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KRISLAI
A. Verzclova Stokholme.
Apie “vaduotojus.” 
L. Prūseikos žodis.

A’ašo R. Mizara

Liepos 21 d. sukako 18-ka 
metų, kai Liaudies Seimas pa
skelbė Lietuvą tarybine res
publika.

Laikas taip greit bėga—vi
sa tai rodosi įvyko tik vakar!

Liepos 21-oji, taigi, Lietuvos 
istorijoje pasiliks žymiausia 
šieną.
' 1960 metais sukaks 20 me
tų nuo paskelbimo, kad Lietu
va turi būti socialistinė, bet 
jau dabar Lietuvos spaudoje 
skaitome apie ruošimąsi iškil
mingai atžymėti tą sukaktį.

Jei Amerika puls Iraką, bus J. Tautų žvalgai 
sako Nasseris JAV marinai z Beirutas. — L__ikas karas

Kairas. —Nasseris, Jung- i nei Arabų Respublikai pil- 
tinės Arabų Respublikos niausiai atidengė Amerikos 
prezidentas, padarė pareis- nusistatymą linkui 
kimą. Jis apibūdino Ameri
kos marinų i'kėlimą į Liba- į Amerika negerbia ir Jung- 

’ j “atvirą agresiją | tinių Tautų.
Kas dėl Irako, tai Jung--!

arabu
šalių, o taipgi įrodo, __

na, kaip
prieš arabų žmones”.

Nasseris. tarpe kitko, sa- t’nė Arabų Respublika pa
ko: “Iškėlimas. Amerikos reiškia, kad bile 
ginkluotųjų jėgų į Libaną 
sudarė pavojų- pasaulinei 
taikai ir tiesioginį grūmo
jimą arabų šalims.

“Tai yra aišku, kad Ame
rikos valdžia naudoja suki
limą Libane kaipo priedam j 
gą okupavimui Libano iri

I grūmojimui Viduriniams!
Rašytojas Ant. Venclova žy-; Rytams. Ši intervencija ir I suimta iki 6,000,000 

mi savo laiške: daromi kaltinimai Jungti-1 cukrinių runkelių.
“Rytoj išskrendu į Stokhol-j 

mą, į Pasaulinį rtaikos kongre-Į 
są. Tikiu, kad tai bus labai 
naudingas tarptautinis susirin
kimas. Jame dalyvauja nema
ža įvairių profesijų mūsų ša
lies žmonių, jų tarpe, rodos, 
ir apie 10 rašytojų — Ticho- 
novas, Erenburgas, V. Vasi- 
levskaja, Korneičiukas, Surko
vas ir kit...”

Laiškas rašytas liepos 12 d., 
o Kongresas turėjo prasidėti 
liepos 16 d.

Atsižvelgiant į visą tarptau- 
inę situaciją, Pasaulinės 
kos šalininkų kongresas 
milžiniškos reikšmės.

agresija 
prieš Iraką bus skaitoma 
agresija prieš Jungtinę 
Arabų Respubliką. Pasta
roji atliks savo pareigas 
bendroje gynyboje atitin-i 
karnai Arabų Kolektyvio I 
susitarimo dėsniams.”

Maskva. — Šiemet

yra_______  — Libane
Jungtinių Tautų žvalgai, 
kurie buvo pasiųsti tikrini
mui, ar atvyksta sukilė-

! liams pagalba iš Sirijos. Jie 
nerado įrodymų, kad būtų 
Sirijos pagalba.

Jungtinių Tautą žvalgų 
komanda pareiškė, kad jie 
nieko bendro neturės su 
Amerikos marinais, nes 
tam “nėra jokio pagrindo”.

500,000 prieš 
intervenciją

Pekinas. — Virš 500,000 
žmonių susirinko prie Tai
kos V artų ir pro testavo 
prieš Vakarų intervenciją į 
Vidurinius Rytus.

Kiniečiai sveikino naują
ją Irako vyriausybę kaip 
tos šalies tautinio išsilaisvi
nimo valdžią. Jie pasižadė
jo teikti visokią pagalbą Li
bano liaudžiai kovoje prieš 
užsienio interevnciją.

JAV marinų iškėlimas vienija 
į libaniečius prieš intervenhis

ta i- 
turi

Taip, nūdieninė tarptautinė 
situacija yra labai opi — ku
pina netikėtumų, pilna ir pa
rako.

Jokio rimto pasiteisinimo ne
turi tie, kurie pasiuntė gink
luotąsias jėgas į Libaną ir Jor
daną.

Anglijos valdžia sako:
—Jordano karalius bijosi, 

kad liaudis jo neišverstų iš 
sosto, tai mes pasiuntėme ka
riuomenės dalinius jam sau-

Jeigu Husseinas mano, kad 
jį gali liaudis nuversti, tai, va
dinasi, jis yra jos priešas; jis 
pats turi nešdintis iš Jordano 
laukan. Juo greičiau tai pa
darys, tuo bus geriau jam pa
čiam ir Jordanui.

“kon-Dėl to “vaduotojų 
ttreso,” kuris neper seniai įvy
ko Bostone, tautininkų, kleri
kalų ir socialdemokratų laik
raščiai labai daug prirašė. Bet 
jie nedrįsta pasakyti, jog tai 
buvo cirkas, o ne kongresas, 
nežiūrint to,- kad jį laimino 
pabėgėliai vyskupai, Padols- 
kis ir Brizgys.

paklydusia

pabėgęs iš 
pabėgo po 
jam užpy- 

kalnie-

Clevelando “Dirvos” kores
pondentas pasakoja, jog “kon
grese čikagiškės “Sandaros” 
redaktorius M. Vaidyla pasi- 
r o d ė “negudria 
avim/.”

L. šimutis buvo 
pirminio kystės — 
to, kai tautininkai
lė karšto vandens už 
r i aus.

Na, o kaip ten pasirodė “va
duotojas” P. Grigaitis? Skai
tykite :

“Dr. P. Grigaitis įsikando 
cigaretę į dantis (!) ir vis tai
kėsi brėžti degtuką tada, kai 
bvko giedamas tautos himnas. 
Visa laimė, kad degtukas neįsi- 
žiw>ė, bet nejauku buvo, kad 
Tarybos sekretorius cigaretės

Irakas pasiskelbė 
respublika

Bagdadas. — Nuvertus 
karaliaus Feisalio valdžią 
ir susidarius naujai vyriau
sybei su premjeru Kassem 
priešakyje paskelbta, 
nuo dabar Irakas jau 
'respublika.

Naujoji valdžia sako,
šalyje viskas ramu. Žmonės 
eina į darbą, 
atidarytos, armijos daliniai

kad 
yra

kad

Kinija jau pažadėjo savo 
pagalbą arabų tautoms

Pekinas. — Kai tik pasie- žmonės turi pilną teisę pa
ke žinia, kad Jungtinės sirinkimui valstybinės for- 
Valstijos iškėlė marinus į į mos ir valdžios.
Libaną, tai Kinijos vyriau- “Mes išvien su kitomis 
sybė padarė pareiškimą, I Azijos ir Afrikos tautomis 
kuriame tarpe kitko sako: j ir kitų šalių taiką mylinčiais 

“Kinijos Liaudies Res- i žmonėmis. 600,000,000 Kini- 
publikos vyriausybė ir Ki- i jos gyventojų, suteiksime 
nijos žmonės griežtai pro- pilniausią pagalbą arabų 
testuojame prieš Jnugtinių į tautoms jų teisingoje kovo- 
Valstijų agresiją... Mes rei-i je už laisvę.
kalaujame, kad Jungtinės i “Jeigu Jungtinės Valsti- 
Valstijos tuojau pasitrauk-! jos tuojau neatšauks savo 
tų iš Libano, nes šis jų pa-1 karines jėgas ir neatsisa- 
sielgimas pastatė į pavojų i kys nuo agresijos Libane, 
pasaulinę taiką... Joki pasi- j tai jos pačios turės suval- 
teisinimai negali pridengti gyti vaisius savo pačių dar- 
šio pliko agresijos pasiel- bo...
gimo... Kiekvienos šalies nijos pareiškime.

”, taip sakoma tame Ki-Jis pažymi, kad marinų 
libanie- 

Vaka- čius kovai prieš esamą pre
zidentą Chamouną ir int-or- 

Liba-1 vemtus.

busi Beirutas. —- “Amerikos 
tonų! marinų iškėlimas i Libaną iškėlimas sujungė

Kalbėdamas 
pasiuntimą 
į Jordaną, 
dar labiau

Japonai neužgiria 
intervencijos

Tokio. — Japonijos užsie
nio ministras Fujiyama pa
reiškė, kad jo šalis neužgi
ria intervencijos į Viduri
nius Rytus, 
apie Anglijos 
parašiutininkų 
jis sakė: “Tas
pablogins situaciją Viduri- 

krautuvės niuose Rytuose.”
Ta patį jis sakė ir apie 

grįžo į kareivines. Neužil- JAV marinų iškėlimą į Li
go bus visuotini parlamen
tiniai rinkimai.

Irakas randasi tarpe Jor
dano, Sirijos, Turkijos, Ira
no, Persijos užlajos ir Sau
di Arabijos. Jis užima 171,- 
600 ketv. mylių ir 
5,500,000 gyventojų.

baną.
Japonų spauda rašo, kad 

užsienio intenevneija į ara
bu šalis yra “pavojinga tai
kai.”

turi HUSSEINAS NORI 
KARO PRIEŠ IRAKĄ 
Amanas. — Jordano ka

JORDAN REIKALAUJA I ralius Husseinas pasiskel- 
Iš AMERIKOS KŪRO .
Washingtonas. — Jorda

nas aliejų, kerasiną ir kitus 
skystus “degalus gaudavo 
iš Irako. Jordano karalius 
Husseinas, kuris piktai nu
sistatęs prieš naują Irako 
valdžią, žino, jog daugiau 
to negaus. Todėl jis reika
lauja tų dalykų iš Ameri
kos.

bė, kad jis yra karalius ir 
Irako, kur liaudis nuvertė 
jo pusbrolio valdžią.

Pasiskelbti abiejų šalių 
karalium jam buvo lengva, 
bet atsiekti to kitas daly
kas. Todėl jis reikalauja, 
kad Anglija ir Jungtinės 
Valstijos karu nuverstų da
bartinę Irako valdžią ir pa
sodintų jį ant tos šalies ka
rališko sosto.

rų šalininkus i opoziciją,” 
rašo Sam P. Brewer.
no parlamento prezidentas 
Adei Osseiran, kuris pir
miau pala i k ė prezidento 
Chamouno politiką, dabar 
jis ir dar 30 parlamento na
rių jau pasirašė protesto! 
telegramą prieš JAV mari-j 
nu iškėlimą ir pasiuntė pre- i 
zidentui Eisenhoweriui iri 
Jungtinėms Tautoms. I 

Parlamento narys Emile 
Bustam’, kuris visada palai
kė Vakarus, taip pat išstojo 
prieš intervenciją ir Libano 
prezidentą Chamouną. Bus- 
tani sako, kad nebuvo reika
lo iškelti Amerikos marinus 
į Libaną.

Jis sako, kad Libano pre
zidentas Chamounas sau- 
vališkai pasielgė pakviesda
mas JAV marinus, kad jis 
savo politikai gavo tik 26 
iš 66 parlamento narių pri
tarimą. Bustani sako, kad 
Amerikos marinai iškelti ne 
dėl įvykių Libane, bet “to
dėl, kad buvo nuversta ka- 
r a 1 i a u s Feisalio valdžia 
Irake.”

Korespondentas Sam P. 
Brewer rašo, kad Beirute 
nebuvo to “sveikinimo A- 
merikos marinams,” apie 
k u r į pirmiau telegramos 
skelbė.

Brewer rašo, kad Cha
mounas šaukia parlamentą 
liepos 24 d., kad jis vėl 
būtų išrinktas prezidentu. 
Bet intervencijai priešingi 
parlamento nariai pareiškė, 

i kad jie nedalyvaus parla- 
i mente tol, “kol nors vienas 
j Amerikos marinas bus Li
bano žemėje.”

Libano sukilimo vadas 
Saeg Salaam, pirmiau buvęs 
premjeras, išleido atsišau
kimą, kuriame sako, kad li
baniečiai kariaus tol, iki jie 
pasieks pilną laisvę. Kas 
dėl Amerikos marinų, tai jc 
vadovaujamas Tautos Fron
tas “ieškos pagalbos laisvo
se šalyse ir kariaus, iki in
tervencija bus atmušta.”

Vėliausios minios
Maskva. — Tarybų Są 

jungos vyriausybė siūlo 
tuojau šaukti viršūnių kon
ferenciją, kurioje dalyvau
tų: Anglija, Francūzija. 
Jungtinės Valstijos, Tary
bų Sąjunga ir Indija, pasto
jimui karui kelio. Sako, kad 
kiekviena atidė 1 i o j i m ų 
diena artina baisų karą.

Maskvos pasakė karštą kal
bą. Jis sakė kad, jeigu rei
kės, arabai kariaus kol in- 
terventai bus atmušti.

Beirutas. — Libano suki
lėliai apšaudo Amerikos 
lėktuvus. Vieną nušovė ir 
septyn's sugadino.

Beirutas. — Amerikos 
marinai raportavo, kad Li-New Dehli. — Nehru, In- i

• ' i

di jos premjeras, pas:sakė | bano vaikai arti marinų pa- 
už Tarybų Sąjungos planą lieka “sodės” bonkų, kuriosLIZj X dl J kJCJ' | jJldJAd j XXVXX.CX UVUV0 MVXXX1

sulaukimui viršumų kon- netrukus sprogsta, 
ferencijos. * ---------------

Jungtines Tautos . — 
TSRS atstovas pareiškė, 
jeigu Vakarai nepriims pa
siūlymo tuojau sušaukti vir- 

Assad ashkar, Tautinės šūnių konferenciją, tai Ta- 
_ , pareiškė, rybų Sąjunga reikalaus

nebuvo jokio reikalo į šaukti Jungtinių Tautų 
Asamblėją.

New Dehli. — Indijos 
miestuose eina masinės de
monstracijos ir žmonės rei
kalauja, kad Anglija ir 
Amerika pasitrauktų iš ara
bų šalių.

Beirutas. — Amerikos 
marinai vis daugiau užima 
strateginių vietų Beiruto 
mieste.

iš dantų ncišėmė iki himno pa
baigos...”

Matot, kokie ten buvo cū- 
dai!..

L. Hrūseika apie tą “kongre
są“ pastebi:

“Jie patys pripažįsta, kad 
visa ta jų lietuviška mašina 
yra įrankis valstybės depart- 
mento. Mašina yra bejėgė, 
jeigu valstybės departmentas 
pasuktų kitu keliu, taikos ke
liu...

“Tie griovikai, tie nihilistai, 
apsvaigę akla neap y k a n t a 
(Lietuvai), nedrįsta pasakyti 
savo apmulkintai publikai, 
kad be atominio - vandenilinio 
karo čia neapsieisi. O tai reiš
kia griuvėsius, chaosą, anar
chiją. Tik apjakėliai, išgamos 
gali rodyti Lietuvai tokią mei
lę!..”

Tiesa, tiesa!

Anglai priešingi
TSRS PRIPAŽINO

IRAKO RESPUBLIKĄ Į iniCfVCllCljai
Maskva. — Tarybų Są

junga pripažino naujai su
sidariusią Irako respubliką. 
TSRS premjeras Chruščio
vas pasiuntė sveikinimo te
legramą Irako premjerui 
Kassemui. Jis sveikina ara
bų tautą kovoje už laisvę.

PROTESTAI MASKVOJE
Maskva. — Virš 2,000 

maskviečių demonstr a v o 
Amerikos ambasados prieš- 

kadakyje, reikalaudami, 
JAV marinai tuojau būtų 
atšaukti iš Libano.

Tuo kartu Maskvos 
jas pranešė, kad tarybinė
armija pradėjo masinius 
manevrus Turkijos pasie
nyje.

radi-

Damaskas. — Sirija savo 
karines jėgas traukia į Jor
dano ir Libano pasienius.

partijos vadas 
kad “]
Amerikai iškelti marinus į 
Libaną.”

Taigi, iškėlimas JAV ma
rinų Į Libaną ne vien iš
šaukė visame pasaulyje pro
testus, bet ir pačiame Liba
ne sujungė gyventojus prieš 
Chamouno valdžią, kurios 
“gelbėjimui” iškelti mari
nai.

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos ir Anglija! 
susitarė vieningai laikytis 
Viduriniuose Rytuose, nes 
abidvi šalys pasiuntė ten 
savo ginkluotas jėgas. Val
džios žmonės sako, kad gal 
būti rugpjūtyje bus sušauk
ta viršūnių konferencija.

Kainas. — Jungtinė Ara
bų Respublika ir Irakas pa
naujino 1948 metų sutartį - 
bendrai gintis.

Londonas. — Darbiečiai 
smerkia Anglijos ir Jungti
nių Valstijų karo interven
ciją į arabų šalis.

Londonas. — Anglijoje 
spauda griežtai pasidalino 
Vakarų intervencijos į ara
bų šalis klausimu. Kairių
jų, liberalų ir net kai kurie 
konservatyvų laikra š č i a i 
pasisakė prieš intervenciją.

Kai kurie laikraščiai tei
sina intervenciją, bet ir jie 
abejoja, “ar ji “suteiks ge
ru vaisiu.” V V

Buvo klausinėjami žmo
nes gatvėse. Jie sako, kad 
Anglijos ir Amerikos val
donai eina “ginti aliejaus 
kompanijų pelnus.”

MASĖS PRAŠO GINKLŲ 
PRIEŠ INTERVENCIJĄ
Pekinas. — Kinijoje yra 

10,000,000 musulmonų reli
gijos žmonių. Kaip tik suži
nojo, kad Amerika iškėlė 
marinus į Libaną ir susida
rė karo pavojus Artimuo
siuose ir Viduriniuose Ry
tuose, tai masės puolė pra
šyti ginklų. Žmonės masi
niai nori vykti karui prieš 
Vakarų intervenciją.

Kairas. — Chruščiovas 
pareiškė, kad jeigu Vaka
rai pradės karą prieš arabų 
tautas, tai iš Tarybų Sąjun
gos bus liuosnorių, kurie 
vyks į pagalbą arabams.

Beirutas. — Sirija, kuri 
yra dalimi Jungtinės Ara
bų Respublikos, traukia ka
rines jėgas prie Libano sie
nos.

Bagdadas. — Irake ramu. 
Žmonės pilni ūpo ir stovi 
su nauja respublikos vy
riausybe. Armija pasiren
gus atmušti bent kokį puo
limą, v

Maskva. — Virš 300,000 
žmonių demonstravo prieš 
Anglijos ir Jungtiniu Vals
tijų ambasadas. Reikalavo, 
kad atšauktų savo karines 
jėgas iš Vidurinių Rytų.

Jakarta. — Indonezijos 
respublikos vyriausybė re* 
mia Irako respubliką. Jeigu 
Vakarai puls Iraką,‘tai tuo
jau vyks arabų pagalbai 
3,500 veteranų karių sava
norių.

JAV KOMUNISTŲ 
PROTESTAS

Washingtonas. —Eugene 
Dennis, nacionalis JAV Ko
munistų partijos sekreto
rius, prisiuntė prezidentui 
Eisenhoweriui protesto te
legramą. Dennis. įspėja Ei- 
senhowerį, kad intervenci
ja į arabų šalis gali prives
ti prie pasaulinio karo.

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų bombiniai 
lėktuvai į 15 minučių, po 
gavimo signalo, gali pakilti 
į orą su atominėmis ir hid
rogeninėmis bombomis.

Belgradas — Jugoslavų 
spauda įspėja Vakarus 
prieš karo puolimus. Pata
ria šaukti Jungtinių Tautų 
Asamblėją.

Paryžius. — Alžyro suki-' 
lėliai pasidarė veiklesni.

Damaskas. — Jungtinės 
Arabų Respublikos prezi
dentas Nasser grįždamas iš

Pekinas. — 200,000 kinie
čių demonstravo priešakyje 
Anglijos ambasados ir rei
kalavo pasitraukti iŠ Vidu
rinių Rytų.

Berlynas. — Tūkstančiai 
žmonių Potsdame demonst
ravo prieš Anglijos ir Jung
inių Valstijų karinių misi
jų centrus. Mėtė akmeni
mis, nutraukė vėliavas.

Rabatas. — Maroko gy
ventojai demonstruoja 
prieš Anglijos ir Amerikos' 
jėgų iškėlimą į Vidurinius 
Rytus.
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Iškeltas taikaus ekonomi
nio lenktyniavimo su Jung
tinėmis Amerikos Valstijo
mis šūkis rado prideramą 
atgarsį mūsų krašte. Ypač 
žymūs laimėjimai pasiekia
mi gyvulininkystės produk
tų gamyboje. Jei pernai 
Lietuvoje viena m šimtui 
hektarų n a u d m e n ų bu
vo pagaminta 325.2 cent
nerio pieno, tai 1965 metais 
jo atitinkamai įsipareigota 
pagaminti 550 centnerių. 
Pagal pieno ir sviesto ga
myba vidutiniškai kiekvie
nam gyventojui Lietuvoje 
jau dabar pasiektas JAV 
lygis, o pagal mėsos gamy
bą jis bus pasiektas 1961 
metais.

Jau per artimiausius tre
jus metus mėsos gamyba 
respublikoje padidės pus
trečio karto. Numat y t a 
smarkiai išvystyti pieninin
kystę. Iki 1961 metų pieno 
gamyba, palyginti su 1956 
metais, padidės 1.6 karto, 
o iki 1956 metų —daugiau 
kaip dvigubai.

Šimtai respublikos kolū
kių sudarė perspektyvinius 
planus artimiausių 5-7 me
tų laikotarpiui. Jie numato 
įvykdyti eilę priemonių, ku
rios leis pasiekti užsibrėž
tąjį tikslą. Visų pirma, nu
matyta žymiai sustiprinti 
pašarų bazę. Šiuo tikslu 
keičiama pasėlių struktūra,, 
žymiai išplečiant pašarinių4 
kultūrų pasėlių plotus. Jau 
I960 metais grūdinių kul
tūrų pasėliai užims 43 pro
centus viso pasėlių ploto, o 
pašarinės kultūros—40 pro
centų. Bulvių pasėliai ati-

Kas bus: taika ar karas?
ŽAIBIŠKU GREIČIU Irake (Iraq) įvyko pervers

mas, sukrėtęs reakcinį-imperialistinį pasaulį.
Naktį iš liepos 13 į. 14 d. Irako kariuomenė sukilo 

pries karaliaus Faisalo valdžią, ją nuvertė ir sudarė nau
ją laikinąją valdžią, kuri Iraką paskelbė respublika.

Sukilusi armija, pasiuntė savo žmones paimti kara
lių Faisalą ir jo dėdę princą Abdulą Ilahą nelaisvėn. Juo
du rado palociuje besislepiančius.. Jiedu bandė nepasi
duoti, griebėsi revolverio, o tuo pat kartu vienas kara
liaus sargybinių išsitraukė revolverį ir abudu nušovė.

Monarchistinis Irako premjeras, suktas politikie
rius, Nuri as-Said bandė pabėgti, apsivilkęs moteriškais 
rūbais; bet ir jis buvo sučiuptas ir sušaudytas kaip ša
lies išdavikas.

Naują, laikinąją respublikinę Irako valdžią vado
vauja brigados generolas Abdulas Karimas Kassemas, 
gi laikinuoju respublikos prezidentu paskelbtas briga
dos generolas Nadimas Rubaja, buvęs Irako ambasado
rius Saudi Arabijoje. Premjero pavaduotoju ir vidaus, 
reikalų ministru paskelbtas pulkininkas Salamas Muha
medas Arefas. i

Tuojau po paskelbimo Irako respublika, naujoji vy
riausybė pripažino Jungtinę Arabų Respubliką ir pareiš
kė noro su ja bendradarbiauti. Grąžon, Jungt. Arabų 
Respublika tokiu pat greičiu pripažino naują Irako vy
riausybę.

Trečią dieną po paskelbimo respublikos, ją pripaži
no Tarybų Sąjunga ir Kinijos Liaudies Respublika.

Sakoma, kelios dešimt žmonių žuvo šio perversmo 
laiku. Bet greit viskas apsiramino, ir korespondentai i 
praneša, jog Bagdade, Irako sostinėje, viskas ramu, gy-! 
yenimas įsijungė į normales vėžes.

— •— 1I

MONARCHISTINIAI Irako valdovai buvo įtraukę | 
tą šalį į karinę t. v. Bagdado sutartį (paktą), kurion 
įėjo: Iranas, Pakistanas, Turkija ir Anglija. Irakas iš 
tikrųjų buvo tos sutarties ašimi.

Londonas, Washingtonas. ir Paryžius Iraku labiau-1 
šiai pasitikėjo. Į Iraką buvo pasiųsta daug amerikinių j 
ginklų ginkluoti armijai, kuri, sakoma, turi apie 100,000 j 
karių.

Bet Irako liaudis ir armija nepritarė Bagdado pak
tui; irakiečiai nori vienybės, su kitomis arabų tautomis; 
jie nori laisvės arabams; jie priešingi imperialistų kiši- 
jnuisi į arabiškas šalis.

Ir <tai to pasekmės!

“VAKARAI”, kuriems rupi ne arabų laisve, bet | 
arabiškas aliejus, nusigando to, kas įvyko Irake. Siekda- 
miesi išgelbėti sau Jordaną ir Libaną, jie sugalvojo siųs
ti ginkluotas jėgas į tas šalis.

To pasekmė yra tokia: mūsų šalies vyriausybė jau 
pasiuntė į Libaną keletą tūkstančių marinų, o Anglijos 
valdžia pasiuntė savo ginkluotų jėgų dalinius į Jordaną.

Dalykas atsidūrė Jungtinėse Tautose ir, šiuos žo
džius rašant, ten verda debatai dėl Vidurinių Rytų, dėl 
•ginkluoto kišimosi į arabiškų šalių vidujinius reikalus.

Daugelis amerikiečių senatorių ir kongresmanų 
priešinasi siuntimui amerikinių marinų į Vidurinius Ry
tus. Daugelis laikraščių pasisako prieš prezidento žygį.

Neutralės šalys, tokios kaip Indija ir Jungt. Arabų 
Respublika, smerkia Amerikos žygį, sakydamos, jog tai 
sudaro didžiulį pasaulinio karo pavojų.

Socialistinis pasaulis griežtai protestuoja. O Tary
bų Sąjungos vyriausybė pareiškia, kad, jei amerikiečiai 
marinai nebus iš Libano ištraukti, tai ir ji, Tarybų Są
junga, netylės sudėjusi rankas...

Šiuos žodžius rašant, nežinia, kuo visa tai baigsis. 
Galima visko tikėtis, galima visko laukti. Tai pripažino 
ir prezidentas Eisenhoweris, kurio įsakymu buvo pa
siųstos ginkluotos jėgos į Libaną.

MES VISUOMET sakėme ir sakome: nereikia kištis 
į arabiškas šalis; reikia palikti patiems arabams spręs
ti savo reikalus.
' Arabiškasis pasaulis atbudo ir jis nori gyventi lais
vai, nori, kad jo žemės nemindžiotų jokia imperialistinė 
•koja. Užtenka jau to, ką plėšikai — turkai, anglai, fran- 
•cūzai— ten padarė. O jie žalos arabiškoms tautoms yra 
pridarę labai daug.

Mes sakėme ir sakome, jog arabiškų tautų pasiryži
mo būti laisvomis nesulaikys jokia jėga. Kartą jos pasi
ryžo, savo pasieks^

Galima siųsti ten šimtus tūkstančių karių, galima 
išžudyti daugybę arabų, laikinai galima pavergti tą ar 
kitą šalį, bet arabų kovos už laisvę jokia jėga nesulaikys.

PASAULINĖS TAIKOS ŠALININKAMS šiandien 
tepka veikti, kad tik nebūtų prileista pasauliniam karui 
užsiliepsnoti, nes tai būtų patsai didžiausias žmonijai 
smūgis, kokį kada ji buvo turėjusi!

Pasaulinės taikos išlaikymas nūnai yra pats svar
biausias žmonijos uždavinys!

Darbininkų Sveikata
J. J. Kaškiauiči'its, M. D.

Je.i nori gyventi, 
neatitrūk nuo gyvenimo
Labai daugelis pagyvenu

sių žmonių padaro daug ža
los ir sau ir visuomenei. 
Nusiteikia — pasilsėsią, iš
eisią į atostogas pastoviai. 
Atseit, išeina į dimisiją (į 
“otstavką”), atsistatyd i n a 
nuo darbų, nuo pareigų, pa
sitraukia užkampiu (“re
tired man”).

Pat savaime atostogos — 
visai ne pro šalį. Savaitę 
kitą, gal ir mėnesį pagyven
ti kitokioj aplinkoj gali tei
giamai paveikti ir savijau
tą ir sveikatą. Bet tai ne
reiškia visiškai n u t r ū k t i 
nuo ryšio, atsitraukti nuo Į 
gyvenimo — ir tik sau ilsė
tis, tinginiaut, valgyt, gert 
ir nieko neveikt . . . Tokia 
galvosena, toks nusistaty
mas, vieton pliuso, daro mi
nusą.

Gamtoje taip j a u yra 
g r i e ž tai, neatlaidžiai pa
tvarkyta, kad gyve n t u m , 
kovotum su negerovėmis, 
veiktum, krutėtum. Veik
lumas, judėjimas — gyve
nimas, o stagnacija ir su- 
tingimas — liga ir mirtis.

Pasilsėti galima, net ir 
reikia kiekvienam, bet nuo
saikiai, neperdėti. Jau ge
riau taip sutvarkyt savo 
gyvenimo būdą, kad kas
dien, regulingai padirbėtum 
keletą valandų, paskiau su- 
liaunėtum, atsilsėtum, skai
tytum gerą knygą, žurnalą, 
laikraštį, pasivaikščiotum, 
su draugais susieitum, pasi
džiaugtum.
* Paprastai, iš pat ryto, kol 
tebesi iš nakties pasilsėjęs 
ir atsigavęs, kol tavo protas 
ir raumenys veikia gražiai, 
—geriausiai tau tinka pa
dirbėti ką, ką labiau mėgs
ti. Gal ką parašyti, pasi
mokyti ko, rinitą knygą įsi
skaityti. Protinis darbas ge
riausiai sekasi iš ryto.

tinkamai išaugs nuo 8 iki 
13 procentų viso pasėlių 
ploto.

Kartu su pasėlių struktū
ros pakeitimu numatytos 
konkrečios priemonės laukų 
derlingumui pakelti ir ben
driesiems derliams žymiai 
padidinti.

I I

Pei’ pastaruosius septyne- 
irius metus respublikos že- 
j mes ūkyje buvo nusausinta 
! daugiau kaip 30 ’tūkstančių 
hektarų žemių, tame tarpe 
uždaru drenažu 100 tūks- 
čių hektarų. Perspektyvi
niame septynerių metų pla
ne gi numatyta nusausinti 
pusantro milijono hektarų, 
tame tarpe uždarų drenažų 
—600 tūkstančiu hektaru. 
Respublikos pasėlių plotas 
padidės beveik trečdaliu, 
žymiai pakils žemės der
lingumas .. Todėl ir grūdų! 
gamyba, palyginti su 19551 
metais, padidės pusketvirto 
karto, šieno— 3 kartus, o 
sultingųjų pašarų — 7 kar
us.

Gausi pašarų baze užtik
rins ne tik spartų gyvulių 
p r o d u k tyvumo, bet ir jų 
skaičiaus augimą. Per de
šimtmetį — nuo 1955 metui 
iki 1965 metų — karvių | 
skaičius padidės 1.6 karto. 
Kiekvienam 100 hektarų 
naudmenų teks po 21 karvę. 
Kiaulių skaičius atitinka
mai išaugs beveik dvigubai 
ir 100 hektarų naudmenų 
teks 56 kiaulės. Visa tai 
užtikrins mūsų krašto žem
dirbių prisiimtų įsipareigo- 
j i m ų sek m i ngą į v y k dy m ą.

Koresp.

Vėliau kąda gali ir kokį 
fiziška darbeli knebinėti.
Fiziškas darbas reikalingas 
tokio susikuopimo ir nervų 
energijos. ‘ Lengvas fizinis kodo buvo aprūpintas mais

tu ir pinigais. Kol jis padarė 
nuosprendį būti gyvu ar 
mirusiu, ėmė trejus metus.

darbas gali būti net ir po-’ 
ilsio vietoje, pramogos vie
toje. Taipo pat ir koks 
lengvas pasižiūrėjimas žur
nalu, atvaizdėliu. Gali ir 
radijo kiek pasiklausyti:! 
naujienų pranešimo, geros j 
muzikos. Pro rečiai gali iri 
į televiziją pažiopsoti, bet1 
susimildamas nesėdėk išti-| 
sas valandas šunie dėjęs, 
akis išpūtęs, užhipnotizuo
tas kokių balabaikų, persū- 
dvtu skelbimu, reklamos ir 
to kvailo kikenimo, alaso, 
triukšmo. Nei protui nei 
jausmams tinka toks “me
nas.” Visai kas kita—gera 
muzika, daina gero turinio 
ir melodijos, ne tie rėkavi
mai, klykavimai, kliurksėji- 
mai.

Puikių, nuostabių turime 
knygų. Gera knyga ir svei
katą taiso, nuotaiką, savi
jautą gerina. Reikia tik 
imti ir pradėti skaityti. 
Paskiau bus džiaugsmo!

Klausimai ir
KLAUSIMAS

Aš ir mano žmona Ame
rikon atvykome prieš dve
jus metus. Po 6 mėnesių gi
mė kūdikis, o po to ji susir
go nervų sutrikimu ir tapo 
atiduota valstijos ligoninėn. 
Iki šiol aš dar šiaip taip pa 
jėgiau apmokėti ligoninės 
bilas, bet nežinau, kaip il
gai beištesėsiu. Ar tas fak
tas pakenktų man arba ma
no žmonai gauti pilietybę?
ATSAKYMAS

Nemokėjimas bilų nepa
kenktų gavimui pilietybes, 
jeigu būtų aiškiai' įrodyta, 
jog jų mokė tj jūs nepajė
giate. Tačiau jūsų žmona

JŪRŲ ŽIBINTUVAS 
PASTATYTAS ANT 

VATOS
Lease we Lighthouse (jū- 

r ų žibintuvas) Anglijoje 
buvo pastatytas ant vatos 
pamatų. Prieplauka, kuršis 
žibintuvas stovi, buvo pavo
jinga vjeta dėl laivakrovių. 
Smiltys pakraštyje buvo ne
pastovios ir jokio pastato 
statymas ten buvo neįma
nomas. Bet laivo per aud
rą sudaužymas išrišo inži- 
nierišką problemą.

1761 m. Amerikos laivai 
su vata plaukė iš Indijos. 
Audra išbloškė laiva arti 
Leasowe pakrantės ir laivą 
sukūlė. Vatos r y š u 1 i a i 
(bales) buvo sukrauti ant 
kranto. Vata įsigulėjo į 
smėli. Vatos, smėlio ir van- v 7
dens mišinys sukietėjo ir 
pasidarė kaip granitas. Tai 
ant tos vatos pamatų ir bu
vo pastatytas jūrų žibintu
vas, kuris išsilaikė 190 me
tų. Nežiūrint, kokios aud
ros siautė, žibintuvo su va
tos pamatais išjudinti nega
lėjo!

I MIRTIES UPĘ
Tshakas, zulų valdovas, 

yra vadinamas “dievo baus
me.” Jis yra kraštutinis 
žiaurumas ir geležinis dis
ci pi i nos vykdytoj as.

Vieną sykį jis patvarkė, 
kad geriausias jo regimen- 
tas, susidedąs iš 2,000 jo 
pasekėjų, maršuotų į upę 
kai]) pavyzdys kitiems jo 
įsakymus pildyti be pasi
priešinimo. Ir 2,000 jo pase
kėjų be jokio pasipriešini
mo numaršavo į upe ir visi 
nuskendo!

Karalius Kokodo, Francu- 
zijos Kongoje, trejus metus 
išbuvo įdėtas į keturkampį 
grabą. Tik galva buvo mato
ma iš viršaus. Grabas bu
vo padėtas ant tekinių. Ko

jis nusprendė būti miru
siu!

ŽUVIES UODEGA 
IŠGELBĖJO LAIVĄ 

NUO NUSKENDIMO
Į

Laivas ““Kryžeivis” su 
i gula ir 40 kelia u n i n k u 
1841 m. plaukė iš Anglijos 
į Naująją Zelandiją ir tik 
po 5 dienų po išplaukimo iš 
Biskajos užlajos (Bay of 
Biscay) laivas prakiuro ir 
vanduo visu smarkumu pra
dėjo veržtis į laivo vidų.

Jūreiviai panaudojo visas 
p u m pas, kad išpumpuoti 
vandenį. Bet juo jie stmkiau 
pumpavo, tuo smarkiau 
vandens srovė veržėsi i lai
vą. Laivui grėsė neišven
giamas nuskendimas.

Laivo kapitonas įsakė jūr
eiviams nuleisti ant van-l 
dens visas gelbėjimosi vai-

Atsakymai
gali būti deport u o j a m a . 
Mat, [migracijos ir Natū
ralizacijos įstatymas sako, 
kad ateivis gali būti depor
tuojamas, jeigu jis bėgyje 
pirmutinių penkerių metų 
patenka protinių ligų ligo
ninėn ir būna išlaikomas vi
suomenės kaštais. Todėl, 
jeigu pasirodytų, kad jūs 
nebepajėgiate bilų apmokė
ti, kreipkitės prie kokios 
nors labdaros organizacijos. 
Gal tokia organizacija jums 
pagelbėtų su tomis bilomis.

C. C.

Ottawa. — Kanada j a u 
turi 17,000,000 gyventojų.

YBE S
Lis. Bet kaip tai netikėtai 
vanduo sustojo veržtis į lai
vą! Kapitonas ir jūreiviai 
pamanė, kad stebuklas įvy
ko, tad su dar didesniu pa
siryžimu pradėjo pumpuoti 
vandenį iš laivo, ir pavojus 
praėjo.

Laivas daplaukė iki Chal
mers prieplaukos. Bet kuo
met laivą pradėjo taisyti, 
tai surado laivo dugno sky
lėje milžiniškos žuvies įsi
spraudusią uodegą Mat, 
kuomet laivas prakiuro, tai 
vandens srovė, besiveržda- 
ma į laivą, įtraukė žuvies 
uodegą, tai ir sulaikė van
dens veržimąsi i laivo vidų.

Išgelbėti keliauninkai su
organizavo draugystę ‘“The 
Crusader’s Passengers As
sociation.” Priėmė taisyk
les, kad jai priklausyti te
gali tik išsigelbėję nuo nu
skendimo keliauninkai bei 
jų palikuonys.

Šios draugystės nariai pe
riodiškai susirenka Litelto- 
ne Kristaus bažnyčioje pa
minėjimui ivy k u s i o ““ste
buklo.”

- GUBERNATORIUS 
SU SIJONU

Edwardas Hyde, Lordas 
Korn bury, buvo New Yorko 
gubernatorius 1702-1709 m. 
Jis nešiojo moteriškas dra
panas. Jis daugiausia laiko 
praleisdavo vandr'avodamas 
ant Battery ir Wall gatvių.

Hyde buvo pusbrolis Ang
lijos karalienės Onos. Jis 
buvo didelis palaidūnas ir 
didžiausias išlaidūnas. Jis 
daugiau praleisdavo, negu 
galėjo atsilyginti

Karalienė paskyrė jam 
baudą — pasirinkti vieną iš 
dviejų: arba eiti į skolinin
kų kalėjimą Anglijoje, arbą 
užimti raštininko vietą A- 
merikos kolonijose. Korbu- 
rys pasirinko mažesnę blo
gybę — jis pavėlino savo 
pusseseriai suteikti jam 
titulą “‘Kapitono - Generolo 
ir New Yorko ir New Jer
sey gubernatoriaus.”

Newyorkieciai pasipiktL 
no, kad ju gubernatorius Z t/ V- j
nešioja moteriškas drapa
nas ir pranešė Londonan, 
kad jis yra didelis palaidū
nas ir išdykėlis, grafteris, 
bigamistas, girtuoklis ir di
džiausias kvailys. Karalie
nė, gavus šį skundą, atšau
kė jį ir jo iveton paskyrė 
Lordą Lovelaso.

BAJORIŠKAS ŠLAVIKAS
Kazimieras de la Buzie-’ 

rius, Francūzijos aristokra
tas, laike Francūzijos revo
liucijos, išgelbėjo 3 4,00 0 
aristokratijos vyrų ir mo
terų nuo giljotinos. Nuduo
damas darbininką, jis apsi
rengė šlaviku name, kur bu
vo teisiami aristokratai. Jis 
šluodavo namą dienos laiku, 
o naktį įsivogdavo į raštinę! 
ir išvogdavo dokumentus iri 
rekordus teisiamųjų ir juos 
sunaikindavo. Ir tokiu bū
du tūkstančiam nuteistųjų 
nebuvo įvykdytas mirties 
nuosprendis.

J. Bimba

ŠYPSENOS
Užpykdyta žmona

Beveik iš nieko kilo susi
kirtimas tarpe, vyro ir jo 
mylimos žmonos. Jis perpy
kęs suriko:

“Kai aš tave vedžiau, tai 
tu ne skarmalo ant nugaros 
neturėjai!”

“Tas tiesa”, ji atsikirto, 
“dabar mudu skarmalų tu
rime tiek ir tiek, bet dau
giau nieko”. J. Gaidys

2 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., liepos (July) 22, 1958

Laiškas iŠ Lietuvos
Iš LIETUVOS DZŪKIJOS 

LAIŠKAS f
Aš gavau net keletą laiš

kų nuo saviškių iš Dzūki
jos, tai čia padarysiu kele- 
iš ištraukų, kas svarbiau. 
Pirmas laiškas rašytas š.m. ‘ 
birželio 3 d. Čia praleidžiu 
visus ypatiškumus.. Jis ra
šo:

“Aš pats dabar dirbu 
gamtos apsaugos komitete, 
mūsų organizacijos tikslas 
yra apsaugoti Lietuvos 
gamtos turtus, nuo išnyki
mo, kaip tai žvėris, paukš
čius, senus medžius.' pilia
kalnius ir t.t.

“Bet dabar, mano sveika
tai suėlubavus, g a va c dvie
jų mėnesių atostogų ir gy
dausi namuose gydytoju 
prižiūrimas... Dabartinių^ 
laiku pas mus jau pavasaris 
ir šitą laišką rašant jau 
žydi sodai. Šiemet pavasa
ris pas mus labai vėlyvas ir 
lietingas. Ųaukai dar ap
semti vandeniu, kur že
mesnės vietos, taip, kad lau
kų darbai gana pavėluoti, 
ir tik paskutinėmis dieno-^ 
mis pradėjome sodinti bul
ves ir daržoves.”

Kitase laiškas rašytas 
birželio 13 d. iš tos pačios 
vietos tik kitos ypatos. Čia 
rašo mano pusseserė, kuri, 
matyt, daug nukentėjo nuo 
vokiškų fašistų. Šitą laiš
ką ištisai paduosiu. Ji rašo:
“Mielas Broli:

Pranešu jums, kad aš 
gavau jūsų laišką, už kurį 
širdingai dėkavoju, ir ga
vau jūsų pasiųstus pinigus. 
Gavau 20 d. gegužės. Pinigų 
gavau nemažai, ,192 rublius. 
Širdingai dėkavojam už pi
nigus ir už laikraštį.

Mes. dabar parašysime 
apie savo gyvenimą. Gyve
name peblogai. Dabar mes 
sodiname miškus ir labai 
šiemet bus uogų, mėlynių ir 
kitokių. Labai buvo ‘ daug 
žiedų, tai bus geri metiki, 
geri uždarbiai, uždirbsirtfl? 
daug.

“Brangus broli: gerai jūs 
man linkite daugiau skaity
ti knygų ir laikraščių. Aš 
irgi norėtau daugiau pasi
mokyti, ale ką padarysi, kad 
toks mano likimas. Pralei
dau laiką. Kai buvo laikas 
man mokytis, tai mane iš
vežė Vokietijon ant darbo. 
Aš ten išdirbau tris metus, 
po trijų metų sugrįžau Lie
tuvon į savo gimtąjį kaime
lį. Kai parvąžiavau į savo 
namus, tai nepažinau nei 
tos vietos: namų nėra, tik 
pelenų krūva! Didžiausia 
nelaimė, kad mes netekome 
savo brangaus brolio, ku
ris buvo mūsų visų paramą, 
visų mūsų jėga, mūsų tėve
lis. O tėvelio visai jau svei-* 
kata menkėjo. Tai buvo 1^ 
bai sunku, pakol mes pasta
tėme savo namelį. Jei būtų 
buvęs mūsų brolis, tai mes ‘ 
būtume tas nelaimes greitai’ 
pamiršę. Dabar jau viską 
turime, o brolio nėra ir ne
bus, mes jo negalime pa
miršti. iį

Šitame kare mūsų šeima 
labai nukentėjome, neteko
me Prano (čia kalba apie 
mano tikrąjį brolį, kuris 
žuvo kur Vokietijoje), ir jis 
vis tiek buvo mūsų brolis. 
Mes kartu gyvenome, pas , 
mumis. Ir sesuo buvo išveš- 
ta ant darbo. .Mes vis lau
kiame, gal dar kur gyvena, 
ale mes nieko nežinome.”

Šito laiško rasė j a dar tu
ri gyvus tėvus, ir, apart jos, 
dvi sesutes. Tėvas yra jau4 
senas, 78 metų, ir pergyve
nęs du karus. Todėl jojns 
tenka visus darbus dirbMi.
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Apie Zsa-Zsa, Eva 
ir Magdės tėvą

Amerikoje labai išgarsėjo 
trys seserys Gabar: Zsa- 
Zsa, Eva ir Magda. Ne per 
seniausiai jos visos trys ga
vo po vyrą, o kartu ir jų 
motina ištekėjo. Mamutė 
paaiškino, kad “jai labai 
patinka vestuvės.” Na, ži
noma, tuojau sekė Zsa-Zsa 
perskyros, kad butų naujos 
vestuvės.

Bet kaip yra su jų tėvu? 
Jų tėvas Vilmos Gabar gy
vena Budapešte, Vengrijo
je, ir nesirengia kitur va
žiuoti.

Ne per seniausiai trys As-
sociated Press koresponden
tai aplankė senį Vilmosą ir 
plačiai pasikalbėjo. Supran
tama, tėvas pasakė, kad jis 
“mylįs dukras ir gauna nuo 
jų dovanų.”

Vilmos Gabar yra jau 76 j 
■^netų amžiaus. Vedęs mote- : 

riškę, kuri seniau pas jį j 
dirbo vienoje jo brangdaik-į 
čių krautuvėje. Dabar jie, 
turi patogi] apartmentą) 
prie Dunojaus upės ir gyve-l 
na patenkintai.

Vilmos Gabar savo laikui 
buvo didelis Budapešto tur-, 
čius. Jis turėjo 11 namų ir j 
16 brangdaikčių krautuvių.! 
Įsikūrus liaudiškai santvar
kai, namai ir brangdaikčių! 
krautuvės perėjo į liaudies 
rankas. “Aš palikau bied- 
nas,” sako senis Gabar.

Jis buvo išvykęs į Švei
cariją, buvo atvykęs ir į 
Ameriką, bet jam nepatiko 
svetur gyventi ir sugrįžo į

’ Vengriją. Jo dabartinės 
žmonos visa šeimą naciai 
buvo ištrėmę. šeima dingo, 
grižo tik ji viena.

Senis Gabar pusėtinai 
neprigirdi. Buvo klaustas, 
ar jis norėtų “bėgti iš 
Vengrijos i Ameriką?” Jis 
atsakė, jeigu is norėtų va
žiuoti, tai bėgti nereikėtų, 
jį laisvai išleistų Vengrijos 
vyriausybė, bet jis nenori iš 
savo šalies niekur važiuoti.

Dėl santvarkos, tai jis sa
kė, kad dabar Vengrijoje 
yra laisviau, geriau, negu 
buvo prie Rakošio valdžios. 
Sakė, kad pasiilgęs dukte
rų, bet jas pamato j tulžiuo
se ir gauna nuo ju laišku 
ir dovanu. Jis sakė, kad

< ■

dukrele Zsa-Zsa neseniai 
mate filme “Moulin Rau
ge,“ kuris buvo rodomas 
Budapešte.

Atkeičia miestų vardus
Tarybų Sąjungos Aukš- 

čiausioi Taryba nutarė ne
krikštyti miestų ar įstaigų 
gyvų žmonių vardais. Vyk
dant tarimą, jau nemažai 
miestovardžių atkeista.

Miestas Molotov jau vėl 
vadinasi Perm. Vorošilov- 
gradas dabar v a d i n a s i 
(kaip seniau) Lugauskas, o 
Vorcšilov (Tolimuosiuose 
Rytuose) vėl senu vardu— 
Usursk, nes ji syr'a prie U- 
suri upės.

Alžyras. — Fra^cūzijos
generolas Salanas sako, kad 
pereitais metais jie Tunisi- 
jos pasienyje nužudė 6,000 
alžyriečių.

Naujaslėktuvas 
“Tu-114-D”

Vieną ankstyvą rytą — 
buvo 7 valandos — iš Mask
vos aerouosto pakilo lėktu
vas. Paėmęs kursą, jis greit 
dingo iš akių. Tai naujas ke
leivinis lėktuvas “TU-114- 
D” pakilo pirmajam bando
majam reisui Maskva—Ir
kutskas—Maskva.

Lėktuvas skrido nesilai
kydamas ‘įprastų oro linijų 
ir orientirų 10—12 kilomet
rų aukštyje. Irkutskas. Pa
prastai čia visada sustoda
vo pailsėti visi oro laivai. 
Tačiau “TU-114 D”, apsu
kęs ratą viršum miesto, pa
suko atgal ir jau tą pačią 
dieną 6 valandą vakare, bu
vo Maskvoje. 86000 kilo- 
metrų-ligio oro trąšą lėktu
vas skrido vidutiniškai 800
kilometrų per valandą grei
čiu. ;

Antrą bandomąjį reisą 
Maskva — Vladivostokas 
“TU-114 D” nuskrido per 9 
valandas . Tuo metu, kai jis 
atskrido į Vladivostoką, po 
kelių valandų čia atėjo ke
leivinis traukinys, kuris, 
pasirodo, buvo išvykęs iš 
Maskvos prieš devynias pa
ras.

Naujas keleivinis, lėktu
vas “TU-114 D” yra jau ži
nomo keleivinio lėktuvo 
“TU-114”, sukonstruoto du
kart Socialistinio Darbo 
Didvyrio A. Tupolevo, mo
difikacija.

Naująja mašina bus per
vežama nedidelis skaičius 
keleivių, kroviniai, paštas 
pačiomis tolimiausiomis oro
linijomis. Lėktuvas, aprū
pintas šiuolaikiniais navi
gacijos. radijonavigacij o s 
ir automatinio valdymo

Kų šiais laikais kuria 
lietuvių kompozitoriai

Rašo K. NAINYS
Tarybų Lietuvos kompo

zitoriai ruošiasi Dainų 
šventei, kuri bus surengta 
1960 metų vasarą respubli
kos dvidešimtmečio garbei. 
Naujas masines dainas ku
ria kompozitoriai Konra
das Kaveckas ir Antanas 
Budriūnas. Žada nudžiugin- 
toi naujomis dainomis ir to
kie prityrę meistrai, kaip 
Antanas Račiūnas ir Balys 
Dvarionas. Masinių dainų 
bei kūrinių, skirtų liaudies 
instrumentų ansambliui, 
Lietuvoje laukiama ir iš 
Jono Švedo, nenuilstančiai 
dirbančio liaudies muzikos 
populiarizavimo srityje. Šis 
kompozitorius daug metų 
vadovauja Lietuvos TSR 
dainų ir šokių liaudies an- 
samblui, kuris yra žinomas 
ne tik visoje Tarybų Sąjun
goje, o ir už jos ribų. Vy
resniosios kartos kompozi
torius Juozas Karosas, ku
rio kūriniai respublikoje la
bai populiarūs, šiuo metu 
kuria naują romansų ciklą.

Du nauji kūriniai
Du dideli Tarybų Lietu

vos kompozitorių kūriniai 
jau užbaigti. Tai jauno Vi- 
talio Baumilo opera “Pa
skenduolė”, parašyta pagal 
lietuvių literatūros klasiko 

prietaisais, įgalinančiais jį 
skraidyti bet kuriuo paros 
metu. Kabinose specialiais 
įrengimais palaikomas pa
stovus oro slėgis, drėgnu
mas ir temperatūra, o taip 
pat šilumos ir garso izolia
cija.

Antano Vienuolio-žukaus- 
ko to. paties pavadinimo 
veikalą (libretas I. Mikšy
tės ir P. Keidošiaus), ir Vy
tauto Klovos opera “Vaiva” 
(libretą liaudies pasakų 
motyvais parakė J. Gustai
tis). Pirmoji iš šių operų 
statoma Kauno muzikinės 
dramos teatre, o antrosios 
premjera įvyks Lietuvos 
TSR Akademinio operos ir 
baleto teatro scenoje.

Jeigu V. Baumilo opera 
yra pirmas didelis jauno 
kompozitoriaus kūrinys, tai 
V. Klova, irgi tik neseniai 
peržengęs trisdešimtmečio 
slenkstį, jau plačiai žino
mas. Praeitais metais jam 
buvo paskirta respublikinė 
premija už operą “Pilėnai”. 
Jos pastatymas Akademi
niame operos ir baleto te
atre susilaukė labai gero 
įvertinimo tiek per praeitų 
metų Pabaltijo respublikų 
teatrinį pavasarį, tiek ir 
Maskvo je — visasąj u n g i- 
niame teatrų festivalyje. V. 
Klovos naujos operos pa
grindą, kaip ir visoje jo kū
ryboje, sudaro liaudies dai
nų melodijos.

Pernai buvo paskirta res
publikinė premija plačiai 
žinomam respublikoje kom
pozitoriui, dirigentui ir 
dainininkui Juozui Indrai 
už baletą "Audrone”, kuris 
pasakoja apie lietuvių pra
eities kovą dėl savo šalies 
liasvės. Dabar kompozito
rius rašo operą vaikams — 
“Vilko trobelė”. Libreto au
torius yra poetas Kostas 
Kubilinskas.

Kurs simfoninę poemą
Neseniai įvykusiame Lie

tuvos Kompozitorių Sąjun
gos plenume buvo teigiamai 
įvertinti Abelio Klenickioir 
Vytauto Laurušo simfoni
niai bei vokaliniai kūriniai. 
Dabar A. Klenickis ketina 
netrukus sukurti simfoninę 
poemą, skirtą paminėti ta
rybinės liaudies aukoms ko
voje prieš fašizmą. V. Lau- 
rušas, prieš keletą metų 
baigęs Lietuvos TSR Vals
tybinės konservatora i j o s 
kompozicijos fakultetą, jau 
parašė kelis įvairaus žanro 
kūrinius ir dabar baigia ra
šyti simfoninę poemą “Aud- 
rapaukštis” M. Gorkio to 
paties pavadinimo veikalo 
motyvais. .

Daug bei vaisingai rašo 
ir respublikos Kompozito
rių Sąjungos Valdybos pir
mininkas, pianistas ir pe
dagogas Stasys Vainiūnas. 
Muzikos mėgėjai labai 
aukštai vertina jo koncertą 
vargonams su stygų orkest
ru, antrąjį koncertą forte
pijonui su orkestru ir viso
je Tarybų Sąjungoje turė
jusią didelį pasisekimą Lie
tuviškąją rapsodiją smui
kui su orkestru. Pastaraja
me Kompozitorių Sąjungos 
plenume buvo išklausyta jo 
pirmoji simfonija, o dabar 
St. Vainiūnas kuria naują 
koncertą smuikui su orkest
ru.

“Daina apie Spalį”—taip 
pavadino savo kuriamą 
kantatą Tarybų Lietuvos 
liaudies artistas Jonas Šve
das.

Kitų kūryba
Ir pagaliau, jaunosios 

lietuvių kompozitorių kar
tos atstovas Justinas Ba
šinskas, parašęs pastaruoju 

-metu - kelis didelius kūri
nius, ruošia naują simfoni
nę poemą “Žalgiris”, skirtą 
didžiajai pergalei, laimėtai 
1410 metais.

Kai kurie lietuvių kom
pozitoriai taip pat rašo mu
ziką naujiems lietuviškiems 
kinofilmams.

O bendra tendencija Ta
rybų Lietuvos kompozito
rių kūryboje — tai jų sieki
mas kurti turiningus ir 
raiškius, visiems supranta
mus ir prieinamus, teisin
gai vaizduojančius liaudies 
gyvenimą kūrinius.

Japonai stumia
JAV iš žvejybos

“Amerikos lašišų (sal
mon) biznis yra pavojuje,” 
rašo I. C. Kuhn. Dalykas 
tas, kad japonai žvejai iš
moko pagauti lašišas jūro
je, o amerikiečiai laukia, 
kada jos ims plaukti Alas- 
kos upėmis prieš vandenį..

Po Antrojo pasaulinio ka
ro Japonija neteko lašišų 
žvejybos Kurilų salų ir Si
biro pakraščiais. Tarybų 
Sąjunga jai uždraudė ten 
žvejoti.

Tada japonai mokslinin
kai suko galvą, kaip pagau
ti žuvis, kol jos dar yra jū
roje. Ir jie tą problemą iš
sprendė.

Neseniai dideli japonų 
laivai nuplaukė į šiaurinį 
Ramųjį vandenyną ir per 
10 dienų pagavo 10,000,000 
lašišų.

Washing tonas. — Sena
tas priėmė įstatymą, kad 
Pirmoji Gegužės būtų šven
čiama kaip “lojališkumo” 
diena.

SUNKIAUSI MANO OTVENIMO METAI
“Buvau 'dievo namuose’, o manyje jokio dievo nebuvo” į bŽnolaip^'J?TepaX

|rys nieko blogo, bet ir nie
ko gero.” Bet dauguma,STASYS MARKONIS

‘ Tj lė, dangstykis ir paslėpk 
svajones savo ir jausmus.”

Putinas.

Vaikas, kuris dar nežino, 
kas gera ir pikta, yra tie- 
siažiūris. Jis mato pasaulį 
tokį, koks yra prieš jo akis, 
samprotauja, kaip suvokia. 
Tik patyręs vyresniųjų ne
nuoširdumą, vingrumą, jis 
pats pradeda “gudrauti,” 
kalbėti ne tai, ką galvoja, 
slėpti vidinį savo pasaulį.

Mums, suaugusiems, yra 
malonesnis tiesiakalbis vai
kas, nors jo samprotavimai 
ir neatitinka tikrovės. Mes 
žinome, kad jis klysta nesą
moningai — nekaltai, 
4 Pasitaiko ir suaugusių, 
kurie patys klysta ir net ki
tus klaidina “nekaltai” — 

^>agal savo įsitikinimą. To
kius žmones galima kriti
kuoti, nurodyti jų klaidas, 
bet negalima smerkti.

Tikrieji mano paties 
patyrimai

Tačiau kaip vertinti di
džiosios iliuzijos skleidėjus 
kunigus? Teatleidžia skai
tytojas už atvirą žodį. Kal
bėsiu, išeidamas iš tų pozi
cijų, kurios man žinomos, 
mano išgyventos, pergalvo
tos ir patikrintos.

Gal nevertėtų kalbėti apie 
tolimą praeitį, kai galva 
jau rudens šarma padengta, 
kai jaunystės pavasris jau 
negrįžtamai praėjo. T a - 
čiau, kaip ir kiekvienas 
žmogus, gyvenau, ir gyvenu 
ne vien sau. Artinantis gy
venimo vakarui, nenorom 
pagalvoji: “Ar mano jau
nystės nesąmoningame ir 
s a m o n ingame klystkelyje 
įmintomis pėdomis neina 
tie, kurie neturėtų jomis

eiti.”
ną, mano buvusios profesi-

Nukunigejimo pavojaiBe to, dar ir šiandie- į pakeles akmenis, kuriais 
buvo nusėtas kelias iš tėvų 

jos kolegos — kunigai, kaip! pastoges iki kunigystės pra- 
tuomet aš, ir patys klysta'džios. 
ir kitus klaidina. Ypač gai 
la tos dalies jaunimo, kuri

koje. Jie anksčiau ar vė
liau praras savo iliuzijas. 
Tačiau žmogaus amžius nė
ra toks ilgas, kad būtų ga
lima neekonomiškai naudoti 
laiką. Apmaudu, kai nuė
jus pusę gyvenimo ne tuo 
keliu, tenka grįžti ir iš nau
jo keliauti. Laikas sugaiš
tas, dalis jėgų išeikvota... 
Todėl ir norėčiau pasidaly
ti niekam nelinketina savo 
praeitimi.

Kai rinkausi gyvenimo i 
kelią

Tai buvo 1922 metais, 
kai aš, 20 metų jaunuolis, 
rinkausi gyvenimo kelią. 
Mačiau tuomet buvusias 
gyvenimo negeroves: socia
linę nelygybę, moralinį 
skurdą, tamsą. Gimnazijos 
kapeliono buvau įtikinėja
mas, kad, -esą, visos nege
rovės — pasekmė ta, jog ne 
visi žmonės pažįsta tikrąjį 
katalikų tikėjimą, ne visi 
laikosi dievo nurodytos mo
ralės ir pan. Pasak jo, už
tenka tik, kad žmonės imtų turiu “pašaukimą,” 
mylėti dievą, laikytųsi jo 
įsakymų, ir žemėje liūtas su 
avinėliu galės taikiai gy
venti. O kad žmonės pamil
tų dievą, reikalinga tik ge
rų apaštalų — dievo mokslo 
skelbėjų.

Būti “dangaus įgalioti
niu,” “dieviškos šviesos ži
bintu,” “sielų guodėju” šio
je “ašarų pakalnėje, ma
nau, buvo ne mano vieno, 
kandidato į kunigus, svajo
nė. ši svajonė nesudužo ir

Visų pirma, mano tėvų 
darbdavys — klebonas ne 
taip idealiai pažiūrėjo į bu
simąjį “konfratrą.” Tikėto
sios pagalbos jis nesuteikė. 
Ne ką galėjo padėti ir gau
si, bet neturtinga giminė. 
Be to, niekas nebuvo garan
tuotas, kad jie kada nors 
turės iš manęs naudos.

Joks dievas nepadėjo
Per išpažintį vienas kuni

gas mane paguodė sakyda
mas: “Ką dievas šaukia, 
tam suras ir geradarių, tik 
jį prašyk.” Ir prašiau aš 
“nazarietį.” Prašiau ne 
kartą ir ne tris. Deja, ste
buklas neįvyko. Į kunigų 
seminariją nuvykau prasto
kai apsirengęs, su menku 
ryšulėliu rankose. Net me
džiagos sutanai neturėjau. 
Tuo tarpu daugelis mano 
bendraminčių, ne b ū d a m i 
pamaldesni ar gabesni už 
mane, į seminariją atvyko 
su didesniais kraičiais. O 
aš laikiau dideliu stebuklu 
ir tai, kad galiu peržengti 
seminarijos slenkstį. Todėl, 
kai rektorius paklausė, ar 

ryžausi 
atsakyti, kad turiu, nors ge
rai ir nežinojau, kas tai pa
šaukimas. Į

Tačiau besimokant semi
narijoje septynerius metus, 
buvo laiko ir progų per- 
svarstinėti savo pašaukimą. 
A p m ąstymui, rekolekcijos, 
konsultacijos su nuode m- 
klausiais, teologinės studi
jos, maldos Į šventą dvasią 
ir t. t. — visa tai turėjo pa
dėti būsimam kunigui pa
siruošti dievo tarnybai*

Mus dažnai perspėdavo, apis kuriuos nebuvo taip

di-

kad kunigas galįs nukuni- 
gėti, jei nesisaugos pagun
dų, kurių pilnas pasaulis. 
Rekolekcijų metu vienuoliai 
kartodavo, kad per trejus 
metus laikant poną dievą 
kunigo rankos dreba, o po 
trejų kunigavimo metų die
vas dreba kunigo rankose. 
Mat, per tą laiką kunigas 
apsipranta su ponu dievu, 
supasaulėja. Priminda v o , 
kad kunigas, ypač klebonas, 
gali tapti ūkininku, medžio
toju, kortuotoju, girtuokliu 
arba m e r g i šium. Girdi : 
“Žiūrėkit, kad kiškiai ne
mirtų su kunigu, o žmonės 
be kunigo!”

Didžiausias kunigo 
priešas — moteris

Mums teigdavo, kad 
džiausiąs kunigo priešas 
moteris. Rekolekcijų metu 
buvo nuolat kartojami Įvai
rūs bažnyčios tėvų posakiai 
apie moteris, kaip apie “vel
nio bendrininkes.” Mums 
sakydavo: “Cum mulieri- 
bus ne sedeas, sėd eas, ne 
pereas per eas” (su mote
rimis nesėdėk, bet vaikš
čiok, kad per jas nepražū- 
tumei) ir pan., visa tai pa
tvirtinant “šventųjų” pa
vyzdžiais.

Moters problemą klierikai 
ir kunigai svarsto kiekvie
nas savaip, bet slapta nuo 
draugų ir “nuo savęs.” Mo
ters, ir kunigo santykių 
analizė plačiai duota rašy
tojo V. Mykolaičio - Putino 
romane “Altorių šešėly.” 
Nebūdamas literatu, išsa
miau jų ir nenusakysi.

Tiesa, buvo klierikų, ku
riems prigimtis nekėlė pa- 

pasakyta, irgi pasiliko ku
nigais, o celibato klausimą 
jiems išsprendė gyvenimas.

Jie dažniausiai uoliai vyk
dė bažnyčios tėvų priesai
ką: “Nepiktinti ‘mažutė
lių,’ t. y. tikinčiųjų. Todėl 
viešų skandalų, kurie pik
tintų “mažutėlius,” galima 
sakyti, negausu. Tikintieji 
į viešumą iškilusius atvejus 
priskiria kunigams “pakly
dėliams.” Dvasinė vyriau
sybė tai stengiasi užtušuoti, 
arba nusikaltusius tariamai 
baudžia.

Kunigų darbeliai 
užtušuojami

Atsargiai apie nedorą kai 
kurių kunigų gyvenimą pa
siekdavo klierikų ausis, nors 
seminarijos vadovybė juos 
paneigdavo, kaip nepagrįs
tus, o netikėti savo vyres
niaisiais klierikai nebuvo 
pratę.

Šitaip tarp storų dvasi
nės seminarijos sienų buvo 
auklėjami busimieji kuni
gai.. O išėjus iš jos, kaip?.. 
Ten prasidėdavo jau kitas 
gyvenimas: laisvesnis, pa- 
saulietiškesnis, su savito
mis tradicijomis, net mora
lės normomis. Su kunigų 
gyvenimo būdu klierikai 
daugiau ar mažiau susipa
žindavo atostogų metu, ka
da jie lyg kunigiško gyve
nimo praktiką atlikdavo. 
Kuo vyresniame kurse buvo 
klierikas, tuo daugiau jis 
turėjo žinių apie praktinį 
kunigų “apaštalavimą.” Su 
praktiniu išprusimu blank- 
davo jų pamaldumo entuzi
azmas. Imdavo kalbėtis apie 
tai, kur kunigai geriau gy

vena, svajodavo, kaip pa
kliūti j turtingesnę parapi
ją. žodžiu, pradėdavo gy
venti praktinio gyvenimo 
nuotaikomis. Nuo čia ir 
prasidėdavo tikrasis “in- 
troibo ad altare dei” — ei
nu prie viešpaties altoriaus.

Į gyvenimą su* 
kunigystes stonu

Baigęs Kauno universite
to teologijos - filologijos fa
kultetą ir įšventintas kuni
gu, buvau paliktas aukšto
sios teologijos studijoms — 
ruoštis moksliniam laips
niui.

Apsigyvenau kunigų ma
rijonų bendrabutyje, kur už 
bažnytinius patarnavimus 
gavau kambarį ir maistą.

Gyvendamas pas marijo
nus, pamačiau vienuolių ko
lektyvinį gobšumą, pralen
kiantį net eilinių kunigų 
gobšumą. Paaiškėjo ir vie
nuolių skelbiamo marinimo- 
si dvilypumas. Marintis pri
valo kiti, o jie gyveno labai 
prabangiai, maitinosi ištai
gingai. Prie pietų stalo 
dvasiškų kalbų buvo kuo 
mažiausia. Vyravo temos 
apie namų statybą, pirki
mą, baigiančių karšti tikin
čiųjų palikimą ir pan. Su 
pagieža vienuoliai kalbėda
vo apie kunigus, kurie už
bėgdavo jiems už akių ir 
paveldėdavo nuk a r š i n t ų 
turtingų katalikų palikimą.

Kas man atidarė akis?
Ruošdamasis moksliniam 

laipsniui, iš arkivyskupo 
gavau leidimą skaityti ate
istinę spaudą. Ten, žinoma, 
ieškojau ne tiesos, o prieka
bių. Tų “grumtynių” rezul
tatas buvo tai, kad, nenu
stojus tikėti, nejučiomis pa
kito pažiūros į teologinius 
mokymus.' Todėl, išlaikęs 
licenciato eegzaminus, dis
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ertacijos daktaratui nesiry
žau rašyti.

Vykdamas vikaru į para
piją, vis dar tebesvajojau 
“dangų palenkti prie že
mės.” Dirbdamas parapijoj, 
ir toliau naudojausi vysku
po leidimu ir kartkartėmis 
p a v artydavau vadinamuo
sius bedieviškus raštus. Il
gainiui domėjimasis jais 
virto dvasine reikme, rim- 
t u argumentų lyginimu. 
Taip žingsnis po žingsnio 
iro teoriniai mano tikėjimo 
pamatai. Tapo tikrove gir
dėti “pranašavimai” — die
vas pradėjo drebėti mano 
rankose. Po šešerių kuni
gavimo metų tapau visiškai 
netikinčiu. Teorinius tikė
jimo pamatus padėjo su
griauti ir praktinis vyres
niųjų kunigų gyvenimas. 
Pas tris klebonus tarnavau 
ir visur mačiau, kad jie la
biau rūpinasi arkliais, kar
vėmis ir kiaulėmis, negu ti
kinčiųjų dvasiniais reika
lais. Jie buvo, visa to žo
džio prasme, ūkininkai ir 
tik antroje eilėje kunigai. 
Auksas valdė jų protus ir 
širdis.

Senųjų pavyzdys 
jauniesiems

Panašūs gyvenimo pavyz
džiai veikia jaunus kuni
gus, vadinamus idealistais. 
Bet ilgainiui ir jie su tuo 
apsipranta, suamatininkėja 
ir virsta tokie pat, kaip jų 
vyresnieji broliai. Dėl to 
kai kas jaunųjų kunigų 
“nukunigejimo” priežasti
mi laiko blogą senųjų kuni
gų pavyzdį. Tai prieštarau
ja pačios bažnyčios požiū
riui į kunigą. Juk pavyz
dys veikia žmogų. O kuni
gas, anot bažnyčios, yra 
“antžmogis” su ypatingo
mis dievo “malonėmis.” Jei-

(Tąsa 4-tame pusi.)
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EUGENIJA TAUTKAITE

Takais lakeli ais į didį kelią
(Tąsa)

Jis kalbėjo, kad jaunystėje žmogus 
esąs pilnas energijos, kuri tiesiog reika
lauja, kad būtų sunaudota. Nusibosta 
būti vienam su knygomis tvankiame 
kambaryje ir tvankioje atmosferoje su 
pikčiurnomis hipochondrikais; nusibosta 
žiūrėti, kaip davatkos maldingai suka 
rąžančius, ir klausyti, kaip piktai ir 
kvailai jos mala liežuviais; Įgrysta ra
mūs, bespalviai gerų žmonių veidai, ku
riuose jokios gyvos minties nematyti. 
Nusibosta vaikščioti po laukus, gėrėtis 
gamta, kuri vis tik lieka vieninteliu gai
vinančiu šaltiniu. Net laikraščių pla
tinimas visuomenėje ir darbas su jauni
mu, pvz., teatro rengimas, yra laikomas 
“smertelnu grieku.” Vilūnas dar daug 
pasakojo apie pilną veidmainiavimo ku
nigų gyvenimą. Pasirodė, kad jis labai 
kalbus, mokėjo pasakoti įdomiai ir gy
vai. lyg mes būtume buvę seni pažįstami. 
Jautei, kad jis iš tikrųjų negalėjo likti 
kunigu: per daug buvo išsilavinęs, per 
daug protingas. Vėliau, po fašistinio 
perversmo Lietuvoje, man tekdavo susi
tikti su Vilūnu Baltarusijoje. Jis dirbo 
Minske, Baltarusijos leidykloje, lietuvių 
skyriuje, o vėliau mokytojavo Dimana- 
voj, lietuvių, gyvenančių Baltarusijoje, 
vidurinėje mokykloje. Jis buvo vienas is 
geriausiu tos mokyklos mokytojų. Da
bar Vilūno jau nebėra gyvųjų tarpe.

TREČIASIS LIETUVOS 
KOMUNISTU PARTIJOS 

SUVAŽIAVIMAS
1921 metai buvo labai reikšmingi tuo, 

kad tais metais LKP Centro Komitetas 
nutarė sušaukti partijos suvažiavimą. 
Lietuvoje siaučiant reakcijai buvo neį
manoma susirinkti, nors ruoštasi suva
žiavimui jau nuo 1920 m. rudens. Buvo 
nutarta šaukti suvažiavimą užsieny,e. t. 
y. Vokietijoje, Karaliaučiaus mieste. Vo
kietijos Komunistų partija tuo metu bu
vo legali. Juozui Greifenbergeriui buvo 
pavestas visas organizacinis darbas. Jis 
susitarė su komunistų partijos Kara
liaučiaus organizacija, kuri mielu noru 
sutiko padėti.

Tai buvo didelis įvykis Lietuvos darbi
ninku kovos istorijoje.

Šiame I.KP suvažiavime ir aš turėjau 
laimės dalyvauti: atstovavau Lietuvos 
Komjaunimo sąjunga.

Juozas Greifenbergeris paruošė mums 
kelią per Virbalį. Per sieną ėjome su 
Baltrum Matusevičium (Vladu Volyns- 
kiu). Siena tarp Lietuvos ir Vokietijos 
buvo nedidelis upelis. Ėjome dienos me- 

,tu. Lauke ganė galvijus. Kerdžius tu
rėjo duoti ženklą: kai jis pakeldavo bo
tagą, buvo galima eiti, kai nuleisdavo— 
reikėjo gulti į griovį, nes tai reiškė, kad 
sargybinis eina mūsų link. Porą kartų 
kilstelėję, mes pasiekėme upelį. Vos 
spėjau paskubom nusiauti vieną batuką, 
rengdamasi bristi, kai staiga pajutau, 
kad kažkas pagriebė mane ant rankų ir 
neša per upelį. Labai nusigandau, tik 
aprimau išgirdusi vokišką žodį “geno- 
sin.” Supratau, kad anoj pusėj mūsų lau
kė draugas voiketis. Tas pats draugas 
nuvedė mus į butą, o paskui pasodino į 
ilgus, su aukštomis drobinėmis ratus, 
atsisveikino, ir mudu nudardėjome plen
tu. Mus privežė prie Stalupėnų stoties, o 
ten jau laukė su bilietais Juozas Greifen
bergeris. Labai nudžiugau, pamačiusi 
jį, dabar jaučiau, kad nepražūsiu. Sėdė
jome su Juozu vienoje kupė, nesikalbė
jome, tik žvalgėmės vienas į kitą, nes aš 
nemokėjau vokiškai ir bijojau, kad kas 
neįtartų mudviejų. Pagaliau laimingai 
išlipome Karaliaučiaus stotyje. Juozas 
nuvedė mane pas vieną darbininką, kur 
turėjau apsistoti. Tai buvo labai svetin
ga, gera šeima. Visi mane kalbino, bet 
aš labai mažai tesupratau, o atsakyti 
man visai nepavykdavo, ir jie labai gar
džiai juokėsi. Juokiausi ir aš kartu su 
jais. Jie net susipykdavo, bespėliodami, 
ką aš pasakiau: > vieni spėjo, kad viena, 
kiti—kita, ir imdavo ginčytis.

Rytą atėjo Juozas ir pranešė, kad yra 
atvykęs Kapsukas. Tai buvo man didelis 
netikėtumas ir džiaugsmas.

Kitą dieną nuėjome į stotį pasitikti at
vykstančių į suvažiavimą delegatų. Su
stojus traukiniui, pamatėme draugus, ir 
Juozas Greifenbergeris, kuris pasitiko 
juos Stalupėnuose, davė mums ženklą 
sekti paskui. Išėję iš stoties, staiga gir- 

dime garsų “Halt!” Žandarai tučtuojau 
apsupo visą keleivių minią. Vienas žan
daras atsidūrė visai prie mūsų.

Juozas, stumtelėjęs mane į šoną ir 
pats išėjęs į priekį, paskubom pakišo 
žandarui savo dokumentus.

Kol žandaras tikrino Juozo dokumen
tus, aš išlindau į aikštę. Ėjau nesidairy
dama, vis dar netikėdama, kad paspru
kau. Maniau, kad tuojau sustabdys ir 
mane. Tik atsidūrusi minioje, sustojau. 
Žiūrėjau į stoties pusę ir laukiau, gal 
dar kam pavyks pabėgti, bet nieko nesu
laukiau. Nežinojau, ką daryti, nes netu
rėjau to buto, kur buvau apsistojusi, ad
reso, neprisiminiau nei gatvės pavadini
mo, nei namo numerio. Atsidūriau la
bai keblioje padėtyje. Ėjau gatve ir ne
galėjau sugalvoti, ko man griebtis. Stai
ga pamačiau vieną draugą, kuris užei
davo pas mano kambario šeimininkus. 
Pasivijau jį, pradėjau jam kaip galėda
ma aiškinti,, kad areštavo draugus. Gąl 
jis ir suprato iš visos mano kalbos, ges
tų ir išsigandusio veido, kad kažkas atsi
tiko, bet, matyt, tai nepadarė jam jokio 
įspūdžio. Jis mandagiai ketino atsisvei
kinti ir padavė man ranką. Aš nepalei- 
dau jo rankos ir šiaip taip paaiškinau, 
kad nežinau, kur mano namai. Jis paga
liau suprato, ko man reikia, ir atvedė 
mane į butą, kur buvau apgyvendinta. 
Ten kaip tik buvo atėjęs dar vienas drau
gas, kuris suprato, kas įvyko, ir jie abu 
išskubėjo, tur būt, į policijos prezidiumą.

Buvau labai susijaudinusi ir bijojau, 
kad suvažiavimas neįvyks. Rytojaus die
ną į mano kambarį staiga įėjo Juozas 
Greifenbergeris. Nepaprastai nudžiu
gau. Bet pasirodė, kad vis tik atsitiko 
nelaimė: du draugai pakliuvo, ir juos 
vargu ar pasiseks dabar ištraukti iš ka
lėjimo. Tai buvo Šiaulių rajono delegatai 
Ignas Gaška ir Jasaitis-Senutis. Juozui 
pavyko išsisukti.

(Bus daugiau)

Taikos kūdikiui
Ant kiemo vartų pasviro 
Vyšnaitės šakos pražydę 
Ir bailų šaulės zuikutį 
Vilioja žiedų rasa.
Išmynę mažutės pėdos 
Per žolę vingiuotą brydę. 
Aš nušlaviau tau kiemeli, 
Kad tu bėgiotum basa.

Aš tau sodinau vyšnaitę, 
Svilėsių krūvą nuvalęs, 
Kai tu po žemę klajojai 
Nematoma dulkelė.
Tikėjau, jog tu ateisi, 
Ir tavo smalsios akelės 
Mokės kaip stebuklu džiaugtis 
Taku, žiedais ir žole.

Tikėjau, jog tu ateisi 
Po metų po dešimt metų . . . 
Ir, galvą šalmu pridengęs, 
Bridau pro siaubą mirties. 
Ir mano galva juodplaukė 
Po ilgo griausmo granatų 
Pačiam gegužy pražydo, 
Lyg ta vyšnia pavartės.

Tikėjau, jog tu ateisi, 
Ir plutos pakakdavo žygy,— 
Žinojau, kiek daugel duonos 
Reikės vaikučiams taikos. 
Tiktai dėl tavęs dilgynės 
Ant priešo divizijų žydi, 
Tiktai dėl tavęs pasikėliau 
Pašautas nuo žemės pilkos . ..

Užteks man širdies ir rankų, 
Kad tu tegirdėtum dainą, 
Kad vaiko sapnų nelankytų 
Pavojaus šmėkla tamsi.
Aš nieko tau negailėjau, 
Kai laukiau tavęs ateinant 
Ir šimtąkart negailėsiu, 
Kai tu su manim esi.

Tad žaisk sau ramiai, mažyte, 
Ir lėlę miegalę vystyk.
Reti debesėliai čiuožia 
Ir slepiasi į šalis . . . 
Tu—mano saulės zuikutis. 
Tu—maho antra jaunystė. 
Tu—mano visų svajonių 
Pati šviesiausia dalis.

Vincas Giedra

Sunkiausi mano gyvenimo metai Is Lietuvos
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

gu kunigas laikomas dievo 
“išrinktuoju,” joks pavyz
dys negali p a s u k t i jo iš 
“teisingo” kelio.

Bet kunigas gimė žmogu
mi ir juo pasilieka. Kaip 
jokie krikštai ir sutvirtini
mai nepakeičia žmo gaus, 
taip ir kunigo nepakeičia 
kunigystė, š i ą įmantrią 
magiją naudoja tik religi
nės organizacijos. Ir kas 
išeina? Dirbtinai jaunuolis! 
atskiriamas nuo žmonių, 
jam uždraudžiama paklusti 
gamtos ir visuomenės dės
niams, tačiau paliekamas 
toje pačioje gamtoje, toje 
pačioje visuomenėje. Pra
džioje jis vaidina kunigą- 
“antžmogį,” įsivaizduo d a - 
damas, kad iš tikrųjų toks 
esąs. Vėliau gyvenimas įro
do, kad tai iliuzija. Čia ir 
prasideda “pakeisto” žmo
gaus tragedija, išreikšta de--K.itų nuomone, slaptas" ne- pritarimui.

sutaną, tie likusieji paskel
bė mane moraliai smukusiu. 
Apkaltino mane tokiomis 
nuodėmėmis, kuriu net ne- 
galvojau padaryti.. Tiesa, 
spaudoje neskelbė, bet nera
šyta forma mane mėsinėjo 
dvasininkai ir jų draugai. 
Nors nuo to laiko praėjo 
daugiau kaip 20 metų, bet 
klerikalų stovykla mano 
“nusikaltimo” n e p a miręo. 
Kiek žinau, nepamiršta jie 
ir kitų, kurie pasitraukė 
kunigystės.

Atsakomybė prieš 
visuomenę

Kol paskaitų ar straipsnių 
forma nepasisa k y d a v a u 
prieš religinius prietarus, 
tol mažiau buvau šturmuo
jamas. V a d i nas, “lojalu
mas” už lojalumą. Tačiau 
juk lojalumo tarp tiesos ir 
klaidos negali būti, bet koks 
klaidų dangstymas tolygus

vizų: “tylėk, dangstykis ir 
paslėpk svajones savo ir 
jausmus.” štai tau ir 
“dievo malonių” veiklos iš
dava. Tariamasis dievo 
“pateptasis” vi r s t a veid
mainiu sau ir kitiems. Ti
kintis kunigas jaučia izolia
vimo nuo viso, kas žmogiš
ka, tragediją, bet jis apgau
na save ir kitus

Taip gyventi 
apie porą metų, 
vo mano sunkiausi gyveni
mo metai.

Negalėjau būti 
veidmainiu

Netikėdamas stebuklais, 
laukiau stebuklo, kuris ma
ne išvaduotų iš dvilypumo 
kančių. Gyvenime nebuvau 
pratęs veidmainiauti. Da
bar gi teko stebėti tikin
čiuosius, puolančius prieš 
altorių 
tuščias stabas.
nematydavo, aš prieš jį ne
klaupiau, nesimeldžiau. Bu
vau “dievo namuose,” o ma
nyje jokio di-evo nebuvo.

Kai kurie tikintieji klaus
davo, kas su manim darosi, 
kad aš bažnyčioje atrodyda
vau n e į p r astai “susirūpi
nęs.”
čiausi ir slėpiau savo jaus
mus.

“nekaltai.”
man teko
Ir jie bu-

kuris man buvo
Kai niekas

Bet tylėjau, dangs-

problema. Kartais atrody
davo, kad kliūtys neįveikia
mos, kad man gresia pra
žūtis.

Pradėjau reikšti savo ke
tinimus vyresniesiems ku
nigams, laukti patarimų. 
Ne vienas jų nepatarė mes
ti kunigystę, bet nesistebė
jo mano nukunigėjimu.

Kai likdavaus ištikimas 
savo nusistatymams, jie pa
reikšdavo, kad man, jau
nam, dar galima “prasi
mušti” į gyvenimą, o senam 
nebeišsimoka . Net vyskupo 
sekretorius tikino, kad ma
žesnis nusika. 11 i m a s likti 
kunigu netikint, negu “pa
piktinti” tikinčiuosius, me
tant kunigystę. Girdi, baž
nyčia savo kūno n e g y d o 
operacijomis (suprask, šali
nimu iš kunigų) ir prie baž
nyčios kūno pasilikęs ser
gantis narys, su dievo pa- 
g]ba galįs pasveikti ir pan.
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padorumas geresnis už bu
vusio kunigo vedybas.

Pas Kauno arkivyskupą
Išsiprašiau audienciją pas 

vyriausią Lietuvos bažnyti- 
n ės provincijos galvą — 
Kauno arkivyskupą — met
ropolitą. Jis mane šventino 
į kunigus, — tikėjausi pro- 
tingiausio patarimo. Pasi
sakiau jam savo nuomonę 
apie kunigus. Tuometiniu 
mano įsitikinimu kunigas 
g’ali būti dvejopo gerumo: 
formaliai geras, kai viešų 
nusikaltimų nepadaro, ir iš 
esmės geras, kai tiki ir 
vykdo visus bažnyčios įpar
eigojimus. Pasakiau, kad 
formaliai nelaikau saves W |
blogu, nes jokių viešų nusi
kaltimų nesu padaręs, o esu 
blogas kunigas iš esmės: 
netikiu, nesimeldžiu, neinu 
išpažinties ir pan. Jis pa
tarė man išvykti į užsienį 
“pasitrankyti.” Atsakius, 
kad neturiu lėšų, pasiūlė 
imti neribotas atostogas ir 
gyventi pas draugus kuni
gus. Nesutikau ir su tuo, 
pareikšdamas, kad noriu 
dirbti civilinėje tarnyboje. 
Arkivyskupas, pataręs ne
imti “negarbingos” tarny
bos, atsisveikindamas pa
brėžė: “Būk mums lojalus.” 
Šis priesakas reiškia tai, 
kad, pasitraukęs iš kunigys
tės, tylėčiau, dangstyčiau, 
bet nebe save, o bažnyčią ir 
juos—likusiuosius.

Tuojau apmelavo
Buržuazijos valdymo me

tais dėl suprantamų prie
žasčių aš savo mintimis su 
visuomene n-esidalijau. Tuo 
būdu lyg ir vykdžiau baž
nyčios dignitoriaus įsaky
mą. Tačiau, kaip ir reikėjo 
laukti, vos tik nusimečiau

iš
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Lojalumas bei liberalizmas 
netiesai gal ir naudingi 
sau, tačiau be manęs dar 
yra visuomenė, yra jauni
mas, kuriantis naują gyve
nimą. Neparodyti savo, 
kad ir skaudaus patyrimo, 
manau, nežmoniška.

Šiandien esu dėkingas 
mokslui ir mokslininkams, 
kurių dėka palikau kuni
gyste ir nusikračiau religi
niais prietarais. Dabar 
man nereikia dangstytis ir 
slėptis nuo žmonių,* kuriems 
privalau atiduoti tai, ką ži
nau ir sugebu.
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Šiauliai. — Šiauliuose 
atidaryta dailiojo siuvinėji- 
m o dirbinių kilnojamoji 
paroda, kurioje eksponuo
jami kilimėliai, pagalvėlės, 
takeliai ir kiti rankdarbiai. . 
Ši paroda—tai nagingų bir
žiečių siuvinėtojų kruopš
taus darbo ataskaita.

Dailiojo siuvinėjimo ra
telis prie Biržų kraštotyros 
muziejaus susikūrė tik šių 
metų pradžioje. Per paly
ginti trumpą laiką jo na
riai, dailininkei Onai Kup
rytei sumaniai vadovau
jant, pasiekė puikių rezul
tatų. Gegužės mėnesį su
rengtoje parodoje siuvinė
tojų darbeliai užėmė pa
grindinę vietą.

Įvertiną biržiečių meni
nius pasiekimus, Respubli- 
kiai liaudies kūrybos na
mai nutarė siuvinėtojų dar
belius parodyti ir kituose 
artimesniuose rajonu o s e, 
surengiant kilnojamąją paf 
rodą. Jai buvo atrinkta 90 
gražiausių darbelių, kuriuos 
savo rankomis išsiuvinėjo 
“Siūlo” fabriko darbininkė 
Marija Tamašauskaitė, na
mu šeimininkė Adelė Pal- 
išienė, Biržų kraštotyros.. 
muziejaus direktorė Regi
na Drevinskienė, “Rovėjos” 
žemės ūkio artelės kolūkie- 
tė Katrė Januševičiūtė, 
rajono įstaigų tarnautojos 
Romualda Indilienė, Genė 
Bremelytė ir daugelis kitų 
moterų bei merginų.

$ I
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Baime savųjų
Kas vertė kankintis!.. — 

pasakys ne vienas. Šian
dien taip. Bet tuomet bu
vo 1935-1936 metai. Pa
smerks tėvai, giminės, 
draugai. Pasmerks ir dide
lė dalis tikinčiųjų. Kuni
gystės metimas anais lai
kais buvo laikomas amora
liu veiksmu.

Pagaliau pragy v e n i m o 
klausimas. Tarnybos sura
dimas tada buvo nelengva

LAISVIEČIAI!
APIE DIEVUS ir ŽMONES

2-ras Tomas

Padėkite Dienraščiui Vilniai 
Sukelti $6,000 Fondą

Visa eilė veikėjų yra gavę nuo dienraščio Vilnies ku
ponų knygelę, prašant išparduoti jas sukėlimui Vil
nai $6,000 fondo. Kuponai yra stambesnių ir žemes
nių kainų.

Laisviečiai, kurie negavote minėtų kuponų, prašome 
kreiptis į Vilnies administraciją, ir būsite mielai ir 
greitai jais aprūpinti. O kurie nenorite užsiimti ku
ponų platinimu, bet patys norite padėtį Vilniai su
kelti $6,000, prašome prisiųsti savo dovaną kiek iš-' 
galite, o Vilnis įteiks jums kupopą.

Be to, kurie dar neprenumeruojate dienraščio Vil
nies, užsisakykite jį dabar. Kaipo naujas skaityto
jas būsite priskaityltas prie sukėlimo $6,000, užtikri
nimui dienraščio Vilnies gyvavimo.

Vilnies Kaina $10 Metams

VILNIES ADMINISTRACIJA
3116 So. Halsted St., Chicago 8, UI.
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Ši įdomi knyga yra pavadinta:

Antano Metelionio Raštai

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

Išleistas Lietuvoje, 990 pusla
pių, kaina $5.00. Kartu su už
sakymu prašome prisiųsti ir 
pinigus.

Lietuvių Kalbos 
Žodynas

LAISVĖ
110-J 2 Atlantic Avenue

Richmond Hill 19, N. Y.

I 
■

Laisvė 
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

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

Prašome Veikti Greitesniam Išleidimui
Nelaukite asmeniškų paprašymų knygą užsisakyti, bet 

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

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

Šią Knygą Išleis “Laisvė”
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenės

Siųsdami Money Orderį ar čekį, 
išrašykite tik “LAISVĖ’' 

ir adresuokite—



Keliones į Pittsburgh^ įspūdžiai
L į LLD ir LDS suvažiavi- *9 c-

mus, kurie įvyko Pittsbur- 
ghe, susitarėme išvažiuoti 
iš “Laisvės” pikniko, kuris 
įvyko Brocktone liepos 4 d. 
Mat, norėjome daly v a u t i 
“Laisvės” metiniame pikni
ke ir ten pasimatyti su 
draugais ir draugėmis, at
vykusiais iš daugelio kolo
nijų.

Dr. Repšys, A. Kandraš- 
ka, P. šiušąs ir aš nuspren
dėme iš pikniko išvažiuoti 6 
valandą vakare. Taip ir 
padarėme. Gaila buvo pa
likti tiek daug “L.” pikni
ko svečiu. Besikalbant su 
dd. Mizarais, štai ateina 
D-ro Repšio žmona ir sako, 
kad jau laikas važiuoti.

Nuvykome pas juos. D-gė 
Repšienė aprodė jų reziden
ciją. Aplinkui gyvenamąjį 
namą visur gėlės — gražu, 
malonu. Bet neilgai galėjo
me gėrėtis, pribuvo A. Kąn- 
draška ir reikėjo leistis į 
kelionę. N u v a ž i avome į 
Worcester!, ten radome de
legatą jau laukiantį mūsų.

Iš Woreesterio išvykome 
*10 valanda vakare. Kelionė 

linksma, važiuojame, kalba
mės ir nepastebime, kaip 
jau 2 valanda ryto. Kand- 
raška sustojo a p r ū p i n t i 
Fordą gazolinu, tuo kartu 
mes gretimoje užkandinėje 
išsigėrėme kavos ir jau ren
gėmės toliau važiuoti. Bet 
užėjo smarkus lietus, tai 
nutarėme palaukti, kol jis 
praeis.

Na, ir vėl pasileidome į 
kelionę. Fordas bėga po 65 
mylias per valandą ir dar 
greičiau. Apie dešimtą va
landą ryto buvome jau New 
Jersey valstijoje. Dairomės 
visur, gamta graži, mede
liai pasipuošę, daugelis jų 
atrodo kaip gėlių buketas.

Štai jau ir Pennsylvanijos 
valstija. Ji kalnuota. Pa
siekėme ir tunelius, kurie 
pravesti po'kalnais. Ryte, 

šeštadienį, jau b u v o m e 
Pittsburghe.

Nutarėme pirmiausiai va-1 
žinoti prie LDS namo. Mū
sų gabus automob i 1 i s t a s 
K an draska greitai ji sura
do. Įeiname į klubą. Ten 
radome draugų ir susipaži
nome. Netrukus atvyko ir 
Jonas Mažukna. Pasikalbė
jome. Po to nuvykome į 
viešbutį, pasisamdėme kam
barius ir išėjome pasižiūrė
ti miesto ir su juo susipa
žinti.

Sekmadienį pradėjome rū
pintis LLD suvažiavimu ir 
patraukėme į LDS klubą. 
Ten jau radome atvykusius 
iš New Yorko dd. A. Bimbą, 
K. Depsą, J. Grybą ir kitus 

^delegatus. Visi nuvykome į 
suvažiavimo svetainę. Ten 
suradome jau daugiau de- 

’ legatui suvažiavusių.
Dešimtą vai. ryto atsida

rė įdėt. Literatūros Drau
gijos suvažiavimas. Išrink

HAVERHILL, MASS.

Liūdnas prisiminimas mano mylimo vyro

JUOZO LILEIKIO
kuris mirė prieš dešimtį metų— 

1948 m. liepos 23 d.
Niekad jo nepamirštanti

Našlė ROŽĖ ŠILEIKIENE

Uh i ——i
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ta tvarkos vedėjai ir komi
sijos. D-gė K. Petrikienė, 
Draugijos pirmininkė, išda
vė gražų ir įdomų raportą 
apie Centro Komiteto ir 
Draugijos veiklą. K. Dep- 
sas, L L D CK sekretorius, 
taipgi pateikė atitinkamą 
raportą. A. Bimba rapor
tavo už “šviesos” redakci
ją.

Po to sekė draugiškos dis
kusijos. Nutarimai ir rezo
liucijos bus “Šviesoje” pa
talpinta. Patartina visiems 
L L D nariams perskaityti 
nutarimus ir veikti jų dva
sioje, kad sutvirtinus Drau
giją.

Penktą valandą vakare 
pasibaigė LLD suvažiavi
mas. Delegatai ir delegatės 
dar ilgai pasikalbėjo, pasi
tarė apie įvairius svarbius 
reikalus.

Pirmadienį jau prasidėjo 
Lietuv. Darbininkų Susivie
nijimo suvažiavimas. Jau 
ryte atvyko daugiau delega
tų, tai yra, tokių, kurie pir
miau nebuvo LLD suvažia
vimo delegatais.

Atsidarius LDS suvažia
vimo pirmai sesijai, J. Ga- 
siūnąs, LDS prezidentas, 
pasiūlė vardus į pirminin
kus ir komisijas. Visi de
legatai sutiko su pasiūly
mu. Pirmininku išrinktas! 
gabus ir gerai mokąs susi
rinkimus vesti J. K uncas. 
Suvažiavimo sutva r k y m o 
komisijos nariai ir vietinė 
LDS apskrities valdyba pa
sveikino delegatus. J. K. 
Mažukna užkvietė visus de-l 
legatus, pirmadienio vaka
re, atsilankyti į LDS 142 
kp. namą, kur delegatams 
bus suteikta nemokamai va
karienė.

Vakare nuvykus į klubą 
radome gražiai parėdytus 
stalus, ant kurių buvo ska
ni ausiu valgių ir atitinka
mų gėrimų. J. K. Mažukna 
paprašė visus delegatus 
pre stalų. Visi . delegatai 
skaniai pavalgę ir išsigėrę, 
linksmai šnekučiavosi, kiti 
dainavo, o dar kiti šoko. 
Širdinga padėka LDS 142 
kp. už suteiktas vaišes! Po 
vaišių visi ir visos vykome 
kiekvienas į savo apsistoji
mo vietą.

Antradienį, baigiant ket
virtą sesiją, jau pradėjo į 
viešbutį rinktis svečiai į 
banketą. Susirinko nemažai 
svečių, apart delegatų. Ban
ketas buvo puikus. Po ban
keto prasidėjo koncertinė 
programa.

Ją atidarė New Yorko pa- 
skilbe dainininkai T. Kaš- 
kiaučius., J. Grybas, P. Gra
bauskas, taipgi clevelandie- 
tis Krasnickas. Gerai su
dainavo.

Po programos komisijos 
vardu J. K. Mažukna už
kvietė visus delegatus atsi

lankyti trečiadienio vakare, 
nes LDS 160 kuopa duos 
jiems vakarienę, mat, Pitts
burgh e yra du LDS kuopų 
klubai.

Užbaigus seimą nuvyko
me į namą ir vėl radome 
stalus pilnus valgių ir gėri
mų. Moterys ragino sve
čius valgyti, o vyrai gerti, 
ir visa tai veltui, be jokio 
mokesčio! Taip prisisoti
nus, J. K. Mažukna pasakė 
atitinkamą kalbą apie svar
bą mūsų organizacijų ir 
spaudos. Jis nurodė, kad 
visi ir visos turėsime dirb
ti organizacijų naudai ir 
spaudos palaikymui. Nors 
Jis aukų ir neprašė, bet pa
tys delegatai davė įnešimą, 
kad būtų parinkta aukų 
spaudos paramai. Aukų 
surinkta $160.

Daugelyje suvažiavimų 
man teko būti, bet nema
čiau tokių draugiškų drau
gų ir draugių, kaip pittts- 
burghiečiai. Į trumpą lai
ką taip susigyvenome, kad 
jautėmės kaip broliai ir se
serys. Ilgai aš ir kiti dele
gatai atsiminsime jų drau
giškumą.

Man besikalbant su Kand- 
raška, dd. Aglinskai užkvie
tė vykti pas juos į svečius 
ir nakvynei. Pasirodo, kad 
jie turi 14 metų dukrelę, 
kuri skambina pianą ir gra
žiai kalba lietuviškai. Drau
gė Aglinskienė sudainavo 
kelias daineles, o jų dukre
lė palydėjo pianu.

Mes pas Aglinskus pasi
svečiavome, dvi naktis per
nakvojome. o ji-e mus priė
mė kaip geriausi giminės. 
Didžiai esame jiems dėkin
gi už jų taip didelį drau
giškumą.

S. Penkauskas

Miami, Fla.
Miami miesto tėvai 
netėviškai elgiasi

I

i Prie pat miesto centro 
yra gražus viešas parkas, 
kur daugelis senesnio am
žiaus žmonių praleidžia lai
ką tyrame ore. Yra vieta 
su daugeliu suolelių, laiko
mi koncertai ar kitoki pa
rengimai.

Per daugelį metų Town
send klubo nariai laikyda
vo susirinkimus-prakalbas 
kartą į savaitę. Kaip kada 
turėdavo ir neblogą kalbė
toją, katras smarkiai pa
kritikuodavo miesto valdi
ninkus. Žinoma, tas miesto 
ponams labai nepatiko. Ne
norėdami ’pasakyti klubie- 
čiams., kad jiems nepatin
ka, tai pasakė, kad dabar 
turės gerokai užsimokėti už 
parke laikymą susirinkimų. 
Bet Townsend klubo nariai 
atsisakė miestui mokėti už 
viešo parko naudojimą ir 
nuėjo kitur kur nors savo 
susirinkimus laikyti.

Jau ir nemokamus 
koncertus panaikino

Seniau per ilgą laiką bu
vo duodami dykai vakarais 
koncertai 3 ar 4 kartus į 
savaitę. Vėliau jau buvo 
tiktai dukart. Sustodavo tik 
3 mėnesiams vasaros laiku. 
Bet ' jau pernai pradėjo 
trumpinti, sustodami 6 mė
nesiams. Žmonės pradėjo 
protestuoti, sakydami, kad 
miestas visai neduoda jokio 
pasilinksminimo; kad ki
tuose miestuose dažnti duo
dami koncertai nemokamai. 
Tai vėl buvo pradėję duoti 
biskį daugiau. Praeitą pa
vasarį sustojo gana anksti, 
o dabar pradžioje liepos 
mėnesio paskelbė, kad pra
deda duoti koncertus, bet 
bus imama įžanga po 25 c. 
Sako, miestas neturi iš ko 

/ ' .................. 

dykai duoti. Atėjus kon
certo vakarui žmonės atėję 
rado įėjimo į koncertą var
tus užrakintus ir nemokan
tys neįeina. Žmonės protes
tuoja, mažai' eina į vidų, 
kiti grįžta atgal. Rytojaus 
vietiniai laikraščiai rašė, 
kad suėjo apie 400 žmonių 
vietoj trijų tūkstančių...

Miesto tėvai sako, kad 
jie nenusileis, yistek ims 
įžangą.

Dauguma seno amžiaus 
žmonių gyvena iš mažos 
pensijos, jie neišgali mokė
ti. Kiti sako: važiuosim į 
Daytona Beach, ten kas
dien dudami koncertai dy
kai.

Saulutė

Lawrence, Mass.
Rapolas ir Marytė Chu- 

ladai, sykiu su jaunesne 
dukrele Millie, pardavė sa
vo namus Lowell, Mass, va
žiuoja apsigyventi Flori
doj, galbūt Miami mieste.

Jie ten buvo pora mene
sių atgal ir jiems patiko 
tas klimatas. O kadangi 
greitai susipažino su Mia
mi’s draugais, kurie juos 
draugiškai priėmė, tai nu
tarė kuo greičiausia važiuo
ti tenai. Taipgi jų vyresnė 
dukrelė May gyvena su sa
vo šeima Alabamos valsti
joje, ir Marytei Chuladie- 
nei nebus taip toli nuvažiuo
ti pasimatyti, kada norės, 
iš Floridos.

Taigi, Uršula Daugirdie
nė iš Lowellio, su pagalba 
An to sės Chuladienės iš 
Lawrencio, ant greitųjų 
pakvietė tik keletą draugei 
ir draugių suvažiuoti į Ma
ple Park sekmadienį, birže
lio 13-tą, atsisveikint su 
Chuladais prieš jų išvažia
vimą.

Jos taipgi priruošė ska
nių valgių, ir taip visi ir vi
sos, susėdę prie stalo, links
mai praleido dieną. Sykiu 
gaila, kad draugai R. ir M. 
Chuladai apleidžia Mass, 
valstiją, senus draugus ir 
gimines. Bet /visi vėlina 
jiems sėkmingos kelionės, 
daug laimės ir geros svei
katos naujam gyvenime.

Tą dieną buvo Maple 
Park Bendrovės (įirektorių 
susirinkimas ir po susirin
kimo daug draugų taipgi 
atėjo atsisveikinti su R. ir 
M. Chuladais.

Yvonne Niaurienė iš 
Islington matė progą čia 
biskį ir dovanėlių gauti dėl 
Laisvės. Paprašius aukų, 
surinko viso $16.00. Auko
jo:

J. U. Daugirdai ... $4.00
L. M. Trakimavičiai 2.00 
J. S. Budrevičiai ... 2.00 
R. Y. Niaurai ....... 2.00
R. M. Chuladai .... 2.00 
B. A. Chuladai....... 2.00
Ig. R. Chuladai .... 1.00 
V. Taraškienė ....... 1.00

V. Taraškienė

Tegucigalpa, Honduras. 
— Dr. Eisenhoweris, prezi
dento brolis, susidūrė su 
nesmagumais dėl įvykių 
arabų šalyse.

LIETUVIAI ATIDARĖ VASARNAMĮ
Puikios Jūrų Maudynės Prie Pat Namo 

Išrenduojame apartmentus po 2, 3, ir 4 kambarius.

Taipgi išrenduojame paskirus miegamuosius kambarius 
su public kitchen. Kainos nebrangios.

, Užsisakykite vietas laišku arba telefonu.

Violet’s Guest Home
125 Atlantic Ave., Atlantic City, N. J. 

Telefonas 5-2338
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Lawrence, Mass.
Įvairios naujienos

Geras draugas P. Alekso
ms turėjo operaciją ant 
akių. Dabar randasi na
muose, 142 Andover St. 
Katrė galite, aplankykite 
draugą

P. Aleksonis priklauso 
LLD kuopai nuo pat savo 
jaunystes ir yra geras 
Laisvės rėmėjas. Linkiu 
draugui Aleksoniui greitai 
pasveikti ir vėl dalyvauti su 
mumis.

•_•

Taipgi aplankiau draugą 
Kavaliauską. Pasirodo, kad 
jis turės ilgai pabūti ligoni
nėje, nes jo šone, taip vadi
namame klube, kaulai su
laužyti. Gal prisieis daryti 
operaciją. Kol kas dar neži
noma. Draugas negali nė 
pasijudinti. Pasirodo, kad 
kuomet į nelaimės vietą pri
buvo ambulansas, tai pir
miausia buvo paklaustas, 
kokios religijos jis yra. 
Draugas atsakė, kad visos 
religijos jam yra vienodos. 
Sako, kuo greičiausia vež
kite mane į ligoninę. Tas 
parodo, kad su ligoniu bu
vo apsieita nemandagiai, 
klausiant jo niekniekių, ku
rie juk nieko negali pagel
bėti.

•

Lawrence policija susirū
pino automobilių nelaimių 
padaugėjimu. Nu s i t a r ė 
gaudyti visus, kurie tik bus 

• numatomi pergreitai va
žiuoją. Būtų gerai, kad to
kiems elementams neduotų 
leidimo automobilius vai
ruoti. Daugiausia n e 1 a i- 
mių turi jauni vairuotojai. 
Pav., iš 16 nelaimių nesira
do nė vieno virš 21 metų 

' amžiaus.

250 studentų, daugiausia 
iš Lawrence, Lowell ir Ha
verhill, pradėjo imti vasa
rinius kursus Merrimack 
kolegijoj. Pasirodo, kad yra 
gerų jaunuolių, kurie rūpi
nasi savo gyvenimo ateiti
mi.

Teko dalyvauti U. Pen- 
kaus gimtadienyje. Susi
rinko keliolika mergaičių 
ir vaikinų. Tai buvo visi 
kolegijos studentai. Iš tik
rųjų buvo įdomu pasiklau
syti jų kalbų šių dienų 
klausimais. Jie kalbėjo, kad 
šiandien Amerikoje daug 
bedarbių. Vienas sakė, kad 
Rusijoje bedarbių nesiran
da. Mūsų valdžios nusista
tymas prastas. Ji tą nusi
statymą turėtų keisti ir da
ryti biznį su kitomis šali
mis. Kitas sako: Mūsų tė
vų pinigus valdžia dalija 
maišais užsieniuose. Mūsų 
žmonės baisiai nukenčia. 
Tenka mokėti didelius tak
sus. Rusija mus pralenkia 
su savo mokslu. Ji turi dau
giau įvairių mokytų žmo
nių.

Kitas sako: pas mus yra 
daugiau kunigų...

Kitas pridūrė: Ir velniam 
mums tiek daug jų (kuni
gų) reikia. Jų mokslas žmo
nijai gero neduoda.

S. Penkauskas

Ir svajoti reikia mokėti
Antanėlis ir dumplės
Kalvė stovėjo pačiame 

pakraštyje, prie kelio. Nuo 
dūmų ir suodžių ji buvo vi
sa pajuodusi, o stogas toks 
skylėtas, kad dėdė Simas 
juokais jį praminė rėčiu. 
Antanėliui kalvė visada at
rodė panaši į sukirmijusį 
lepšį — juoda, pakrypusi, 
rodos, kiekvienas vėjelis 
ims ir nugriaus ją.

Ir vis tik Antanėlis mylė
jo šią kalvę. Dun-dun — 
kiekvieną rytą jį keldavo 
didžiojo kūjo garsas. Tan- 
tan — jam pritardavo ma
žesnysis skaudesnių balse
liu. Ir belikdavo, kad su- 
šnopuotų Antanėlio tampo
mos dumplės . Jos buvo se
nos, suplyšusios, ir, kai An
tanėlis dumdavo, pro visus 
šonus švilpdavo vėjai. Bet 
jis nekreipdavo dėmesio. 
Tol tam pydavo dumplių 
kartelę, kol prakaitas išpil
davo kaktą.

—-Sunku?—klausdavo tė
vas.

—Tai...’nieko, — atsaky
davo jis ir vėl griebdavosi 
kartelės.

Nelengva buvo Antanė
liui, bet jis atkakliai pamė
go šį darbą.

Kartą rytą jis pamatė tė
vą, betriūsiantį prie dump
lių.

—Tėte, ką tu darai? Ar 
ardai - — šoko jis klausinė
ti, nors pats matė, kad 
dumplių tik griaučiai beli-

— Senos, niekam tikę pa
sidarė,—nepakeldamas gal
vos, kalbėjo tėvas. Jis taip 
jau įprato kalbėti, neatsi
traukdamas nuo darbo. — 
Gal dar sutaisysiu. Pinigų 
nėra naujoms. Vą, ratą ir 

Į diržą uždėsiu... Tada ir ko
ja bus galima dumti. Pa
matysi...

Koja vietoje rankos
—Tai kam, tėte? Ar kar

tele negerai? — nedavė jis 
ramybės.

—Kad tau lengivau būtų, 
kvailiuk. Tegul tie ratai ir 
ratukai už tave dirba, su
pranti? Koja pamindysi, o 
ji-e ir judins dumples.

—O ar aš taip galėsiu pa
daryti, kai užaugsiu?

. Hartford, Conn.
Liepos. 16 d. vietiniame 

’The Hartford Courent’til
po keistas ir įdomus prane
šimas. Jis parodo, kad kaip 
kam pas mus galima vogti 
ir nepakliūti į bėdą.

Atsitikimas buvo su veng
rais pabėgėliais fašistais. 
Jie tapo sučiupti apvagiant 
First National Supermar
ket West Hartforde. “Varg
šai” pakliuvo teisman. Visi 
dar jauni ir gražūs vyrai. 
Visi jie teisinosi, kad vogė 
“iš bado”. Na, ir teisėjas jų 
pasigailėjo. Jeigu būtų pri
pažinęs kaltais ir nubaudęs, 
pagal šalies įstatymus, jie 
būtų buvę po atlikimo 
bausmės išdeportuoti. To
dėl teisėjas patvarkė, kad 
iki 195|9 metų sausio 12 d. 
jokio teismo nuosprendžio 
nebus.

Teisėjas dar išbarė įstai
gas ir Valdininkus, kam jie 
neaprūpina fašistinių pa
bėgėlių pragyvenimu.

Laikraštis paduoda tų 
vyrukų vardus ir adresus. 
Štai jie:

Alegos Nemeth, 21 metų, 
39 Dean St.; Charles Rac- 
sek„ 25 metų, 199 Russ St.; 
Elek Szalay, 26 m., 13 
Mortson St.; ir Francis 
Szalay, 20 metų, 13 Mort
son St.

Koresp.

—O, tu dar padarysi L 
Padalysi tokias mašinas, 
kaip... — tėvas nutilo, ieš-> 
kodamas, su kuo palyginti 
tas įsivaizduojamas maši
nas. — Kaip namas. Tos 
mašinos visai be žmonių 
dirbs.

Dažnai Antanėlis su tėvu 
taip dirbdavo, šnekėdavo ir 
svajodavo savo suklypusio
je, skylėtoje kalvėje, riogso
jusioje prie kelio, pačiame 
miestelio pakraštyje...

Nebe Antanėlis, o 
jau Antanas

Ir štai tas Antanėlis, da
bar “Beržo” baldų kombi
nato meistras Antanas Ja
navičius, susikaupęs žiūri į 
naujus brėžinius. Matyti, 
linijų pluoštas. Tai karšto 
oro srovių, kurios džiovina 
lentas, kryptys. Štai brūkš
neliai, vaizduoją lentų kau
ges...

“O jeigu tas oro kryptis 
džiovinimo kameroje trupu- 

! tį pakeitus? — vis sukasi 
galvoje klausimas. — Tada 
oras įeitų pro šonus, o iš 
viršaus nereikėtų tarp len
tų palikti tarpų. Kamero
je tilptų du kartus daugiau 
lentų, būtų galima dvigu
bai greičiau dirbti...”

“Bet jeigu nevienodai 
džius? — neduoda ramybes 
mintis. — Jeigu susigadins 
lentos?..”

—Be rizikos nieko nebus.
Bandyk, ieškok, ir tu pa

sieksi !..
O po kelių savaičių inži

nierius pirmasis paspaudė 
Antanui ranką.' Jo patobu
linimas duos fabrikui ne 
vieną tūkstantį rublių pel
no.

Iš kur tiek fantazijos!
Antanas Janavičius nesi

bijo sunkumų. Taip nuo 
mažens priprato. Darbas 
jam padėjo nuo paprasto 
lentpiūvės darbininko pasi
daryti geru meistru. Per 
dešimtį darbo metų jis 
įdiegė jau ne vieną patobu
linimą. “Iš kur šis žmogus 
turi tiek fantazijos, tiek pa
stabumo, suvokimo ?” —ste
bėjosi ir tebesistebi visi. •

Į tai tikriausiai jis i? pats 
neatsakytų. Greičiausiai to
dėl, kad visą laiką svajojo, 
kaip priversti mašinas dirb
ti už žmogų. Ir dar dėl to, 
kad giliai j širdį įsmigo tie 
tėvo žodžiai: “Tegu tie ra
tai ir ratukai už tave dirba, 
supranti?”...

Bet nenustebkite, jei, pa
klausus, kokį savo išradimą 
jis laiko svarbiausiu, išgir
site :

—Dar tokio nepadariau. 
Bet padarysiu, jaučiu, kad 
padarysiu. Jau kai kas g'al- 
voje yra. Bet dar vis met
menys, planai, svajonės... .

Gera, kai žmogus moka 
svajoti. Bet dar geriau, kai 
jis tiki savo svajonėmis, sa
vo planais. Taip, mokėji
mas svajoti — tai irgi savo
tiškas talentas.

Vyt. Greblikas

Montclair, N. J. — Mirė 
Frank Arnold, sulaukęs 91 
metų amžiaus. Jis buvo ra
dijo specialistas ir šioje sri
tyje daug pasidarbavo.

NAMŲ SAVININKAMS
; Pentiname namus iš lauko it 
vidaus; apkalame šingeliais; 

^sutaisome pi'jazus ir dengia* 
■ me bei taisome stogus.

Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS

14 Gartland Street
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576



SKAITYTOJU BALSAI Richmond Hill, N. Y. PARAŠIUTININKAI KANADA NEREMIA 
JORDANE IR TURKIJOJ! INTERVENCIJOS

Laisvės 68-tam num. skai
tau draugo A. Bimbos kris
lus, kuriuose randu pasa
kyta: “Ir geruoju ir pik
tuoju aną dieną prašiau 
‘Keleivio’ redaktorių J. 
Sondą parodyti mums men
ševikų programą Lietuvos 
žemės ūkiui. Niekas iš tų
mano pastangų neišėjo.”

Ir neišeis. Menševikų laik
raščiuose nerasit rimtų 
klausimų. Jie į savo laik
raščius talpina tą, kas pa
tiktų dipukams (pabėgė
liams), nes jie iš dipukų tik 
ir daro biznį. Jeigu ne di
pukai, tai menševikų laik
raščiams jau seniai būtų 
buvę kaput!

Toliau draugo Bimbos pa
sakyta: “Ar menševikai no
rėtų Lietuvon sugrą ž i n t i 
šniūrus ir šniūrelius, skly
pus ir sklypelius, kuriuose 
nė sapnuoti negalima apie 
pavartojimą moderniškų že
mės įdirbimo įrankių?..”

Jis pasakė pilną tiesą. Aš 
jaunas būdamas ant tų 
šniūrelių vargau. Mūsų 
kaime, kuriame aš augau, 
buvo vienas valakininkas, 
du p u s v a 1 akin inkai, kiti 
trečdalininkai, o dar kiti 
ketvirtdalininkai. O kurie 
turėjo dar mažiau žemės, 
tuos vadindavo “dzesenci- 
ninkais.” Tie kaimiečiai, 
kurie turėjo siaurus šniūre
lius, art ar akėt negalėjo 
taip, kaip tie, kurie turėjo 
platesnius šniūrus. Siaura- 
šniūris kaimietis turėjo art 
ar akėt išilgai, nes jis ne
galėjo apsisukti su arklu ar 
akėčiomis neužlipęs per ežią 
ant kaimyno žemės. O kai 
priardavo prie savo šniūre-1 
lio galo, kuris buvo apie 
pusantro viorsto ilgumo, 
tai turėdavo paimti arklį už 
apynasrio ir apsukti ir me
dinį arklą apnešti, kad ark
lys ar žmogus neužsistotų 
ant dvarponio Rasakacko 
žemės, nes dvarponis Rasa- 
kackas žiauriai nubausdavo 
kaimynus, jeigu kuris uždė
davo koją ant jo žemės!

O atėjus žiemai, mažaže
mis kaimietis būdavo pasi
ima pėdą rugių, avižų ar 
kokių kitų javų, pasideda 
ant molinių grindų ir su 

. kultuve kulia. O kurie dau
giau turėjo žemės ir javų, 
tai kuldavo su mediniais 
“botagais” (spragilais), 
kaip tada vadindavo. Maža
žemis kaimietis atskirdavo 
pelus nuo grūdų su “nieko
čia.” Tai toks kaimiečių 
gyvenimas buvo caro ir 
Smetonos laikais.

Na, o šiandien menševikų 
redaktorius surinka: “že
mės ūkio kolektyvizacija 
buvo žiauriausia, kvailiau
sia ir kenksmingiausia žmo
nėms reforma, aršesnė už 
baudžiavą...” Kur čia pro- 
tas, kur logika taip vaikiš
kai nuplepėt? Nejaugi 
menševikai nemato skirtu
mo tarp traktoriaus ir me
dinio arklo ar medinės žag
res, kad jie vadina kolek- 
tyviečius baudžiauninkais, 
kurie traktoriais ana, akė
ja, javus sėja, o moderniš
komis mašinomis javus ku
lia? ♦

• Kaip aukščiau .minėjau 
kaimą, kuriame aš augau, 
tai buvo ant Orankos upės 
kranto, tik 7 viorstai nuo 
Varėnos miestelio. Kaimo 
laukai buvo apsupti žiau
raus dvarponio Rasakacko 
laukais ir pievomis. Aš jau 
negaunu laiškų nuo mano 
giminių nuo antrojo karo 
laikų. Priežastis gal tame, 
kad fašistai sudegino kai
mą, o gyventojus išžudė.

Mes gauname laiškus ir 
nuotraukas nuo mano žmo
nos giminių iš Kupiškio ra-

jono. Jie mums rašo daug 
laiškų ir džiaugiasi, kad jų 
gyvenimas po socialistine 
sistema daug pagerėjo ir 
kasdien gėrėja. Jie stebisi iš 
Amerikos bedarbių dejavi
mų. Jie sako, kad pas juos 
darbų yra daug ir visokių, 
dirba kas tik nori dirbti.

Mes irgi džiaugiamės nuo 
jų tokius laiškus gavę. O 
menševikus pasmerkiam už 
jų purvinus raštus apie Lie
tuvą.

Senas baltimorietis

Binghamton, N. Y.
Vakacijų laikas

Jonas ir Katrina Vaici- 
kauskai, jų duktė, žentas ir 
anūkai išvažiavo porai sa
vaičių vakacijų ir geram, 
poilsiui. Jie mano aplanky-' 
ti draugus Bekam p i u s, 
Avalon, N. J., ir praleisti 
savo poilsio dienas drg. Be
kampių gražioje vietoje.

Taipgi Juozas ir Edna ir 
Jonas ir Nellie Stroliai irgi 
išvažiavo poros savaičių po
lisui. Jie sustos Cleveland, 
Ohio, aplankyti gimines ir 
draugus, o vėliau važiuos 
net į Canada, taipgi aplan
kyti gimines, draugus ir 
pažįstamus. Visi virš minė
ti draugai yra Laisvės ir 
Vilnies skaitytojai ir geri 
darbo žmonių reikalų rėmė
jai. Geriausio pasisekimo 
jums, draugai, praleisti po
ilsį ir laimingai sugrįžti į 
namus.

Ne tik kad pavieniai as
menys bei šeimos ima vaka- 
cijas, bet ir vietos didžiau
sios dirbtuvės uždarė duris 
dėl dviejų savaičių: Endi
cott Johnson Corp, paleido 
apie 20,000 darbininkų va- 
kacijoms, International Bu
siness Machines Corp. — 
apie 2,000 darbininkų ir 
Lmk Aviation, Inc., kelius 
šimtus, taip, kad, pagal 
Vietos angliškų laikraščių 
pranešimą, viso paleido arti 
30,000 darbininkų vakaci- 
joms. Tai pirmas toks atsi
tikimas mūsų miesto istori
joje. Dabar kyla klausmas, 
ar tie visi darbininkai vėl 
bus paimti atgal prie darbo 
po dviejų savaičių? Labai 
abejotina. Leistina manyti, 
kad dalis jųjų pasiliks ne
darbo eilėse. Tai būtų blogi 
dalykai.

Suėjo į porinį gyvenimą
Pabaigoje pereito gegu

žės mėnesio susivedė Anas
tazija Žido.naitė su Alex 
Rapšiu. Vestuvių pakylis 
atsibvvo Židonaitės gražiai 
įrengtame vasarnam y j e, 
kur dalyvavo jųjų giminės 
ir artimieji draugai, kurių 
jie turi daug. Prie skanių 
valgių ir įvairių gėrimų

LIETUVIŲ SIUVĖJŲ 54-tas SKYRIUS 
(A. C. W. of A. Local 54) 

Kviečia visus

Į Linksmą Kriaučių Metinį

PIKNIKĄ-GEGUŽINŲ
Šeštadienį, Liepos 26-tą
POLISH NATIONAL HALL
108-11 Sutphin Blvd., Jamaica, N. Y.

ŠOKIAI IR ŽAIDIMAI
JURGIO KAZAKEVIČIAUS ORKESTRAS

Pradžia 2 vai. dieną.

6 p.—Laisve (Liberty)—-'An trad., liepos (July) 22, 1958

NEW YORKAS
Pakeitėme filmų iš Lietuvos

parodymą
Praėjusio penktad je n i o 

Laisvėje buvo pranešta,, 
kad filmai iš Lietuvos bus 
rodomi liepos 26 dieną. Įsi- 
tėmykite, jog rodymo die
na pakeičiama. Filmai “Til
tas” ir apie kanadiečių Lie
tuvoje atsilankymą bus ro
domi rugpiūčio 2 d., šešta
dienį. Rodymas prasidės

buvo daug linkėjimų jauna
vedžiams laimingo šeimyni
nio gyvenimo. Aleksas Rap- 
šlsyra LDS 6 kuopos narys. 
Būtų labai gražus dalykas, 
kad jis įrašytų ir savo jau
ną žmonelę į LDS 6 kuopą. 
Pagalvok apie tai, Aleks. 
Linkiu jūms ilgiausio ir lai
mingo porinio gyvenimo!

OnyJe

Cleveland, Ohio
Paskutinis pakvietimas į 

Meno ir Onų gegužinę, kuri 
įvyks liepos 27 d., sekma
dienį, visiems gerai žinomo
je gražioje Jašiūnų ūkėje 
prie kelio 422.

Kaip jau buvo pirmiau 
rašyta, Clevelando meninin
kai deda visas pastangas at
gaivinti chorą. Tai bus ge
ra programa . O mūsų Onos 
rūpestingai tarėsi, kad vi
sus pikniko dalyvius ska
niai ir sočiai pavaišinti.

Taipgi bus geras orkest
ras mylintiems pasišokti .

Mes, rengėjos, prašome 
visas drauges, kurios už
jaučia t e ir mylite savo 
spaudą, prisidėti bent kuo, 
maistu ar bile dovanėle prie 
sukėlimo daugiau įeigų. 
Nuo to stalo visas likęs pel
nas eis spaudai Onų vardu.

Mes jau turime gerą pra
džią. Aš, kaipo sumanyto
ja, prisidedu su maistu, o 
Ona Janulienė, tos dienos 
šeimininkė, jau daug prisi
dėjo. Būtų labai gražu, kad 
ir kitos draugės neatsiliktų. 
Visų vardai bus paskelbti 
spaudoje.

Komisija kviečia visus ir 
visas, kaip clevelandiečius, 
taip iš plačios apylinkės, ge
ros valios žmones dalyvauti 
ir linksmai, gražiai, nau
dingai laiką praleisti.

BIZNIERIAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir Besiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . , Nori apie savo biz
nį žmonėms prą^iesti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje!

Įžanga 90 centų.
Rengimo Komisija

mrnnininrTnnmrnTnTnirnnTmnĮįjnnnrnnnnrrrninimirrinriiiint įj

7:30 vai. vakare.
Pakeitimas padarytas to

dėl, kad liepas 26 d. įvyks-
ta lietuvių rūbsiuvių pikni
kas. Nenorime jam pakenk
ti. Taipgi norime, kad visi 
kl iaučiai turėtų progą tuos 
nepaprastus iš senosios tė
vynės filmus pamatyti.

Rengėjai

PLAINVIEW, L.I.
Mrs. Lina Stanley Zu

kowski birželio 18 d. Beth
page ligoninėje susilaukė 
sveiko, gražaus sūnelio, 10 
svarų ir 6 ir pusės uncijos. 
Kūdikis ir motina geroje 
sveikatoje. Tėvai linksmus 
Taipgi ir visi broliukai la
bai myli mažąjį broliuką. 
Per kelias dienas vis bėgo į 
miegamąjį kambarį pažiū
rėt ir pačiupinėt mažyčio 
rankutę.

Taip pat džiaugiamiesi ir 
mes patys senuoliai, sulau
kę sveiko anūkučio. Liepos 
13 d. turėjome gražias 
krikštynas. Naujagimiui 
vardas duotas James Wal
ter. Svečiai buvo skaniai 
pavaišinti.

Mes, senuoliai, linkime 
savo anūkučiui sveikam už
augti.

Bobutė E. Kasmočienė

ĮVAIRIOS žinos
Chruščiovas apie 
viršūnių sueigą

Maskva. — Chruščiovas 
grįžo iš Rytų Vokietijos. 
Jis kalbėjo Čekoslovakijos 
atstovybės priėmime. Sakė, 
kad viršun’ų konferencija 
padarytų gero, švelnintų 
tarptautinius sant y k i u s, 
bet tik tada, jeigu Vakarai 
rimtai prie jos eitų.

Chruščiovas nurodė, kad 
tuščios Vakarų pastangos 
įkišti į viršūnių konferenci
jos dienotvarkį Rytų Euro
pos žmonių santvarkos rei
kalus.. Jis sakė, kad liaudiš
kų respublikų tautos, ku
rios eina prie socialistinės 
santvarkos, “neklaus kelio 
pas kapitalistus”, ir “nerei
kalauja kapitalistų patari
mu !” c

PROTESTAI ROMOJE
Roma. — Tūkstančiai 

žmonių, jų tarpe šimtai 
Amerikos ambasados prieš
akyje, reikalavo: “Taikos, 
taikos!” “Šalin su karo ag
resijomis!” “Jankiai, va
žiuokite namo!”

ALŽYRAE ŽIŪRI Į 
J. A. RESPUBLIKĄ

Paryžius. — Tautinis su
kilimas Irake ir Amerikos 
marinų iškėlimas į Libaną 
pablogino Francūzijos rei
kalus Alžyre. Alžyro gy
ventojai dabar žiūri į Ame
rikos pasielgimą, kaip į at
virą karą prieš arabus. To
dėl visur jaučiamas žmonių 
pasisukimas į Jungtinę 
Arabų Respubliką, kuri 
stovi priešakyje arabų ko
vų už tautinę laisvę.

Pajieškojimai
Paieškolmas Asmens Lietuvoje
Paieškau sesers Uršulės Sabans- 

kienės - Pranauskienės, Benedikto. 
Kilusi iš Naujamiesčio parapijos. 
Prašau jos pačios atsiliepti arba 
kas apie ją žino pranešti šiuo ant
rašu:

Juozas Sabanskis 
107 Mainard Road 
So. Sudbury, Mass.

(70-74)

Draugė P. Peškaitienė 
lankėsi New Yorke daly
vauti savo giminaitės ves
tuvėse. Ta proga aplankė 
savo senus draugus, kurių 
Petronėlė turi ga^a daug.

Nors draugė neilgai pas 
mus viešėjo, bet gana daug 
pasakė apie Vilnį, apie tą 
gražų chicagiečių namą 
Mildą. Dėl laiko stokos ne
galėdama aplankyti mūsų 
įstaigas, viešnia paliko 3 
dolerius Laisvei. Sakė: aš. 
gerbiu abu laikraščius, Vil
nį ir Laisvę, nes abu gina 
darbininkų reikalus.

Širdingai sakau ačiū 
už man suteiktas tokias 
vertingas dovanas, taipgi 
kad ir Laisvės nepamiršai. 
Šitas jūsų malonus mūsų 
aplankymas pasiliks visa
dos atmintyje.

M. Yuškienė

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai.

RANDAVOJIMUI
Pasirendavoja 5 kambarių 

apartmentas, moderniniai iš
taisytas, Ridgewoode, Renda 
$80. šaukite III. 3.-3073. 
Klauskite Astrovo. (73-74)

IŠNUOMOJIMAI

Išnuomonjame fornišiuotą kamba
rį. Prieinamai. Skambinkite dėl 
platesniu informacijų nuo 9 v. ryto 
iki 9 v. vakaro. Klauskite Mary. 
GL. 5-1173. Adresas: 1090 Putnam 
Ave., Brooklyne.

(73-74) j

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

Pranešu LLD 20 kuopos nariams, 
kad susirinkimas įvyks liepos 29 d., 
7 vai. vak.. A. Klimo studijoje. Visi 
nariai ir narės dalyvaukite ir iš
girsite delegačių raportus iš LLD 
atsibuvusio suvažiavimo, kuris įvyko 
Pittsburghe.

Kp. sekr. J. K. Navalinskienė
(73-74)

WORCESTER, MASS.
Liepos 19 d., 5 vai. popiet, įvyks 

“Lawn Party,” tai bus ant gražiai 
žaliuojančios pievos Olympia Parke I 
duodami skanūs užkandžiai. šią 
sueigą rengia dviejų organizacijų 
kuopos kaip priimtuves sugrįžusių 
iš Pittsburgho seimų delegatų. “Pa
re!’ ‘surengti išrinkta, nuo LDS 57 
kuopos K. Kosulis, H. Žilinskienė ir 
J. Senkus, nuo LLD 11 kuopos A. 
Vosįliene, Skrolskienė ir V. Žitkus. 
Rengėjai kviečia visus skaitlingai 
atsilankyti į šią įdomią sueigą

LDS 57 kp. sek.

CLEVELAND, OHIO
Clevelando meno mylėtojai ir Onos 

rengia pikniką, liepos 27 d. Jašiūnų 
darže, prie 422 kelio; vieta visiems 

; gerai žinoma ir patogi išvažiavi
mams vasaros laiku.

Šis piknikas bus daug įvairesnis 
už kitus. Onos turės gerus pietus 
ir užkandžius, o menininkai patar
naus prie gėrimo. Taip pat turėsime 
dainų programą. Julius Krasnickas 
ir Stasys Kuzmickas sudainuos solų 
ir duetų, o Onos pašokins visus prie 
gero orkestro. Kviečiame visus vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti. Tu
rėsite smagaus pasilinksminimo. S. 
Kuzmickas. (72-74)

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Siuvėjų 54-to skyr. susi
rinkimas įvyks liepos 23 d., 5:30 v. 
v., Uniojs patalpose,1-27 Arion Pi. 
Kipras Sakalauskas, Skyr. Sekr.

(72-73)

E. WATSON
Prompt—Efficient

RUBBISH REMOVAL
Cellars—Stores—Yards—Lofts 

Attics—Lots, Etc. 
Reasonable Prices

By Day, Month or Load

Brooklyn.
HYacinth 3-3375 
666 Hancock St.

X

ADAM WIEGAN 
WATERPROOFING 

CORPORATION
Above and Below. Grade Com

mercial. Industrial, Residential. 
All Work Guaranteed.
6-46 Clintonville St., Whitestone. 

FLushing 8-3388.

Brick Pointing—Masonry 
Restoration—Caulking—Grouting 
Cement Washing. Commercial— 

Residential—Industrial.
All Work Guaranteed. Upper 

Manhattan & Bronx.
J. G. WATERPROOFING CO. 

824 W. 89th St. KI. 3-7004.

Londonas. — Anglai nu
leido parašiutininkus į Jor
daną, nes karalius Hussei- 
nas to prašė. Jis tvirtina, 
kad “yra suokalbis jį už
mušti”.

Jungtinės Valstijos nulei
do 2,000 parašiutin inkų 
Turkijoje arti Sirijos sie
nos.

Bonna. — Vakaru Vokie
tijoje susirūpinimas Vidu
rinių Rytų reikalais. Ade- 
naueris atidėjo kelionę į 
Vakarinį Berlyną.

MEN—MEN—MEN
Life Time Opportunity 

FULL OR PART TIME 
ALL YEAR ROUND 

Excellent opportunity
FOR BIG EARNINGS 

CALL IL. 8-6327

SLEEP IN—OWN RM. Bath, TV.
Country home in L. I. Must be 
kind co children. All modern 
work appliances. Must speak 
English. Recent references. $55 
week. Tel. Port Washington 7- 
1820 (73-75)

REAL ESTATE

OCEANSIDE
Su nuostoliu. Iš priežasties 

nesveikavimo. Arti Šv. Antano 
parapijos. 3 miegrūmiai, 7 kam
bariai, 1 ’/> vonios. Garadžius. 
Kampinis plotas, 100’ xTOO’. Me
džiai, daržas, viskas moderniška. 
Sietai, uždaras porčius. Visi 
elektriniai įvedimai. Nuo sienos 
iki sienos divonai. Salionas ir 
didelė salė.

Arti bažnyčių, mokyklų, pirki
mo centro ir transportacijos.

$22,990.
RO. 4-2158.

(72-74)

HEMPSTEAD EAST
St. Martha's parapija. Moderni

nis mūrinis namukas. 6*Z> karnb. 
3i miegrūmio, 1% vonios. Pilnai 
ištaisytas skiepas, didelis poilsio 
kambarys ir antra virtuvė skiepe. 
83' x 100’ plotas. Gražus daržas. 
Užpakalyje didelis verandas.

Garas, aliejus, sietai ir moder
niška virtuvė. Arti visų mokyk
lų, bažnyčių, transportacijos ir 
pirkimo centro.

Tiktai $20,990.
IV.. 6-6642.

ELMHURST, L. I. Detached 
home. Excellent condition. 6 
rooms. Garrage, Enclosed, Sun 
porch. Near subway, schools, 
churches & shopping. A very nice 
buy at orily $18,500. Plot 
25' x 100’.

FRANK O'HARA, INC.
40-10 82nd St., Jackson Hgts 

NC. 9 7000.
Open evenings, Sat. & Sun.

MT. VERNON, Graham School 
area. Palatial custom-built field
stone and stuccoe home on large 
beautifully landscaped lot; 10
rms, 4i baths, garage, full base
ment, fireplace and 2 screened 
glass enclosed porches, $35,000. 
Will discuss terms. Brokers pro
tected. Evening .& weekends. MO. 
8-5985; weekdays FA. 4-0773.

(73-75)

Overhead Garage Doors
Also • Electrically operated. In

stall now while the weather is 
nice. Direct Factory Dist.

WALAAS 
OVERHEAD DOOR CO.

98-102 Lawrence Ave., B’klyn.
UL. 4-0066.

AIR FILTERS CO.
Distributors of Fiberglass 

‘‘Dustop” Air Filters. 
Authorized fabricator of special 
sizes. Tremendous slection. 185 
sizes in stock.

82 E. 4th St., N. Y. C. 
ORegon 3-5350.

CONCRETE CONTRACTORS
Sidewalks, Driveways, Cellar 

Floors, Patios and all types of 
cement work. Small jobs our 
specialty. Anywhere in Brook
lyn.

PAUL ALLRED
401 Chauncey St. GL. 3-0009

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MfcSOS IR WURSTWAREN

Ottawa. — Premjeras 
John Diefenbaker parla-^i 
mente pareiškė, kad Kana
da stovi už tai, idant Vidu
riniuose Rytuose veiktų ne 
atskiru šalių kariniai dali
niai, bet Jungtinių Tautų. 
Jis veiksiąs, kad Anglija ir 
JAV surastų formulą palai
kymui Viduriniuose Rytuo- 

! se ramumo.

Roma. — Italijoje spauda 
labai atsargiai laikosi rašy
dama apie Vakarų inter
venciją į arabų šalis.

HELP WANTED MALE

BOYS OVER 18—TRAVEL! 
USA, Mexico, Hawaii & return. New 
cars furnished. English speaking 
foreigners acceptable. Can earn $125 
wk. Immediate cash advance. Must 
be neat & personable. Mr. Van 
Barker, Colliseum House, 228 W. 
71.st St., N. Y. C. (73-75)

Help Wanted—Female

I . Stalų Patarnautojos. Gera alga, 
gori tipsai. Puikios darbo sąlygos.

JUNIOR'S RESTAURANT 
386 Flatbush Ave. Ext.

Brooklyn. N. Y.

(72-74)

GIRLS OVER 18—TRAVEL.’b
1 USA, Mexico, Hawaii & return. New' 
cars furnished. Eng. speaking 
foreigner-; acceptable. Can earn 
$125 wk. Immediate cash advance. 
Must be neat & personable. Mr. Van 
Barker, Colliseum House, 228 W.
71st St., N. Y. C......  (73-75)

Business Opportunity

Str nuostoliu, iš priežasties nesvei
kavimo. Saldainių krautuvė-valgyk- 
la. Inwood apylinkėj. Ant kampo. 

!18’x65’, pilnai įtaisyla. Renda že
ma. Nuomavimas ant ilgo laiko. 
Skersai Manhattan Lanes Bowling 
Alley. Prieinamai. LO. 9-9313.

(72-74)

REAL ESTATE

Elmont, South West. (Kamp. Mc
Clure ir Evans Ave., nuo Mea
cham Ave.) Cape Cod namai, visi 
mūriniai, Dormers, dideli atikai. 
Gera plumerystė, kanalizacija, vis
kas puikiai išdekoruota. Geras pri
važiavimas. CAPTITOLO & STEPH
ENS BUILDERS. GE. 7-3315.

(72-74)

Su nuostoliu. Našlė, priversta par
duoti gražų 2-jų metų, su 6 kamba
riais split level namą. Massapequa, 
L. I. 3 miegrūmiai, garadžius, ištai
sytas skiepas, aluminiai sietai. Plo
tas 65’x 105'. Taksai žemi. Arti 
kyklų, važinėjimo ir tt. 4’X>% ve
teranams mortgičius. LI. 1-2775.

(72-74)

East Meadow, L. I. Puikus mūri
nis namas (Birchwood ir Field- 
si one). Cape Cod. 4 miegrūmiai, 2 
vonios. 60’ x 100’ plotas. 5%, 20 m. 
mortg. Arti Super Markets. $18,500. 
IVanhoo 6-4934. (72-74)

Su nuostoliu. Bayside H'lls. Kam
pinis lotas 50’x 100’, atskirtas mū
rinis namas. 3 miegrūmiai. 1% vo
nios. 2 auto garadžius. Ištaisytas 
skiepas. Arti bažnyčių, mokyklų, 
pirkimo centro. Transportacija. BA. 

i 9-7455. (72-74)

MATTHEW A.;;
BUYUS :: 

(BUYAUSKAS) ’ U 
e •

LAIDOTUVIŲ | 
DIREKTORIUS ;;

« y

Newark 5, N. J. Z
•• MArket 2-5172 U

" 426 Lafayette St.
N 1 •. 444++-FWWH444-H4+++++4

LAISVE
EINA Į LIETUVĄ

Lietuvos žmonės labai myli 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę į 
Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė, kad jiems Laisvė la
bai patinka.

Laisvės Kaina
į Lietuvą $12 Metams

Užsakydami Laisvę į Lietuvą, 
aiškiai paduokite Lietuvos ant
rašą. Kartu su užsakymu ma
lonėkite prisiųsti ir mokestį. 
Adresuokite sekamai:

LAISVE
110-12 Atlantic Avė. .j?
Richmond Hill 19, N.
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