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KRISLAI
Irakas ir Kinija.
Dėl SLA.
Potvyniai Argentinoje.
A. Venclovos knyga.
Atsiliepė M. Mačionis—

Jehovos liudininkas.

Rašo R. Mizara

Po ilgoko svyravimo .JAV 
Valstybės d e partmen tas pri
pažino respublikinę Irako val-

Bet Valstybės departmentas 
d ai* vis nepripažįsta Kinijos 
Liaudies Respublikos!

Irakas turi apie 6,000,000
gyventoju, o Kinija — apie 
600,000,000!

Irake įvyko revo 1 i u c i j a 
prieš pora mėnesių, o Kinijo
je Įvyko revoliucija prieš arti 
dešimt metų.

Tai kodėlgi nepripažinti Ki
nijos respublikos? Kam juo
kinti pasaulį?

Vilnyje tilpo geras straips
nis apie neseniai Čikagoje įvy
kusį SLA seimą. Ten prime
nama :

“Tarpe pusės ar daugiau 
milijono Amerikos lietuvių, 
per 70 gyvavimo metų, (SLA) 
dasigyvent tik iki 12,000 na
rių, tai daugiau negu bloga. 
Tai skandališkas organizaci
jos nepopuliarumas, impoten
cija.’’

Tenka priminti, kad Seime 
sekretorius p. Vinikas SLA na
rių skaičių pridavė tokį:
0 “Šiemet, 1958 m. sausio 1 d. 

turėjome 11,413 narių', o prieš 
metus turėjome 11,614, 1956 
m. turėjome 11,948...”

Vadinasi, palaipsniui SLA 
narių skaičiumi mažėjo ir te- 
bemažėja.

Tai bloga, bloga!

Vienas žmogus rašo (š. m. 
liepos 30 d.) iš Vilniaus:

“Šiemet pas. mus vasara vi
siškai prasta: saulėtų diei^ų 
buvo keletas, dažnai lija, lino- 
ja, šaltoka...”

Pas mus, galiu pasakyti, šie
met taipgi lietaus daug.

Na, o tik ką gautame iš 
Buenos Aires laiške vienas ge
ras draugas rašo apie ten vy
kusius baisius potvynius, kai 
išsiliejo garsioji La Platos 

0upė. Potvyniai pridarė žmo
nėms baisių nuostolių.

f šiomis dienomis gavau iš 
Vilniaus naują A. Venclovos 
knygą, “Laikas ir rašytojai.” 
Tai stambus, 766 puslapių, 
mokslinis veikalas, dailiai iš
leistas.

A. Venclova, kaip žinia, ne 
tik talentingas poetas, ne tik 
beletristas, o ir įžymus litera
tūros kritikas. Ne veltui jis 
yra k a n d i d a tas į Lietuvos 
Mokslų Akademiją.

Šį veikalą teks gerokai pa
studijuoti.

O dabar eisime toliau..
Dėl mano pasisakymo apie 

Jehovos liudininkus ir jų sei
mą, neseniai įvykusį Niujorke, 
aštrokai atsiliepė nuo Merki
nės kilęs dzūkas Mikas Ma
čionis, dabar gyvenąs New
ark, N. J.

Mačionis — “biblijos stu
dentas” ir atkaklus Jehovos 
liudininkas, štai kai kurie jo 
man rašytame laiške pasisa
komai :
. “Jehovos liudininkai nėra 

jwda sekta, bet naujo svieto 
piliečiai, Dievo kara 1 y s t ė s

Paskyrė 40 bilijonu 
doleriu JB,V gynybaii

New Yorkas. — Jungti
nės Tautos išleido aplink
raštį apie įvairių šalių jau
nimą. Ten 134 puslapiai pa
švęsti kritikai Jungtinių 
Valstijų jaunimo auklėji
mo. Šio raporto paruošime 
dalyvavo I)r. Paul W. Tap
pan, profesorius iš New 
Yorko universiteto.

Jungtinių Tautų raporte 
atžymi, kad tragedija yra 
su Amerikos jaunimo reika
lais. Ištvirkavimas, krimi- 
nalystės, palaidumas, neat- 
sakomingumas auga su 
kiekvieneriais metais.

Tai pasekmė

TSRS sputnikai ir 
“žingeidumai”

Maskva. — Ameri k o s 
astronominiai mokslininkai 
su profesoriumi J. Van Al
len prie-akyje norėjo gauti 
pilnas žinias TSRS sputni- 
kų reikalais. J i e klausė 
smulkenų apie sputnikus, 
kokios jėgos raketos kurios 
sputnikus iššovė, kaip jos 
pagamintos, iš kokių me
džiagų ir tt.

Tarybiniai mokslininkai 
jiems pareiškė, kad TSRS 
duoda informacijų tik apie 
sputnikų patyrimus, bet ne 
apie technikines priemo
nes, kurių pagalba sputni-
kai buvo iššauti.

IRAKAS IR SIRIJA 
BENDRAI VEIKIA

Bagdadas. —Atvyko Siri
jos komunikacijos reikalų 
ministras Nafouri.Jau da
roma sutartis dėl pagerini
mo Irako ir Sirijos geležin
kelių ir plentų. Taipgi su
sitarta drėkinimo reikale, 
pagal kurį bus apdrėkinta 
1,500,000 akrų plotas. Tai 
Pradžia Irako artėjimo prie 
Jungtinės Arabų Respub
likos.

MŪSŲ STUDENTAI IR 
JIEMS PAGALBA

Washingtonas. — Atsto
vų butas 265 balsais prieš 
108 nutarė paskirti $840,- 
000,000 studentų pagalbai 
Bet ši suma skiriama ket- 
veriems metams laiko. Vi
sai neseniai buvo kalbama 
apie bilijono sumą metams.

Tokio. — Japonija dau
giau nesiųs moksliniais rei
kalais laivų tol, kol Jungti
nės Valstijos nesulaikys 
atominių bombų bandymų.

žmonės. Jei jūs norit gauti 
amžiną gyvenimą, tai eikite 
su mumis ir mokykitės švento 
rašto, biblijos . . . Biblija yra 
didžiausia knyga ant pavir
šiaus žemės.

“Jūs sakote, jog, pagal N. 
H. Knorrą, visos sektos yra 
klaidingos. Taip, visos mela
gės. Visos gąsdina žmones 
pekla. Peklos nėra, nei dū-

(Tąsa 6-tam pusi.) 

auklėjimo. Raporte kriti
kuoja, kad mokyklos netu
ri vieno ii’ teisingo priėji
mo, kaip atitraukti jaunuo
lius nuo blogo. “Jaunuolių 
teismai”, sako raportas, el
giasi netinkamai, formališ- 
kai, dažnai nepanaudoja 
drausmės, kur ji reikalin-j 
ga.

Jungtinių Tautų raporte! 
sako, kad “jaunimo palai
dumo šaknys yra gil’ai 
amerikinės kultūros dirvo
je”. D r. Tappan žymi, kad
skaitlinės rodo didesnį pa
laidumą ten, kur žmonės 
gyvena turtingiau, o ne 

netinkamo! ten, kur žmonės yra biedni.

Negalima didžiąja 
Kiniją ignoruoti

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų valdžia vis dar 
nepripažįsta Kinijos liau
dies, vyriausybės, vis dar vo
kuoja “Kinijos valdžia” tą 
saujelę bėgi iii, kurie pabė
go j Formosa. Bet ne visa
da galima su didžiosios Ki- 

aRajo išvalymo darbą 
įsiėmė jungtinės Tautos, 

at i i - i 4 v.4 . *uu ios nriValstybes departmentas T1 _ < . r - , .. .. • 1 . JFrancuziią ir\ Izraeli sulai-pranesa, jog jis sutiko, kad x 4
rtė Angliją,

Bėt Jungtinesl • 17* '• i i y naia. vyi u imti mico1961 metais Kimios astro- \ J ,_v ,
• ii . m r ’ J autos neturėjo lesu kanalonomai dalyvautų

tinėje Astronomų Konfe
rencijoje.

KINIJA IR TSRS 
SUSITARĖ

Varšuva. — Chruščiovas 
būdamas Kinijoje susitarė 
politiniais ir militariniais 
klaus’mais. Sako, kad Tary
bų Sąjunga pažadėjo suteik
ti Kinijai karinių įrengimų 
kovai prieš priešo raketas. 
Yra suprantama, kad kini- 
jos priešai gali raketomis 
atakuoti iš Formosos salos.. «. • •

WASHINGTONE IR 
SAVI NESUSITAIKO
Washingtonas. — Demo

kratų partijos senatorius J. 
W. Fulbright iš Arkansas 
valstijos, smarkiai kriti
kuoja Eisen howerio užsie
nio politiką. Tarpe kitko jis 
sako: “Mes dabar jau žiūri
me kaf’ui į veidą, kurio mes 
nenorime, ir kuris gali bū
ti' tik didžiausia katastro
fa.”

PRANCŪZAI BALSUOS 
KONSTITUCIJĄ

Paryžius. — De Gaulle 
valdžia paskyrė rugsėjo 28 
dieną referendumui — bal
savimui, naujos konstituci
jos. Degaullistai ją taip 
“pataisė”, kad net 60 soci
aldemokratų parlame n t o 
narių protestuoja. Socialis
tai sako, kad nauja konsti
tucija taip sutaisyta, jog 
“sudaro respublikai pavo
jų.”

Maskva. — Stevensonas 
jau išvyko į Varšuvą.

15 žmonių žuvo 
laivų nelaimėje

Newport, R. I. — Du di
deli žibaliniai laivai (tanke- 
riai) susidūrė ir žuvo 15 
žmonių. Laivai “Gulford” 
ir “Graham” susidūrė laike 
buvusių rūku.

Ant pastarojo laivo buvo 
650,000 galionų gazolino. 
Kilus gaisrui 15 žmogių žu
vo, o apie 40 apdegė, kai 
kurie yra pavojingai apde
gę ir Vargiai išliks gyvi.

Anglai, Irancūzai ir Izraelis 
kariavo, o mes mokame lėšas
Washingtonas. — 1956 j išvalymui. Jungtinių Vals-

metų rudenį Izraelis, Angli
ja ir Francūzija užpuolė 
Egiptą dėl Suezo kanalo. 
Užpuolimas padarė nuosto
lių. Suezo kanalas, buvo ap
griautas ir netinkamas lai
vų perleidimui. Suezo ka
nale buvo nuskandirta virš 
40 laivų. Užpuolimui pasi
baigus reikėjo kanalą išva
lyti, sutvarkyti šliuzus ir 
kitus įrengimus.

nijos vyriausybe nesiskai
tyti.

Vėliausios minios
Varšuva. — Kada lankė

si Adlai Stevensonas, tai 
Lenkijos, vyriausybė dar 
kartą sakė, kad reika
lingas v taikus visų šalių su
gyvenimas. Kartu ji pareiš
kė, kad Lenkijai dar reikia 
paramos iš Vakarų.

Maskva. — Tarybiniai 
mokslininkai skelbia, kad 
bus galima įrengti prietai
sus sputnikų apšvietimui.

New Yorkas. — Suffolko 
apskrityje nuo bedarbių ap- 
draudos nuimta 4,700 žmo
nių. Didelės daugumos ne
darbo apdrauda pasibaigė, 
kiti susirado darbo.

Brusselis, Belgija. — Į 
pasaulinę parodą atvyko 
maršalas K. Vorošilovas, 
Tarybų Sąjungos preziden
tas.

Jungtinės Tautos. — Spe
cialus komitetas įrodo, kad 
atominių bombų bandymai 
sukelia žalingą radioakciją. 
Komitetas pasiremia su
rinktomis žiniomis iš visų 
pasaulio stočių.

Londonas. — Afrikoje su
sikūlė anglų lėktuvas. Iš 54 
keliauninkų 20 žuvo.

Washingtonas. — Valsty
bes departmentas išleido il
gą pareiškimą, kuriame jis 
įrodinėja, kad negali pripa
žinti Kinijos Liaudies Res
publikos.

Sako: “smūgis”, 
bet nežino kam

Washingtonas. — Čionai 
politiniai diplomatai mano, 
kad Chruščiovas atsisakė 
nuo viršūnių konferencijos, 
nes to norėjo Kinija.

Kai kurie mano, kad tai 
pakenks Chruščiovo politi
nei karjerai. Bet kiti sako, 
kad tai smūgis Jungtinių 
Valstijų politikai, kurios iš 
Saugumo Tarybos galėjo 
daugiau laukti, negu iš J. T. 
asamblėjos.

tijų vyriausybė “paskolino” 
išvalymo darbams $5,000,- 
000. Buvo suprasta, kad ka
da kanalas bus išvalytas, 
tai bus galima paimti spe- 
cialę mokestį nuo praplau
kiančių laivų, padengimui 
Jėšų. Bet laivų kompanijos 
nesutinka mokėti už kitų 
padarytus nuostolius. Egip
tas taipgi nepriima tų lėšų.

Suezo kanalo išvalymas 
nemažai kainavo. Dabar
JAV Valstybės departmen
tas praneša, kad tų lėšų pa
dengimui dar davė $8,376,- 
042. Sako, kad prisidėjo ir 
kitos valstybės prie lėšų 
padengimo.

Washingtonas. — 85-j o 
Kongreso nariai skubia at
likti visus darbus ir užbaig
ti jo sesijas.

Ammanas. — Jordane la
bai neramu, vos laikosi ka
raliaus Husseino valdžia. 
Amerikos atstovas pataria 
amerikiečiams, kuriems nė
ra būtino reikalo ten būti, 
tuojau išvažiuoti.

Ankara. — Turkija re
mia Anglijos politiką Kipro 
salos reikalais.

Granas. — Francūzų ar
mijos vadai sakosi, kad jų 
kariai nušovė 15 alžyriečių.

Maskva. — Ant Volgos 
kranto, prie Kuibyševo, pa
leista darban didžiausia pa
saulyje elektros gaminimo 
jėgainė.

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė paskelbė, kad kai 
kurie katalikų bažnyčios 
vadai užsiima priešvaldiška 
veikla.

ANDRIUS GROMYKO 
JAU NEW YORKE

New Yorkas. — Andrius 
Gromyko, Tarybų Sąjungos 
užsienio ministras, atvyko 
į Jungtinių Tautų asamblė
ją. Kartu atskrido* ir 33 ki
ti tarybiniai diplomatai. 
Gromyko sakė, kad Jungti
nių Tautų pareiga be jokių 
atidėliojimų priimti Kinijos 
atstovą.

Kritikuoja Amerikos
jaunimo auklėjimo

J

Washingtonas. — Atsto
vų buto ir Senato bendroji 
komisija išlygino skirtu
mus pinigų skyrimo kari
niam pasiruošimui reikale. 
Gynybos reikalai gaus me
tams $39,602,827,000, tai 
$815„857,000 daugiau, kaip 
prezidentas reikalavo.

Komisija paskyrė beveik 
18 bilijonų dolerių kariniam 
orlaivynui, virš 11 bilijonų 
kariniam laivynui ir 9 bili
jonus dolerių armijai.

Paskirtoji suma yra vien 
gynybiniams rei k a 1 a m s. 
Yra daug tokių įrengimų, 
kurie priskaitomi prie “ci

Kiny valdžios 
reikalavimai

Hong Kong. — 1.7 Peki
no, Kinijos sostinės, radi
jas pranešė, kad Kinija už- 
girla Tarybų Sąjungos pa
reikalavimą Jungtinių Tau
tų asamblėjos sesijos. Radi
jas sako, kad asamblėjoje: 
turi būti svarstomi kaip kia imperialistų “logi- 
priversti Angliją ir Ameri- J r \ 
ką pasitraukti iš Jordano! ’ 
ir Libano.

Kartu Pekino radijas sa
ko, kad reikalinga ir viršū
nių konferencija, kuri pla
čiau aptartų taikos reika
lus. Kinija tokioje konfe
rencijoje dalyvautų.

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
SVARBŪS POSĖDŽIAI
New Yorkas. — Susirin

ko Jungtinių Tautų asamb
lėja. Tarybų Sąjunga ir 
Jungtinės Valstijos pateikė 
skirtingus planus Vidurinių 
Rytų reikalais. TSRS reika
lauja, kad JAV ir Anglija 
tuojau pasitrauktų iš ara
bų šalių. Numatomos karš
tos diskusijos.

KVIEČIA GRAIKIJĄ 
VEIKTI DĖL TAIKOS
Atėnai. — Tarybų Sąjun

gos premjeras Chruščiovas 
prisiuntė Graikijai paragi-
nimą, kad ji veiktų prieš 
karo agresorius Viduriniuo
se Rytuose. Jis ragina Grai
kiją remti arabų šalių ir 
Tarybų Sąjungos poziciją 
Jungtinėse Tautose.

INDONEZŲ LAIVAI 
APŠAUDĖ PRIEŠUS

Jakarta. — Indonezijos 
kariniai laivai apšaudė su
kilėlių likučius Šiaurinėje 
Celebeso saloje. Laivų tar-
pe dalyvavo ir laivas “Pati
nus”, kuri Indonezija nusi
pirko Italijoje.

JAUNIMO KONGRESAS 
VYKSTA INDIJOJE

New Delhi. — 450 jau
nuolių iš 80 šalių dalyvauja 
jaunimo kongrese. Šiame 
suvažiavime yra 14 atstovų 
iš Jungtinių Valstijų. Suva
žiavimas skelbiamas kaipo 
“ne politinis”. 

vilinių”, bet karo atsitiki
me jie tarnauja militari- 
niams reikalams. Prie jų 
priskaitomi orlaukiai, nau
jai įrengtos prieplaukos, 
kanalai, sandėliai, tam tik
ros rūšies fabrikai ir tt

Ši Kongreso komisija su
mažino kaip kurių rūšių 
ginklams pinigų sumą, jų 
tarpe $111,000,000, kurie 
buvo skiriami pastatymui 
didžiųjų lėktuvų gazolino 
transportų. Mat, neseniai 
vienas iš jų sudegė ir abe
joja apie jų tinkamumą. 
Bet ji pridėjo pinigų dėl to
limo pasiekimo bombinių 
lėktuvų.

DAUGIAU ANGLŲ 
PASIUNTĖ JORDANAN

Ammanas. — Vėl šimtai 
anglų karių atvyko į Jor
daną. Dabar jau jų yra virš 
4,000. Pirmieji anglų para
šiutininkai buvo prisiųsti 
“apsaugoti Jordano nepri- 
klafi'somybę”. Dabartinius 
prisiuntė jau “saugoti ang
lu karinius sandėlius”. To-

R. MURPHY YRA 
“PASITENKINĘS”

Kairas. — Kada prezi
dento Eisenhowerio specia
lus pasiuntinys Robert 
Murphy atvyko į Kairą, tai 
Nasseris ilgai jo nepriėmė.
Bet vėliau Murphy buvo 
pas Nasserį, plačiai pasi
kalbėjo, ir sako, kad “pasi
tenkinęs”.

SAKOMA: “VAGIES 
KEPURĖ DEGA”.

Taipei, Formosa. —Čiang 
Kai-šeklniai nusigando, nes 
Kinija karinius lėktuvus 
“MIG-17” patraukė į pajū
rį ties Formosa. Formosoje 
yra pabėgusi iš Kinijos po
nija ir jos valdžia. Nors ją 
ir saugoja JAV karinis lai
vynas ir orlaivynas, bet 
Čiang Kai-šekas ir jo val
džia nesijaučia saugiai.

SAKO, KAD RUOŠIA 
PUOLIMĄ PRIEŠ KINIJĄ

Maskva. — Tarybinio lai
vyno dienraštis “Soveitkij 
Flot” rašo, kad Jungtinių 
Valstijų karinis laivynas 
Ramiajame vandenyne ruo
šia Čiang Kai-šekinių puo
limą prieš Kiniją. Dienraš
tis ra«o, kad Kinijos prie
šai yra apkinkluoti ir ato
minėmis patrankomis.

DULLES SAKO, KAD 
BRAZILIJOJE PAVYKO
Washingtonas. — Valsty

bės sekretorius. Dulles, ku
ris ilgai tarėsi su Brazilijos 
prezidentu Kubitscheku, sa
ko, kad jo “vizitas pavyko”. 
Dulleso tikslas buvo suras
ti būdus nuraminimui Loty
nų Amerikos gyventojų, ku
rių tarpe pasireiškė nusi
statymas prieš JAV.
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Išeitis “painiavoms” baigti
TAIGI, JAU AIŠKU, jog viršūnių konferencija 

opiems Vidurinių Rytų klausimams spręsti neįvyks, nors 
prie to, atrodė, buvo rimtai ruoštasi.

Vidurinių Rytų problemas dabar spręs Jungtinių 
Tautų speciali asamblėjos sesija.

Tarybų Sąjungos premjeras, grįžęs iš Pekino, kur 
turėjo ilgoką pasitarimą su Mao Tse-tungu ir kitais 
aukštais Kinijos Liaudies Respublikos pareigūnais, savo 
nuomonę pakeitė: užuot rinkusis viršūnėms į JT Saugu
mo Tarybą, jis reikalavo šaukti specialę asamblėjos se
siją, kad ji spręstų tuos pačius klausimus.

Nemaža spaudos atstovų teigia, jog Kinijos vyriausy
bė patarė Chruščiovui tai siūlyti. Galimas daiktas, jog 
taip ir buvo. Mat, Saugumo Taryboje tebesėdi Čiang 
Kai-šeko paslas, kalbąs “Kinijos vardu”. Be to, Saugu
mo Taryboje “Vakarai” turi užtikrintą balsų daugumą— 
mechanišką daugumą—todėl, ten “Vakarai” visuomet, 
bus laimėtojais...

Saugumo Taryba jau svarstė Artimųjų Rytų reika
lus, bet nieko naudinga, nieko teigiamo nenutarė: ką 
pasiūlo Tarybų Sąjunga, tą vetuoja “Vakarai”, ką pa
siūlo pastarieji, tą vetuoja Tarybų Sąjunga.

Amerikos vyriausybė sutiko su pastaruoju Chruš
čiovo siūlymu. O jeigu sutinka Washingtonas, tai, aišku, 
sutinka su tuo ir Angli ja, sutinka ir Čiang Kai-šekas, ir, 
pagaliau, Francūzija.

KAS Iš TŲ DEBATŲ, kurie dabar vyksta asamblė
joje, išeis, nieks tikrai negali pasakyti. Kalbų čia bus pa
sakyta labai daug—gerų ir blogų kalbų. O kai teks bal
suoti?..

Kai prieš keletą savaičių buvo manyta Vidurinių 
Rytų klausimu šaukti nepaprastą asamblėjos sesiją, tai 
kolumnistas Drew Pearson rašė: Amerikos diplomatai 
deda didžiausių pastangų, kad priverstų mažesnes šalis 
balsuoti už JAV rezoliuciją!.. Dėjo pastangų tuomet, 
dės jų ir šio metu. Mr. Lodge paleis savo mašiną visais 
garais.

Washingtone kalbama, būk JAV pasiūlys asamblė
jai naujus planus, naujus ' Sumanymus Vidurinių Rytų 
problemoms išspręsti, “neramumams keliui užkirsti.” 
Kas tie bus do planai-sumanymai, Šiuos žodžius rašant 
dar nėra žinių.

Aiškus dalykas, Tarybų Sąjunga ir kitos socialisti
nės šalys siūlys savo planus.

Indija, tenka manyti, siūlys savo sumanymus.
Planų-sumanymų bus pateikta nemaža, tik niekas 

nežino, ar asamblėja išspręs susidariusias painiavas Vi
duriniuose Rytuose, ar ji užkirs kelią naujam, pasauli
niam karui.

’ MŪSŲ NUOMONE ((r mes žinome, jog tai yra nuo
monė šimtų milijonų pasaulio žmonių) dėl Vidurinių Ry
tų yra tokia: JAV ir Didžioji Britanija turėtų kuo grei
čiausiai ištraukti savo ginkluotąsias jėgas iš Libano ir 
Jordano.

Ginkluotųjų jėgų ten buvimas erzina arabus,nervi
ne visą pasaulį, sudaro naujam karui pavojų.

Nei “Vakarai” nei “Rytai” neturėtų kištis į arabiš
kų (ir jokių kitų) šalių vidujinius reikalus. Tegu arabų 
tautos pačios sprendžia savo reikalus. Jeigu kuri valdžia 
jiems nepatinka (kaip buvo Irake), žmonės turi turėti 
teisę ją nuversti, net ir jėga ir prievarta. Argi ne taip 
yra pasakyta ir mūsų “Nepriklausomybės deklaracijo
je”?!

Mes manome, reikėtų susitarti, kad nei “Vakarai”, 
nei “Rytai” neginkluotų Vidurinių Rytų valstybių — 
įskaitant ir Izraelį. Reikėtų garantuoti toms valstybėms 
sienas. O jeigu iškiltų tarp tų valstybių “nesusiprati
mas”, tai juk tam yra Jungtinės Tautos — jos galėtų 
netgi pasiųsti ir savo jėgas agresoriui suvaldyti.

Reikėtų, kad Jungtinės Tautos pareikalautų visus 
imperialistus ištraukti savo jėgas ir iš kitų arabiškų ša
lelių, iš viso arabiško pusesąlio!

Reikėtų, kad Jungtinių Tautų asamblėja nors kar
tą atvirai pasakytų, idant Francūzija ištrauktų savo pu
sę milijono armijos iš Alžyro, kad tam kraštui būtų su
teikta teisė spręsti savo reikalus, kai]) tik jis nori.

Bendrai, reikėtų, kad Jungtinių Tautų asamblėja 
nors kartą atvirai ir griežtai pasisakytų prieš imperia
listus, kišančius savo snapą į mažąsias, silpnąsias tau
tas, į jų reikalus.!

MES MANOME, viršūnių konferencija turėtų įvyk
ti. Bet ji turėtų įvykti vėliau.

Atsiminkime, be Vidurinių Rytų problemų yra daug 
kitų labai svarbių klausimų, kuriuos tegalėtų išspręsti 
tik pačios didžiųjų valstybių galvos savo pasitarimuose. 
Nusiginklavimo klausimas, atomo bombų bandymų už
draudimas, šaltojo karo baigimas — vis tai dalykai, ku
riuos tegalėtų sklandžiau išspręsti tik viršūnės, nefor
maliai susitikusios.

Bet tokia konferencija turėtų įvykti ne Saugumo 
Taryboje, o atskirai. Tokioje konferencijoje, beje, turėtų 
dalyvauti ir Kinijos Liaudies Respublika, reprezentuo
janti daugiau kaip 600,000,000 gyventojų. '

Pati gamta paliko tokius 
vandens sąsiaurius, kaip 
Bosforo, Dardaneliu, Gib- 7 17
raltaro, Beringo, kuriais 
praplaukia laivai iš vienų 
jūrų ir didjūrių į kitus.

Žmonės prakasė kanalus, 
kaip Suezo ir Panamos, ku
riais praplaukdami laivai 
sumažina tūkstančiais my
lių kelionę. Kai kurios ša
lys turi įrengusios kanalus 
vien savo reikalams, arba 
tik dalinai kitų naudoji
mui. Yra kanalų vien laivų 
p e r plaukimui, apsausini- 
ar drėkinimui. Yra kanalų, 
kurie tarnauja bendriems 
reikalams.

Tarybų Sąjunga žemės 
plotu yra didžiausia pasau
lyje šalis. Ji turi ir dau
giausia upių, kurios tinka
mos laivininkystei. Kai ku
rių kanalais sujungimas 
buvo atliktas prieš šimtus 
metų. Taip buvo pravesta 
Marijaniska vandens siste
ma, kuri jungia Baltijos 
jūrą su Volga ir Kaspijos 
j ū r a , panašiais sumeti
mais buvo pravestas Ogins- 
ko kanalas, jungęs Lietuvos 
ir Lenkijos upes.

Milžiniški darbai
Tarybinė vyriausybė atli

ko prakasimų ir gilinimų 
darbus išilgai šimtus mylių 
ir apjungė Baltijos ir Bal
tąją jūras kanalų siste
ma. Vėliau buvo prakastas 
nuo Volgos iki Maskvos ka
nalas, kuris Maskvą paver
tė i penkių jūrų prieplau
ką.

Prieš šimtus metu b u v o 
planuota prakasti kanalą 
tarpe Volgos ir Dono upių, 
kuris jungtų pietų ir šiau
rės jūras. Prie tarybinės 
santvarkos prakastas Dono- 
Volgos (Lenino vardo) ka
nalas.

Tarybine vyriausybė atli
ko ir kitų dilelių kanaliza
cijos darbų, kaip laivinin- 
kystės, taip drėkinimo ir jje SUg 
apsausinimo reikalais. Ji * 
turi dar didelius kanaliza- darbui, 
cijos planus.

Bet vienas iš didžiausių
ir ilgiausių kanalų randasi 
Turkmėnų tarybinėj-e res
publikoje, kuris turės arti 
600 mylių ilgio. Jis yra 
prakasamas per amžiną
sias garsiąsias Kara-Ku- 
mus smėlio dykumas, ku
rios prilygsta Afrikos Sa
charai. Šis kanalas tą bai
sių dykumų, amžinojo smė
lio kraštą padarys labai 
turtingą ir atneš milijo
nams žmonių gerbūvį ir 
laimę.

Nuo aukščiausių pasauly
je Himalajaus kalnų į Ara
lo jūrą plaukia dvi galin
gos Amu-Darija ir Sir-Da- 
rija upės.

Tarpe Irano, Amu-Dari
jos ir Kaspijos jūros yra 
Turkmėnų tarybinė respub
lika. 187,180 ketvirtainių 
mylių plote gyvena tik apie 
du milijonai žmonių. Ma
žai, nes gyventi sunku, ga
lima tik paupiais. Nuo ge
ležinkelio ir plentų linijos, 
nuo Amu-Darijos, Murgabo 
ir kitų upių žmogus negalė
jo atsitolinti. Šimtai ir 
tūkstančiai žmonių, kurie 
atsitolino ir pateko į smėlio 
plotus; užmokėjo savo gy
vastimis. Tik jų kaulai bal
tavo saulės šviesoje vėjų 
nupustomi ir vėl užpusto
mi.

Žinoma, šie plotai prieš 
tūkstančius metų buvo tirš
tai apgyventi, buvo gražūs 
miestai, puošnūs valdovų 
palociai, stiprios ir skaitlin
gai ' apgyventos valstybės. 
Bet žmonės, nepažindami 
gamtos, naikino įhiškus ir 
neįvertino medžių.

Atėjo mongolai, turkai ir

kiti, kurie nusiaubė kraštą, 
išgriovė miestus, suardė 
kanalizacijos tinklus, ir bu
vusi graži šalis pavirto į 
baisią smėlio dykumą.

Tarybinė vyriausybė ėmė
si darbo, kad nugalėti tas 
kliūtis ir vėl paversti tuos 
plotus į gražius, turtingus 
ir naudingus žmogaus gy
venimui.

Turkmėnijos kanalas
Reikia iš naujo auginti 

miškus, o tam reikia van
dens. Vandens yra daug 
Amu-Darijos ir Murgabo 
upėse, taipgi ir daugelyje 
kitų mažesnių upių. Moks
lininkai surado ištisus van
dens ežerus po Kara-Kum- 
mų smėliu. Jis nuo pavir
šiaus pabėgo, pasislėpė ir 
ten susi kuopė. Reikia tik 
atlikti tinkamą kanalizaci
jos sistemą, pramušti gilius 
šulinius, įrengti vandens 

j traukimo priemones, ir bus 
i galima Kara-Kųmų plotus 
paversti į sodus, medvilnės 
laukus ir turtingą kraštą.

Prieš kelerius metus ta
rybiniai inžinieriai išdirbo 
planą pravedimui Turkmė
nijos kanalo, kad jis kuo 
plačiausius plotus apdrė
kintų. Amu-Darija plau
kioja dideli laivai, ten daug 
vandens. Tarybiniai moks
lininkai ir inžinieriai su
galvojo pakinkyti upės van
denį, kad ir jis prisidėtų 
prie kanalo kasimo.

Ties miesteliu K e r k i 
Amu-Darija šakojasi. Nuo 
čia ir kasamas pietvakarių 
kryptimi, link Kaspijos jū
ros, Turkmėnijos kanalas. 
Jis bus 920 kilometrų ilgio, 
tai yra, apie 600 ameriko
niškų mylių.

Pati upė kasa ir gilina 
kanalą

Tarybiniai Jnžinieriai at
sigabeno kanalo prakasi
mui įvairiausias ir riaujau- 

iSi’as technikines mašinas.
alvojo ir Amu-Dari- 

' jos upės vandenį pakinkyti 
Jie iškasa toliau 

į nuo upės neplatų, bet gilų 
į kanalą, paskui priveda jį 
prie Amu-Darijos vandens. 
Vanduo veržiasi dideliu 
smarkumu į tą kanalą. 
Vanduo griauna kanalo sie
nas, gilina jį, o galingi žem- 
siurbi'ai varo išlaisvintą 
smėlį už kanalo krantų.

Nuo Kirki iki Mary mies
telio kanalas jau prakas
tas. Jis yra 250 mylių il
gio. Dabar kasamas nuo 
Mary iki Tedženo. Toliau 
jis eis iki Aškabado ir iki 
Kaspijos jūros.

Kanalas bus gilus, 160 
pėdų pločio, taip, kad juo- 
galės plaukioti dideli laivai. 
Nuo šio kanalo i šalis bus 
prakasta šimtai mažesnių 
apdrėkinimui kanalų. Ka- 

'nalas naudosis ne tik Amu- 
Darijos upės vandenimis, 
bet ir kitų mažesnių upių. 
Bus įrengta daug, dirbtinių 
ežerų, kur bus vanduo lai
komas rezerve. Tarybiniai 
mokslininkai surado, kad 
giliai po smėliu yra ištisi 
vandens ežerai.

Išilgai kanalą jau stato
mos' ir įrengiamos galingos 
jėgainės gaminimui elek- 

; tros jėgos. Jų įrengimui 
bus atlikta 1,500 statybos 
darbu, c

Dykumos pražydės
Kada Turkmėnijos kana

las bus baigtas, prakasti 
nuo jo drėkinimo mažesni 
kanalai, tai Kara - Kūmų 
dykumos pavirs į gražų ir 
turtingą kraštą’. Apie 2,- 
000,000 akrų žemės bus pa
versta į derlingus medvil
nės laukus, dideli plotai bus 
apaugę gražiais sodais. Ga
nyklų, plotai pasieks 5,000,-

GIMTUOSE LAUKUOSE
Veisiejų rajono “Aušros” kolūkyje sparčiai ruošia

mos dirvos žiemkenčių sėjai. Į laukus vežamos durpės, 
mėšlas, ariami pūdyinai. Pagrindinius darbus atlieka ko
lūkio traktorinė brigada. Šiuo metu čia jau suarta dau
giau kaip 130 hektarų pūdymų. Gerai dirba kolūkio 
traktorininkas Algirdas Valungevičius.

Nuotraukoje: traktorininkas Algirdas Valungevi
čius ir prikabinėtojas Romas Kuckailis antroje laukinin
kystės brigadoje aria pūdymus.

Pirmoji lietuviška knyga 
ir jos autorius

Prūsų žemėje pavasaris. 
Jaunas. Linksmas. Kuni
gaikštis Albrechtas išvyks
ta ieškoti mokytų lietuvių. 
Tai buvo 1546 metais. To
kių mokslo vyrų jis suran
da net keletą. Vienas ju — 
MARTYNAS MAŽVYDAS

Gegužės 21 dieną sukako 
395 metai nuo jo mirties. 
Dabar niekas negalėtų pla
čiai papasagoti apie šio lie
tuvio gyvenimą. Nežinoma 
net kada ir kur jis gimė. 
Manoma, kad jis žemaitis. 
1546 metais Mažvydas įsto
jo į Karaliaučiaus universi
tetą. Po poros metų baigė. 
Jaunuolis buvo išsilavinęs. 
Gabus. Mokėjo lotynų ir 
lenkų kalbas. Vėliau dirbo 
pastorium Ragainėje. Čia 
jis išgyveno 14 metų, 1563 
metais, gegužės 21 dieną, 
mirė. Tiek yra žinoma apie 
Mažvydą. Tačiau daugiau
sia apie žmogų sužinosime 
iš jo- darbų. Tegul jie kalba 
ir ši karta.

PRIEŠ 4II METŲ
1547 metai. Karaliau

čiaus mieste, Jono Veinri- 
cho spaustuvėje, baigta 
spausdinti nedidelio forma
to 80 puslapių knygelė. Va
dinosi ji “Catechizmusa 
prasty Szadei...” (“Katekiz
mo prasti žodžiai...”). At
spausdino nedaug. T i k 
apie 200—300 egzempliorių. 
Ir tai nedailiai. Menku šrif
tu. Raidės išdėliotos negra
žiai. Išvydo knygelė pasaulį 
ir prabilo:

“Bralei seseris imkiet 
mani ii- skaitikie.t

Ir tatai skaitidami per- 
manikiet”.

Šį balsą išgirdo nedaug 
kas. Dar mažiau kas supra-

000 akrų ir karakulinių 
avių skaičius metams pa- 
augs milijonu. Už penke- 
rių metų bus pagaminama 
du kartus daugiau medvil
nės.

Jau dabar kanalo ruožte 
steigiasi naujos gyvenvie
tės, o ateityje tai bus nau
ji miestai ir miesteliai.

Turkmėnija t u r t i n g a 
gamtiniai. Ten yra alie
jaus, sieros, jodo, sulfato, 
bromo ir kitų reikmenų. 
Gerai dera vynuogės, citri
nai, persikai ir kiti, vaisiai.

Turkmėnijai stokavo van
dens. Naujai prakasamas 
kanalas suteiks jo. Pražy
dės medvilnės laukai, suža
liuos pievos, geltonuos kvie
čių ir miežių laukai, padi
dės raguočių skaičius. Pasi
darys turtingesnis, geres
nis vietos gyventojų gyve
nimas, ir Turkmėnijos tur
tai plauks į kitas tarbines 
respublikas. . V. Sūnus

* /

to. Knygelę skaitė tik mo
kytojai. Pavartydavo stu
dentai. Pasižiūrėdavo į ją 
ir vienas kitas kunigas. 
Vieni ja džiaugėsi. Giesmes 
iš jos giedodavo. Kiti pikti
nosi. Ją keikė. Plėšė. Degi
no. Bėgo amžiai. Knygelę 
surasti darėsi vis sunkiau 
ir sunkiau. Jos egzemplio
rių skaičius kaskart vis 
mažėjo. Pagaliau liko tik 
vienas. Iki didžiojo Tėvynės 
karo jis buvo Karaliaučiu
je. Dabar gal ir to nebėra.

“Katekizmo prasti žo
džiai” yra pirmoji lietuviš
ka knyga (šiais metais jai 
sukanka 411 metų). • Nuo 
jos prasidėjo mūsų litera
tūra, lituviškoji raštija. Ji 
praskynė kelią literatūri
nės kalbos formavimuisi. 
Jos eiliuotoji prakalba 
“knygelės pačios Ųylo lietu- 
vinikump ir. žęmaičiump” 
tai pirmasis originalus lie
tuviškas eilėraštis. Randa
me ir pirmąjį elementorių, 
pavadinimu “Pigus ir trum
pas mokslas skaityti ir ra
šyti”. Matome ir pirmuo
sius vertimų bandymus.
O KAS GI JĄ PARAŠĖ?..

Pasakojame apie knygą. 
O kas gi ją parašė? Kalbė
ti ir nežinoti... Pasižiūrėki
me į pirmąjį puslapį. Neuž
rašyta. Žvilgterkime į ant
rąjį — irgi nėra. O gal kny
gos gale? Ne. Nebus. Ilgą 
laiką buvo nežinoma pirmo
sios knygos, autorius. Tik 
skaitant eiliuotos prakalbos 
nuo 3 iki 17 eilučių pirmą
sias raides, randamas loty
niškas užrašas: Martinus 
Masvidius. Martynas Maž
vydas yra pirmosios kny
gas autorius. Jis ją paren
gė ir išleido. Tačiau senoji 
lietuviška knyga — tai

NE VIENO ŽMOGAUS 
DARBAS

Mažvydas savo sunkiame 
darbe turėjo ir pagalbinin
kų. Jam padėjo dideli moks
lo vyrai pirmieji eiliuotojai
— vertėjai Abraomas Kul
vietis ir Stasys Rapalionis 
(gegužės 13 minėjome 413 
mirties metines). Dalis 
giesmių, esančių knygoje,
— tai jų vertiimai. Vertė 
taip pat ir J. Zablockis.

Dažnai mes girdime žo
džius: mokytojas, mokslas, 
įstatymas, skaitytojas... Re
tai kada pagalvojami, kad 
juos sukūrė pirmųjų lietu
viškų eilėraščio, elemento
riaus, knygos autorius Mar
tynas Mažvydas. Pagerb
dami šį mokslo vyrą, susi
pažinkime su jo raštais, am
žinu mūsų kalbos ir litera-

ŽIŪRĖK BALTYMŲ u 
IR VITAMINŲ <

Kiekvieną valgymą pla
nuok apie baltyminį centrą. 
Atseit, žiūrėk, kad visų pir
ma turėtų pakankamai bal
tymu (proteiny, azotiniu— 
nitro geno valgių), sočiųjų 
valgių. Proteinai kaip tik 
ir duoda soties ir stiprumo, 
energijos jausmų.

Daug kam tai atrodys 
paradoksiškai. Juk sako
ma, kad energiją gamina 
a n g 1 iavandeniai — krak
molai ir saldymai. Juos net 
vadinama greitos energijos 
maistu (quick energy 
food). Jie duoda kraujui 
cukraus, energijai gaminti.

Tai tiesa. Angliavande
niai tam kartui duoda 
kraujui reikalingo cukraus, 
bet kas iš to, kai toks cuk
rus labai greit “išgaruoja,” 
perdega, neužsilaiko ilgai, o 
tada ir pajunti tą įkyrų vi
dinį alkį — slaptą alkanu-
mą (hidden hunger).

Baltymai evikia . kitaip. 
Tai pats pagrindinis mais-f 
tas, naujų audinių statyk 
toj as, kraujo stiprintojas, 
sotumo nešėjas. Baltymai 
padeda kraujui ilgiau pa
laikyti energiją ir sotumą. 
Nereikia tau tuomet vis 
apsigrįžus ko smaguriauti, 
slaptą alkanumą šalinti.

Iš čia matyt, kad žmogus 
jauties alkanas ne dėl tuš
čio skrandžio, bet dėl stokos 
pastovaus kraujo cukraus 
lygio, dėl stokos cukraus 
palaikytojų baltymų. Pa
moka aiški: valgyk pakan
kamai gyvulinių baltymų. 
Valgyk sočiai pusryčių: lie
sos mėsos, kiaušinių, sūrio, 
pieno, šalia vaisių, daržovių 
ir vitaminų preparato. Rei
kia ir žuvies tarpais.

Su vitaminais vis bėda: 
permažaį jų gauname kad 
it su. gerai,balansuota die
ta. Ir maisto vitaminai 
greit išnyksta, verdant dai^ 
žoves, atmetant šalin kie
tus žalius daržovių lapus. 
Todėl nebūk žioplas ir ne
gailėk tų kelių centų kas
dieninei vitaminu dozei, 
M u Hipi e vitamins, high 
doses, šitaip paprašykite 
vaistininko. Geras gausus 
vitaminų mišinis nepigiai 
atsieina: vienai kapsulei 
arba tabletei reikia bent 6 
centų, 7-8 centų. Vadinas, 
bent po 6-8 centus išleisk 
kasdien vitaminams. Bran
gu? Nebrangu. Daug pi
giau, negu stiklas kitas tau 
nuodingo gėralo.

Saliūnan ar t a v e r n o n 
įėjęs, visai nepaisai, kiek 
išeikvoji pinigų savo kūno 
nuodui. Su 6-8 centais teni 
nė nepradėsi. Būk gudres
nis, susimildamas. Pagal
vok, susivaidyk. Jei jau ge-> 
ri, tai neperdėk. Užtat nie- 
kad neapleisk vitaminų, vi
so ko reguliuotojų ir papil- .
dytojų. . 4

ŠTAI, KAIP KENKIA 
PREKYBAI

Maskva. — Tarybų Są
junga yra nupirkusi Ame
rikoje skalbiamų mašinų, 
kurios turėjo būti pristaty
tos į Maskvą. Tai automa
tiškos skalbiamos mašinos 
“pačių pasitarnavimui”.

Bet sulyg Amerikos vir
šininkų įsakymo jos buvo \ 
sulaikytos Suomijoje. Tik 
dabar sutikta paliuosuoti 
tas “strategines mašinas”.

tūros paminklu. Juos gali
ma rasti neseniai išėjusioje 
“Lietuvių literatūros isto- 
rijos chrestomatijoje”. *

Alg. KRYGER^
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ĮDOMYBES
.^.Nelaimė pranešta pirma, 

negu įvyko
“Skubinkite kuo grei

čiausia ant San Pablo ir 
MacDonald gatvės?’, pasi
girdo balsas per telefoną 
policijos stotyje Richmond, 
Kalifornijoje. “Santa Fe 
traukinys užgavo sunkve
žimį ir sunkiai sužeidė 
sunkvežimio vairuotoją”.

Policijos vežimas ir am- 
bulansas išsiskubino į nuro
dytą vietą, bet ten nelaimės 
dar nebuvo, nes dar trauki
nys nebuvo pribuvęs.

Policija su ambulansu, 
suvilti, jau buvo besirengią 
važiuoti atgal, bet tuo lai
ku pribuvo ir minimas 
traukinys ir ten ant vietos 
policijai stovint susidūrė su 
sunkvežimiu ir sunkveži
mio vairuotoją Randolph 
Bruce sunkiai sužeidė.

Karve su juodu pienu
Vadinama “Mollie” (kar

vė), kurią turėjo ūkininkas 
Repert Hansborough Chili- 

I cothe, Ohio, 1$91 metais, da- 
ęvė juodą pieną. Pienas bu
vo juodas, kaip rašalas, 
taipgi ir sviestas, padary
tas iš to pieno, būdavo juo
das, kaip derva (smala).

čempijonas valgytojas
Edicoe Needes iš Detroit, 

Mich., yra 6 pėdų ir 8 colių 
aukščio ir sveria 210 svarų. 
Jis yra geležinkelio darbi
ninkas ir valgymo čempijo
nas. Jis ant syk gali suval
gyti 60 didelių porčiapų 
(pork chops) ir priedui dar 
pridėti 25 pyčes ir mėlynių 
pajų, ir išgerti 48 butelius 
minkštų gėrimų vienu pra
dėjimu! Jis gali suvalgyti 
ant syk tiek mėsos, norma
liai imant, kiek yra reika
linga dėlei 5 šeimos narių 
per visą savaitę. Nedėldie- 
teais jis sisikoncentruoja 
ant vištienos, vieton kiau
lienos. Jis ant syk suvalgo 
15 vištų. Padėkų dieną su
valgo 3 kalakutus, kurie 
viso sveria 60 svarų.

Jis suvalgo 24 svarus 
svarus amerikoniško sūrio 
i 30 minučių ir 300 minkš
tų kiaušinių. Jo 'Lenos v il
gis sudaro 60 porčiapų, 
skardinė paspirgintų bul
vių, 10 puodukų juodos ka
vos, apie 100 butelių minkš
tų gėlimų ir alaus, ir 50 
pajų. Jis pats prisipažįsta, 
kad jis yra Valgio naikinto
jas. Jis yra senbernis ir ne
mano vestis.

Religijos istorijoje nėra 
užrekorduoto lygaus 

šiam atsitikimui
Louise Elizabeth Vaug

han, Courtfield, Anglijoje, 
buvo motina kardinolo, 2 
vyskupų, 3 kunigų,, ir 5 mi- 
nyškų.

Per 20 metų Elizabeth 
praleisdavo po 2 valandas 
ant kelių besimelsdama, 
kad jos vaikai būtų pasi
šventę bažnyčiai

Moterystės marios
Ilemelsdorfer ežeras, ne

toli Travemunde, Vokieti
joje, yra kartus ir saldus. 
Viršuje vanduo yra saldus, 
o ant dugno kartus.

Kadangi ženatvės gyve
nimas iš esmes yra saldus 
ir kartus, tai ir tas ežeras 
vietinių žmonių vadinamas 
moterystės mariomis.

Ilga kalba išgėlb&jo 
klijento gyvybę

Lujus Bernardas (1788- 
1858), pagarsėjęs advoka
tas, iškalbėjo 120 valandų 
be pertraukos ir išgelbėjo 
savo klijento gyvastį. Jis 
gynė generolą Jean Tra- 
vot, teisiamą už išdavystę. 
Travot buvo teisiamas mi- 
litarinio teismo Rennei ko
vo menesį 1816 m. Jis buvo 
surastas kaltu ir jam pa
skirta mirties bausmė, kuri 
turėjo būti įvykdyta už ke
lių valandų. Bernard parei
kalavo, kad nužudymas bū
tų sulaikytas, kol Prancū
zijos* karalius turės progą 
išklausyti pasigail ėjimo 
prašymo. Bet karalius buvo 
Versailėje, kur pasiekti tuo 
laiku ėmė 5 dienas. Kalti
ninko moteris išvyko į ke
lionę. Teismas atmetė advo
kato reikalavimą. Tuomet 
Bernard pareikalavo, kad, 
teismas p a v e 1 y t ų jam 
išdėstyti argumentus, kad 
paremti savo sumanymą. 
Teismas sutiko, ir apgynė
jas pradėjo kalbą, kurią tę
sė 5 diedas ir naktis. Ir ko
lei Bernard kalbėjo, prasi
kaltėlio moteris pasiekė 
Versalį ir išprašė karaliaus 
atmainyti karinio teismo 
nuosprendį ir dovanoti 
bausmę.

Po 120 valandų kalbos 
prasikaltėlio moteris su
grįžo ir įteikė teismui ka
raliaus dovanojimo nuo
sprendį. Tokiu būdu išgel
bėjo generolo gyvastį. Po 
teismo teisėjai pamatė, kad 
jie buvo apgauti. Ir už tai 
teismas suvedė sąskaitą su 
advokatu. Bernardas gavo 
kalėjimą už į viliojimą teis
mo i slastus.

J. Bimba

Šiaulių miestas šiandieną
Miestas, du kartus nušluotas nuo žemės paviršiaus, vėl 
pakilo naujam gyvenimui; darbštieji Šiauliai su vilčiair 

pasitikėjimu žiūri į ateitį ir progresą
IŠ ISTORIJOS

Yra senovinė legenda 
apie stebuklingąjį paukštį 
Feniksą, ‘atgimstantį iš pe
lenų. Šiaulius iš tiesų ga
lima būtų palyginti su Fe
niksu, — jie jau du kartus 
pakilo iš pelenų, ir kas kar
tą gražesni, puikesni.

Šis senas istorinis Lietu
vos miestas pirmą kartą 
buvo nušluotas nuo žemės 
paviršiaus pirmojo pasauli
nio karo metais. Per dvide
šimt buržuazijos valdymo 
metu Šiauliai atsikūrė : 
centre išaugo mūriniai 
pirklių ir valdininkų na
mai, pakraščiais pridygo 
lūšnų, nedaug kuo geresnių 
už įžymiosios Kauno “Bra- 
ziikos” lūšnas . . . Taip, 
Šiauliai turėjo ne vieną sa
vo “Brazilką” — jas liaudis 
pavadino savotiškai k a r - 
čiais, su geroka pašaipos 
doze vardais: “Kalneliu,” 
“Gubernija,” “Besarabija,” 
“šimše.”

Stambiausia miesto įmo
nė buvo Lietuvos milijonie
riaus Frenkelio odos ir ava
lynės gamykla. Net ir bur
žuazinės santvarkos klestė
jimo metais Frenkelio įmo
nė nepasiekė to pajėgumo, 
kuris buvo iki pirmojo pa
saulinio karo. Buvo taip 
pat Faino ir Nurokų odos 
fabrikėliai, bet Fainas 
greit bankrutavo, o Nuro- 
kai sekė jo pėdomis. Buvo 
keli saldainių fabrikėliai, 
iš kurių įžymiausias — 
“Rūta.” Šiauliuose gamino 

'virves, virė alų, muilą, bul- 
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vinį sirupą. Miesto pakraš
tyje išaugo stambi “Mais
to” akcinės bendrovės įmo
nė — mėsos kombinatas. 
Varguomenė iš toli keliau
davo į mėsos krautuvę, 
įsteigtą prie pat kombina
to — mat, ten palyginti ne
brangiai galima buvo nusi
pirkti kaulų, skerdienos 
galvų, kojų, žarnų ir kito
kių atliekų. “Maisto,” Stan
kaus ir Chlebinskio gamy
bos dešros jai buvo per 
brangios.

Šiauliuose buvo daug ve
žikų. Ištisos jų virtinės sto
vėdavo šalia stoties, turga
vietės, miesto centre, “Var
po” gatvėje. Vežikai sėk
mingai konkuru o d a v o su 
dviem autobusais, kurie 
nuo stoties iki “Maisto” 
pradėjo kursuoti prieš pat 
antrąjį pasaulinį karą.

Šiauliai garsėjo visų 
a u k š č iausia Lietuvos šv. 
šv. Petro ir Povilo bažny
čia, pastatyta 162.5 metais. 
Švenčiant šios bažnyčios 
v00 jubiliejų, sausakimšai 
prisigrūdo žmonių ne tik į 
bažnyčią, bet ir į šventorių. 
Aukštai viršum bokšto 
plaukė balti debesėliai. 
Kažkuriai bobelei pasirodė, 
kad svyrąs bažnyčios bokš
tas, ir ji sukliko ne savu 
balsu: “Bokštas griūna!!” 
Kilo didžiausia panika, ne 
vienam aplamdė šonkau
lius.

Bažnyčios bokštas tada 
iš tiesų negriuvo, bet žy
miai vėliau, 1944 metais,

kai atsitraukdami iš Šiau
lių hitlerininkai padegė šią 
miesto šventovę ir istorinį 
paminklą. Aplinkiai gy
ventojai, matydami specia
liųjų komandų deginamus 
namus, savo mantą susi
tempė į bažnyčią, tikėda
miesi, kad hitlerininkai ne
išdrįs jos liesti. Kur tau! 
Negi šiems galvažudžiams 
buvo kas nors šventa? Su
degino jie bažnyčią vidury 
dienos. Tolimose apylinkėse 
buvo matyti, kaip lyg žvakė 
liepsnojo jos bokštas, o pas
kui nugriuvo.

Traukdamiesi nuo Tary
binės Armijas, hitlerinin
kai beveik ištisai sunaiki
no Šiaulius. Jie išsprogdi
no ir sudegino visas įmo
nes, mokyklas, “Aušros” 
muziejaus rūmus, teatrą, 
85 procentus gyvenamųjų 
namu. c

Ten, kur riogsojo 
griuvėsiai

Šiauliai buvo virtę ištisa 
gaisraviete, vienais griuvė
siais, po kuriuos gulus vė
jas žarstė pelenus. Pirmo
mis dienomis po karo šių 
eilučių autoriui teko kalbė
tis su daugeliu šiauliečių, 
jų tarpe su architektais 
Uogintu ir šiša.

“Na, dabar dešimtmečių 
prireiks, kol miestas atsi- 
kurs bent toks, koks buvo,” 
— kalbėjo jie, liūdnai lin
guodami galvas.

Praėjus keleriems me
tams, aš vėl susitikau su 
tais pačiais architektais. 
Kartu mes apvaikščiojom 
Šiaulių gatves, apstatytas 
naujais pujkiais- rūmais, 
apvažinėjom priemiesčius, 
kur vietoj lūšnų iškilo šim
tai gražių mūrinių namu
ku .. . v

R. MIZARA

—“Kas" g a 1 ė j o pagalvoti, 
kad tokiu trumpu laiku 
miestas pakils iš griuvė
sių,” — stebėjosi architek
tai, nors jie patys aktyviai 
dalyvavo miesto atstatymo 
darbuose.

Neseniai man vėl teko 
būti Šiauliuose. Miesto aš 
vėl nebepažinau: toks jis 
išaugęs, išgra ž ė j ę s , tiek 
naujų pastatų jame atsira
do! Centrinę miesto aikštę 
— “Pergalės” aikštelę, kur 
buvo turgavietė, apsupta 
mažų krautuvėlių ir bala- 
gasų, dabar iš visų pusių 
apsupo šviesūs rūmai: di
džiuliai agrozoo technikumo 
korpusai, dviračių fabriko 
darbi ninku gyvenamieji 
namai, viešbutis, restora
nas. Aikštė dailiai sutvar
kyta, a p s o d inta gėlėmis, 
šiek tiek toliau stiebiasi į 
debesis šv. šv. Petro ir Po
vilo b a ž n y č i o s bokštas. 
Valstybė ir tikintieji baž
nyčią atstatė lygiai tokią 
pat, kokia ji buvo, šiemet 
ją nubaltins, ir niekas ne
beprimins, kad 1944 metais 
jos vietoje niūksojo aprūkę 
griuvėsiai.

Didžiuliais namais 
Nustatyta 

Vilniaus gatve
Visus pirmuosius šių na

mu aukštus užima įvairiau
sios parduotuvės, o viršuje 
gyvena darbininkai ir tar
nautojai. Tokie pat namai 
išaugo Marytės Melnikai- 
tės (buv. Dvaro) gatvėje, 
Lenino (buv. Tilžės), Kap
suko (buv. Aušros alėjoje) 
ir kitose miesto gatvėse. 
Atstatytos visos hitlerinin
kų sugriautos mokyk los, 
pastatytos naujos, erdvios, 
įrengtos pagal paskutinius 
reikalavimus. Atstaty tos 
Berniukų ir Mergaičių gim
nazijos. Išaugo nauji gy
venamieji rajonai. Antai,

GRĮŽUSIŲJŲ f GIMT^Jft ŠALĮ LIETUVIŲ BALSAS
Gavus keletą pundelių iš Lietuvos naujai 

išleistų knygų, jas bevartant, staiga mano 
akys sustojo ties viena: “Toli nuo Tėvy
nės”.*) Apie šios knygos pasirodymą jau 
buvau girdėjęs, dėl to, suradęs progos, ją 
perskaičiau vienu prisėdimu. Knyga para
šyta keleto žmonių, gyvenusių Pietų Ameri
koje—Argentinoje, Brazilijoje, Urugvajuje. 
Ji sukėlė manyje nemaža minčių, kuriomis 
persikėliau į Pietų Ameriką.

šiemet sukaks 30 metų, kai grįžau iš Ar
gentinos. Daugumo tų, kurie šiuo metu yra 
sugrįžę Lietuvon, be abejonės, nepažinau, 
nors gal ne vieną jų buvau sutikęs.

Man esant Argentinoje, nenutrūkstamu 
sriautu plaukė ten iš Lietuvos emigracija 
—daugiausiai jauni žmonės, vyrai ir moterys. 
Kai kurie jų vos pasiekę Buenos Aires mie
stą, bandė susisiekti su tuometiniu pažan
gesnių lietuvių judėjimu, kuris sukosi ap
link savaitraštį “Rytojų”. Kiti tam dar ne

buvo pasiruošę: ėmė metus kitus, kol jie pa
sviro į kairiąją pusę ir patapo veikėjais, net 
ir kovotojais už darbo žmonių reikalus.

W Skaudu būdavo žiūrėt į jaunus žmones, 
išblokštus iš gimtosios šalies vargo ir prie
spaudos, ir atvykusius ten laimės ieškoti. Jie 
atrodė išvargę ir biedni. Kiekvienas norė
jo juo greičiau gauti darbą, kad. galėtų už
sidirbti duonos kąsnį, bet darbą gauti nebu
vo lengva. O padėti mes jiems tuomet ne
galėjome, nes pažangusis lietuvių judėjimas 
taipgi nebuvo tvirtas, neturėjo išteklių ir 
neturėjo žmonių, kurie galėtų naujuosius at
vykėlius arba sušelpti, arba duoti jiems pa
tarimų. Ne kartą su draugais tariausi, kaip 
galėtume naujus pribuvėlius priimti, bet 
nieko iš to neišėjo. Stokavo mums žmonių, 
nebuvo ir lėšų. Buvo džiaugtasi, kad gali
me išleisti savaitraštį ir per jį kiek tiek vi
siems patarti.

O visokie agentai-agentėliai naujai at- 
vyksitančius plėšė, išnaudojo, kaip tik beiš
manė ’ s i

Buvo ir kitokių “kurijozų.” Tarp pado
rių, gerų emigrantų, atvarytų skurdo ir fa
šistinės priespaudos, atvyko ir fašistinių 
agentėlių, kad galėtų kliudyti pažangiajam 
judėjimui. Jie buvo apsimaskavę kairiomis 
frazėmis. Gerai atmenu porą tokių tipų.

rią kartą per savaitę lanke apie 30-40 žmonių ; 
studijavome marksizmą-leninizmą; rengda
vome masinius mitingus-prakalbas. Buvo pa
laikytas liaudies choras, taipgi draminio 
meno mėgėjų ratelis; buvo įkurta platesnė 
susišelpimo ir kultūros draugija. Judėji
mas augo.- Vis daugiau ir daugiau žmonių- 
imigrantų stojo pas mus.

Vieną dalyką nuolat kiekviename žings
nyje pabrėžėme: fašizmas Lietuvoje bus nu
verstas, Lietuvą valdys darbo žmonės ir 
mes, kuriems tik sąlygosi leis, grįšime atgal!

Ir kaip visa tai išsipildė! šiandien jau 
šimtai pietamerikiečių yra sugrįžę į Lietu
vą. Jei ne karas, jie jau seniai ten būtų 

jau būtų ir vėl Lietu-
Jei ne karas, 

grįžę; tūkstančiai jų 
voje.

Nemaža draugų ir 
klausiomis gyvenimo

“TOLI NUO TĖVYNĖS”.—. Sudarė K. Zalen-
222 psl. Išleido Valstybinė politinės ir moksli

nės literatūros leidykla Vilniuje. 1957 m. Kaina 
rub. 5.50.

Būdamas Argentinoje, per visą laiką gy
venau tarp “tikrų argentiniečių”. Savo gy
venamajame kambarėlyje aš ir dirbau. Ma
no adresą težinojo tik keletas artimų drau- 

igų. T “Rytojaus” išleistuvę tenuvykdavau 
tik kartą ar du per dieną.

Atsimenu, keletą kartų į laikraščio Išleis
tu vę buvo atvykęs kaž koks žmogus, “būti
nai noris pamatyti Rasodą.” Kai jį kartą 
sutikau, būtinai norėjo, kad vesčiausi į savo 
butą, nes turįs man vienam “sekretnai” la
bai daug ką pasakyti. Tariau jam: jeigu 
taip, užeikime į kavinę ir prie kavos puode
lio pasikalbėsime.

Ką gi jis pasakojo? Pasakojo, būk jis ge
rai išstudijavęs K. Markso “Kapitalą,” būk 
jis priklausęs LKP, būk jis dabar norįs “at
keršyti fašistams.” Jis norėtų padėti mums, 
norėtų įeiti “į vadovaujančių draugų tar
pą”; prašė, kad sudaryčiau jam ryšius
V. Kapsuku ar Z. Angariečiu. Jis kritika* 
vo “Rytojų” dėl to, kad šis “per daug deši
nus”, kad neskatina žmonių prie revoliuci
jos. Jis man įteikė keletą straipsnelių, tai
kytų “Rytojui”.

Tuos jo raštpalaikius perskaičiau, parsine
šęs namo. Taip, > jie agitavo žmones prie 
revoliucijos! Girdi, Argentinoje reikią tuo
jau padaryti taip, kaip Rusijoje buvo pada
ryta 1917 m. lapkričio mėnesį—“kitos išei
ties nebėra,” ir t.t., ir t.t. Raštpalaikius 
jam sugrąžinau ir pažymėjau, kad .jie 
provokaciniai, kad mes jų naudoti laikrašty 
negalėsime. Nuo to laiko aš to gaivalo ir 
nemačiau.

Kitas panašus sutvėrimas buvo pasirodęs 
vėliau. Jis sakė man, buvęs “labai artimas 
K. Požėlos ir K. Giedrio draugas”, norįs 
dalyvauti “komunistiniame judėjime pana
šiai kaip dalyvavo Lietuvoje.”

Paklausinėjęs pas* kitus apie šį elementą, 
sužinojau, kad jis Lietuvoje, klerikalams 
viešpataujant, buvo provokatorius, išdavinė
jo draugus ir iš Lietuvos pabėgo, kai liaudi- 
ninkai-socialdemokratai buvo atsistoję val
džios priešaky; pabėgo, bijodamas liaudies 
keršto I

Buvo ir kitų panašių atsitikimų. Kitais 
žodžiais, reikėjo būti labai atsargiems, kad 
į pažangųjį judėjimą neįsiskverbtų tas ar 
kitas niekšelis.

Man būvant Argentinoje, rūpėjo, kad lai
kraštis būtų sutvirtintas, kad draugai poli
tiškai apsišviestų, kad jie palaikytų ryšį su 
argentiniečių darbininkų judėjimu, kad jie 
būtų žmonėmis, o ne žvirbliais. Turėjome 
įkūrę savitarpinio lavinimosi mokyklėlę, ku-

draugių pačiomis sun- 
sąlygomis kovojo ir 

su švietėsi, lavinosi. Ir taip patapo pirmaeili- 
niais veikėjais-visuomenininkais.

Kai kurie jų perėjo per žiaurias kankini
mo ir kalinimo šerengas — ir ten garbingai 
išlaikė egzaminus. Visa tai tiems, kurie 
jau grįžę į Lietuvą, tebėra tik prisiminimai. 
Skaudūs, tiesa, prisiminimai!..

II
“Toli nuo Tėvynės”—kolektyvinė knyga, 

, parašyta visop eilės sugrįžusiųjų. Vienų pa
sakojimai, kitų pačių parašyti apsakymų 
bei memuarų forma dalykai.

Su savo plunksna čia dalyvauja: A. Vai- 
vutskas, A. Tamošiūnas, J. Balčiūnas, L. 
Valbasys-Kapso Sūnus—telpa jo ir eilėraš
čių, D. Jakubonis, P. Ulevičius, A. Zokas, 
J. Janušonis, P. Paraščikas, S. Gimbutas. 
Pasakoja: Pranas MonceviČius, A. šermuk
šnis, K. Žukauskaitė, J. Kliučinskienė, A. 
Bendziuvienė, O. šiugždienė.

Knyga padalinta daug maž į tris skyrius: 
(1) Darbo ir duonos beieškant, (2) Praban
ga ir skurdas, (3,) Kovų sūkuriuose.

Pirmajame skyriuje vaizduojamas pasi
baisėtinas naujai atvykusiųjų gyvenimas, 
besibastant po plačiąsias šalis darbo ieškant.

Atblokšti į Braziliją, emigrantai girdi pa
sakas, jog Urugvajuje bei Argentinoje esą 
geriau, ten lengviau susirasti darbą; gyve
ną Urugvajuje bei Argentinoje, girdi pasa
kas, būk Brazilijoje geresnė laimė laukian
ti jų. Tuo būdu nemaža jų šimtus mylių 
pusbadžiai keliauja pėsti, ieškodami darbų.

Eikvojo žmonės sveikatą, leido pačią ge
riausią savo amžiaus dalį blaškydamiesi iš 
vietos į vietą, vis ieškodami duonos šmote
lio! , ...... ,

be abejojimo, mažiau 
Pietų A;

Kilus sutiko visokie “geradariai” agentai. 
Nu jautę, kad imigrantas dar turi kokį pesą 
kišenėje, siūlė jam pirkti darbą. Nemaža ne- 
patyrusiųjų šitokiu būdu buvo skaudžiai ap
gauti.

Ne viena jauna lietuvaitė panašiu būdu 
buvo pasiųsta į prostitucijos namus.

Antrajame skyriuje autoriai duoda pa
vyzdžius to, koks kontrastas viešpatauja to
se šalyse tarp pertekliaus ir skurdo. Klys
ta tas, kuris mano, jog Pietų Amerikoje nė
ra turčių. Jų ten,
kaip JAV, bet yra užtenkamai!
merikoje tasai prieštaravimas (kontrastas) 
aiškiau matosi negu pas mus, kadangi ten 
vidujinės klasės beveik nėra—kokia yra, la
bai nežymi.

S. Gimbutas sako: “Buenos Aires miestas 
pilnas bedarbių. Aristokratijai negarbė, 
kad tarp išsikvėpinusių, šilkais išsipuošusių 
ponų vaikšto nudriskę bedarbiai. Policijai 
duodamas įsakymas driskius suiminėti. Su
vargę bedarbiai nebegali ir gatvėse pasiro
dyti.” (Psl. 136.)

A. VaivutSkas piešia palietį Brazilijoje: 
ten JAV kapitalistai turi įvesdinę daugiau 
kaip 1600 miljjardų dolerių; jie ten turi 
apie 400 visokių įmonių. Daugumas kabok- 
lų (valstiečių) yra bežemiai, “o didžiąją 
dirbamosios žemės dalį sugrobę dvarinin
kai.” Darbo žmonių padėtis ten baisi, ne
pasakius kitaip, šalyje, “turinčioje 60 mi
lijonų gyventojų, yra tik 188 tūkstančiai li
goninių lovų. Daugiau kaip 60 proc. bra
zilų neraštingi... Iš 15 milijonų mokyklinio 
amžiaus vaikų 1955 metais mokyklose mo
kėsi tik 4,545,000...” (Psl. 158.)

Jeigu labai sunkus buvo ir tebėra vietos 
žmonių gyvenimas, tai galime įsivaizduoti, 
koks jis buvo naujai ten nuvykusių mūsų 
tautiečių, nemokančių nei ispanų, nei por
tugalų kalbų!

Labai įdomus knygos trečias skyrius — 
“Kovų sūkuriuose”.

“1930 metų rugsėjo 6 dieną militaristinis- 
fašistinis generolo Uriburu perversmas Ar
gentinoje sukrėtė visą revoliucinį darbinin
kų judėjimą,” rašo A. Tamošiūnas. “Masi
niai suėmimai vyko visu smarkumu. Buvo 
daromos kratos darbininkų organizacijų 
būstinėse ir aktyvesnių veikėjų butuose. Po
licija triukšmingai įsiveržė ir į ‘Rytojaus’ 
laikraščio patalpas. Išdaužė spintas, suskal-

(Tąsa ketvirtame puslapyje)

Vilniaus gatvėje, i Kuršė
nų pusę, nuo siaurojo iki 
plačiojo geležinkelių tęsėsi 
laukai. Dabar čia—dešim
tys naujų gatvių ir šimtai 
mūrinių, su visais patogu
mais, namų, kuriuos pasi
statė darbininkai ir tarnau
tojai. Toks pat vaizdas 
“Gubernijos” rajone, buvu
siose liūdnos atminties 
“Besarabioje” ir “šimšė- 
jt.”

Miesto vyriausiasis archi
tektas Uogintas mums pa
teikė šiuos duomenis: ne
skaitant atstatytųjų visuo
meninių objektų, mieste 
valstybės lėšomis pastatyta 
apie 65,000 kvadr a t i n i ų 
metrų gyvenamojo ploto.

STATYBOSE
...Sėdę į “Pobiedą,” su 

Statybos valdybos Nr. 13 
viršininku Baškiu važiuo
jam apžiūrėti statybų. Pir
miausia pasukom į vakari
nę miesto dalį, kur ant kal
nelio pastatytas naujas tu
fo e r k uliozinis dispanseris. 
Tai — ištisi rūmai, erdvūs, 
šviesūs, saulėti. Dažytojai 
baigė paskutiniuosius vi
daus apdailos darbus. Jiems 
vadovauja senas dažytojas 
Vrubliaūskas.

Naujasis tubdispanseris 
—tikra dovana miestui. Jis 
bus įrengtas pagal pasku
tinius mokslo reikalavimus, 
teiks sveikata darbo žmo
nėms.

Netoliese—milžiniški nau
josios ligoninės korpusai. 
Ligoninė buvo pradėta sta
tyti dar prieš karą, bet ne
baigta. Vokiečiai okupaci-. 
jos metais čia buvo įrengę 
savo sandėlius. Šiaulių sta
tybininkai užbaigė tuos 
korpusus, kur buvo pradėti 
seniau, pristatė n a u j u š. 
Šiaulių ligoninė yra viena

(Tąsa 4-tam pusi.)

3 p.-Laisve (Liberty į—Antr^ ru<p. (August) 12$ 1958
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Takais takeliais į didį kelią
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(Tąsa)
Barbora Burbaitė-Eidukevičienė gyve

no Šiauliuose, ji buvo akių gydytoj3, la- 
bai pagarsėjusi visoje Lietuvoje. Pas ją 
atvažiuodavo žmonės iš tolimu Lietuvos 
ka’mų. Būdavo dienų, kada ji nespėda
vo visų priimti, tada žmonės nakvodavo 
čia pat prie jos namų vežimuose. Ne vie
ną ji išgelbėjo, ne vienam grąžino bran
giausią turtą—regėjimą. Ji uždirbdavo 
nemažai ir negalėdavo lėšų partijai. Bū
dama “Darbininkų atstovo” redaktore, 
ji beveik išlaikydavo tą laikraštį.

Priimdama ligonius, ji klausdavo juo8, 
ar jie profsąjungos nariai. Tuos, kurie 
pasisakydavo nepr'klausą profsąjungai, 
ji imdavo barti, kad jie nenori kovoti dėl 
savo reikalų. Profsąjungos nariams ji 
sutekdavo pagalbą nemokamai, taip pat 
neimdavo pinigų ir iš mažažemių.

Uždarus “Darbininkų atstovą,” ji, 
kaip redaktorė, buvo suimta.

1922 m. kovo mėneų Šiauliuose vėl įvy
ko dideli komunistų partijos ir komjau- 
nimo narių areštai. Buvo suimtas Kazys 
Preikšas, uždarytos profsąjngos, klubas 
ir kitos darb’ninkų organizacijos. Areš
tuoti visi veiklesni profsšjungos darbuo
tojai, pirmininkas Prancūnas ir kiti. Ge
rokai nukentėjo komjaunimo organizaci- 
ja. Gubernijos dvare beve'k neliko kom
jaunuolių. Šiaip taip laikėsi dar miesto 
darbininkų komjaunuolių kuopelė. Bu
vo areštuotas ir labai lenkinamas bat
siuvys Jofė. Prasidėjo puolimas ir kitur. 
Daugel's legalių niūsų partijos draugų 
turėjo pasitraukti iš nuolatinių savo gy
venamųjų vietų. Bet mūsų nedidutėje 
Lietuvoje sunku buvo slapstytis: visur 
siautė baisus teroras.

ŽEMAITIJOS TAKAIS
Karolis Požėla buvo daug girdėjęs iš 

manes ir Igno Gaškos apie mūsų parti- 
jos darbą T žmones Žemaitijoje ir labai 
domėjosi Jono Taurinsko asmeniu. Daug 
kartų jis užsimindavo, kad norėtų ap
lankyti ten kai kurias mūsų organizacijas, 
bet mes atkalbinėdavome jį: buvo per
daug pavojinga. Bet Karolis vis nenuri
mo: jam norėjosi pamatyt1 žmones iš to
limų kaimų ,nes jis susitikdavo dauginu
si3 su kauniškiais ir vienu kitu atvyku
siu atsakingu partijos darbuotoju. Kar
tą jis įimtai sugalvojo važiuoti drauge su 
manim į Žemaitiją.

Juozas Greifenbergeris palydęjo mus 
beveik iki Palemono stoties. Tas kelias 
man buvo žinomas. Išvažiuodama arba 
atvažiuodama visada išlipdavau Palemo
ne, nes nejaučiau jokio noro susitikti su 
žvalgybininkais, kurie Kauno stotyje 
perleisdavo visus keleivius per savo “gar
bės sargybą.” Palemono stotis tuomet 
buvo labai mažytė, ir ten j‘e nesirody
davo.

Palydėjęs mus, Juozas atsisveikinda
mas įspėjo mane:

— Žiūrėk, neprarask mūsų “Senio”!
Palemono stotyje, palikusi Karolį ki

toje platformos pusėje, nupirkau bilietus 
iki Jonavos, nes bilietų kur nors toliau 
tok’oje mažoje stotelėje neparduodavo. 
Išlipusi Jonavoje, skubėjau nupirkti bi
lietus iki Mažeikių.

Traukinyje dėjomės esą nepažįstami. 
Karolis snaudė kertelėje, užsimaukšlinęs 
skrybėlę ant veido. Aš taipgi apgulėčiau 
norinti miego. Greta sėdėjo linksmai nu
siteikę kareiviukai, vis kalbino mane, 
juokavo.

Kelionė pasisekė laimingai. Trečią va- 
landą nakties išlipome Mažeikių stotyje. 
Iš karto paskendome nakties tamsumoje. 
Kelio nebuvo matyti, ėjome klupčiodami, 
ypač Karolis, kuri? jau buvo atpratęs 
n.uo kaimo kelių. Bet išėjus j laukus ir 
apsipratus, naktis pasirodė ne tokia jau 
tamsi. Buvo šilta ir labai ramu. Juokau
dami ėjome per laukus Tirkšlių link. 
Ne171 atėmė niekur nė vieno žmogaus. Ka
rolis buvo labai linksmai nusiteikęs.

—Čia ir atsikvėpti galima laisvai, — 
giliai traukdamas į save šiltą nakties orą, 
kalbėjo jis.

Tirkšlių miestelį praėjome labai ty
lia1, nė vienas šuo nesulojo. Nuo ten iki 
Plienakių vienkiemio, kur gyveno Joną8 
Taurinskas, buvo apie trys kilometrai. 
Išėjus už miestelio, ant pliko, tuščio lau
ko toli buvo matyti vienintelė liekna, 
puošnia viršūne pušis—kelrodis į Plien
akių vienkiemį. Vienkiemis slypėjo tarp 
miškų, todėl nežinančiam sunku jį su
rasti, ypač naktį.

Nuo pušies pasukę į kairę, įejome į 
siaurą miško takelį. Čia buvo dar tam
siau. Nuolat užkliūdavome už medžių 
sš'aknų, klupčiojome. Karolis juokingai 
kilnojo kojas į viršų, sakydama8, kad jos 
per ilgos, todėl visur užkliūva, ir vis ne
siliovė mane erzinęs, kad nežinia kur aš 
jį atvešianti. O aš labai susirūpinau, 
nes buvome išklydę *š tako, bet nieko jam 
nesakiau. Tamsoje reikėjo surasti miš
ko pakraštyje, netoli Taurinsko vienkie- 
mio, vietą, kur prie vieno medžio būdavo 
dedamas su Jonu Taurinsku sutarties 
ženklas — baltas akmuo. Jeigu kartais 
jo nebūtų, tai re’škia, kad pas Joną Tau- 
rinską ne viskas tvarkoj ir užeiti pas jį 
negalima. Vargais negalais suradau tą 
man gerai žinomą vietą, bet balto ak
menuko nebuvo. Aš susijaudinau. Ka
rolis to nežinojo ir tebebuvo vis gerai nu- 
siteikęs, nesiliovė juokauti.

—Ką tu ten patamsiais graibai pasi- < 
lenkusi?

—Akmenuko, — atsakiau,—nerandu.
—Kokio akmenuko? Ar ne mane ke

tini mušti tuo akmenuku?
Prisimenu vieną mudviejų pasimaty

mą. Tuo metu Karolis vis dar tebebuvo ! 
kriminalistų inteligentų kameroje, pir
mame aukšte, ir galėdavo ilgai sėdėti' 
ant palangės ir žiūrėti į kiemą. Vieną 
dieną mūsų kamerą vedė į pirtį, o įėji
mas į ją buvo kaip tik iš tos pusės, kur 
žiojėjo pirmojo aukšto kamerų langai. 
Aš nutariau pasinaudoti ta proga. Įėju
si į pirtį, paleidau plaukus, sušlapinau 
juos ir, ant greitųjų apsivilkusi, išėjau 
į kiemą.

Kieme dirbo daug kriminalistų: jie 
piovė malkas ir dėliojo jas kaip tik prie 
šių kamerų palangių. A t vedusi s mus 
raktininkas neleido man išeiti į kiemą. 
Pradėjau jį prašyti, aiškindama, kad 
man reikia džiovinti prieš saulę plau
kus. Jis leido man truputį pastovėti. 
Vėliau, jam kažkur pasitraukus, aš pri
šokau prie lango ir pamačiau Karoli iš
arti. Porą minučių mudu žiūrėjome vie
nas kitam į akis ir negalėjome žodžio 
ištarti. Bet greit ta laiminga valandė
lė buvo nutraukta. Raktininkas, neradęs 
manęs prie durų, atbėgęs čiupo mane už 
kasų, išplūdo paskutiniais žodžiais, gė
dino, kad aš lendanti prie vyrų. Aš, ži
noma, tylėjau, vis dar negalėdama atsi
peikėti po tos laimės minutės.

Už poros dienų Karolį Požėlą perkėlė į 
koncentracijos stovyklą Fredoje. Ten 
tada sėdėjo geriausias jo draugas Ignas 
Gaška ir Karolis Didžiulis. Jie nuspren
dė, kad Karoliui reikia bėgti. Tuo metu 
kaip tik buvo gauta žinia, kad Maskvoje 
turi įvykti Komunistinio Internacionalo 
kongresas ir į tą kongresą siunčiamas 
Karolis Požėla. Ig. Gaška ir K. Didžiu
lis nutarė suorganizuoti Karolio pabėgi
mą. Tas jiems laimingai pavyko, ir Ka
rolis Požėla iškeliavo į kongresą.

(Bus daugiau)

Nacbemiains
Kiek kraujo praliejot, kiek žalos padarėt, 
Kai liaudį beginklę jūs tvojot
Ir tokį niekingą darbą ilgai varet . . .
Dar manot, kad tai pakavojot?!

Po to, išsinešę kailį taip niekingą,
Jūs svetur gaunate palakti,
Visiškai praradę eiseną teisingą— 
Liežuviais težinote plakti.
Pas savo globėjus laktas susiradot, 
Dėl žuvusių ėdžių vis stenat, 
Svajojat grąžinti, ką tikrai praradot, 
Tik sapnais, svajonėm gyvenat.
Dar jūs .šlykščiam nore žudynės vaidenas:
Kad karas ir vėl užsidegtų, į
Kad žūtų kiekvienas ir jaunas ir senas— 
Kad tokie jūs siekiai prasmegtų !
Išlaisvintos liaudies seniai lauktos laimės 
Jūs niekaip suprast neįstengiat,
Past jus tiek daug keršto, bet dar daugiau 
Apie tai ir mąstyt jūs vengiat. (baimės,
Suėsti pagiežos, keršto, nedorybės, 
Patapot visiškai apjakę.
Bastosi bevilčiai jūs piktos būtybės, 
Staugdamos kaip žvėrys patrakę.

Kaipo parazitams jums brangi tėvynė: 
.Svetimu prakaitu kad tukti . . .
Tik nuo jūsų “globos” liaudis apsigynė— 
Jums liekas niekingai susmukti.

* M. Kadugys

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
d ė stalus, suvertė knygas, išbarstė raides 
ir visus ten buvusius asmenis suėmė... Ma
ne kratė paskutinį...’’ (Puslp. 167.)

A. Tamošiūnas, P. Ulevičius ir kt. buvo 
žiauriai mušami, kankinami, kalinami. Tuo 
pačiu kartu laisvėje gyveną draugai dirbo, 
gelbėjo, kas buvo dar galima išgelbėti, nuo 
reakcijos nagų; jie padėjo kalinamiems ir 
persekiojamiems. Be savo spaudos argen- 
tiniečiai draugai nebuvo; bandė leisti “Tie
sos žodį”, tam pravirtus, vėliau leido “Mo
mentą’’, “Pažangą”, “Dabartį”, o šiuo me
tu leidžia “Tėvynę”.

Ant. Zokas rašo apie reakcijos siautėji
mą Brazilijoje:

“1930-1932 metai. Policija, remdamasi 
fašistu oj ančių lietuvių skundais, išdraskė 
gražiai veikusį Lietuvių susivienijimą Bra
zilijoje, uždarė laikraštį ‘Garsą,’ daug vei
kėjų suėmė ir ištrėmė.

“Tuomet per visą šalį plačiai išgarsėjo ir 
kitokio pavadinimo mažutis kalėjimas —• 
‘Kambusi bastilija’. Čia apie pusmetį slap
ta buvo kalinami ‘Garso’ redaktorius Alfon
sas Marma, raidžių rinkėjas Vincas Tamo
šaitis ir kiti.

“Pradėjus leisti nelegalų laikraštį ‘Darbi
ninkų žodis’, vėl ištiko smūgis. Į garsiečių 
tarpą buvo pralindęs marijampolietis perė
jūnas Jonas Gerulaitis. Su jo pagalba po
licija suėmė daug lietuvių ir iki ištrėmimo 
kalino juos Atlanto salos Uja Grande sun
kiųjų darbų kalėjime.” (Puslp. 185.)

Pats A. Zokas savo profesija buvo raidžių 
rinkėjas; jam pačiam taipgi teko karčių 
braziliško kalėjimo pyragų paragauti. Visa 
tai jis vaizdžiai knygoje nušviečia.

Danielius Jakubonis rašo apie lietuvių 
kultūrinį veikimą Argentinoje reakcijos me
tais: apie spaudą, apie lietuvių Liaudies te
atro darbą.

“Buvo 1932 metų lapkričio 26 d. vaka
ras,” rašo D. Jakubonis. “Pilkas rūkas den
gė Bokos rajoną. Elektros lempų šviesa 

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
♦ 

iš didžiausių Tarybų Lietu
voje.

Statybos valdybos Nr. 13 
darbininkai ir inžinieriai 
ne vieną tokią dovaną su-? 
teikė šiauliečiams. Penktus 
metus šioje valdyboje dir
bąs Baškys, prieš tai baigęs 
Kauno Politechnikos insti
tutą, sako, kad sunku būtų 
ir išvardinti visus objek
tus, kuriuos pastate mieste.

— O šiemet pradedame 
Kultūros rūmų statybą, — 
sako Baškys. Vyriausybė 
jau išskyrė lėšas, miesto 
komjaunuoliai ir jaunimas 
įsipareigojo talkos būdu pa
rengti aikštę.

Vėliau kabinete pas Baš- 
kį mes vartėm, žiūrinėjom 
Kultūros r ū m ų projektą, 
darbo brėžinius. Iš tiesu tai 
bus rūmai, kokiu Šiauliai 
nematė!

Verda naujas gyvenimas
Naujas gyvenimas Šiau

liuose verda kiekviename 
žingsnyje. Visur matyti 
naujų statybų pastoliai, 
miestas auga kaip ant mie
lių. Tai todėl, kad Šiauliai 
iš amatininkų ir pirklių 
miesto Tarybų valdžios me
tais virto stambiu Lietuvos 
pramonės ir kultūros cent
ru.

Pirmoji nauja įmonė, iš
augusi pokario metais, buvo 
“Alebastro” fabrikas. Da
bar čia — ištisas galingas 
statybinių medžiagų kom
binatas. Nauja taip pat 
įmonė — dviračių gamyk
la. Duonos kombinatai, 
“Gliukozės” gamykla, 
“Verpsto” trikotažo fabri
kas, “Elnio” ir “Stumbro” 
odos, avalynės ir veltinių 
kombinatai dabar išleidžia 
keliolika k a r t ų daugiau 
produkcijos, negu išleisda
vo visa Šiaulių pramonė iki 
karo. Dabar miesto įmonė
se dirba 4 kartus daugiau 
darbininkų, negu 1939 m.
, Šiaulius pagrįstai vadina 
Šiaurės Lietuvos kultūros 
centru. Čia yra Pedagogi
nis institutas, Pedagoginė 
įmokykla, agrozootechniku-

Šiaulių miestas šiandieną
gamtos skurdumu, žaliųjų 
plotų stoka! Skverai, gėly
nai jau dabar puošia mies
tą: Mėgiama gyventojų po
ilsio vieta tapo gražiai su
tvarkytas Sukilėlių kalne
lis, kur palaidoti 1863 me
tų sukilimo didvyriai.

Nauji Šiauliai, naujas 
gyvenimas juose verda. 
Šiaulių atgimimas ir su
klestėjimas rodo tarybinės 
santvarkos gaivinančią jė
gą, o šiauliečių darbo žy
giai, kuriuos jie atliko po
kario metais, — jų begalinę 
meilę savo miestui.

Antanas Raudonis i

mas, 19 vidurinių mokyklų 
(iki karo veikė tik 4), 3 
septynmetės, 4 pradinės, 
muzikos mokyklos, medici
nos mokykla, teatras, “Auš
ros” muziejus, stambi bibli
oteka, keliolika klubų ir ki- 
noteatrų, eilė kitų kultūros- 
švietimo įstaigų. Šiauliuose 
dabar yra apie 9,000 moks
leivių — 4 kartus daugiau, 
negu paskutiniais buržua
zinės valdžios metais!

ATEITYJE...
Iki karo gyventojų skai

čius Šiauliuose nesiekė 35 
tūkstančiu. Dabar mieste— 
netoli 55 tūkstančių gyven
tojų. Artimiausiais metais 
jų bus 65 tūkstančiai.

Toks didelis gyventojų 
skaičiaus augimas yra susi
jęs su sparčiu pra m o n ė s 
vystymusi. Mieste stato
mos naujos įmonės, plečia
mos senosios. Nusitiesė de
šimtys naujų gatvių. Mies
tas toli peržengė senąsias 
ribas!

Šiaulių atstatymas ir plė
timas vyksta pagal genera
linį planą, kuris patvirtin
tas 1951 metais. Šiuo pla
nu numatyta n a u j ą s i as 
pramonės įmones sukon
centruoti į du rajonus: Gu
bernijoje ir pietinėje mies
to dalyje, apie dviračių ga
myklą. Miestas apsups 
Telkšos ežerą, kuris bus iš
valytas ir paverstas puikiu 
vandens baseinu su įvairių 
sportinių įrengimų kom
pleksu. Didelis, 18 hektarų 
parkas įrengiamas pačiame 
mieste. Kitas, užmiestinis 
parkas užsodinamas Saldu- 
vės kalno rajone. Šiaulie
čiai nebegalės nusiskųsti

ATLANTIC CITY, N. J.
Norintieji vietos atostogoms ar J 

pernakvoti, prašome užeiti pas i 
mus. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės sekamu adresu:

P. & B. NAVALINSKAI !
8 South Congress Avė. '
Atlantic City, N. J. !;

(76-80)Į

neįstengė persiskverbti pro miglą, gatvėse 
buvo tamsu... Nejauku vaikščioti tokiu oru. 
Tačiau Alni. Brovzn gatve, ‘Džiusepe Verdi’ 
svetaines link traukė būreliai lietuviškai 
kalbančių žmonių ... Neseniai susibūrusi 
lietuvių Liaudies teatro sekcija, režisuojant 
Jonui Kahaverskui, čia statė pirmąjį spek
taklį—‘Buožės’, žmonių ; prisirinko daug. 
Prasidėjo programa. Tačiau ramią ir kul
tūringą vakaro nuotaiką greit sudrumstė į 
salę įsiveržęs ginkluotų policininkų būrys. 
Visi esantieji salėje buvo sulaikyti.

“Užpuolimas įvyko įskundus Lietuvos kon
sului P. Gaučiui ir jo sėbrams—‘tautinin
kams’ K. Kliaugai ir kitiems. Girdi, šioje 
salėje vaidinimo metu esantieji komunistai 
vykdę sąmokslą prieš valdžią. Tą vakarą 
buvo suimta trys šimtai vienuolika vyrų ir 
keturios moterys. Viža Devoto kalėjime 
juos išlaikė po tris-keturias dienas.” (Pslp. 
200.)

Gerai padarė D. Jakubonis savo rašte 
suminėdamas visą eilę pavardžių žmonių, 
anuo metu vienokiu ar kitokiu darbu pri
sidėjusių prie veikimo!

Knygoje yra gausu įspūdingų dailininkės 
S. Veiverytės piešinių. Viršelį piešė daili
ninkė A. Skirutytė.

Apie LLD k
Liepos 6 d. Pittsburgh* 

įvyko Lietuvių Literatūros 
D r a u g i jos suvažiavimas. 
Buvo daug kalbėta ir disku* 
suota Draugijos gerovei* 
Paaiškėjo, kad daug senes
nių narių mirė. Kita, LLD 
iš valdžios pusės buvo ban
doma uždėti ant “neištiki
mųjų” listo, tai kai kurie 
nariai, apsaugai savo dar
bo, iš jos pasitraukė.

Bet LLD« kovojo prieš tų 
pasimojimą, ir valdžia ofi
cialiai paskelbė, kad Drau
gija nėra ant “neištikimų
jų” listo. Taigi, ir vėl gali 
priklausyti prie LLD ir tie 
asmenys, kurie iš jos pasi
traukė.

Jaunuolių į LLD mažai 
gauname, nes jie lietuvių 
literatūros neskaito. Tiesa, 
kiek žinome, centras jiems 

'parūpina anglų kalba kny
III

Taip, “Toli nuo Tėvynės”—įdomi, svarbi, 
naudinga knyga! Gal būt tie, kuriems ne
teko iš savo gimtojo krašto niekur koją iš
kelti, jos pilnai nesupras ir neįvertins. Bet 
tie, kuriems lemta ilgus metus gyventi, toli 
bastytis už Lietuvos sienų, kur jie bebūtų, 
knygoje ras truputėlį ir savo išgyvenimų!

Be to, knyga pilna pamokų. Pirmoji pa
moka: kur beesi, kokiomis sąlygomis begy
veni, nepamiršk savo kalbos, nepamiršk sa
vo tautos. Taipgi nepamiršk, kad reikia la
vintis, mokytis, šviestis ir organizuotai ko
voti už savo ir visos dirbančiosios žmonijos 
interesus! (Iš “Šviesos”)

gas. Bet jau suaugusiems 
lietuviams, nėra jokio pasi
teisinimo neprigulėti prie
LLD.

Pamenu, kada mes, senes-, 
nes kartos lietuviai, atvjy* 
kome į šią šalį, tai daugel 
lis nemokėjome skaityti ir
rašyti. Per savo pastangas 
pramokome, o LLD mums
visiems labai daug padėjo, 
jos knygos pakėlė mūsų 
bendrą kultūrinį suprati
mą.

Kaip žinome, musų jau
nystės dienomis Lietuvoje 
nebuvo lietuviu kalba mo- v

PAGALVOKIT!
Chicagoje yra daugiau 
lietuvių negu Vilniuje 

arba. Kaune.
Užsisakykite 

Dienraštį
VILNĮ

Susipažinkite su Chicagos 
lietuvių ekonominiu ir kul
tūriniu gyvenimu. Be to, 
Vilnyje rasite daug žinių 
apie lietuvių gyvenimą to
limuose vakaruose ir centri
nėse valstijose.
Dienraštis Vilnis yra turi
ningas raštais ir žiniomis iš 
Amerikos ir viso' pasaulio 
mokslinių ir politinių įvykių.

Kaina $10.00 metams

VILNIS
3116 So. Halsted Street 

Chicago 8, III.

4 p.-Laisvė (Liberty)—Antr., rugp. (August) 12, 1958

kyklų, o ir rusiškas ne visi 
galėjo pasiekti. Todėl daug 
lietuvių buvo beraščių, bet 
čia pramokome. Kai kurie 
dabar sako, kad jau never
ta mokytis, nes jau “per 
seni.” Tai blogas nusista
tymas. Mokytis visada ga
lima ir niekados nevėlu. 
Net ir sakoma: “Amžių gy
venk ir amžių mokykis.”

LLD' leidžia žurnalą 
“Šviesą” nuo 1934 metų. 
Nuo šios Draugijos įsist^i- 
gimo 1915 metais, ji jau 
leido 63-mis pavadinimais 
knygų ir įvairiomis temo
mis brošiūrų. Tai labai di
delis apšvietos turtas.

Manau, kad visi žinome, 
jog ir kitos srovės turi or
ganizacijas. Lai jos paro
do, kiek jų organizacijos iš
leido mokslo, grožinės ir ki
tokios literatūros knygų. 
Nė viena kita lietuvių sro
vė tiek nepasidarbavo ap- 
švietai, kiek progresyvioji 
LLD.

O kiek ši organizacija 
yra surengus apšvietos mi
tingų, įvairiausių gerų 
kultūrinių parengimų, vai
dinimų ir tt. Kiek jį yra 
sukėlus aukų darbo žmonių 
kovoms paremti. Manau; 
kad kiekvieno demokrati
nio lietuvio .pareiga yrą^ 
būti šioj o r g a n i a c i joj. 
Duoklė metams $2, už ką 
narys gauna knygą ir žur
nalą “Šviesą.” S. O.

Laisves metinis koncer
tas Brooklyn^ bus lapkričio 
9 d. (Nov. 9th). Prašome 
kitų organizacijų tą dieną 
nieko nerengti ir kviečiame 
jų narius į Laisves koncer
tą. — L. Adm.

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. r J

Telefonas 5-2338
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Keli bruožai iŠ keliones Avalon, N. J.
Pagerbkime Daktarą 

Kaškiaučių
Vasaros sezono užbaigimo 

[ p r o g a rengiame pokylį. 
Būsite gražiai, draugiškai 
priimti, gerai pavaišinti ir 
pavalgydinti. Dabar Atlan- 
tike vanduo šiltas, galėsite 
gerai pasimaudyti, links
mai, gražiai ir naudingai 

! laiką praleisti.
! ta ir graži. Puikūs automo-1 Pokylis įvyksta sekmadie- 
I biliams keliai nutiesti tarpe į nį, rugpjūčio ( Aug.) 31 d., 
kalnų. Važiuodamas gali prieš pat Labor Day. Ka- 
tik gėrėtis — visur gražu, dangi įvyksta 3 dienos poil- 
žalia, kaip kokie vainikai.' šio, tai tikimės turėti 

čių iš visų apylinkių, 
patingėkite atvažiuoti, 
važiavę nesigailėsite.

Pokylis įvyks Avalon,

4 Gavęs tris, savaites ato
stogų nusprendžiau kiek 
galint plačiau pavažinėti, 
apsilankyti progresyvių lie
tuvių kolonijose ir pamaty
ti gamtinių įvairenybių.

Ruošiaus vykti penkta
dienio rytą, liepos 4 d., ka
da ant kelių būna tirščiau
sia automobiliu susikimšę., . . ... . • • Vnln),nr, , ,.k. . , , . jos valstija taipgi kalnuoPer spaudą, radiją ir televi-1 ... _... g. ___
ziją buvo teikiama daug ži-1 
nių apie baisias nelaimes. Į 
Tos žinios net baimę įvarė I 
besiartinant nustatytam; 
laikui išvažiuoti. Bet vis! 
tiek nusprendžiau nustaty- _• 
tu laiku važiuoti.

Na, ir mano 
buvo kaip tik 
įsivaizdavimui, kinį buvau ; nevažiuoti nakti, pavargti- 
susidaręs is tų pranešimų | giam a,.ba įigėrusiam.

Ruošdamasis kelionei ne
lauk paskutinės minutės,

Šių atostogų niekados ne
pamiršiu, nes mačiau gra
žią gamtą, svarbius gamti
nius tvarinius ir suėjau 
daug senų ir gerų draugų ir 
draugių.

New Yorko valstija yra 
kalnuota, gausi minerali
niais šaltiniais ir požemi
niais urmais. Pennsylvani-

Atlikau 1,500 mylių ke- 
! lionę, nemačiau nė vienos 

, . [ automobilių nelaimės. Ma- 
n4°?.a a! Į no supratimu, reikėtų prisi- 
linesmgaij |aįkyįi se}<amų taisyklių:

apie nelaimes ant kelių. 
Tirščiausia automobilių tū
lė jo būti ant kelių taipe paskui būtum privers- 
I -j rf-v I T-l 1-^-1 z-v 1 » Z-X l J T I Z-l /-V I X Lx 1 J- A t

tas skubėti. Išvažiuok lai- 
i ku, ar tai iš namų, ar į na
mus grįžtant, tai vėliau ne
reikės gailėtis.

John Balsys

Baltimore - Philadel p h i a- 
New Yorkas. Bet keliai bu
vo pusiau tušti. Kuo toliau 
važiavau, tuo mažiau liko 
pirmesnės baimės, o gamta 
traži, kelionė darėsi

Tebūna prakeiktas karas! Ciceroj, yra pažangi mote
ris, 
jos

linio karo. Jam teko kelis 
kartus grumtis su fašisti
nėmis gaujomis ir matyti 
kaip daug žūsta jo draugų 
kariu.

Užsibaigus Antrajam pa
sauliniam karui, jis grįžo į 
Cicero prie savo motinos ir

• brolių. Rodosi, kad jis bu
vo sveikas ir smagus. Pa
gyvenęs tūlą laiką, vedė 
lenkų tautybės žmoną. Po 
poros ar daugiau metų jo 
sveikata pradėjo t šlubuoti. 
Pasidavė į Hines ligoninę. 
Nors gydytojai dėjo pa
stangas pagydyti, bet liga 
smarkiai plėtėsi ir į kele
rius metus sutraukė jam 
rankas ir kojas į daiktą, li
kosi tik vienas didelis gy
vas kamuolys. Tą ligą va
dina multiple sclerosis. Jį 
kankino virš 6 metų.

Palaidotas liepos 28 d. 
Lenkų kapinėse, netoli Mil
waukee Avenue, šiaurinėj 
Chicagos daly.

Pasiliko liūdesy žmona, 
. motina Marijona Jacienė, 4
• broliai—William, John, An-
• drew ir Raymond, dvi se

serys — Julia Gully ir A- 
nelė Veprauskienė, kuri gy
vena Kenosha, Wis., ir dau
gelis jo giminių ir artimų-

Reiškiame jai ir visai 
šeimai gilią užuojautą.

Koresp.lankstė lakštą dėti į voką. 
Tuo mimentu paštorius pa
beldė į duris ir padavė nuo 
sūnaus laišką.. Motina dre
bančiais pirštais atplėšusi 
voką skaito:

Mylima mano motinėle! 
Kai aš jums pirmiau rašy
tame laiške minėjau, kad 
buvau sužeistas, tai jie ma
ne šiek tiek-apgydė ir vėl 
pasiuntė k a r o frontam 
Vakar įvyko žiaurios kau
tynės ir mane vėl sunkiai 
sužeidė. Vos virpančiais 
pirštais galiu parašyti jums 
kelias eilutes. Dabar mano 
pagijimui nėra vilties. Kuo
met jūs skaitysite šį laišką, 
aš būsiu jau atsiskyręs su 
šiuo pasauliu. Sudie, bran
gioji motinėle! Bučiuoju 
jus per šį margą laiškelį 
paskutiniu kartu!

Jūsų Simonas
Motina, perskaičiusi laiš

ką, tartum stiklinėmis aki
mis giliai patraukė oro į sa
vo krūtine, dusliai sudeja
vo ir pravirkusį sušuko: 
Ak, viešpatie visagalis! Tai 
mano Simoniukas žuvo!..

Kuomet ji sudribusi krės
le sielojosi, staigiai sušvil
pė fabrikų sirenos ir su
gaudė bažnyčių v a r p a i. 
Kur-ne-kur gatvėse kilo 
žmonių klegesiai ir riks
mai. Jinai, pravėrusi duris, 
žvalgėsi užverktomis aki
mis, nesuvokdama, ką tai 
reiškia... Nejaugi paskelbė 
karo paliaubas?! Argi jau 
bus taika? Gal ir taip. Bet 
mano sūnelis nesugrįš . . . 
Jis žuvo amžinai .• . . Te
būna prakeiktas karas! Jis 
išplėšė širdį iš mano krūti
nės, 
nėli! v

Motinos laiškas sūnui 
karo fronte

Mylimas ir brangus ma
no sūneli! Rašau tau šį 
laišką ,nežinodama, ar esi 
gyvas ir sveikas ir kur ran- 
di-esi . . . Labai mane grau
žia rūpestis. Ar jau sugijo 
žaizdos, įgytos karo fronte, 
o gal jie tave ir vėl pasiun
tė į apkasus? Ach, myli
masis! Aš labai pasiilgau 
tavęs! Labai trokštu tave i 
pamatyti ir glausti prie sa- 
.vo krūtinės. Man vienai 
taip liūdna, nesmagu. Kuo
met tik ramumoje užsisva- 
joju, visuomet tave matau. 
Jaučiu tavo meilę, kuri tar
tum oro bangomis atskren
da į mano širdį ir mane 
suramina.

Tačiau aš neseniai sap
navau, kad tu visą naktį 
stovėjai sargyboje ir atro
dei taip didvyriškai drą
sus! Gal tuomet buvo įsa
kyta tau pulti priešą ?!

Sūneli brangus! Nuo ta
vo išvykimo aš išverkiau 
akis. Mano akyse ašarų 
nebėra. Išdžiūvo... Tuomet 
aš meldžiau visagalio, kad 
jisai tave saugotų nuo kul
kų ir mirties. Bet mano 

. Niekas 
Skaitydama 

tavo laišką, aš, pridengusi 
delnu savo skaudamą širdį, 
dejavau: Tačiau bendrai 
tavo laiškas atnešė spindu
lį džiaugsmo ir malonumo, 
kad tu dar išlikai gyvas. 
Nors aš žinau, kad ne tik iš 
manęs vienos karo treškė
jai išplėšė vienturtį sūnelį. 
Tokių motinų yra milijo- 
sai.

Brangusis, kuomet aš 
skaičiau žinutes apie žiau
rius mūšius karo fronte, 

į tuomet aš rimtai susirgau 
[ir buvau arti prie mirties.

Mylimas sūneli! Kol dar 
turiu truputį savo kūne jė
gų, rašau tau šį laiškelį ir, 

i semdama meilę iš gilumos 
i motiniškos širdies, siunčiu 
; tau už tūkstančių mylių. 
Ach, kad aš galėčiau, kiek- 

i vieną tavo žingsnį karo 
apsaugos laime 

. ,________ Bet aš žinau,
[ po kelis centus valandai. esu bejėgė. Vien tik 
! Unija išreikalavo ir kitokių , gaiju išreikšti linkėjimus 

1 ' S h Kompanija ii- brangiais motiniškais žo- 
gai priešinosi. Tarp unijos ^iais. 
ir jos atstovų derybos tęsė- 
si apie mėnesį laiko. | godžius

Bayonne, N. J.
Gauta žinia per telefoną, 

kad Feliksas Muzikevičius, 
gyvenantis 19 W. 46th St., 
rimtai susirgo ir randasi 
Bayonne ligoninėj, ant W. 
30th St.

Vėliau bus daugiau pra
nešta.

sve- 
Ne- 
At-

Tel.: Avalon 7-3117.
Širdingai visus ir visas 

užkviečiame.
J. ir Elzb. Bekampiai

NEDARBO KRIZE IR 
DARBININKAI

Groton, Conn. — Apie 
5,000 darbininkų, kurie dir
ba Electric Boat Corp, fab
rikuose, nuatrė eiti į darbą 
be kontrakto. Jų kontrak
tas pasibaigė, fabrikantai 
nesutinka naują pasirašyti, 
o krizės laiku darbininkai 
bijosi skelbti streiką.

Lawrence, Mass.
Parengimas

LLD 37 kp. ir LDS 125 
kp. bendrai ruošia svarbų 
parengimą Maple Parke 
rugpiūčio 31 dieną. Tai bus 
labai svarbus ir idomus pa-lKIl 11 11111 Lies* , 

’ rengimas. Turėsime pasi-1maldos, ,buvo_ ,veltul- 
Thomas kalbėjimą svarbiais klapsi-1'11! nc ause- 
1 • mais, bus dainų ir įvairirių

tų Sąjungoje mokslas pra-[ žaidimų.
Britain lenkė Amerikos mokslą. Jis i Abidvi kuopos rengia 

reikalauja Kongreso, kad! bendrai, kad būtų geresnis, 
nuvažiavo-i k u o greičiausiai pradėtų | narių tarpe draugiškumas, 

mokslinti Amerikos žmo-iMes kviečiame vietinius lie- 
nes! I tuvius ir iš tolimesnių kolo-
—:— nijų atsilankyti. Turėsime

Policija ieško piktadarių, skanių valgių, tinkamų gė- 
Mrs. Olson pasiskundė, kad rimų, dainų, žaidimų ir tas 

Liepos 6 d. rengiausi va-i B antru kartu parėjus na-’viskas įvyks gražiajame 
žinoti į Montello, Mass., kur į1 ‘anda 2 metų mergytę, parke. Čia primename, kad 
buvo Laisvės piknikas. Bet' sumuštą. Pasirodo, kaip sekamą dieną, kaip žinia, 

1 sunku yra darbininkei mo-1 bus Labor Day, tai nereikės 
tinai gyventi. Nežino, kas;nei vienam į darbą eiti, 
atsitiks su jos vaikučiais, i 

[paliktais namie.
į Olympia Parką, Wor-1 . ’/"U-

sma-

buvo 
pas 

svetingus draugus Valley 
(Valaičius). Ieva Valley
yra linksma ir draugiška 
moteris. Ji išvežiojo į visas’ 
svarbesnes New 
vietas.

Sekamą rytą
me pas Šilkus į Wethers
field, Conn. Šilkai turi ak
rą žemės, pasigamina sau 
sveiko maisto ir gyvena

irmas sustojimas 
v Britain, Conn.,

Lawrence, Mass.
Visokios naujienos

Kongresmanas T 
Lane išsigandęs, kad Sovie-

Marijona Jacienė gyvena

New Delhi. Indijos prem
jeras Nehru pasisakė už1 
arabų valstybių ir Izraelio 
taikų sugyvenimą. Jis sako, , 
kad arabai turi sutikti, jog 
ir žydai turi tautinius rei
kalus ir gali susiorganizuo
ti į valstybę, kaip ir kitos 
tautos.

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

oras pasitaikė labai pras
tas, todėl ir nebuvo galima 
nuvažiuoti.

Už keliu dienų ; nuvažia
vau į 
cesteryje. Radau J. Skliutą 
besidarbuojantį už baro 
jTrie gėrimų. Worcesterie- 
čiai labai svetingi, tuojau 
pasiūlė nakvynę, kitas išve
dė ant reikalingo kelio.

Aplankiau d. Bernotus, 
Laisvės skaitytojus. Jie gy
vena gražiai.

Paskui nuvažiavome į 
taip garsias mineralinių 
šaltinių maudynes Sarato
ga Springs, N. Y. Įdomios 
vietos.

Aplankėme d.d. Gudzins- 
kus, senus veikėjus, Sche- 
nectady-Scotia, N. Y. A. 
Gudzinskas jau sulaukęs 
senatvės, bet dar vis tvir
tas, gerai laikosi.

Sekamas apsistojimas bu
vo Rochester, N. Y., kur 
wra stipri lietuvių kolonija. 
Apsilankėme pas veikėjus 

' Bekešius. Juos radau besi- 
triūsiant aplinkui savo 
naują namą. Linkiu Beke
tams geros sveikatos ir il
go amžiaus.

Apsistojau pas svetingus 
ir malonius Stančikus. Stan
čikienė prieš keletą metų 
buvo labai skaudžiai auto- 
mobiliaus suvažinėta ir su
žeista, tai ir dabar vaikšti
nėja su kriukiu pasirams
tydama, bet taip jaučiasi 
gerai ir gražiai atrodo.

Prieš 30 metų man teko 
gyventi Rochesteryje, bet 
dabar miestas daug pasi
keitęs ir nemažai buvau jį 
apmiršęs. Stančikai pavaži
nėjo ir visas .įdomesnes vie
tas parodė. Apžiūrėjome 
milžiniškus Eastman Ko
dak fabrikus, kur gamina 
paveikslams traukti kame
ras ir kitokius sudėtingus 
įregimus, širdingai dė
kingas d.d. Stančikams už 
jų \ draugiškumą.

nuolius ir kaltina juos už-į 
puolime ant 14 metų mer-i

S. Penkauskas

New Haven, Conn

Winchester Arms Co. pa 
sirašė su darbininkų unija U:

vtigpiūčio 3 d. turėjome kontraktą. Kompanija suti-1 ]aukU0Se ’
luDb ir junu Kuopų susirin- p() papeiti darbininkų algas ■ nukločiau 
kimą. Delegatas S. Pen-i. - ~ • i numočiau,
kauskas išdavė raportą iš 
suvažiavimu. Nariai rapor-j nnfr£lvm:mil 
tą įsklause ir priėmė. i • ~

Susirinkimas apsvarstė 
draugijų reikalus. Priėjus 
prie naujų sumanymų, nu
tarta surengti draugišką 
LDS ir LLD narių sueigą 
pasilinksminti ir pasikalbė
ti. Bus stengiamasi ir nau
jų narių gauti į mūsų or
ganizacijas. Palikta kuopų 
valdyboms tokią sueigą su-i 
rengti. Tėm'ykite Laisvėje; 
pranešimus.

Alena Kalvaitienė ir Juo
zas Šoliūnas už kelių savai
čių pasižadės viena antrą 
mylėti iki mirties. Linkiu 
jiems daug laimių jų pori- 

i niame gyvenime.

New Haveno progresy
viai lietuviai ruošiasi skait-

Vos tik pabaigusi šiuos 
___ ; rašyti, motina

Binghamton, N. Y.
Liepos 25 d. Laisvėje til

po vardai ir pavardės auko
tojų LLD suvažiavimui pa
sveikinti. Praleista pavar
dė labai gerų ir veiklių 
draugų P. ir K. Juozapai-

Nužudė mano Simo-
Pregresas

Cicero, 111.
DAR VIENA 
KARO AUKA

Kada miršta žmogus, su
laukęs senatvės, tai liku
siems nebūna tokia skaudi 
staigmena. Bet kada žmo
gus miršta jaunystės die
nose, nesulaukęs nė 34 me
tų amžiaus, tai būna daug 
skaudesnė gedulą liku
siems.

Liepos 24 dieną piirė Ed- 
wardas Jacis, nesulaukęs 
nė 34 metų amžiaus. Jis 
buvo karys Antrojo pasau-

ke-

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

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

Pasinaudokite
Grožine Literatūra

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gyJ 
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių,

DABAR TIK 75c.

Buvo į Maple parką at
važiavęs drg. Petras Alek
soms, jau pasveikęs. Jam 

[operacija ant akių pavyko. 
Kasdien vis eina geryn. 
Linksma, kad draugas pa
sveiko.

Kitas geras draugas, 
tanas Kavaliauskas, 
tebesiranda ligoninėje, 
nežinoma, kada jis iš 
išeis.

Draugės ir draugai, 
lankykite ligonį.

dar
Dar
jos

ap-

Draugės Antosės Chula- 
dienės sesutė tapo palaido
ta Lowellyje. Paliko dide
liame nuliūdime sūnų ir 
dukterį, taipgi švogerį Chu- 
ladą.

Mūsų giliausia užuojauta 
šeimai ir giminėms.

S. Penkauskas

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

5 p.-Laisve (Liberty)— Antr., rugp. (August) 12, 1958

lingai dalyvauti waterbu- cių,^ kurie aukojo $1. At- 
riečių 
mogoje, kuri įvyks sekma
dienį, rugpjūčio 17 d., pas 
Stanislovaičius.

išvažiavime — pra- leiskite.

Aukų Vilnies fondui jau 
yra sudėta $14, bet dar rei
kia $11, kol sudarysime $25 

Juozas Petkus ' ušrašinė- pa gal prisiųstą knygelę, 
ja prenumeratomis' labai ■ Kurie 
svarbią knygą “Apie dievus 1 
ir žmones”, kurią 
Antanas Metelionis. 
rašykite dabar, jos 
tik $2.

‘ ; • dar neprisidėjote, 
prašomi prisidėti.

paraše 
Užsi- 
kaina

Mūsų kolonijos lietuviai 
pageidauja, kad būtų ir 
New Havene parodyti iš' 
Lietuvos filmai, kurie buvo 
rodomi Richmond Hill, N. 
Y. Mes pasižadame jų tą 
pageidavimą išpildyti. Jau 
yra paskirta komisija tuo 
reikalu veikti.

Gera draugė Jane Rigely 
laukia dienos, kada dakta
ras nuims gipso lukštą nuo 
jos kojos. Ilgai ji kankinosi 
vasaros laiku. Linkime, kuo 
greičiausiai susveikti.

Puikiai mūsų miesto lie
tuviai įvertina drg. A. Me- 
telionio raštus tikėjimo 
klausimais ir noriai užsi
prenumeruoja jo k n y g ą 
“Dievai ir žmonės.” Jau 
turiu surinkusi dešimtį 
prenumeratų. Dar yra pa
sižadėjusių užsiprenume
ruoti. Tiktai ilgai nelauki
te. Kreditas už surinktas 
prenumeratas eis LLD 20 
kuopai. Knygos kaina tik

J. K. Navalinskiene
Nito Redakcijos: Atleis

kite, kad neperspausdinome 
aukotojų vardų iš Vilnies. 
Mums atrodo, kad užtenka, 
jog tilpo viename laikrašty- 
je. ________ __

Cleveland, Ohio
Nuoširdžiai dėkoju

Visa Klubo valdyba,
lios narės ir nekuriu gyve- I 
nimo draugai atėjo manęs 
atlankyti, nešinos savo 
rankomis pagamintų šiltų 
skanumynų, karštos kavu
tes.’ ir kartu visos susėdu
sios draugiškai pavaišino ir 
gražiai apdovanojo. Tai bu
vo vienos iš maloniausių 
valandų mano gyvenime, JI 
kurių aš niekados nepamir
šiu.

Lietuvių Moterų Klubas ! 
suteikia tokį malonumą 
kiekvienai savo narei, pa
puolusiai ligon ar nelaimėn. 
Todėl patartina kiekvienai 
pažangiai moteriai prisira
šyti prie mūsų Klubo ir 
kiekviena pasijaus, esanti 
malonioj ir pažan g i o j e 
draugijoje.

Dar kartą širdingai dė
koju visiems, draugėms ir 
draugams, už malonų at- 
lankymą, vaišes ir dovanas, 
ir visoms bei visiems linkiu 
geriausios sveikatos ir dau
gelio laimingų metų. Taip- ! 
gi ir mūsų gerbiamam Klu
bui linkiu geriausių pasek
mių nenuilstančiai besidar- v l

buojančiam visuomenės la- | 
bui. Ona Dulskiene ||

USNYNE — Istorija Poezijoje
Moderninė Lietuvos istorija, gyvai ir jaudinančiai ap
rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. 
Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS.

puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 

pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Džiaugsmai ir Sielvartai
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingu eilių, 

136 puslapiai, kaina tik $1.00.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 

kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Seno Vinco Poezija
Iš daugelio jo įspūdingų eilėraščių parinktos geriausios 

eilės. Knyga iš 160 puslapių, kaina $1.00.

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



Renė Diktoraitė— 
"Darbo" redaktorė

Daug pastangų ir aukų 
sudėjo paprasti lietuviai 
emigrantai kurdami ir 
leisdami savo laikraščius, 
skleisdami pažangiąsias 
idėjas. Svetimose padangė
se jie nerado laimės. Svetur 
— tokie pat grobuoniški iš
naudotojai, kokius išvyks
tant jie paliko Lietuvoje 
buržuazijai valdant. Tad ir 
mūsų tėvynainiai įsitraukė 
į demokratinį judėjimą, ko
vojo už šviesesnę rytdieną, 
už savo gimtojo krašto išsi
vadavimą iš buržuazinės 
priespaudos. Šioje kovoje 
aštriausias ginklas — spau
da. Šauniąsias spaudos tra
dicijas užsienio demokrati
niai lietuviai puoselėja jau 
pusšimtį metų!

Lietuviškos darbo žmo
nių spaudos kelias Urugva
juje, tur būt, visų neleng- 
viausias. Toje Pietų Ameri
kos šalyje įsikūrė 1_____
lietuvių kolonija. Pati ma
žiausia palyginti su Argen
tina ir Brazilija. Ten ir 
darbininkiškas laikraštis 
lietuvių kalba pasirodė žy
miai vėliau. Pradžioje, kol 
šalyje vyravo pučistinis re
žimas, mūsų, kad ir labai 
kuklūs, leidinėliai ėjo už 
įstatymo ribų (“Proleta
ras” ir “Raudonoji vėlia
va”. Abu laikraščius reda
gavo didvyriškai žuvęs ko
munistas Alfonsas Marma), p'

li935 metų spalio mėnesį j Diktoraitė. 
aukočiau minėtiems laik
raščiams nebeišeinant, U- 
rugvajaus pažangieji lietu
viai emigrantai išleido du
kart per mėnesį einantį 
laikraštį “Darbas”. Jo pir
mas redaktorius buvo bal
dų dirbtuvės darbininkas, 
savamokslis, karštas spau
dos mylėtojas ir visuome
nės veikėjas Juozas Čiurki- 
nas. Jam teko eiti gal ne 
tiek faktinio 
pareigas kiek būti atsakin
gam prieš valdžios įstaigas 
ir už bet kokį tariamą nusi
žengimą kalėti...

Tai jau buvo senokai. 
Nuo tada daug, labai daug 
La Platos upe nutekėjo van
dens. Laikraštis “Darbas” 
taip pat pergyveno aibę ne
sėkmių, nepriteklių. Stigo 
raidžių rinkėjų, raštingų 
bendradarbių, pritrūkdavo 
įplaukų, vienintelių įplau
kų. kurias skaitytojai suda
rydavo savo sunkiai uždirb-’ 
tais sentesimais. Bet, vis 
dėlto, laikraštis ėjo toliau. 
Po antrojo pasaulinio karo 
“Darbas” sutvirtėjo, plačiai 
pasklido po visą mūsų emi
graciją. 1946 metais Mon
tevideo mieste susirinkęs 
Pirmasis Pietų Amerikos 
lietuvių kongresas “Darbą” 
didžiai įvertino, pripažinda
mas jį visos Pietų Amerikos 
pažangiųjų lietuvių organu.

Užaugo jaunoji karta. 
Suprantama, ne visi jauno
sios kartos atstovai pateisi
no mūsų lūkesčius ir viltis. 
Gera dalis jų nutauto, asi
miliavosi. Tačiau, vis dėlto, 
nemaža jau užsienyje gi
musio jaunimo ateina pa
pildyti retėjančių senųjų 
emigrantų — visuom e n ė s 
veikėjų eiles. Šito ryškų pa
vyzdį turime Urugvajuje.

...Pažinau Renę Diktorai- 
tę dar visai mažą. Ji tada 
lankė pradinę mokyklą, o 
vakarais ateidavo repetuo
ti meninių šokių, kurie vyk
davo Urugvajaus Lietuvių 
centro klube. “Balerina” iš 
jos neišėjo, kiek paūgėjusi, 
Renė uoliai pradėjo daly
vauti dramos mėgėjų rate
lyje, kuris klubo scenoje 

• statydavo lietuviškus ir is
paniškus spektaklius. Mer-

gaitei teko įveikti nemaža 
sunkumų: svarbiausia —jai 
reikėjo be mokyklos išmok
ti lietuvių kalbos. Tai ji gan 
sėkmingai įveikė

Tuo pat metu R. Dikto
raitei prieš akis iškilo ir 
kitas ne šiaip sau eilinis 
gyvenime klausimas: su kuo 
eiti? Kuris kelias teisingas?

Baigusi pradinę, Renė 
lankė dvasininku vadovau
jamą licėjų. Čia jai buvo 
skiepijamos religinės dog
mos bei moralės, kurių, daž
niausiai, patys dėstytojai 
nesilaikydavo. Tatai paste
bėjo jaunoji studentė Renė, 

i Ir tas jai padėjo greičiau 
apsispręsti ir padaryti le
miamą posūkį: ji pasirinko 
kelią, kuriuo - žengia visa 
pažangioji žmonija, kuriuo 
žengia ir Renės tėveliai.

Palikusi licėjų, I^enė pa

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

šios nėra, ale pats Jehova 
dievas yra bosas. Jo sūnus 
Jėzus Kristus — naujo svie
to karalius . . . 144,000 žmo
nių eis į dangų, o didžioji mi
nia gaus amžiną gyvenimą 
čia, ant žemes. Užtikrintas 
nuo Dievo prisikėlimas iš nu
mirusių ...

“Jūs visi, šio nelabo svieto 
pasekėjai, organizuojate klasę 
prieš klasę mušt ' vienas kitą. 
Mes mokinam žmones pagal 
Dievo įstatymą mylėt vienas 

Kartą mano bosas 
manęs: Michael, jei- 
armija ateitų į New 
ar tu juos muštai? 

No, aš i 
aš nemušiu

kitą . . 
paklausė 
gu rusų 
Yorką, 
Atsakiau: No, aš nemušiu 
ruskių, ir aš nemušiu ameri
konų. Nekirsiu aš ir tavęs. 
Tai bosas nieko daugiau ne

nedidelė' s*ner*a visuomeninėje veik-

šitaip rašo man geras žmo
gus, Jehovos liudininkas, 

j‘’naujo svieto pilieitis,” kaip 
! jis pats sakosi.

Broli Mačioni, man gaila,jū
sų. Katalikybę numetėt šalin, 

j bet iš burtų neišsilaisvinote— 
' prisidėjote prie kitos sekto) 
I ar religijos, nepaisant, kaip 
ją bepavadįntum. Pirmiau ti
kėjote į vienokį dievą, dabar 
— į kitokj, gi išsilaisvinti iš 

negalite.

loję, ji aktyviai dalyvauja 
įvairiose komisijose, bend
radarbiauja spaudoje, pa
deda organizuoti jaunimą, 
lanko paskaitas, mitingus, i prietarų taip ir 
svajoja apie savo tėvų gim
tojo krašto laimę atkūrus;
Tarybų valdžią.

Pagaliau atėjo laimingoji 
diena, kai Renė išvydo Lie
tuvą, jos liaudį! 1956 me
tais Tarybų Lietuvoje vie
šėjo Urugvajaus pažangių
jų lietuvių ekskursija, ku- 

. rios. sudėtyje buvo ir Renė 
. Mes matėme, 

kaip entuziastiškai, nuošir-| 
džiai Renė stebėjo mūsų 
pirmyn žengiantį tarybinį 
gyvenimą, kaip ji žavėjosi 
tarybiniu jaunimu, studen
tija. Susijaudinusi Renė pa
sakojo' Vilniaus ir Kauno 
besimokančiam jaunimui, 
kad lietuvių vaikai emigra
cijoje neturi sąlygų baigti 

j aukštųjų mokyklų, kad te- 
i nai nelengva net paprastą 

redaktoriaus. specialybę įsigyti. Renė taip 
pat nesidrovėjo prisipažin
ti, kad ir jinai pati vargais 
negalais tegalėjo baigti tik
tai keturias licėjaus klases 
ir vėliau išmoko kuklaus 
modistės amato.

Grįžus į Urugvajų, Renei 
Diktoraitei staiga teko mo
kytis kito amato. Vienoje 
Montevideo miesto spaustu
vėje ji sėdosi prie linotipo.

Ne, Mikai Mačioni : bibliją 
galite skaityti milijonus kartų, 
bet tai nepadarys jūs išmin
tingesnių, — tik daugiau su
klaidins.

Yra žmonių, kurie bibliją 
atmintinai moka, bet kas iš 
jų! Ką gero jie davė dirban- 
čiajai žmonijai, ką gero jie 
davė savo tautai ?

Nesakau, kad biblijos nega
lima skaityti — visokias pasa
kas, padavimus ir legendas 
galima ir net nebloga paskai
tyti, bet niekad nereikia už
miršti mokymosi, lavinimosi.

Ypatingai darbo žmogus 
privalo siektis, šviestis, kad 
jis galėtų prisidėti prie pakei
timo senos, išnaudotojiškos 
visuomeninės santvarkos nau
ja, socialistine, kurioje darbi
ninkų klasė bus laisva, kur ne
bus žmogaus žmogumi išnau
dojimo.

Atsisakyti nuo kovos, kaip 
jūs darote, už darbininkų kla
sės išsilaisvinimą, darbininkui 
yra didelis nusidėjimas!

Pagalvokite, broli Mačioni, 
pagalvokite! Aišku, polemi
kų su jumis mūsų laikrašty 
dėl Jehovos 
siu — per 
vieta.

Laiškas iŠ Lietuvos
Elizabethietis M. Bur- 

kauskas gavo laišką nuo sa
vo giminių iš Akmenės 
apylinkės. Laiške, tarp kit
ko, rašoma:

“Akmenėje įvyko dainų 
šventė. Suvažiavo iš visų 
rajonų dainininkai ir šokė
jai. Šoko tautiškus šokius, 
seneliai šoko kadrilių seno
viškai. Gavo premijas vi
si, kurie tik geriau šoko. 
Mūsų Stasys ir Regina bu
vo. Mašinos vežė veltui vi
sus, kas tik norėjo važiuo
ti ir kada norėjo, — šešta
dienį ar sekmadienį. Mes 
buvome sekmadienį, nuva
žiavome pažiūrėti. Taip re
tai kada nuvažiuojame, nes 
abudu dirbame. Aš nuva
žiuoju kartą per mėnesį pa
siimti pinigus už vaikus. 
Kas daug vaikų turi, tiems 
valdžia duoda pašalpos. Ve
dusios motinos pradeda 
gauti pašalpą nuo trijų vai
kų. Aš dabar gaunu pa
šalpos už Petriuką ir Sigu
tę. Už Petriuką gaunu 70 
rublių, už Sigutę 100 rub. 
Ir duoda medalius. Aš tu
riu medalius. Gausiu tre
čią, jau surašė viską.

“Pas mus viskas pasikei
tė. Brangi ciocyte, kaip 
buvo pirmiau, dabar nebė
ra. Dabar viską veža ma
šinomis. O kiek daug žmo
nių stato savo namus! Pir
miau darbininkas niekados 
negalėjo savo namo turėti, 
dabar turi. Pas mus fab
rike darbininkai dirba tik 
7 valandas ir uždirba tiek 
Pat, 
das. 
ma. 
pa u
sų gyvenvietės nuotrauką, 

kur darbininkai gyve- 
ten, kur tamsta tarna- 
Buvo tik pelkės, o da- 
kas per fabrikas! Kas 
miestas! Yra kultūros

kada dirbo 8 valan- 
Dabar skųstis negali- 

Aš iš laikraščio iškir- 
ir jums pasiunčiu mū-

ten, 
na, 
vai. 
bar 
per
rūmai, kur, sakiau, buvome 
per pirmąja gegužės. Nuo
traukoje mūsų namo nema
tyti, nes jis randasi kitoje 
gatvės pusėje. Žmonės kal
ba, kad jie niekuomet ne
tikėjo, kad toks miestaš 
J>us, ir vis dar didėja ir di
dėja ...”

liudininkų neve- 
brangj laikrašty

tik, kaip dzūkas

NEW YORKAS
Dar viena proga pamatyti 

filmus iš Lietuvos
Mes nutarėme išpildyti 

platų pareikalavimą antru 
kartu parodyti filmus iš 
Lietuvos. Labai daugelis 
vietos ir apylinkės lietuvių 
dar nematė. Jiems labai 
svarbu ir įdomu pamatyti. 
Kiti, kurie jau matė, norė
tų antru kartu pamatyti ir, 
taip sakant, į filmų turi
nį ir prasmę, į aktorius ir 
jų roles įsigilinti, plačiau 
susipažinti. Todėl jie irgi 
prašo parodyti antru kartu.

Taip ir padarysime, vi
sus patenkinsime. Filmai

“Tiltas” ir “Kanadiečių 
legacija Lietuvoje” bus 
domi Kultūrinio Centro 
Įėję rugpiūčio 23 d. 7:30 vai. 
vakare. Gerai Jsitėmykite. 
Laisvės skaitytojus prašo
me neskaitančius Laisvės 
pakviesti į pamatymą 
be galo įdomių filmų, 
džiaugsis ir jums bus 
kingi už suteikimą šios 
paprastos progos.

Kultūrinis Centras ran
dasi: 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

Rengėjai

Teatruose

de- 
ro- 
sa-

šių 
Jie 
dė- 
ne-

SERGA
Jono Gaičio svejkata se

niai pašlijusi, gal jau kelin
ti metai. Pastaruoju metu 
ji pasuko blogyn. Dėl ligos, 
jis negali niekur iš namų 
išeiti. Dviemis atvejais pa
buvojo ir ligoninėje. Dabar 
vėl būna namie, bet stipry
bė jo tik tokia, kad jo gydy
tojas, pats, išvykdamas ato
stogų, įsakė pasinuomoti 
pagalbinį kvėpavimo apara
tą, kuriuomi jis ir pasi- 
gelbsti didesnio silpnumo 
momentais.

Jo žmona sako, kad jis 
būna labai dėkingas tiems 
savo draugams, kurie jį at
lanko, nes būdamas taip il
gai ligos atskirtas nepa
prastai visų pasiilgsta.

Gaitis gyvena 300 So. 3rd 
St., Brooklyn 11, N. Y.

Rep.

TELEFONISTAI STOJA 
Už STREIKĄ

Virš 20,000 telefonistų, 
priklausančių United Tele
phone Organization, nubal
savo streikuoti. Jų kontrak
tas pasibaigė liepos 9 dieną. 
Unijos, ir telefonų kompani
jos viršininkai vis dar veda 
derybas, kad išvengus strei
ko.

Svečiai
iš Clevelando buvo atva

žiavę į svečius Ona ir Jo
nas Eitučiai, taipgi jų sū
nus su žmona ir du anūkai. 
Lankėsi pas sesutę ir švo- 
gerį Bajalius, taipgi aplan
kė brolį Antaną Marcinonį, 
kuris užlaiko užeigą Long 
Beach. Taip pat aplankė ir 
pusseserę Kastanciją Kar- 
lonienę, Vincentą Hilliard 
ir Elzbieta Gromskį

Buvo labai malonu su 
jais susieiti. Išvažiuoda
mas, Jonas Eitutis paliko 
penkinę dėl Laisvės. Labai 
ačiū.

V. Kartonas

kad

BEN DAVIS BUS 
KANDIDATU

Ben Davis paskelbė, 
jis kandidatuos į New Yor-
ko valstijos senatorius iš 
Harlemo distrikto. Jis kan
didatuos ant nepriklauso
mųjų tikieto.

Kaip žinome, šį rudenį 
bus svarbūs rinkimai. Mūsų 
laikraštis stengsis šiais po
litiniais reikalais pateikti 
žinių, v

“A Certain Smile”
Tuo pavadinimu nauh 

Twentieth Century - F$: 
filmas rodomas New Yor- 
ko Paramount teatre.

Filmas vaizduoja Fran- 
coise Sagan novelėje apra
šytą vidurinės ir turtinges- > 
nės klasės gyvenimą prie 
garsiosios Rivieros ir Pary
žiuje, tad vaizdai gražūs. 
Aktoriai vaidina įdomiai, 
bet veikalas neįtikinantis. 
Jo turinys toks:

Štai Rivieros šlaitais at- 
švyti puošni Paryžiaus ko
legijos studente (Christine 
Carere). Natūralu, kad vai- 
kinėliai ia domėsis. Vienas 
ir pasisiūlo. Ir jinai myli 
jį. Bet vestis, kliudo papras
ta jaunųjų bėda — nėra pi
nigų, o jo mama žada duo
ti gerą turtą, kai jis išaugs 
į vyrą.

Negalima tuojau vestis, 
jo mylimoji, tartum be jo
kios didelės kovos su savi
mi, išvažiuoja pas ją vilio
jantį vedusį senyvą vyrą 
(Rossa^o Brazzi) nelega- 
IKkai meilei su juo, vienai 
jo atostogų savaitei. Jai vi-| 
siškai neapeipa jo žmon&, 
kuri nuoširdžiai myli savo 
vyrą, o ir ją globoia tarsi 
kokią seserį. Ji tebijo nei 
pavojų savo gyvenimui nei 
vardui. Tik kuomet pamato 
esanti jam ne viena tokia 
meilužė, ji pradeda taisyti 
savo žingsnius.. Ir jai taip 
lengva. Ją mylintis sužadė
tinis (Bradford Dillman), 
nors ir supranta jos pa
dėtį, panaujina draugystę.

Jeigu gyvenime yra to
kių mergaičių, kaip šiame 
filme, man nepasitaikė su
sitikti. S. S.

Los Angeles, Calif. —Mi
rė admirolas J. R. Defees, 
sulaukęs 82 m.

HELP WANTED MALE

teksią...
Tai įvyko nelabai seniai, 

kai Renei Diktoraitei pa
žangieji Urugvajaus lietu
viai pavedė redaguoti laik
raštį “Darbą”. O būti Pietų 
Amerikos lietuvių darbo 
žmonių laikj-aščio redakto
riumi, reiškia, kaip taisyk
lė, būti ir raidžių rinkėju... 
Dar daugiau: už redagavi
mą tokio laikraščio nemo
kama nei algos, nei jokio 
honoraro, nes visas paja
mas iš prenumeratų ir skai
tytojų aukų suėda laikraš
čio išspausdinimas.

Su meile ir atsidavimu R. 
Diktoraitė pradėjo eiti 
“Darbo”! redaktoriaus par
eigas. Jinai — bene pirmoji 
užsienyje gimusi ir augusi 
lietuvaitė, Puri parodė tau
rų pavyzdį, prisiimdama to
kias. sunkias ir atsakingas 
pareigas — toliau tęsti gar
bingąsias lietuvių darbo 
žmonių spaudos tradicijas 
toli nuo tėvynės.

“Darbas” Urugvajuje ei
na jau 23 metus. Jis suvai
dino labai svarbų vaidmenį 
kovojant už taiką pasauly
je, demaskuojant visokio 
plauko reakcionierius, par
sidavusius už amerikietiš
kus grašius ir šmeižiančius 
Tarybų Sąjungą bei socia
lizmo stovyklos šalis. Ne
tenka abejoti, kad prie

Bet vis 
dzūkui, nuoširdžiai noriu pa
tarti jums, Mikai: duokite 
biblijai pasilsėti. Tegu sau ra
miai ji paguli. Pabandykite 
skaityti kitokią literatūrą, — 
mokslinę, aiškinančią pasau
lio ir žmogaus atsiradimą, pa
rodančią, kas yra religija, ką 
reiškia visokios jos 
(įskaitant, žinoma, ir 
liudininkus), ir kam 
tarnauja.

sektos, 
Jehovos 
religija

Paklausykite, manęs, broli 
Mikai, ir labai atidžiai per
skaitykite, na, kad ir seka
mas knygas:

Dr. J. J. Kaškiaučiaus — 
“Pasaulio stebuklai.”

Dr. S. Matulaičio — “Re
ligija ir jos socialė reikšmė.”

R. Mizaros — “Ar stebuk
lai pagydo?”

A. Metelionio — “Apie die
vus ir žmones.”

Jei jūs atidžiai šias knygas 
perskaitysite, pamatysite, bro
li Mačioni, kad į stebuklus, į 
viršgamtinę jėgą tikėti yra di
džiulis nusiskriaudimas; pa- 
maysite, kad darbo žmogui iš
eitis glūdi ne tikyboje, ne ste
bukluose, ne burtuose, o savi
švietoje, moksle, organizuotu
me ir kovoje už taiką, už gy
vybinius savo reikalus, už ga
lutiną išsilaisvinimą!

Jau baudžia 
“jaywalkerius”

New Yorke yra pastaty
ta apie 20 policininkų ir 
specialių sargų bausti tuos, 
kurie nesilaikydami šviesų 
eina skersai gatves — “Jay- 
walkerius”. Policininkai ga-< 
Ii bausti nuo $2 iki $50, žiū-' 
rint, koks prasikaltimas.

Kiekvienas sulaikytas tu
ri su savim turėti asmens 
įrodymą. Kurie tokių įro
dymų neturi, juos varosi į 
artimiausią policijos stotį. 
Mat, galėtų atsirasti tokių, 
kurie kažin kokį vardą ir 
antrašą paduotų, vietoje 
savo.

Bet daugiausiai nukenčia 
automobilistai. Jų jau tūks
tančiai gavo “tikietus” už 
tai, kad jie sukosi į dešinę 
ar kairę, kada per gatvę 
ėjo pėstininkai. Atrodo, kad 
iš šio “saugumo” bus poli
cijai ir “biznio”.

TARIASI GIMDYMŲ 
REIKALAIS

Įvairios protestonų orga
nizacijos reikalauja, kad 
būtų legalizuota gimdymų 
kontrolė. Dabar Dr. M. Ja
cobs, kuris yra ligoninių 
komisijonieriumi, tariasi su 
protestonų vadais..

STANKUS SVEIKINA 
Iš KALIFORNIJOS

Vincas Stankus, 
gyventojas, dabar 
jasi Kalifornijoje, 
siuntė atviruką,
sveikina laisviečius. Linki
me jam gerų vakacijų.

Floridos 
svečiuo- 
Jis pri- 

kuriuo

GERINS VIEŠKELIUS
Nassau county viršinin

kai jau padarė sutartį su 
kontraktoriais, kad patai
syti automibilių vieškelius. 
Bus pataisyta 50 mylių ke
lių. Apskričiai tas kainuos 
apie $2,000,000.

W. IR M. ŽUKAI 
BINGHAMTONE

lE'lizabetiškiai Walteris 
Mylda Žukai leidžia savo
atostogas Binghamtone. Iš 
ten jiedu prisiuntė mums 
sveikinimus.

ir

REIKALAVIMAI
Antanas Linkus, Jr., buvęs Brook - 

lyno Liet. Am. Pil. Klubo sekreto
rius, ieškau 5 ar 6 kambarių apie 
Richmond Hill, Woodhaven, Cypress 
Hills, Ozorie Park ar apylinkėje. 
Skambinkite ML 2-2068. (79-80)

“Darbo” atėjusi naujoji pa
maina įneš reikalingą indė
lį savo Tėvynės, visos pa
žangiosios žmonijos labui.

A. VAIVUTSKAS

Maskva. — V. Molotovas, 
TSRS atstovas Mongolijoje, 
lankėsi Maskvoje.

Washingtonas. — Mirė 
generolas James Gowen, 
sulaukęs 85 metų amžiaus.

IŠNUOMAVIMAI
/•

DAKTARO OFISAS

Išsinuomoja didelis, erdvingas 
ofisas daktarui (dantistui ar medi
cinos daktarui), su 7 kambariais. 
Vieta geroj kaimynystėj, prie trans- 
portacijos ir pirkimo centro. Dėl 
daugiau informacijų, prašome skam
binti savininkui bile laiku.

EVergreen 4-8934.

(78-81)

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

ALDLD 185 kp. 
įvyks rugp. 13 d., 7.30 v. v 
berty Auditorium, 
Avė. Visi nariai dalyvaukite, 
klausykite raportą iš seimo ir taip
gi yra kitų svarbių reikalų. Sekr.

(78-79)

susirinkimas 
Li- 

110-06 Atlantic 
Iš-

MECHANIKAI k
Prie < .

SHEET MF.TAL

Suprantanti ir su geru patyrimu 
prie šio darbo. Nuolatinis darbas, 
gera alga.

HY. 2-9100
(78-80)
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i: MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*36^*06*
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

EINA Į LIETUVĄ
Lietuvos žmonės labai myli 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę j 

' Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė, kad jiems Laisvė la
bai patinka.

Laisvės Kaina

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

LAISVE
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Jlill 19, N. Y.

Dabartinės Lietuvių kalbos

Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

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

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

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.
imiutflBnfaWAiffinmBRTi S8

6 p.—Laisve (Liberty)—Antr., mgp. (August) 12, 1958
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