apart kitų tarimų, kuo
pa išrinko trijų asmenų ko
misiją spaudos reikalu.

Tą patį (spalio 6 d.) va
karą ir L L D 2-ra kuopa 
laikė susirinkimą. A. Dam
brauskas dalijo Mizaros pa
rašytą, Lietuvoj spausdintą 
knygą “Žvilgsnis į praeitį” 
kuopos nariams. Šiaip gi 
tarimų nedaug buvo. Iš jų 
svarbiausias — tai išrinki
mas trijų asmenų dalyvauti 
“Laisvės” auksinio jubilie
jaus vajuje; taipgi išrinkta 
grupė kuopos narių daly
vauti LLD apskrities kon
ferencijoje, kuri įvyks spa
lio 16 d., 318 W. Broadway, 
Sc. Bostone.

MATĖME LABAI 
GRAŽIUS FILMUS

Spalio 7 d. J. Grybas su 
K. Briedžiu iš New Yorko 
atsivežė keturis šią vasarą 
iš Tar. Lietuvos gautus fil
mus ir praėjusiais metais 
gautą prodžektorių jiems 
parodyti. Pradėjus publikai 
rinktis, gavome prastą ži
nią: prodžektorius neveikia. 
Susirūpinimas. Dėka Rai- 
nardo su Zelsonu pastan-

MIRUS

Jurgiui Žukauskui

Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Katrinai, 
sūnui, dukteriai., marčiai, žentui, anūkams ir 
visiems jo giminėms, kuriuos šis smūgis paliečia.
M. Bakūnienė
M. Bakūnaitė
T. Babitt
J. Vertelis
M. Griciūniene

MIRUS

Jurgiui Žukauskui

Didžio liūdesio momente reiškiame širdingą 
užuojautą jo žmonai Katrinai, sūnui, dukteriai, 
marčiai, žentui, anūkams ir visiems jo giminėms.

LDS 14 KUOPA
Point Pleasant, N. J.

5 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., spalio (Oct.) 18, 1960

stangoms, gautas pas laik-
rodinį biznierių Ketvirtį 
naujas labai gerai veikian
tis prodžektorius paranda- 
voti. Dar daugiau: pats E. 
Ketvirtis atvykęs labai gra
žiai parode mūsų ekrane 
senąją tėvynę: kalba, muzi
ka ir dainos taipgi labai 
aiškiai girdėjosi. Ačiū 
niujorkiečiams už filmų at
vežimą, Edmundui už paro
dymą, o publikai už atsilan
kymą. Tik gaila, kad pub
likos neperdaugiausia turė
jome.

Šiuo sykiu filmų rodymu 
esame patenkinti, nors fi
nansiškai išėjome lygiomis. 
Manau, kad po šio gerai pa
sisekusio iš Lietuvos gautų 
filmų rodymo ateityje su
trauksime daugiau žiūrovų.

SPAUDOS BANKETAS
šeštadienio vakare, po 

“whist” pares, ture j o m e 
“Laisvės” vajumi rūpintis 
trijų komisijų bendrą pa
sitarimą. Į komisiją iš 9 
asmenų įeina po 3 nuo klu
bo ir nuo kuopų. Banketas 
bus surengtas lapkričio 6, 
1 vai., sekmadienį. Valgy
sime dešras, kalakutieną 
su įvairiais prid ė č k a i s . 
Dainų oti nutarta kviesti 
Niaurą, Rainardienę ir dar 
ka. Svarbiausia, žinoma, 
kad visi, įsismaginę, trauk
sime liaudies dainas. Taip
gi, aš manau, jei atsirastų 
talentingų savanorių atvyk
ti į laikraščiui rengiamą 
banketą, su mielu noru pri
imtume mūsų meninėje pro
gramoje dalyvauti.

"" • *" *” • " • “*

Aną vakarą ambulansų 
ir kitokios sirenos per porą 
valandų staugė beveik be 
p-erstojimo. Mat, netoli nuo 
Bostono nukrito į jūrą su
trukęs lėktuvas su virš 7'0 
asmenų, iš kurių 62 žuvo, o 
likusieji sužeisti. Tai bai
si nelaimė, kokios šioje apy
linkėje per daug metų nėra 
buvę lėktuvinėse kelionėse.

Dėl nelaimės priežasties 
laikraščiai pilni visokių 
spėliojimų. Vieni sako, kad 
paukščiai pakliuvę vieną 
inžiną sugadino; kiti tvir
tina, kad tos bendrovės or-

A. Verteliene
J. Griciūnas
A. Žalis
A. Žalienė 

laiviai prastai -pagaminti; 
o dar kiti s a k o , k a d iš 
prastos medžiagos, nors ir 
gerai sulipdomi, negali at
laikyti, sutrūksta.

Aš manau, kad pastarieji 
yra teisingiausi; nes mūsų 
šalyje su dideliu techniško, 
žinojimo išvystymu k a s- 
kart gaminiai daromi iš 
prastesnės medžiagos, k a d 
daugiau pelno pasidarius. 
O antra vertus, žmonės per 
daug pasitiki likimui: kaip 
bus skirta kokia laimė ar 
nelaimė laukia taip ir tu
rės įvykti. Su tokiu kvailu 
įsitikinimu neno r i n t i e j i 
skirtis ne tik patys be laiko 
žūsta dar ir reališkai gal
vojančius įsiveda į nelaimę.

Per radiją, televiziją ir 
laikraščiuos skelbia, kad 
automobiliais nevaž i u o t ų 
smarkiai, pristato pilnas 
pakelės policistų, kad gau
dytų smarkuolius, o tuo pa
čiu metu kaskart dar smar
kiau pajėgiančias lėkti ma
šinas gamina. Klausk pro
to. Ir kur jis dingo? Tur 
būt chemikalais sudarkytas 
maistas visiems protą nai
kina... A. Kandraška

DETROIT, MICH.
Kalbės žymus rašytojas 

O’ Connor
Penktadienį, spalio 21 

įvyksta prakalbos McGre
gor Memorial salėje. Ferry 
ir 2nd Blvd. Pradžia 8 vai. 
vakare. Įžanga $1, studen
tams 50 c.

Kalbės Harvey O’Connor, 
žymus rašytojas, pagarsė
jęs su savo knygomis“Em- 
pire of Oil”, “Mellon’s Mil
lions” ir kitomis.

O’Connor plačiai važinėjo 
šiuo metu po Lotynų Ame
riką, tai apie tai ir aiškins.

Kitos prakalbos bus ruo
šiamos vėliau. Tada kalbės 
advokatas George Crockett, 
tik ką grįžęs iš Tarybų Są
jungos ir Lenkijos. Jis aiš
kins, ką ten matė.

Svarbu šiose prakalbose 
dalyvauti.

Rengėjai

Minersville, Pa.
Spalio 1 d. mane aplan

kė viešnia Uršulė Bagdo
nienė iš Brooklyn©. Ji man 
atvežė iš Lietuvos dovanų 
gintaro cigarnyčią ir kak
laraištį (“nektaizę”), ku
rias jai įteikė Mariutė, ma
no krikšto dukra. 1892 me
tais aš ją nunešiau krikš
tui, o po to išvykau į Ame
riką.

Bagdonienė Lietu v o j e 
lankėsi su Antrąja lietuvių 
turistų grupe. Ji aplankė 
savo sesutes, kurių vien gy
vena Kaune, o antra — Vil
niuje. Labai esu dėkingas 
Bagdonienei, kuri man par
vežė tas gražias dovanas!

V. Ramanauskas

Shenandoah, Pa.
Mirė S. Černiauskas

Rugsėjo 23 d. po sunkios 
ir ilgos ligos mirė Simanas 
Černiauskas. Iš Lietuvos jis 
atvyko dar jaunas būda
mas. Visą laiką gyveno 
Shenandoryje ir dirba ang
lies kasyklose iki susilpo jo 
sveikata. Sirgo apie trejus 
metus.

Velionis nuo seniai skai
tė “Laisvę”, prigulėjo prie 
SLA 23 kuopos., Paliko nu
liūdime moterį ’ir du posū
nius. Palaidotas laisvai rug
sėjo 27 dieną Kalvarijos 
kalno kapinėse.

Ilsėkis, Simanai, ramiai 
jau užbaigęs savo sunkų 
vargų kelią! Reiškiu užuo
jautą jo žmonai Marijonai!

Kalniete

Lawrence, Mass.
Banketas, prakalbos 

ir Lietuvos filmai
Sekm., spalio 9 d. turėjom 

“Laisvės” auksinio jubilie
jaus paminėjimui banketą, 
prakalbas ir matėme filmus 
iš Lietuvos. Žmoniųv susirin
ko apie pora šimtų.

Jau apie dvyliktą valandą 
pradėjo automobiliais at
vykti svečiai iš Lawrence, 
Nashua, Lowellio, Haver- 
hillio, Lynno, Bostono ir ki
tų kolonijų. Banketo tikie- 
tų daugiausiai pardavė L 
Niaurienė ir A. Kazlauskas 
ir dar su automobiliais pa
darė keliones į Haverhill 
atvežti daugiau svečių.

Antrą valandą jau visos 
sėdynės buvo pilnos svečių. 
Jaunos mergaitės pradėjo 
nešti maistą prie stalų. Vi
si susirinkę linksmai kalbė
josi, juokavo bevalgydami.

Programa
Svečiams pavalgius, pra

sidėjo programa. Pirminin
kas S. Penkauskas paaiški
no svarba “Laisvės” 50 me
tų jubiliejaus. “Laisvė” per 
visą laiką tarnavo lietuvių 
progresui, rodė darbo žmo
nijai teisingą kelią, šaukė 
į kovą už geresnį gyvenimą 
ir prieš neteisybę.

S. Reinardas kalbėjo apie 
tai, kokios -didelės svarbos 
turi “Laisvės” šis jubilie
jus, kad mes turime džiaug- 
tis, jog ji sulaukė 50 metų 
ir darbuotis, kad toliau gy
vuotų. Jis pasiūlė, kad susi
rinkę sudainuotų “Ilgų me
tų”. J. Rainardienė ir I. 
Niaurienė pirmos uždaina
vo, o publika jas palaikė.

Pirmininkas iššaukė Ur
šulę Daugirdienę pakalbėti. 
Ji tik sugrįžo iš Lietuvos. 
Daugirdienė kalbėjo apie 
didelius Lietuvos atsieki- 
mus industrijoje, kultūroje, 
žemdirbystėje ir visose gy
venimo šakose. Ji stebėjo
si, kad Lietuva padarė tokį 
progresą po taip didelio 
karo sunaikinimo.

Waterbury -- Worcester Lawrence
Tuose Miestuose Bus Suvaidinta ‘‘IŠEIVIS”, 3-jų aktų Operetė

Parašė Stasys Šimkus, suvaidins Worcester™ Aido Choras, vadovaujant Jonui Dirveliui

Worcester™ Aido Choras, kuris suvaidins šią operetę sekamose vietose:

WATERBURY, CONN., SPALIO 23 D., VENTA HALL, 103 GREEN ST., 2:30 VAL. POPIET 

WORCESTER, MASS., SPALIO 30, LIETUVIŲ SALĖJE, 29 ENDICOTT ST., 2:30 V. POPIET 

LAWRENCE, MASS., LAPKR.-NOV. 6 d., J. STOPYRA POST HALL, 23 MONMOUTH ST.
Pradžia 2:30 vai. popiet.

Aukščiau nurodytų miestų visuomenės prašome įsitėmyti datas ir vietas, kur bus vaidinama 
ši operetė, ir kviečiame atsilankyti ją pamatyti. Puikus vaidinimas, daug gražių dainų, sojų ir 
viso <ehoro. ■ • Rengėjai

Baigdama kalbėti pirmi-f 
ninkui pranešė, kad parve
žė iš Lietuvas papirosų, ku
riuos pasiūlė piknikui su
naudoti.

Kalbėjo Jonas Grybas, 
LLD Centro Komiteto sek
retorius, kuris taip pat bu
vęs Lietuvoje. Jis pareiškė, 
kad ilgai nekalbės, nes ro
dys Lietuvoje pagamintus 
filmus ir visi galės paveiks
luose matyti jos pasieki
mus, ■

Kalbėjo Steponas Večkys, 
“Laisvės”, spaustuvininkas, 
kuris neseniai grįžo iš Lie
tuvos. Jis, apibūdinęs Lie
tuvos pasiekimus, sakė, kad 
apie tai buržuazinėje Lie
tuvoje žmonės nei nesapna
vo, kad jie kada nors to su
silauks. Ypatingai turint 
mintyje tą, kaip Lietuva 
buvo sunaikinta hitlerinin
kų ir lietuvių nacionalistų. 
Jis sakė, kad Lietuvos žmo
nės yra labai draugiški, 
kaip eiliniai, taip ir val
džios nariai.

Filmai
Po prakalbų Jonas Gry

bas ir K. Briedis rodė fil
mus iš Lietuvos. Susirinku
siems labai patiko, o didžiu
lio įspūdžio darė tai filmas, 
kuriame 10,000 jaunuolių 
šoko, linksminosi, dainavo, 
o dar didesnė minia tais 
žaidimais gėrėjosi.

Patarčiau, kad visur lie
tuvių kolonijose būtų rodo
mi filmai iš Lietuvos, nes 
žmonės paveiksluose mato 
tuos didelius pasiekimus ir 
tai yra geriausias atmuši
mas priešų melų* kurie vi
saip Lietuvą niekina.

Nors susirinkusi publika 
buvo pirkusi bilietus į ban
ketą, bet pirmininkui atsi
kreipus aukų padengimui 
filmų iškaščių dar suauko
jo $28.55. Tas parodo, kad 
susirinkusiems patiko pra
kalbos, filmai ir banketas.

Skaniai valgius pagami
no gaspadinės R. Čiuladie- 

nė, J. Šleivienė, E. Krali- 
kauskienė, F. Kodienė, N. 
Baraišienė. Prie stalų išne
šiojo M. Milvidaitė ir K. 
Galinauskaitė.

Surengimo komisijoje bu
vo S. Penkauskas, Ig. Čiu- 
lada, J. Kodis, V. Krali- 
kauskas ir B. čiulada, o pa- 
galbėjo — J. Rudis.

Varde komisijos ir “Lais
vės” tariu didelį ačiū gas- 
padinems, patarnavusioms 
vakarienėje, filmų rodyto
jams, visiems svečiams ir 
viešnioms už atsilankymą.

S. Penkauskas

Detroit, Mich.
Staiga susirgo Walteris 

Norkus; Norkienė 
taipgi serga

Spalio 1 d. Vladą Norkų 
ištiko didelė nelaimė. Ryte 
išvyko jis į Fordo dirbtuvę 
dirbti, ten gavo pavojingą 
širdies ataką. Buvo par
vežtas į namus pusgyvis; 
tuomet buvo nugabentas į 
ligoninę, kur sunkiai kovo
jo su" mirtimi. Vladas Nor
kus tebėra General Hospi
tal, Woodward and Divison 
gatvių kampo, antrą j ame 
aukšte.

Vlado žmona, Anna Nor
kienė, taipgi serga, yra gy
dytojo priežiūroje.

DetroitieČiai draugai ra
ginami atlankyti ligonius ir 
suraminti juos.

Norkai gyvena po num.

FILMAI IŠ LIETUVOS
BINGHAMTON, N. Y. — Spalio 22 d. 7-tą valandą 

vakare Sokolovna salėje.
: SCRANTON, PA. — Spalio 23 d. 3-čią vai. po pietų 

Lietuvių Piliečių Klubo patalpose, 1810 Jackson St., 
West Side.

OZONE PARK, N. Y.,Spalio 29 d. 7-tą vai. va
kare, Kultūriniame Centre, 102nd St. ir Liberty Avė.

NEW HAVEN, CONN. — Spalio 30 d. 2-rą vai. po 
pietų, Lietuvių Klubo salėje, 243 Front St.

Filmus rodys Jonas Grybas ir Klemensas Briedis 
iš Ozone Park, N. Y.

8199 Rathbone Ave., Det
roit, Mich.

Linkiu abiem draugam 
Norkam sėknri n g a i pa
sveikti 1

Draugas

Binghamton, N. Y.
Sveikiname Urugvajaus 

“Darbą” 25 metų sidabri
nio jubiliejaus proga.

Prisidedame su aukomis 
draugai ir draugės rėmėjai 
mūsų pažangias spaudos.

LLD 20 kuopa, taip ir vi
si, linki ’’darbui” dar daug 
metų gyvuoti ir tęsti savo 
pažangų darbą ir ateityje 
už taiką, prieš karą ir už 
visų tautų vienybę visame 
pasaulyje.

Sveikina sekami:
LLD 20 kuopa $5; H. Žu

kas $3, Ig. ir M. Liužinai $2, 
J. A. Stroliai $2, A. J..Na
valinskai $2. Po $1: O Wel- 
his, M. Kazlauskienė, V. 
Zmitraitė-Miller, J. K. Vai
cekauskai. Viso $17.

Linkime ilgiausių metų 
“Darbo” personalui, bend
radarbiams ir visiems skai
tytojams.

Visiems prisidėjusiems 
prie sveikinimo tariu šir
dingą. ačiū.

Helen Žukas

Buenos Aires. — Pasi
traukė iš armijos 10 gene
rolų, protestuodami prieš 
karo ministrą generolą Ro
dolfo Larcherį.



Prakalbos! FIL M AI - T E A T R AI
JLAISV£S' VAJUS

(Tąsa iš J-mo uusl.)
jos išgyvuotus metus—$50. Lai skleidžia naudingas ži
nias mums suprantama kalba. Ilgiausių metų mano mie
lam laikraščiui ‘Laisvutei’! O. K., newyorkietey

Plymouth, Pa.
“LLD 97 ir LDS 60 kuopų piknikas spaudos naudai 

(rugp. 21 d.) pavyko. Iš pelno abi kuopos skiria po $25 
‘Laisvei’ jos 50 metų sukakties proga — $50. Taria — 
Gyvuok ir šviesk darbo žmones, brangioji ‘Laisvute’, dar 
ilgus metus!’

“Taip pat pikniko dalyviai sveikina ‘Laisvę’ 50 metų 
Jubiliejaus proga. A. Globičius sveikina po $1 už metus 
Aukų yra gauta:

A. Globičius

F. Mankauskas, Tunkhannock, Pa.-----------
Plvmouthietis V. ---------------------------------
J. ir K. Vaičekauskai, Binghamton, N. Y.
E. Čereškienė, Warrior Run, Pa.-----------
Mary Gilvickienė, Pittston, Pa.--------------

$50.0C 
20.0( 
10.0t

5.0(

5.0f 
l.Of 

“Viršminėti sveikintojai linki ‘Laisvei’ gyvuoti da’ 
daug, daug metų, šviesti darbo liaudį. Viso prisiunčit

S. Norkus, Pittston, Pa. _

Harrison, N. J.
“Mieli Draugai: Čia randate čekį sumoje $60. Da 

linasi sekamai—nuo SENO JONO $30 ir nuo HARRI 
ŠONO SENUTĖS $30 Mes abu linkime laikraščiu’ 
‘Laisvei’ ilgiausių metų gyvuoti! Viso gero. J. Marcin 
kevičius, Harrison, N. J.”
NUOPA VIENIŲ ir ORGANIZACIJŲ AUKŲ GAUTA: 

Massachusetts lietuvių org. (per J. Jaskeyich) $273.67 
F. Kazokienė ir Suzanna Kazokaitė,x<Iamaica, NY 3o.00 
Sophie Petkus, Brooklyn, N. Y (antra dalis) .. 30.00 
Vera Smalstienė, Livonia, Mich .........  25.00
F. A. Žukų pare (per C. R.) Ludington, Mich, .. 1650 
J. Daukus, Southfield, Mich. 
Nuo Miamiečių

Sekmadienio popietį, spa
lio 23 d., Kultūrinio Namo 
patalpoje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Bark, vietos 
Moterų Klubas rengia svar
bias prakalbas.

Lapkričio mėn. pradžioj 
Amerikos piliečiai rinks 
st Hes prezidentą. Du kan
didatai į prezidentus. Kož- 
aas jų kas dieną sako pra
kalbas, siūlo daug gražių 
io partiją. Lietuviams bal
suotojams reikia pasitarti 
iėl šalies rinkimų. Apie rin
kimus kalbės A. Bimba.

Praeitą vasarą Lietuvo- 
e lankėsi daug ekskursan
tu ir kiekvienas nori dau- C z
yiau išgirsti apie senąją tė
vynę. Trumpų pranešimų 
ūrdėta.

Bet IEVA MIZARIENĖ 
ladarys ilgesnį ir išsames- 
lį pranešimą apie Lietuvą, 
kurioje jai teko proga išbū- 
i du mnėesius.

Aido Choras, Mildred 
Mensler vadovystėje, suti
ko padainuoti.

Kaip visuomet, klubietės 
svirs kavos, prikeps pyra
go ir, programai pasibai
gus, dalyviai galės pasival
anti. Pradžia 2:30 v.

Kviečia Klubietės

N c pa j) rastai įs pii d i n g a 
drama

Praėjusį trečiadienį ma
žutėliame teatrėlyje St. 
Marks Playhouse New Yor
ke ant 2nd ties 8th St. buvo 
suvaidinta drama “Deep 
Are the Roots”. Ją parašė 
Arnaud d’Usseau ir James 
Gow. Ji vaizduoja socialinę 
padėtį mūsų krašto pietuo
se. Tai nepaprastai gili, 
svarbi ir įspūdinga drama. 
Joje ryškiausiai atspindi 
dabartiniai santykiai tarpe 
negrų ir baltųjų pietinėse

J. Žvingila, Tariffville, Conn.

16.00
16.00

10.00
10.00
10.00

well, ir tarnaitė Honey Tur
ner.

Aktorių kolektyvas pui
kus. Tai. man atrodo, visi 
pirmos klasės artistai. Ypač 
Brett Charles rolėje pui
kiai vaidina įžymusis akto
rius Lincoln Kilpatrick, < 
Genevra I angdoniūtės ro-i LMS t mis sta. 
leie Loretta Leverse. Ne- L A.i__ _ n___

v I

galima nė įsivaizduoti ge
resnio senatoriaus Langdo
no rolei aktoriaus už Ed
win Cooper. Didvyrio moti
nos rolėje Gertrude Jean- | 
nette parodo savo didelį ta- j 
lentą.

Neapsiriks ir nesigailės 
tie niujorkiečiai, kurie šią 
dramą “Gilios yra šaknys” 
savo akimis pamatys. Ra
ginu ir lietuvius, geras dra
mas mėgstančius, būtinai 
šį veikalą pamatyti.

Rep.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

kant, pasitraukti iš Britų ka
rališkos valdžios.

Keisti balsavimai. 8 
Į balsai už respubliką. 
| balsavo 775,978. Tai

Muziko Balevičiaus 
antkapis atidengtas
Sekmadienio popietėje 

prie Prano Balevičiaus ka- 
oo Cypi ess Hills kapinėse balsavo 775>978 Tai tjek 
susirinko didžiulis būrys !balsų paduota šalyje, kuri tu- 
li-ctuvių. Jonas Juška paaiš-Įrj virš 12 milijonų gyventojų, 
kino, kad čia susirinkome Mat, toje šalyje negrams ir

° (atidengti antkapį., kuris bu-’ maišyto kraujo žmonėms, ku
uz-rių yra apie 10 milijonų, 

drausta dalyvauti balsavimuo
se. Tik baltieji teturi tą teisę.

Tai tokia “demokratija” ten 
Tai kolonialinė 
kuriai ne vieta 

civilizuotame pasaulyje.

tytas. Dalyvavo ir Prano 
sesutė Margaret Carter, at-j 
vykusi iš Pittsburgho. (viešpatauja.

Paaiškinęs plačiau apie “demokratija, 
■ muziko Balevičiaus gyveni- 
I mą, veiklą ir tragišką mir- 
I tį, J. Juška perskaitė tam I 
I momentui pritaikytas eiles.

Iš kapinių visi susirinko 
į Lietuvių Kultūros Centrą, 
Ozone Park, N. Y. čia bu-į 
vo atlikta tam momentui 
pritaikyta programa. R. 
Mizara savo kalboje nurodė, 
kad Pranas Balevičius savo 
muzikaliniais kūriniais pa
sistatė garbingą paminklą. 
Kaipo kompozitorių, Balevi- 
čių dabar pažįsta ne tik 
Amerikos lietuviai, bet ir 
Lietuvos žmonės.

Aido Choras, moterų cho
ras, moterų kvartetas, Jes- 
kevičiūtė-Young, jKazokytė, 
Brazauskienė ir Kaškiau- 
čiaus ir Brazauskienės du
etas dainavo Prano Balevi
čiaus muzika apvilktas dai
nas.

Jurgis Klimas nufilmavo 
visą programą.

Vėliau visi susirinkusieji 
buvo pavaišinti arbata su 
pyragaičiais. Rep.

K. S. Karpius CIevelando 
“Dirvoje” rauda, kad “vaduo
tojų” rengtas Clevelande Žal
girio mūšio sukakties minėji
mas buvo dar vienas eilinis 
nusivylimas.

Jis pastebi, kad “nepasiro
dė nė vienas senosios kartos 
lietuvis... kažin ar buvo 200 
asmenų programai išklausyti. 
Apsivylimą pareiškė net keli 
naujieji lietuviai.”

Vadinasi, į jubiliejinį paren
gimą susirinko tik dipukų gru
pelė ii’ tie sėdėjo nusivylę.

Jonas Vengris toje pačioje 
“Dirvoje” taipgi nusivylusiai 
klausia, “ar Dirva respubliko
nų organas.” Matyt, jis linkęs 
demokratų kandidatą Kenne
dy remti, o jo skaitomas laik
raštis—už Nixona.

Nusivylimas seka nusivyli
mą.

Klastauskų sukaktis 
gražiai paminėta

Pereitą šeštadienį Kas- 
močiūtės salėje, Great 
Neck, N. Y., įvyko nepa
prasta sueiga. Prisirinko 
publikos, daugiau, negu ti
kėtasi. Vėliau pribuvusiems 
reikėjo paruošti daugiau 
vietų.

Tai buvo draugų Klas
tauskų 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties minėji
mas. O kadangi Klastaus- 
kai plačiai žinomi ir turi 
daug giminių bei draugų, 
tai ir nenuostabu, kad tiek 
daug svečių susirinko.

Stalai jau iš anksto buvo 
puikiai papuošti rudeninė
mis gėlėmis ir apkrauti 
įvairiais valgiais bei gėri
mais, kurių niekam nesto- 
kave.

Pasivaišinus Povilas Be
eis, vakaro pirmininkas., 
paaiškino šios puotos tikslą 
ir kelis svečius perstatė pa
kalbėti. Jie palinkėjo ge
riausios laimės ir ilgiausių 
metu Klastauskams. Pa- 
kvesti pakalbėti Klastaus- 
kai nuoširdžiai padėkojo 
puotos rengėjams ir sve
čiams. Kad geriau atžymė
ti savo vedybų, veiklos ir 
“Laisvės” jubiliejų, Klas- 
tauskai paaukojo $50.00.

Prieš kelerius metus net 
septyni broliai Klastauskai 
buvo į Great Necką susi
rinkę. Šiuo metu jau trys 
broliai mirę, c du sirginė- 
ja. Tai dalyvavo tik ju
biliatas Pranas ir jo bro
lis Kazys. Reikia pasakyti, 
kad visi 7 Klastauskai — 
pažangūs žmonės.

Šią jubiliejinę puotą su
ruošė Great Necko Lietu
vių Piliečių Klubas, kurio 
Klastauskai yra veiklūs na
riai. Rep.

ATSIPRAŠOM E
Frank Bepirštis per Ire

ną Levanienę atsiuntė 
“Laisvės” jubiliejaus fon
dui $5, bet per klaidą jo do
vana buvo paskelbta A. Be
pirščio vardu. F. Bepirštį 
atsiprašome už klaidą.

Nežinau, ar-ši.puiki dra
ma bus nukelta į Broadway 
ir vaidinama kuriame di
desniame teatre. Turėtų 
būti. Nė kiek neabejoju, jog 
ji turėtų didžiausio pasise
kimo. Šį kartą drama buvo 
suvaidinta tiktai mažai 
grupelei sukviestų spaudos 
atstovų, tik, matyt, dėl iš
bandymo. Suėjo tik keletas 
desėtkų “smalsių” žiūrovų, 
kurie puikius aktorius pa
lydėjo ilgais ir nuoširdžiais 
aplodismentais.

Dramos “Deep Are the 
the Roots” (“Gilios 
šaknys”) tema daug 
tokia: Štai labai
pietinė aristokratiška 
m a — tėvas 
rys. Pas 
daug metų tarnauja negrė 
tarnaitė. Ji turi sūnų, kuris 
puikiai išaugintas ir iš
mokslintas. Jį faktinai iš
auklėjo ir globojo šeimi
ninko senatoriaus Langdo- 
no vyresnioji duktė Alice. 
Jinai todėl jį ir laikė savo 
nuosavybe. Šis jaunas jos 
“auklėtinis” sugrįžta i š 
karo apdovanotas medaliais 
su leitenanto laipsniu, did
vyris. Pasirodo, kad beveik 
vienų metų su jaunuoliu

I negru yra jaun e s n i o j i 
Langdono dukfė Gehevra. 
Jiedu vaikais būdami gra
žiai sutiko, gražiai žaisda
vo, kaip tikri brolis ir sesu
tė. Ir dabar mergaitė laukė 
jo sugrįžtant.

Alice savo auklėtiniui jau 
buvo paskyrusi ir ateitį. 
Jis, sugrįžęs iš karo, turės 
važiuoti į šiaurius ir ten 
siekti labai aukšto mokslo. 
Bet jis atsisakė jos klausy
ti. Ji nesupranta, kaip tai 
jis gali jos nebeklausyti! 
Mat, jaunuolis, didvyris 
Brett Charles nori čia pasi
likti, būti negrų mokyklos 
vedėju ir kovotoju už neg
rų teises. Prasideda bėdos. 
Dar, be to, paaiški, kad 
Brett ir Genevra yra įsi
mylėję! Senis Langdon ap
kaltina Brett pavogime 
laikrodėlio, Alice pašaukia 
šerifą jį suareštuoti. Šeri
fas su dviemis deputa
tais jaunuolį, veteraną, did
vyrį, baisiai sumuša ir įme
ta. į kalėjimą.

Senio Langdono pasiuti
mas nebeturi ribų. Jis žada 
amžinai Kovoti prieš negrų 
pastangas laimėti teises. 
Alice pamato suokalbį prieš 
jaunuolį ir sąžinės gražia
is a pasitaiso ir pažada jam 
padėti kovoti už negrus.

Apart šių keleto charakte
rių, dar yra įtrauktas Alice 
sužadėtinis rašytojas How
ard Merrick iš šiaurės, vie
tos 'politikierius Roy Max-

Iš LLD 185 kuopos 
susirinkimo

Kuopos susirinkimas įvy
ko spalio 12 d. Narių nema
žai dalyvavo. Daug svarbių 
klausimų buvę apsvarstyta.

Trečiosios turistų grupės 
pasitikimui prakalbos ge
rai pavyko, dar ir pelno li
ko $12. Suruošimu prakal
bų pasidarbavo Mikulėnas 
ir Grybas.

Daugėlienė ir Grybas ra
portavo iš šveturgimių gy
nimo susirinkimo. Kad ge-

yra 
maž 

turtinga 
šei-

ir dvi dukte- 
juos per labai

Jonas Vaznys, Richmond Hill, N Y 
K. E. Žukauskas, Seattle, Wash. ..
B. ir O. Stakėnų parė (per F, 

Žuką) Ludington, Mich. 
Helen Stankus, Bethlehem, Pa. . ..
Š. Pensininkas, Brooklyn, N- Y. ... - ■ • j
A. Venskevičius, Stougįjfpjp Mass. .........   5.0p L.iau pasiruošti šiam svar-
Mary ir Al Dobiniai, Cambria Heights, N. Y. . . . 2*22 t bi a m darbui,' '' nusitarta 

šaukti kitą suširinkimą spa
lio 25 d. Svarbiausias dar
bas — sukėlimas finansinės 
pagalbos. Grybas nusiskun
dė, kad jis užimtas kitais 
darbais, tai jo vieton iš
rinktas Mikulėnas.

Sekr. Briedis raportavo, 
kad kuopa turi 59 pilnai 
pasimokėjusius narius ir 
tik vienas tėra nepasimokė- 
jęs. Abi knyp-os baigiamos 
nariams išdalinti.

Mirus kp. pirmininkui K. 
Anskiui, nutarta per “Lais
vę” užuojautą pareikšti.

Sekamas susirinki m a s 
įvyks lapkričio 9 d. Visi na
riai prašomi įsitėmyti.

Kp. Narys

.. 6.00

... 6.00 

... 5.00 

... 5.00 

... 4.00 

... 2.00 

... 2.00
Po$l: J. Chapas, Des Moines, Iowa; A. Kaladinskas, 

Rumford, Me.; P. Kreshounas, Philadelphia, Pa.; U. Ši- 
moliunas, Binghamton, N. Y.; A. Bloznelis, Catskills, 
N. Y.; R. Zaluba, Medway, Mass.; P. Sakat, Patersan, 
NJ.; B. Kirstuk. Cleveland, Ohio.; L. Žemaitienė, Hart
ford, Conn.; W. Kulik, Ulster Park, N. Y.; Mary Was- 
sell, E. Pittsburgh, Pa.; F. Klaston, Huntington. L. 
I.; P. Beeis ir Paul Kutkus, Great Neck, N. Y.

Dėkojame visiems už gražias aukas, vajininkams 
už pasidarbavimą ir tiems, kurie gavo naujų skaitytojų. 
Vėliau bus daugiau.

Antosė Garland, Nanaimo, Canada . .

S. Petronis, Athol, Mass.........
G. Kranch. Great Neck, N. Y 
J. ir E. Miller, Miami, Fla. ..

A. Reinhardto tapybos 
jubiliejinė paroda

Pranešama, kad įžymusis 
lietuvis dailininkas Adolfas 
Reinhardtas vėl turės savo 
tapybos kūrinių parodą. 
Tai bus jubiliejinė paroda. 
Joje bus išstatyta per pas
kutinius 25 metus jo sukur
tieji kūriniai. Tai bus labai 
įdomi paroda. Kaip žinia, 
A. Reinhardtas jau yra per 
visą šalį išgarsėjęs abstrak- 
tės tapybos atstovu. Jo pa
roda taip pavadinta: “Ab
straktaus meno dvidešims 
penkeri metai”.

Dailininko Reinhardto 
kūrybos paroda prasidės 
spalio 17 d. ir tęsis iki lap
kričio 5 d. Vieta: Betty 
Parsons Gallery, 15 East 
57th St., Manhattane. Ta
pybos meną mėgstantieji 
lietuviai kivečiami šią ne
paprastą parodą pamatyti.

Motery atydai
Vietos Moterų Klubo su

sirinkimas įvyks spalio 19 
d., Kultūrinio Namo patal
poje. Yra keli labai svar
būs organizaciniai reikaliiv 
aptarti. Kurios narės pra
eitame susirinkime nepasi
ėmė knygos “Eikite, mišios 
pasibaigė”, ateikite pasiim
ti. Bus narėms išduota ir 
kita knyga — “Žvilgsnis į

Susirinkimas pras i d ė s
30 v.v. Valdyba

PRANEŠIMAI

Laisves Administracija

Filmy rodymai
Buvo rašyta, kad LDS13 

kuopa rengia filmų iš Lie
tuvos rodymą spalio 29 d., 
Ozone Park, N. Y. Bet da
bar pasirodo, kad tą vaka
rą yra užregistravusi LDS 
46 kuopa. Tokiu būdu filmų

rodymas bus tą dieną LDS 
46 kuopos ruošiamas.

Dabar susitarta su J.
Grybu, kad LDS 13 kuopos 
filmų rodymas įvyktų lap
kričio 19 d., Liet. Kult. 
Centre, Ozone Park, N. Y.

Prašomi tai įsitėmyti.
LDS 13 k p. komitetas legatų.

Laivų statybos konferen
cijoje, kurioje delegatai at
stovauja 85,000 darbininkų, 
nutarė sukelti streiko rei
kalams fondą. Konferenci
joje dalyvauja virš 300 de-

Policijos viršininkai pa
varė iš darbo policininką 
Angelo Fallettą, 40 metų 
amžiaus, nes sugavo, kad 
jis imdavo nuo valgyklų sa
vininkų kyšius. Jis bus dar 
ir teisiamas.

Mūsų Aido Choras, kuris dainuos Moterų klubo prakalbose sekmadienį, spalio 
23 d, “Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Parke, 2:30 v. popiet.

Mechanikai Lo c k h e e d 
Aircraft Co. fabrike baigė 
streiką-su mažu algų lai
mėjimu. Streikavo 1,600 
mechanikų.

J. Vait kūnas, iš Montevideo, 
Uruguay, ieško savo jaunų dienų 
draugo Šilinio iš Taraldžių kaimo. 
Dabar Šilinis gyvena kur nors Ame
rikoje, gal New Yorko apylinkėje. 
Jis yra iš jaunų dienų muzikantas. 
Jam yra “Laisvės1' redakcijoje nuo 
J. Vaitkūno laiškas. Šilinis pra
šomas atsišaukti, arba tie, kurie j] 
pažįstate, praneškite “Laisvės“ ad
resu.

Montello, Mass.
Pasinaudokite Proga 

Nuvažiuoti j New Yorką
Spalio (Oct.) 22 d. Vyrų 

Dailės Grupė rengia “šurum- 
Burum” Tautiško Namo žemu
tinėje salėje, 8 Vine St., 7 vai. 
vakare. įėjimas tik 25c. Tame 
parengime vietiniai ir iš apy
linkės galės užsiregistruoti va
žiavimui j New Yorką, į “Lais
vės” koncertą busu su Vyrų 
Dailės Grupe lapkričio 6 die
ną. Koncertas prasidės 3-čią 
valandą popiet, Schwaben 
Hall, 474 Knickerbocker Ave., 
Brooklyn, N. Y.

MONTELLO, MASS.
Pažangiųjų Organizacijų Parengimai

Montello Vyrų Dailės Grupė ren
gia “šurum - burum“ spalio (Oct.) 
22 d., 7 vai. vak., Liet. Taut. Namo 
apatinėje salėje, 8 Vine St.

Montello Moterų Apšvietos Klu
bas rengia silkių vakariene lapkri
čio (Nov.) 12 d., Liet. Taut. Name.

“Laisvės” naudai vakarienė įvyks 
gruodžio (Dec.) 10 d.

Kviečiame visus atsilankyti į šiuos 
parengimus pasilinksminti, užkąsti, 
pasivaišinti. (84-85)

PHILADELPHIA, PA.
Prašau visas Lietuvių Literatu^ 

ros Draugijos ' 6-tos apskrities kuo> 
pas pilnai pasiruošti vykimui į ap
skrities konferenciją, kuri įvyks 
spalio (Oct.) 23 d.. 12 vai. dieną, 
Lietuvių klubo salėje, 339 E. 4th 
St., Chester, Pa. Po konferencijos 
bus draugiška vakarienė 5 valandą.

Pastaba: Šiai konfcrenciijai pa
tartina pamiršti senojo papročio 
formalumus kas link išrinkimo de
legatų, pagal kuopos narių skaičių. 
Kviečiami atvykti ištisų kuopų na
riai, be jokių ceremonijų... Kviečia
mi atvykti ir LDS nariai, kaip sve
čiai... Užtikrinu, kad visi būsite 
patenkinti šioje konferencijoje. Tad 
kviečiama visa pažangioji bendruo
menė atsilankyti.

LLD 6 Apskr. sekr.
J. Kazlauskas (81-82)

Konstantinas Anskis
MIRĖ SPALIO 8 DIENĄ

Mūsų kuopos nariai ir valdyba reiškia gilią 
užuojautą Juliai Anskienei ir visiems 

giminėms ir draugams.
ALDLD 185 KUOPA 

Ozone Park, N. Y.

PARSIDUODA NAMAS

Queens Village parsiduoda 7 rū
mų namas, 4 miegrūmiai, field stone 
frontas, alumino storm langai, nau- 

šėpukės virtuvėje, par- 
ištisai visą namą, ga- 
Lengvai 
Ištaisytas 
priežastis

MATTHEW A
BUTUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

pertaisomas 
atikas. Mir- 

pardavimo. 
todėl kaina

jos beržo 
quet grindys 
su šildomas.
ant 2 šeimų.
tis šeimoje
Greit norime parduoti, 
tik $18,990.

Telefonas HO. 4-8491. (81-84)
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Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St




