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KRISLAI
J. Paleckio laiškas 
JT asamblėjos sesija. 
Powell laimėjo. 
“Pirčiupio tragedija.”

Rašo R. Mizara

Justas Paleckis dažnai vals 
tybiniais reikalais keliauja po 
pasauli. Bet kur tik jis būva, 
a is atsimena ir mus.

Neseniai J. Paleckis buvo 
Brazilijoj, atstovavo jis 47-joj 
Tarpparlamentinėj k on f ere n • 
cijoj Lietuvą.

f Komercinė spauda pas mus 
* labai mažai apie minėtą kon

ferenciją rašė. Tai žinoda
mas, J. Paleckis prisiuntė 
mums įdomų Raišką, nušvie
čiant konferencijos darbus. 
(Skaitykite šios dienos Lais
vės 2-ajame puslapy.)

Didelis ačiū, Justai, už tai, 
kad mūs nepamirštate! j

* !
J. Paleckis galvojo ir apie į 

užsukimą j Urugvajų, kad ga
lėtų susitikti su Montevide- 
jaus lietuviais, leidžiančiais 
savo laikraštį “Darbą.”

Ar jam tai pavyko padary
ti, šiuos žodžius rašant, dar 
nežinome.

Na, tai prasidėjo speciali 
Jungtinių Tautų asamblėjos 
sesija Vidurinių Rytų reika
lams svarstyti.

Kad ši sesija yra labai svar
bi, liudija ir tas faktas, kad 
pats prezidentas Eisenhoweris 

0matė reikalo atvykti jon ir pa- 
’ sakyti kalbą.

Po prezidento kalbėjo Ta
rybų Sąjungos užsienio reika
lų ministras A. Gromyko.

šioje sesijoje dar bus pa
teikta daug ir įdomių kalbų. 
Suglaustai galima pasakyti; 
čia sprendžiamas taikos ar 
karo klausimas.

* I

Praėjusį antradienį N e w 
Yorke buvo atlikti pirminiai 
balsavimai (primaries).

Visų akys buvo nukreiptos 
į Harlemo 16-ąjį kongresinį 
distriktą. Ten kandidatavo 
kongresmano vietai Adam 
Clayton P o w e 1 i Jr. ir Earl 
Brown. Abudu jiedu negrai.

Mr. Powell jau per metų ei
lę yra kongresmanas, bet dėl 
to, kad jis prieš pora metų pa- 
sisakė už republikonus, tai 
Tammany Hall pasiryžo jį iš
ėsti iš demokratų partijos, pa- 
statant ton vieton Browną.

Powell yra atkaklus kovo
tojas už negrų teises, gi 
Brown — “vidurio žmogus.”

Kas gi pirminiuose balsavi
muose pasirodė?

Powell gavo milžinišką bal
sų daugumą. Tuo būdu jis už
davė Tammany Hall politikie
riams nemažą smūgį.

Dabar, lapkričio balsavi
muose, Powell vardas stovės 
demokratų ir repub 1 i k o n ų 
-partijų sąrašuose. Vadinasi, 
jo išrinkimas į Kongresą yra 
ūži krintąs.

Atsimenate Vincą Uždavi
nį?

Prieš antrąjį pasaulinį karą 
V. Uždavinys buvo atvykęs į 
Ameriką kaip “Pasaulio lietu
vio” korespondentas. Jis čia 
plačiai keliavo.

šiuo metu V. Uždavinys dir
ba žurnalistinį darbą Lietuvo
je*
• Neseniai išėjo iš spaudos jo 
li^nyga “Pirčiupio tragedija.”

V. Uždavinys smulkiai ap-

Darbiečiai stoja už 
Kinijos pripažinimą

iA

Londonas. — Jungtinių I 
Valstijų Valstybės depart- 
mento pareiškimas, kodėl 
jis nepripažįsta Kinijos, 
tuojau iššaukė anglų dar- 
biečių atsiliepimą. Darbie
čiai parlamento nariai pa
reiškė, kad tai yra labai 
žalinga politika.

A. Bevanas, darbiečių va
das, pateikė straipsnį laik
raštyje “News of the 
World”, kuriame rašo, kad 
yra “absurdas” laikyti 
Čiang Kai-šeko atstovai 
Jungtinių Tautų Saugumo! 
Taryboje kaipo “Kinijos at
stovą”.

Tarybų Sąjunga 
trokšta taikos

K u ibyše vas. —F’aleidž ian t 
veiklon didžiausią pasau
lyje elektros jėgainę Chruš
čiovas sakė: “Mes darysi-' 
me viską išvengimui karo, j 
Bet jeigu imperialistai ne-i 
tekę proto pradės karą, tai 
tada mes ir visos taiką my
linčios jėgos padarysime 
viską, ką tik galėsime, su
naikinimui agresinio impe
rializmo ir įsteigimui pa
saulyje pastovios taikos!

TOLIMUOSE RYTUOSE 
PASIKARTOJO MŪŠIAI
Taipei. — Čiangkaišeki- 

ninkai skelbia, kad Kinijos 
artilerija apšaudo juosQue- 
moy saloje, ši sala yra 
prie Kinijos krantu, bet 
ant jos laikosi čiangkašeki- 
niai.

Taipgi praneša, kad tar
pe Kinijos ir Formosa salos 
įvyko kariniu laivų susirė
mimai. Čiangkaišekiniai sa
kosi, kad jie vieną Kinijos 
karinį laivelį nuskandinę.

1 —-------

Maskva. — Igoras Moise
jevas, šokėjų grupės vado
vas, gavo Lenino ordiną už 
šokėjų sumokinimą.

lašo tai, kaip 1944 m. hitle
riniai bestijos, padedami lie
tuviškų niekšų, sudegino Pir
čiupio kaimo gyventojus — iš 
viso apie 119 žmonių, o patį 
kaimą pavertė į griuvėsius.

Jie sudegino senus ir jau
nus, didelius ir mažus. Kny
gos gale sudėti sudegintųjų 
vardai ir pavardės.

“Pirčiupio tragedija” — do
kumentas, liudijąs apie ne
žmoniškas baisenybes, kurias 
naciai Lietuvoje atliko.

Knyga iliustruota. Parodo
ma, kaip Pirčiupio kaimas at
sikėlė iš griuvėsių, kaip ten 
gyvenimas kunkuliuoja; paro
domi nacių nužudytųjų žmo
nių bendri kapai. Neužilgo 
ten atsistos didžiulis nacių 
aukoms pagerbti paminklas.

Dėkoju V. Uždaviniui už 
man prisiųstą savo knygą. 
Skaitant ją, darosi labai liūd
na, sunku sulaikyti akyse aša
ras.

Bet tai amžinas kaltinimo 
aktas nuožmiajam fašizmui!..

Socialistas Reynolds ten 
pat rašo: “Laikymas Čiang 
Kai-šeko atstovo Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje 
yra juokas, kuris yra pavo
jingas taikai. Gyvenimo pa
tyrimai rodo, kad tol negali 
būti pasaulyje pastovios 
taikos, kol Kinija nebus 
priimta i Jungtines Tau
tas.”

Anglija palaiko diploma
tinius ryčius su Kinija, bet 
jos konservatyvių valdžia 
nuolatos laikosi Washingto- 
no politikos Kinijos reika
lais ir balsinga prieš Kini
jos įleidimą į Jungtines 
Tautas.

Irakas jau baigs 
statyti palocių

Bagdadas. — Po nuverti
mo karaliaus Faisalio reži
mo ir isteigimo Irako res
publikos. buvo paskelbta, 
kad nebaigs statyti “Mėly
nojo palociaus”, kuris jau 
įpusėtas.

Dabar respublikos vy
riausybė nusprendė baigti 
jo statybą. Bet nebus įreng
ta lauko pusėje teatras, 
itališkas prūdas, mau
dynėms prūdas ir žaidi
mams. aikštės. Bendros iš
laidos sieks apie 20 milijo
nų dolerių su jau įdėtais į 
statybą pinigais.

GALI PASTATYTI 100 
MILIJONŲ ARMIJĄ

Pekinas. — Kinija turi 
apie 650,000,000 gyventojų. 
Pekino miesto majoras, 
kalbėdamas apie, užsienio 
imperializmo plakus grą
žinti Kinijoje seną kapita
listinę santvarką, sakė, kad 
tai “imperializmo beprotys
tė”. Jis nurodė, kad Kini jūs 
liaudis galėtų pastatyti 100 
milijonų armiją.

“NESUSITARTA”, 
SAKO KUBITSCHEK
Brazilia. — Po to, kai 

JAV Valstybės sekretorius 
Dulles, atlaikė konferenciją 
su Brazilijos prezidentu 
Kubitscheku, Ameri k o j e 
buvo paskelbta, kad “visais 
klausimais susitarta”.

Dabar Brazilijos prezi
dentas sako, kad tas. nepil
nai atitinka pasitarimų 
dvasiai. Kubitschekas sako, 
kad jis negalėjo susitarti 
už Lotynų Amerikos res
publikas, tą gali padaryti 
tik visų tų šalių viršūnių 
konferencija.

73 JAV MOKSLININKAI 
VYKSTA Į T. SĄJUNGĄ

New Yorkas. — Profeso
rius W. W. Brickman, iš 
New Yorko universiteto, 
paskelbė, kad jis ir dar 72 
kiti žymūs Amerikos, moks- j 
liniukai vyksta penkioms | 
savaitėms į Tarybų Sąjun
gą. Jis sakė, kad jie tyri
nės tarybinę mokslo siste
mą.

Marokiečiai už 
taikos reikalus

Rabatas. — Marokiečių 
Darbininkų Unija atsisako 
iškrauti ginklus ir amunici
ją Maroko prieplaukose. 
L'epos 23 dė laivas “Lijm- 
baan” su amunicija turėjo 
pasitraukti iš Safi prieplau
kos.

Dabar laivas “African 
Patriot” niaukė į Safį su 
amunicija dėl Jungtinių 
Valstijų orlaivyno bazių 
Maroke, bet jis turėjo pa
sukti į kitos šalies prieplau
ką.

Iš Jnngtfaiiy Tautų 
asamblėjos sesijų

New Yorkas. — Savaitės
pradžioje susirinko visų ša
lių atstovai į Jungtinių Tau
tų asamblėjos sesijas.. 
Asamblėja sušaukta spręsti 
Vidurinių Rytų klausimus, 
kur susidarė taikai pavo
jinga padėtis.

Jungtinės Valstijos ir 
Anglija, kurios iškėlė į Li
baną ir Jordaną karines jė
gas, pateikė savo planus. 
Tarybų Sąjunga, kuri mato 
taikai pavojų ir reikalavo 
Gos asamblėjos sesijų, pa
teikė savo reikalavimus, ku
rių tarpe pamatinis — tuo
jau ištraukti JAV ir Angli
jos karines jėgas iš arabų 
kraštų. Gi Jungtinių Tautų 
generalinis sek re torius 
H am mars k j oldas pasi ū 1 ė 
savo planą,.

Jungtinių Tautu asamb
lėjoje dalyvauja žymūs dip
lomatai ir valdininkai. Ta
rybų Sąjungos delegacijai 
vadovauja užsienio minist
ras A. Gromyko. Dalyvauja 
Anglijos užsienio ministras 
Selwyn Lloyd, Jungtinės 
Arabų Respublikos užsienio 
ministras’M. Fawzi ir visa 
eilė kitų.

Trečiadienį asamblėjoje 
asmeniškai kalbėjo prezi
dentas Eisenhoweris. Jis 
pasiūlė taip vadinamą “tai
kos planą”. Bet tas planas 
suveda prie to, kad Viduri
niuose Rytuose ir ant to
liau pasiliktų dabartinė pa
dėtis.

Po Eisenhowerio' kalbėjo 
Gromyko, TSRS užsienio

MOKSLININKAI PRIEŠ 
ATOMINES BOMBAS
Burlington, Vt. — Moks

lininkų kongresas sutinka 
su Jungtinių Tautų komisi
jos surinktais faktais, kad 
bandymai atominių bombų 
yra žalingi.

J. T. komisija paskelbė 
faktus, kad atom. ir. hidro
geninių bombų bandymai 
platina vėžio ir kitas ligas.

Maskva. — Brooklyno 
apskrities eisėjas Samuel 
Liebowitz lankosi Tarybų 
Sąjungoje. Jis buvo nuvy
kęs ir į Krukovo pataisos 
stovyklą, kurioje yra 806 
prasikaltėliai.

Karinio apkvaišimo 
reikalavimai

Washingtonas. — Kari
nio apkvaišimo vadovai pa
kele skandalą, kad Kongre
sas “neatliko pareigų”, nes 
lis nepaskyrė slėptuvių sta
tybai $20,000,000,000 (dvi
dešimt bilijonų dolerių).

Jie šaukia, kad Jungtinės 
Valstijos “yra mirtiname 
pavojuje”. Jie tvirtina, kad 
karui kilus Tarybų Sąjunga 
atomų ir hidrogeninėmis 
bombomis galėtų užmušti 
160,000,000 žmonių, tai yra, 
visus JAV gyventojus.

ministras. Jis sakė, kad Va- ■ 
karams rūpi “aliejus, alie
jus, aliejus arabų kraštuo-

! se”. Gromyko pakartojo 
pirmesnius TSRS reikalavi
mus, kad tuojau būtų at
šauktos ginkluotos jėgos iš 
Libano ir Jordano.

Asamblėjoje arabų ?alių 
atstovai labai šaltai atsine
šė linkui prezidento pateik
to plano. Dominikonų res
publikos atstovas nedalyva
vo laike Eisenhowerio kal
bos. Kalbama, kad jam tą 
isakė diktatorius Truiillo. c

Londone vis nerimauja 
dėl Jordano padėties, nes 
ten Paudis neapkenčia ang
lų palaikomo kara liaus 
Husseino.

“Pravda”, Tarybų Sąjun
gos komunistų dienraštis, 
rašo, kad karo pavojus ka
bos tol, kol Anglija ir Ame
rika nesustos kištis. į arabų 
šalių vidujinius reikalus,' 
kol ten laikys savo ginkluo
tas jėgas.

Jungtinės Valstijos iš
traukė iš Libano 1,700 ma- 
rininku, kad “įtikinti Jung
tinių Tautų asamblėją, jog 
jos ten nenori didinti kari
nes. jėgas”.

Iš Romos W. H. Lawren
ce rašo, kad Amerikos ma- 
rininkų iškėlimas į Libaną 
labai pakenkė Eisenhowe
rio politikai. Kurie pirmiau 
buvo už Eise.nhowerio-Dul- 
leso doktriną, tai dabar rei
kalauja amerikiečius pasi
traukti.

AMERIKIEČIAI YRA 
“ŽINGEIDUOLLAI”

Viena. — Jungtiniu Vals
tijų konsulas R. Strauss 
įspėjo 'amerikiečius turis
tus, kad jie valdytų savo 
“žingeidumą” ir nebandytų 
pereiti iš Austrijos į komu
nistines šalis.

Mat, J. B. Hartcastle, iš 
Nashville, Tenn., perėjo pro 
pasinio vielas, kuriomis 
le’džiama elektros srovė, ir 
Čekoslovakijoje traukė pa- 
paveikslus. Vėliau jį palei
do.

Maskva. — Tarybų Są
jungos sportininkų sąjunga 
išbraukė iš savo eilių Niną 
Ponomarevą.

Badžiausia iš visų 
elektrinė jėgainė

Maskva. — Jau pilnai už
baigti statybos ir įrengimo 
darbai didžiausios pasauly
je vandens elektrinės jė
gainės. Ji įrengta ant Vol
gos upės, ties Kuibyševo 
miestu. Čia Volgos upė daro 
didelę kilpą, panašiai, kaip 
Nemunas ties Birštonu ir 
Prienais.

Tarybiniai inžinieriai iš
dirbo planus, buvo prakas
tas kanalas tarpe tos kilpos, 
įrengta užtvara ir pastaty
ta 2,100,000 kilovatų-valan- 
dų jėgainė.

Tai viena iš daugelio jė
gainių, kurių statyba nužy

“Izvestijos” įspėjo 
Vakary politikus

Maskva. ’— Išvakarėse 
Jungtinių Tautų asamblė
jos “Izvestijos” pateikė ilgą! 
palyginimas Vakarų politi-’ 
straipsnį. Jame padaryta 
kos Tautų Lygoje išvakarė
se Antrojo pasaulinio karo 
ir dabartinėse Jungtinėse 
Tautose.

“Izvestijos” rašo, kad Va
karai stumia Jurgt i n e s 
Tautas į pražūtį, kaip kad 
jie savo užsispyrimais pra
žudė Tautų Lygą. Dienraš-1 
tis atžymi, kad kai kurie 
Vakarų atstovai, Ypatingai 
C. Lodge, elgiasi kaip “sa
vo klube”.

LIBANO LIAUDIES 
TEISĖS IR BALSAS

Beirutas. — Libano suki
lusios liaudies vadai pasiun
tė Jungtinėms Tautoms rei
kalavimą, kad jų atstovas 
būtų priimtas į asamblėjos 
posėdžius. Jie sako, kad da
bartinis Libano atstovas 
Jungtinėse Tautose neatsto
vauja liaudies, bet tik tą 
saujelę, su Chamounu prieš
akyje, prieš kurią liaudis 
sukilo.

LIETUVOS ARTISTAI 
PASAULINĖJ PARODOJ

Brusselis. — Tarybų Są
jungos artistai pasižymėjo 
pasaulinėje parodoje. Di
džiulėje Auditorijoje, daly
vaujant Belgijos karaliui 
Baudouinui ir TSRS prezi
dentui K. Vorošilovui, įvy
ko koncertas ir vaidinimai.

Dalyvavo Maskvos simfo
nija, Moisejėvo šokėjai, Uk
rainos dainininkai ir šokė
jai, Didžiojo teatro artistai, 
ir menininkai iš visų pen
kiolikos tarybinių respubli
kų. Tarybinės Lietuvos ar
tistai gražiai pasirodė.

Oslo. —Norvegijos moks
lininkai skelbia, kad nors 
Tarybų Sąjunga jau nuo 
kovo mėnesio yra sulaikius 
atominių bombų bandymus, 
bet radioakcija yra stipri. 
Matyti, kad tai yra iš Ra
miojo vandenyno, kur ame
rikiečiai nuolatos tas bom
bas sprogdina.

mėta po Antrojo pasaulinio 
karo kaipo “didžiųjų dar
bų linkui komunizmo” tęsi
nys.

Jėgainės paleidimo apei
gose dalyvavo Chruščiovas, 
TSRS premjeras. Jis savo 
kalboje atžymėjo, kad Ta
rybų Sąjunga, siekdama 
pasaulyje taikaus sugyve
nimo, imasi tokių milžiniš
kų statybos, darbų, kaip 
Kuibyševo jėgainė. Gi tuom 
laiku karo kurstytojai mil
žiniškas sumas pinigų ir ne
išpasakytai daug žmonių 
energijos eikvoja įrengimui 
karinių pabūklų.

Kinijos ir TSRS 
dideli atsiekimai

Washingtonas. — Visa 
eilė diplomatų daro išvadą, 
kad po Chruščiovo apsi
lankymo Kinijoje, jo politi
nis nusistatymas pasidarė 
kietesnis. Kai kurie sako: 
“Virš Jungtinių Tautų 
asamblėjos yra didžiosios 
Kinijos šešėlis”.

Kinijoje padaryta milži
niško progreso industrijo
je, žemdirbystėje, kultūro
je ir gynyboje, todėl jos ir 
TSRS tarptautinė politika 
yra kietesnė.

PAAUGO PANAMOS 
KANALO ĮPLAUKOS
Balboa. — suvesta metinė 

Panamos kanalo reikalų 
apyskaita. 1957 metais ka
nalu praplaukė 10,137 lai
vai virš 300 tonų įtalpos ir 
jie sumokėjo $38,444,000. 
1958 metais praplaukė 10,- 
553 laivai ir sumokėjo $41,- 
796,000

DAKTARAI LAIMĖJO 
STREIKĄ ARGENTINOJ
Buenos Aires. — Po pen

kių savaičių streiko Argen
tinos daktarai, susijungę į 
Argentinos Medikalę Kon
federaciją, jį laimėjo. Strei
kas kilo, kada iš greitosios 
pagalbos ligoninės buvo 
pavaryti du daktarai, poli
tiniais sumetimais.

Daktarų sąjunga turi 12,- 
000 narių. Ji pareiškė, kad 
jeigu ateityje pasikartos 
politiniai parsekiojimai, tai 
bus prieš tai kovojama.

TSRS Už VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJĄ

Maskva. — Tarybų Są
junga naujoje notoje Angli
jai pakartojo reikalą laiky-- 
ti viršūnių konferenciją, 
kad sumažinus tarptautinį 
įtempimą ir varžytines ap
siginklavime. TSRS prem
jeras Chruščiovas, sako, kad 
Vakarų intervencija Vidu
riniuose Rytuose nesuma
žino, bet padidino vir'ūnių 
konferencijos reikalą.

Auckland. — Naujojoje 
Zelandijoje lėktuvais tręšia 
laukus.

H
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Justas Paleckis rašo iš Rio de Žaneiro ŠypsenosM

JIS TEN ATSTOVAVO 
LIETUVĄ

Mieli Draugai ir 
brangūs Prieteliai!

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ....... $9,00
United States, per 6 months $5.00
Queens Co................ $10.00 per year
Queens Co........ 55 50 per six months

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year $12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

Žmonijos a tei lis p a vo j u j e
Po DVEJŲ IR PUSĖS METŲ tyrinėjimų specialus 

Jungtinių Tautų Mokslinis Komitetas pareiškė, jog ato
minių bombų ir kitokių atominių ginklų bandymai yra 
žmonijai labai pavojingi. Pavojingi dabartinei kartai, 
pavojingi ir busimosioms kartoms.

Dar 1955 metais, kai pasklydo gandai, jog atominių 
bombų bandymai sėja ligas, sėja nuodingas “dulkes”, ku
rios gali milijonus žmonių sužaloti arba visiškai sunai
kinti, Jungtinių Tautų asamblėja paskyrė iš 15-kos vals
tybių mokslininkų konferenciją, kad ji darbuotųsi, kad 
ji ištirtų, ar yra pagrindo tiems gandams tikėti.

Komitetan įėjo sekamų valstybių mokslininkai: Ar
gentinos, Australijos, Belgijos, Brazilijos, Britanijos, Ka
nados., Čekoslovakijos, Egipto, Francūzijos, Indijos, Ja
ponijos, Meksikos, Švedijos, Tarybų Sąjungos ir Jung
tinių Valstijų.

Komitetas dirbo, tyrinėjo per pusantrų metų ir po 
to, šiomis dienomis, paskelbė savo raportą.

Ką gi raportas byloja?
Raportas sako, kad atominių bombų bandymai sėja 

nuodus, sėja žmonijai didžiuli pavoių. Didelės ar mažos, 
“švarios” ar “nešvarios” — visos atominės bombos, visi 
atominiai ginklai, jų ekspliodavimai sėja ligas ! Tos ligos 
gali ne visur pasirodyti tuojau, jos gali pasirodyti už de- 
sėtko ar daugiau metų, tačiau jos pasirodys ant dabar 
gyvenančių žmonių ir ant busimųjų gentkarčių. Prasi- 
plės tarp žmonių visokios ligos—daugiausiai vėžio ligos, 
leukemija ir kitos, o busimosios gentkartes gali įgimti 
nesveikos!

Atominių bombų ekspliodavimai, jų radiacija, užkre
čia javus, užkrečia žoles, o per visa tai žmogus, naudoda
mas maistą, užkrėstą nuodais, ir gauna tas ligas!

Įdomu, kad visų penkiolikos valstybių mokslininkai 
vienbalsiai pasisakė, kad toks pavojus šiandien žmoni
jai grūmoja.

Tarybų Sąjungos mokslininkai davė sumanymą, kad 
šis Komitetas pasisakytų prieš atominių bombų bandy
mus. Tačiau šis sumanymas nepraėjo, dauguma iš bur
žuazinių šalių Komiteto narių, bijodami savo valdžių, 
balsavo prieš tarybinių mokslininkų sumanymą. Jie sa
kė, jog, girdi, tegu, valdžios tuo reikalu pasisako, tegu 
jos daro išvadas iš šio bendro raporto.

Taigi dabar jau kiekvienam turėtų būti aišku, kad, 
norint žmoniją apsaugoti nuo išsigimimo, reikėtų kuo 
veikiausiai sulaikyti atominių bombų ir kitokių ginklų 
bandymus.

' Deja, tame pačiame mūsų Washingtone daugelis 
kietakakčių atsisako tai daryti! Esą, reikią gintis nuo 
komunizmo, todėl atominių bombų bandymai turį būti 
tęsiami!

Štai jau apie 2 savaites 
esu Amerikos kontinente 
(aiskridau per Prahą, Pa
ryžių, Madridą, Dakarą į 
Rio Žaneiro VII. 18), o 
tik dabar atradau ramesne 
valandėlę laiškui parašyti.

Mūsų tarybinė delegacija 
47 - joj Tarpparlamentinėj 
Konferencijoj yra didžiau
sia delegacija — j on įeina 
17 deputatų, be to, yra dar 
10 žmonių vertėjų, sekreto
rių, žurnalistų. Kaip visa
da, Tarybų Sąjungos dele
gacijos sąstate yra įvairių 
tautų atstovai. Čia yra 
draugai rusai deputatai — 
delegacijos vadovas A. P. 
Volkovas — T. S-gos parla
mentarinės grupės pirmi
ninko pavaduotojas, TSRS 

j Ministrų Tarybos Komiteto 
Įdarbo ir uždarbio klausi
mams pirmininkas, O. V. 
Ablazova—mokytoja, L. J. 
Ananjeva — audėja, V. G. 
Blazenovas — geležinkelio 

I mašinistas, A. F. Gorkinas 
— TSRS Aukščiausiojo 
Teismo pirmininkas, K. A. 
Gubinas — laikraščio “Iz- 
vestija” vyr. redaktorius, 
N. F. Ignatovas — Mask
vos srities Vykdomojo Ko
miteto pirmininkas, M. A. 
Lav r e n t j e v a s — TSRS 
Mokslų Akademijos vice
prezidentas, Z. A. Lebedeva. 

!— Tuberkuliozės Instituto 
I direktorius, Užsienio reika
lų komisijos narys.

Reikšminga “Nautiluso'* kelione . o
“ ATOMO JĖGOS VAROMAS, JAV submarinas 

“Nautilus” atliko tikrai reikšmingą ir didžią kelionę — 
kelionę, apie kokią žymus francūzų rašytojas Julius Ver
nas kadaise tik pranašavo. “Nautilus” perplaukė Arkti- 
ko okeaną po “amžinais ledais.”

Pasileidęs kelionėn š. m. liepos 23 d. iš Honolulu 
(Havajų salų), “Nautilus” įplaukė į Arktiko okeaną per 
Beringo sąsiaurį. Plaukiant submarinui po okeano le
dais, įgula stebėjo per televizorių viršuje judantį ledą, 
kuris, “atrodė, kaip plaukioją debesys padangėje...”

Submarinas atliko 1,830 mylių kelionę per 96 valan
das.

Netenka nė sakyti, kad ši “Nautiluso” kelionė turės 
milžiniškos reikšmės žmonijos ateičiai. Ji padės žmogui 
užkariauti gamtą.

Argi nesmagu, kai viršuje žmonių galvų, kur tai 
erdvėse, lekioja žmogaus proto ir rankų padirbti sputni- 
kai, o giliai, jūroje, po storais ledais plaukioja žmogaus 
proto ir rankų padirbtas laivas!

Kad tik visa tai būtų sunaudota žmonijos labui, o 
ne pražūčiai, ne karui!

Arthur Miller laimėjo

PLATI ATSTOVYBĖ
Kiti delegacijos nariai yra 

iš įvairių respublikų: Š. M. 
Arušunianas — 'Armėnijos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo pirminin- 

!kas, V. G. Berklavas — 
; Latvijos TSR Ministrų Ta- 
!rybos pirmininko pavaduo
tojas, L. A. llisonas — Es
tijos TSR Profesinių Są
jungų Tarybos pirminin
kas, V. F. Kuprevičius — 
Baltarusius T S R Mokslų 
Akademijos prezidentas, K, 
M u r tazajevas — uzbekas, 
V isasąj linginio Komjauni
mo CK sekretorius, J. Pa
leckis — Lietuvos T S R 
Aukščiausiosios Tarybos 
P r e z i diumo pirmininkas, 

■ M, F. Rilskis — žymusis 
ukrainiečių poetas, Ukrai
nos TSR Meno tyrimo, folk
loro ir etnografijos Institu
to direktorius, B. Rispaje- 
vas — Kirgizijos komjau
nimo CK sekretorius.

Be dalyvavimo pačioj kon
ferencijoj, man tenka dar ki
tų pareigų, nes esu dalyvis 
Tarpparlamentinės Sąjun
gos Vykdomojo Komiteto 
(kurį sudaro 9 asmenys) iv 
Tarybos (kurion įeina po 2 
atstovus iš kiekvienos ša
lies parlamentinės grupės).
ĮVYKIŲ VII). RYTUOSE 

ATBALSIAI
Šį kartą Konfere n c i j a 

vyksta ypatingose sąlygose, 
nes didėli tarp tau t i n i a i 
įtempimai, kurie susidarė 
dėl įvykių Viduriniuose Ry
tuose— Libane, Jordanijoj, 
Irake — atsiliepia ir parla
mentarų konferencijos •ei
goje. Tai nepalyginti nera
mesnė konferencija už per
nai metais vykusią Londo
no konferenciją, o taip pat 
už šį pavasarį vykusius Že
nevoj . pavasario parengia
muosius posėdžius.

Rio de Žaneiro konferen
cijoj dalyvauja, apie 300 
delegatų iš 45 šalių, o su 
sekretoriais, vertėjais, žmo
nomis — apie 500 asmenų. 
Susidomėjimas šia konfe
rencija didelis iš visuome
nės ir spaudos pusės. Deja,

TAIGI DAR VIENAS Amerikos pažangiųjų žmonių 
laimėjimas: federalinis teismas Washingtone (United 
States Court of Appeals for the District of Columbia) 
išteisino vieną žymiausių amerikinių dramaturgų Ar- 
thurą Millerį.

Šis dramaturgas kadaise buvo pašauktas pas. kon
gresinį komitetą inkvizicijai. Jis buvo klaustas, be kit
ko, apie vieną rašytojų konferenciją, kurioje dalyvavo 
ir komunistai rašytojai. Ragangaudžiai reikalavo, kad 
Milleris pasakytų konferencijos dalyvių vardus. Drama
turgas sakė: nebūsiu išdavikas, kitų žmonių neįvardin
siu.

Už tai jis buvo apkaltintas “Kongreso pažeminimu” 
ir atiduotas teismui. Žemesnysis federalinis teismas pri
pažino rašytoją kaltu. Tuomet jis apeliavo į aukštesnį 
teismą. Na, ir šis dabar rašytoją išteisino.

Taigi piktieji ragangaudžiai fnakartistai gavo dar 
vieną smūgį!

čia ypatingai teko patirti 
reakcinės buržuazinės spau
dos kraštutinį neobjektyvu
mą ir seklumą. Laikraščių 
dauguma čia pūtė ir propa
gavo tai, ką kalbėjo reakci
nių delegatų atstovai iš 
JAV, Anglijos, Airijos ir k. 
šalių, o nutylėdavo arba iš
kraipydavo rimtas ir svar
bias mintis, kurias pareikš
davo pažangieji delegatai. 
O tų pažangiųjų buvo ne 
tik iš socialistinės stovyk
los, bet ir iš kapitalistinių 
šalių — Italijos. Prancūzi
jos, Brazilijos, Indonezijos 
ir k.

Nežinau, kiek informuo
ta buvo ir kaip plačiai do
mėjosi konferencija j ū s ų 
šalies — JAV — spauda, 
bet vargiai ar ten galėjo 
būti plačiau ir objektyviau 
parašyta, sprendžiant pa
gal vietos spaudą, čionykš
čiai laikraščiai dažnai dau
giau rašydavo apie tai, kaip 
atrodo, kaip apsirengę tary
biniai delegatai, ką jie ge
ria ir valgo, kokius batus 

| nešioja, negu apie tai, ką 
Ijie sako ir kokio klausimai 
svarstomi konferencijoj.
SVARBUS PASIŪLYMAS

O klausimu buvo svarbiu 
ir ginčų daug. Pirmiausiai 

| aštri polemika iškilo dėl 
i mūsų delegacijos patiekto 
I klausimo — įnešti į darbu 
tvarką naują punktą — A- 
pi-a amerikonų ir anglų ka
rinę intervenciją Artimuo
se ir Vid. Rytuose, 'račiau va
kariečiai reakcininkai labai 
nenorėjo to’ klausinio svars
tyti ir sutelkė savo jėgas, 
kad jo nepraleisti. Pagal 
tvarką naujiems, netikė
tiems klausimams įneš t: i 
reikalinga surinkti du treč
dalius' balsų Taryboj arba 
pačioj konferencijoj. Bal
suojant Taryboj už klausi
mo įnešimą pasisakė 29, 
prieš — 33, susilaikė — 2. 
Tuo būdu klausimas nebu
vo įneštas.

LIUKSEMBURGIEČIO 
REZOLIUCIJA

Paskui mes vis dėlto ne
liūsi leidome ir darėme žy
gių įnešti tą klausimą i pa
čią Konferenciją. Pasiūlė
me rezoliuciją su interven
cijos Libane ir Jordanijoje 
pasmerkimu ir siūlymu dėti 
visas pastangas' konfliktui 
ramiu būdu likviduoti ir 
pašalinti pavojų taikai. Kai 
tas klausimas vėl b u v o 
svarstomas Taryboj gauti 
jos pritarimą į t r a u k t i į 
Konferencijos darbų tvar
ką, pasirodė, kad Liuksem
burgo delegatas irgi patie
kęs rezoliuciją su bendru 
raginimu gelbėti taiką, ku
riai šiuo metu gresia dide
lis pavojus. Tada mes su
tikome atsiimti savo rezo
liuciją ir prisidėti balsavi
me už Liuksemburgo rezo

Justas Paleckis

liuciją, -kad vis dėlto Kon
ferencijoj praskambėtų bal
sas, raginąs tautas gelbėti 
taika.

Tačiau vakarų reakcinin
kai su JAV ir Anglijos de
legatais priešakyje pasi
priešino ir tai visai nekal
tai Liuksemburgo rezoliuci
jai. Išėjo tai]), kad mes su 
visais kitais pažangiaisiais 
balsavome už Liuksembur
go rezoliuciją, o paties 
Liuksemburgo draugai ir 
sąjungininkai pagal NA
TO bloką ir kiti reakcinin
kai balsavo prieš ją. Tuo 
būdu jie, reakcijos šalinin
kai, demaskavo save kai]) 
atkaklūs taikos stiprinimo 
priešai, kaip karo histerijos 
plėtimo troškėj ai.

BUVO IR AŠTRIŲ
GINČŲ 

’Tai čia atpasakojau vie
ną -epizodą iš čionykščių 
mūsų darbi] Tarpparlamen
tinės Sąjungos Taryboje, 
kurioje dalyvavome mudu 
kartu su d. Volkovu. O pa
čioj Konferencijoj įvairiais 
klausimais ėjo aštrūs gin
čai, ypatingai bendrojoje 
diskusijoje tarptautinės po
litikos klausimais. Tos dis- 

!.kusi jos metu ir mūsų ir 
I daugelio šalių delegatų 
| smerkė ginkluotą interven
ciją arabų šalyse ir apskri
tai kolonijalizmo politiką, 

1 kurios tęsimas gresia dide- 
i liais pavojais.

Svarstant klausimą dėl 
[kapitalų investicijų ekono
miniai atsilikusiose šalyse, 

i tu šalin atstovai aštriai kri- I * *■
■ tikavo kapitalistų elgesį. 
Užuot padėję atsilikusioms 
šalims pakilti, koncernai ir 

I monopolijos savo kapitalų 
I investicijomis išnaudoja tas 
šalis, siekia milžiniškų pel
nų ir išsiurbia pinigus iš jų 
žmonių. Daug karčių žo
džių teko išgirsti kapitalis
tams iš jų -eksploatuojamų 
šalių atstovų. Tarp kitko, 
Panamos atstovai, kurie 
pirmą kartą dalyvavo Kon
ferencijoje, aštriai kritika
vo JAV dėl jų politikos Pa
namos kanalo atžvilgiu.

DĖL TAIKOS 
STIPRINIMO

Didelės kovos Konferen
cijoje vyko “Taikos stipri
nimo” klausimu, kuris bu
vo paskirstytas į dvi dalis: 
a) Atominių ir vandenili
nių ginklų bandymų nu
traukimas, b) Galimybė su
kurti tarptautinės policijos 
pajėgas. Pirmąjį klausimą 
mes rėmėme, o ir kiti ne
drįso daug priešintis. Tuo 
labiau, kad galėjome su pa
sididžiavimu patvirt i n t i 
savo žodžius darbais ir pri
minti apie Tarybų Sąjun
gos Parlamento nutarimą, 
kuriuo mūsų šalis vienpu
siškai nutraukė branduoli
nius (nuklinius) bandymus

ir tai ligi šiol vykdo, nors 
JAV ir Anglija tokius ban
dymus tęsia toliau. Mūsų 
oponentai bandė skelbti, 
kad mūsų uždraudimas esąs 
propaganda. Mes gi sakė
me, kad gera būtų, jei ir jie 
užsiimtų tokia propaganda, 
kad jų parlamentai priim
tų tokius įstatymus, tar
naujančius taikai, ir m e s 
tik sveikinsime tai kartu su 
viso pasaulio tautomis.

Didelių ginčų buvo dėl 
“tarptautinės policijos jė
gų,” kurių sukūrimui mes 
priešinamės, nes tai yra 
1) a n d y m a s apeiti SNO 
(JTO) statutą ir sudaryti 
karines pajėgas kolonijinių 
tautų laisvės judėjimui už
smaugti.

KITI KLAUSIMAI
Dar buvo svarstomi klau-š 

simai dėl spaudos ir infor-l 
macijos laisvės, dėl kultū
rinio bendradarbiavimo,! 
dėl parlamentinių įstaigų 

i teisių praplėtimo nešavival- 
džiese šalyse.

Svarstant paskutinį klau
simą, amerikonų bei anglų 
atstovai dėjosi tikrais “ge
radariais,” kuriems niekas 
kitas nerūpi, kaip tik kolo
nijinių tautų gerovė. Čia 
įvyko nemaža aštrių susirė
mimu. Bet įdomiausia bu
vo, kada į seno anglų aris
tokrato kolonialisto, vikon- 
to-lordo Deividsona pasigy
rimus ir šmeižtus atsake 
jaunas Tarybų Kirgizijos 
atstovas B. Rispajevas, pa- 
brėžęs didelius laimėji
mus, kurių pasiekė kirgizų 
tauta ir visos Vidurinės A- 
zijos tarybinės tautos eko
nominiu ir kultūriniu at
žvilgiu. Jis pažymėjo, kad 
proporciniai Kirgizija stovi 
aukščiau JAV aukštųjų 
mokyklų auklėtinių skai
čiumi.

Už VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJĄ

Svarbus buvo Konferen- 
.cijos priimtas nutarimas 
dėl reikalingumo sušaukti 
didžiųjų valstybių vyriau
sybių galvų konferenciją. 
Ta*rezoliucija mūsų pasiūly
mu buvo priimta Ženevoje 
per Tarybos sesiją, o labar 
ją vienbalsiai patvi r t i n o 
Konferencija.

Čia trumpai atpasakojau 
kai ką iš 47 Tarpparlamen
tinės Konferencijos -eigos. 
Dabar jau visos diskusijos 
baigtos. Šiandien eina pas
kutinieji k emisijų posė
džiai, ryt bus priimtos re
zoliucijos ir Konferencija 
baigsis.

Laiškas išėjo ilgas. Ne- 
besuspėjau parašyti apie 
kitus reikalus. Deja, mažai 
turėjau laiko ir mažai ką 
mačiau, nes vis teko dau
giausiai būti Braz i 1 i j o s 
parlamento rūmuose, kur 
vyko k o n f e r encija. Daž
niausiai buvo priėmimai bei 
susitikimai.

Malonu buvo susitikti ir 
su daugeliu tautiečių, ku
rie mane sujaudino savo 
džiaugs mu ir pareikštu 
draugiškumu bei nuoširdu
mu man, kaip Tėvynės Lie- 

i tuvos atstovui, kaip Tarybų 
Lietuvos vyriausybės na
riui.

Tikiu, kad ' galėsiu dar 
kokį laišką parašyti.

Sveikinu Jus visus, mieli 
ir brangūs draugai!

Visiems, visiems siunčiu 
daug labų dienų, perduodu 
širdingus sveikinimus iš 
Jūsų draugų Lietuvoje!

Jūsų
Justas Paleckis

Rio de Žaneiro, 
1958, VII. 31.

BERNARDAS SHAW 
ŠYPSOSI

Bernardas Shaw turėjo 
nelaimę vienos vakarienės 
metu sėdėti greta pasipūtu- 
sio aristokrato. Pokalbio 
metu aristokratas paklau
sė dramaturgo: “Pasakyki
te, misteri’Shaw, ar jūsų 
tėvas kartais nebuvo siuvė
jas?” Shaw linkterėjo gal
vą pritardamas.

“Kodėl gi tokiu atveju 
jūs netapote siuvėju?” — 
paklausė kaimynas. Shaw 
atsakė klausimu:

—Jūsų tėvas, tikriausiai, 
buvo džentelmenas?

—Savaime suprantama!
—Tai kodėl jūs juo neta

pote?

Kartą vienas anglų rašy
tojas, pagarsėjęs savo neį
manomu, sunkiai supranta
mu stiliumi, pasakė Bernar
dui Shaw:

—Aš ką tik išleidau nau
ją romaną. Greitai jis buvo 
išverstas į prancūzų ir vo- | 
kiečių kalbas.

— O kada pasirodys jo 
vertimas į anglų kalbą? — 
paklausė Shaw.

• •

Vienoje didelėje draugi- 
jo B. Shaw sėdėjo giliai pa
skendęs savo mintyse. Vie
nas žurnalo leidėjas tai pa
stebėjo ir, atkreipęs dauge
lio dėmesį, paklausė:

— Įdomu žinoti, ką miste
ris Shaw dabar galvoja?

Shaw nubudo iš savo 
minčių ir pradžioje nesu
prato, ko iš jo norima. Lei
dėjas pakartojo: “Statau 
dolerį, misteri Shaw!”

— Už ką? — nesuprato 
rašytojas.

— Noriu sužinoti, apie ką 
jūs dabar galvojate.

— Ach, mano mintys ne
vertos jo! — pasisukdamas 
šonu, nenoromis atsakė^ 
Shaw.

— O vis dėlto!—lindo lei
dėjas. — Apie ką jūs galvo
jate?

— Apie jus! — manda
giai linktelėdamas atsakė 
rašytojas.

Karta vienas redaktorius 
pasiskun dė Bernardui 
Shaw, kad jo braižas sun
kiai įskaitomas, ir pateikė 
kaip geros rašysenos pa
vyzdį žinomo teatralinio 
kritiko Moriso braižą. Ber
nardas Shaw atsakė:

— Taip, tačiau tarp Mo
riso ir manęs yra mažas 
skirtumas. To, ką rašo Mo
risas, negalima skaityti net 
spausdintu pavidalu.

Jauna moteris paklausė 
Bernardo Shaw, ar gali ji > 
atsiųsti jam knygą.

— Be abejo, — atsakė jis.
— Knyga visada bus kuo 
nors naudinga. Jeigu ji įriš
ta odoje, tai į ją labai pato
gu galąsti skustuvą. Jeigu 
ji maža ir stora, ją galima 
pakišti po svyruojančio sta
lo koja. Reikalui esant, ga
lima ją panaudoti vietoj 
plytgalio. Atsiųskite, ma
dam, atsiųskite.

PINIGAI IŠGELBĖS
Laivui nusken d u s, du 

žmonės, jūrininkas ir tur
tuolis, laikėsi ant skevel
dros. Po dienos kitos jūri
ninkas pradėjo kalbėti:

“Blogai, mudu pražūsi
me!”

Turtuolis:
“Neplepėk nesąmones. 1st 

sigelbėsime, nes aš turftr 
užtenkamai pinigų...” rjf

2 p.-Laisve (Liberty)— Penkt, rugp. (August) 15* 1958
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< Žiūrint pro mano akinius
ANTANA VENCLOVA

Antanas Venclova negin
čijamai yra vienas įžy
miausių tarybinės Lietuvos 
rašytojų. Jo kūryba siekia 
daugiatomį tiražą. Rašyti 
jisai pradėjo gana anksti; 
dar gimnazijos suole. Tą 
darbą tęsė mokytojauda
mas, o kai smetoninis reži
mas iš tų pareigų jį atleido, 
kaip perdaug kairų, — jis 
pilnai atsidavė literatūrai. 
Jis rašė eilėraščių, prozos, 
kritikos, publicistikos ir ki
tais žanrais. Jis vertė Puš
kiną ir kitus rusų klasikus 
i lietuviu kalba. Pirmas di
delis jo veikalas bene tik 
buvo “Draugystė,” kurio 
dabar išėjo naujas leidimas. 
Nuo to laiko Antano Venc
lovos išleistų knygų bus il
goka lentyna . . ,

Paskiausiai pasiekę J. A. 
V-bes yra du tomai jo kelio
nės įspūdžių ir “Laikas ir 
rašytojai.” “Kelionė po Ki- 

( niją” ir kolektyvas “Mes 
.matėme Indiją,” kuriame 
'A. Venclovos parašyta du 
reportažiniai apsakymai ir 
poema “Motina Indija.” 
Tai nepaprastai įdomūs 
svetimųjų šalių aprašinėji
mai, intymūs jų žmonių 
portretai ir tenykščio gyve
nimo egzotika. Pav., skai
tyti apie Kinijos žmonių 
gyvenimą mums taip jau 
įdomu, kaip ir apie Lietuvą 
ar savo kraštą Ameriką. 
Kinijos - Tarybų Sąjungos 
draugystės sekretorius Ge 
Bao-Ciuanis, kuris buvo A. 
Venclovos vadovu Kinijoj, 
įvade i jo knygą sako:

“Prieš jus žinomo jūsų 
rašytojo Antano Venclovos 
knyga apie mano tėvynę — 
Kinijos Liaudies Respubli
ką. Kai pradėsite skaityti 
pirmuosius jos puslapius ji 
iš karto nuves jus į tolimą, 
^ums nežinomą šalį. Nors 

f geografiniu atžvilgiu mus 
nuo jūsų skiria tūkstančiai 
kilometru, tačiau kinu tau-O V • 

ta su lietuviu ir visomis ki
tomis tarybinėmis tautomis 
amžiams jungia nesugriau
nama draugystė.”

Tai gana šilti ir jaudi
nanti bendrosios draugys
tės žodžiai!

Knygoje “Mes matėme 
Indiją” Antanas Venclova, 
kaip pastabus turistas, ap
rašo tą pilną kontrastų ir 
nelygaus palikimo kraštą, 
kurį Anglijos imperialistai 
buvo okupavę per daugelį 
metu, kur badas ir skurdas 
buvo kasdienis varguome
nės palydovas. Pusi. 83- 
čiam A. Venclova sako:

“Nenumirti badu Indijo
je milijonams žmonių prieš 
kelerius metus buvo sudė
tinga problema. Ji nėra ga
lutinai išspręsta ir dabar. 
Nors Nerti yra didelė as
menybė, šviesus ir taurus 
žmogus, bet per kelerius 
metus jis ir jo vyriausybė 
negali padaryti stebuklo ir 
nualintos, apiplėštos 400 

[milijonų gy ven to j ų ša 1 i es 
pakeisti į tokį g ■? r o v ė s 
laipsnį, kuris ją apgintų 
nuo bado. Todėl už viešbu
čio sienų matai dar tą gy
venimą, kurį po ilgamečio 
viešpatavimo čia paliko ko
lonizatoriai angiai. Išėjusį 
iš viešbučio vartų į gatve 
tave apsiaučia senoji, am
žinoji motina Indija, kupi
na didžiausios išminties ir 
siaubingiausių priet a r ų , 
neapsakomo grožio ir pasi
baisėtinos n e š v a r o s , di
džiausiu turtu ir klaikaus 
skurdo. Kaip visa Indija, 
šių kontrastų kupinas ir 
šventasis Indijos miestas, 
auksabokštis Benaresas.”

Abi knygas puošia daug 
vaizdingų foto nuotraukų.

“Laikas ir rašytojai”
Trečioji A. Venclovos kny

ga, “Laikas ir rašytojai,” 
visai naujutėlė, išleista tik 
šiais metais Vilniaus Vals

tybinės grožinės leidyklos. 
Tai gražus, didžiulis 766- 
šių puslapių straipsnių ir 
apybraižų rinkinys, pada
lintas j keturis skyrius: 
“Metai ir problemos,” 
“Bendrakeleiviai,” “Meiste
riai, mokytojai, bičiuliai” 
ir “Jie gyveno mūsų tar
pe.”

“Pratarmės žodyje” auto
rius sako: “Ši knyga—rin- 
kinvs kai kuriu mano 
straipsnių apie literatūrą, 
knygas ir r a š y t o jus. 
Straipsniai rašyti įvairiu 
laiku ir įvairiomis progo
mis, prieš akis neturint iš 
anksto ištiso rinkinio pla
no. Tai aš laikau šiai kny
gai ir pliusų, ir minusų . . .

“Autorius į šią knygą įdė
jo vieną kitą straipsnį, ra- 
švta dar buržuazinės Lietu
vos sąlygomis. Juose rado 
atspindį tų metų literatū
ros kova su reakcija, su 
valdančiųjų sluoksnių pa
stangomis literatūrą pa* 
jungti fašizmo tarnybai, su 
d e k adentizmu, beidėjišku- 
rnu, įvairiomis antiliaudiš- 
komis literatūros srovėmis. 
Atrodo, kad mūsų tarybinė 
jaunuomenė turi žinoti apie 
šias kovas , . .

“Didžiąją knygos dalį su
daro apybraižos ir straips
niai, rašyti pokariniu laiko
tarpiu. Juose liečiami ne 
tik lietuvių, bet i)’ rusų bei 
kitų tarybinių tautų lite
ratūros reiškiniai. Viena 
kita apybraiža k n y g o j e 
skirta ir pažangiesiems Va
karų rašytojams . . . Pas
kutinį knygos skyrių suda
ro atsiminimai apie jau mi
rusius rašytojus, su kuriais 
autoriui teko susitikinėti 
arba ir artimai draugauti. 
Visi straipsniai, ruošiantis 
juos išleisti atskira knyga, 
iš naujo peržiūrėti ir kai 
kurie jų gerokai pataisyti.”

Tai toks, autoriaus žo
džiais, “Laiko ir rašytojų” 
turinys. Apie patį knygos 

turini teks kada nors vė
liau pakalbėti.

Šiuo metu Antanas Venc
lova rašo didelį tritomį so
cialiniai istorini romaną 
“Gimirtio dieną,” kurio pra
džia jau tilpo š. m. “Perga
lės” nr. 5-tam. Jo metme
nys gana įdomios, todėl ne
abejotina, kad ir visas ro
manas bus įdomus. Geriau
sios autoriui sėkmės jo kū
rybiniame darbe!

Seno Vinco rinktine
Pažangiosios Ame r i k o s 

lietuvių spaudos skaityto
jams yra gerai pažįstamas 
Seno Vinco slapyvardis, ku
riuo dengiasi Gibbstowno 
pilietis — Vincas Jakštys. 
Jis rašo apsakymus, vaiz
delius, feljetonus, eilėraš
čius, polemikas, publicisti
ką ir kas tik jam “po ran
ka” papuola. Tai lietuvių 
lite r a t ū r o s “Jack of all 
trades.” Pirmoji didelė jo 
prozos knygą išėjo 1929 m., 
o eilėraščių tomelis 1956 m. 
Gi šiais metais Valstybinė 
grožinės literatūros leidyk
la Vilniuje išleido jo geres
niųjų apsakymų knygą 
“Gyvenimo v e r p etuose,” 
kurioje telpa autoriaus at
siminimų pluoštas ir 17 pa
rinktų vaizdelių. Beveik vi
si jie paimti iš senesniosios 
amerikiečių per iodines 
spaudos. Knygos tiražas 
nemažas, 8,000 egz., pusi. 
374, kaina 6 rub. ir 90 ka
peikų.

Knygga daro gerą įspūdį: 
graži spauda, stipriai įriš
ta, su menišku aplanku, vi
duje įdėta autoriaus atvaiz
das, etc.

Senas Vincas, nuo pat 
vaikystės, savo ilgokame 
78-nių metų amžiuje išgy
veno visą vargų gamą. Lie
tuvoje jis piemenavo ir 
kriaučiavo. Atvykęs į Ško
tiją, jis savo likimą surišo 
s u lietuviais socialistais, 
kurie tuo metu grupavosi 
apie “Rankpelnį,” kurio 
pirmuoju redaktorium bu
vo Kleopas Jurgelionis. Gi 

čia, J. A. V-se,- jis visuomet 
ištikimai dirbo su kairiąja 
srove, savo visuomeninį 
darbą rišo su jos programa. 
Pramokęs rašyti, jis savo 
pastabas dėstė vaizdeliuose 
ir ilgesnėse apysakose. Se
nas Vincas tai geras sava
mokslio pavyzdys!

Gerai, kad Tarybų Lietu
vos veikėjai neužmiršta ir 
am-erikiečių įdėtų pastangai 
—leidžia kaikuriuos jų raš
tus. Išleista dalis raštų Se
no Vinco, A. Margerio; ne

LAISVES REIKALAI
Iš visos plačiosios Ame-, 

rikos ateina finansinės pa
ramos Laisvei. Labai gra
žus dalykas., kad visuomenė 
taip rūpestingai remia ap- 
švietos reikalą. Šiuo kartu 
aukomis parėmė Laisvę se
kamai:

Nuo Onų gegužinės (per 
A. Rodgers), Cleveland, 
Ohio ................. $20.00

St. Detroitietis ... 11.00
Joseph Wanagas,

Catskill, N. Y........ 6.00
K. Karpavičienė,
Brooklyn, N. Y. .. 5.00 

Karolina y Remeitis (at
minčiai vyro Antano),
Berlin, Conn......... 5.00

Stanley Meison,
Miami, Fla..............5.00

G. M., Miami, Fla. .. 5.00 
K. Bagužas,
Pittsburgh, Pa. ... 5.00 

Valys Bunkus,
Brooklyn, N. Y. ... 5.00

A. Velička,
Rego Park, L. I. .. 5.00 

Petras Gudelis,
Detroit, Mich.........5.00

A. Valungis,
Northport, L. I. .. 5.00 

Antanas Staniulis,
Hampton, N. J. .. 4.50

J. Vaitekūnas,
Montreal, Canada . 2.00

Po $1: J. Gerdauskas, 
Worcester, Mass.; C. Da
niels, Aliquippa, Pa; F. 
Bloznelis, Catskill, N. Y.; 
St. Wort, Brooklyn, N. Y.; 
Mike Sholis, Girardville,

užilgo žada išleisti L. Prū- 
seikos knygą. Tai jau ne
maža vilkaviškiečių kapsų 
plejada! Rojus Mizara at
stovauja Merkinės dzū
kams.

Reikia tikėti, kad šie Se
no Vinco rašiniai nebus 
paskutiniai. Ilgiausių jam 
metų ir geros sveikatos!

Sakoma, jog neužilgo 
Lietuvoje išeis ir amerikie
čių eilininkų geresniųjų ei
lėraščių antologija. Svei
kintina !

Pa., J. Vaitekūnas, New 
York City; J. Petrus, Ja
maica Plains, Mass.; A.Kiš- 
kiūnas, Newington, Conn.; 
J. Celkus, Piedmont, Cana
da; A. Grigaitis, Jennings, 
La.; P. Petrauskas, New 
York City; Mary Gaddis, 
Benton, Ill.; J. Gabraitis, 
Brooklyn, N. Y.; E. Kavo- 
lienė, Brockton, Mass. Wil
liam Lecky, Hartford, 
Conn., ir A. Latožius, Wa
terbury, Conn. 

• • •
PRIETELIŲ KLUBAS
Anna Krasnickas, So.
Coventry, Conn. $25.00 

A. Grigaitis,
Jennings, La.........25.00

Dėkuojame visiems sutei
kusiems finansinės para
mos laikraščiui ir turime 
džiaugsmo pranešti, kad 
dėka visuomenės gražiai fi
nansinei paramai Laisvė 
pasilaiko gražiai.

Laisvės Administracija

X-RAYS SPINDULIAI
Ligoninėse ir kai kurie 

daktarai turi X-rays maši
nas, kurių pagalba apžiūri 
ligonius. Tai dar ne senas, 
bet labai svarbus išradimas. 
1895 m. vokietys Wilhelm 
Conrad Roentgen išrado šį 
aparatą, todėl dažnai apie 
juomi kūno peršvietimą 
sakoma, kad tai padaroma 
“Roentgeno spinduliais”.

Garsinimai ir rūkymas
Amerikoje . garsin i m a i 

vaidina labai svarbią rolę. 
Yra. labai daug garsinimų 
agentūrų, kurios per metus 
turi $25,000,000 apyvartą.

Yra firmos, kurios kiek- 
vieneriais metais išleidžia 
milijonus dolerių garsini
mui savo produktų. Per 25 
metus Gordon Gin degtinės 
kompanija kas metai išlei
džia po $3,000,000 garsini-' 
mui. Gi White Scotch whis
ky kompanija per metus 
išleidžia po $800,000.

Tabako, papirosų kompa
nijų garsinimai daug kom
panijoms atsieina. Bet už 
papirosus kompanijos gau
na daug įplaukų. 1958 me
tais tik balandžio mėnesyje 
cigarečių kompanijos pa
siuntė į rinką 35,700,000,- 
000 papirosų. Numato, kad 
šiemet bus pagaminta 425,- 
000,000,000 papirosų.

1957 metais buvo sunau
dota 68,624,750 svarų taba
ko papirosams ir cigarams. 
1957 buvo pagaminta 6,113,- 
000,000 cigarų.

Yra žmonių, kurie rūko 
pypkes. Dar 4,000,000 ame
rikiečių traukia į nosį mil
telius — taboką.

KIEK AMERIKOJE 
YRA PARAPIJONŲ?

Tikrai sunku pasakyti. 
Šiomis dienomis tapo iš
leista “Metinė t Amerikos 
Bažnyčių Knyga.” Joje yra 
daug pasigyrimo.

Knygoje sakoma, kad 
šiandien Jungtinėse Vals
tijose yra 308,000 bažnyčių 
ir 103 milijonai parapijonų 
bei tų bažnyčių narių.

Knyga sako, kad kataliku 
bažnyčia turi 60,000,000 
parapijonų, o protestantų— 
tik 34,000,000. Žydų esą 
5,500,000. -

Viso Amerikoje yra 258 
religijos ir 350,000 kunigų.

Knyga teigia, kad šian
dien iš kiekvienų dešimties 
amerikiečių net šeši lanko 
bažnyčią.

Mokslininkai visaip aiški
no miego ir sapnų priežas
tis ir esmę. Dar vergovinė
je santvarkoje. kai kurie fi
losofai, poetai ir žyniai mė
gino suprasti miego ir sap
nų prgimtį. Daug dėmesio 
šiems klausimams skyrė ir 
senovės graikų filosofai. 
Pavyzdžiui, Heraklitas sa
kė, kad miegant į žmogaus 
kūną negali įeiti “dvasios,” 

^nes jutimo organai esą už
dari. Sokratas tvirtino, kad 
sapnai yra dieviškos kil- 

* mes. Tuo tarpu Demokri
tas ir Aristotelis manė, kad 
miegas ir sapnai kyla kaip 
smegenų veiklos rezultatas, 
kai organizmas netenka po
jūčių iš išorinio pasaulio.

Pirmieji mėginimai
Ir tik XIX a. pabaigoje 

pasirodė pirmieji mėgini
mai teoriškai iša i š k i n t i 
miego ir sapnų esmę. Pran
cūzu mokslininkai Ležand- 
ras .ir Pjeronas atlikinėjo 
'tyrimus su šunimis. Jie ne
leisdavo šuniui miegoti ke
lias paras ir paskui trupu
tį jo kraujo perpildavo ki
tam, išsimiegojusiam ir tik 
ką nubudusiam šuniui. Pa
starasis šuo tuoj pat užmig
davo.

Šie mokslininkai’ padarė 
išvadą, kad miegą sukelia 
tam tikras organizmo apsi- 
ftuodijimas, kad, baigiantis 
pienai, gyvuMo kraujyje at
siranda vadinamieji keno- 
toksinai, arba “miego nuo

MIEGAS IR SAPNAI
Rašo G. Cachajevias, Biologijos mokslų kandidatas

dai,” kurie migdančiai vei
kia gyvulį.

Šioje teorijoje yra šiek 
tiek tiesos. Tačiau, nurody
dama miego priežastį, ji ne
gali išaiškinti miego ir sap
nų esmės. Tą parodo tary
binio mokslininko P. K. A-į 
nochino tyrimai, atlikti su 
tarpusavyje suaugu s i a i s 
dvyniais. Šie dvyniai turėjo 
atskiras nervų sistemas, bet 
vieną kraujo apytakos sis
temą. Jeigu miegą sukel
tų kraujyje susikaupę keno- 
toksinai, arba “miego nuo
dai,” tai ir šie dvyniai tu
rėtų miegoti vienu metu. 
Tačiąu pasirodė visai kas 
kita: kai vienas dvynių 
stipriai miegodavo, kitas 
būdavo dar visai žvalus. Iš 
šių faktų matome, kad che
minė teorija, pagal kurią 
miegą sukelia “miego nuo
dai,” neturi tvirto pagrin
do.

Be to, chordinei teorijai 
prieštarauja ir daugelis ki
tų faktų. Pavyzdžiui, iš 
kasdieninio gyvenimo žino
ma, kad labai nuvargęs 
žmogus vėl jaučiasi žvalus 
ir lengvai gali dirbti, jei 
gauna nors 5 minutes nu
migti. Iš kitos pusės ma
tome, kad maži vaikai di
desnę paros dalį pramiegu, 
tuo tarpu seni žmonės mie
ga nedaug, bet jaučiasi la
bai žvalūs.

Vėliau šveicarų moksli
ninkas Hesas ir tarybinė 

mokslininkė A. V. Tonkich 
sukūrė “miego centro” te
oriją. Jie sako, kad galvos 
smegenyse yra mechaniz
mas, nuo kurio priklauso 
žmogaus miego ir budėjimo 
būsenų pasikeitimai. Ir iš 
tiesų, šie autoriai savo ban
dymais parodė, kad gyvulys 
užmiega dirginant atitin
kamą jo galvos smegenų da
lį elektros srove. Tačiau ir 
ši teorija negali pilnai išaiš
kinti miego esmės ir jo me
chanizmo.

Pavlovo mokymas
Pirmąsias tiesai artimiau

sias žinias šiuo klausimu 
pateikė rusų fiziologas I. 
P. Pavlovas ir jo mokiniai.

Žmogaus sąmonė — visos 
jo mintys, jausmai, troški
mai yra galvos smegenų 
darbo rezultatas, kai sme
genų žievėje sklinda du tar
pusavyje susiję procesai — 
sujaudinimas ir slopinimas.

I. P. .Pavlovas parodė, 
kad miegą; sukelia visoje 
didžiųjų pusrutulių žievėje 
paplitęs slopinimo procesas, 
kuris nusileidžia net į požie
vį. Miegą, t. y. slopinimo 
procesą, smegenų žievėje 
sukelia vienodi, monotoniš
ki, ilgesnį laiką užtrukę dir
ginimai, pavyzdžiui, mono
toniškas lektoriaus balsas, 
ritmiškas ratų dundesys. 
Prieš užmiegant, pirmiau
sia užmerkiamos akys, pas
kui darosi sunku nulaikyti 
galvą, nes suglemba kaklo

raumenys ir galva nusvyra 
ant krūtinės. Toliau atsi
palaiduoja viso kūno rau
menys ir žmogus gali net 
nugriūti, jeigu jis sėdi arba 
stovi. Vis dėlto yra žinomi 
atsitikimai, kai miegant 
kūno raumenys neatsipalai- 
duoja. Garsusis norvegų 
keliautojas F. Nansenas sa
vo knygoje “Nakties glūdu
moje ir ledynuose?’ rašo, 
kad jo palydovai '“nuvar
ginti ilgos kovos su kliūti
mis, kurias pakeliui į polių 
kiekviename žingsnyje iš-Į 
keldavo Arktika, šliaužė su 
slidėmis automatiškai ju
dindami kojas ir rankas— 
šliaužė miegodami.” Gali
ma nurodyti ir daugiau to
kių atsitikimų, kai, pavyz-' 
džiui, žmonės jodami už
miega ir nenugriūva iš bal
no.

Užmiegant slopinimo ži
dinys pirmiausia susidaro 
smegenų žievės centruose, 
susijusiuose su liežuvio ju
desiais, paskui pasklinda po 
visą smegenų žievę ir nusi
leidžia į požievį.

Tačiau retkarčiais’ žievė
je užsilieka slopinimo pro
ceso nepaliestos salelės. Šios 
salelės tarytum budi. Ėad 
ir kaip stipriai bemiegotų 
malūnininkas, jis tuoj pat 
pabunda, jei tik nors kiek 
pasikeičia įprastas malūno 
dundesys. Daugelį naktų 
nemiegojusi, išvargusi mo
tina gali ramiai miegoti 
kalbant ir triukšmaujant 
aplinkiniams, bet vos tik su
juda kūdikis, ji iš karto pa 
bunda. Tokių pavyzdžių 
yra labai daug.

Kiti bandymai
Daugelio moks 1 i n i n k u 

bandymai parodė, kad žmo
gus arba gyvulys darosi 
mieguistas ir tuo atveju, 
jeigu gausūs dirginimai iš 
išorinės aplinkos nebegali 
patekti į galvos smegenų 
žievę. Prof. Galkinas per
pjovė šuniui regėjimo, klau
sos ir uoslės nervus. Toks 
šuo ištisą parą miegojo. Vo
kiečių terapeutas Štrium- 
pelis turėjo pacientą, kuris 

I viena akimi nematė, viena 
ausimi negirdėjo, o jo oda 
taip pat buvo visai nejautri. 
Reikėdavo tik uždengti 
sveikąją akį ir ausį ir šis 
berniukas iš karto užmig
davo. Kyla klausimas — 
kuo paaiškinamas šis reiš
kinys? Tokiais atvejais mie
gas sužadinamas todėl, kad, 
nykstant dirginimams iš iš
orinės aplinkos, smegenų 
žievėje susilpnėja sujaudi
nimo procesas, o jį pakeičia 
slopinimas, kuris greit ir 
lengvai sklinda per smege
nų žievę.

Kas gali greit užmigti
Greit galima užmigti pri

silaikant pastovaus režimo 
gyvenime (laiko, tvarkos, 
aplinkos), tačiau sveikas, 
stipraus nervinio tipo žmo
gus užmiega bet kokiose, 
kad ir neįprastose aplinky
bėse. Be to, ne visiems žmo
nėms vienodai reikia miego. 
Čia labai svarbu amžius, 
gyvenimo sąlygos, įpročiai, 
sveikatos stovis, nervinės 
sistemos tipas ir t. t. Su
augęs žmogus normaliai tu
ri miegoti 7-8 valandas. 

Vaikai miega ilgiau, o pa
gyvenę žmonės trumpiau. 
Tačiau yra ir išimčių. Žino
ma, kad kai kurie žmonės 
gali normaliai dirbti miego
dami po 5-6 valandas per 
dieną. Pavyzdžiui, Napole
onas miegodavo 4—5 vai., 
Petras I — neilgiau kaip 5-6 
vai. per parą. Akademikas 
Bechterevas taip pat labai 
trumpai miegodavo, o vie
nok išgyveno 76 metus ir vi
są laiką buvo darbingas ir 
sveikas. Miegant slopinimo 
proceso apimtos smegenų 
žievės ląstelės ilsisi — tuo 
metu atkuriamas jų darbin
gumas. Tuo pagrįsta ir gy
domoji miego įtaka. Mūsų 
šalyje miegu gydoma dau
gelis įvairiausių ligij.

Hipnozė ir sapnai
Išaiškinus fiziologinę mie

go prigimtį, susidarė gali
mybė teisingai suprasti 
reiškinius, kurie ilgą laiką 
buvo paskendę prietarų 
migloje. I. P. Pavlovas ir 
jo mokiniai nustatė, kad 
hipnozė taip pat yra mie
gas, tiktai ne pilnas, o da
linis. Hipnozės metu kai 
kurie galvos smegenų žie
vės punktai lieka nepaliesti 
slopinimo proceso. Per šiuos 
budinčius miegančių smege
nų punktus yra palaikomas 
ryšys su išoriniu pasauliu 
ir per juos hipnotizuotojas 
veikia pacientą. Hipnoti
zuojamas žmogus girdi tik 
hipnotizuotojo balsą, ku
riam jis visiškai paklusta. 
Pavlovas nurodė, kad hip
nozės metu didžiųjų pusru
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tulių žievėje yra apriboja
mas slopinimo proceso skli
dimas. o ir pats slopinimo 
procesas nėra labai gilus ir 
intensyvus.

Tirdamas galvos smegenų 
darba, I. P. Pavlovas nusta
tė kelias pereinamąsias sta
dijas nuo susijaudinimo iki 
slopinimo proceso. Tai išly
ginamoji, paradoksinė ir 
ultraparadoksinė s t a dijos. 
Šias stadijas L P. Pavlovas 
pavadino hipnozinėmis.

Normaliomis salyg o m is 
dirginant budinčias smege
nis stipriais dirgikliais, su
keliama stipri jų reakcija, 
o silpni dirgikliai sužadina 
silpną reakciją. Tuo tarpu 
hipnozinių stadijų metu 
smegenų reakcijos į tuos 
pačius dirgiklius yra iš
kraipomos. Pavyzdžiui, pa
radoksinėje hipnozės fazėje 
smegenys i silpnus dirgik
lius atsako stipriomis reak
cijomis ir priešingai—silp
nai reaguoja | stiprius dir
giklius. Ypatingas ir keis
tas hipnotizuoto žmo gaus 
elgesys paaiškinamas tuo, 
kad jo galvos smegenyse 
tuo momentu vyraują kuri 
nors iš ką tik aprašytų hip
nozės fazių.

Kas yna sapnas?
Visais laikais žmones do

mino sapnų klausimas. Ta
čiau dar ir. dabar dauguma 
tikinčiųjų ir prietaringų 
žmonių sapnus laiko kažko
kia nesuprantama, paslap
tinga jėga. «

(Tąsa 4-tam pusi.)
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k EUGENIJA’ TAUTKAITE

Takais takeliais į didi kelią
Laukiau-sula ūkia 11

I (Tąsa)
I Draugai man pranešė, kad Karolį per- 
( kėlė į koncentracijos stovyklą, o po ke- 
{ lių dienų—kad jis pabėgo, bet kur jis ir 
* ką veikia—nežinojau. Vėliau paaiškėjo, 

kad kelionėje Karoliui atsitiko nelaimė: 
Švenčionyse jis pateko i lenkų žvalgybos 
rankas. Tik po trijų mėnesių gavau ka
lėjime žinią, kad jis laimingai pasiekė 

i Maskvą. Tai buvo man didelis džiaugs
mas.

Tuo metu pradėjau sirguliuoti. Pasi
tikrinus pas gydytoją, pasirodė, kad ma
no plaučiai apimti tuberkuliozės. Gydy
tojas pasiūlė man rašyti malonės prašy
mą. Aš, žinoma, atsisakiau ir patariau 
jam daugiau tokių žeminančių mane da
lykų nesiūlyti. Jis buvo labai nustebęs, 
kad aš “tokia jauna ir tokia principin
ga.” “Po pusės metų mirsi, nes sergi 
greitąja džiova,” — pasakė jis, norėda
mas mane išgąsdinti. Nors tokia žinia 

į' buvo labai nemaloni, bet vis tik nuta
riau, kad geriau mirti, negu nulenkti 
savo galvą priešui.

Grįžusi į kamerą, papasakojau viską 
savo draugėms ir prašiau laikytis atsar
giai, kad neužsikrėstų. Iki šiol, nežini- 
dama savo ligos, nesisaugojau ir galėjau 
užkrėsti kitas, — ta mintis dabar labai 
mane graužė.

Netrukus gavau kaltinamąjį aktą už 
priklausymą komunistų partijai ir kom- 
jaunimui. Byla buvo perduota kariuo
menės teismui. Sveikata sparčiai men
kėje, vakarais karščiavau. Visi draugai 
labai susirūpino mano sveikata ir sten
gėsi padėti. Kai kurie (pvz., Glinterš- 
čikas), gavęs iš namų ko nors geresnio, 
skanesnio, persiųsdavo man. Aš labai 
negerai dėl to jaučiausi, vienu metu bu
vau nustojusi priiminėti tas dovanas, 
nes žinojau, kad draugų namiškiai iš 
paskutinių savo menkų lėšų nori pada
ryti jiems malonumą, nuperka šokolado, 
saldainių, o jie, net neragavę tų skanu
mynų, persiunčia man. Tas draugų ge
rumas labai mane jaudindavo.

Netrukus šyptelėjo laimė i)’ grįžo vil
tis gyventi.

Vieną dieną visai netikėtai mane iš
šaukė į kalėjimo raštinę. Ten radau Ta
rybų Rusijos diplomatinės misijos atsto
vą, su kuriuo pasikalbėjusi supratau, 
kad manimi rūpinasi. Parašiau pareiš
kimą, kad noriu priimti Tarybų Sąjun
gos pilietybe ir išvykti į Maskvą.

Slinko ilgos, nuobodžios kalėjimo dre
nos, nors mes stengėmės jas visaip įvai
rinti: mokėmės, skaitėme knygas, pasa
kojome jas ir 1.1. Daug įvairumo ir ner
vų įtempimo mums atnešdavo revoliuci
nių švenčių minėjimai. Tomis dienomis 
visada kildavo rimti konfliktai su kalė
jimo administracija.

Nutarėme paminėti Tarptautinę mo
ters dieną, kovo 8-tąją. Iš pat ryto ka
meroje buvo jaučiama šventiška, pakili 
nuotaika. Prie krūtinių prisikabinome 
raudonus ženkliukus. Praevdėme pasi
kalbėjimą apie moterų dienos reikšmę, 
deklamavome atitinkamus eilėraščius. Iš 
pat ryto pro langą mus pasveikino Bro
nius Pušinis-Leonas. Priėjusios prie lan-

Pagaliau suradau akmenuką, bet man 
'atrodė, kad jis guli ne toje vietoje, kur 
turėtų būti. Papasakojau viską Karoliui. 
Nutarėme, kad j*s pasiliks čia, miške, ir 
lauks manęs grįžtant. Aš viena nuėjau į 
Jono Taurinsko vienkiemį. Ėjau atsar
giai, per daržus. Man perlipus per tvo
rą ir Sulojus šuniui, sugirgždėjo klėties 
durys, ir pasigirdo Jono balsas:

—Kas čia?
AtsiliepDu. Paž’nęs balsą, jis. bėgte 

pribėgo prie manęs.»
—Ar viskas pas tave tvarkoje-—pa

klausiau.—Aš šiandien ne viena.
—Tvarkoj, tvarkoj. Vesk čionai. Ar 

tik ne “Senį” kartais atvežei?—smalsiai 
užklausė Jonas. Aš nieko neatsakiau, tik 
šyptelėjau. Jis suprato ir labai nudžiugo.

Pradėjo aušti lytas, toks puikus, kokių 
maža būna rudenėjant. Per daržus vėl 
išėjau į taką ir greit pasiekiau mišką. 
Karolį radau sėdmtį ant kelmo, vis labai 
gerai nusiteikusį. Jo veidas švytėjo 
Ižiaugsmu ir pasitenkinimu, ypač kai 
pranešiau, kad pa5 Joną Taurinską vis
kas tvarkoje.

—Kaip čia gera miške! Išsiilgau kai
mo, gamtos, m^ku, laisvų laukų,—tyliai 
kalbėjo Karolis.

Tas jo beveik vaikiškas džiaugsmas 
buvo man gerai suprantamas: sunku nuo
lat gyventi giliame pogrindyje, slapstan
tis svetima pavarde, per dienas sėdint 
užsidarius kambaryje, tik tamsiais vaka
rais, naktimis išeinant į miestą. Įkyrus 
toks gyvenimas.

Pas Joną Taurinską mūsų jau laukė. 
Vaikai buvo prikelti ir išsiųsti apsaugai: 
jeigu kas nors eitų į vienkiemį, jie tu
rėjo iš anksto duoti žinią. Šeimininkė 
jau suskubo paruošti mums pusryčius.

Tokių moterų, kaip Jono Taurinsko 
žmona, nedaug tekdavo sutikti mūsų 
draugu šeimose. Su didžiausiu dėkingu- 
mu prisimenu ją. Nors ji nepriklausė 
partijai, bet buvo mūsų artima pagalbi
ninkė, daug padėjo mums sunkiame po
grindžio darbe. Taurinskų vienkiemyje 
rasdavo prieglaudą ir širdingą užuojautą 
kiekvienas draugas, kuris, keliaudama5 
Žemaitijos takais, užsukdavo čia. Ne 
kartą teko ir man sušalusiai, lietuje 
permirkusiai, alkanai rasti čia širdingą 
motinišką globą ir užuojautą. Taurins- 
kienė nebuvo panaši j tas mūsų draugų 
žmonas, kurios mėgdavo savo vyrus ati
traukti nuo pavojingo partijos darbo ir 
stengdavosi kad komunistai rečiau pas 
juos lankytųsi. Atvirkščiai, ji stengėsi 
padėti vyrui, pavojaus metu apsaugoti, 
perspėti.

1922.m. naktį iš rugpiūčio penktos į 
šeštą įvyko Lietuvos Komunistų partijos 
Mažeikių parajonio konferencija. Pirma
sis konferencijos posėdis vyko partijos 
nario, mažažemio valstiečio Prano Lau
rinaičio (Didžiojo Tėvynės karo metu vo
kiečiai jį sušaudė), gyvenančio netoli 
Tirkšlių, jaujoje.

Gerai atsimenu tą vaizdą, kaip, einant 
per žemutes dureles, tokiems vyrams 
ka'p Karolis Požėla teko gerokai susi
lenkti. Mažytėj, prirūkusioj jaujoj ant 
medinių karčių džiūvo javai. Nelygios 
aslos viduryje stovėjo stalelis, ant kurio 
spingsoo žibalinė lempelė, nušviesdama 
stalą ir pasieniai sant suolų sėdinčių 
draugų veidus.

Į konferenciją susirinko visų Mažei
kių parajonio komunistų partijo5 orga
nizacijų, t. y. Mažeikių, Tirkšlių, Pievė
nų ir Viekšnių kuopelių, atstovai. Pie
vėnų kuopelės atstovas buvo Juozas Gare
lis, tada dar visai jaunas. Jis laikėsi la
ba1 kukliai. (J. Garelis žuvo Kauno sun
kiųjų darbų kalėjime 1939 m.) Pirmi
ninku buvo išrinktas Jonas Taurinskas, 
o sekretorium—aš. Dienotvarkėje buvo 
šie klausimai: 1. pranešima5 apie tarp
tautinę padėtį, 2. kuopelių ataskaitos, 
3. darbas ka'mo jaunimo tarpe ir 4. ei
namieji reikalai.

Pranešimą apie tarptautinę padėtį pa
darė CK atstovas Karolis Požėla. Ant
rasis dienotvarkės punktas — kuopelių 
ataskaitos — sukėlė daug ginčų. Tą 
naktį buvo suskubta išklausyti Mažeikių 
miesto kuopelių (tuo metu ten buvo dvi 
komunistų partijo5 kuopelės iš darbinin
kų) ataskaitas. Jos buvo smarkiai kriti- 
kuojamos už tai, kad nepakankamai dirbo 
profsąjungose, kad nesuorganizavo jau
nimo sekcijų prie profsąjungų. Išklau
sius Tirkšlių miestelio kuopelės ataskai
tos, taip pat buvo nurodyta, kad per ma- 
žai nuveikta lauko darbininkų tarpe, kad 
profsąjungų darbas yra nepakankamai 
išvystytas, trūksta aktyvumo, nors ku
buose ir veikia kai kurie saviveiklos rate
liai, pvz. ,dramos, choro. Parajonio ko
miteto ataskaitoje buvo pažymėta, kad 
per tą laikotarpį parajonis pasiekė vis 
dėlto ir šiokių tokių laimėjimų: komu
nistų kuopelės išaugo, kai kur pavyko 
sėkmingai suorganizuoti mitingus ir 
ruošti mases pasipriešinimui.

Tą naktį nebespėjome aptarti kitų 
klausimų: pradėjo aušti, ir reikėjo skirs
tytis. Ką1 mes išėjome iš jaujos, rytuose 
jau tekėjo saulė. Nuo pelkėtų pievų 
skleidėsi rūkas. Mudu su Karoliu siau
rais lauko takais nužingsniavome tiesiai 
pas J. Taurinską. Ten išsimiegoję tvar
kėme mano parašytu5 protokolus.

Antrą konferencijos naktį posėdis bu
vo suorganizuotas kitoje vietoje, — to 
reikalavo konspiracijos taisyklės. Visą 
organizacinį darbą atliko Jonas Taurins
kas; jis mokėjo viską sutvarkyti taip, 
kad net Pe draugai, kurie gyveno netoli 
jo, nesuprato, kur ji5 juos nuvedė.

(Bus daugiau)
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Laukiau-sulaukiau! Nušvito aušrine!
Džiaugsmo sparnai pakuteno krutinę!

VėJ nuaidėjo nutrūkus daina— 
Himno jaunučio širdis kupina!

Mielas, mieliausias Juozuk Avižom !
Vėl susisiekt-—tai švelniausia malone!

Saldūs aidomušiai metų jaunų—
Skamba nata mylimiausių dainų!

Šitiek metelių kaip sapnas praėjo,—
Persakyk visą tu man Odisėją—

Tą epopėją titano darbų,
Kaip jis išdrįso prieš valią dievų . . .

Per penkiasdešimt ir ketvertą metu
Mes nesimatėm . . . Tai ilga, tai reta!

Beitgi laiškai mus sujungia nūnai— 
Tėviškėn traukia iškėsti sparnai.

Traukia iškėsta ranka magnetinė . . .
Pasų tik šaukia minia tūkstantinė—

Pašportų! pasų tų mum kad greičiau!
Štaigi vaivorykštė ! štai pamačiau !

žavesiu moja artyn laumės juosta: 
Kelias nutvisko į Klaipėdos uostą . . .

Laukiu nostalgiškai, laukiu, Juozuk:
Savo istoriją rašyk, neužtruk.

Jonas Kaškaitis
1958. VII. 14

■ Surastoji laimė
Vis šalis gimtoji atmintyje glūdo: 
Vaidenasi kalvos, kloniai, ir upeliai, 
Ir miško tankynė, branda mūsų grūdo, 
Išmarginti skurdo keliai ir takeliai.

Tarp vaizdų malonių laukuos’ ir miškelyj 
žaidžiau, bėginėjau, nors nedalia spaudė, 
O dienos vis bėgo, kaip vanduo upelyj, • 
Kai vaikiškas protas svajonėles audė.

Kuomet palydėjo ir mane vaikystė, 
Turėjau į darbą kasdieninį stoti, 
Keitėsi svajonės, spėkos išsivystė, 
Nuo tada ir laimės pradėjau ięškoti.

Ir taip aš ieškojau išsvajotos laimės 
Ir net atsidūriau už jūrų platybės,
Teko pernešt skurdo, ir vargo, ir baimės, 
Bet neteko rasti laimės nei teisybės.
Visur mane gaubė įžūlus likimas, 
Nedalia vienoda visur man aidėjo, 
Nesėkmės siaubingas visur sutelkimas 
Vienišą klajoklį įkyriai lydėjo.

Gauboje bevilties blaškausi kaip šapas, 
Pakliuvęs į srovę sriaunojo upelio.
Svajojau: Ar versis kitas buities lapas, 
Ar teks atsidurti ant laimės takelio?

Nelengva man buvo tąjį taką rasti,
Tąjį, kuris liaudį į gerovę veda . . .
Tik kai tą žygiuotę išmokau suprasti— 
Ji ieškomą laimę man į širdį deda.

M. Kadugys

Miegas ir sapnai
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Giliai miegant, kai visa 
smegenų žievė ir žemesnieji 
galvos sniegenų skyriai yra 
apimti slopinimo proceso, 
paprastai, nieko nesapnuo
jama. Ir priešingai, pavir
šutiniškai miegant, sapnuo
jama.

Sapnai pasirodo arba tik 
ką užmigus, kai slopinimo 
procesas dar nėra paplitęs 
po visą smegenų žievę, arba 
paryčiui prieš pabundant, 
kai slopinimas pradeda pa
mažu silpnėti ir smegenų 
žievėje atsiranda daug bu
dinčių punktų.

Iš kur atsiranda sapnuo
se matomi vaizdai? Apla
mai sapnuose atsi spindi 
šiek tiek pakitęs mūsų gy
venimo būdas. Rusu fizio
logijos tėvas I. M. Sečeno- 
vas kalbėjo, kad sapnai yra 
“įprastų įspūdžių neįpras
tos kombinacijos.” Papras
tai, niekada nesapnuoji to, 
ko niekada nesi girdėjęs, 
matęs, susitikęs, galvojęs 
ar daręs. Visi žmogaus gy
venimo įvykiai, dirginimai 
palieka smegenyse pėdsa
kus, prisiminimus, kurie vė
liau sapnuojami keistų ir 
ryškių vaizdų pavidalu. Pa
vyzdžiui, jei vakare žmo
gus dirbo laboratorijoje, tai 
naktį jis sapnuoja labora
toriją ir joje naudotus įran
kius.

Žmogaus sapnų pobūdis 
taip pat priklauso nuo iš
orinių ir vidinių dirgiklių, 
veikiančių j a m miegant. 
Pavyzdžiui, jei prie mie
gančiojo ausies zirzia musė, 
jis sapnuoja riaumojantį 
žvėrį. Jeigu miegant ima 
šalti neapklotos kojos, žmo
gus sapnuoja brendąs per 
upelį. Jei miegančiam prie 
nosies prikišama gėlė arba 
kvepalai, jis sapnuoja kve
palų parduotuvę. Jei mie
gant ant kairiojo šono pri
spaudžiama širdis, labai 
dažnai sapnuojami įvairūs 
košmarai — kritimas i be
dugnę, smaugimas.' Prof. 
Popovas tvirtina, kad mie
gant įvairūs to momento 
dirgikliai veikia nervines 
ląsteles, kuriose vyrauja 
viena ar kita hipnozės fa
zė. Jau buvo kalbėta, kad 
paradoksinėje fazėje silpni 
dirginimai sukelia tokį pat 
efektą, kurį normaliose są
lygose sukeltų tk daug stip
resni dirginimai. Tuo tik ir 
galima paaiškinti, kad pri
siminimų pėdsakai sužadi

na ryškius vaizdus, kurie 
labai primena tikrus įvy
kius.

Gyvenime net nepastebi
mi silpni dirginimai dažnai 
smegenyse palieka pėdsa
kus, kurie, susidarant sap
nų vaizdams, taip pat atlie
ka nemažą vaidmenį. Įsivy
ravus galvos smegenyse pa
radoksinei fazei, šie nežy
mūs pėdsakai iškyla žmo
gui miegant ir sapne atku
riami seniai pamiršti įvy
kiai ir daiktai. Taip pat ži
noma, kad kai kurie prisi
minimai sapne yra labai iš
kraipomi. Neretai vienas 
vaizdas pereina | kitą, o 
„kartais jie susilieja į vieną 
ir pan.

“Pranašiški sapnai”
Kartais žmogus sapnuoja 

susirgęs viena ar kita liga, 
o po kiek laiko taip ir įvyks
ta. Remiantis tokiais atsi
tikimais, paprastai, kalba
ma apie “pranašiškus sap
nus.” Tikrovėje nėra jokių 
“pranašiškų sapnų.” To
kiais atvejais prieš suser
gant būsimos ligos židinio 
vietoje pasireiškia dar visai 
silpni dirginimai, kurių 
žmogus nemiegodamas dar 
negali jausti.

Sapnams būdinga, kad jie 
užima labai maža laiko. 
Per kelias minutes žmogus 
nukeliauja tolimiausią ke
lią. Prancūzų mokslininkas 
Mori sapnavo, kad jis atsi
dūręs kažkur toli nuo Pary
žiaus, tačiau sužinojęs, kad 
prasidėjo pranc. revoliucija, 
jis grįžo atgal, kovojo už 
revoliuciją, pateko į nelais
vę ir buvo pasmerktas gil
jotinuoti. Sapnas nutrūko 
kartu su giljotinos peilio 
smūgiu. Miegantysis nubu
do nukritus metaliniam lo
vos galo virbui ant pakau
šio. Tuo būdu šiam turinin
gam sapnui pasapnuoti už
teko momento, kol nukrito 
lovos galo virbas ir miegan
tysis atsibudo.

Aukščiau išdėstyti faktai 
rodo, kad tokių sudėtingų 
reiškinių, kaip miegas, sap
nai ir hipnozė, pagrinde 
glūdi fiziologiniai mecha
nizmai. Šie faktai taip pat 
parodo, kad idealistinis, re- 
liginis-mistinis miego, sap
nų bei hipnozės aiškinimas 
yra ištisai' pramanytas ir 
nemoksliškas.

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kaina 
$12.00 metams.

TSRS IR KINIJA
Maskva. — Tarybų Są

junga ir Kinija pasiraš^ 
bendrosios ekonominės pa
galbos sutartį. Tarybų Są
junga suteiks Kinijoje dėl 
50 įmonių įrengimus: meta
lurgijos, elektros gamini-r 
mo, chemijos ir statybos.

Kinija atmokės Tarybų 
sąjungai žaliadaikčiais. Ki
nijoje labai gerai užderėjo 
javai. Vyriausybė praneša, 
kad neužilgo Kinija pra
lenks kapitalistines šalis ja
vų, mėsos, riebalų ir alie
jaus pasigaminime.

ANTRAS SUBMARINAS 
PLAUKĖ PO LEDAIS
Washingtonas. — Kari

nis laivynas praneša, kad ' 
antras Jungtinių Valstijų 
submarinas, plaukdamas po 
ledais, buvo pasiekęs Šiau
rės polių. Jis išplaukė iš 
New London, Conn., nu
plaukė iki poliaus ir grįžo 
atgal.

Ammanas. — Jungtinių 
| Valstijų orlaivyno koman- 
dieriai pasisakė, būk jie 
daugiau neskraidys per Iz-^

ĮVAIRIOS ŽINIOS
JORDANAS ATŠAUKĖ 
SAVO J. T. ATSTOVĄ
Ammanas. — Jordano 

karalius Husseinas atšaukė 
iš Jungtinių Tautų savo at
stovą Baha-Din-Toukaną. 
Karalius sako, kad jo at
stovas užima skirtingą po
ziciją, kaip karalius.

raelį. Diplomatai spėja, kad 
tas yra tik tol, kol posė
džiauja Jungtinių Tautų 
asamblėja.

Taipei. — Čiangkaišeki- 
niai tvirtina, kad Kinija 
sutraukė daug jėtų rūšies 
karinių lėktuvų į pajūrį.

PREZIDENTAS VETAVO I 
ATOMINĮ LEDLAUŽĮ 
Washingtonas. — Buvo 

nutarta pastatyti kraštų 
apsaugos reikalams galingą 
atominės jėgos ledlaužį. 
Bet Eisenhoweris vetavo. 
Ledlaužio pastatymas atsi
eitų iki $60,000,000.

Senatorius. W. G. Magnu
son, iš Washingtono valsti
jos, smarkiai kritikuoja šį 
prezidento nuosprendį.

Damaskas. — Sirijos vy
riausybė praneša, kad 
Jungtinių Valstijų karo 
lėktuvai jau kelis kartus 
skraidė virš jos teritorijos. 
Sirija protestuoja prieš to
kį elgesį ir ketina apšaudy
ti juos.

PAGALVOKIT!
Chicagoje yra daugiau 
lietuvių negu Vilniuje 

arba Kaune.

Užsisakykite 
Dienraštį

Susipažinkite su Chicagos 
lietuvių ekonominiu ir kul
tūriniu gyvenimu. Be to, 
Vilnyje rasite daug žinių l 
apie lietuvių gyvenimą .to\J 
limuose vakaruose ir centri-^r 
nėse valstijose.

Dienraštis Vilnis yra turi
ningas raštais ir žiniomis iš 
Amerikos ir viso pasaulio 
mokslinių ir politinių įvykių.

Kaina $10.00 metams

3116 So. Halsted Street 
Chicago 8, III.

j

Į

So. Boston, Mass

PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Piliečių Khubas, 

South Boston, Mass.

Rugpiūčio 24 August 
Lietuvių Taut. Namo Pušyne

Keswick Road ir Winter St., Brockton (Montello), Mass. *

Pietums bus duodama lietuviškų dešrų ir kit. skanėsių 
Taipgi bus ir tinkamų gėrimų.

Visų patenkinimui gros plokštelių muzika 
Visą Bostono visuomenę kviečiame atsilankyti, 

nes čia linksmai praleisite popietį.
Rengėjai

LIETUVIAI ATIDARĖ VASARNAMĮ 
Puikios Jūrų Maudynes Prie Pat Namo 

Išrenduojame apartmentus po 2, 3, ir 4 kambarius.

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

Užsisakykite vietas laišku arba telefonu.

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

Telefonas 5-2338

*

m



BALTIMORE, MD. New Jersey naujienos
Daugiau bedarbių

Vietinėje spaudoje daž-į 
nai pasirodo straipsnių ši-, 
tokiais antgalviais: “Labor ! 
picture is brightening”. Bet; 
tai yra tik popieriuje, kad 
nuraminti bedarbius, kuriu 
vien Baltimorėje yra 58,- j 
800, kaip paskelbė “Dept, of 
Employment Security”.

Bethlehem Steel Co., Key 
Highway, laivų statymo ir 
taisymo fabrikas jau palei
do iš darbo virš 2,000? Glin 
Martin Co., Middle River 
orlaivių gaminimo fabrikas 
paleido iš darbo 2,500 dar
bininkų. Building & Con
struction Co. paleido 4,000 
darbininkų.

J. Mattes, prezidentas 
automobilistų unijos lokalo 
No. 239, raportavo, kad au
tomobilių gaminimo darbi
ninkai daugiausiai nuken
tėjo, bet jis savo raporte 
nepasako, kiek darbininkų į 
paleista iš darbo. Mat, jis, 
kaip valdžia ir kompanijos, 
kalba apie tai, kad netru

kus grįš “geri laikai”.
Siuvimo industrija palei

do virš 3,000 darbininkų, o j 
kiti nepilną laiką dirba. 
Bethlehem Steel Co. Spar
rows Point fabrike atleido 
iš darbo 3,000 darbininku. 
Gi Chemical fabrikas palei
do 2,100. Tai tik skaitlinės; 
kiek dideli fabrikai ir dirb-1 
tuvės atleido darbininku, o 
jų atleido ir mažesni.

Geležinkelių darbininkai 
gal būti daugiausiai nuken
tėjo. B. ir O. Co. geležinke
lių Mt. Clare fabrike pir
miau dirbo 4,000 žmonių, o 
dabar tik 400. Vagonų 
taisymo fabrike dirba tik 
keli desėtkai darbininkų; 
taip pat ir pasažierinių va
gonų fabrike, garvežių ir 
diselių šapos yra apytuštės. 
Petrinų ir kabinų šapos yra! 
jau visai uždarytos. Ten iri 
alš dirbau. Nedarbo apdrau

sta jau pasibaigė, naujo dar
bo niekaip negalima susi
rasti. Štai tau ir “American j 
way of life”.

.-----

Prieš kelias dienas laik
raštis “The Sun” įtalpino 
straipsnį vardu “End of! 
the world” (svieto pabai
ga). Atrodo, kad straips
nis parašytas religinio fa
natiko. Ir tai jau nebepir- 
mu kartu tokių nesąmonių 
tenka matyti.

1907 m., kada buvau “gri- 
norius”, dirbau Dilenville 
Coal Co. mainose Ohio vals
tijoje, tai kada norėjai gau- 

■ ti darbo, tai turėjai sutik
ti su kompanijos “socializ
mu”. Turėjai gyventi kom
panijos name, jos krautu
vėje pirktis maistą, drabu
žius, darbo įrankius. Kas to 
nedarė, tas netekdavo dar
bo.

Anglies kompanija pa
statė ir katalikišką bažny
čią iš stačių le^tų, panašią 
j garažą,tik kryžius ant jos 
stogo ir skyrė ją nuo gara- 

' žo. Gavo lenkų tautos kuni
gą, kuris tik lenkų kalbą 
ir mokėjo.

Gi kasyklose dirbo įvai
rių tautų žmonės. Kada ita
lai, vokiečiai, lietuviai ir 
francūzai katalikai norėjo 
atlikti išpažintį, jie negalė
jo susikalbėti su lenku ku
nigu. Tada lenkų kunigas 
patvarkė, kad kiekvienas 
jam savo griekus sakytų sa
va kalba, nors jis tos kaL 
bos nesuprato, bet “atleis
davo” nusikaltimus ir pirš
tu parodydavo į altorių, 
kad gali eiti ir priimti sak
ramentą.

KVas kunigas buvo gudrus.

Kada jis pamatė laikrašty
je, kur buvo rašoma apie 
svieto pabaigą, tai pasakė 
lenkiškai karštą pamokslą, 
kurio turinį jo šalininkai iš
aiškino kitomis kalbomis. 
Kunigas sakė, jeigu dar 
kurie turite dolerių, tai 
juos atiduokite bažnyčiai, 
“nes jie jums vis vien jau 
daugiau nereikalingi, ka
dangi ateina svieto pabai
ga”.

Atsirado tokių, kurie pa
tikėjo ir visus savo taupi- 
nius atidavė kunigui. Jie 
nėjo į darbą, laukė svieto 
pabaigos. Bet jos nebuvo. 
Tada buvo ir tokių, kurie 
nuėjo pas kunigą ir prašė 
grąžinti jiems dolerius. Ku
nigas tokiems atsakė, kad 
jie pinigų negali atgauti, 
nes jis už juos išmeldė die
vo, kad nebūtų svieto pa
baigos.

Taigi perskaitęs laikraš
tyje “The Sun” tą straipsnį 
prisiminiau, kad tai yra 
senas būdas apgaudinėti 
mažiau susipratusius žmo
nes.

Senas Baltimorietis

Plymouth, Pa.
LDS ir LLD kuopų pik

nikas įvyks 31 d. rugpjūčio 
(Aug.), tai yra paskutinę 
diena šio mėnesio. Pikni
kas įvyks toj pačioj vietoj— 
Kazlauskų farmukėj. Pra
sidės 12 vai. dienos laiku. 
Užkandžiais ir gėr i m a i s 
piknikieriams rūpintis ne
reikės, nes visko bus i va lias.

Kaip jau žinote, praei
tame piknike oras buvo ga
na vėsus, todėl daugelis 
piknikierįų barė rengėjus, 
kam tokiam vėsiam ore 
rengėme pikniką. Jie sakė: 
dėl tokio vėsaus oro dauge
lis žmonių susilaikė ir neat
vyko į jūsų pikniką.

Bet mes nesijaučiame kal
tais, nes iš anksto oro at
spėt negalime. Bet, gerbia
mieji draugai ir simpati- 
kai, šiam piknikui galime 
tikėtis gero, visiems palan
kaus oro, tad nė vienas ne
pasilikite namie, o visi bū
kite šiame gražiame mūsų 
piknikėlye.

O jei ir vėl kas nepapras
to įvyktų su oru—labai ly
tų ar ką, tai piknikas įvyk
tų rytojaus dieną, tai yra 
Darbo dienos šventėje (La
bor Day).

Kelias į pikniko vietą, ma
nau, visiems jau žinomas. 
Kai matysite 415-tą kelią, 
kuris veda į Harveys Lake, 
tai pro “Amusement Park” 
pravažiavę sukite į dešinę 
tuo- pačiu 415 keliu, kuris 
iveda i 29-ta kelia, ir čia 
jau rasite mūsų pikniką. 
Nuo Harveys Lake bus tik 
viena mylia.

Rengimo Komisija

SUBMARINAS PLAUKE 
1,800 m. PO LEDAIS

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų atominės jėgos 
varomas submarinas “Nau
tilus” praplaukė 1,830 my
lių po Lediniuotojo didjūrio 
ledais. Jis tą kelionę atliko 
į 90 valandų. Tai pirmoji to
kia ilga kelionė po ledynais.

ATLANTIC CITY, N. J.
Norintieji vietos atostogoms ar 

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

P. & B. NAVALINSKAI
8 South Congress Ave.

Atlantic City, N. J.

(76-80)

Rugpjūčio 9 d. Feliksas 
M u z i kevičius, gyvenantis 
19 W. 46th St., Bayonne, 
rimtai susirgo. Pirmu kar
tu kraujas prasimušė, bet 
be jokių gyduolių sustojo. 
Tačiau antru kartu pasi
kartojus daktarui buvo sun
ku kraują sulaikyti ir tik 
nuvežus į ligoninę tai pada
ryta. Kraujo daug nutekė
jo ir reikėjo kraujo trans- 
fūzijų, kad sveikatą sustip
rinus. Kraujo suteikė jo 
sūnus, pasižadėjo ir posū
nis ir gal reikės daugiau.

Tačiau daktaras ligos 
priežasties negali atspėti. 
Jis sako, kai nuims Ex-Ray, 
tik tuomet galės ligą nusta
tyti. Pašalinių lankytojų 
neleidžia, tik moterį ir vai
kus. Jis randasi Bayonnės 
ligoninėje, ant 30-tos g-vės.

F. Muzikevičius yra ilga
metis Bayonnės gyventojas, 
mūsų organizacijų narys ir
“Laisves” skaitytojas. Jis stipriais. _ __
idėjos daug darbo vietiniam1 ; ... .V,T.
veikime ' ^an a^eJ° laiskas 1S Lie-

Linkiu jam greitai ir pii- tuvos ?u. įtrauka
• .., ' ' nuo vėžio sesers sunaus.nai pasveikti! n ,1 . Grabas gėlėmis apdengtas.

Isitemvkite visi, kurie' 
mylite matyti filmus iš; 
Lietuvos. Bus parodytos! 
spalio 11-tą d. Elizabethe. į 
Bus įdomu girdėti naujai | 
pagaminti Lietuvoje kalbi-i 
niai filmai, ką pirmu kartui 
matysime - girdėsime. Bus' 
įdomu susipažinti su tuoj 
ką mūsų tėvynėje meniniu-' 
kai nukūrė. Veikalo pa va J

I dinimas —“Tiltas.” Aparti 
| “Tilto,” bus parodytas’
ir kitas filmas apie Kana-!
dos lietuviu delegaciją Li-e-i
tuvoje.. _ ... ijog vasaros sezonas,

Laisvės skaitytojai pa-lankydami į susirinki m
tys dalyvaukite ir savo kai- daro gana gera pavyzdį at- 
mynus pakvieskite.

Manau, tik už pusantro' 
mėnesio “Laisvės” leidėjai I 
suteiks savo

cities veiklai.
“Laisvės” platinimas

• senų skaitytojų atnaujini
mas varomas plačia vaga,

bei

skaitytojams j_o-ui A. Žemaičiui būnant 
darbo, paskelbdami laikraš- agentu ir kitiems drau

gams prigelbstint. Kuometčio vaju. Praėjusiais me
tais mes, niūdž-erziečiai,
subūrę savo spėkas, laimė
jome pirmą dovaną. Tie 
patys praėjusių metų dar
buotojai dar yra gyvi ir 
sveiki, nors per šiuos metus 
mes netekome kelių gerų! 
laikraščio rėmėjų. Bet ką 
sakote tie, kurie dirbote 
praėjusiais metais — ar ne 
laikas prisirengti ir prie 
šių metų darbo? Pagalvoki
te ir praneškite pernykš
čiam savo kapitonui!

Nesmagu, kad kuomet 
tenka New Jersey naujieno- 

|se rašyti, tai tik krislelis 
i atsiranda gerų žinių iš lie
tuvių gyvenimo; didesnė jų 
dalis — blogos, liūdnos: 
sveikata silpnėja, m irtis 
skina senąją lietuvių kar
tą, organizacijos narių skai
čiumi mažėja, veikla silp
nėja ; chorų dainų, kurios

IŠSIUNČIAME PAKETUS Į USSR
I LIETUVA, UKRAINA, BALTARUSIJA. LATVIJA. ESTONIJA IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

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

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

1U5 E. 7th St., N. Y. C.
Tel. YU. 2-0380

900 Literary Rd. 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-14(51

Dėl platesnių informacijų 
mūsų patyrusiais, n

Mūsų didele ir patikima firma,yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100%> garan
tija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas. Adresatą pasiekia į 6-7 savaites; 
oro paštu į 7-12 dienų.

Jūsų paketas dabar gali pasiekti adresatą rugiapiūtčs metu. Laisve
Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas Įvairių, pirmos rūšies valgių, sviesto, arbatos, kavos, 

taukų, ryžių, kumpių, ir tt. Taipgi išdirbystės dalykų: vilnonės medžiagos, sintetiško šilko, visokių odų, 
skepetaičių, batų, laikrodžių, laikrodėlių, ir tt., už labai žemas kainas.

Atsiminkite: mes esame specialistai reikale išsiuntimo paketų.

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

kadaise taip garsiai skam
bėjo, nėra; susitikęs pažįs
tamą už mėnesio kito, pa
matai, kad jo veido išvaiz
da žymiai paseno jus.

Bet man gyvumo suteikė 
Litertūros Draugijos Ant
rosios apskrities piknikas! 
Great Necke, rugpiūčio 10 
d., nes ten išgirdome iš se
niu krūtiniu gražiu dainų. I 
Išgirdome, kad yra pasitu
rinčių senių ir dar norin
čių apsivesti. Senės neatsi
lieka. Jos sakosi stiprios 
sevikatoje, turinčios dau
giau turto, negu seniai, ir 
renkasi turtingus gyvenimo j 
draugus. Gražūs ir įdomūs 
pasikalbėjimai.

: j
Mūsiškiai antros kartos j 

elizabethiečiai Žukai leidžia 
atostogas pas W. Žuko mo
tiną Binghamtone. Links
mų atostogų ir laimingai 
sugrįžti ir būti sveikatoje

Prie jo kryžius. Laiške sa
ko, kad palaidotas Liškiavo
je su visomis bažnytinėmis 
apeigomis. Reiškia, Jonio- 
nių kaimas mirusius vis 
laidoja Liškiavoje, kaip ir 
prieš 50 metų. Valdžia ti
kinčiųjų nepersekioja už jų 
religinius įsitikinimus.

Piliet is

na-
Baltimore, Md.

Vietinės LLD kuopos 
riai bei narės, neveizint, 

atši
lt s

Rochester, N. Y.

Rengia Gedemino Draugystė

Rugpiūčio 17 August
Bay View (Prie Ežero)

Bus Gera Muzika —:— Pradžia 1 Vai.

Turėsime Skanių Valgių ir Gėrimų.
Kviečiame rochesteriečius ir iš apylinkės lietu

vius dalyavuti. Taipgi kaimynus binghamtoniečius 
ir kanadiečius. Visi būsite mielai priimti, ir esame 
tikri, kad linksmai praleisite laiką.

—Gedemino Draugystes Rengėjai

Pasinaudokite
Grožine Literatūra

Prošvaistės
Jono KaškaiČio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy-^ 
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 

DABAR TIK 75c.

USNYNE — Istorija Poezijoje

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

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mieli.
Tel. TOwnscnd 9-3980

d kale išsiuntimo paketų giminėms 
idagiais ir veikliais raštinės vedėjais 

Jie su mielu noru suteiks jums informacijas.

geras “Laisves” rėmėjas J. 
Šmalenskas paaukojo $100 
išbandyti naujų skaitytojų 
dirvą (užmokant ir veltui 
siuntinėjant parink 11 e m s 
žmonėms “Laisvę”), iš kar
to abejota, ar šis bandymas 
duos teigiamų pasėkų. Bet 
pasirodė, . jog kurie nors 
trumpam laikui buvo gavę 
“Laisvę,” jie ir toliau ją 
bando palaikyti.

Nors dar vasaros karš
čiai, plačiai kalbėta, ką da
rysime orui atvėsus. Nu
tarta bandyti ką nors su
rengti kartu su kitatau
čiais ukrainiečiais, kad dar
bo spėkas suglaudus dar
bas pasidarytų platesnis ir 
naudingesnis. Komisija pa
didinta.

Nors drg. P. Grabauskas 
perdavė administracijai A. 
Metelionio knygos prenume
ratų, bet tuo pasitenkinti 
nežadama — bandoma kiek1 
galint šį skaičių padidinti.!

Geistina, kad ir kitos 
LLD VI apskrities kuopos 
subendrintų savo spėkas. 
Pranešta, jog bus dar vie
nas Veik, komiteto posėdis 
Philadelphijoj d a r prieš 
konferenciją.

Visų laukta, ką praneš
LLD delegatai iš Draugijos j 
suvažiavimo. Tikrai nenu-l 
si vilta. Draugai P. Pasers-Į 
kis ir A. Žemaitis gyvai 
apibūdino suvažiavimo ei
gą, jo tarimus ir abelną 
veiklą. Buvo ko pasiklausy
ti. Ačiū, draugai!

Sekantis kuopos susirin
kimas atsibus rugsėjo 13 d. 
Workmen’s Hali. Bandy
kime susirinkti dar dau
giau. Kp~. Sekretorė

TRAUKINIŲ NELAIMĖJ 
ŽUVO 5 ŽMONĖS

Suffern, N. Y. — Netoli 
nuo New Yorko miesto.su
sikūlė du keleiviniai Erie 
Co. traukiniai. Nelaimėje 5 
žmonės užmušti ir apie 50 
sužeisti. Sako, kad nelaimė 
įvyko iš priežasties signali
nių šviesų sugedimo.

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

GS2 W. Girard Ave.
Philadelphia 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878 

ir draugams, susisiekite su 
skyriuje jūsų mieste.

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.

Del A. Metelionio rašty „
Auką gauta knygos 

išleidimui
Yra išsiųsta daug blankų 

rinkimui Antano Metelio
nio knygai “Dievai ir Žmo
nės” prenumeratų. Kai ku
rie jau grąžino blankas su 
p r e n u m eratorių vardais. 
Tai yra gražu! Tačiau Lais
vė prašo pasirūpinti pilnas 
blankas prirašyti prenume
ratorių vardų. Jei ir ilgiau 
užtruks blankų grąžinimas, 
bet jei jos grįš pilnos prira
šytos vardų, tai bus naudin
giau.

Šiuo kartu prenumeratų 
prisiuntė:

M. Masys, Detroit, Mich., 
44 prenumeratas.

P. Beeis, Great Neck, N. 
Y., 13 prenum.

Stasys Radušis, Bayonne, 
N. J., 9 prenum.

P. Grabauskas, Brooklyn, 
N. Y., 7 prenum.

J. A. Bekampis, Avalon, 
N. J., 5 prenum.

J. J. Ynamaitis, Union 
City, Conn., 5 prenum.

Antanas, Elizabeth, N. 
J., 2 prenum.

AUKŲ GAUTA KNYGOS 
IŠLEIDIMUI

Detroit, Mich.: Po $3:
J. Daukus, J. Terza. Po 
$1: P. Jočionis, Jack Užu- 
naris, Mikas M.

Bayonne, N. J.: Po $1:
S. Radušis, A. Lukaitis, J.
Kirmilas, K. Maziliauskas, 
J. S., J. Jurkevičius.

Waterbury, Conn.: Po 
$3: J. Strižauskas, V. Ba- v. vėliau ežeru. Jie atliko 
nevicius. J. Vaičiulionis, $1.1

Ch. Daukša, Tampa, Fla.,
$1.50.

Po $1: J. A. Bekampis, 
Avalon, N. J.; R. Merkis, 
Phila., Pa.; A. Lipčius ir P. 
Šlajus, Eddystone, Pa.; W. 
Marcinkevičius ir V. Kara
lius, Naugatuck, Conn.; J. 
J. Ynamaitis, Union City, 
Conn.; E. K a s p a r i e n ė, 
Wilkes-Barre, Pa.; V. Ži
linskas, Plymouth, Pa.; F.

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 įspūdingų eilių, 

136 puslapiai, kaina tik $1.00.

Pavasario Godos

Bloznelis, Catskill, N. Y.; 
A. Glebo, Gardner, Mass.; 
A. Grigaitis, Jennings, La„; 
Anna Krasnickas, So. Co
ventry, Conn.; J. Kraus, 
Hart, Mich.; A. Valungis, 
Northport, L. I.; John Vai
vada, Rochester, N. Y.

John Laemv, Brooklyn, 
N. Y., 50c.

Širdingai dėkojame pasi
darbavusiems prenumeratų 
rinkimui ir užsisakiusiems 
knygą, taipgi visiems, ku
rie paremia knygos išleidi
mą aukomis.

Knygai prenumeratų jau 
turime 216. Mūsų duosnu- 
sis apšvietos rėmėjas vėl 
pranešė, jog jis tuojau pri
sius $1,000 dovaną knygos 
išleidimui, kai tik bus su
rinkta 1,000 prenumeratų 
knygai.

Prenumeratas galima 
rinkti iki naujų metų. Kny
ga bus išleista pradžioje 
1959 metų. Ne tiek skubė
kime rinkti prenumeratas, 
kiek darbuokimės, kad kuo 
plačiausiai pasiekti žmones 
ir kad kuo daugiausia su
rinkti prenumeratų.

Laisvės Administracija

PATARIA GILINTI 
HUDSONO KANALĄ
New Yorkas. — Grupe 

žmonių nuplaukė laiveliais 
iš New Yoi’ko į Kanadą. Jie 
plaukė Hudson upe, paskui 
tarpe Hudson upės ir 
Champlain ežero kanalu, o 

apie
400 mylių kelionę. Pataria, 
kad Hudson - Champlain 
kanalas, kuris turįs 60 my
lių, reikalingas pagilinti ir 
patobulinti.

Pekinas. — Miesto vy
riausybė uždraudė spėji
mus kitų žmonių laimių iš 
rankos brtiožų. Valdžia pa
tarė toms “specialistėms” 
susirasti naudinge s n i u s 
darbus.

5 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., rugp. (August) 15, 1958



Žinios iš Lietuvos
VARĖNOS PADANGĖJE nė. Elektros lemputės švie-

NEW YORKAS “The Times” rašo 
netiesą

čia ne tik pirkiose, bet ir 
mechanizuotose gyvuliu22 kolūkiai

Varėnos rajono ’ 
čiai dabar visas savo dirba
mas žemes, pievas, ganyk
las yra sujungę į 22 stam-1 
bius, gražiai veikiančius i 
kolūkius: Pirmosios Gegu
žės, Raudonosios Vėliavos, 
Pergalės, Petro Cvirkos, 
Juliaus Janonio, Mičiurino, 
Vienybės, Spalio, Dzūkijos, 
Naujojo kelio, Aušros, Žal- i 
girio, Kelio į .šviesą, 
gos, Kibirkšties ir kitais 
vardais vadinamus.

Kultūros namai, 
bibliotekos

Varėnos rajono kultūri
niams poreikiams patenkin
ti rajono ribose veikia as
tuoni kultūros namai, 28 
bibliotekos, beveik kiekvie
name kolūkyje veikia klu- 
bai-skaityklos. Bibliotekų 
knygų bei žurnalų fondas 
siekia 100,000 egz. Vien tik 
kaimo bibliotekos turi apie 
6,000 nuolatinių skaitytojų 
Daugelyje kaimo bibliotekų 
išsivystė knygnešystė (kny
gos pristatomos į namus), 
organizuojamas knygų ap
tarimas su skaitytojais, li
teratūriniai vakarai, skai
tytojų konferencijos, knygų 
parodos, rašytojų biografi
jų apžvalgos. Tarybinė kny
ga tvirtai įėjo į rajono dar
bo žmonių gyvenimą, žmo
nėms tapo artima ir bran
gi. Pavyzdžiui “Pergalės” 
kolūkio kolūkietis V. šluš- 
konis perskaitė beveik visas i 
bibliotekoje esamas knygas 
ir daug kitų. Daugelio gy
vento jų lentynas puošia sa
vų bibliotekėlių kny g o s. 
Knyga tapo patarėju, bičiu
liu.

Viena geriausių dirban
čių Varėnos rajono bibliote
kų yra Marcinkonių biblio
teka. Čia veikia dvi kilnoja- 
mosos bibliotekėlės. Toli
mesnių kaimų skaitytojus 
aptarnauja knygnešiai, ku
rių čia yra 10. Tai knygos 
mėgėjai entuziastai.

Vietoj kaimo miestelis
Matuizos seniau buvo tik 

paparastas mažytis kaime
lis. Dabar seną kaimelį nu
stelbė mūriniai dviejų aukš
tų pastatai. Išaugo geležin
kelio stotis. Greta Matuizų 
veikia “Kūlelių” durpynas. 
Ilgai tūnoję nenaudojami 
šie senovės turtai, durpės, 

* dabar uoliai kasami ir pa
naudojami pramonės dar
bams. Dabar Matuizuose 
statomas cemento fabrikas. 
Seniau čia nebuvo jokios 
mokyklos, dabar veikia sep
tynmetė mokykla, kur dir
ba 10 mokytojų.

Elektrifikuota Perloja
Perlojoj “Gegužės Pirmo- rikiečių pasitiko tarybinius 

sios” kolūkio- pirmininko 
Jotauto iniciatyva įrengta 
kolūkinė motorinė elektri- važinės po visą šalį.

valstie- fermose, tvartuose.
Taupomosios kasos 

kolūkiuose
Gyventojų patogumui, be 

centrinės taupomosios ka
sos rajono centre, 
tant Druskininkų 
taupomosios kasos,
nos rajone veikia septynios 
taupomųjų kasų agentūros

neskai- 
miesto 
Varė-

, Pažan-|l)rie ryšių skyriP (paštuo- 
i se): Marcinkonyse, Merki- 
I nėję, Nedzingėje, Varėnoje, 
je I, Kaniavoje, Jokėnuose 
ir Matuizuose. Gyventojų 
indėliai taupomose kasose 
kasmet didėja.

Druskininkai auga
Druskininkai, žymus Lie

tuvos kurortas, smarkiai 
statosi, šiais metais stato
ma 19 dviejų - triių aukš
tų įvairios paskirties mūri
nių namų. Gausi ir indi
vidualinių namų statyba. 
Šiemet Druskin inkuose 
darbininkai ir tarnautojai 
statosi tpie 100 individuali
nių namų.

Statoma kaimo plytinė
Arti Druskininkų esanti 

Vieciūnų kaimo plytinė li
gi šiol gamino du milijonus 
plytų į metus. Tokio skai
čiaus toli gražu nepakanka 
vietinėms statyboms vyk
dyti. Todėl dabar ten pat 
Vieciūnuose statoma antra 
plytinė, kuri gamins 8 mili- 
janus plytų į metus. Molis 
vietoje labai geras ir yra 
dideli jo ištekliai.

Uolus vilkų medžiotojas
Varėnos rajono Palkaba- 

lio girininkijos eigulys Pra
nas Naujalis už sąžiningą 
darbą yra ne kartą premi
juotas garbės raštąis, pini
ginėmis dovanomis, “Darbo 
pirmūno” ženkleliu. Tačiau 
P. Naujalis, pasižymi ne tik 
sąžiningumu, jis yra ir aist
ringas vilkų medžiotojas. 
Jis medžioja vilkus be šau
tuvo: suradęs vilkiukų gūž
tą, paima jaunus vilkiukus 
ir pristato miškų1 ūkiui. 
Kasmet P. Naujalio sąskai- 
ton įrašomi šiuo būdu su
medžioti 5—G vilkiukai.

Kolūkiečių stadionas
Dainavos kaimo jaunieji 

kolūkiečiai po darbo valan
dų įsirengė savo sporto sta
dioną. I

Iš LDLD II Apskrities 
pikniko

Rugpiūčio 10 dieną Great 
Necke įvyko Liet. Lit. Dr- 
jos Il-osios apskrities pik
nikas. Jis nebuvo didelis, 
bet gražus, gyvas.

Vieni pikniko dalyviai ge
rai pasišoko, kiti išgėrė po 
stiklą kitą alaus; kas norė
jo, gerai užkando.

Buvo gera programa: Ai
do Choro vyrų kvartetas, 
vadovaujant Mildred Stens- 
ler, smarkiai padainavo ei
lę dainų, o A. Bimba pasakė 
gerą kalbą apie Draugijos 
reikalus, ragindamas tuos, 
kurie dar nėra jos nariais, 
įstoti.

žodžiu, piknikas buvo 
gražus ir gyvas! _ Rep.

J. Steponaitis vis 
stiprėja

Rugpiūčio 12 d. aplan
kiau J. Steponaitį. Jis dar 
yra silpnas, bet sakosi, kad 
jaučiasi vis geriau. Kartais 
bando vaikščioti su lazdų 
pagalba, bet daug negali: 
dar silpnas. Kad ir silpnas, 
bet įdomaujasi tomis įstai
gomis, kuriose jis darbavo
si.

Juozas sakė, kaip tik su
stiprės, tai įsitaisys dirbti
nę koją ir baidys aplankyti 
Kultūrinį Centrą 
įstaigas, kuriose 
klauso.

Juozas labai
draugams ir draugėms, ku
rie jį aplankė ligoninėje as
meniškai arba nors laiškais, 
o ypatingai M. Žiedeliui, 
“kuris rūpinosi manim kaip 
tėvas, ligoninėj ir namie”, 
sako Juozas.

Dabar J. Steponaitis ran
dasi A. Mičiulio namuose, 
404 Wythe Ave. ir kampas 
So. penktos gatvės, Brook-

ir kitas 
jis pri-

dėkingas

Vincas Uždavinys

Trys tarybiniai jaunuo
liai — A. Glinkinas, V. Ja- 
rovojus ir V. Nikolajevas— 
atvyko į New Yorką. Juos 
pasikvietė amerikiečiai jau
nuoliai iš North American 
Quaker Youth organizaci
jos. Didelis skaičius ame-

jaunuolius. TSRS jaunuo
liai, lydimi amerikiečių,

Dar viena proga pamatyti 
filmus iš Lietuvos

Mes nutarėme išpildyti 
platų pareikalavimą antru 
kartu parodyti filmus iš

“Tiltas” ir “Kanadiečių 
legacija Lietuvoje” bus 
domi Kultūrinio Centro

de-
ro-
sa-

P. Cibulskis sveiksta
Prieš keletą savaičių bu

vo pranešta, kad drg. Pet
rą Cibulskį ištiko sunkus 
širdies smūgis. Po pirmo
jo smūgio tuojau trenkė jį 
antras smūgis. Padėtis at
rodė beviltiška.

Bet dabar džiugu pra
nešti, kad ligonis, gydyto
jo ir rūpestingos jo žmo
nos priežiūroje, gerokai 
sustiprėjo. Jau ne tik sa
vame bute be pagalbos 
vaikštinėja, bet ir į lauką 
valandžiukei pasėdėt išei
na.

Viliamės matyt jį vėl mū- 
tarpe sveiką. V.

Pirmadienį “The New 
York Times” įtalpino Har
ry Schwartz straipsnį apie 
naujai atidarytą ties Kui- 
byševu elektrinę jėgainę.

Tarpe kitko ten Mr. H. 
Schwartz rašo: “Sovietų 
Sąjunga... atsisakė nuo pro
jekto pravesti Turkmėnijos 
kanalą, kuris turėjo eiti 
nuo Amu-Darjos iki KaspL 
jos jūrų per Kara-Kumų 
dykumas.”
' Tai yra netiesa. Tarybų 
Sąjungos neatsisakė nuo 
Turkmėnijos kanalo, tik jo 
kryptį pakeitė. Originalia
me plane buvo manoma 
prakasti tą kanalą nuo 
Amu-Darjos upes, prade
dant netoli nuo Aralo jūros, 
ir vesti jį dag maž iš Rytų 
į Vakarų pusę, kol pasieks 
Kaspijos jūrą.

Dabar Turkmėnijos ka
nalas vedamas nuo tos pat 
Amu-Darjos upės, prade
dant nuo Kerki miestelio, iš 
piet-rytų linkui šiaur-vaka- 
rų pusės taip pat iki Kaspi
jos jūros. Apie šį kanalą 
Laisvėje tilpo straipsnys 
“Ilgiausias pasaulyje kana
las”.

NEVIETOJE BUS 
PASTATYTA

Paskelbta, kad prie naujo 
Westchester Expressway 
automobilių vieškelio bus 
pastatyta .“dievo motinos” 
(Our Lady of Fatima) 30 
pėdų statula. Ji bus paga
minta iŠ marmuro, laikys 
rankose ilgą rožančių.

Galima drąsiai pasakyti, 
kad ji bus pastatyta ne vie
toje. Tokioms statuloms 
vieta prie bažnyčių ir klioš- 
torių, o ne prie, automobilių 
vieškelių, kuriais didelė 
dauguma važiuoja tų, kurie 
yra kitokio įsitikinimo. ’

IŠLEIS $8,000,000
ŠIRDIES REIKALAMS
Dr. R. W. Wilkins, Ame

rican Heart Assn, preziden
tas, paskelbė, kad 1958— 
1959 metais ši organizacija 
išleis $8,000,000 tyrinėjimui 
širdies ligų.

Amerikoįe su kiekviene- 
riais metais vis daugiau 
žmonių serga ir miršta nuo 
širdies ligų.

Dar apie LaMarcą
Angelo LaMarca, kuris 

1956 metais pavogė Weiqi 
bergų vaikutį ir numarino; 
jau ir patsai mirė elektros 
kėdėje. Bet spaudoje dar 
matosi atsiliepimų. “The 
Long Island Daily Press” 
išspausdino laišką tuo klau
simu. Jį parašė John J. Ba
reca, iš Woodhaveno.

Bareca rašo, kad LaMar
ca buvo “kreditu auka”. Jis 
sako, kad LaMarca norėjo 
gyventi kaip kiti, kurie 
daugiau uždirba. Jis pirko 
ne pagal savo įplaukas na
mą, rakandus ir t.t. Bareca 
rašo:

“LaMarca pirko, pirko ir 
pirko ne pagal savo kišenę. 
Jis norėjo laikytis aukštai, 
kaip jo prieteliai, Įsiskolino 
ir žuvo.”

HELP WANTED MALE

su

ANGLIJOS JETAS I 
N. Y. ORLAUKYJE

Į New York International 
orlaukį atskrido anglų je- 
tas “Comet”. Prieš pusmetį | 
TSRS jetas “TU-104” i 
rėjo nusileisti į New Yorko 
orlaukius su delegacija, bet 
tada jam nedavė leidimo. 
Miesto valdovai tvirtino, 
kad jotai daro daug trukš- 
mo ir jie nenorį leisti “New 
Yorko ramybę drumsti”

A. Mičiulis ypatiškas 
Juozo draugas nuo senų lai
kų. Juozas sako, kad jį la
bai gerai prižiūri, jis jiems 
už tai labai dėkingas.

Taipgi Juozas iš anksto 
dėkuoįa tiems, kurie jį ren
giasi atlankyti.

Gyvena antrame aukšte. 
Reikia paspausti vidurinį 
skambutį. Patartina lanky
ti vakarais.

Veliju geriausiai susveik-

Spauda daug rašo ir žmo
nės daug kalba apie plėši
kus, kurię išmušė storame 
lango stikle skyles ir pasi
čiupo iš Tiffany krautu
vės $172,000 brangiaakme- 
nių. Tiffany krautuvė yra 
ant 5th Avė., viena iš la
biausiai paskilbusių dei
mantais.

Stiakovas

įves Derrien, 55 metų, 
no! j priemiestyje Lake Success,

Sekmadienio pavakaryje 
New Yorką dalinai kliudė 
perkūnijas ir lietaus aud
ra. Daugiau nuk e n t ė j o 
Nassau, Rockland ir Ber
gen apskričių gyventojai.

užmuštas galingos elektros į Erie Co. traukinių nelai- 
“ mė vėl įrodė, kad Jie visada 

galima pasitikėti mechaniš
kais signalais. Traukiniai 
susidūrė vienas su antru ei
dami tais pačiais bėgiais.

jėgos, kada jis užmynė 
audros nublokštą “gyvą” 
vielą.

Po audros visada reikia 
būti labai atsargiems.

A-l ACTION ALWAYS

PIANOS
And Musical Instruments 

Highest Prices Paid

JACK KAHN MUSIC CO.
Freeport 9-2233

Overhead Garage Doors 
Also Electrically operated. In

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

WALAAS 
OVERHEAD DOOR CO. 

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

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

Residential—Industrial.
All Work Guaranteed. Upper 

Manhattan & Bronx.
J. G. WATERPROOFING CO.

324 VV. 89th St. KI. 3-7004.

ADAM WIEGAN 
WATERPROOFIN G 

CORPORATION
Above and Below. Grade Com

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

Flushing 8-3388.

Superintendent. 10 aukštų su 
keltuvu apartment inis namas 67 So. 
Munn, East Orange, N. J. Turintis 
patyrimo ir reikalingi paliudijimai. 
Aliejus. Abelnas prižiūrėjimas. 4 dį- 
deli kambariai. Renda. gesas, elek
tra, telefonas nemokama, priskai- 
lant $210 j mėnesį. Klauskite Mr. 
Sam Levine Watkins 4-0700. (80-81)

MECHANIKAI ¥
Prie 

SHEET MFTAL
Suprantanti ir su geru patyrimu 

prie šio darbo. Nuolatinis darbas, 
gera alga.

H Y. 2-9100-
(78-80)

Business Opportunities
VERMONT MOTOR COURT

10 akrų, 800 pėdų priešakis. Vieš
kelis U. S. 7. Gražūs žalumynai; 
visi įrengimai; 9 vasarnamiai; 23 
lovos; restaurantas pilnai įtaisytas, 
alaus ir degtinės laisniai gaunami. 
Atskiras 7 kambarių namas. Gali
ma medžioti ir žvejoti. Gera įeiga. 
Priversti parduoti iš priežasties silp
nos sveikatos. $38,000. Pinigais ne 
mažiau $15,000. Bal. ant mortg. Prie 
sav. Virginia 8-2120 (N. Y.).
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” MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Jau prasidėjo žolligės 
(.Ha y fever) laikotarpis. 
Jewish ligoninė kiekvieną 
dieną per radiją praneša, 
kiek yra ore dulkių, kurios 
sudaro tą nesmagumą.

Pranešama, kad Jungti
nėse Valstijose yra 5,000,- 
000 žmonių, kurie daugiau 
ar mažiau kenčia nuo žol-

Iš New York Internation
al orlaukio jau išskrido 
Anglijos reaktyvio (jet) 
veikimo “Comet IV” lėktu
vas. Pirmiau buvo 
dę Francūzijos jet 
lėktuvai. '

Dabar svarstoma 
bus leista šios rūšies civili
niams lėktuvams naudotis 
New Yorko orlaukiais. Virš 
miesto, kaip kulkos, “šau
do” armijos ir laivyno jet 
rūšies lėktuvai, bet civili
nių dar nepriima į orlau- 
kius, idant apsaugojus 
“miesto ramybę.”

atskri- 
rūšies

IRT požeminis traukinys, 
susidedąs iš 10 vagonų, gale 
linijos atsimušė. Nelaimė
je 7 žmonės sužeisti.

• SHOPPERS GUIDE & J
• BUSINESS DIRECTORY •• •
J The business Men and Merch-J 
•ants listed on this page have* 
Jbeert serving the public for manyj 
•years and are highly recommend-* 
Jed by the Lithuanian paper. J 
I Clip and save this handy Di-» 
•rectory as a guide to economical J 
•and honest service. You will save* 
•time and money by shoppingj 
•through these columns. •

Vestuvės, bankietai ir pares. 
Puikioje atmosferoje. Vietos dėl 
10 iki 300 žmonių. Šokiai kiek
vieną penkt. ir šešt. Muzika GAY 
TONE TRIO.

HY-WAY INN
So. State Pkway iki Exit 

3 blokai į pietus. FR. 8-9620
zervaicijorns. 482 Nassau Road, 
Roosevelt, L. I. Kainos žemos.

21. 
re-

MODERNIZUOTI NAMAI
Gražios Virtuvės—Vonios
Puikiai Ištaisyti Skiepai

MORV1N CONTRACTORS 
Dėl nemokumo patarimo.

Kainos žemos
ES. 6-5122.

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

Montellos Moterų Apšvietos 
has turės pikniką sekmadienį, 
piūčio (Aug.) 17 d., Lietuvių 
tiško Namo Parke, Keswick
Montelloj. Pradžia 1 vai. popiet.

Kviečiame visas ir visus atsilan
kyti. Rengimo Komisija

Klu- 
rug- 
Tau- 
Rd.,

AIR FILTERS CO.
Distributors of Fiberglass 

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

82 E. 4th St., N. Y. C.
ORegon 3-5850.

:: ••
•; Newark 5, N. J. K
Į J MArket 2-5172 K

- 426 Lafayette St.K «•

REIKALAVIMAI
Antanas Linkus, Jr., buvęs Brook- 

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

IŠNUOMAVIMAI
DAKTARO OFISAS

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

EVergreen 4-8984.
(78-81)

BURNS BROS.
Fuel Oil 

Coal 
Oil Burners 

‘‘Nearly 100 years of 
Reliable Service” 
GLenmore 6-6500

CONCRETE CONTRACTORS
Sidewalks, Driveways, Cellar 

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

PAUL ALLRED
401 Chauncey St. GL. 3-0009

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave. \ 

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURST W AREN

LA I S V E
EINA Į LIETUVĄ

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

Laisvės Kaina
J Lietuvą $12 Metams

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

LAISVĖ
110-12 Atlantic Avė.
Richmond HUl 19, N. Y.

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

Įėję rugpiūčio 23 d. 7:30 vai. 
vakare. Gerai įsitėmykite. 
Laisvės skaitytojus prašo
me neskaitančius Laisvės 
pakviesti į pamatymą šių 
be galo įdomių filmų. Jie 
džiaugsis ir jums bus dė
kingi už suteikimą šios ne
paprastos progos.

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

Rengėjai

New Yorko miestą ir 
apylinkę užpuolė New Jer
sey uodai ir ketursparniai, 
kurie angliškai vadinami 
“Dragon fly.” Nepaisant, 
kad miesto apylinkę 
prunkščia chemikalais iš 
lėktuvų, bet uodų yra dau
gybė. Sako, kad pirmu 
kartu miesto istorijoje jų 
toks prisiveisimas.

J. Ballister, vedėjas “ka
ro prieš uodus,” sako, kad

SKLEPAI IŠVALYTI 
IR SIENOS NUMAZGOTOS

. Pirmos klases darbas
Kainos Žemos

ROOSEVELT MARKS 
138-28 107th Ave., Jamaica, L. I.

OL. 8-6862

AIR CONDITIONING
Specialus išpardavimas. Nauji 

1957 ir 1958 modeliai. Įvedimas 
ir patarnavimas veltui. Visi ge
rai žinomų firmų.

SCOTT
AIR CONDITIONING

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., rugp. (August) 15, 1958
kaltė yra 
drėgno oro.

dažnup lietų ir 362 E. 72nd St., N.Y.C.
LE. 5-8585.

SIŲSKITE DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS 
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų j USSR: LIETUVA, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, 

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

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

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

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

Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 
Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iik 4 popiet.

NEWARK0 RASTINI! ATDARA SĖST. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.
SECOND AVE. RASTINĖ ATDARA SĖST. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.

1241 Ashland Avė.
Chicago 28, Ill.
HUmbold 6-2818 j

121 S. Vermont St. -r 
Los Angeles. Calif.
DUnklrk 5-6550 J

New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540 •

882 N. 7th St. 
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 8-1747

651 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5164 

11601 Jos. Campau Ave. 
Detroit 12, Mich. 
TOwnsend 8-0208
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