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KRISLAI
Frederic Joliot-Curie.
Genijus.
Premijuotieji, 
iįveikiname!

Rašo R. Mizara

Rugpjūčio 14 d., Paryžiuje 
mirė žymusis francūzu tautos 
sūnus, mokslininkas, visuome- 
iiinkas Frederic Joliot-Curie, 
vos sulaukęs 58 metų amžiaus.

Kaip mokslininkas-chemi- 
kas Joliot-Curie buvo vienas 
didžiausių pasaulyje. Jis bū
ro apdovanotas Nobelio pre
mija; jis nešiojo Francūzijos 
ordinus—Croix de Guerre, 
taipgi Garbės Legiono

Jis buvo gavęs stalininę pre
miją uz tai, kad kovojo už 
taiką pasaulyje.

Frederic Joliot-Curie buvo 
vienas pirmųjų pasaulio mok-
alininkų, suradusių “atominę! 
paslaptį.” !

Mokslininkas numatė, jog 
atomo jėgą galima naudoti 
žmonijos laimei ir nelaimei. 
Pamatęs, kad buržuazinio pa
saulio valdovai siekiasi atomo 
jėgą panaudoti žmonių žudy
mui, Joliot-Currie prieš tai su
kėlė protestą. Dėl to Francū
zijos buržuaziniai slu^>gsniai 
prieš jį sukilo.

Matydamas, kaip karo troš
kė j ai ryžtasi pasaulį uždegti 
atomine ugnimi, Joliet-Curie 
stojo į darbą—jis buvo uolus! 
pasaulinės taikos, šalininkų or
ganizacijoje veikėjas: daly
davo kiekviename svarbesnia
me jų sambūryje, kalbėjo, kė
lė protestą prieš karo ruošė
jus.

Karo metu šis mokslininkas 
veikė kartu su partizanais, su 
rezistentais prieš hitlerinin- 
k u s.

Joliot-Curie buvo komunis
tas. Jis įėjo į Francūzijos 
Komunistų partijos Centro 
Komitetą.

Prieš keletą metų mirusi jo 
žmona,' Irena, taipgi buvo 
mokslininkė ir pažangi vi
suomenių inkė-kovoto j a už tai
ką.

Visas demokratinis-pažan
gusis pasaulis šiandien lenkia 
galvą prieš šį didžiulį moksli
ninką ir visuomenininką, prieš 
genijų, kurio vienintelis tiks
las buvo: uoliai dirbti, kad 

Jiaudis susilauktų laiminges
nio, taikaus rytojaus, kad vi
sa žmonija būtų laiminga!

šių metų Lietuvoje pirmą
sias premijas po $25,000 rub
lių gavo:

Rašytojai : V. Mikolaitis-Pu- 
tinas — už “Sukilėlius”, I. Si
monaitytė— už romaną “Vi
lius Karalius”; skulptorius J. 
Kedainis — už skulptūrinę fi
gūrą “Kolūkio arklininkai.”

Apdovanoti taipgi bendra 
premija “Lietuvos TSR isto
rijos’’ I tomo autoriai: K. Ja
blonskis, J. Jurginis, P. įKuli- 
kauskas ir J. Žiugžda.

Už mokslinius technikoje 
darbus: J. Kubilius gavo 25,- 
000 rub. premiją, o A. Ro- 
zembliumas —. 15,000 rublių.

Apdovanoti laureato var
dais ir piniginėmis dovano
mis dramaturgai: V. Miliū
nais, V. Eimantas ir L. Janu
šyte. Jie gavo B. Dauguviečio 
va<do premijas.

O Stasio Šimkaus vardo pre-

llehru kritikuoja 
Ameriką ir Angliją
New Dehli. — Indijos 

premjeras Nehru kritikuo
ja prezidento Eisenhowerio 
politiką Artimuose Rytuo
se. Nehru kalbėjo parla
mente ir sakė, kad Jungti
nių Valstijų politika Arti
muosiuose Rytuose priešin
ga tautų laisvei.

Nehru sakė, kad Eisen
howerio siūlomas, planas 
per Jungtines Tautas, tai 
yra Amerikos politikos pla
nas. Jis sakė, kad Eisenho- 
weris siūlo paversti “arabų 
šalis į neutrališkas”, bet tas 

j “neutrališkumas” turi pa
likti jas kolonialėje padėty
je.

Argentina ir Čilė 
labai susipyko ■

I

Santiago. — Čilės respub
likoje prasidėjo masinės de
monstracijos prieš Argen
tiną ir Čilės vyriausybė at
šaukė savo atstovą iš Bu
enos Aires, protestuodama.

Dalykas tame: nuo senų 
laikų Argentina ir Čilė sa
vinas! nedidelę Snipe salai- 
tę Magellano sąsiauryje. 
Dabar Argentinos karinis 
laivynas iškėlė ten jūrinin
kus ir salaitę paskelbė savo 
teritorija.

TOLIMIEJI RYTAI
Tokio. — Japonijoje pra

dines mokyklas lankė 13,- 
500,000 vaikų.

Iš Taipei čiangkaišeki- 
niai vis tvirtina, būk Kini
ja traukia karines jėgas į Į 
pamarį puolimui Formosos. 
Daugelis mano, kad tai jų 
propaganda tikslu daugiau 
gauti iš Amerikos paramos..

Kambodijos premjeras N. 
Sihanouk išvyko į Kiniją. 
Jis ten bus apie dvi savai
tes.

VOROŠILOVAS BUVO 
JAV PAVILJONE

Brusselis. — Vorošilovas, 
TSRS prezidentas, arti va-s 
landą praleido Jungtinių 
Valstijų paviljone.

Atsakinėdamas į spaudos 
ir JAV paviljono vedėjų 
klausimus, jis sake, kad Ta
rybų Sąjungos, kaip ir 
Jungtinių Valstijų, liaudis 
nori taikos, bet geriems 
santykiams kenkia saujelė 
turčių ir jų reikalus atsto
vaujančių politikų.

mijas gavo: kompozitorius E. 
Balsys, poetas K. Kubilinskas, 
kompozitorius K. Kaveckas, 
poetas Just. Marcinkevičius 
ir kompozitorius A. Budriū- 
nas.

Taipgi premijuoti choreo
grafai: J. Lingis, -E. Mor
kūnienė ir R. .Tamutis.

Širdingai sveikiname visus 
laureatus!

Atrodo, kad man teks 
per sekamas dvi savaites po
ilsio gauti — iki pasimatymo, 
draugai skaitytojai!

“Mūsų įsitikinimas Arti
mųjų Rytų reikalu nesude
rinamas su laikymu ten už
sienio ginkluotųjų jėgų”, 
sakė Nehru. Toliau jis sa
kė, kad, pirm formuliavimo 
Jungtinių Tautų politikos 
arabų kraštuose, pirmiau
siai reikia, kad Jungtinės 
Valstijos ir Anglija atšauk
tų savo karines jėgas.

Nehru sakė, kad Indija 
pasisako už padidinimą 
Jun gtin i ų Tau tų s a r g ų 
skaičiaus. Kas dėl šalies 
neutrališkumo, tai, jis sakė, 
Indija jo pilnai laikosi, bet 
ji nesutiko ir nesutiks, kad 
kas. iš lauko pusės “neutra
li kurną padiktuotų”.

Baisi bollandy 
lėktuvo nelaimė

Shannon, Airija. — Di
džiulis hollandų KLM—Ro
yal linijos lėktuvas žuvo 
virš Atlanto vandenyno, ne
toli nuo Aj rijos. Jis skrido 
iš Amsterdamo į New Yor- 
ko International orlaukį su 
99 keliauninkais.

Kada perskrido Airiją, 
radijas pranešė apie lėktu
vo netvarką. Buvo išsiųsti 
lėktuvai ir laivai, bet nuro
dytoje vietoje surado tik 
keletą lavonu ii' lėktuvo da
lių. Žuvo visi keliauninkai, 
jų tarpe 50 amerikiečių.

MIRĖ ELVIS PRESLEY 
MOTINA

Memphis, Tenn. — Mirė 
Mrs. Vernon Presjey, pa
skubusio dainininko Elvis 
Presley motina. Ji buvo dar 
tik 42 metu amžiaus. Elvis 
Presley tėvai gyveno var
gingai. Sūnus uždirbo pini
gų, nupirko jiems ^100,000 
vertės namą, bet neilgai jo 
motina ten gyveno. Elvis 
dabar yra karinėje tarny
boje.

JORDANAS ĮVEDĖ 
KIETĄ CENZŪRĄ

Ammanas. —Jordano ka
ralius įvedė kietą cenzūrą 
žinių paleidime į užsienį. 
Kai kurių šalių spaudos at
stovų pareikalavo tuojau 
išvažiuoti iš Jordano. Už
sienio ministras buvo pasi
rengęs vykti į Jungtinių 
Tautų asamblėją, bet susi
laikę.

APIE “KELIĄ” PO 
ŠIAURĖS LEDYNAIS
Washingtonas. — Po to, 

kai submarinas “Nautilus” 
atliko kelionę po ledynais, 
tūli pasakojo, būk bus. ga
lima atidaryti kelią po le
dynais prekybai. Dabar jau 
ir H. W. Baldwin rašo, kad 
tam mažai yra progų, nes 
šiaurės ledynai sudaro la
bai daug kliūčių.

Krokuva. — Atvyko Ad- 
lai Stevensonas.

Mirė mokslininkas
F. Joliot-Curie

Paryžius. — Mirė vienas 
pasaulinių moksli ninku, 
Frederic Jol'ot-Curie, su
laukęs 58 metų. Curie buvo 
vienas, iš žymiųjų fizikos 
mokslininkų, atominės jė
gos specialistų. Jis buvo ap
dovanotas Nobelio premija.

Curie — komunistas, di
dis kovotojas už taikos rei-
kalus. Nuo 1956 metų buvo
Francūzijos. Komunistų no atstovas ir tai pasisakė 
partijos centro nariu. Cu-Lprieš Jungtinių Valstijų 
rie vadovavo kovai už pa- kėsinimąsi siųsti karines 
laikymą pasaulyje taikos. 1 jėgas į Jordaną.

Vėliausios minios
NEY YORKAS.—Jordano 

atsisakymas nuo Jungtinių 
Valstijų karinės pagalbos 
ardo Eisenhowerio planą 
arabų šalyse.

DAMASKAS. — Jungti
nė Arabų Respublika ne
įsileis i savo prieplaukas 
anglų laivo “Kurfa.” Sako, 
kad tas laivas Izraeliui pri
statė ginklų ir amunicijos.

VARŠUVA. — Lenkijos 
Aukščiausias Teismas per
sergėjo. katalikų bažnyčios 
viršūnes, kad • jos liautųsi 
dirbę prieš dabartinę san
tvarką Lenkijoje.

TRENTON, N. J. — Šie
met dvigubai tiek vaikų su
sirgo p a r a 1 y žiumi, kaip 
1957 metais.

AMANAS.—Jordano ka
ralius Husseina sako, k a d 
jis su pagalba Anglijos ir 
Amerikos ginklu ir pinigų 
galės išlaikyti sostą.

AMANAS. — Karaliaus 
Husseino šalininkai areš
tavo 150 žmonių, jų tarpe 
nemažai karininku. Areš
tai tęsiasi ir toliau.

BRASILIA — Brazili
jos vyriausybė siūlo, kad 
būtu sušaukta visu 21-nos 
Amerikos respublikos viršū
nių konferencija.

WASHIGTONAS.—Po pa
sekmingos revoliucijos Ira
ke labai pablogėjo Irano 
karaliaus (šako) padėtis. 
Trane auga nepasitenkini
mas karaliumi, nes jis pa
taikauja Vakarams.

WASHINGTONAS.—Se
natas užgyrė biliu pakelti 
senatvės pensiją 7 procen
tais. Bilius pateiktas pre
zidentui pasirašyti.

MASKVA.—Buvęs prem
jeras . Bulganinas dabar 
vadovaus ekonom i n i a m s 
reikalam s U žkau kaži j o j e.

MIAMI. — U r a g a n a s 
“Cleo,” kuris susiformavo 
Bermudos salos sritvje, ne
pasieks Jungtinių Valstijų.

MEMPHIS, Tenn.—Elvis 
Presley buvo parvykęs i

Ar suskaldys Afro- 
Azijos bloką?

Jungtinės Tautos. — Va
karų diplomatai tikėjosi, 
kad Eisenhowerio planas 
Artimiems Rytams suskal
dys Afro-Ažijos tautų blo
ką. Jungtinėse Tautose šios 
tautos turi 28 atstovus.

Bet didelė dauguma Af- 
ro-Azijos atstovų stoja už 
baigimą intervencijos Arti
muose Rytuose. Net Jorda- 

motinos laidotuves. “Jos 
mirtis labai pažeidė mano 
širdį,” jis sakė laidotuvėse.

Cape Canaveral, Fla. — 
Karinis orlaivynas iššovė 
raketą linkui mėnulio. Ra
keta pakilo'į erdvę ir už 
m’.nutės sudegė.

Varšuva. — Praneša, kad 
Tarybų Sąjunga apginkluos 
Kiniją atominiais ginklais 
ir moderniškiausiomis kari
nėmis raketomis.

Washingtonas. — Senato
rius Knowlandas išsigan
dęs. Jis. mano, kad po Ame
rikos bandymo pasiekti mė
nulį, dabar gali Tarybų 
Sąjunga pirmoji tą pada
ryti.

New Yarkas. —Jungtinių 
Tautų asamblėjoje debatai 
krypsta prie to, kad Jung
tinės Valstijos gali nesuda
ryti dviejų trečdalių balsų 
už savo rezoliuciją.

Kairas. — Eisenhowerio 
planas, nerado pritarimo 
arabų šalyse.

Lakewood, N. J. Automo
bilių nelaimėje du žmonės 
užmušti ir trys sunkiai su
žeisti. ‘
\---------
Nantucket, Mass. — Susi

kūlus lėktuviui, 22 žmonės 
užmušti ir 12 sužeisti. Lėk
tuvas skrido iš New Yorko 
orlaukio. Jis buvo North
east kompanijos..

Beirutas. — Libano sos
tinėje pasikartojo susišau
dymai ir buvo mesta bom
bų. Yra užmuštų. Viena 
bomba sprogo netoli Ama- 
rikos marininkų, bet nieko 
nesužeidė.

Londonas. — Tarybų Są
jungos premjeras Chruščio
vas pakartojo pareiškimą, 
kad TSRS sutinka pasira
šyti sutartį su Anglija ir 
Jungtinėmis Valsti jomis 
dėl nevartojimo karo reika
luose atominės jėgos.

Tėl Aviv. — Izraelio poli
cija suėmė 14 žmonių, ku
riuos kaltina šnipinėjime 
Sirijos naudai.

Medarbas, prekyba ir • 
Vakarų politika

Washingtonas. — NATO 
sąjungos nariai ir Japonija 
susitarė palengvinti preky
bą su Tarybų Sąjunga ir 
liaudiškom’s respublikomis. 
Apie pusė “strateginių” 
medžiagų ir mašinų nuim
ta nuo uždraustųjų sąrašų.

Šimtai įvairiausių maši
nų ir medžiagų buvo už
drausta parduoti Tarybų 
Sąjungai ir liaudiškoms 
respublikoms. Tai Wash- 
ingtono politika, kuri buvo 
ir yra teisinama, kad būk 
tos medžiagos padarytų 
Tarybų Sąjungą ir jos tal
kininkes “gynybiniai labai 
galingomis”. Antra, tai bu
vo daroma, idant darbinin
kiškuose kraštuose truk

N. Y. valstijoje yra 
420,000 bedarbių

Albany, N. Y. — Su p’r- 
ma savaite rūgpiūčio New 
Yorko valstijoje buvo 419,- 
500 imanč:ų nedarbo ap- 
draudą. Į mėnesį laiko 
imančių apdraudą skaičius 
padidėjo 51,000, ypatingai 
Buffalo mieste, kur iš dar- 

! bo paleido auto darbinin
kus.

Iš pirmiau imančių ne
darbo apdraudą nuimta nuo 
listo 4,000. Bet nėra ži
noma, kiek iš jų gavo dar
bus, ir kokiam jų skaičiui 
apdrauda išsibaigė.

PREMJERAS de GAULLE 
NEPAKEITĖ MINTIES
Paryžius. — Premjeras 

de Gaulle sakė, kad nors 
prezidento Eisenhowerio 
kalba Jungtinių Tautų 
asamblėjoje padarė gero 
įspūdžio, bet dalykų nepa
keitė. De Gaulle mano, kad 
asamblėja negalės išspręs
ti Artimųjų Rytų proble
mų.

ARABAI REIKALAUJA 
PASITRAUKTI

Kairas. — Jungtinės Ara- 
! bų Respublikos radijas be 
pertraukos per 24 valandas 
aiškino Artimųjų Rytų pro
blemas. Radijas kritikavo 
Eisenhowerio-Dulleso poli
tiką ir reikalavo, kad JAV 
ir Anglija tuojau ištrauktų 
savo karines jėgas.

IRAKAS TEISIA 
SUOKALBININKUS

Bagdadas. — Irako res
publikos teismas tardo bu
vusius kadališkoje valdžio
je premjero pagalbininką 
Al-Suwaidį ir užsienio mi
nistrą Bashayaną. Teisme 
paaiškėjo, kad jie ir kara
liaus. Faisalio valdžia darė 
suokalbius nuversti Sirijo
je liaudišką valdžią 'ir pa
daryti šalį paklusnia Vaka
rams.

Bogota. —Nušliaužė dalis 
Andesų kalnų ir užmušė 
virš 30 žmonių.

džius ekonominę pirmeny
bę prieš kapitalistines šalis.

Prieš šią politiką r stojo 
fabrikantai, daugiau šiai 
Anglijos ir Vakarų Vokie
tijos, nes leidus tas maši
nas ir medžiagas parduoti 
galima pasidaryti daugiau 
pelno ir mažinti nedarbą.

Bet draudimui didžiausią 
smūgį uždavė, tai Tarybų 
Sąjungos, ir liaudiškų res
publikų išstatytos mašinos 
ir įvairios medžiagos Pa
saulinėje parodoje, Brusse- 
lyje. Jų tobulumas, įvairu
mas irodė, kad,. nepaisant 
draudimo, socialistinis pa
saulis pasigamina, ko tik 
jam reikia.

Susirūpino kova 
prieš ligas

Washingtonas. — Sena
torius Lister Hill pateikė 
rezoliuciją, kurioje siūlo pa
skirti $50,000,000 per metus 
kovai prieš pavojingas li
gas. Jis siūlo, kad būtų 
įsteigta valdiška laborato
rija, kuri bendrai su kito
mis laboratorijomis studi
juotų galimybes, sumažini
mo pavojingomis ligomis*' 
susirgimų.

Jo rezoliuciją parėmė eilė 
kitų senatorių. Kai kurie 
pataria, kad tokia Ameri
kos laboratorija turėtų su
sirišti su užsienyje panašio
mis įstaigomis.

VIDURINIAI RYTAI
Beirutas. — Libane liau

dis trokšta, kad baigtųsi 
naminis karas. Liaudis no
ri, idant užsienis nesikištų 
į vidaus reikalus.

Irako vyriausybė uždarė 
du dienraščius, kurie rašė 
kenkiančioje kryptyje.

Jordano delegacija, kuri 
dalyvauja Jungtinių Tautų 
asamblėjoje, prašys dau
giau pagalbos iš Amerikos.

JAV IR ANGLIJOS 
GINKLAI TUNISIJAI
Tunis. — Nors Vakarų 

diplomatai kalba apie “ne- 
! utralizavimą arabų šalių”, 
bet ten, kur valdovai jiems 
palankus, tai neutraliteto 
nėra. Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos ginklai plaukia į 
Tunisiją. Mat, Tunisijos 
prezidentas Bourguiba yra 
Vakarų šalininkas.

PATIKRINKITE SAVO 
AUTO “LAISNIUS”

Albany, N. Y. — Rugsėjo 
30 dieną baigiasi 500,000 
New Yorko valstijos auto
mobilistų leidimai (“licen
ses”). Kadangi veik visi 
juos gauna trejiems me
tams, tai užmiršta patik
rinti, kada jie išsibaigia. 
Motor Vehicle komisijotiie- 
rius. J. P. Kelly pataria 
kiekvienam patikrinti savo 
auto laisnius.
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Prezidentas JT asamblėjoje
PREZIDENTAS EISENHOVVERIS sakė kalbą 

(rugp. 13 d.) Jungt. Tautų asamblėjoje, kurios speciali 
sesija buvo sušaukta Vidurinių Rytų padėčiai svarstyti.

Trumpai, prezidentas sakė, kad Jungt. Tautos, pri
valo susirūpinti Libano likimu, kad ten būtų sulaikytas 
išlaukinis (slaptas) kišimasis į vidujinius šalies reikalus, 
kad būtų ten pastatyta Jungt. Tautų “taikos jėga”, kad 
arabų šalims būtų suteikta ekonominė pagalba, kad bū
tų sulaikytas lenktyniavimas ginklavimesi Viduriniuose. 
Rytuose.

Prezidentas gynė ginkluota Amerikos intervenciją 
Libane dėl to, kad esą jos, intervencijos, prašiusi Libano 
valdžia. Prezidentas kartojo, kad Amerikai rūpi mažųjų 
tautų interesai ir jinai esanti pasiruošus juos ginti.

Po prezidento kalbos pirmas ėmė balsą Tarybų Są
jungos užsienio reikalų ministras A. Gromyko. Jo kalbos 
branduolys buvo toks: pirmiau negu bus galima svarsty
ti prezidento siūlymus, pirmiausiai JT asamblėja priva
lo nutarti-reikalauti, kad Amerika ištrauktų savo gink
luotąsias jėgas iš Libano, o Didžioji Britanija — iš Jor-• 
dano. Negalima, sakė Gromyko, objektyviai svarstyti I 
Vidurinių Rytų valstybių reikalų, kol ten veikia sveti
mų valstybių kariuomenės daliniai, kol ten yra inter
vencija.

Po šių kalbų sekė kiti kalbėtojai, atstovaują viso-” 
kias šalis.

Taigi, debatai prasidėjo ir, kai šie žodžiai rašomi, 
jie tebesitęsia. Kas iš jų išeis, liekasi palaukti ir pamatyti.

DABAR JAU AIŠKU, kad JAV intervencija Liba
ne buvo didžiulė klaida, nepasakius kitaip.

Mūsų Valstybės departmento nuolatinis kalbėjimas 
apie tai, kad jis ginąs mažąsias valstybes, neturi logi
kos. Jis gina ne mažąsias valstybes, o reakcines valsty
bes. Jis gina reakcines valdžias, monarchus ir diktato
rius, liaudies priešus.

Ir tai darydamas, mūsų Valstybės departmentas 
skelbia, būk ginąs “laisvas šalis”, “laisvąjį pasaulį.”

Kokia laisvė buvo Trake prieš neseniai ten įvykusią 
revoliuciją? Kokia laisvė šiuo metu yra Jordane? Kokia 
laisvė yra Formozoje, kur Čiang Kai-šeko klika, palai-

United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co................ $10.00 per year
Queens Co. ,.... $5 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

Ant Nemuno numatyta 
pastatyti aštuonias hidroe
lektrines: Dokudovo, Mas
tų, Gardino, Druskininkų, 
Alytaus, Birštono, Kauno ir 
Smalininkų. Jų bendras ga
lingumas sudarys apie 470- 
500 tūkstančių kilovatų. 
Per metus elektros energi
jos bus pagaminta daugiau 
kaip du milijardai kilovat
valandžių. Kadangi didžiau
sias upės nuolydis yra 
aukštupyje, o mažiausias 
žemupyje, todėl žemupyje 
už Kauno bus statoma tik 
viena Smalininkų hidroe
lektrinė. Projektuojamosios 
elektrinės turi praleisti to
kį vandens kiekį, koks ga
li būti esant didžiausiam 
potvyniui.

Žurnalo “Mokslas ir tech
nika” inžinierius V. Stukas 
savo straipsnyje “Kauno 
HES tvenkinys užims. 63,5 
tai, kokie darbai turi būti 

atlikti statant Kauno HES 
ant Nemuno, koks bus 
elektrinės galigumas, kokia 
jos reikšmė mūsų liaudies 
ūkiui.

koma amerikinių ginklų, engia 6,000,000 kinų, trokštan
čių prisijungti prie savo tautos, didžiulės Kinijos?!

Ir kaip tik dėl tokios politikos pasaulio žmonės, pa
vergtosios tautos ir visas demokratinis pasaulis ir kri
tikuoja Ameriką, nepasitiki ja, bijosi jos.

Reikėtų nuo tokios žalingos politikos atsisakyti. Rei
kėtų juo greičiau priimti Kiniją į Jungt. Tautas, reikėtų 
iš Libano juo greičiau ištraukti mūsų ginkluotąsias jė
gas. Reikėtų JAV keisti savo politiką.

Juo greičiau bus tai padaryta, tuo greičiau Amerika 
įšigys geresnį vardą pasaulyje.

Birute Zalogaityte
NETURIME MES Laisvėje sporto skyriaus, nes ge

rai žinome, kad mūsų skaitytojus sportas mažai tedomi
na. Komercinė spauda sporto (visokioms jo šakoms) ski
ria net ir per daug vietos, nes jos skaitytojų dauguma 
sportu domisi.

Lietuvos spauda sportui skiria nemaža dėmesio. Ten 
leidžiamas net ir sporto reikalams skirtas laikraštis — 
“Sportas”.

Tik neseniai, liepos mėn. gale, amerikiniuose laik
raščiuose buvo išspausdinta fotonuotrauka lietuvaitės 
Birutes Zalogaitytes. Kaip čia ji pateko? Ogi taip, kad 
Birutė Zalogaityte — nauja žvaigždė pasaulinėje spor
to srityje!

Liepos mėn. 22 d. Taline (Estijoje) pasibaigė Tary
bų Sąjungos lengvaatlečių pirmenybės, kuriose Birutė 
Zalogaityte, iečio metime, pralenkė savo konkurentes ir 
laimėjo Tarybų Sąjungos čempionės titulą, gavo aukso 
medalį.

Neužilgo po to Maskvoje įvyko tarptautinės lengva
atlečių varžybos, kuriose dalyvavo ir amerikiečiai atle
tai. Tose varžybose Birutė Zalogaityte taipgi išsinešė 
čempionės titulą!

Na, ir po šito laimėjimo, norėjo kas ar ne, pasaulio 
sporto rašytojai turėjo apie talentingąją Tarybų Lietu
vos dukrą rašyti!

Tenka priminti, jog ir kita lietuvaitė atletė, Karaliū- 
naitė, kaip bėgikė, puikiai pasirodė Talino varžybose. O 
Jonas Pipynė jau trečią kartą pasiliko TSRS bėgimo 
Čempionu!

B. Zalogaitytės, J. Pipynes, A. Mikėno (ėjime), Ka- 
raliūnaitės pasižymėjimais džiaugiasi visa Tarybų Lie
tuva, džiaugiamės ir mes, toli gyveną nuo savo tėvų že
mės lietuviai.

Kas metai visokiose varžybose Lietuvos atletai iš
kelia iš savo tarpo naujus čempionus, naujus talentus, 
kilusius iš liaudies, kuriančios socialistinę santvarką.

Kaip smagu!
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Kauno HES užtvanka , 
rašo autorius, pakels Ne
muno vandens horizontą iki 
440,0 m altitudės ir suda
rys maksimalų 19,5 m hori
zontų skirtumą. K a u n o 
HES tvenkinys užims 63,5 
kvadratinio kilometro plo
tą. Jis tęsis iki pat Balbie-
riškio — 93 kilometrus. 
Šiame tvenkinyje turi tilpti 
462 milijonai kubinių metrų 
vandens. Tvenkinys užlies 
šešiolikos kolūkių 4259 ha 
žemės. Iš busimojo tvenki
nio “dugno” reikia iškel
dinti apie 800 gyventojų 
kiemų, 430 kolūkinių pasta
tų, apie 140 visuomeninių 
pastatų. Rumšiškės bus iš
keltos į kitą vietą.

Kadangi Kauno HES 
tvenkinys užlies beveik vi
sus Birštono kurorto mine
ralinius šaltinius ir daugelį 
kurorto pastatų, todėl, kaip 
nurodo autorius, kurortas 
bus perkeltas į kairįjį Ne
muno krantą. Ten yra ras
ti nauji mineraliniai šalti
niai, kurie visiškai pakeis 
buvusius šaltinius.

Iš Kauno HES tvenkinio 
zonos bus iškelta 76 km. 
autokelių, 54 km. ryšių li
nijų, apie 6 km. elektros 
linijų, iškirsti 270 ha miško.

Darsūniškis ir jo apylin
kės su derlingomis žemė
mis nebus užlietas, nors ir 
patenka į Kauno HES zoną.: 
Jis bus apsaugotas užtvan-| 
komis ir pylimais.

Pagrindiniai elektrin ė s 
hidroįtvarai sudaro apie 1,5 
kilometro ilgio užtvanką. 
Į dešiniojo Nemuno kranto 
aukštumas remiasi žemės 
užtvanka, kuri .eina iki pat 
hidroelektrinės pastato. Į 
ją bus supilta daugiau kaip 
700,000 kubinių metrų že
mės. šios užtvankos vidurį 

kirs šliuzo įrenginiai. Už
tvankos šlaitai bus apsau
goti gelžbetoninėmis plokš
tėmis. Ant užtvankos, o taip 
pat per visus hidroįtvarus 
eis asfaltuotas autokelias ir 
geležinkelio linija, kurie 
jungs abu Nemuno krantus.

Didžiausias Lietuvos hid
roelektrinės pastatas bus 
75 metrų ilgio, 49 metrų 
pločio ir 37 metrų aukščio. 
Jame bus sumontuoti hid- 
roagregatai su pagalbiniais 
įrenginiais.

Kauno HES valdymas 
bus automatizuotas. Numa
tyta, kad budės tik vienas 
asmuo, bet ir tai ne hidroe
lektrinėje, o namuose. Ne
toli elektrinės bus pastaty
tas namas, kuriame gyvens 
personalas. Viename šio 
namo kambarių bus įreng
tas skydas su minimaliais 
valdymo bei signalizacijos 
aparatais. Be to, numatytas 

dar televaldymas iš Vil
niaus dispečėrinio punkto.

Dešiniajame Nemuno 
krante, netoli HES stovės 
atvira aųkštoss įtampos pa-
stotė. Jos aukštos įtampos 
linijos jungs Kauno HES su 
Petrašiūnų VRES, su Vil
niumi, Šiauliais, Kalinin
grado sistema. Taip bus su
daryta Lietuvos energetinė 
sistema, kuri ateityje bus 
sujungta su kaimyninių 
respublikų sistemomis.

Teleskopai ir žiūronai
♦

Padidinimo žiūronai - te
leskopai dar tik 350 metų 
senumo. 1608 metais akinių 
gamintojas hollandietis 
Hans Lippershey, sudėjęs 
du išpūstus stiklus pastebė
jo, kad bažnyčios bokštas 
matosi didesnis ir priartė
ja. Tada jis kelis išpūstus 
stiklus sudėjo į tuščią 
vamzdelį ir dar aiškiau 
matė bažnyčios bokštą.

Italų mokslininkas Gali
lėjus, kuris gyveno 1564— 
1642 metais, buvo pasiga
minęs ilgą teleskopą. Su jo 
pagalba tyrinėjo dangiškus 
kūnus.

Teleskopai ir žiūronai, 
tai kombinacija stiklų, ku
rie padidina ir priartina 
daiktus. Geri žiūronai 
brangiai kainuoja. Jungti
nėse Valstijose dabar -yra 
didžiausias teleskopas ant 
Pąlomar kalno, Kaliforni
joje, astronomijos observa
torijoje, kuris diametriškai 
turi 200 colių. Bet jau. yra 
gaminama ir didesnių.

T u rk mėn i j o j e, kasi nė j ant 
Ak-Tepo kalne esančius se
novinius kapus, surasti nuo 
laiko pajuodę kviečių grū
dai. Tai patvirtina anks
tesnį spėjimą, kad dabarti
nės Turkmėnijos teritorijo
je kviečiai buvo auginami 
jau penktajame tūkstant
metyje prieš mūsų erą.

Afrika — milžiniškas že
mynas, užimąs 11,500,000 
ketvirtainių mylių. Tik A- 
zija savo plotu yra didesnė 
už Afriką, o kiti kontinen
tai mažesni.

Afrika, Azija ir Europa 
sudaro “Senąjį pasaulį,” 
nes tie trys kontinentai su
sieina sausumoje. Tiesa, 
Afriką, nuo Europos skiria 
Gibraltaro sąsiauris, bet ir 
gilioje senovėje jis buvo 
lengvai nugalimas. AfrikaO O t-

nuo Azijos skiria Raudono
ji jūra, kuri neplati, o tarp 
Raudonosios ir Viduržemio 
jūrų skiria tik Nilo upė ir 
Suezo kanalas. Taip, kad 
gamtinių kliūčių, šių trijų 
žemynų ryšiams nebuvo.

Gilioje senovėje žmonijos 
kultūra klestėjo Egipte, Vi
duriniuose ir Artimuosiuo
se Rytuose, tai yra, tarp 
Afrikos ir Azijos.

Bet Afrikos centrinius ir 
pietinius plotus europiečiai 
sužinojo tik po Amerikos 
atradimo. Tų laikų moksli
ninkai, prisilaikydami reli
gijos, ilgai bijojo plaukti 
Atlanto vandenynu toliau 
už Gibraltaro sąsiaurio, nes 
manė, kad ten jau yra svie
to pabaiga.

Turtingoj i A f r ika
Geografinę Afrikos padė

tį niekaip negalima apibū
dinti straipsnio rėmuose. Ji 
beveik keturis kartus dides
nė, už Europą. Pamatiniai, 
Afrika klimatu ir rasių 
skirtumu dalijasi į šiaurinę 
ir pietinę. Nuo Sacharos 
smėlio dykumų į pietus yra 
skirtinga augmenija, tam
sios odos žmonės, kitokie 
gyvūnai, o į šiaurę jau vėl 
kitokie. Šiaurinėje dalyje 
nėra negrų rasės žmonių.

Afrikoje yra tankių gi
rių, derlingų laukų, baisių 
smėlio dykumų, įvairių žvė
rių ir gyvulių, gilių ir pla
čių upių, didelių ežerų, 
aukštų kalnų ir apie 300 
skirtingų grupių žmonių.

Dabartiniu laiku Afrika 
priskaitoma prie atsiliku
sių pasaulio sausynų, o ji 
pasauliui duoda 98 procen
tus deimantų ir brangak
menių, 87 procentus kobal
to, 60 procentų uraniumo, 
40 procentų aukso, 30 pro
centų chromio, 28 procen
tus mangano, 20 procentų 
vario, 15 procentų skardos 
ir daug kitų žmonijai rei
kalingų turtų.

Tam tikruose Afrikos plo
tuose gerai dera kviečiai, 
miežiai, kukurūzai, ryžiai, 
datulės, kavos grūdai,, med
vilnė ir daug kitų vaisių ir 
javų.

Gilioje senovėje, Romos 
imperijos laikais, europie
čiai žinojo tik Šiaurinę Af
riką. Visas Viduržemio jū
ros pakraštys, tai yra Šiau
rinė Afrika, buvo europie
čių kolonijos, o vėliau — 
turkų. Toliau į pietus Afri
kos žmonės gyveno atsiliku
sių jų padėtyje.

Šaltis jiems negrūmojo. 
Bado nekentė, nes per ap
skritus metus augo vaisiai 
ir kiti valgomieji dalykai. 
Miškuose buvo daug zebrų, 
dramblių, briedžių, nosara- 
gių, veršių, hippopotami!. 
Žinoma, reikėjo saugotis 
nuo liūtų, tigrų hienų ir ki
tų draskūnų.

Baltieji žmones 
atnešė nelaimes

Kol Afrika buvo “nežino
ma,” tai tenykščiai žmonės 
gyveno be didelio vargo. 
Buvo šimtai visokių kara
liukų ir vadų, kurie turėjo 
pirmenybę prieš paprastus 
žmones, bet jie per daug ne
siskyrė. Didelė jų daugu

ma gyveno kartu su visais 
ir valgė tą patį maistą.

Bet kai jau buvo api
plaukta aplink Afriką, įro
dyta, kad už jos dar nėra 
“svieto p a b a i g o s,” kad, 
plaukiant aplink, galima 
pasiekti Indiją ir kitas A- 
zijos šalis, tai Europos “ei- 
vilizatoriai,” kaip vilkai, 
kaip kokie žvėrys, apspito 
iš visų pusių Afrikos že
myną. Anglų, francūzų, vo
kiečių, ispanų, portugalų, 
belgų ir kitų atplaukdavo 
kariniai laivai, iškeldavo į 
sausumą armijos dalinius, 
verždavosi į šalies gilumą 
vandeningomis upėmis.

Afrikos gyventojai su di
deliu dėmesiu pasitiko 
“svečius.” Jie ir pasiprie
šinti negalėjo, nes, retas jų 
turėjo paraku šaunam ų 
ginklų. Smaili iešmai-ietys, 
lankai ir vilyčios buvo jų 
ginklai.

“Svečiai” veržėsi vis gi
liau į Afriką, už blizgučius, 
degtine, senus ginklus, mar- 
gus audinius ir kitokius 
menkniekius viliojo iš vie
tos gyventojų visokius daik
tus ir skriaudė juos.

Baisios medžiokles 
šaudymui negrų

Visi žinome, kad negrai 
yra Afrikos g y vent ojai. 
Mūsų akimis žiūrint, visi 
negrai panašūs, vienos gru
pės žmonės. Tikrumoje taip 
nėra. I pietus nuo Sacha
ros gyvena apie 200 skir
tingų juodos spalvos žmo
nių grupių, kurias mes 
skaitome negrais.

Tie juodspalviai žmonės 
yra atskirų tautų, turi sa
vąją kalbą, savus papročius 
ir net atskiros tautos dali
jasi vėl į skirtingas grupes.

Bantų tautinė giminė tu
ri apie 50 skirtingų tauti
nių grupių. Hamitikų gimi
nė turi 40 grupių, libų— 
apie 40 grupių, hottengotų 
—28, negrų—20 ir pigmių 
(mažyčių žmonių)—3 gru
pės.

Į šiaurę nuo Sacharos Af
rikos gyventojus sudaro 
maišytos kaukaziškos rasės 
žmonės: arabai, maurai, 
druzai, armėnai, turkai ir 
kitokie.

Senovėje karo imtiniai 
būdavo paverčiami į perga
lėtojų vergus. Kas jų daug 
suėmė, tai ir kitiems dar 
parduodavo.

Šiaurinės Afrikos gyven
tojai maurai ilgai valdė di
delę dalį. Ispanijos. Kada 
europiečiai stūmė juos lau
kan, tai daug maurų pate
ko į nelaisvę. Maurai sa
viškių išpirkimui iš vergi
jos pasiūlė mainais po du neg
rus už kievieną maurą be
laisvį. Europos “civilizato- 
riams” patiko toks mainas. 
Tas davė pradžią medžiok
lei ant negrų ir visų Afri
kos juodspalvių žmonių.

Amerika atrasta. Koloni
jų valdonų negalėjo paten
kinti vien anglų prasikaltė
liu trėmimas • i Ameriką. 
Tuojau susidarė kompani
jos negrų gaudymui ir ve
žimui į vergiją Amerikon.

1713 m. Utrecht mieste 
negrų gaudytojai ir stam
būs Amerikos kolonizato
riai atlaikė konferenciją. 
Sutarta, kad bėgyje 30 me
tų į Ameriką bus pristatyta 
128,000 negrų vergų. Pir
moji negrų vergų partija 
buvo atvežta 1619 metais į 
Virginia koloniją. Wilbur 
F. Gordy jo paruoštame 
veikale “History of the 
United States” rašo:

“Negrus kimštinai gabe
no į Ameriką ir viename lai

ve atveždavo šimtus. Vir
ginijoje jie buvo parduoda

mi vienas negras vieno ark
lio kaina. Tas biznis buvo 
pelningas vergų gaudyto
jams ir tabako auginto
jams.”

Amerikietis H. M. Stan
ley, kuris Afrikoje išvaži
nėjo virš 7,000 mylių ir 
matė tas baisias medžiokles, 
rašo : “Buvo baisiausios 
negrų medžioklės. Baltųjų 
ir jų samdytų gaujos už
puolė ramiai gyvenusių ne- , 
grų sodžius. Užpulti gynė
si, bet jų durklai negalėjo 
priešintis paraku šaunan
tiems ginklams. Po kiek
vieno užpuolimo sodžiaus 
vietoje liko pelenai ir šim
tai užmuštų . . . Lavonai, 
lavonai uždengė ištisas pro
vincijas...”

Tarp 1619 ir 1807 metų 
į Ameriką buvo pristatyta 
400,000 negrų vergų. Stan
ley tvirtina, kad ant kiek
vieno pristatyto negro ver
go 1,000 žūdavo laike ab- 
lavų, pristatymo į prieplau
kas ir atvežimo laivais. Iš
eina, milijonai jų žuvo.

Anglija uždraudė negr^y 
vergiją 1807 m. ir paliuosa- 
vo 60,500 negrų vergų. 
Francūzija uždraudė 1812 
m. ir paliuosavo 260,000 
negrų. Turkijoje. Ispanijo
je dar ir po to buvo negrų 
vergija. Jungtinėse Valsti
jose tik per Piliečių karą 
negrus paliuosavo 1 8 6 1 - 
1864 m. Bet ir po to vergi
jos uždraudimo dar šimtai 
tūkstančių negrų buvo su
medžioti ir slaptai vežami 
į Turkiją ir daugelį kitų 
šalių.

Afrikos žmones 
kovoja už laisvę

Taigi nestebėtina, kad 
milžiniškame Afrikos žemy
ne kelis kartus yra mažiau 
gyventojų, negu Europoje. 
Neapskaičiuojamai daug 
afrikiečių žuvo laike baisių 
medžioklių ir buvo išvemti 
vergauti į kitas šalis. **

1914 m., išvakarėse Pir
mojo pasaulinio karo, be
veik visa Afrika buvo Eu
ropos imperialistų kolonija. 
Tik mažytė Liberija ir Abi
sinija (Ethiopija) forma
liai skaitėsi laisvos valsty
bės. ■ ■

Dabar.Afrikoje yra Abi
sinija, Sudanas, Egiptas, 
Libija, Tunisija, Marokas, 
Liberija, Ghana ir Jungtinė 
Pietų Afrika nepriklauso
mos valstybės, kurios turi 
virš 80,000,000 gyventojų.

Tuo kartu dar 140,000,- 
000 žmonių Afrikoje yra 
užsienio imperializmo kolo- 
nijalėje padėtyje. Francū
zija-turi pasigrobus 
4.000,000 ketvirtainiu my~ 
lių plotus ir pavergus apie 
80,000,000 žmonių. Angliji 
valdo arti 3,000,000 ketvir- . 
tainių mylių plotą ir paver
gus virš 40,000,000 afri
kiečių. Seka Belgijos, Por
tugalijos ir Ispanijos kolo
nijos.

Bet Afrikos gyventojai 
kovoja prieš atėjūnus. Da
bartiniu laiku eina karas 
Alžyre. Kovoja marokie
čiai prieš Ispanijos fašis
tus, sujudę ir anglų koloni
jų gyventojai.

Neseniai įvyko Afro-Azi
jos tautų konferencija Kai
re mieste. Įsteigtas komi
tetas kovai už išsilaisvini
mą. Leidžia specialią lite
ratūrą, veikia radijo stotys, 
kurios šaukia afrikiečius 
kovon už laisvę. Pavergtų 
kolonijų gyventojams gelbs
ti jau išsilaisvinusios vals
tybės. i

Afrikos žmonių teisingą 
kovą remia Tarybų Sąjun
ga ir visi demokratiniai 
žmones. V. Sūnus*



.įvairumai
Angys-Gyvatės

Dauguma žmonių muša 
angis-gyvates. Nevi s a d a 
tai yra gerai daroma. Žem
dirbiai kitaip j tai žiūri. 
Daugelis farmerių mano, 
kad kiekviena gyvatė jam 
verta $50.

Dalykas toks, kad tik ma
ža dalis gyvačių yra žalin- 
gos-nuodingos. Pasauly j e 
jų priskaitoma virš 2,000 
rūšių: mažų, didelių, sausu
mos, jūros, miško ir tt.

Gyvatės ėda tik gyvus 
driežus1, vabalus, varles, žu
vis, peles, žiurkes, peteliš
kes ir tt. Dauguma gyvačių 
nekenksmingos, o naudin
gos, nes jos sunaikina labai 
daug žalingų parazitų.

Gyvatė gali praryti di- 
desnį-storesnį gyvūną, kaip 
jos galva. Mat, gyvatės 
kaulai, reikalui esant, pasi
duoda iš savo junginių (są
narių). Gyvačių dantys už- 
V^nkti į vidų: pačiupo savo 
auką, na, ir stumia čielą ir 
gyvą į tą savo ilgą “ranko
vę”. —

Prie nežalingų priskaito 
juodas, žalias, “pienines” 
angis. New Yorko didesnė 
dalis yra ant Long Islando 
(salos). Ši sala turi 120 my
lių ilgio. Angių specialistai 
sako, kad saloje yra 15-kos 
rūšių gyvačių ir visos ne
kenksmingos.

Nuodingos Amer i k o j e 
yra “rattlesnake”, “copper
head”, vandeninė “mocca
sin”, kurios balta gerklė, 
kaip medvilnės pilna, “coral 
snake” ir tuzinas kitas kitų.

Gyvatės liežuvis nepavo
jingas. Žmonių prasimany
mas, kad tai “gylys”, ku- 
riuomi būk ji kanda, yra 
klaidingas. Gyvatės kanda 
dantimis, kurie yra po vie

Ar žinote, ką reiškia mūsą senieji vardai?
Daugelis jų lietuviški. OLGA (slavų)—Kilnioji, 

Kalbose, iš kurių jie kilę, taurioji.
jų prasmė aiški ir supran- ONA (hebrajų) — Malo-

ną iš abiejų pusių viršuti
nėje žiaunoje. Tie dantys 
kiauri ir kada gyvatė kan
da, tai per tą danties kiau- 
rumą išeina į žaizdą nuo
dai.

Gyvatės veisiasi visame 
pasaulyje, apart šaltų kraš
tų ir kai kurių salų. Hawa- 
jų salyne gyvačių nėra.

Neturint apie jas patyri
mo, nepatartina jas tyrinė
ti. Jeigu toks “svečias” at- 
s:krausto į daržą ar sodą, 
tai geriausia jį “paprašy
ti laukan”.

Ant ranką buvo 
atneštos mašinos

Tarp Kinijos ir Indijos 
yra Nepalo valstybė. Ji 
užima gana didelį plotą, bet 
kol kas joje nėra nei plen
tu, nei geležinkeliu.

Kodėl taip yra? Argi ten 
žmonės nemoka nutiesti ke
lių? Ne! Priežastis visai j 
kita. Nepalo valstybė yra 
aukštuose Himalajų kal- 
nuose.Joje yra aukščiausias | 
pasaulyje kalnas — Džomo-! 
lungma, arba Everestas, j 
Dėl nepaprastai kalnuotoj 
žemės paviršiaus Nepalo 
valstybė neturi kelių ir yra! 
sunkiai prieinama.

Nenuostabu, kad Nepalo i 
sostinėje, Katmandu mies-i 
te, elektra, telefonas ir ke
lios automašinos atsirado 
tik po antrojo pasaulinio 
karo. Automašinos j Kat
mandu buvo atgabentos iš 
Indijos. Kadangi iš Indi
jos į Nepalą nėra jokio va
žiuojamo kelio, tai automa-j 
šinos per kalnus buvo at
neštos ant rankų.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

tania.
ADELĖ (sen. vokiečių) 

—Kilmingoji.
AGNIETĖ (graikų) — 

skaistuolė, Nekaltoji.
ALBINAS (lotynų)' — 

Baltasis.
ALMA (lotynų) — Mai

tinanti.
ANTANAS (lotynų) — 

Pirmaujantis.
BARBORA (graikų, lo- 

tynu)—Svetimoji.
BERNARDAS (sen. vo

kiečių)—Stiprus kaip meš
ka.

BRIGITA (sen. airių) — 
Kilmingoji.

CELINA, Celestina (lo
tynų) — Danguolė.

E L E N A (gr a i k ų) —Švie
sioji, Spindinčioji.

ELEONORA (anglų) — 
Gailestingoji.

EMILIJA (lotynų)—Uo
li pasekėja.

EUGENIJUS (graikų)— 
Taurus, kilmingas.

FELIKSAS (lotynų) — 
Laimutis.

GERTRŪDA (sen. vo
kiečiu) — Užburtoji.

HENRIKAS (sen. vokie
čiu) — Namu karalius.

IRENA (graikų)— Tai
ka.

JADVYGA (sen. vokie
čių) — Kovotoja.

JURGIS (graikų)—Žem
ei i rbvs.

JONAS (hebrajų) —Die
vas maloningas.

JUOZAPAS (hebrajų) — 
Dievas padeda.

KAZIMIERAS (slavų) — 
Taikos kūrėjas.

KLARA (lotynų) — Švie
sioji.

MARIJA (hebrajų) — 
Karčioj i.

MARGA RETA (graikų- 
lotynų) — Perlas.

NATALIJA (lotynų) — 
Gimimo diena.

nioji.
PAULIUS (lotynų) — 

Mažasis.
PETRAS (lotynų)—Uo

la.
PILYPAS (graikų) — 

Arklių draugas.
REGINĄ (lotynų)—Ka

ralienė.
SOFIJA (graikų) — Iš

mintis.
URŠULĖ (lotynų)—Meš

kutė.
VALENTINAS (lotynų)

—Stipruolis. ,
VIKTORAS (lotynų) — 

Nugalėtojas.
VIKTORIJA (lotynų) — 

Pergalė.
VLADISLOVAS (slavų) 

—Valdovo šlovė.
ZUZANA (hebrajų) —• 

Baltoji lelija.

Radijas, sutūpęs 
papirosą dėžutėje

Prieš mus daili blizganti 
dėžutė iš plastmasės: Sver
to sprigtas, ir iš siauros 
įpiovos dangtelyje pasklin
da visiems gerai žinomos 
gruzinų melodijos “Suliko” 
garsai. “Suliko.” Taip va
dinamas ir naujas kišeninis 
radijo imtuvas. Ji sukonst
ravo Tbilisi inžinieriai ir 
technikai G. Muschelišvili, 
G. Hundažė ir J. Zakomor- 
nij. Imtuvą maitina mini- 
atūrinė baterija. Jis priima 
apie 12 stočių. Antena įtai
syta dangtelyje. “Suliko” 
ne didesnis už papirosų dė
žutę. >

Praga. — Tarybinis para
šiutininkas Piotras Ost
rowskis, 22 metų amžiaus, 
laimėjo pirmenybę viso pa
saulio parašiutininkų spor
te.

ĮDOMYBĖS
ŽMOGUS, MOKĖJĘS 

230 KALBŲ
Raskas, garsusis danas 

kalbininkas, mokėjo 230 kal
bų. Kopenhageno universi
teto profesorius Rasmus 
Christiana Raskas (1787- 
1832) neturėjo sau lygaus 
kalbų mokėjime. Jis buvo 
toje srityje genijus.

ŽMOGUS, KURIS 
PĖSČIAS NUĖJO Iš 

AMERIKOS I RUSIJĄ
Pulkininkas Russell Fa- 

rum, kilęs iš New Hamp
shire valstijos, išėjo iš St. 
Louis., Mo., į Peterburgą, 
dabartinį Leningradą 1812 
m. Eidamas jis nešėsi ant 
pečių 20 svarų ryšulį ir šau
tuvą. Ėjo pakraščiu Missou
ri upės iki Kolumbijos upės. 
Paskiau Pacifiko pakraščiu 
iki Alaskos. Jis perėjo sker
sai užšalusį Beringo są- 
siaurą į Sibirą, ir tęsė kelio
nę j Rusijos sostamiestį.

Jis laimėjo dideli pagyri
mą ir buvo pavaišintas ca
ro Aleksandro I, kuris, su
teikė jam“Kontinento Nu
galėtojo” titulą.

Iš Rusijos caras išsiuntė 
pulk. Farnumą į Paryžių, ir 
tuomet jis sugrįžo į St. 
Louis.

Farnum mirė 1832 m.

Christiana Eberhard’ienė
buvo Lenkijos karalienė per 
30 metų, tačiau ji niekada 
nebuvo Lenkijoje. Ji kara
liavo. 1697—1727 m.m.-

DĖL MENKIAUSIO 
DALYKO NUSMERKTAS

MIRTI
M. Chomijakovas, rusas, 

buvo nuteistas mirti dėl pa
niekinimo šachmatų. Jisbu- 
buvo entuziastas šachma
tais žaidėjas. Kritišku “gei- 
mės” laiku jis susimilino 
ant šachmatų karalienės ir 

karaliaus. Tad, supykęs, ir 
užkeikė ant karaliaus. Vie
nas, ištikimas karaliui, ap
skundė jį, būk Chomijako- 
vas keikė karalių, nors tai 
buvo visiems *aišku, kad jis 
keikė šachmatų karalių, o 
ne gyvą monarchą. Jis buvo 
teistas ir nusmerktas mirti, 
bet caras pasigailėjo jo, pa
naikino mirties bausmę, bet 
nubaudė ištrėmimu į Sibirą 
visam amžiui (1686).

Jei nori užsisteliuoti gė
rimo, “gin cocktail”, vokiš
kai, tai turi ištarti žodį, su
sidedantį iš 38 raidžių...

J. Bimba

Biliūno paminklas
“Kai numirsiu, man pa

kaskit ant Šventosios upės 
kranto” ... — rašė “Lai
mės žiburio,” “Liūdnos pa
sakos,” “Pirmutinio strei
ko” ir kitu literatūros kū
rinių autorius Jonas Biliū
nas. Tačiau mylimasis ra

išy to jas mirė toli toli nuo 
|nuo Šventosios upės kran
tų. Jo palaikai daugelį me
tų ilsėjosi Lenkijos žemė
je, Zakopanėje. Tik Tary
bų Lietuvos vyriausybės 
rūpesčiu, prieš penkerius 
metus jie buvo perkelti ten, 

j kur troško ilsėtis rašytojas.
O šių metų birželio 29 die
ną rašytojo poilsio vietą — 
Liūdiškių piliakalnį — ap
lankė tūkstančiai žmonių iš 
visų Lietuvos kampe lių. 
Tą dieną čia “Laimės žibu
rio” dainiui buvo atideng- 

i tas didingas paminklas — 
iš Aukštaitijos laukų gra
nito pastatytas dangų re
mi ąs bokštas.

Iš toli tas bokštas maty
ti. Ir beveik nėra tos die
nos, kad jo papėdėje nesu
stotų darbo žmonių, moks
leivių, pionierių būreliai.

Prašome neįsižeisti
(Tik vyrams)

Ar tu taip pat iš tokių 
vyrų, kurie gėdijasi pasi
rodyti visuomenėje su nėš
čia žmona arba į gatvę išsi- 
stumti vaiko vežimėlį?

Tavo žmona dirba, kaip 
ir tu. Ar kartais tu negy
veni iš žmonos uždirbtų pi
nigų, o savuosius prageri, 
išleidi su draugais?

Jūsų šeimoje gimė kūdi
kis. Ar užvaduoji nors vie
ną naktį žmoną, atsikelda
mas prie nubudusio vaiko? 
O gal tu iš tokių egoistų, 
kuriuos mažo vaiko verks
mas erzina ir kurie dar api
bara žmoną vietoj to, kad ją 
užvaduotų ?

Kaip tu žiūri j tokius vy
rus, kurie namuose despo
tai, o žmonėse be pertrau
kos bučiuoja savo žmonai 
rankas, vaizduoja džentel
menus?

Ar tu nepastebi, kaip šai
posi visi jūsų šeimos drau
gai iš tavo nuolatinio, nepa
grįsto pavyduliavimo žmo
nai?

Jeigu tu esi aistringas 
C/ o

futbolo mėgėjas, ir tau rei
kia pasirinkti: futbolas ar 
sergančio vaiko lovelė, ką 
tu pasirinktum?

Ar tu kartais svetimų 
žmonm akivaizdoje nesišai- 
pai iš savo žmonos, jos 
ydų, drabužių, elgesio? Jei
gu taip, pagalvok, ar ne ge
riau apie visa tai pakalbėti 
su ja viena namuose?

“Tarybinė moteris”

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pasa
kė Jungtinės Arabų Res
publikos atstovui M. Kame- 
lui, kad “JAV visur kovos 
už laisvę”.

Kalkuta, Indija. — Per
keliamasis laivas (ferry 
boat) nuskendo Hooghly 
upėje. Nelaimėje žuvo 25 
žmonės.

Juozo Avižonio laiškas iš Lieuvos J. Kaškaičiui
Nusipelnęs ir didžiai ger

biamas pedagogas Juozas 
Avižonis — tai brangusis 
mano jaunatvės ir mokslo 
metų bičiulis. Kartu ėjome 
per visą Mintaujos gimna^- 
ziją. Kartu vienoje celėje 
buvome Kauno kunigų se
minarijoje. Kartu su būriu 
kitų klierikų pametėm se
minariją antrame kurse, 
1904 m. pabaigoje.

54 metai praėjo, kai mu
du Kaune išsiskyrėme, pa
sižadėję vienas antro laiky
tis .. . Ir pasimetėm . . . 
Niekaip negalėjom susig^u- 
<&t, susisiekt. Ir tik nese
niai mudu suvedė kitas 
ynano jaunųjų metelių 
draugas, gyd. Juozas Buze- 
lis, bei jo duktė, Antanėlie- 
nė.

Trečias draugo J. Avižo
nio laiškas turi plačios pa
žintinės svarbos. Beveik vi
sai ne asmeniškas, įdomus 
bet kam savo puikiu tėviš
kės švenčių ir iškilmių pa
vaizdavimu.—J. Kaškaitis.

Lietuva, Obeliai 
1958. VI. 23

Mieliausias 
mano drauguži, 
brangusis Joneli!

Joninių išvakarėse sėdau 
rašyti tau trečią laiškelį. 
Tavo vardadienio proga 
sveikinu, nuoširdžiai linkė
damas geriausios sveikatos 
ir didelės ištvermės, belau
kiant skaisčios dienos, ka
da galėsi atsisveikinti su 
sdtyo pikčiurna dėde ir grįž
ti* į pasiilgtą mylimą tėvy
nę' Ilgiausius metus būk 
sveikas ir tvirtas. 

nybė suteikiama: jie pir
mieji karnavalams vado
vaus, laužus kurs, šokius 
pradės, virves tampys, mai- 

Išuose bėgios, statinėse bok
suosis, didžiausia bokalą 
miežinio-kvietinio alaus iš
gers, už visų sveikatą į sa
vo živatą . . .

Jonai — Joninių švenčių 
solenizantai. Jiems visur 
pirmoji, garbi ogiausioj i 
vieta. Jiems kitavardžiai 
berneliai skina ąžuolo ir 
beržo šakelių, o merginos 
rugiuose renka gražučių 
rugiagėlių ir pina Jone
liams vainikus. O kai stoja 
vidunaktis, Jonų vadovau
jamas jaunimas pasklis pi
liakalnių papėdėse ieškoti 
pražydusių tą naktį ir tą 
valandą paparčio. O kad 
būtų surastas paparčio die
das, kurio niekas niekad 
nematė, tamsią naktelę nu
švis laužai ant piliakalnių, 
įvairiaspalvės raketos, degs 
vejose ant aukštų karčių 
deguto, smalos statinės.

Labai senas ir prasmin
gas šitas paprotys. Pagal 
mūsų liaudies padavimus, 
rasti paparčio žiedą reiškia 
rasti laimę, pasidaryti vi
sažinančiu. O kas gi, ypač 
iš jaunimo, nenori rasti sau 
laimės, skaisčių vilčių įsi
kūnijimo? Šis troškimas ir 
atspindi senuose mūsų liau
dies Joninių papročiuose.

Gražūs, prasmingieji pa
pročiai nepatikdavo mūsų 
liaudies engėjams ir religi
niams tamsinto jams, kurie 
įžiūrėdavo juose kažkokius 
pagoniškumus ir apsiputo

Šiandien pas mus, gra- 
gražioje tėvynėje, jauni ir 
seni, maži ir suaugę Lietu
vos sūnūs ir dukros renka
si į piliakalnius, į Margio! 
kalną netoli Punios prie 
Nemuno, į Rambyno kalną 
prie Nemuno, į Anykščių 
kalną prie Šventosios — į 
visus įžymesnius Lietuvoje 
piliakalnius, neišsk i r i a n t 
Vilniuje Gedimino kalno ir 
Kaune išgarsėjusio Dainos 
slėnio Ąžuolyne. Visur su
temus prasidės karnavalai, 
laužų uždegimai. Daug kur 
iš legendų žinomas krivų 
krivaitis sodins nepražydu
sį papartį ir žiūrės, kad iki 
vidurnakčio pražystų.

Įrengtose scenosę vieni 
paskui kitus pasirodys įvai
rių rajonų saviveiklinin
kai, — šoks liaudies šokius, 
dainuos dainas, lenktiniau- 
dami tarpusavy, žais, juo
kus krės: maišuose bėgs, 
Šaukštą su kiaušiniu įsi- 
kandę, ilgomis kartėmis 
boksuosis, statinėse stovė
dami; virves tampys, ypač 
dzūkai, jėgas bandydami, o 
kalnų kalnelių viršūnėse 
suksis pakilioje nuotaikoje 
poros, liaudies instrumentų 
orkestrams grojant;.

Iš praeitų metų Joninių 
galima spręsti, kad šiemet 
žmonių Joninht .ševnfėje vi
sur bus daug daugiau—de
šimtys t ū k s t a n čių, ypač 
R a m b yne, Margio kalne, 
Dainos slėnyje, Gedimino 
kalne. Piliakalniuose visi 
jie nesutilps ir pasiskleis po 
žalias vejas, pamiškes, pa
upius, palaukes.

Jonams visur bus pirme

dami smerkė juos, kaip 
mirtiną nuodėmę. Buržua
ziniais laikais tie juodvar
niai buvo pasiekę savo tiks
lą: Joninių šventės tradici
jos, kaip ir daugelis kitų 
gražių papročių — šokių, 
dainų, vestuvių, krikštynų 
apeigų, tautinių drabužių 
ir tt., buvo užmiršta, išėję 
iš mados, paniekintos. Pa
šėlusio kapitalizmo vysty
mosi sąlygomis J o n i n ės, 
kaip ir kiti gražūs tradici
niai liaudies papročiai, ėmė 
smarkiai nykti, netekdami 
savo ankstesnio grožio ir 
prasmės.

Bet mainosi margojo pa
saulio rūbai, keičiasi laikai, 
ir štai šiandien mūsų tėvy
nė ir darbo žmonės džiau
giasi didele gyvenimo at
maina, džiaugiasi tikriau
sia laisve ir laime, kvėpuo
ja plačia krūtine ir, gyven
dami šviesia dabartimi, en
tuziastingai dirba dėl dar 
šviesesnio rytojaus.

O šią nąktį susirinkęs 
tradicinėse vietose mūsų 
jaunimas Joninių švęsti, vėl 
ieškos, su visu jaunatvišku 
įkarščiu, ieškos tradicinio 
paparčio žiedo — laimės. 
Ieškos, bet su tuo tik skir
tumu, kad šiandien mes vi
si — ir jaunimas ir seni
mas — jau esame suradę 
savo paparčio žiedą, savo 
laimę, t. y. socialistinę san
tvarką. Ir niekas nesigai
lės jėgų toliau stiprinti ta
rybinę santvarką, vis la
biau gražinti ir tobulinti 
savo gyvenimą. Na, o gra
žios liaudies tradicijos te- 
džiugina mus visus poilsio 

metu, tesukelia mums dar 
didesnį impulsą kiekvienam 
savo . kūrybiniame darbe 
dar šviesesniam rytojui.

Šitoji šventė, kaip ir dau
gelis kitų švenčių, yra kilu
si iš žilos aisčių-baltų seno
vės, kai lietuvių protėviai- 
aisčiai garbino gamtą, jos 
jėgas iy nesupra n t a m u s 
reiškinius, vadindami juos 
dievais. Be gamtos reiški
nių, aisčiai laikė dievais ar 
dvasiomis daugybę kitų da
lykų, kurie jiems kuo nors 
gyvenime padėdavo arba 
kenkdavo: žemės dievas, 
nuo kurio priklausė visoks 
derlius, ir žiedų, ir vaisių, 
ir šakniavaisių, ir javų.

Buvo laukų, miškų, na
mų, židinio, gyvulių globė
jų. Visa gamta buvo pilna 
dievybių. Joms ’apvaikščioti 
protėviai laikėsi daugybės 
švenčių ir su įvairiausiomis 
apeigomis. Savo šventes 
lietuviai skirstė pagal gam
tos gyvenimo laikotarpius. 
Daugiausia švenčių, papro
čių ir apeigų būdavo vidur
vasary, antroje birželio mė
nesio pusėje. 

• *
Priėmus krikščionybę, pa

goniškos šventės bažnytinių 
tamsuolių buvo pritaikytos 
naujos tikybos šventėms,— 
vasaros šventės imta švęsti 
Jono krikštytojo dieną, o 
o gausūs senovės papročiai 
ir apeigos buvo sutelktos 
Joninių ševntės išvakarėse 
ir daugiausia naktį. Šito
kios tvarkos laikytasi iki 
XIX a. pabaigos, kada ne 
tik Joninių švenčių tradici
jos, bet ir kiti tradiciniai 
lietuvių papročiai ėmė nyk
ti, užsimiršti, blukti. Seno
vės papročių nykimui ypač 

didelės reikšmės turėjo baž
nytinis kl-eras, kuris ištisus 
amžius išsijuosęs kovojo su 
senosiomis liaudies tradici
jomis, skelbdamas jas be
dieviškomis. Kad ir mė
ginta buržuazinės Lietuvos 
laikais atgaivinti užuitus 
senovės papročius, ypač Jo
ninių šventę, bet tos pa
stangos neturėjo sėkmės.

Kur nekur uždegami Jo
ninių laužai būdavo perdėm 
tendencingo pobūdžio. Jups 
sukurdavo ar Šiaulių, ar 
jaunalietuvių arba skautų 
organizacijos, svetimos lie
tuviu liaudies dvasiai, ir 
Joninių ugnys švietė tik tų 
organizacijų oficialiam pa
radui. Šiek -tiek gyvesnės 
būdavo iškilmės Rambyno 
kalne, bet ir jos daugiau 
dvelkė šaltu oficialumu, o 
ne laisva, plačia liaudies 
dvasia.

•

Tik dabar, tarybiniais 
laikais atkreiptas tinkamas 
dėmesys į senąją lietuvių 
liaudies padavimų ir tradi
cijų atgaivinimą ir tolesnį 
jų išvystymą, jų menišką 
pritaikymą. Dabar, kaip 
minėjau, visur pas mus: ir 
miestuose ir miesteliuose, 
ir kalneliuose, ir kituose 
gražesniuose gamtos kam
peliuose — ir pėsti ir va
žiuoti susirenka tiek jauni- 
maS) tiek senimas pažiūrė
ti, kaip liepsnoja Joninių 
laužai, kaip gražiai pakal
ba žmonės, kaip Jonai žai
džia, b o k s u o j asi, virves 
tampo, merginas šokina; 
kaip kelių rajonų saviveik
lininkai išeina į sceną ir 
parodo savo meninius pa
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siekimus, ir vėl suklesti se
noviniu savo gyvumu, lyg 
iš užmiršties prisikėlęs, ir 
senasis Rambynas, ir le- 
gendarinio Margio kalnas 
ties Punia, ir Gedimino kal
nas Lietuvos sostinėje, su
laukę švenčių devynias ga
lybes.

Svarbiausia centrinė visų 
Joninių apeigų dalis — tai 
laužų, karčių, ugnių degi
nimas, paparčio žiedo ieš
kojimas ugnims liepsnojant 
ir kt.

Ka tai reiškia? Pažiūrė
kime, kokią vietą senovės 
aisčių religijoje turėjo ug
nis. Jos vieta buvo labai 
garbinga. Ji buvo labai 
reikšminga dievybė, nes per 
ją, ant aukuro degančią, 
mūsų protėviai susižinoda
vo su savo dievais, patirda
vo jų valią, per ją atnašau
davo savo dievuliams au
kas ; savo šventovėse, spe
cialiuose piliakalni u o s e - 
alkuose ugnelė buvo dieną 
naktį kūrenama ir vadino
si amžinoji ugnis.

Tokių buvusių šventvie
čių — kalnų kalnelių ir 
kaimų, alkų vardais vadi
namų, ir dabar dar pilna 
Lietuvoje. Jas primena ir 
daugybė vietovardžių su 
šakniniu skiemeniu ram-,. 
rom-, rag-, pav. Ram- 
bynas, Ramygala, Romai- 
riiai, Zfrminta, R a g u v a , 
Ragainė, Raginėnai, Švent- 
raąiai, Alkara^iai ir d. kt 
Tokios vietos buvo vis savo? 
tiškos šventovės, kur amži
noji ugnis buvo kureųama 
tam tikrų kulto tarnų vai-- 
dilų, krivių, žynių.

(Tąsa 6-tam pusi. )



EUGENIJA TAUTKAITĖ

Takais takeli ais j didį kelią
GYDYTOJA NIJOLĖ DARIŪTĖ RAŠO 

APIE SAVO TEVELĮ-DIDVYRĮ
(Tąsa)

KLAIDOS ATITAISYMAS
“Laisvės” numeriuose 79 ir 80 “Ke

liuose ir Keleliuose” Įvyko labai nema
loni klaida: įkergta visa, špalta to raš
to, kuris turėjo sekti vėliau; įvyko ne
malonių sumaišymu. Skaitytojų labai 
atsiprašome. Sekamuose numeriuose 
mes tai atitaisysime, pakartojant tą da
lį ten, kur ji priklauso. Labai atsipra
šome ir gerb. autorės.— Red,

NELAISVĖJE
Šiaulių stotyje išlipau. Vos perėjus 

peroną, mane sulaikė žvalgybininkas 
Vincas Čėpla. Jis mane pažino dar Pet
rograde ir Kubanėje, kur kartu mokėmės 
gimnazijoje. Labai nesugyvenau su juo: 
ji sbuvo ateitininkas ,o aš — aušrininke. 
Tai buvo žinomas Lietuvos žvalgybinin
kas, vienas iš didžiausių mūsų draugų 
kankintojų, kuris veikė Marijampolės 
rajone.

Čėpla nuvedė mane i Šiaulių miesto 
žvalgybos skyrių, o iš ten—į senąjį Šiau
lių “baltąjį” kalėjimą, kur niekas iš po
litinių kalinių nesėdėjo. Vėliau mane 
nuvežė į Kauną. Važiuodama traukiniu, 
žiūrėjau pro langą. Prieš akis slinko 
daug daug kartii matyti vaizdai, pažįs
tamos vietos. Besiartinant prie Kauno, 
dar labiau ėmė gelti širdį. Čia taip ašt
riai pajutau, kad esu nelaisvėje, kad jau 
nebepareisiu namo, išlipusi Palemono 
stotyje, nebematysiu draugų, nebekeliau
siu nei Žemaitijos, nei kitų Lietuvos 
kampų keliais. Apėmė mane toks neiš
pasakytas troškulys, nors tokios, kokia 
buvo tada, siaučiant katalikiškajam te
rorui, laisvės vėl kovoti, vargti, kentėti, 
bet matyti mylimus draugus, būti kartu 
su jais. Nutariau bėgti. Svarbu buvo 
žinoti, ar mano palydovo šautuvas užtai
sytas. Jeigu šovinys lizde, tai bėgti ne
galima—kulka pavys mane, bet jeigu ne
įleista į lizdą, galima šokti, iki trauki
nys dar nebus įsismaginęs, tuojau pra
važiavus Palemono stotį.

Jonavos stotyje į mūsų kupė, kur bu
vome tik dviese, keleivių neleido. Įėjo 
karininkas ir, paėmęs iš kareivio rankų 
šautuvą, patikrino jį, Šautuvas buvo pa
ruoštas, šovinys lizde.

—Nebėgs, mergaitė rami,—lyg atspė
damas mano mintis, šypsojosi kareivis. 
Karininkas žvilgterėjo į mane ir spar
čiai išėjo iš vagono.

Taip vienu akimirksniu mano svajonės 
išsisklaidė. Bet viltis kaip nors pabėgti 
neapleido manęs. Žinojau, kad šiandien 
vakare lauks manęs Karolis, ateis į ta
kelį nuo Palemono stoties, kur sutikda
vo mane grįžtančią iš rajono. Žinojau, 
kad rytą apsilankys Juozas Greifenber- 
geris... Papasakočiau jiems viską, ką 
mačiau, ką girdėjau, ir taip būtų malo
nu mūsų jaukiame Pabarėlyje!.. Bet, 
deja! Sulauks jie kitos žinios, kuri su
kels nerimą, susirūpinimą dėl mano li
kimo.

Temstant privažiavome Kauno stotį. 
Atėjo karininkas, kuris tikrino mano 
palydovo šautuvą, su kitu kareiviu ir 
liepė jiems abiem vesti mane į Miškų 
gatvę, į žvalgybos skyrių. Tučtuojau su
tramdžiau sukilusį gailestį ir skausmą: 
žinojau, kad dabar prasidės žiauri, at
vira kova su priešu, kurioje reikia drą
sos ir ištvermės. Tą minutę vėl atsimi
niau Karolį, bet šį kartą nebebuvo gai
la nei savęs, nei jo—tas atsiminimas_ su
teikė man jėgų. Mintimis pažadėjau 
jam, kad laikysiuos, kaip pridera ko
munistei.

'Nuvedė mane į žvalgybą, o iš ten į ka
lėjimą. Ėjau Kauno gatvėmis, išdidžiai 
pakėlusi galvą, ir žiūrėjau į praeivius, 
kurie net sustoję lydėjo mane akimis, 
suprasdami, kad čia veda politinę kali
nę: kriminalinius nusikaltėlius vesdavo' 
į kalėjimą policija, o mane lydėjo du 
ginkluoti kareiviai. Nė nepajutau, kaip 
priėjome prie Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimo vartų, kurie atsidarė su trenks
mu. Pirmą kartą gyvenime įžengiau į 
niūrų skausmo ir kančių pasaulį. Čia 
mane dar kartą iškratė ir liepė vesti į 
kamerą. Kai ėjome tamsiais ilgais ko
ridoriais, visur buvo tokia tyla, lyg ka
pinėse, atrodė, tarsi kalėjime nebūtų gy
vos dvasios, išskyrus budinčius raktinin
kus. Moterų korpe buvo dar tyliau. Rak
tininke, pagyvenusi moteris, matyt, snū
duriavo, o manęs atvedimas sudrumstė

jos ramybę. Piktai pažvelgė ji į mane ii* 
norėjo patalpinti pas kriminalistes, bet 
man pavyko įsiprašyti į politinių kali- 

* nių kamerą. Labai troškau pamatyti 
drauges, kurios jau seniai čia sėdėjo, 
ypač Valę Narvydaitė, kurią gerai paži
nojau.

Valė Narvydaitė yra viena iš to nedi
delio būrelio moterų komunisčių, kurios 
atėjo į partiją ir įsijungė į aktyvų darbą 
sunkiausiu Lietuvos Komunistų partijos 
pogrindžio kūrimosi metu. Jau nuo 1921 
m. ji buvo Lietuvos Komunistų partios 
Centro Komiteto kurjerė, dirbo labai 
sunkų ir pavojingą darbą. Jai tekdavo 
išvežioti nelegalią komunistinę literatū
rą beveik po visą Lietuvą.

Atsimenu, 1921 m., prieš pat Gegužės 
Pirmąją, Valei teko vežti literatūrą į 
Panevėžio rajoną. Aš tada vykau į Pa
nevėžį komjauniųio reikalais. Važiavo
me su Vale viename vagone. Prieš revo
liucines šventes žvalgyba būdavo labai 
budri ir geležinkelio stotyse krėsdavo be
veik kiekvieną keleivį, kuris vežėsi laga
miną, pintinę arba šiaip kokį ryšulį. Va
lė padėjo lagaminą ant lentynos priešin
goje vagono pusėje; o pati iš tolo stebėjo 
savo “turtą.” Panevėžyje prie įeinamų
jų stoties durų išsirikiavo ilga keleivių 
eilė: ten stovėjo žvalgybininkai ir tikrino 
visų daiktus. Keleiviai buvo labai pasi
piktinę. Žiūriu, ir Valė kaip niekur nie
ko stovi sau eilėje.

Aš neturėjau jokių daiktų ir galėjau 
be eilės įeiti į stotį, bet man rūpėjo Va
le: mačiau, kad iš tikrųjų krečiamas 
keleivis. Aš daviau ženklą, kad ji pasi
trauktų šalin, mėgintų kaip nors kitu ke
liu išeiti iš stoties, bet Valė tik papurtė 
galvą. Kai ji buvo jau visai prie durų, 
aš, dar labiau susijaudinusi, vėl daviau 
ženklą, kad geriau jai pasišalinti iš eilės. 
Bet Valė nė krust. Prieš ją ėjo su pinti
nėle labai išvargęs žmogelis. Žvalgybi
ninkai atidarė jo pintinėlę ir ėmė raus
tis joje. Tuo momentu Valė, stovėdama 
už to žmogaus nugaros, žengė žingsnį į 
šoną ir pro pasilenkusi žvalgybininką 
nuėjo prie tų, kurie tvarkė suraustus 
savo lagaminus. Mane net šiurpas nu
krėtė, — galvojau, kad dabar jau pa
klius mūsų Valytė. Bet ji laimingai iš
nėrė pro duris i stotį, iš ten—į miestą, o 
eidama gatve, žvilgtelėo į mane ir gar
siai nusikvatojo.

V. Narvydaitė visad buvo labai ryž
tinga, drąsi ir atkakli. Visą savo jau
nystę ji paskyrė partijos darbui. Jai 
pažįstami visi Lietuvos kalėjimai—ji iš
buvo juose apie keturiolika metų. Bet 
visos kančios nepalaužė atkaklios bolše- 
vikės.

Mano troškimas pasimatyti su Vale iš
sipildė. Įėjusi į tamsią kamerą, sten
giausi ant narų įžiūrėti drauges, kurių 
žvilgsnius jaučiau. Pasisveikinau ir stai
ga pajutau-—kažkas nušoko nuo viršuti
nių narų, stipriai apkabino mano kaklą 
ir apipylė mane bučkiais. Tai buvo Valė 
Narvydaitė. Tuojau sukilo visos; pa
tamsyje aš negalėjau kai kurių pažinti. 
Daugelis klausinėjo: “Kaip Senis?” At
sakiau joms, kad viskas tvarkoj, aš vie
na suimta. Visos bučiavo mane, džiau
gėsi ir verkė. Keistas jausmas apima to
kiomis valandėlėmis: ir džiaugsmas, ar 
liūdesys susilieja į vieną nuoširdų mei- 
lės-draugiškumo jausmą.

Savųjų tarpe aš pasijutau vėl stipri. 
Tuo metu politinių kalinių kameroje 
sėdėjo Valė Narvydaitė, Adelė Arūnai tė, 
Koste Bartkytė, Basė Savleraitė, Nora 
Melnalksnaitė, vėliau atėjo Elena Pet- 
niūnaitė (Viliūnienė). Mūsii kolekty
vas buvo labai darnus, draugiškas, sugy
venome gražiai. Šiek tiek nesusipratimų 
kildavo tarp rūkančių ir nerūkančių,— 
šios pastarosios daugiausia sirgo tuber
kulioze ir labai nemėgo dūmų.

Kad neleistume veltui laiko, pradėjo
me mokytis. Kuri ką mokėjome, to mo
kome kitas. Pavyzdžiui, Valė Narvy
daitė visai nemokėjo rusų kalbos, nei ra
šyti, nei skaityti,—čia man teko būt jos 
mokytoja. Organizavome politinės eko
nomijos ir istorinio materializmo rate
lius. Vieną ratelį vedė Nora Melnalks
naitė, o kitą aš. Mums pritarė ir daug 
pagelbėjo Bronius Pušinis-Leonas, kuris 
tada sėdėjo kalėjime ir buvo kalėjimo 
kolektyvo komiteto pirmininkas. J i s 
mums padėjo gauti vadovėlius.

(Bus daugiau)

Tuo metu buvau maža. 
Net tėvelio atminimas ma
no vaizduotėje buvo miglo
tas. Žinojau, kad jis toli
mojoj užjūrio šalyje ilgisi 
mūsų, ir rašiau jam pir
muosius savo laiškus, vos 
pažinusi raides,, kviesdama 
greičiau atvykti.

—Atlėksiu, atskrisiu su 
sparnais ir gražią lėlę tau 
parvešiu, ir dovaną visai 
lietuvių liaudžiai p a r g a - 
bensiu — atrašydavo man 
tėvelis.

Ir kai, praslinkus daugel 
metu, aš vėl skaitau t u o s v 7
pačius pageltusius laiškus, 
rašytus šeimai, matau, kam 
plakė Dariaus ir Girėno 
širdys, kam buvo skirtas 
drąsus jų žygis. Net eilu
tėse ir žodžiuose, skirtuose 
artimiesiems, jauti didelę 
meilę tam mažyčiam gim
tajam kraštui, kurį skalau
ja Baltija, tai darbščia jai 
liaudžiai, kuri daug vargų 
patyrė. Iš šios meilės gimė 
ir pasiryžimas įsegti į liau
dies vainiką naują puikų 
žiedą, drąsiu skridimu iš
garsinti po pasaulį lietuvių 
tautą.

Tuose pačiuose laiškuose 
skaitai dėkingumo kupinus 

j žodžius paprastiems žmo- 
1 nėms — lietuviams, kurie 
karštai pritarė entuziastų 
kilniam užmojui ir savo lė- 

į šomis p a dėjo jiems pasi
ruošti tolimam skridimui. 
Bet kartu jauti ir nusivyli- 

Į mą buržuazinės Liet u v o s 
valdžia, kuri nieko nenorėjo 
girdėti apie lakūnų žygį, 
kol Darius ir Girėnas jam 
ruošėsi.

Buržuazijos tikslai
i ' Letuvos buržuazijos šulai 
susirūpino, kaip pasisavin
ti žygio šlovę tik tuomet, 
kai Darius ir Girėnas, ivei- 
kę Atlanto platybes, tra
giškai žuvo prie pat myli
mos Tėvynės slenksčio, kai 
juos įvertino ir pamilo už 
drąsumą, pasiaukojimą vi
sa liaudis.

Aš pamenu tą naktį, kai 
Kauno aerodrome susirin
kę keliasdešimt tūkstančių 
kauniečių žvelgė į vakarus, 
kur niūrią tamsą sutran
kydavo tartum žaibai, lauk
dami pasirodant dangaus 
sakalo. Ir kaip laukę nesu
laukę rytą visi liūdni skirs
tėsi i namus. Ir kaip tame

pačiame aerodrome darbo 
žmonių minios sutiko drą
siųjų lakūnų palaikus . . .

Pamiršo didvyrių šeimas
Tuo pačiu metu, kai Tū

belis ir kiti gedulo mitinge 
postringavo gražias kalbas, 
jie visiškai pamiršo velio
nių šeimas . Motina turėjo 
įbristi i skolas. Buržuazinė V ~
valdžia vargingai gyvenan
čiai mūsų šeimai kelerius 
metus nemokėjo jokios pa
šalpos. Vėliau gi po pakar
totinų prašymų paskyrė vi
sų mažiausią pensiją, ku
rios nepakaktų nė man vie
nai, tada dat mažai mer
gaitei, išlaikyti.

Žuvus Dariui ir Girėnui, 
buržuazinės valdžios šulai 
ėmė steigti komitetus ir 
rinkti iš darbo žmonių au
kas visoje Lietuvoje, girdi, 
paminklams statyti. Žmo
nės kaimuose ir miestuose 
noriai aukojo. Kiek buvo 
surinkta litų — liko paslap
timi. Iš tų lėšų buvo suręs
tas paprasčiausias rūsys. 
Bet aplinkui Kauną ėmė 
kilti mūrai, priklausantieji
anksčiau minėtų komitetų' 
nariams. Taigi, štai kuo 
baigėsi buržuazinių veikė
jų kalbos 'apie patriotizmą, i 
Jų patriotizmas buvo toks:, 
spausk pinigą, daryk biznį 
iš ko tik gali. ;

Arba vėl kitas atsitiki-i 
m as. Generolas Nagevičius; 
savo dvare Babtuose, netoli; 
Kauno, surengė Dariaus ir! 
Girėno žuvimo metinių mi-i 
nėjimą. Suvažiavo i š t i s a I ną Mariutę, . sūnų 
ponų gauja. Pašaukė į mi
nėjimą ir mane, ir aš pės
čia atklampojau penkis ki
lometrus. Pastovėjau ke-

nos instituto studentei, Ta
rybų valdžia be stipendijos 
suteikė dar ir pensiją, kad 
galėčiau baigti aukštąją 
mokyklą, įgyvendinčiau sa
vo senąją svajonę — būti 
liaudies gydytoja.

Prisimenu vieną Kauno 
poniutę, buržua?, valdymo 
metais priklausiusią vadi
namajai grietinėlei. Vieną 
gražią dieną sutinka ji ma
ne ir ima taukšti, mokyti, 
girdi, tu slėpkis, niekam ne
sakyk, jog esi Dariaus duk
tė. Komunistai Tave perse
kios . . .

Man tik šlykštu pasidarė. 
Ką pasakytų dabar ši po
niutė, sužinojusi, jog aš pa
ti esu Komunistų 
eilėse.

Esu gydytoja, 
minga, kad galiu
dingą darbo žmonėms, rū
pintis jų sveikata, kad savo 
žiniomis, kurias įgijau liau
dies dėka, galiu prisidėti 
ugdant naujus specialistus 
kvalifikuotus medicinos 
darbuotojus.

! Gyd. N. DARIŪTĖ, 
MAŠTARIENĖ,

Kauna Medicinos 
instituto nospitalinės 
katedros asistentė

partijos

Esu lai
buti nau-

Hartford, Cbnn. O 1944 m. 
atvažiavo į Los 'Angeles, 
Calif., pas savo sūnų Povi
lą, kuris jau seniau buw 
atvažiavęs.

Mes Povilą Krikščių pa
žinome kaipo gerą, drau
gišką ir linksmo būdo žmo
gų. Jis buvo laisvų pažiūrų 
žmogus. Skaitė Laisvę per 
visą savo gyvenimą, bet 
prie organizacijų neprigu
lėjo. Bet visi jį gerbė ir 
rugp. 8-tą, laidojimo dieną, 
susirinko nemažai palydo
vų atiduoti jam paskutinį 
patarnavimą.

Laidotuvėms patarnavo 
lietuvis laidotojąs Kaspa- • 
ras-Casper. Nuo vietinių 
draugų ir iš kitur buvo 
prisiųsta daug gėlių vaini
kų, kurie puošė velionio 
paskutinį atsisveikinimą.

Ant kapinių koplyčioj 
buvo apeigos, kur drg. M. 
Pūkis pasakė apie velionį 
kalbą biografiniai, o minis- 
teris kalbėjo apie dvasinius 
reikalus. Grabą nešė: J. 
Bernotas, Ch. Zix,. Virbic
kas, Salaveičikas, A. Slabis 
ir Pūkis.

Velionio šeima dėkoj aJ 
visiems, kurie, gėles prisiun
tė, grabą nešė, laidotojui 
Kasparui ir visiems palydo
vams, kurie atėjo Povilą 
palydėti į amžiną poilsį.

Palydėjęs

Los Angeles, Cal.
Mirė P, Krikščius

■ Rugpiūčio 5-tą ūmai, ne- 
; tikėtai, širdies liga, mirė 
I drg. Povilas Krikščius, per-
1 gyvenęs 68 metus. Paliko
■ dideliam liūdesy savo žmo- 

i Povilą,v z 

marčią Bronisę, anūkus 
Alan ir David, ir daug 
draugų bei pažįstamų.

Velionis P. Krikščius gi-

Piknikai
Los Angeles Lietuvių 

Laisvės Klubas turėjo gerą 
pikniką rugp. 10 d. Arroyo 
Seco parke. Žmonių buvo 
virš 100, tai bus ir naudos 
iš jo.

Dabar sekamas piknikas 
bus rengiamas L.D.S. 35-tos 
kp. toje pačioje vietoje — 
Arroyo Seco parke, rugsė
jo 21 d. Visi L.D.S. nariai 
ir draugai esate kviečiami

lias minutes, kol sakė kai- įr aUg0 Lietuvoje, gar- dalyvauti piknike! 
bas- v> . siojoje Aukštaitijoje, Biržų

_ P° Nagevičius pakvi-e- rajono Iškanių kaime. Kaip 
te svečius į vidų. Man gi daugelis tais laikais jau- 
niekas nė žodžio netarė, ne- nuoiių, nenorėdami tarn.au-

bas. siojoje Aukštaitijoje, Biržų Komitetas

4 p.-Laisve (Liberty)— Antr., rugp. (August) 19, 1958

pasiūlė pavėžėti ir namo, 
nors kieme stovėjo ištisa 
virtinė lengvųjų automobi
lių. Kur ten ponai rūpinsis 
Dariaus dukra, kai jiems 
terūpėjo išgertuvės , . .
Tarybų valdžia neužmiršo

Drąsiuosius lakūnus tei
singai įvertino darbo žmo
nės. Darbo žmonių val
džia, Tarybų valdžia, neuž
miršo ir lakūnų šeimų.

Jau pirmaisiais pokari
niais metais man, Medici-

Nuo įspūdžių prie darbo
Kaip L.L.D. suvažiavi

mas, taip ir L.D.S. seimas 
praėjo kuo puikiausioje 
nuotaikoje, palikdami jų 
dalyviams daug gražių pri
siminimų.

Seimams užsibaigus, tuoj 
mūsų spaudoje pasipylė vi
sa eilė įspūdžių apie mini
mus įvykius Pittsburghe. 
Juose puikiai nušvietė svar
bą tų sueigų, o be to, skai
tant tuos aprašymus mato
me kiek daug progreso pa
siekta tame klausime. Juk 
netaip jau labai ' tolimoje 
praeityje kiek svarbesnėse 
sueigose patys mūsų laik
raščių redaktoriai turėdavo 
dalyvauti, arba pasiųsti 
tam tikrus korespondentus, 
kad tas sueigas aprašytų, o 
šiandieną matome, kad be
maž kiekvienas dalyvis tą 
gana gražiai ir nuosekliai 
sugeba atlikti.

Nežiūrint, kad tais įspū
džiais mes gėrimės ir di
džiuojamės, bet žinant su
važiavimų siekius ir norus 
to neužtenka, turime eiti ir 
prie darbų. Kaip vienas, 
taip ir antras suvažiavimas

pageidauja visųpirmiausia 
padauginti narių skaičių. 
Paklauskime, kiekvienas sa
vęs: ar daug kontaktų tu
rime? Jeigu ne, neatidėlio
kime ir neatsidėkime ant 
kitų. Mūsų suvažiavimai 
bus tik tuomet sėkmingi, 
kuomet jų nutarimus įvy
kinsime gyvenimam

L.L.D. Centro Komitetas 
yra įgalintas rūpintis pa
siuntimu delegacijos į Ta
rybų Lietuvą. Kad pradėti 
pasiruošimo darbą, tai aiš
ku, visųpirmiausia reikalin
ga turėti desėtką kitą no
rinčių būti tos delegacijos 
dalyviais. Gal būti Centro 
komitetas tuo klausimu at
sikreips į plačiąją visuome
nę, bet ir be to norintieji 
važiuoti gali nesivaržydami 
kreiptis į L.L.D. C. Komite
tą. Gi kuomet bus tam tik
ras skaičius norinčių va
žiuoti, tai tuomet bus reika
las teirautis ir apie visas 
kelionės pasiruošimo 
smulkmenas. Svarbus dar
bas ir jis ims nemažai laiko 
įvykinti. Todėl geriausia jį 
nevilkinant pradėti klibinti.

J. žebrys

IRAKE RAMU
Bagdadas. — Užsieny gfc 

ti caro kariuomepėj ir no-] ypatingai Anglijoje irAmc- 
rėdami susirasti geresnį rikoje yra skleidžiami pa
gyvenimą, tūkstančiais va- skalai, būk tarpe Irako res- 
žiavo į Ameriką, taip ir j publikos vyriausybės ir ar- 
Povilas., Jis 1911 metais pa-; mijos komandos yra nesuti- 
liko gimtinę ir atvažiavo į 
šią šalį — Gardner, Mass.

Išgyvenęs 3 metus, susi
rado sau gražią ir darbščią 
mergaitę, apsivedė ir vė
liau išvažiavo apsigyventi

kimų. Tūli net pranašauja 
naują revoliuciją. Irako vy
riausybė tą užginčijo. Savo 
žmonėms patarė nekreipti 
dėmesio į “nuodingus pa- 
skalus”.

So. Boston, Mass

PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas, 

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 Maudynės Prie Pat Namo 

Išrenduojame apartmentus po 2, 3, ir 4 kambarius.

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

Užsisakykite vielas laišku arba telefonu;

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

Telefonas 5-2338



PITTSBURGH, PA.
| Rodos tik kelios dienos 
praslinko, kai LDS. prezi
dentas drg. Gasiūnas užda
rė šeiminę sesiją ir tos pa
čios dienos vakarą pittsbur- 
ghiečiai atsisveikino visus 
delegatus ir svečius. Rodos, 
kad tas malonus susitiki
mas įvyko vakar, bet jau 
šiandien lygiai 5 savaitės. 
Laikas bėga žaibo greitu
mu. Atrodo, visi mūsų sve
čiai laimingai pasiekė savo 
namus. Labai džiugu!

Sugrįžę delegatai ir sve
čiai į namus parašė laiškus 
į mūsų spaudą: “Tiesą”, 
“Laisvę” ir “Vilnį”, atsi
liepdami apie pittsburghie- 
čius. Mes visi, kaip vienas, 
Pittsburgh iečiai tari a me 
jums ūž tuos malonius žo
džius apie mus širdingą 
ačiū!.

Pittsburghiečiams buvo 
labai malonu jus turėti ir 
keletą dienų draugiškai 
laiką praleisti. Labai gaila, 
kad toks trumpas laikas 
buvo paskirtas mūsų sėj

imams! Kad nors viena die- 
fna dar ilgiau būtų buvusi, 
būtumėm galėję plačiau ap
kalbėti mūsų lorganizacijų

Lawrence. Mass.
Jaunuolis Stanley Karpa

vičius pagavo didžiulę 
žuvi, 57 svaru. Tai didžiau
sias rekordas. Pereitais me
tais Leo Gigio buvo paga
vęs tokią žuvį 52 svarų. 
Sporto klubas pripažino 
Karpavičių laimėtoju ir 
jam įteikė $100 bonusą.

•_

Prieš 50 metų plėšikai 
nušovė du policininkus Me- 
thuenuose. Piktadarių ne
sugavo. Dabar buvo pami
nėta tų policininkų mirties 
50 metų sukaktis. Bažny
čiose atlaikė pamaldas, po
licijos stotyse laiko jų pa
veikslus.
u __

Miesto ligoninė 1957 me
tais išleido $43,296, gi šie
met jau $50,049. Miestas ty
rinėja, kodėl taip padidėjo 
išlaidos.

Mass, gubernatorius Fur- 
calo pareiškė: jeigu jis bus 
išrinktas antrajam termi
nui, tai 1960 metais kandi
datuos į senatorius prieš 
republikonų kandidatą.

Vargiai jam pavyks. 
Žmonės nepatenkinti aukš
tais taksais, o jis juoss dar 
daugiau kelia, net ant mais
to siūlė uždėti taksus.

•

Policininkė Miss Clarke 
pareiškė, kad yra moterų, 
gurios gauna čekius, nueina 
juos keisti į saliūnus ir ten 
gerą dalį pinigų palieka, 
kuomet vaikai neturi pa
kankamai mąisto.ir drabu
žėlių. Ji sako tą patyrus, 
nes ėjusi į saliūnus apsiren
gusi civiliniais rūbais.

Mirė Antanina Giros. 
Ji prieš 45 metus atvyko iš 
Lietuvos. Per visą savo gy
venimą dirbo Ayer Mills. 
Paliko nuliūdime savo vy
rą.

Rugpiūčio 10 d. įvyko 
LLD ir LDS narių pasitari
mas. Bus surengtas banke
tas rugsėjo 31 d., Maple 
Parke. Komisijoje yra A. 
Šupetrienė, J. Rudis ir S. 
Penkauskas. Bus geras pa
rengimas. Visus ir visas 
kviečiame atsilankyti. Pra- 
d^a 2 vai. popiet.

W S. Penkauskas 
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reikalus ir svečius delegatus 
supažindinę su Pittsburgh© 
ir apylinkės vaizdais. Gyve
nimas bėga greitai, o mes 
dar jį pagreitinam savo sku
biais suėjimais. Dirbkim 
išpalengvo, nesustodami ir 
pasekmės bus geros...

Nors labai skubiai, bet 
buvo pravesta gerų nutari
mu mūsų seimuose: LLD 
suvažiavime gerai apkalbė
ta ir geros nuomonės iš
reikštos, kad išleisti Ameri
kos lietuvių (progresyvių 
lietuvių) istoriją. Antra, 
rūpintis sudaryti Amerikos 
lietuvių delegaciją į Lietu
vą. Labai yra reikalinga to
kia delegacija, tai yra, 
Amerikos lietuvių ekskur
sija į Lietuvą.

LDS nutarimai yra ge
riausi: rūpintis mūsų jau
nosios kartos įtraukimu į 
LDS. Nutarimai labai nau
dingi mūsų gy venimu i... 
Pradėkim dirbti be atidė
liojimo; dirbkime visi! Tais 
savo darbais galėsime 
pasididžiuoti už poros metų 
“broliškos meilės” mieste 
Philadelphijoje.

J. K. Mažukna

Baltimore, Md.
Pusbroliu mirimaiv

Ambrozas Remeikis, 68 
metų, mirė netikėtai. Visą 
gyvenimą jis gerai jautėsi, 
tik vėlesniu laiku jo sveika
ta puolė žemyn. Jis buvo 
keliose ligoninėse, turėjo 
kelias operacijas, bet ne
gelbėjo.
Kentėdamas skausmus, lie

pos 18 d. jis nuėjo ant Pa. 
geležinkelio pasivaikštinėti, 
nukrito nuo tilto 125 pėdas. 
Pribuvo policija, pašaukė 
greitosios pagalbos vežimą 
ir nuvežė į ligoninę. Jis ten 
mirė. Palaidotas liepos 22 
d., lenkų'katalikų kapuose, 
su religinėmis apeigomis.

. Liko dideliame nuliūdi
me jo moteris, du sūnūs, 
duktė, ir anūkų, brolis ir 
seserys—M. Žakienė ir A. 
Kaslauskienė. Reiškiu užuo
jautą velionio giminėms!

Liepos 31 d. užbaigęs 
darbą busti parvažiavo na
mo J. A. Remeikis, velionio 
Ambrozo Remeikio pusbro
lis. Išlipusį iš buso jį smo
gė automobilis ir vietoje už
mušė.

Velionis buvo linksmo 
būdo ir gerai suprato gyve
nimo reikalus. Jis nesibijo
jo lankyti progresyvių pa
rengimus, visada stojo už 
progresyvius, nesibijojo ir 
spaudos. Jis. jau buvo 73 
metų amžiaus, bet dar tvir
tas. *

Rugpiūčio 4 d. J. A. Re
meikis palaidotas su reli
ginėmis apeigomis, Most 
Holy Redeamer kapinėse.

Liko dideliame liūdesyje 
žmona, sūnus., dvi dukterys 
ir jų šeimos, seserys — O. 
Pečiulienė ir M. Kulakienė, 
taipgi daugiau giminių. 
Reiškiu jo šeimai ir gimi
nėms širdingą užuojautą!

Iš Lietuvos paėjo iš Su
valkijos, Simno par., Bam- 
bynikų kaimo. Mieli kaimy
nai, ilsėkitės ramiai Ameri
kos žemelėje!

Abu laidojo graborius C. 
W. Kuchauskas. Pietus, po 
abiejų pusbrolių laidotuvių, 
paruošė Mrs. Brukąs.

A. žemaitis

Kam re;kalingas lietuviš- 
kai-anglišgas 4r angliškai- 
lietuviškas žodynas, kreip
kitės j Laisvės knygyną ir 
gausite. Kaina $3.50.

BROCKTON, MASS.

MIRUS

Mary Markevičienei♦

Rugpiūčio 7-tą, anksti rytą, atsiskyrė iš gy
vųjų tarpo Mary Markevičienė, visų mylima 
draugė. Mes reiškiame širdingą užuojautą ve
lionės vyrui Frank Markevičiui, taipgi ir gimi
nėms.

M. Benevičicnė
A. M i knis
B. Tamulevičiūė
P. Sinkevičienė
F. ir K. čereškai
A. ir J. Skirmontai
M. G-u tauški e nė
K. Sireikienė
J. Stigienė
A. Kukaitienė
E. Zaleskaitė
A. Chesnut
P. ir O. Klimai
M. Valant
J. Waitekunas
K. Kalvelienė
J. ir M. Juškai.

nevvyorkiečiai

WORCESTER, MASS.
Rugp. 5 įvyko L.S.D. ir 

D. Klubo pusmetinis susi
rinkimas. Valdyba ir įvai
rios biznio komisijos davė 
raportus iš pereito mėnesio 
veiklos. Nors įplaukos ir 
nemažos, bet pelno nedaug. 
Kame gi priežastis?

Darbo žmonės dabar gy
vename didelio pertekliaus 
laikotarpį — bedarbę. Be
darbės galo nesimato. Dar
bininko šeima jau priversta 
daug skūpiau pragyventi; 
bando apsieiti su mažiau ir 
pigesnėmis gyvenimo reik
menimis, o tuo pat laiku 
reikmenų kainos kyla. Dar
bininkų algos mažėja ir ma
žėja. Virš penkių milijonų 
yra bedarbių šiuo tarpu, o 
kiek darbinninkų dar nepil
ną laiką dirba?

Darbininkų saviš a 1 p o s 
draugijos ir abelnai darbo 
žmonės visur jaučia kainų 
nesvietišką kilimą, kaip tai, 
maisto, drabužių, medici
nos, visokių apdraudų (“in
surance”). Štai, kad ii' mū
sų L.S.D. draugija, už ap- 
draudą pamokėjo $200 šie
met daugiau už pereitus 
metus, taigi, nesunku su
prasti, dėl ko pelnas taip 
sumažėja.

Republikonų administra
cija išpildė, ką žadėjo. Ža
dėjo sumažint taksus. Taip 
ir padarė, ♦ milijonieriams 
sutaupė tūkstančiais, bet ką 
darbininkams? Ogi už ke
leto savaičių po pažadų re- 
publikonai dar pasidarbavo 
turtuoliams panaikindami 
kainų kontrolę. Ir kada šei
mininkė nuėjo į krautuvę, 
pamatė, kad jau kainos pa
keltos ant maisto ir visokių 
reikmenų. Tik dabar darbi
ninkai pradėjo suprasti, 
kad republikonų pažadai 
buvo apgavystė. Ar gi ne 
laikas darbininkams rūpin
tis savais reikalais? Rinki
mai jau arti, o kiek darbi
ninkai turi savo atstovų? 
Jau laikas išbusti iš letargo 
miego!

Mirė
William Baylis, 67 m. 

amž., mirė liepos- 13 d., o 
palaidotas 16 d. Notre 
Dame kapinėse. Priklausė 
prie L.S.D. ir Lietuvių Uke- 
sų Klubo. Velionis paliko 
dideliame nuliūdime žmoną 
Lucy (Akunavich) Baylis,

W. Thompson
G. Shimaitis
T. Kaminskienė
M. Podziunienė
K. Ustupas
W. Kelley
R. Wallan
A. Stirienė
F. Pūkelis
P. Orentienė
M. Potsienė
M. Smaliukienė
E. Kaulakienė
T. Bartkus, 

monte 1 lietė
O. Zarubienė
E. Rendzevičienė

nonv oodietė

sūnų Petrą ir brolį Mathew 
Lietuvoje.

Mrs. George ((Sinkevich) 
Gibavich, 61 m., mirė rugp. 
5, o palaidota 8 d., Vilties 
kapuose. Velionė paliko sa
vo vyrą G. J. Gibavich, sū
nų G. J., Jr., dukteris: Ade
lę, Validą, ir Lillian, ir 12 
anūkų.

L.S. ir D. draugija reiš
kia nuoširdžią užuojautą 
velionių šeimoms, giminėms 
ir. draugams.. Ji suteikė 
paskutinį patarnavimą, da
vė grabnešius ir gyvų gelių 
vainikus..

O jums William ir Eva, 
lai būna lengva šios šalies 
žemė!

Labor Day
Rugsėjo 1 dieną įvyks 

Olympia parke didelis > pa
rengimas — apvaikščioji- 
mas Labor Day. Bus J. Dir- 
velio orkestras ir šokiai. 
Taip pat bus visokių valgių 
ir gėrimų. L.S. ir D. drau
gija nuoširdžiai kviečia vi
sus dalyvauti.

Norintieji prigulėti prie 
L.S. ir D. draugijos malo
nėkite ateiti į sekantį susi
rinkimą rugsėjo 2 d., 7:30 
vakare, 29 Endicott St., 
Worcester, Mass.

Ręp.

Žinios iš Lietuvos
DAUGIAU MĖSOS

Vilkaviškio rajono Komjaunimo vardo kolūkis per 
pirmuosius penkis šių metų mėnesius šimtui Hektarų 
arimų gavo po 21 centtierį kiaulienos — vienu centneriu 
daugiau, negu per visus praėjusius metus. Dabar peni
ma 800 kiaulių. Šiemet kolūkiečiai įsipareigojo gauti 
kiekvienam šimtui hektarų ariamos žemės po 70 centne
rių kiaulienos. . g

Nuotraukoje: geriausioji kiaulininke Stasė Darma- 
vičiūtė, išauginusi iš kiekvienos jai priskirtų 11 kiaulių 
po 12,5 paršelio ir jau nupenėjusi 75 bekonus.

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

Brockton, Mass.
Padėkos žodis

Mes, Frank ir Kazimiera 
Čereškai, tariame širdingai 
ačiū Albertui ir Ninai Pot- 
sius už surengimą parės, 
kuri įvyko rugp. 2 d., 
L.T.N. viršutinėje svetainė
je, proga mūsų 50-ties metų 
vedybinio gyvenimo.

Dėkojame gaspadinėms: 
A. Kukaitienei, P. Sinkevi
čienei, R. Wallen i r 'K. Ston
kienei iš Stoughton. Ačiū 
Birutai Kašėtaitei už priė
mimą svečių, dėkui Rose I 
Stripins ir William Yuodei- 
kis už gražų padainavimą.

Dėkui Mrs. ir Mr. Joe Li- 
sowsky, Stanley Kazurna, 
Dana Kleimowsky, Rose 
Stripinis, Lena Smith, Elsie 
Zalesky, Winnie Thomson, 
Walter Kelly už patarnavi
mą svečiams. Širdingai ačiū 
visoms ir visiems svečiams, 
kurie atsilankė į parę.

Šia mūsų gyvenimo pro
ga pasimokame $25 į Lais
vės Prieteliu Klubą, siun- 
čiame atnaujinimui Laisvės 
pren. $10 ir $5 aukojame L 
reikalams, tai bendrai $40.

F. ir K. čereškai

Šildo saulelė

BROCKTON, MASS. . I
MIRUS I

Mary Markevičienei 1•*

Reiškiame giliausią užuojautą jos mylimam 1
vyrui Frank .Markevičiui ir kitiems artimie- 1
šiem s.

M. Paura G. V. Kvietkai 1
V. Mineikis A. Zynsky 1
B. Chuberkis M. W. Stash is 1
11. Thomas S. ir J. Rainard 1
M. Vassell J. ir H. žekoniai 1
Jaunutis Elzbieta Repshis 1
M. Lamont Eva Lekas 1
C. Barčienė Ona Adomaitienė 1
M. ir K. Kazlauskai
J. Usevičius

M. Zynsky 1

BROCKTON, MASS., LABOR DAY PIKNIKAS
Montello. Lietuvių Vyrų Grupė rengia šaunų 
pikniką su gražia dainų programa. Bus dviejų 
dienų piknikas—sekmadienį, rugpiūčio (Aug.) 
31, ir pirmadienį, rugsėjo 1 dienomis, Lietu
vių Tautiškame Parke, Keswick Rd. ir Winter 
St., Montello, Mass. Abi dienas bus šokiai.

Įžanga nemokama.

Šviečia saulelė
Rytuose skaisčiai, 
Šildo žemelę 
Šilti spunduliai.

Ūkanos dingo 
Saulelės šviesoj, 
Šviesu malonu
Lauke ir stuboj;

Žydi gėlelės
Daržuos ir laukuos, 
Skraido drugeliai 
Derlinguos rugiuos;

Gieda paukšteliai 
Ant medžių šakų, • 
Skamba kaimeliai 
Nuo jųjų aidų;

Pučia vėjelis
Malonus, švelnus, 
Sklaido po orą 
Klaidingus sapnus.

N i ek s n ebe m i ega
Šioj puikioj dienoj— 
Dirba išvieno 
Bendrijoj tikroj.

Viskas tas dedas
Šviesiuose rytuos, 
Gaila, kad tamsu 
Dar vis vakaruos.

Jonas Juška

Padėkite Dienraščiui Vilniai 
Sukelti $6,000 Fondą

ATLANTIC CITY, N. J.
Norintieji vietos atostogoms ar 

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

P. & B. NAVALINSKAI
8 South Congress Ave.

Atlantic City, N. J.

(76-80)

LAISVIEČIAI!

ši įdomi knyga yra pavadinta:

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

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

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

VILNIES ADMINISTRACIJA
3116 So. Halsted St.. Chicago 8, Ill.

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

LAISVĖ 
110-12 Atlantic Avenue 

Richmond Hill 19, N. Y.

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

Vilnies Kaina $10 Metams

Prašome Veikti Greitesniam Išleidimui
Nelaukite asmeniškų paprašymų knygą užsisakyti, bet 

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

Šią Knygą Išleis “Laisvė”
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenes

i§3Hg

Siųsdami Money Orderį ar čekį, 
išrašykite tik “LAISVE” 

Ir adresuokite—

Antano Metelionio Raštai
APIE DIEVUS ir ŽMONES

2-ras Tomas



J. Avižonio laiškas
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Ugnis buvo gerbiama ne 
tik šventvietėse, bet ir kiek
vienų namų židiny, ypač 
žiemą buvo nuolat palaiko
ma. Tai taip gražiai vadi
nama šventoji gabi ja. Ji 
reiškė namų šilumą, šeimos 
vidinę šilumą, darnumą, 
susiklausymą — šeimos pa
laimą. “Šventa gabėta, gy- 
v e n k linksmai s u mu
mis” — rašo M. Akelai
tis. “šventoji gabi ja, ga- 
bėk (dek, rusenk. J. A.) 
ant savo vietelės” — sako 
Viekšniuose. “Gabija die
vaite, pakeiki žarą, nuleiski 
kibirkštis” — randame folk
lore.

Štai dėl ko Joninių šven
tėse iš seniausių tradicijų 
ugnys ir sudaro svarbiau
sią apeigą.

Dar mano vaikystės atsi
minimu, Joninių naktį ant 
kalnelių, kur gražiau pa
upyje ar paežerėje būdavo 
sukuriami laužai ir uždega
mos deguto ar smalos sta
tinės arba ratų stebulės ir 
iškeliamos aukštai ant ilgų 
gėlėmis apkaišiotų 
šiaudais apraišiotų 

arba 
karčių.

Statines ar stebules atsto-į Joninių ganyklą paupiuose,
vavo seni kibirai, prikrauti i paežerėse ir ten pradėdavo 
visokios smarkiai ir ilgai;arklių ganiavą, atlikdami

der- 
Šitos

degančios medžiagos, 
vokšniu ar ko kito, v
ugnys vadinosi Joninių 
“lempos.” Jų šviesoje susi
rinkęs kaimo ar miestelio 
jaunimas žaisdavo, šokda
vo, eidavo ristynių, velty- 
nių, ripką mušdavo, stati
nėse boksuodavosi, maišuo
se lenktynių eidavo, mergi
nos laimę burdavo, matyda
mos per galvą į laužą vaini
kėlius, arba plukdydavo 
juos upėje, ežere arba šu
linyje, bardamos, ar ištekė
siančios tais metais, ar dar 
ilgai teks mergauti, eidavo 
žydinčio paparčio ieškoti.

Joninių vakare prieš sau
lėlydį moterys ir merginos 
eidavo į laukus, į pievas pa
rinkti čiobrelių, užkabarz- 
džiu, ramunėlių, barškučiu 
ir kitokių vaistžolių, kurias 
moterys vėliau sudžiovin
davo ir laikydavo kaip 
vaistus nuo visokių negala
vimų, o merginos čia pat 
lauke ir pievose pindavosi 
vainikėlius, kuriais naktį 
būrė. Dalis surinktųjų žo- 
lių-kupolių būdavo sušeria- 
ma gyvuliams, ypač kar
vėms, kad raganos iš jų 
pieno neatimtų. Kitą dalį 
žolių - kupolių moterys 
panaudodavo gryčiai 
papuošti, prika išlodavo 
tvartuose ir kitų trobesių 
pastogėse, kad jos saugotų 
visą namų turtą nuo ug
nies, nuo perkūno. Reikia 
manyti, kad krikščionybės 
įtakoje šis paprotys iš da
lies perėjo j verbų, sekmi
nių ir žolinių papročius, iš 
dalies išnyko. Jis dabar pa-» 
stebimas Ž e m aičiuose ir 
kiek ryškiau Kuršių Nerin
goje.

O ugnys Joninių naktį, 
lietuvių liaudies įsitikini
mu, turi kažkokią paslap
tingą jėgą, — jomis nušvi
tinti laukai darosi derlin
gesni. Tuo pačiu tikslu Jo
ninių laužo nuodėguliai bū
davo kaišiojami rugių lau
kuose, o Joninių rytą galvi
jus pragindavo per laužo 
ugniakurį. Be to, Joninių 
išvakarėse šei m i n i n k ė s 
grynu vandenėliu atsargiai 
užliedavo namų židinio ža
rijas (vėliau šis paprotys 
perkeltas į velykų šeštadie
nį), o paskui naktį pintyje 
ar kempėje įžiebtą laužo 
žariją parsinešdavo namo 
ir vėl įpūsdavo ugnelę na
mų židiny. Taip pat many-

ta, kad Joninių laužo ugnis 
gali apsaugoti namus ir vi
sus trobesius nuo gaisro. 
Žemaičiuose, apie Skuodą, 
Salantus šitas paprotys ir 
dabar dar pasitaiko..

Prie Joninių laužo ne. tik 
šokdavo, dainų o d a v o bei 
žaisdavo, bet ir sudėtines 

j vaišes rengdavo. Kiekvie- 
' nas atsinešdavo ką turėda- 
1 mas. Šis vaišių paprotys 
į iki šių dienų yra išlikęs tik 
i kai kur Žemaičių pietvaka- 
| riuose (Vainų tas, N'au- 
I mieštis, Švėkšna, Prieku
lė), čia ir pačios Joninės 
| ryškiau išsilaikė.

Vanduo ir rasa Joninių, 
naktį taip pat įsigydavo 

[magiškos galios. Dar pa- 
auglis būdamas pats asme- 

j niškai patyriau, kad Joni- 
■ niu naktį Pasvalio, Vašku, Į V C. 7 C 7
į Saločių, Biržų -apylinkėse 
'paaugliai ir jau suaugę 
berniokai - naktigoniai jo
davo vidunaktį iš vienos 
ganyklos, prastesnės, nuo 
pat pavasario ganamos, ir 
visiškai nuganytos, jodavo 
arklius papuošę vainikais, 
dainuodami, grodami, į 
naują, vešliai prižėlusią, 
rūpestingai išsaugotą iki 

[ įvairias Joninių apeigas, 
[pirmiausia patys išsimaudę
ir arklius išmaudę. Namuo
se palikę merginas, seni
mas braidydavo po rasą, 
manydami, kad tai apsau
go žmogų nuo akių ar odos 
ligų. Jš rasos spręsdavo 
apie derlių: jei per Jonines 
gausu rasos — tai bus ge
ras derlius, jei ne—blogas. 
Tėvai pasakodavo, kad ki
tur kaimiečiai tą naktį ap
eina savo laukus, vilkdami 
medžio viršūnę su visomis 
šakomis tikint, kad šakos 
nukratančios raganų už
burtą rasą, kuri jau nebe
gali po to pakenkti derliui.

_ •

Ir piemenėliu būdamas 
patyriau, koks malonumas, 
koks džiaugsmas vargdie
niui piemenukui sulaukus 
Joninių šventės. Tą rytą 
piemenukai išgindavo savo 
bandą jau gerokai saulutei 
pakilus, kad piemenėliai 
galėtų saldžiai pamiegoti, 
o jų karvutės neparagautų 
rasos: juk palaižę rasotos 
žolės, jos galinčios pieno ne
tekti.

Ak, Joninės — tai būda
vo ypatinga mums pieme
nėliams šventė: šventės iš
vakarėse mes pargindavo
me karvutes visas apvaini
kuotas, o šeimininkės mūs 
laukdavo surengusios su
dėtines vaišes — puikią va- 
k a r i e n ę : išvirdavo aibę 
kiaušinių, iškepdavo sūrių, 
pyragų, bandelių, duodavo 
sviesto ir pieno iki valios. 
Piemenėliams tai buvo puo
ta, tikra šventė, apie kurią 
visus metus saldžiai svajo-
jo.

Aplamai kalbant, visi ši
tie papročiai ir apeigos ro
do, kad Joniniu šventės ki- 
lo žiloje senovėje, gal dar 
prieš mūsų erą, ir krikščio
nybė nepajėgė užslopinti 
jos papročių ir visų tradici
jų, o dabar, tarybiniais lai
kais šitos šventės tradici
jos pasipildo naujomis for
momis, nauju turiniu, nau
ja prasme — tarybiniu en
tuziazmu, kūrybinių liau
dies jėgų suklestėjimu. Jo
ninių šventės dabar kupi
nos jaunatviško džiaugsmo 
—tai tikra kūrybinių, jėgų 
demonstracija.

•

Tai tiek norėjau papasa
koti tau apie Joninių šven
čių apeigas dabar ryšium

I™1™; NEW YORKAS
GYVENTOJAI SUJUDO

Jonas ir Konstancija
Rušinskai

Į New York Internatio
nal orlaukį buvo atskridęs 
Anglijos jetas “Comet-VI”. • 
Kada jis čia pasirodė, or- 
laukių viršininkai pradėjo 
ruošti dirvą jetų nusileidi
mui.

Bet sujudo Queens miesto 
dalyje gyventojai ir įvairios 
organizacijos. Jie kelia pro
testus prieš lėktuvų triukš
mą ir nenori, kad j etai dar 
jo daugiau darytų.

TSRS SPAUDOS IR 
RADIJO PAREIŠKIMAS
Maskva. •— Tarybų Są

jungos spauda ir radijas 
atsiliepė į Eisenhowerio 
kalbą. Spauda ir radijas sa
ko, kad tai “pateisinimas 
agresijos, kurią visas pa
saulis mato”.

OSWEGO KANALAS
Albany, N. Y. — Nuo On

tario ežero prie Oswego 
miestelio, prasideda baržų 
kanalas į vakarų pusę. Virš 
Troy, N. Y., jis pasiekia 
Hudson upę. Kanalas yra 
veik 200 mylių ilgio. Jis 
jungia Hudson upę su Di
džiųjų ežerų vandens ke
liais. Vėlesniu laiku kana
las buvo pagilintas.

ŠIAURĖS KAIMYNAS
Toronto, Canada. — Į 

šiaurę nuo Jungtinių Vals
tijų yra Kanada, kuri plotu
didesnė už JAV. Kanada, 
tai JAV kaimynas. Per dau
gelį metų Kanada biznį ve
dė išimt’nai su Jungtinėmis 
Valstijomis, bet dabar dau
giau pasisuko į Angliją.

Maskva. — Apie tuzinas 
amerikiečių rašytojų gavo 
valdiškas dovanas iki 4,000 
rublių.

Tokio. — Susikūlė japonų 
lėktuvas ir žuvo 33 žmonės, 
jų tarpe, vienas amerikietis.

H on g Ko ng. — Čiangkai- 
šekiniai vis skleidžia paska
las, kad Kinija ruošiasi pul
ti Formosos salą.

Wiashingtonas. — Čiang 
Kai-šekas nori asmeniškai 
matytis su prezidentu E.i- 
senhoweriu. Sostinėje sklin
da visokį girdai apie Kini
jos planus.

Paryžius. — Francūzijos 
vyriausybė gamina planus 
Alžyro gyventojų nurami
nimui.

Jungtinės Tautos. — Vie- 
nuobka Afro-Azijos valsty
bių įteikė apkaltinima prieš 
Pietų Afrikos Sąjungos 
valdžią, kad ji persekioja 
negrų žmones.

Roma. — Popiežius Pius 
XII išleido aplinkraštį, ku
riame jis sako, kad tūli fil
mai “gadina žmones mora
liai”.

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstijos kelių tvar
kytojai įves mokėjimą už 
pravažiavimą Garden State 
Parkway tarpe Bloomfield 
ir Perth Amboy.

Philadelphia, Pa. — Mirė 
generolas M. J. Lenihan, 
sulaukęs 90 metų.

su tavo vardo diena. Bran
gus Joneli, jei rasi reikalin
gu ir dėmesio vertu daly
ku, gali leisti į spaudą 
“Laisvės” laikraštyje.

Karštai bučiuoju, spaus
damas prie savo krūtinės.

Tavo
Juoas Avižonis

Paprasti darb i n i n k a i 
žmonės, daug užsipelnę sa
vo triūsu visuomeninėje ir 
kultūrinėje lietuvių veiklo
je. Abu turi talento vaidy
boje ir be pasididžiavimo, 
kviečiami vaidinti, priima 
pakvietimus ir rūpinasi sa
vo roles atlikti kuo geriau
sia.

Beje, Rušinskienė yra il
gametė Brooklyno Aido 
Choro narė, puiki altas. O 
Rušinskas, apart meninės 
veiklos, yra ilgametis Lais
vės bendrovės direktorius. 
Savo pareigas organizacijo
se jiedu atlieko puikiai.

Kai Rušinskai dar gyve
no Minersville, Pa., prieš 
apie 30 metų, ten susiorga
nizavo Aido Choras. Ru
šinskai darbavosi choro su
organizavimui ir patys pri
klausė chorui, kol ten gy
veno. Ten gyvendami juo
du veikė ir kitose pašalpi- 
nėse ir klutūrinėse organi
zacijose.

Jonas ir Konstancija Ru
šinskai yra žinomi netik 
didžiojo New Yorko apy
linkėje, bet plačiai po visą 
šąli, nes jie kas metai gast
roliuoja su vaidinimo gru
pėmis ir su Aido Choru, ry

Pa matysite ii •/
Visi turėkite mintyje, 

kad filmai iš Lietuvos bus 
dar kartą parodyt Kultū
riniame Centre jau šį šeš- 

(tadienį, rugpjūčio 23 d. Ro- 
; dymas prasidės lygiai 7 :30 
v. vak. Nevėluokite, nes 
kiekvienas norėsite abudu 
filmus pamatyti ištisai. 
Kaip jau žinia, bus rodomi

SERGA
Daugeliui laįsviečių pa

žįstamas Vincas ^Degutis 
sunkiai susirgo. Jau pora 
savaičių buvo daktarų su 
Ex-ray egzaminuojamas ir 
šio mėn. 12 d. pasiųstas li
goninėn galutiniam ligos 
n u s t a tymui. O ateinantį 
antradienį, š. mėn. 19 d., 
bus operuojamas, rodos, 
ant tulžies.

Draugai, aplankykime li
gonį. Ligoninė — Horace 
Harding Hospital, kamba
rys 317 (trečiame aukšte). 
Privažiavimas Woodhaven 
Blvd., Queens Blvd, arba 
Horace Harding dideliu ke
liu; traukiniu — 8th Ave. 
subway, Woodhaven stotis.

Draugas Jonas

New- Yorko valstijos gu
bernatorius Harr i m a n a s 
pataria, kad visi jaunuoliai 
būtų įčiepyti nuo vaikų pa
ralyžiaus.

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms j Lietuvą. Kaina 
$12.00 metams.
r— -------------- —

ATSIMINIMAI
i; ir

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve- 
nimo, visuomenines veiklos, J 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi- 
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesni gyvenimą darbo 
žmonijai.

• Kaina tik $2.00

Laisvė
! 110-12 Atlantic Avė. Į

Richmond Hill 19, N. Y. j

Knyga II 804 puslapių 

tinėse lietuvių kolonijose. Iš 
aprašymų spaudoje juos ži
no lietuviškai kalbantieji 
žmonės visoje Amerikoje.

Rušinskai savo rūpesčiu, 
darbu ir finansine parama 
yra daug prisidėję prie iš
laikymo darbini n k i š k o s 
spaudos, ir abelnai jie visur 
padeda sukti ratą lietuviš
kame apšvietos ir kultūros 
veikime.

Todėl grupė menininkų ir 
visuomenės veikėjų rengia 
pietus pagerbimui Jono ir 
Konstancijos R u š i n s k ų 
kaipo veikėjų ir menininkų, 
į Pietūs bus suruošti sek
madienį, rugsėjo (Sept.) 28 
d., pradžia 1-mą vai. dieną, 
Liberty Auditorium, 110-06 i 
Atlantic Ave,, Richmond 
Hill., N. Y.

Rengėjai kviečia visuo
menę dalyvauti šiame pa
rengime pagerbimui drau
gų Rušinskų kaipo meni
ninkų ir visuomenininkų. 
Prašome iš anksto užsisa
kyti sau vietą.

Apart gerų pietų, čia tu
rėsime ir meninę programą, 
kurią atliks Aido Choras, 
vadovaujamas Mildred 
Stensler.

—Rengėjai

• džiaugsitės!
“Tiltas” ir “Kanadiečių De
legacija Lietuvoje”. Abudu 
filmai daryti Lietuvoje. 
Tai svarbūs ir įspūdingi 
filmai. Kurie juos matysite, 
niekuomet nepamiršite.

Kultūrinio Centro adre
sas:. 110-06 Atlantic- Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

Rengėjai

Dar apie Juozą 
Steponaitį

Juozas Steponaitis prašo 
savo draugus, kad aplanky
tų jį. Jis dabar gyvena pas 
Antaną Mičiulį, trečiame 
aukšte, 408 Wythe Ave., 
kampas So. 5th St., Wil- 
liamsburge.

Jis pasiilgo draugų ir pa
geidauja pasikalbėti. Pa
tartina lankyti bile vakarą; 
dienomis gali pasitaikyti, 
, kad šeimininkai ne namie, 
nebūtų kam įleisti.

“Kūniškai sveikas ir dva
siniai jaučiuosi gerai”, sako 
Juozas. Tik vis kartoja, kad 
gali jau ne ilgai gyventi. 
Palik, Juozai, mirtį, tu dar 
gali gyventi ilgus metus.

J. N.

Mirė istorikė Mary R. 
Beard. Ji ir jos vyras para
šė eilę istorinių veikalų, jų 
tarpe: “The Rise of Ameri
can Civilization”, “Basic 
History of United States” 
ir kitus.

PRANEŠIMAS
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 l:p. ekstra susirinkimas 
įvyks 22 d. rugpjūčio, 7:30 v. vak„ 
1150 No. 4th St. Yra svarbių reika
lų aptarti, kaip tai filmą iš Lietu
vos ir apie išvažiavimą pas Bekam
pius, Avalon, N. J. Būkite visi na
riai. Valdyba.

(81-82)

IŠNUOMAVIMAI
DAKTARO OFISAS

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

EVergreen 4-8984.
» (78-81)

Į Staten salą 
bus tiltas

Penktoji New Yorko da
lis Richmond (Staten salo
je) yra sunkiai pasiekiama. 
Gi iš Queens ir Brooklyno 
pasiekimas New Jersey 
valstijos vis darosi sunkes
nis.

Jaū pirmiau Port of New 
York Authority išdirbo pla
na pagerinimui susisieki
mo, į kurį planuoja įdėti 
$750,000,000. Yra padary
tas planas pastatyti tiltą 
tarpe Brooklyno (nuo Fort 
Hamilton) ir Staten salos. 
Tilto pastatymas kainuos 
$260,000,000.

Dabar išdirbo planus prie 
jo privažiavimui nuo Shore 
Parhway ir Gowanus Park
way. Privažiavimas bus 
65th St., 7th Ave., ir kito
mis gatvėmis.

MIRĖ INŽINIERIUS 
JAMES FORGIE

Mirė inžinierius James 
Forgie, sulaukęs 90 metų 
amžiaus.Tai jis. išdirbo pla
ną Pennsylvania Railroad 
Co. tuneliui, kuris jungia 
Penn. stotį Manhattane su 
New Jersey. Tunelis buvo 
prakastas 1902 metais.

Teatruose
Aktorius Gregory Peck 

sukūrė savo filmą

Gregory Peck
Ilgus metus vaidinęs ki

tų. statomuose filmuose, pa- 
skilbęs aktorius Gregory 
Peck dabar sukūrė pirmąjį 
savo filmą “The. Big Count
ry”. Sakoma, kad į filmo 
gamybą įdėta daug milijo
nų dol. Jame vaidino apie 
150 asmenų. Direktorius — 
jis pats, Peck, ir jo dalinin
kas William Wyler.

Filmas vaizduoja praeities 
amerikiečių pirmuosius žy
gius į vakarus.

žvaigždiniuose vaidme
nyse Peck, Jean Simmons, 
Caroll Baker, Charlton Hes
ton, Burl Ives ir Charles 
Bickford.

Peck sako, kad reikalas 
rūpintis direkcija ir visomis 
filmo gamybos detalėmis 
įgalino jį pilniau įsigilinti 
ir į savąjį vaidmenį, sustip
rino jį kaip aktorių. Peck 
ir pirm to buvo žinomas 
kaip vienas geriausiųjų.

Lietuviškai-angljškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

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

6 p.—Laisvė (Liberty)— Antr., rugp. (August) 19, 1958

SULAIKYS “FERRY”
.Erie Railroad Co. prane

šė, kad bus sulaikyti per 
upę perkėlimo laivai, kurinį 
plaukioja tarpe Jersey Ci
ty ir Chambers St., Man- 
hattane.

Tarpe 51st ir 52nd Sts., 
ant 6th Ave. (dabar vadi
nama Avenue of the Ame
ricas) Manhattan?, # stato 
labai didelį 42-jų aukštų 
namą. Tai bus Equitable 
Life Assurance Society of 
the United States centras. 
Stato Skidmore, Owings & 
Merrill firma.

Namas užims 200 per 
400 pėdų žemės plotą. Visi 
jo aukštai sudarys 1,700,- 
000 ketvirtainių pėdų bend
rą grindų plotą. Jame ga
lės sutilpti 10,000 žmonių, 
o jo keltuvai per minutę ga
lės iškelti arba nuleisti 2,- 
000 žmonių. Bendrai namo 
pastatymas atsieis $58,- 
000,000.

Nassau county (šalia New 
York) viršininkai nuspren
dė visus automobilių vieš
kelius sunumeriuoti ir ant 
jų pastatyti daugiau infoiy 
macinių persergėjimų.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

HELP WANTED MALE

Superintendent. 10 aukštų su 
keltuvu apartmentinis namas. 67 So. 
Munn, East Orange, N. J. Turintis 
patyrimo ir reikalingi paliudijimai. 
Aliejus. Abelnas prižiūrėjimas. 4 di
deli kambariai. Renda, gesas, elek
tra, telefonas bemokama, priskai- 
lant $210 j mėnesį. Klauskite Mr. 
Sam Levine Watkins 4-9700. (80-81)
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BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

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
Į Lietuvą $12 Metams

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

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