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Rašo A. Bimba

Tautos priėmė 
arabti rezoliuciją

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų Asamblėja vien
balsiai priėmė arabų pa
teiktą rezoliuciją Artimųjų 
Rytų reikalais. Visų valsty
bių atstovai balsavo už ją, 
tik Dominikonų respubliku- 
tės atstovas nedalyvavo.

Dešimt arabų valstybių 
pateikė bendrąją rezoliuci
ją Asamblėjai, kuri ir buvo 
priimta. Jų rezoliucijoje 
reikalaujama, kad jokia ki
ta valstybė nesikištų į vidu
jinius arabų valstybių rei
kalus, kad negrūmotų jų

Liepos 9-10 dienomis Briu
selyje, Belgijoje, įvyko “An
troji Tarptautinė krikščionių 
demokratų konferencija”. Jo
je dalyvavo krikščionių parti
jų atstovai iš 32 kraštų.

Kaip ir pirmosios konferen- 
Įicijos, įvykusios 1956 m. Pary
žių,ji*, jos tikslas buvo “sude- 
i intj veiklą kovoje pru s tarp
tautinį komunizmą”.

Taip praneša “Draugas”.

Bet šis katalikų bažnyčios ___ _______ t
kelias yra labai pavojingas. Į teritorijų neliečiamybei. 
Visas krikščionių demokratų 
judėjimas padaromas reakci
jos įrankiu. Jis komunizmui 
kelio nepastos, o pasidaryda-j 
mas reakcijos įrankiu, krikš
čionių demokratų judėjimas 
ant savo galvos užtraukia 
rūstybę visų žmonių, kurie ti
ki. progresu, laisve ir švieses
ne ateitimi.

greičiausiam ištrauki m u i 
Anglijos, ir Jungtinių Vals
tijų karinių jėgų iš Libano 
ir Jordanijos.

Už Tarybų Sąjungos de
legaciją kalbėjo užsienio 
ministras A. Gromyko. Jis 
sakė, jeigu Anglija ir Jung
tinės Valstijos tuojau neat
šauks savo karinių jėgų, 
tai TSRS kels tą reikalavi
mą būsimoje reguliarėje 
Jungtinių Tautų Asamblė
jos sesijoje, kuri prasidėsi 
rugsėjo 15 d.

Sako: de Gaulle
'I

turi savy bėdą
t - v. 1 -r, - •Paryžius. — Francuzi- 

jos premjeras de Gaulle ma
žai įdomauja Artimųjų Ry
tų problemomis., nes jis tu
ri savo bėdų. Kolonijų gy
ventojai kyla prieš Prancū
zų viešpatavimą.

Francūzijoje nepaten
kinti farmeriai. Buržuazija 
taipgi nepasitenkinus, nes 
taksai kyla. Francūzijoje 
komunisų įtaka yra didelė. 
De Gaulle turi manevruoti 
tarpe reakcijos ir liaudies 

j spaudimo.

TSRS ir Kinijos 
prekyba auga

Maskva. — Tafybų Są
junga išleido 160 puslapių 
knygą, kurioje išdėsto 1957 
m. prekybą su užsienio vals
tybėmis. TSRS prekyba su 
Kinija auga. 1957 metais ji 
siekė $1,300,000,000 vertę.

Į Kiniją daugiausiai buvo 
išvežta aliejaus, gazolino, 
plieno, mašinų ir kitų fab
rikinių dirbinu. Iš Kinijos 
gavo žaliosios medžiagoj 
jos tarpe 2,100,000 tonų /šil
ko ir 37,000,000 mastų audi
nių.

Pietų rasistai vėl 
neklauso valdžios

Virginia gubernatorius

Adlai Stevensonas, sakoma, 
iškėlė šūkį: “Pasaulio inte
lektualai, susivienykime!”

telektualaį turėtu vienytis? 
Neaišku.

Yra intelektualai ir intelek
tualai. Yra intelektualų, ku- 

supranta ateitį ir savo li
kimą sieja su plačiausios liau
dies interesais—su darbo liau
dies interesais. Bet yra inte
lektualu, kaip ir pats Steven- 

.‘•onas, kurie savo gabumus ir 
protą yra paaukoję senosios 
kapitalistinės santvarkos pa
laikymui.

Kokia galėtu būti tarpe anų 
ir šių intelektualų vienybė?

Rugpiūčio 28 d. New Yorke 
susirinks taip vadinamos “Pa
saulio lietuviu bendruomenės” 
seimas. Jo tikslas tas pats, ku
riuo jau seniai iš ALT ir VLI- 
Ko “veiksniai” apgaudinėja 
Amerikos lietuvius. Seimas tu
rėsiąs nutarti “Lietuvą išlais
vinti”.

Bet iš anksto reikia pasa
kyti, kad iš tu pelu jokiu grū- 

nebus. Negalės būti. Da
lykas tame, kad tie, kurie 
New Yorke sei ma vos, yra 

^praradę lygsvarą, neturi jo
kios perspektyvos, visiškai 
atitrūkę nuo lietuvių tautos.

Abejotina, ar visame tame 
jų “seime” atsiras nors vie
nas dalyvis, kuris išdrįs į gy
venimą pažiūrėti realistiniai 
ir atvirai: “Lietuvos vadavi
mo” raketo dienos suskaity
tos. Lietuvių tauta mus pra
lenkė, paliko ir beveik pamir
šo. Kurie norime su ja surasti 
saitus, ieškokime kultūrinio 
bendradarbiavimo su Lietuva 
kelio.

Šioje Jungtinių Tautų as
am b 1 ė j os sesi j o j e daug kalba
ma apie “netiesioginę agresi
ją”. Tai agresija žodžiais— 
kurstymas žmonių prieš savo 
vyriausybes. Tokią “agresiją” 
praktikuojančios Jungtine A- 
rabų Respublika ir
Sąjunga prieš Libano ir Jor
danijos vyrialusybes.

Bet tas medalis turi ir kitą 
pjgsę. Kiek, pavyzdžiai, mili- 
jcvĮų dolerių yra išleidžiama 
propagandai prieš Arabų Res
publiką, Tarybų Sąjungą ir

Tarybų

Stockhohnas. — Švedija 
pasiuntė daugiau apžvalgi- 

sako, ninku j Libaną, kaipo Jung- 
kad būtų daromi žingsniai tinių Tautų sargų.

Rezoliucija taipgi

Prasti reikalai
Izraelio prekyboje

Washingtonas. — Nepai
sant, kad Izraelio valstybė 
kiekvienais metais gauna 
šimtus milijonų dolerių pa
ramos, jos reikalai yra 
prasti. Ne vien, kad ją ap
supa nedraugiškos- arabų 
valstybės, bet blogai ir su 
prekyba.

Valstybės užsienio preky
ba gerai stovi tada, kada ji 
daugiau į užsienį parduoda, 
negu iš užsienio perka.

Izraelis 1956 metais į už
sienį išvežė už $103,979,00, 
o iš užsienio pirko už $364,- 
000,000. 1957 m. išvežė už 
$136,000,000, gi pirko už 
$403,000,000.

Vėl nori deportuoti 
Williams Heikkilą

San Francisco, Calif. — 
Jau kartą Imigracijos, vir
šininkai buvo slaptai Wil- 
liamą Heikkilą išvežę j Suo
miją, bet vėliau turėjo jį 
gražinti i Ameriką.

Dabar jie vėl siekia Heik
kilą deportuoti.

Heikkilą yra gimęs Suo
mijoje, bet mėnesio ir pu
sės buvo atvežtas į Ameri
ką ir čionai užaugo. Virši
ninkai iš imigracijos de- 
partmento jį kaltina komu
nizme.

PROTESTAS PRIEŠ 
JAV KARO LAIVYNĄ
Singapore. — šeši Jung

tinių Valstijų karo laivai 
atplaukė į šią britų karo 
laivyno prieplauką. Jie iš
kėlė “pesisvečiuoti” 2,000 
marininkų.

Burma, Indija, Indonezi
ja kelia protestą prieš JAV 
karo laivyno pasirodymą 
Pietinės Azijos pakraštyje, 
kaipo “taikai grūmojimą”.

“MES ATMUŠIME JŲ 
PUOLIMĄ”, FAISALIS
R. Mecca. — Sugrįžo iš 

Kairo Arabijos premjeras 
ir faktiškasis valdovas sos
to įpėdinis Faisalis. Jis pa
reiškė spaudos atstovams, 
kad Saudi Arabija ir Jung
tinė Arabų Respublika lai
kosi bendros politikos. “Mes 
atmušime bet kokį ant ara
bų užpuolimą’*, sakė Faisa-

.visus socialistinius kraštus? 
Tam tikslui yra užlaikomos 
tokios įstaigos kaip “Voice of 
America” ir “Radio Free Eu
rope”. Kasdien ir kasdien be 
jokio sustojimo oro bangomis 
žmonės kurstomi sukilti prieš 
tas vyriausybes.

Vilniuje jau puikiai veikia 
filmų studija ir televizijos 
stotis. Man atrodo, kad tuo 
didžiuliu kultūriniu lietuvių 
tautos pasiekimu teisingai ga
li didžiuotis kiekvienas nuo
širdus, patriotingas lietuvis.

IŠKILMINGOS CURIE 
LAIDOTUVĖS

Paryžius. —• Francūzija 
suteikė valstybines iškil
mingas laidotuves profeso- 
riui-mokslinnkui Frederick 
Joliot-Curie. Jo karstą ly
dėjo masės, šimtai busų ir 
automobilių.

Atominės energijos komi- 
sijonierius Francis. Perrin 
sakė: “Curie, buvo didžiau
sias mokslininkas mūsų ga
dynėje”.

Dalyvavo Komunistų 
partijos vadai, jos sekreto
rius M. Thorez. I§ Tarybų 
Sąjungos, buvo atskridęs 
Uja Erenburgas.

Pastebėjau, kad per šventes 
ateinantį savaitgalį ir vėl pas 
mūsų geruosius draugus Be
kampius Avalon, N. J., įvyks 
šauni sueiga. Jie žada visus 
svečius nuoširdžiai i priimti ir 
gerai pavaišinti. Tikisi svečių 
ne tik iš Philadelphijos, Easto- 
no, New Jersey, bet ir iš Di
džiojo New Yorko. Kaip ir 
visuomet, nuo jų sueigos likęs 
pelnas” eis gražiems visuome
niniams reikalams.

GRAIKIJA PRIEŠ
ANGLIJOS PLANĄ

Atėnai. — Graikija boi
kotuoja naują Anglijos pla
ną Kipro salos reikalais. 
Karamanlis, G r a i k i j o s 
premjeras, sako, kad Ang
lijos “naujas planas” yra 
niekas kitas, kaip tik ir to
liau laikyti Kipro salą ang
lų kolonijos padėtyje.

Washingtonas. — Pieti
nių valstijų baltieji rasistai J. Lindsay >Ąlmond pareiš- 
griežtai išstojo prieš fede- kė, kad jeigu federalinė vy- 
ralinės vyriausybės ir teis
mų patvarkymus. Jie nusi
tarė neįleisti negrų studen
tų į bendrąsias mokyklas.

Da klausimą spręs 
Jup^tinių Valstijų Auks
avusias Teismas. Bet tuo 
pat kartu jie jau daro žy
gius ir toliau nesiskaityti 
su. potvarkiais negrų įleidi
mui.

Little Rock mieste Cent
ral High School mokyklos 
vedėjas V. Bloosom pareiš
kė, kad mokykla bus atida
ryta tik su baltais moki
niais.

Arabija ir J. A. Respublika 
priartėjo prie vienybės

Kairas.— Kada čia lan
kėsi Arabijos sosto įpėdinis 
Faisalis, tai jis ir preziden
tas Nasseris padarė planus 
Arabijos įstojimui į Jungti
nę Arabų Respubliką.

Jie daro išvadą, kad, kol 
kas, tai vienybei daugiausia 
kenkia Jungtinių Valstijų

bazė
Dhahrane. Pągal sutartį, 
bazė turi ten būti iki 1962 
metų, bet princas Faisalis 
sakė, kad jis dės pastangų 
ją greičiau likviduoti.

Faisalis ir Nasseris susi
tarė, kad abi šalys jau da
bar laikysis bendros tarp
tautinės. politikos.

Taipgi jie susitarė įvesti tais gamtiniais, turtais.

karinio orlaivyno

bendrą gynyboje komandą 
dėl Arabijos ir Jungtinės 
Arabų Respublikos jėgų. 
1956 metais, kada Izraelis, 
Anglija ir Francūzija puo
lė Egiptą, tai Arabija, Jor
danas, Egiptas ir Sirija bu
vo įvedę bendrą komandą.

Arabijos susijungimas, su 
Jungtine Arabų Respublika 
būtų atsįekimas visų ara
biškų šalių vienybės, nes ji 
yra jų viduryje.

Arabija užima
ketvirtainių mylių ir turi 
virš 6,000,000 gyventojų. 
Salyje yra didelės smėlio 
dykumos, bet tuo kartu ji 
turtingiausia aliejumi ir ki-

ket-

Kaip $90,000,080 
pavirto į $561,300

New York.—Pereitą
virtadieni į Kearny, N. J., 
buvo atvilktas lėktuvnešis 
“Enterprise”. Jis buvo 
nomas kaip “Big E”, 
milžiniškas, lėktuvnešis 
vo pastatytas Antrojo 
saulinio karo metu. Jo
statymas atsiėjo $90,000,- 
000.

“Enterprise” dalyv a v o 
kare prieš Japoniją. Dabai' 
jau jis paseno ir jį pardavė 
Lipsett, Inc., Co. už $561,- 
300. Jis bus sugriautas

ži- 
Šis 
bu- 
pa- 
pa-

350,000

Vėliausios minios
Cape Canaveral, Fla. — 

Armijos orlaivynas iššovė 
“Explorer V”, bet jis erd
vėje kur tai dingo.

Mexico City. — Įvyko 
didelės masinės demonstra
cijos prieš pakėlimą busais 
važiuotės kainų. Buvo pa
šaukta armijos daliniai

Taįpei. — Kinijos artile
rija į dvi valandas paleido 
50,000 svaidinių į Quemoy 
salą. Sala randasi kelią my
lių atstoję nuo Amoy prie
plaukos. Ant šios salos vis 
dar tebesėdi įsid rūtinę 
Čiangkaišekiniai.

Washing tonas. — Įsaky
ta Jungtinių Valstijų Sep
tintajam karo laivynui bu
dėti Formozos sąsiauryje, 
nes laukiama kinų puolimo 
ant Quemoy salos.

Washiingtonas. —
Kongresas jau baigė 
darbus ir jo nariai išvažinė
jo.

savo

Little Rock, Arkansas.-— 
Gubernatorius Faubus su
šaukė valstijos seimelio po
sėdį. Jie svarsto, kaip pa
stoti integracijai mokyklo
se kelią.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pa
skelbė, kad su spalio 31 d.

Jungtinės Valstijos baigs 
atominių bombų bandymus. 
Jis sako, jeigu. Tarybų Są
junga atominių bombų ban
dymų neatnaujins ir sutiks 
laikyti konferencija, tai ir 
JAV metams laiko nu
trauks bandymus.

Washingtonas. — Nuo 
Naujų metų iki dabar buvo 
800 susirgimų vaikų para
lyžiumi. Jų tarpe susirgo 
apie 100 tų, kurie buvo nuo 
tos ligos įčiepyti.

New Yorikas. — Sako, 
kad New Yorko valstijos 
gubernatorius Harrimanas 
trukdo statybai tilto iš 
Brooklyno į Staten 
Tilto pastatymas ir 
privedimas kainuotų 
$400,000,000.

virš

Bronxville, N. Y. —Pen
kiolikos valstijų mokytojai, 
susirinkę j konferenciją, 
pasisakė už keitimą moky
mo sistemos.

Londonas. — Anglai, ato
minės energijos specialis
tai, priešingi įleidimui Ame
rikos atominės jėgos sub- 
marinų į tirštai apgyventų 
miestų prieplaukas.. Jie sa
ko, kad tokie submarinai 
yra pavojingi.

Atenai. — Graikijoje 
rai užderėjo kviečiai.

ge-

DAR VIENAS ATOMU 
JĖGOS SUBMARINAS
Portsmouth, N. H. — 

Nuleistas į vandenį septin
tas atominės jėgos subma- 
rinas “Seadragon”. Jis bu
vo pagamintas Westing
house Electric Corp, fabri
ke. Sakoma, kad šis subma- 
rinas galįs išplaukioti 110,- 
000 mylių be papildymo 
romosios jėgos.

va-

ANT ŠUNŲ TIRS 
ŠIRDIES LIGAS

Philadelphia, Pa. —Penn
sylvania universitete, me
dicinos skyriuje, ant šunų 
bus tyrnėjama širdies ligos. 
Tyrimai bus atlikti profe
soriaus. 'Dr. Detweiler vado
vystėje. Šunys bus susirg- 
domi širdis ligomis, ir gydo
mi. Medicinos mokslininkai 
tų bandymų pagalba nori 
surasti pagalbą žmonėms. 
Kažin, ar “gyvūnų užtarė
jų draugija” nepastatys pi- 
kieto?

BERAŠČIAI SUDARO 
TURKIJOS ARMIJĄ

Ankara. — Turkijos vy
riausybė su pagalba Jung
tinių Valstijų dės pastan
gų pramokyti kareivius ir 
jūreivius rašto. Dabartiniu 
laiku per 50 procentų turkų 
kareivių’ nemoka nei rašy
ti, nei skaityti.

Teheranas, — Ramadano 
srityje buvo žemės drebėji
mas. Žuvo 10 žmonių ir 
daug liko benamių.

riausybė. bandys priversti 
priimti negrų studentus į 
bendrąsias mokyklas, tai 
jos bus uždarytos, ir baltie
ji mokysis “privatinėse mo
kyklose”.

E Miami, Floridos prane
ša, kad ten negrai mokiniai 
nebus- įleisti į bendrąsias 
mokyklas. Iš Atlanta, Geor- 
gijos; Norfolk, Virginijos; 
Montgomery, Ala.; Knox
ville, Tenn, ir kitur ateina 
žinių, kad baltieji šovinistai 
griežtai atsisako pasiduoti 
integracijos nuostatams.

JAV radijo bangos 
į arabų šalis

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris užgy- 
rė planą “informovimui 
arabų žmonių pagalba radi
jo bangų”. Paskirta $27,- 
000,000 pastatymui galin
gos. 500,000 watų jėgos ra
dijo stoties, kuri pasiektų 
visus arabų kraštus.

Bet ši stotis bus gatava 
tik už kelių metų. Tuo laiku 
JAV parandavos po 100,000 
watt jėgos stotis Italijoje, 
Prancūzijoje ir Alžyre, iš 
kurių “Voice of America” 
ves propagandą.

Aliejaus vamzdžiai 
į Ryty Vokietiją

Berlynas. — Aliejaus 
vamzdžiai bus atvesti iš 
Tarybų Sąjungos į Rytų 
Vokietiją. Toks buvo susi- • 
tarimas su Chruščiovu, ka
da jis čionai lankėsi. Tas 
pakels Rytų Vokietijos che
minę gamybą ir industriją.

Aliejaus vamzdžiai bus 
atvesti iš Ukrainos per Len
kiją iki Frankfurto ant 
Oderio upės. Tais vamz
džiais tekės aliejus iš Bakų 
versmių.

MIRĖ ŽYMUS TSRS 
INŽINIERIUS

Maskva. — Mirė Alekse
jus Čeremukinas, vienas iš 
žymių aviacijos konstruk
torių ir inžinierių. Jis buvo 
dar tik 62 metų. Čeremuki
nas bendrai su generolu-in- 
žinieriumi A. N. Tupulievu 
pagamino tokius oro 
nūs, kaip “TU-104”, 
114”.

milži-
“TU- .

Kuala Lumpur. — 
jaus federacijos 
gamintojai skelbia, kad Ta
rybų Sąjungą daug skardos 
išveža į pasaulines rinkas.

Mala- 
skardos

TarybiniaiMaskva.
laikraščiai rašo, kad Ame
rika neturi saiko su pasigy
rimais. Be saiko gyrėsi iš 
anksto apie iššovimą rake
tos į mėnulį.
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Didžiulis pasauliuos laikos 
laimėjimas

NEPAPRASTOJI JUNGTINIŲ TAUTŲ Asamblė- 
jos sesija baigė savo darbus ir užsidarė. Ji tęsėsi porą 
savaičių. Jos nutarimai įeis taikos laimėjimo istorijon. 

| Tai, kas iš pradžių atrodė negalimu, padaryta galimu. 
Tai buvo nepaprasta, greitomis sušaukta tarptautinės 
organizacijos sesija ir ji baigėsi nepaprastai, daugeliui 
nelauktai ir netikėtai. Vargiai kas galėjo tikėti, jog Ar
timųjų Rytų reikalais rezoliucija bus priimta vienbal
siai! Bet taip įvyko. Tai geriausia garantija, kad bent 
jau laikinai tame pasaulio kampe tapo išvengta ginkluo
to konflikto.

Be galo svarbu ,yra tas, kad Asamblėja priėmė rezo
liuciją, kurią jai patiekė visos arabiškos šalys, net de
šimt jų. Kilęs konfliktas jas tiesioginiai paliečia. Kai Ar
timųjų ir Viduriniųjų Rytų klausimą svarstė Saugumo 
Taryba ir paskui kai atsidarė Asamblėjos nepaprastoji 
sesija, atrodė, jog nė kalbos negali būti apie arabiškų 
kraštų susitarimą, nes juk kaip tik dėl tarpe jų kilusio 
nesusipratimo ir įsimaišymo su ginkluotomis pajėgomis 
Amerikos ir Britanijos susidarė pavojus pasaulinei tai
kai.

Netenka abejoti, Jog Amerikos ir Britanijos gink- 
’ luotą intervencija aštriai paveikė ne tik Jungtinę Arabų 

Respubliką, bet Libaną, Jordaniją ir Arabiją. Susidarė 
povojus, kad didžiosios kolonijalinės valstybės vėl pa
stoviai įkels koją į Artimuosius Rytus ir bandys už
gniaužti arabiškų kraštų tautinį atbudimą. Kaip kitaip 
būtų galima suprasti prie bendros rezoliucijos patiekimo 
Asamblėjai prisidėjimas Libano ir Jordanijos, kurių re
akcinės valdžios taip neseniai pasikvietė Amerikos ir 
Britanijos ginkluotas jėgas savo kailiui gelbėti? Tų 

• kraštų ginkluotų jėgų pasirodymas taip supurtė arabų 
’ mases, jog net ir kvietėjai, sudrebėjo iš baimės. Tuo

jau išryškėjo, kad nei Libano, nei Jordanijos reakcinės 
valdžios neturi savo žygiui masinio pritarimo. Libano 
parlamento dauguma išstojo prieš prezidento Chamouno 
pasielgimą.

ASAMBLĖJOS PRIIMTOJI rezoliucija sudaro vidu
rio kelią. Pilnai nepatenkina nei Jungtinių Valstijų, 
nei Tarybų Sąjungos nusistatymo. Amerika norėjo, kad 

. Asamblėja užgirtų ir pateisintų iškėlimą armijų į Jorda
niją ir Libaną. Ji reikalavo, kad Jungtinės Tautos iškel
tąsias armijas paskelbtų savomis armijomis, ir paleistų 
jas veikti visų Jungtinių Tautų vardu, kaip anais metais 
buvo padaryta su Amerikos armija Korėjoje. Arba, gir
di, Jungtinės Tautos pačios turi sudaryti armiją ir pa
siųsti į Artimuosius Rytus, o tik tada Amerika ir Brita
nija sutiks ištraukti savo armijas.

Priimtoji Asamblėjos rezoliucija nepatenkina nė vie
no šių reikalavimų. Svarbiausias rezoliucijos punktas 
yra punktas “B”,-kuriame įsakoma Jungtinių Tautų ge
neraliniam sekretoriui Hammarskjoldui tuojau tartis 
su konflikto paliestomis valdžiomis, kad padarius gali
mu galimai greičiausią ginkluotų pajėgų ištraukimą iš 
Libano ir Jordanijos. Niekas neabejoja, jog sekretorius 
imsis darbo be jokio atidėliojimo. Rezoliucijoje reikalau
jama, kad ne vėliau kaip rugsėjo 30 d. jis patiektų savo 
raportą.

Iš kitos pusės, kaip žinia, Tarybų Sąjunga ir kai ku
rios Azijos šalys reikalavo, kad Amerikos ir Britanijos 
armijų žygis į Libaną ir Jordaniją būtų paskelbtas agre
sija ir kad būtų joms įsakyta tuojau iš ten išsinešdinti. 
Arabiškų kraštų patiektoje ir Asamblėjos priimtoje rezo
liucijoje tai nepadaryta. Vadinasi, ir Tarybų Sąjungos 
nusistatymas nebuvo pilnai patenkintas.

Tačiau, kaip jau sakyta, rezoliucija priimta vienbal
siai. Amerikos ir Tarybų Sąjungos rezoliucijos, taip pat 
ir Norvegijos ir kitų šešių mažų šalių patiektoji bendra 
rezoliucija nebuvo leistos nei balsavimui. Vardan vieny
bės ir taikos abi šios didžiosios šalys balsavo už arabų 
rezoliuciją.

. Šitoje rezoliucijoje, beje, arabiškos šalys pasižada 
gerbti viena kitos politinę nepriklausomybę ir teritori
nę neliečiamybę. Taipgi pataria sekretoriui toliau studi
juoti pasiūlymus dėl sudarymo Artimiesiems Rytams 
ekonominės pagalbos plano. Ir, žinoma, rezoliucijoje dar 
kartą pabrėžiamas reikalas visoms šalims visuomet vi
suose savo veiksmuose laikytis Jungtinių Tautų konsti
tucijos (čarterio) nuostatų. ,

PASKUTINĖMIS NEPAPRASTOSIOS SESIJOS 
valandomis dar kartą kilo smarkiausios diskusijos ir su
sikirtimas dėl Kinijos. Mat, einant prie sesijos uždary
mo, buvo patiektas mandatų komisijos pranešimas. Ta
me pranešime paliekama dabartinė Čiang Kai-šeko kli
kos delegacija kalbėti ir veikti Kinijos vardu. Be to, 
mandatų komisijos raporte paliekama * be pripažinimo 
Vengrijos delegacija. Tai dėl to ir kilo labai aštrios dis
kusijos. Ypatingai karštai pasisakė visa eilė kraštų už 
pripažinimą Kinijos ir suteikimą Jungtinėse Tautose jai 
priklausomos vietos. Karštai kalbėjo už Kiniją Burmos, 
Nepalo, Ceilono delegacijos, jau nekalbant apie seną ir 
griežtą socialistinių kraštų nusistatymą už Kiniją. Bet, 
žinoma, kaip ir visuomet praeityje, griežtai Kinijos pri-

į
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
GERAI, KAD PRIMENA 
IR PARAGINA

Kaip žinia, Lietuvių Lite
ratūros Draugijos suvažia
vimas instruktavo Centrali- 
nį Komitetą paruošti ir iš
leisti Amerikos pažangio
sios visuomenės istoriją. 
Tai svarbus ir didelis dar- . . 
bas. Deja, kol kas dar be-ihimna1, 
veik nieko nepadaryta šio . 
nutarimo įgyvendinimui. Iš -j 
Centralinio Komiteto pusės 
dar vis nepasirodo konkre
čių planų.

Gerai, kad kai kurie LLD 
nariai tuo reikalu jau pra
deda rūpintis, 
gos “Vilnyje” 
viena draugė, 
“Senė,” rašo:

Dabar svarbu, kad to dar
bo pravedimu būtų rimtai su
sirūpinta ir kad darbas būtų 
pradėtas šiandien, o ne rytoj, 
ai- kitais metais. Svarbu, kad 
visų miestų, miestelių ir kolo
nijų lietuviai pradėtų rinkti 
arba teikti medžiagą, kad pil
nai ir išsamiai būtų galima 
tokią istorinę medžiagą su
rinkti ir bešališkai panaudoti. 
Diena iš dienos senieji veike- 

Į jai žengia į kapus ir su savim 
nusineša daug svarbios isto
rinės medžiagos. Jei yra žmo
nių, kuriems nelengva atsimi
nimus parašyti, tokie turėtų 
atsikreipti į tuos, kurie gali 
rašyti, kad parašytų, ką jie 
prisimena iš praeities veikimo.

...Dar kartą kartoju: pradė
kime tą didelį i 
bą šiandieną, 
svarbių faktų 
užmarštį...

Kur, kam ir 
vinius siųsti, turėtų nedelsiant Į

vyrių Čeponio, Aleksos, Bori
so, kurie žuvo, gelbėdami ta
rybinį Nemuno kraštą.

Mitingo dalyviai kritusius 
kovoj prieš fašistinius grobi
kus pagerbia tylos minute.

Paminkle papėdėje įreng
tuose aukuruose įsiliepsnoja 
skaisti amžina ugnis, nuaidi 
TSRS ir LTSR valstybiniai

O TIE PINIGAI!

Štai Chica- 
(rugp. 19 d.) 

pasirašiusi

Pasibaigus mitingui, skam
ba gedulingo maršo melodija. 
Miesto Įstaigų, visuomeninių 
organizacijų delegacijos prie 
paminklo padeda vainikus.

Bėgiu šių 14-os metų 
Kaunas labai pasikeitė. Ka
ro padarytos žaizdos užgy
dytos. Kauno pramonė at
statyta ir praplėsta. Mies
tas žymiai paaugo. O kai 
bus baigta didžiosios Kauno 
elektrinės statyba, Kaunas 
dar smarkiau žygiuos pir
myn progreso ir socializmo 
keliu.

Taip buvę smarkiai pabar
ti Šiaulų “Elnio” odos ava
lynės direktorius ir inžinie
rius. Jiems esą griežtai įsa
kyta besąlyginiai įvykdyti 
jiems pavestas užduotis.

Mes į tai žiūrime kitaip. 
Mums atrodo, jog Lietuvos 
vyriausybė gerai elgiasi, 
kai bara ir baudžia tuos, 
kurie nenuoširdžiai eina sa
vo pareigas. Tie, kurie už
ima imoniu direktorių vie
tas, turi būti nuoširdūs ir

Reikia nepamiršti, kad 
tokioje santvarkoje, kurioje 
pramone priklauso visuo
menei, o ne saujelei kapita
listų, įmonių direktorių ap
sileidimas arba nepaisymas 
savo pareigų yra r imta 
nuodėmė. Lietuvos valdžia 
nebūtų verta liaudies pa-

VISUR NORĖTŲ 
KOJĄ PAKIŠTI, 
KELIĄ PASTOTI
• Tarybų Sąjungai pradė
jus gyviau atsiliepti į įvai
rių kraštų 'ekonominius po
reikius, mūsų šalies komer
cinė spauda neslepia savo 
susirūpinimo. Visi didla- 
piai vienu balsu ragina vy
riausybę ir privatišką kapi
talą visur stengtis Sovie
tams koją pakišti ir kelią 
pastoti. Jie nurodinėja, kad 

ir svarbų dar- socialistiniu kraštu ekono- 
d a u g minė įtaka pasaulyje suda

ranti labai rimtą Amerikos 
'kapitalo ekonominiai struk-

kitaip 
bus numesta i

kaip tokius da-l|ūrai pavojų.
; . j Paimkime N. Y. “Times,”

pranešti LLD Centro Komite-1 „,aĮ įtakingiausią kapitalis-
tas.

IšKILMINGAS KAUNO 
IŠLAISVINIMO 
PAMINĖJIMAS

Dažniausiai tiek “Laisvė
je,” tiek visoje Amerikos 
lietuvių spaudoje skamba 
Vilniaus, Lietuvos sostinės, 
vardas. Kaunas kažin kaip 
patapęs provincijos miestu. 
Tačiau Kaunas pasilieka 
Kaunu. Jo vaidmuo Lietu
vos .ekonominiame-ir kultū
riniame gyvenime pasilieka 
labai žymus.

Vilniaus “Tiesa” (rugp. 
2 d.) rašo apie rugpjūčio 
1 d. įvykusį iškilmingą 
Kauno jšlaisvinimo paminė
jimą. Skaitlingai susirin
kę kauniečiai pagerbė tuos, 
kurie prieš 14 metų pagul
dė galvas už atvadavimą se
nojo Kauno iš nacių ir jų 
lietuviškųjų pastum dėlių 
ranku.

“Tiesa” rašo:
Vakar Kauno kariu kapuose 

susirinko tūkstančiai miesto 
gyventoj ii. Atvyko atstovai iš 
įmonių, buvę partizanai ir ka
riai, miesto komjaunuoliai ir 
jaunosios kartos atstovai—pi
onieriai. Prie paminklo Tėvy
nės karo dalyviams įvyko mi
tingas, skirtas 14-osioms, Kau
no .išvadavimo metinėms pa
žymėti.

Mitingą atidarė miesto vyk
domojo komiteto pirmininkas 
drg. Piligrimas. Jis kalbėjo 
apie tą džiaugsmingą dieną 
prieš 14 metų, kada kaunie
čiai sutiko išvaduotojus-—Ta
rybinės Armijos karius, žūt
būtinėj kovoj prieš vokiškuo
sius fašistus' praliejo kraują 
daug geriausių mūsų socialis
tinės Tėvynės sūnų. Lietuvių 
tauta niekuomet neužmirš var
dų rusų, ukrainiečių ir kitų 
tautų karių, lygiai kaip kau
niečių—Tarybų Sąjungos Did-

?eikalo,(< . 
tai atsakydavo, kad vis dar 
per mažai turinti!

O, ve, žmogynas, irgi 80 
metelių baigiąs. Intensyvu 
darbu, bizniais—namų pir
kimais - pardavimais, dasi- 
varė iki 100 tūkstančių. 
Vaikų neturi, gauna apie 
80 dol. mėnesinės Social Se
curity ir rendų. Kas tai to
kią pastabą jam padarė: 
“Ve, yra reikalas: dviem 
darbininkiškiems laikraš
čiams — ’Laisvei’ ir ’vil
niai’ — paskirkite tik po 
vieną tūkstantinę, o jums 
liks 98 tūkstančiai, ir jų 
visų neišleisite, iki kojas pa- 
kratysite.” Bet negirdėt, 
kad kas panašaus būtų pa
daryta — tie laikraščiai nė 
iš vieno tūkstantinės nega
vo. . *

O sutrūnijusių popierinių 
savininkams pasiūlius užsi- 
rašyt “Vilnį,” siūlytojas 
gavęs atsakymą, jag taga- 
zieta esanti per brangi, tai 
ji ir pasi liksianti prie 
“Naujienų.” Bet taipgi jai 
buvę per brangu kreiptis^ 
prie gydytojo sveikatos rei
kalais. Vietoj gydytojo, nuo 
kitų žmonių rinko atlieka
mus nesunaudotus nuo įvai
rių ligų vaistus. Pasėka — 
ar dėl tų iš kitų žmonių 
gautų jai nežinomų vaistų, 
ar dėl išsivysčiusios ligos 
jos organizme ir dėl nesi- 
gydymo, moteris jau nebe
gali vaikščiot.

Vai. Puvipėnaitis

Daugelis žmonių kasdien kokią moterį prie r 
nenustoja dejavę apie tuos 
“prakeiktus” pinigus, be 
kurių, sakoma, nė žingsnio 
negalima žengti ir dėl ku- 
rių tiek daug žudysčių, suk
tybių, sužalojimų, šeimyni
nių nesantaikų -— išsisky- 
rimų, neapykantos, pavydo, 
išprotėjimo ir kitko nūdien 
įvyksta.

Šiomis dienomis važinė
jant ir turint pasimatymus, 
pokalbius su pažįstamais ir 
nepažįstamais, teko nugirs
ti daug įvairių prietikių ry
šium su pinigais ir dėl pi
nigų. Čia tik porą-trejetą 
pavyzdžių noriu prives t.

Porelė senukų (bevaikių) 
ūkininkų, labai skūpiai 
šiukšlėse gyvenančių ir vis 
tuos nelemtus grašius tau
pančių, sakydavo: “Mirda-

s i tikėjimo, jeigu ji pro pi rš-1 n}i niekam pinigų nepalik
tus žiūrėtų į tokius parei-| sime, prieš mirsiant tas bu
gūnus.

Netaip, žinoma, į tai žiū
ri mūsų klerikalai, Lietuvos 
liaudies priešai. Jie ištroš
kusiai lauka Lietuvos eko
nominio susmukimo. Jie 
sveikina kiekvieną tingini, 
apsileidėlį bei sabotažninką. 
Tokius sutvėrimus kunigai 
iš “Draugo” vadina Lietu
vos “vaduotojais”!

I tini didlapį visame pasau
lyje. Štai, rugp. 21 d. pa
tiekiami d u r e d a k c i n ta i 
straipsniai tub'reikalu. Vie
name Amerika karšiai ra
ginama visais būdais gelbė
ti ekonominiai Jugoslaviją. 
Tiktai Amerikos kapitalas, į 
girdi, Jugoslaviją sulaikys; 
nuo ekonominės priklauso
mybės Maskvai.

Kitame straipsnyje susi-! 
rūpinusiai kalbama a p i e 
Tarybų Sąjungos pasimoji- 
mą ekonominiai susitarti su 
Brazilija. Čia irgi augąs 
rimtas Amerikos kapitalo 
interesams pavojus. Sovie
tai siūlo braziliečiams pri
statyti aliejaus iš savo Ba
ku šaltiniu, o braziliečiai 
galėsią atsilyginti savo pra
moniniais dirbiniais.

Reikia žinoti, kad iki šiol 
Brazilijos ekonomika rėmė
si beveik išimtinai Jungti
nių Valstijų prekyba. Ši
taip ekonominiai priklau
sydama, jinai negalėjo plė
totis tokiame laipsnyje; ko
kiame reikalauja Brazilijos 
interesai. Todėl Brazilija 
■ekonominiai skursta. Pra
plėtimas prekybos su socia- 
alistiniais kraštais, pirmoje 
vietoje su Tarybų Sąjunga, 
padėtų Brazilijai atsistoti 
ant nepriklausomų ekono
minių kojų.

Ar žinai, kad...
...Dramblio šnipas 

40,000 muskulų.
...Gervė, ištisus dvejus 

metus šerdamasi, praranda 
visas plunksnas ir tada, iki 
išaugant naujoms, 3-5 sa
vaites ji negali skraidyti.

...Gerve (patelė) padeda 
du kiaušinius ir jauniklius 
augina visiškai atskirai. 
Vieną augina tėvas, kitą— 
motina. Vėliau visi keturi 
sueina į vieną šeimą.

...Augalai nuo 4 iki 6 va
landos ryto auga daugiau 
kaip per visą likusį dienos 
metą.

...Palmės neturi jokios 
žievės.

Pelės yra didelės dabitos. 
Jeigu jos pastatomos prieš 
veidrodį, tai pradeda šen ir 
ten sukinėtis, kol pagaliau 
ima šokti.

...Pelėdos priklauso tai 
mažumai gyvūnų, kurių 
akys nejuda. -Todėl kaklas 
yra labai lankstus. Ji at
gręžia galvą taip, kad pui
kiai mato, kas dedasi prie
šingoje pusėje.

...Varlė negali gerti. Ji 
čiulpia vandenį per orą. __

...Ryte žmogus beveik 500 
gramų lengvesnis negu va
kare. Tai atsitinka dėl 
vandens išgaravimo naktį.

maškas sudeginsime.”
Na, ar žinote, kas su tais 

popierėliais sykį atsitiko?
Moteris atkasė iš žemės 

vieną stiklinę. O, viešpatie 
mieliausias! Nagi, penki
nės, dešimtinės, dvidešimti
nės supelėję, pajuodę, o 
pirštais paliestos, kai kurios 
dulkėmis pavirsta. Moteris 
klausia kaimyno rodos. Sa
ko anas: “Nešk i banka.”

“Bijau, kaimynėli! Susi
mildamas, tu man pagel-

turi Nunešus į banką, bankie- 
rius nusišypsojo ir geresnes 
popierėles iškeitė (išmai
nė).

Kita, jau gal per 80 metų 
bobelka (neturinti vaikų), 
gaunanti iš valdžios kas 
mėnesį apie 150 dol. už mi
rusį veteraną vyrą, turi 
santaupų apie $10,000. Pa
siima banko knygelę, varta
lioja, bučiuoja ją, dūsauja 
mažai kvapą beatgaudama, 
vis bėga, dirba, pluša. Jei
gu iš

Redakcijos Atsakymai
Nežinomam M., Detroit, 

Mich. — Straipsnelį apie 
avies kailio Lietuvoje par
davimą gavome. Negalėsi
me pasinaudoti. Viena, n'e- 
paduodate savo tikrojo var
do ir adreso, todėl nežino-

šalies kas pastebi, me, su kuo turime reikalą, 
“kam tau taip vargt, nei Antra, tema menkavertį 
vaikai, nei kas, nusisamdykj Vis tiek ačiū už rašinėjimą?

menkaver

Darbininkų Sveikata
J. J, Kas kiančius, M. D.

GERAI, KAD BAUDŽIA 
APSILEIDĖLIUS

Chicagos kunigų “Drau
gas” (rugp. 20 d.) smar
kiai bara Lietuvos vyriau
sybę už barimą ir net bau
dimą kai kurių įmonių ve
dėjų už neatlikimą jiems 
pavestų pareigų. Taip bu
vę finansiniai nubausti 
įmonės “Pergalė” direkto
rius ir jo pagelbininkas.

DAR VIENAS ATOMŲ 
JĖGOS SUBMARINAS
Graton, Conn. — Nuleis

tas į vandenį didžiausias 
atominės jėgos submarinas 
“Triton”. Jis yra virš 4,000 
tonų įtalpos, tai tikras kru- 
seris. Karinis laivynas jau 
turi aštuonis submarinus, 
kurie turi atominės jėgos 
variklius (motorus).

ėmimui pasipriešino Jungtinės Valstijos, o jos, turėda
mos su savimi Lotynų Amerikos tautų Bloką, lengvai 
gali Asamblėjoje sudaryti daugumą ir pravesti savo nu
sistatymą. Taip ir dabar įvyko, ir didžioji kinų tauta pa- 
pasilieka toliau be atstovybės šioje pasaulinėje organiza
cijoje. Tai neteisinga ir. nesveika, bet, kol kas, toks yra 
mūsų vyriausybės nusistatymas.

Klausimai ir atsakymai
Klausimas:

Aš turiu giminę, kuris 
yra gimęs ir augęs Alasko- 
je. Kadangi dabar Alas
ka tampa 49-ta Jungtinių 
Valstijų valstija, tai ar tas 
reiškia, jog ir jis tampa šios 
šalies piliečiu?
Atsakymas:

Jau nuo 1867 metų kovo 
30 d. visi žmonės, gimę ir 
augę Alaskoje, yra Jungti
nių Valstijų piliečiai. To
kiais jie pasilieka ir dabar, 
kada Alaska pavirsta vals
tija.

VITAMINŲ 
BŪTINUMAS

Normaliam organizmui 
augti ir vystytis nepakan
ka vien tik baltymų, ang
liavandenių ir riebalų. Mū
sų maistas privalo turėti 
dar ir 
nes tik tada mūsų organiz
mo gyvybiniai - fiziologiniai 
procesai vyks, kaip rei
kiant, normaliai ir sveikai.

Vitaminai kaip tik ir yra 
tos papildomos medžiagos, 
tos būtinos gyvybinės me
džiagos — gyvybės ir svei
katos palaikytojos. Vitami
nų surasta keliolika rūšių. 
Ir visos vitaminų rūšys ir 
yra reikalingos ir turi savo 
paskirtį.

Seniau, prieš vitaminų at
radimą, žmonės visaip su
sirgdavo, dėl vienos ar ki
tos vitaminų rūšies stokos 
maiste. Jūrų keleiviai sirg
davo skorbutu. Šviežios dar
žovės ir vaisiai apsaugoda
vo nuo skorbuto ir jį pagy- 
dydavo, apelnai, citrinos, 
pušelių viršūnės, spygliai.

Azijoje plito beri-beri li
ga nuo poliruotų, numaįtų 
ryžių. Valgydami natūra
lius rudus ryžius, nepoli
ruotus, tokie žmonės neap- 
sirgdavo.

Iš ryžių sėlenų tapo iš
skirtas vitaminas, paskiau 
ištobulintas, į bent kelias 
dalis paskirstytas..

Trūkstant vitaminų; su-

sergama ne tik skorbutu ir 
beri-beri, bet ir pelagra, ra- 
chitu, vištakumu ir kitomis 
akių ligomis, kraujo ligo
mis. Bendrai, susergama 
avitaminozės ligomis (vita
minų stokos ligomis). Ta-

• papU^ -Ė:mui apsaugoti nuo avitami- 
nozės reikia bent po mažą 
vitaminų dozę vartoti. Bet 
gydant vitaminų reikia 
gausiai, didelėmis dozėmis.

Jau ligšiol tapo išskirs-^ 
tyta bent 20 skirtingų vita
minų, gerai nustatytų, pa
tikslintų. Be to, dar beritu 
10 vitaminų tebetyrinėja- 
m'a. Vitaminai pavadinti 
abėcėlės raidėmis — A, B,

gi vadinami ir cheminiais 
vardais. Ir kone kiekvienas 
iš šitų vitaminų, savo ruož
tu, skirstomas i sudėtines 
dalis. Sakysim, vitaminas 
B turi keliolika daliu: B1, 
B2, B3, B4 — net ikf B14...

Kai kurie vitaminai tirps
ta vandeny, o kiti—rieba
luose. Pagal tirpimą taip 
jie ir skirstomi , grupėmis: 
tirpūs vandeny vitaminai ir 
tirpūs riebaluose vitaminai.

Kai kuriuos vitaminus 
nors trumpai panagrinėsi
me atskirai: taip svarbūs ir 
esmngi tie vitaminai. Vita- 
m i n ų atradimas atidarė 
medicinai naujus horizon
tus, išnaikino daugybę lig<, 
—tiesiog padarė revoliucija 
medicinoje.

■

Į

SM
M

!

i.
j

2 p.-Laisv© (Liberty)—Anti*., rugp. (August) 26, 1958



ĮVAIRUMAI
Kalifornija garsi kalnais. 

Ji ne paskutinė ir. giliais 
duburiais. Kažin kodėl apie 
pastaruosius tiek garsiai 
nekalbama. Duburių yra 
labai daug ir prašmatniais 
vardais.

Mes paimkime vieną jų 
keistuoli, Mirties Kloni. 
Vardas skamba keistai! Ar 
klonis jau toks?

Tiesa, duburys gilus. Ji 
supa gigantiški kalnai. Jo 
pati žemuma Įdubusi 2 8 0 
pėdų žemiau jūrų pavir
šiaus. Jis apie 150 mylių 
ilgas ir 6-10 mylių platus. 
Jį užtvindžius, susiformuo
tų nemažas ežeras-jūra. 
Laivai galėtų plaukti.

Savo laiku duburvs buvo 
jūra. Dabar jame guli 
druskos liekanos. Borakso 
ir kitomis druskomis tur
tinga vieta. Valgomosios 

f druskos geras kiekis guli.
* Kodėl toks pavadinimas?

Vardas Mirties Klonis 
prilipęs atsitiktinai. Pionie
rių epitetas. Pavadinimas 
sustiprėjo 1933 metais ji 
pavadinant Death Valley 
National Monument.

Ryšium su vardoviete 
artimai susiję 1848 metai. 
Kalifornija tais metais ta
po Amerikos teritorija. Ji 
suskambėjo garsiai ir pla
čiai tais pačiais metais su 
aukso atradimais. EI dora- 
dų-auksorių pasakiško mi
gravimo į Kaliforniją me
tai. Pradžia nepagydomo 
tikėjimo greitu pralobimu.

Žemę buvo galima imti 
dovanai. Ko reikėjo, tai ųž-

simieruoti kiek ir ją dirbti.
Telefonų - telegrafų tada 

nebuvo. Žinios ėjo arklio 
bėgio aparta. Savaites-mė- 
nesius užtruko žiniai-pa
siekti rytus. Taip joms ei
nant, iš Kalifornijos atėju
sios žinios būdavo persūdy- 
tos-išpūstos, perdėtos. Kas 
paisė jų teisingumo! Jas 
ėmė už gryną tikrovę.

Susiūbavo žeme po kojų
Kada sužinojo apie atra

dimą aukso, sujudėjo-susiū- 
bavo žemė po kojomis! Auk
sas, auksas kartojosi kiek-

tiesiai per Sierra Nevada 
kalnus keltis į Kaliforniją, 

vieno lupose. Kai)) epide-i Mormonai jiems pastebėjo, 
mija žinia plito j visas pu-lfcad žiemą nesaugu šia sri- 
ses. Žmonės bėgo fikstan-į vjmj migruoti. Pakartojo 
čiais aukso ieškoti. Metei Donner būrio, 1846 metų, 
arklą, krautuvę ar kokį ki-i t ragediją. Sakoma, kad iš 
tą užsiėmimą ir bėgo, kaip juo asmenų Donner grupė 

(nuo ugnies į vakarus. Kai)) i neteko apie pusės. Jie mi- 
j kas išgalėjo, skubėjo: va-
žiuoti, raiti .ar pėsti.

Kelių nebuvo. Kalnai- 
šlaitai-pakalnės aukso pro
spektais užplūdo. Kiti ap
link laivais plaukė į San 
Francisco miestą. Aukso 
ligos -epidemija alsavo per 
eilę metų Amerika ir Eu
ropa.

Amerikos auksinis “ver
šiukas”' daugeliui europie
čiu ir dabar galvose vaidi
nasi. Jie sužavėti sena fik
cija bėga čia įsitikinę greit 
pralobti. Deja, ne vienas 
jų skaudžiai nusivilia.

Kada žiūri iš traukinio j 
kalnus - klonius, pionierių 
vaikščiotus, baugu pa m išly
ti apie tuos laikus. Kaip 
jie perėjo tokias tuštumas! 
Kur jų .maistas, vanduo, ar 
susirgus daktaras?

Ak, tiesa, badas-ligos ne 
vienam keliauninkų pirma 
užmerkė akis, negu jos tu
rėjo progą į auksą pažiū
rėti. Jie mirė nuo ligų ir 
trūkumu. Žemė - motina 
priglaudė kiekvieną iš toli 
ir arti atkeliavusį!

Kad prakalbėtų, žemė vis
ką pasakytų. Kiek daug ji 
matė patetiškų įvykių! De
ja, ji, kaip nebylė, nekalba!

Kuriuo keliu?
Auksas atrastas Sacra

mento (Kai.) miesto srity
je. Migruoti į ją iš rytų De

lsiausias kelias buvo per 
Salt Lake City, Utah. Vie
nas karavanas aukso pro
spektų Salt Lake City pa
siekė volai rudenį 1849 me
tais. Jie buvo pasiruošę 

rė užklupti pūgų ir trūku
mų ties Lake Tahoe, Kali
fornijoje.

Pastarasis kai a v a n a s , 
mormonų paklausęs, paėmė 
pietvakarių kryptį. Jie ke
liavo per San Bernardino ir 

i Los Angeles miestus. Jiems 
i sekėsi gerai per pirmas ke- 
įlias dienas. Jie nepajuto, 
kai staiga įvažiavo į spas

itus, i kloni. Klonis gilus, 
i aplink kalnai status, kaip 
j siena. Kur važiuoti? Jie 
j pamanė, kad čia tikrai jau 
Į svieto pabaiga!

Sudie!
Kiek atsipeikėjus, jiems 

kilo mintis pasjųstj žvalgus. 
Žvalgai atrado būdą, kaip 
išeiti iš daubos, bet jau be 
vežimų. Tikslu išvesti save 
iš “namų nevalios,” veži

mus turėjo atsisveikinti. 
Tą jie ir padarė. Mantą- 
gyvulius išgelbėjo. Kada 
pasiekė Panamint kalnų 
aukštumas, paskiausia ėju
sieji dar kartą atsigrįžo 
pažiūrėti į klonį, iš kurio 
išlipo. Jie visi nusiėmė ke
pures, sakydami: “Good 
bye, Death Valley!”

Tokiais kryžiaus keliais 
atėjo vardas Mirties Klonis, 

i Jis gyvas, o tik jo vardo 
iniciatoriai jau visi mirę. 
Tačiau klonis nėra toks, 
koks jo pavadinimas.

Kaip autoritetai teigia, 
čia randasi įvairių veislių 
desertų (tyrų) augalų, 
paukščių ir vandens. Van
duo esąs labai neskanus. 
Stipriai atsiduodąs minera
line druska.

Vasara labai karšta vieta. 
Temp e r a t ura įvairuoja 
tarp 130-160 laipsnių. Žie
mą vėsu. Kas nori klonį ap
žiūrėti, žiemą patogiausias 
laikas. Vasarą argi kiek
vienas galėtų atlaikyti to
kią aukštą temperatūrą?

Jonas Jaunasis

Telšių Kraštotyros mu
ziejaus darbuotojai ruošia 
ekspozicijai įdomų neseniai 
rastą eksponatą — 3 metrų 
ilgio ir 60 centimetrų plo
čio iš medžio kamieno vede- 
ga išskobtą valtį. Ji buvo1 
atrasta uždu rpė jus i o Bir
žulio -ežero zonoje maždaug 
pusantro metro gylyje.

Istorikų ir archeologų 
nuomone, ši valtis priklau
so XLXIII šimtmečiams, o 

{gal but ir dar ankstyves- 
niems laikotarpiams.

IDOM
Turkijos sultonas 

Mustapha IV
Sultonas Mustapha ket

virtas (1747-1774) turėjo 
582 vaikus ir visi buvo sū
nūs. Per visus 17 metų Mus
tapha žadėjo suteikti impe
ratoriaus titulą tam, kuris 
iš jų pirmutinis pristatys 
dukterį? Tačiau nei vienas 
iš jų dukterimi jo neapdo
vanojo. Francūzijos filoso
fas Valteris neteikė jam jo
kios pagarbos. Jis šį valdo
vą vadino: “Didelis Kiaulė”. c

Burbulų ežeras
Ežeras, kuris, pučia bur

bulus, yra ant salos. Java. 
Garas ir gesai, kylanti iš 
paviršiaus vandens, pavirs
ta į burbulus, 6 pėdų dia- 
metriškai. Po iškilimo į orą 
aukštai, kaip b a 1 i ū n a i, 
sprogsta ir išduoda gar'sius 
balsus.

Ankara. — Amerika ke
tina į Turkiją atgabenti 
gyvenamų namų, įvairiau
sių mašinų, audinių ir kito
kių dalykų.- Tai bus kaip ir 
Amerikos gaminių paroda.

YBĖS
nežino, ką žodis “onion” 
reiškia. Onion gavo pavadi
nimą nuo lotyniško žodžio 
“unio”, kas reiškia “didelis 
perlas”.

Kur puskvortė lyginasi 
kvortai ir pusei?

Škotijos puskvortė turi 
tiek pat įtalpos, kiek Ame
rikos kvorta ir pusė.

Ėjo j* dvikovą dėlei 
niekniekio

Chevalier de Gallardon 
įstojo į dvikovą su Eugene 
de Godecharles todėl, kad 
jam laiškas buvo siųstas 
užlipdytas klijais, o ne vaš
ku. Mat, moderniški laiškų 
vokai tik ką buvo išėję, tai 
laiško gavėjas manė, kad 
siuntėjas užlipdė laišką kli
jus pašlapindamas liežuviu. 
Už tai įvyko dvikova.

—————
‘ New Yorko gyventojams 
centru (viduriu) yra 
Queens County Calvary ka
pinės. Tai yra vieta lygaus 

I tolumo visiems 7,841,000 
metropolio gyventojams

Jo vardas yra turtas
Kwakiutt Udi jonai Bri

tanijos Kolumbijoje pra
randa vardą, kuomet jie 
skolinasi pinigų. Ir kolei 
skolininkas neatsimoka sko
los, būna bevardis.

Geriau būti šykštuoliu, 
negu prezidentu

1848 metais Zachary Tay- i 
lor nežinojo, kad jis yra no
minuotas į prezidentystę. 
Tayloris buvo Baton Rouge, 
Louisianoje. Laiš kas su 
pranešimu atėjo iš Phila- 
delphijos, kad jis yra nomi
nuotas j prezidentą. Bet jis 
atsisakė priimti laišką to
dėl, kad ant laiško nebuvo 
pašto ženklelio! Buvo pa
žymėta “Išrink” (“Col-i 
lect”).

Vieton pasididžuoti, 
tai įsižeidžiama

Kuomet susiginčini su 
kuom, jeigu rori įžeisti, 
pasakyk, kad tu esi niekas 
daugiau, kaip “smirdantis 
cibulis” (“stinking oni
on”). Įsižeis tik todėl, kad

Britanijos natūralistas 
Sir Harry Johnston sakė, 
kad nors zebra yra išskir
tas iš juodų gyvulių veislės, 
bet tai yra klaidingas iš
skyrimas.

Jis sako, kad zebra yra 
juodas, o tos baltos juostos 
yra tik jo išmarginimas. Jis 
tvirtina, kad yra pilnai įro- 

• dyta, jog zebra buvo juo

das, bet tik evoliucijos ke
liu išsivystė baltos juostos 
ant juodo kūno.

Ar gali žmogus gyventi 
be įvairaus maisto?

Taip, gali. Boyle Neal ir 
Bailey Coffey, Airijoj, iš
gyveno 115 metų vien, tik
tai valgdami avižų košės 
(“oatmeal”), bulvių ir pie
no.

Ar gali žmogus 
išperėt viščiukus?

Taip, gali. Motina Cas
sells buvo motina 100 viš
čiukų. Ji išsėdėjo tris sa
vaites ant vištos kiaušinių 
ir per tą laiką išsirito 100 
viščiukų.

J. Bimba

ŠEIMININKĖMS
mėsos šiupinys

Išvirti bulves, ataušyti, 
supiaustyti mažais kvad
ratėliais. Taip pat supiaus
tyti agurkus, kietai išvirto- 
kiaušinio baltymą ir žalius 
svogūnus, kuriuos prieš tai 
ištrinti su druska. Atskirai 
ištrinti trynius su grietine, 
garstyčiomis, druska, cuk
rumi ir atskiesti visą šią 
masę gira. Tada į girą su- 
berti supiaustytus produk
tus, viską gerai išmaišyti ir 
atšaldyti.

Į šiupinį galima įpiausty- 
ti neriebios jautienos, ver
šienos, kiaulienos, rūkyto 
kumpio. Agurkus galima 
pakeisti ridikėliais.

Atskirai į stalą paduoti 
supiaustytų krapų.

1 litrui duoninės giros 
imti 200 g mėsos, 100 g ža
lių svogūnų, 200 g šviežių 
agurkų, 300 g. bulvių, 100 
g grietinės, 1 kiaušinį, 
garstyčių, druskos, cukraus 
— pagal skonį.

Apie žymius žmones
Rašo D. M.

Juozas Stalinas
Juozas Stalinas (tikra 

pavardė Džiugašvili) gimė 
1879 m. gruodžio 21 d. ir 
mirė 1953 m. kovo 5 d.

Jis gimė Gori miestelyje, 
Gruzijoje, batsiuvio vargin
goje šeimoje. Tėvai siekė, 
kad sūnus būtų kunigas. 

. Todėl jį leido į dvasinę Go
ld mokyklą, kurią 1894 m. 
baigė. Tais pat metais jis 
įstojo į Tifliso seminariją.

Mokykloje ir seminarijo
je Stalinas susirišo su tų 
laikų marksistais, už ką ne
trukus i š seminarijos jį 
prašalino.

4 Rsijoje jau kūrėsi mark
sistinės grupės ,o 1898 me
tais susiorganizavo Social- 

* demokratų Darbininkų par
tija, vėliau tapusi Bolševi
kų partija. 1898 metais 
Stalinas įstojo į partiją ir 
tapo profesionalis revoliu
cionierius.

Jis buvo daug kartų areš
tuotas ir ištremtas. Bet prie 
ano meto sąlygų revoliucio
nieriai pabėgdavo ir vėl 
veikdavo partijoje. Taip ir 
Stalinas kelis kartus pabė
go iš ištrėmimo.

Caro nuvertimo laiku jis 
buvo Sibire, ištrėmime. Po 
revoliucijos grįžo į Petro
gradą, kur veikė Bolševikų 
partijos Centro Komitete ir 
“Pravdos” redakcijoje.

1917 m. Kerenskio valdžia 
puolė bolševikus. Leninas 
buvo priverstas gyventi 
slaptai. Vasarą Petrograde 
įvyko Bolševikų partijos 
Šertasis suvažiavimas. Le- 
mno mintis — Centro oK- 
n^iteto raportą — išdavė 
Stalinas.

1917 m. spalio 10 ((23) d.

šolomskas 
įvyko Bolševikų partijos 
C e n t r o Komiteto posėdis, 
kuris nutarė įvykdyti per
versmą laike Antrojo Sovie
tų Suvažiavimo (spalio 25 
d.), pagal dabartinį kalen
dorių lapkričio 7 d. Vado
vavimui revoliucinio per
versmo išrinko Kariniai- 
Revoliucinį Centrą, .kurį 
sudarė: J. Stalinas, J. 
Sverdlovas, F. Dzeržinskis, 
A. Bubnovas ir M. Urickis.

1917 m. lapkričio 7 dieną 
Antrasis Sovietu Suvažia
vimas paėmė visą galią į 
savo rankas ir įsteigė tary
binę santvarką. Sudarant 
tarybinę valdžią Stalinas 
buvo jos sąstate nuo pat 
pradžios, eidamas tai tauti
nių mažumų, tai kontrolės- 
inspekcijos komisaro parei
gas.

Laike kontrrevoliucijos ir 
intervencijos karo prieš ta- 
rybinę santvarką (1917- 
1922 m.) partijos Centro 
Komitetas siuntė Staliną į 
įvairius frontus: prieš Kol- 
čaką, Judeničių, Denikiną, 
Vrangelį. Stalinas pasižy
mėjo griežtumu sutvarkyda

mas fronto užnugarį ir pra- 
vesdamas gyveniman Leni
no, partijos Centro Komite
to nurodymus ir sugebėda
mas įnešti savo pasiūlymų 
kovų laimėjimui.

Stalinas buvo ir publicis
tas: jis pradėjo marksisti
nėje literatūroje dalyvauti 
1901 metais. Yra parašęs 
stambių veikalų, kaip “Le
ninizmo pamatai,” brošiūrų 
politiniais, ekonominiais ir 
p a r t i j i n iais klausimais, 
taipgi ir karinėmis temo
mis, kurie ir dabar nenuse- 
nę. Prieš mirtį 1950 m. 
jis parašė stambų veikalą 
“Marksizmas ir kalbos rei
kalai.”

Leninas apie Staliną
Stalinas rėmė Leniną, 

kaip kovoje prieš menševi
kus, taip kelyje linkui ta
rybinės santvarkos. Stali
nas išvien su Leninu vedė 
partiją pergalių keliu, ką 
atžymi ir “Didžioji Tarybi
nė E n c i k 1 o p edija,” kad 
“Stalinas buvo žymus 
marksizmo-leninizmo teore
tikas ir veikėjas.”

1922 metais Stalinas bu
vo išrinktas į partijos Cen
tro Komiteto generalinio 
sekretoriaus vieta. Leninas 
pastebėjo, kad Stalinas daž
nai yra p e r š i u rkštus su 
d ra u agi s, bet Leninas mokė
jo jį valdyti. Vienok Leni
no sveikata silpnėjo ir jis 
prisibijojo, kad Stalinas ga
li padaryti partijai bėdų. 
Todėl Leninas pirm savo 
mirties parašė partijos 
Centro Komitetui laišką, 
kurį patvarkė atidalyti tik 
po jo mirties. (Kai kurie 
tą laišką vadina “Lenino 
testamentu”).

1924 m. sausio 21 d. Le
ninas mirė. Tų pat metų 
gegužės mėnesį įvyko Ko

munistui (bolševikų) parti
jos XITI-tas suvažiaviirias. 
Ten buvo skaitytas Lenino 
laiškas apie Stalino charak
terį.

Laikai buvo sunkūs. Vi
duje trockistai ir kiti darė 
suokalbius prieš tarybinę 
santvarką, užsienio imperi
alistai siuntė šnipus ir ken
kėjus į Sovietų Sąjungą. 
Šalis dar nebuvo atsigavus 
nuo imperialistinio karo ir 
intervencijos žalos. Kapi
talistų ir ponų klasė buvo 
stipri. Prieš tarybinę san
tvarką stovėjo klausimas: 
Kas ką, ar jie mus, ar mes 
juos nugalėsime?

Stalinas gi—stiprus par
tijos vadas, bet per šiurkš
tus. Jis davė žodį pasimo
kyti iš Lenino pastabų. Su
važiavimas paliko jį vado
vystėje. Ir neapsiriko. Jis 
veikė ir dirbo gerai, ką at
žymėjo ir Chruščiovas lai
ke 40-ties metų Sovietų su
kakties, 1957 m. lapkričio 
6 d., pareikšdamas:

“Mirus Vladimirui Ilji- 
čiui Leninui, partija susi
telkė aplink savo Centro 
Komitetą, kuriam vadovavo 
J. V. Stalinas. Partija tvir
tai ir nuosekliai vykdė Le
nino nurodymus, vedė mūsų 
šalį iš laimėjimo į laimėji
mą. Jos vadovaujama tary
binė liaudis įgyvendino so
cialistini šalies industriali
zavimą, žemės ūkio kolekty
vizavimą, sukūrė socialisti
nę visuomenę, laimėjo pa
saulinę-] storinę pergalę Di
džiajame Tėvynės kare. 
Šios pergalės pavertė mūsų 
Tėvynę galinga socialistine 
valstybe, dar labiau pakėlė 
jos tarptautinį autoritetą.”

Stalino klaidos
Stalinas, stovėdamas 

p r i e š a k y je, atitolo nuo 

marksistiniai - leninistinio 
organizuotumo. Jis įgijo 
n e g i n č i j amą autoritetą. 
Partijos vadai jam pasiti
kėjo. Stalinas vis dažniau 
patsai vienas ėmė daryti 
sprendimus, kurie nevisada 
buvo teisingi.

Išaugo, asmens kultas — 
Stalino garbinimas. Jis, 
užuot sudraudęs tuos, kurie 
jį dievino, tai dar juos aks
tino.

Po to, kai 1934 m. pabai
goje priešai nužudė Kirovą, 
pas Staliną susidarė klai
dingas s u p r a t i mas, kad 
būk kuo mažiau liks buvu
sių viešpataujančios klasės 
elementų, tuo jie bus aršes
ni ir šalyje kova aštrės.

Tarptautinis imperializ
mas suokalbiavo prieš Ta
rybų Sąjungą. Ir bandė ją 
pulti 1929 metais iš Man- 
džurijos su kinų generolų 
pagalba; 1938 m. japonai 
prie Zaoziornaja, 1939 m. 
trijų mėnesių karas prieš 
japonus Mongolijoje, 1938 
metų “demokratijos” išda
vystė Čekoslovakijos Hitle
riui, 1939-1940 m. suomių 
karas prieš Tarybų Sąjun
gą, anglų ir francūzų gene
rolų ieškojimas kelio į Vo
kietiją “per Tarybų Sąjun
gą.” ' Visa tai sudarė pas 
Staliną klaidingą tarptauti
nės padėties supratimą.

Jis perdaug bijojosi iš 
anglų - francūzų - ameri
kiečių provokacijų, siekian
čių įvelti Tarybų Sąjungą į 
karą su hitleriška Vokieti
ja ir perkainavo TSRS ir 
Vokietijos nepuolimo sutar
tį. To pasekmėje Tarybų 
Sąjunga nebuvo tinkamai 
paruošta atrėmimui Hitle
rio ir jo sėbrą pasalingo už
puolimo.

Stalinas perdaug pasiti
kėjo vidaus ministrams,

kaip.Jagoda, Ežovas ir Be
rija, kurie, turėdami savo 
rankose vidaus apsaugos 
aparatą ir būdami niekšais, 
nužudė daug ištikimiausių 
partiečių ir tarybinių žmo
nių, o kitus kankino. Su
prantama, tie niekšai mokė
jo gudriai užsimaskuoti, nes 
Berija dar ir po Stalino 
mirties per keturis mėne
sius buvo toje vietoje, kol 
buvo susektas ir atitinka
mai nubaustas.

Stalinas klaidas atliko ne 
todėl,, kad jis būtų buvęs 
tarybinės santvarkos prie
šas, kad būtų jai norėjęs 
pakenkti. Bet jo klaidos, jo 
asmeninis užsispyrimas vis 
vien nešė šaliai žalos, o tai 
ir buvo Stalino gyvenime 
tragedija.

1956 m. vasario mėnesį 
laike Komunistų partijos 
XX suvažiavimo buvo iš
kelta Stalino klaidos. Gal 

I neviskas buvo pilnai dar iš
tirta. To sėkmėje užsieny
je buvo diskusijų.

Tarybų Sąjurigoje buvo 
sulaikytas “Didžiosios Ta
rybinės Enciklopedijos” 40- 
tas tomas, kuriame turėjo 
tilpti Stalino biografija. Jis 
išėjo tik 1958 m., apie me
tus ir pusę vėliau, po Stali
no klaidų ištyrimo ir jo ro
lės įvertinimo.

Kaip įvertinama 
Stalino rolė

1957 m. lapkričio 6 d., lai
ke Tarybų Sąjungos 40 me-' 
tų sukakties, Chruščiovas 
savo raporte tarp kitko sa
kė:

“Mūsų partija savo inici
atyva XX suvažiavime kri
tikavo Stalino klaidas. Kri
tikavo, pirma, siekdama iš

taisyti jas, antra, kad to
kios klaidos niekur niekada 
negalėtų pasikartoti, trečia, 
kad nebūtų dogmatiškai, 
prisiskaitėliškai žiūrima į 
marksizmą - leninizmą ir 
kad būtų užtikrinta kūrybi
nė pažiūra j mūsų didžią
ją mokslinio socializmo teo
riją, kad kartu būtų griež
tai laikomasi tos teorijos 
grynumo. . .

“Kritikuodama neteisin
gas Stalino veiklos puses, 
partija kovojo ir kovos su 
visais, kurie šmeiš Staliną, 
kurie, prisidengdami asme
nybės kulto kritika, netei
singai iškraipytai vaizduo
ja visą mūsų partijos veik
los istorinį laikotarpį, kai 
Centro Komiteto priešakyje 
buvo J. V. Stalinas. Stali
nas buvo atsidavęs marksis
tas - leninistas ir ištvermin
gas revoliucionierius ir jis 
užims istorijoje prideramą 
vietą. Mūsų partija ir ta
rybinė liaudis atmins ir rei
kiamai vertins Staliną.”

Pilnai taip Stalino rolę 
apibūdina ir “Didžioji Ta
rybinė Enciklopedija” už
baigoje Stalino biografijos.

Kas dėl “stalinistų,” tai 
tokių komunistiniame judė
jime nėra, kokius kapitalis
tinė spauda ir tūli refor
iu istai persta to. Komunis
tai visi atmeta Stalino blo
gąsias puses, jo klaidas, o 
priima jo gerąsias puses.

Chruščiovas tokius “kri
tikus,” kurie komunistų ei
lėse suranda “stalinistus,” 
vadina “užkietėjusiais šmei
žikais.” Ir jis sako: “Nėra 
atsitiktinis faktas, kad im
perialistinė propaganda ap
siginklavo provokaciniu ko
vos prieš ‘stalinizmą’ ir ‘sta- 
liniukus’ šūkiu.”

3 p.-Laisvė (Liberty)— Antr., rugp, (August) 26, 1958



į EUGENIJA TAUTKAIT®

Takais takeliais į didį kelią
Slinko ilgos, nuobodžios kalėjimo die- 

! nos, nors mes stengėmės jas visaip įvai- 
I rinti: mokėmės, skaitėme knygas, pasa- 
' kojome jas ir t.t. Daug įvairumo ir ner- 
. vų įtempimo mums atnešdavo revoliuci- 
, nių švenčių minėjimai. Tomis dienomis 
; visada kildavo rimti konfliktai su kalė- 
į jimo administracija

Nutarėme paminėti Tarptautinę mo- 
i terš dieną, kovo 8-tąją. Iš pat ryto ka- 
; meroje buvo jaučiama šventiška, pakili 
i nuotaiku. Prie krūtinių prisikabinome 
Į raudonus ženkliukus. Pravedėme pasi- 
, kalbėjimą apie moterų dienos reikšmę, 
' deklamavome atitinkamus eilėraščius. Iš 

pat ryto pro langą mus sveikino Bro- 
/ nius Pušinis-Leonas. Priėjusios prie lan- 
i go, skaitėme plataus delno per geležines 
’ grotas dėkojamus žodžius — draugų
• sevikinimą ir linkėjimus. Sargybinis 
l būdelėje, pastebėjęs prie lango didelę Pu- 
' šinio figūrą, kuriai sunku buvo pasi- 
I slėpti, pradėjo keiktis ir plūstis, ir mes 
/ turėjome pasitraukti nuo lango. Po ke

lių minučių vėl pastebėjome baltą taš
kelį, šliaužiantį pro grotų kvadratėlius, 
bet tai nebuvo Pušinio platusis delnas, o

- nedidelis gabaliukas balto popieriaus, 
. prikabintas prie plonos lazdelės. Sargy- 

binis numanė, kieno ranka vedžioja tą 
popierėlį, bet prikibti negalėjo, nes žmo
gaus nebuvo matyti. Šį metodą ir mes 
pradėjome vartoti. Tas labai erzino sar
gybinius.

Kaip kiekvieną rytą, taip ir šį ant 
mūsų palangės atskrido didelis būrys 
balandžių ir, lyg sveikindami, ėmė bur
kuoti. Tie malonūs paukšteliai dažnai 
įnešdavo į mūsų niūrų gyvenimą šiek 
tiek džiaugsmo ir įvairumo. Papylėmė 
duonos trupinių. Jie supuolė lesti. Pa- 
sigavusios balandžius, pririšome prie jų 
sparnelių raudonus kaspinus ir paleido- 

< me juos. Su dideliu malonumu žiūrėjo
me, kaip jie išskrido už kalėjimo sienų 
ir pakilo į padangę, švaistydamiesi rau
donais kaspinais. Administracija širdo, 

s bet mes dėjomės nieko nežinančios. Daug 
jie turėjo vargo, kol sugaudė balandžius. 
Po to atsitikimo administracija dar la
biau pyko ant mūsų, ieškojo dingsčių 
mums nubausti. Tokia proga netrukus 
atsirado.

Vieną gražią dieną į mūsų kamerą 
įleido provokatorę. Kalėjimo administ
racijai reikėjo smulkiau sužinoti apie 

. mūsų gyvenimą, ką mes kalbame, ką vei- 
; kiame ir t.t. Tai mes tuojau suprato

me. Pranešėme pro langą tą naujieną 
Pusiniui, kaip kalėjimo komiteto pirmi
ninkui, ir klausėme, ką daryti. Jis juo
kais atsakė, kad reikia “statyti taures.” 
Tai buvo savotiškas provokatorių ir šni
pų išvijimo iš kameros metodas—mušti 
nesužalojant ir neleisti rėkti. Provoka
torius po poros tokių “procedūrų” mal
daudavo administraciją išleisti jį arba 
perkelti į kitą kamerą. Tokius metodus 
vartojo mūsų vyrai, bet mums, mote
rims, tai atlikti buvo daug sunkiau. 
Mes sugalvojome kitą metodą. Parašė
me pareiškimą kalėjimo viršininkui, rei
kalaudamos iškelti provokatorę iš mūsų 
kameros. Kelioms dienoms praslinkus į 

.mūsų kamerą įlėkė kalėjimo viršininko 
padėjėjas Kudaba ir pradėjo šaukti, kad 
mes keliančios triukšmą. Mes ramiai 
atsakėme, kad triukšmo nekeliame, o 
mūsų reikalavimai teisėti. Jis dar la
biau užpyko ir ėmė tyčiotis, sakydamas, 
kad mes jokių teisių neturime ir negali
me nieko reikalauti. Mes jam atkirtame, 
kad tą teisę turėjo politiniai kaliniai ca
ro laikais, o dabar, esant “demokrati
jai,” irgi tie patys įstatymai galioja. 
Mes pranešėme, kad nebūsime vienoje 
kameroje su pro voką tore-šnipe. Kame-

4 ros durys buvo atidarytos, ir tai pareiš- 
kusios draugės ėmė eiti j koridorių. Ku
daba su sargais pradėjo stumdyti jas 
atgal į kamerą. Kudaba puolė prie vie
nos moters, kuri neseniai buvo pas mus 
patalpinta, ir stūmė ją į kamerą taip, 
kad ji susitrenkė į stalo kampą ir suri
kusi apalpo. Ji buvo nėščia. Čia aš, vis
ką užmiršusi, puoliau prie budelio Ku
dabos. Jis iš pykčio ir įsiutimo net iš-

* balo ir išsitraukė brauningą. Pama
niusios tai, draugės koridoriuje ėmė 
šaukti. Minutę mudu su Kudaba stovėjo
me vienas prieš kitą. Aš taip pat dre
bėjau iš susijaudinimo, bet greit susival
džiau ir pasakiau, kad gėda jam kovoti 
šu beginklėmis moterimis, o dar belais

vėmis. Jis liepė raktininkams sukišti 
mus į karcerį. Į karcerį ėjome dainuo
damos: “Drąsiai, draugai, nebijokim.” 
Daina pasklido po visą kalėjimą. Mūsų 
draugai suprato, jog kažkas atsitiko, ir 
pakėlė triukšmą, reikalavo, kad admi
nistracija paleistų mus iš karcerio, o 
ypač buvo pasipiktinę, kad ir ligonį iš pa
talo ištraukė. Jie daužė suolais į duris. 
Kilo didžiausias triukšmas, drebėjo vi
sas1 kalėjimas. Mus sugrūdo į nedidelį 
karcerį požemyje, kur buvo nekūrena
ma, nepaprastai drėgna ir šalta. Sienos 
buvo apipelėjusios, grindys cementinės, 
šlapios ir šaltos. Langelis palubėje už
darytas geležinėmis langinėmis. Tik per 
mažyčius plyšelius šykščiai skverbėsi 
aštrūs šviesos spinduliai. Nuo jų labai 
skaudėjo akys. Nei sėstis, nei atsigulti 
nebuvo kur. Mes buvome labai pakilios 
nuotaikos ir nejutome nei šalčio, nei 
drėgmės, dainavome visas revoliucines 
dainas, kiek tik jų mokėjome, net užki- 
mome. Mano kameros draugės labai su
sirūpino manim, nes buvau beveik vie
nais baltiniais ir basa. Jos šiaip taip ap
rengė mane, bet su apavu buvo bėda, nes 
visos juk turėjo tik po vienus batukus. 
Teko Elenai Petniūnaitei leisti pasišil
dyti man kojas jos veltiniuose. Kol aš 
šildžiaus!, ji stovėjo ir šalo, sušilusi aš 
vėl grąžindavau jai veltinius. Karcery
je išbuvome beveik aštuonias valandas. 
Pagaliau atėjo raktininkas ir liepė man 
eiti į kamerą, bet aš atsisakiau išeiti iš 
karcerio, kol nebus paleistos visos. Vėl 
kilo kalėjime triukšmas, draugai reika
lavo paleisti visas. Pagaliau mus palei
do iš karcerio ir iškėlė iš kameros provo- 
katore. * 1

Į MASKVĄ!
Balandžio pradžioje su grupe sergan

čių draugų, kurių tarpe buvo Feliksas 
Vaišnoras, Rogovas, Vugmanas ir Kati
nas, išvykau i Maskvą. Iki Rygos mus 
lydėjo užsienio reikalų ministerijos įga
liotinis. Rygoje mes sustojome Tarybų 
Rusijos atstovybėje. Traukinys į Mask
vą turėjo išeiti tik vakare. Aš' labai ne
kantravau, troškau greičiau pasiekti 
Maskvą, kur buvo Karolis, sesute ir ar
timi seni draugai. Skaičiavau valandas 
ir minutes.

Tarybinėje atstovybėje mus priėmė la
bai širdingai. Man davė atskirą kam
barį, ir aš besvajodama užsnūdau. Stai
ga išgirdau skubius vyriškus žingsnius 
koridoriuje. Viesulu įlėkė į kambarį 
Karolis. Tas buvo taip netikėta, kad aš 
sutrikau ir n eiž i n o j a u , ką daryti iš 
džiaugsmo. Viskas atrodė lyg sapne.

Mūsų džiaugsmui nebuvo ribų, bet jis 
neilgai tetruko. Už valandos Karolis 
man pasakė, kad, deja, jis vyksta į Lie
tuvą; būtinai ir skubiai reikia grįžti— 
ten laukia darbas.

Taip, tai buvo susitikimas ir išsisky
rimas. Susitikome kelyje: aš ėjau ten, 
kur gyvenimas šypsojosi visu s'avo gro
žiu ir skaisčia ateitimi, kur buvo platus 
kelias į darbą ir mokslą, — jo mudu taip 
labai troškome; o Karolis ėjo ten, kur 
juodoji naktis, kur kruvina kova. Ir ten 
—toje kovoje —buvo daug grožio, pasi
šventimo ir džiaugsmo. Mudu gerai su- 
pratomė viens kitą ir dar ryškiau paju
tome mūsų draugystės tvirtumą.

(Pabaiga)

LLD centro sekretoriaus 
finansinis raportas

1958 METŲ BALANDŽIO (APRIL) ĮPLAUKOS

Kuopa
10 Philadelphia, Pa........... . .................................. $29.25
20 Binghamton, N. Y............................................. 45.75
26 Collinsville, Ill...............................   9.25
28 Waterbury, Conn....................   10.00

Toronto, Ont., Canada ................................ 1,300.00
35 South Bend, Ind............................   10.50
36 La Porte, Ind...........................   • . ............  8.00
45 St. Petersburg, Fla. . ....................................... 4.00
51 Hudson, Ohio .................... •.........................  17.50
52 Detroit, Mich.............................. ...................... •• 10.00
54 Elizabeth, N. J................ ............................... 28.70
59 Bridgeville, Pa...........................  9.00
68 Hartford, Conn.................................................... 11.25
75 Miami, Fia............................   30.00
81 Brooklyn, N. Y. ........................................  16.00
81 Richmond Hill, N. Y.....................   6.00
82 Peoria, Ill. . . ..................................................   • H.75
94 Kenosha, Wis......................   22.08

185 Richmond Hill, N. Y. ............................... . . 25.00
209 Trenton, N. J......................  . . .. ..................... . 8.40

Pavieniai, Shelter Island, N. Y............. .... 3.00

Viso $1,615.43

GEGUŽĖS—MAY
1 Brooklyn, N. Y.................................................... $37.00
5 Newark, N. J.............................     22.00
7 Springfield, Ill.............. ....................................  37.75

25 Baltimore, Md..................................................  . 13.50
30 Eddystone, Pa....................................................  6.25
37 Lawrence, Mass................................................. 6.50
38 New Buffalo, Mich............................................. 12.75
44 Lowell, Mass........................................................ 6.50
45 St. Petersburg, Fla............ ............................... 13.25
45 St. Petersburg, Fla. ........ .... ................... 50.00
7.2 Great Neck, N. Y.................. .......... ..... 12.30
77 Cliffside, N. J............................................. ... 24.50
79 Chicago, Ill..............................   • • • 32.50

101 Chicago, Ill.......................................................... 23.25
118 White Plains, N. Y. ..... ... ..........   ... 6.25
145 Hollywood, Calif......................<■............. .... 6.00
187 Chicago, Ill. . . ....................    6.25
200 Hillside, N. J. . .  ................   • • • 6.00

Naujosios Anglijos Moterų Sąryšis ..... ... 5.00
Pavieniai, Naugatuck, Conn.  .............. • .. 4.00

” Keene, N. H.................................. 2.00
” Southbury, Conn................ ..... 4.00

Viso $337.55

BIRŽELIO—JUNE
6 Brockton, Mass......................' ’............ .... $16.40

10 Philadelphia, Pa....................... ........................ 14.25
11 Worcester, Mass...........................  33.25
19 Chicago, 111.................. •...........  25.25
22 Cleveland, Ohio ..................................... .... 76.75
32 New Haven, Conn...............................  • • • • • • 4.50
40 Pittsburgh, Pa.....................   18.00
45 St. Petersburg, Fla.............................. ..... 2.00
49 St. Louis, Ill......................................................... 17.75
54 Elizabeth, N. J........................................................10.00
62 Stoughton, Mass..........................   21.00
63 Bridgeport, Conn.................... •. .................. 19.00
81 Brooklyn, N. Y..........................  10.00
87 Pittsburgh, Pa. . ............................................. 15.50

136 Harrison, N. J.....................    38.50
145 Los Angeles, Calif.........................    • 10.00
153 San Francisco, Calif...........................  ♦ • ^0.00
186 Beloit, .Wis. ....................................   6.00
188 Detroit, Mich..................   16.75
188 Detroit, Mich.............................. ........ 30.00
190 Cleveland, Ohio ............ ................  - •' 23.50

Pavienis, Tampa, Fla.................................. • • • 4.00

' Viso $421.90
Trijų mėnesių įplaukų sutrauka.................. $2,374.88
Nuo pirmiau ižde buvo .................................  2,328.57

Sykiu $4,703.45

Av^Inn N 1 lm^ bilietukų, P. Nemurie-
nvdlvii, n. J. ne| -r Mockaitienei už dar-

Paskutinis pakvietimas 
į pokylį

Nežiūrint į tai, kad pas
taromis dienomis mano 
sveikata sušlubavo, koja su
tino, atsirado skausmai, bet 
užmanymas surengt pokylį 
pagerbimui daktaro Kaš- 
kiaučiaus, nei kiek tam ne
pakenkia. Viskas tam yra 
prirengta. Valgiai ir gėri
mai užsakyta. Mūsų, darbš
čiosios gaspadinės suva
žiuoja vienos penktadienį, o 
kitos šeštadienį visus val
gius pagamint ir svečius 
pavaišint. Todėl, mes lauk
sim jūsų visų ir iš visur, vi
sų geros širdies draugų ir 
draugių atvažuojant į po
kylį pagerbimui daktaro 
Kaškiaučiaus.

Linkėjimai daktarui 
plaukia iš visur, jų yra net 
iš Binghamtono ir Worces- 
terio.
sime,

Iki
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bą prie maisto, J. N. Sif< 
mans ir Jonui Stripeikai už 
pardavimą įžangos bilietų. 
Visiems ir visoms ačiū už 
atsilankymą!

Julius KrasnicJcas, 
Pikniko kom. narys

Taigi, mes jūs lauk- 
jus mūsų nesuvilsite. 
pasimatymo sekma- 
31 d. rugpiūčio, 147

13-tos gatvės, Avalon, N. J.
Telefonas 7-3117.

J. A. Bekampis

Cleveland, Ohio
Širdingai dėkojame mūsų 

spaudos rėmėjams, kurie 
prisidėjo su aukomis, kad 
padarius daugiau paramos 
“Laisvei,” “Vilniai’’ ir 
“Liaudies Balsui.”

Spaudos piknikas davė 
pelno $188, tai pinigai pa
skirti sekamai: “Laisvei” 
$78 /‘Vilniai” $100 ir “L. 
Balsui” $10.

Aukojo sekamai: Ona 
Rodgers — paduškoms už
valkalus, Palton —- “steam 
cookerį,” Daraška — ciga- 
retų uždegimo priertaisuką, 
J. N. Simans—mažas lėkš
teles ir kvepalų, B. Mikala
jūnienė ir M. Nikas — gro- 
cerio, muilo ir tt., Puišis iš 
Akrono — gražius paduš
koms užvalkalus, Pacevičie- 
nė — skepetaites ir žiurkš- 
tą, Bekenis — puodui pa- 
dėčką, Bagdonas — puodui 
padėčką, Stankus — ant 
stalo mezginius, Julė Wer
ner — bonką degtinės, Juo
zas Bagužis — bonką < deg
tinės, Petricia Nemura — 
žirnių ir makaronų, ir J. 
Krasin — papirosų uždeg- 
tuką.

Dėkojame visoms mote
rims, kurios prisidėjo su 
darbu, kad padarius pikni
ką pasekmingu. Dėkui M. 
Nikas ir Arcis Nikas, kurie 
parengė beveik visą mais
tą. Ačiū Onai Rodgers už 
pardavinėjimą bar č e k i ų , 
Raulušaitienei ir Malvinai 
Plausienei už pardavinėji-

HELLERTOWN, PA.
Rugpjūčio 12 d. ištiko ne

laimė mūsų LDS 64 kuopos 
draugę Paulyną Mataitienę. 
Jai išėjusiai palaistyti gėly
nus, po kojomis pasipynė 
paipa, ji parpuolė ant ko
kio kieto daikto ir nulaužė 
koją. Neperseniai buvo su
laužyta jai ranka, dabar 
vėl nelaimė.

Apie jos nelaimę man 
pranešė Kazimiera Prane- 
vičienė rugp. 18 d. Nuvažia
vau atlankyti. Ją radau pas 
motiną Mrs. Luise Pagats 
sėdinčią, patinusia, sugip- 
seuota koja. Ją užjaučiu jos 
nelaimėje, nes man pačiam 
1952 m. taip pat buvo sulau
žyta koja, teko išvargt 5 
mėnesius.Tartum kas žari
jas uždėjęs laiko per porą. V 
mėnesių. t
Paulyn Mataitienė guli St. 

Luke’s ligoninėje, 4th floor, 
room 66. Lankymo valan
dos: 2—4,ir 6 iki 8 vak.

AFL-CIO NUPEIKĖ 
REPUBLIKONUS

Forest Park, Pa. —Geor
ge Meany, AFL-CIO prezi
dentas, išleido pareiškimą, 
kuriame nupeikia Darbo 
sekretorių J. Mitchellį ir 
republikonus. Jis sako, kad 
Atstovų butas atmetė Ken- 
nedy-Ives bilių tik todėl, 
kad to norėjo republikonai, 
fabrikantų asosiacija ir 
prekybos butas.

PAGALVOKIT!
Chicagoje yra daugiau 
lietuvių negu ’ 

arba Kaune.

Užsisakykite 
Dienraštį

daugiau
Vilniuje ’W

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

Kaina $10.00 metams

3116 So. Halsted Street 
Chicago 8, Ill.

*

Kilniausi siekiai
Yra gi siekiai kilnūs, didingi, 
Už kuriuos reikia kiekvienam veikti, 
Būtini siekiai: siekiai teisingi, 
Galinti laimę visiems suteikti.

Būtini siekiai: veikti už taiką, 
Kad, rytoj rytas saugesnis būtų, 
Pašvęsti turim spėkas ir laiką, 
Nes kitaip viskas tikrai pražūtų.

Visą mūs veiklą, triūsą ir viltį 
Tik už tą siekį aukoti reikia, 
Už Taiką šūkis turi iškilti— 
Lai karo grėsmę visi nupeikia.

Kelkim tą šūkį, kol yra laikas, 
Kad siaubo eigą taip sulaikyti, 
Kol nenusvėręs šėlimo tvaikas— 
Veikim, kad tektų jį išvaikyti.

M, Kadugys

1958 METŲ B/SLANDŽIO (APRIL) IŠLAIDOS
Pašto ženklai ................     $22.78
Rankpinigiai už knygą ................   100.00
Už šviesos raštus ...........   15.00

Sekretoriaus ir knygiaus mokestis.............. ... 50.00

Worcester Mass

Viso $187.78

gegužės—May
Spausdinimas šviesos nr. .2 ..................  $273.50
LLD Centrui laiškai ..............      7.73
LLD finansų atskaitos paskelbimas 25.00
Sekretoriaus ir knygiaus rilokestis ......... 50.00

. —1-• ---------_ .

Viso $356.23

BIRŽELIO—JUNE
Sekretoriaus ir knygiaus mokestis .................. $50.00
Pašto ženklai . ....................... .. i...... 22.78
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Viso $72.78
Balandžio gegužės ir birželio išlaidų sutrauka $616.79

Ižde yra $4,086.66
LLD Centro Sekretorius K. B. Dėpras

Visais LLD reikalais rašykite šiuo adresu: 
UO-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

“LAISVĖS” PIKNIKAS
Rugsėjo 14 September

Kaip ki’ekviencriais metais, taip ir šiemet worceste- 
riečiai rengia Laisvės paramai pikniką, 

kuris bus laikomas—

Olympia Parke
SHREWSBURY, MASS.

Rengėjų noras yra turėti kuo daugiausia publikos 
piknike, tadgi rūpinasi taip suruošti pikniką, 

kad jis būtų linksmas visiems.

Prašome Įsitemyti Dieną ir Vietą
Greit šioje vietoje bus paskelbta pilna pikniko pro
grama. Dabar prašome visuomenę turėlti mintyje 
pikniko dieną ir vietą ir iš anksto rengtis atsilankyti 
į šį pikniką.:

Rengėjai

t

*



I

BINGHAMTON, N. Y
įjžsisakykite svarbią knygą

Užsisakymai ant Antano 
Metelionio knygos “Apie 
dievus ir žmones” eina ge
rai. Jau turime 16 prenu
meratų. Prenumeratas ren
kame LLD 20 kuopos var
du.

Kurie dar neužsiprenu
meravote taip svarbios kny
gos, tai užsisakykite tuojau, 
nelaukite ilgai, nes vėliau 
knyga bus brangesnė. Gali 
jos ir pritrūkti, kaip pri
trūko pirmosios A. Metelio- 
nio knygos.

Taipgi kreipiamės į bu
vusius LLD narius. Kurie 
dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių pasitraukėte, tai 
sugrįžkite į kultūros ir ap
švietus organizaciją. Maty
kite kuopos protokolų sek
retorę J. K. Navalinskienę, 
arba kitus komiteto narius.

LDS 20 kp. komitetas

Įvairios žinutės
Pas mus lankėsi mylimi 

.svečiai Waite ris ir Milda 
r Žukai iš Elizabeth, N. J. 
Vie leido vakacijas pas Wal- 
terio motiną H. Žukienę, 
tetą Pauliną Jasilionienę ir 
kitus gimines, draugus ir 
drauges. Užsisakė dvi Ant. 
Metelionio knygas “Apie 
dievus ir žmones.”

Buvo ir daugiau svečių. 
Pas Evą č e k a n a uskienę 
lankėsi jos pusseserė Kval- 
kauskienė su s ū n u m i iš 
Blumsburg, Pa.

Brockton, Mass.
Raportas apie pikniką
Materų Sąryšio piknikas 

įvyko rugpjūčio 3. d. Širdin
gai dėkojame visiems, ku
rie. dirbo piknike, aukavo 
pinigais ar daiktais.

Pinigais: Moterų Apšvie- 
tos Klubas, Montello, $10; 
So. Boston LLD Moterų 
skyrius $10; Cambridge mo
terys $10;. O Zaruba $2, 
Eva Lekas $2, O. Klimas $2.

Valgiais: H. Budrevičie- 
nė, B. Lapinskienė, K. Kal- 
velienė, H. Tamašauskienė, 
V. Mineikienė, M. Paurie- 
nė, M. Trakimavičienė, N. 
Grybienė, E. Kaulakienė.

J. Stigienė — žiurstelių.
Darbu prisidėjo:

A. Zaruba, O. Zarubienė, 
M. Uždavinis, J. Šimaitis, 
A. Žekonis, V. Mineikis, H. 
Tamašauskienė, K. Kalve- 

! lienė, O.Chesna, J. Stigienė,

W. J. Bakshai leido vaka
cijas Lake Land, Miami ir 
St. Petersburg, Fla. Skri
do savo privačiu lėktuvu.

J. ir A. Kireiliai išvažia
vo į Atlantic City. Juozas 
Kireilis prašė užrašyti jam 
Metelionio knygą, ką ir pa
dariau. Linkiu jiems lai
mingai praleisti vakacijas.

Paulina Jasilionienė grį
žo iš vakacijų, kurias pra
leido Kentucky ir Ohio vals
tijose.

L. Mainionienė ir sūnus 
svečiavosi pas jos sūnų Ro- 
chesteryje, N. Y.

Paulinos Bakšienės sūnus 
Andy ir marti Thelma su
silaukė naujagimės dukre
lės. Kaip tėvai, taip ir mo
čiutė Bakšienė yra linksmi.

Dabartiniu laiku serga M.
Simonaitis, Paul Grinius r 
Anna Misutienė. Jie yra 
Binghamtono ligoninėje. E- T. Kaminskienė, 
va Čekanauskienė paslydo 
ir susižeidė šoną. Linkiu 
visiems greitai pasevikti.

Josephine

J. Stigienė

New Britain, Conn.
Žymi sukaktis

Artimai šio miesto, Ber 
lin, Conn., gyvena Jonas ir 

, Gerdis (Ger- 
’ v Sl^M * dauskai). Jiedu pragyveno

Į “Vilnies” fondą jau su
aukota $30. Aukojo seka
mai: J. Vaicikauskas, A. 
Žemaitienė ir Eva Čeką- L’,7 " 
nauskienė po $5; v Margareta 
čiauskienė $2;
Luzinienė, K. Juozapai t ienč 
ir Paul Mikalajūnas.

Kurie dar norėtumėt pa
aukoti, tai varde L L D 20 
kuopos prašau tą padaryti 
ir pinigus priduoti.

J. K. Navalinskienė

Los Angeles, Calif

Liopos 27 d. Griffith par
ke įvyko Los Angeles Mote
rų Klubo išvažiavimas su 
pietumis. Diena buvo graži 
ir vieta vaizdinga. Susirin
ko gerų žmonių būrelis, ku- 

‘ ’ svečias iš 
Vincas Stankus, 
“Laisvės” bend- 
Taipgi buvo tik

rių tarpe buvo ir 
Floridos, Vincas
nuolatinis 
radarbis.
į Los Angeles atvykusi iš 
Chicagos Joana Juris su 
dukrele ir žentu, kurie 
prieš iš Chicagos išvažiavi
mą palaidojo gerą veikėją 
Juri.

Pietūs buvo elegantiški: 
kepta vištiena ir kitokį gar
dumynai, kurių pirmą kar
tą išvažiavime teko valgyti. 
Tai garbė klubietėms!

Girdėjau, kad pelno liks 
apie $50, kuris bus paskir
tas L. Prūseikos paramai.

Rugpjūčio 10 d. Arojo Se
co parke įvyko Lietuvių 
Laisvės Klubo išvažiavi
mas, taip pat su pietumis. 
Klubas yra pašalpinis ir ne
partinis, prie kurio pri- 
idauso visokiu sroviu ir įsi
tikinimų žmonės. Jie sugy
vena kultūriškai ir taikin
gai, tai ir į išvažiavimą su
sirinko apsčiai. Skaniai pa
sivalgo dešrų ir kitokių pa
tiekalų, gražiai laiką pra
leido.

Oras iki šiol buvo vidu
tiniškas. Bet auštant rug
piūčio 13 dienos rytui lie
tuvių dievas perkūnas 
smarkiai trankėsi. 15 die
ną šilumos turėjome 92°.

■ Perkūnija padarė nema
žai žalos. 14 d. mieste iš
krito 2.8 colio lietaus, tai 
pirmu kartu tokis atsitiki- 

. mas nuo 1889 metų.

Sekmadienį, rugsėjo 14 
d. įvyks metinis “Peoples 
World” piknikas Croation 
American Parke, 330 S. 
F©rd Blvd, ten, kur seniau 
lietuvių piknikai įvykdavo.

Vilniaus “Tiesa” apie mūsų 
rašytoją Joną Raškai lį

Pasikalbėsime apie vieną 
įžymų JAV lietuvių pažan
gų rašytoją, švietėją, akty
vų judėjimo už taiką daly
vį. Tai daktaras Jonas Kaš- 
kiaučius, ^merikoje plačiai 
žinomas Jono Kaškaičio sla
pyvardžiu.

Prie sidabru žvilgančio 
čičirio ežero Viedarių kai
me, buvusiame Antazavės 
valsčiuje (dabar Obelių ra
jonas, V. Kudirkos vardo 
kolūkis), 1885 metų sausio 
6 diena mažažemiu Jono 
Kaškiaučiaus ir Cicilijos 
Kvedaraitės šeimoje gimė 
Jonas Kaškiaučius. Mažą
jį Jonelį skaityti iš elemen
toriaus pramokė jo geroji 
motina, vėliau — kaimo da
raktorius. Tėvai, pastebėję, 
kad jų vaikas turi neįpras
tą atmintį ir labai gerai 
mokosi, guodėsi iš jo sus- 
lauksią kunigėlio. Kai de
šimties metų Jonelis įstojo 
į Antazavės pradinę mokyk
lą, jis ją baigė per vieną

1906 metų kovo menesį J. 
Kaškaitis atvyko į Niujor
ką. Be galo sunki buvo jo! 
gyvenimo pradžia emigra
cijoje. Neturėjo jis nei pi
nigų, nei giminių, nei darbo. 
Daugiau kaip mėnesį visur 
prasitrankęs, jis vargais 
negalais įsisiūlė dirbti vie
name viešbutyje, kur dar
bas prasidėdavo 5 vai. ryto 
ir baigdavosi 11 vai. naktį. 
Iš viešbučio atleistas, jis 
dirbo sunkiausius darbus 
fabrike, vėliau vienos ligo
ninės patologijos laborato
rijoje. Kad ir kaip sunkiai 
dirbdamas ir vargingai gy
vendamas, J. Kaškaitis at
kakliai ryžtasi tęsti moks
lą, o taip pat nelieka nuo
šaly nuo pažangiojo Ameri
kos darbo žmonių judėjimo. 
Jau pirmaisiais savo gyve
nimo Amerikoje metais J. 
Kaškaitis v veikia Amerikos 
Lietuvių socialistų sąjun
goje, mitinguoja, skaito pa
skaitas, propaguoja revo- 

1905 metų idėjas.
“Cooper Union” 

; studijuoja che-

organizacijose ( A m e rikos * 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros draugijoje, Lietu
vių Darbininkų Susivieniji- : 
me). Emigracijoje J. Kaš
kaitis nusipelnė didžiulę pa- i 
garbą, kaip nuoseklus dar
bo žmonių spaudos rėmėjas, 
aukojantis tam reikalui sa
vo santaupas. t

Du kartus J. Kaškaitis 
buvo Amerikoje kalinamas. 
1923-1926 metais jį uždarė 
į Trentono kalėjimą. Ten 
jis gydo kalinius, o be to, 
kruopščiai mokėsi, rašė. 
Šiame kalėjime jis išmoko 
dar dvi kalbas — ispanų ir 
italų (viso Kaškaitis moka 
septynias kalbas). Trento
no kalėjime jis parašė stam
bų medicinos mokslų popu
liarinimo veikalą “Darbi
ninko sveikata,” kurį 1925 
m. išleido Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
draugija.

Medicinos bei sveikatos! 
apsaugos tematika J. Kaš
kaitis yra parašęs ir dau
giau veikalų: “ 
galba ligoj ir

verstines literatūros srity
je. Sodria kalba J. Kaškai
tis išvertė Eptono Sinklerio 
romaną “Aliejus” (“Naf
ta”), Ernesto Hekelio “Pa
saulio stebuklai,” Hjuleto 
Džonsono “Tarybų galybė,” 
M. Iljino “Gamta ir žmo
nės,” J. Šuro “Žmogus ir 
mašina,” A. Mokrejevo 
pjesę “Javai žydi,” Lin Ju- x 
tano “Akimirka Pekine.”

Per pastaruosius kelerius 
metus Kaškaitis parašė di
džiulę knygą iš kelionės 
įspūdžių “Per Teksaso ir 
Kalifornijos kraštą,” dide
lės apimties poemą iš kali
nių gyvenimo “Už tų sienų 
mūrų,” savo memuarus.

Nepaisant jau senyvo am
žiaus, Jonas Kaškaitis ir 
šiuo metu aktyviai priside
da prie Amerikos pažangio
jo lietuvių judėjimo, akty
viai dalyvauja kovoje už 
taiką.

A. Vaivutskas

Bus meninė programa ir 
įvairių tautų maisto, taip
gi bus ir liaudišku šokiu. 
Pradžia 10 vai. ryto, įžan
ga tik 50 c.

“Peoples World” yra dar
bininkiškas laikraštis, išei
nąs San Francisco mieste. 
Mūsų pareiga dalyvauti 
piknike ir tuo paremti laik
raštį.

Rugsėjo 3 d., vakare, Da
nų salėje, 135|9 W. 24th St., 
įvyks LDS 35 ir LLD 145 
kuopų susirinkimai. Visi 
nariai ir narės dalyvaukite. 
Bus daug svarbių reikalų.

Šakaliu Žemaitis

! ilgoką amželį ir vieną gra
žią dieną rugpiūčio prie vi
sos šeimynos dalyvavimo 
atžymėjo penkiasdešimt 
metines vedybinio gyveni
mo sukaktuves. Tai kukli 
pora.

. Jono žmona kruopščiai 
rūpinas namų ruoša, o jisai 
tankiai matomas Niubritai- 
no mieste darbo sumeti
mais bei draugijų reikalais. 
Nuo jaunų dienų pamėgęs 
draugijose darbuotis, ir da
bar šį tą atlieka. Jis net pa
laiko ryšius ir su pažangio
mis organizacijomis, skai
to taipgi pažangius laikraš
čius, gausiai šią spaudą kas 
metai paremia, kad ji pasi
laikytų.

Gal nerastum vieno žmo
gaus šiame mieste, kad 
Gerdausko neatpažintų, jo 
mintų. Per gražią eilę metų 
Jono yra daug brangaus 
laiko įdėta į organizacijų 
tvėrimą, jų palaikymą.

Jonui ir Margaretai lin
kėtina tvirtos sveikatos ir 
malonaus ilgo gyvenimo.

Rugpiūčio 17 d. grupė 
žmonių patekome pas dak
tarą Joną ir Kristyną Sta- 
nislovaicius Waterburyje. 
Jų kieme įvyko maloni su- 
eigėlė. Buvo viešnių, svečių 
net iš Niujorko ir iš Uste- 
rio bei artimos apylinkės. 
Daugeliui teko sueiti į pa
žintį su Usterio meno mė
gėjais, kaip M. Sukackiene, 
Jonu Dirvelių, Aido Choro 
vadovu, ir soliste Onute, jo 
žmona. O. Dirvelienė su J. 

; Sabaliausku, kai reikalas,

—* ' ' * * I • •

žiemą. Sekančiais metais J. bucines 
Kaškaitis buvo priimtas į Vakarais 

gim- mokykloje 
anuo- miją.

gimna-i Garsus Teksaso universi- 
Ja visu svoriu i tetas Galve stono mieste.

Wilmerding, Pa.
Mellon Plains, Wilmer- 

dinge, rugpiūčio 7 d. mirė 
Antanas Mizėrevičius, LDS 
37 kuopos narys. Paliko 
liūdesy savo žmoną Pauli
ną, sūnų Vincentą, dvi duk
teris — Alisę ir Meimę, du 
žentus ir 7 anūkus.

Šermenyse dalyvavo ma
no pusseserė Rozalija, jos 
sūnus ir marti, taipgi pus
brolis Juozas Kripas su sa- sudaro puikų duetą, jie ten 
vo žmona ir sūnumi^ mano turi kuo pasididžiuoti. Turi 

-rr i__ ger^ yadą, gerą chorą ir 
dainininkus.

Sueiga praėjo kuo gra
žiausiai, prie skanių vaišių, 
bet jos pradžią lietutis ge
rokai vilgė (po tam saulutė 
visus suramino). Buvom 
užprašyti ir kitą metą pas 
juos praleisti maloniai po
pietį. Kad tik būtume svei
ki, visi vėl dalyvausime.

Vikutis

pusseserė Kaziūnė Korseks 
ir daug gerų prietelių.

Dėkui gaisrininkams, ku
rie suteikė šermenims sve
tainę, tai buvo pakankamai 
vietos. Dėkui už gėles ir 
gaspadinėms, kurios paga
mino maistą, taipgi visiems 
ir visoms už atsilankymą į 
šermenis 
kapines! Taipgi ačiū 
prisiųstas užuojautos atvi
rutes laike šermenų mano 
mylimo vyro. •

Antanas palaidotas rug- 
piūčio 11 d.

Paulina Mizerevitch

ir palydėjimą į 
už

Washingtonas. — Paraly
žiumi susirgo 1,408 vaikai. 
Jų tarpe yra 81 tie, kurie 
turėjo nuo paralyžiaus 
įskiepijimą.
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SUKILĖLIŲ CENTRAS 
BUVO BAŽNYČIOJE
Jakarta. — Sumatra sa

loje, netoli Padango miesto, 
sukilėlių centras buvo miš
ke, nedidelėje bažnyčioje. 
Sukilėliai skelbėsi, kad jų 
vadai randasi Padange; 
tikrumoje jie buvo tolokai 
nuo miesto ir slapstėsi baž
nyčioje.

Mintaujos (Jelgavos) 
naziją. Sunki buvo 
m-et beturčiu tėvu 
zisto dalia. „ __  _____ ,___  _ _ ___
patyrė ir J. Kaškaitis, ku- Darbo žmogui į jį patekti ® 
ris, negaudamas iš namų I nelengva. Tačiau J. Kaš- 
paramos, turėjo pamokomis I kaitis pasiryžo bet kokia 
užsidirbti pragyvenimui ir i kaina įsigyti 
mokytis.

Mintaujos gimnazistų ja į šio universiteto medici- 
tarpe žiebėsi revoliuciniai' nos fakultetą. Tai buvo ne 
židiniai. Slaptuose jaunuo-į tik vienintelis lietuvis stu- 
lių rateliuose dalyvauja ir dentas toje mokslo įstaigo- 

čia jis skaito je, bet ir vienintelis lietuvis 
tame mieste.

Neapsakomai sunku buvo 
be lėšų, be pažinčių išeiti 

Min-1 aukštąjį mokslą Amerikoje.
tau jos gimnaziją ir tų pat 
metų rudenį, paklusdamas 
tėvų valiai, įstoja į kunigų 
seminariją. Tačiau lūžis jo 
gyvenime jau prie slenks
čio, jis kratosi dvasininki
jos, svajoja ištrūkti iš sto
rų seminarijos mūrų ir stu
dijuoti literatūrą, kalbas. 
Ir štai po pusmečio kartu 
su kitais 36 klierikais Kaš
kaitis meta kunigystę.

Dabar Jonas Kaškaitis 
deda visas pastangas įgyti 
aukštąjį mokslą, jis galvoja 
apie gydytojo profesiją. Su
sitaupo mokslo pradžiai ir 
1905 metų rudenį įstoja į 
Dorpato (Tartu) universi
teto medicinos fakultetą. 
Studijuodamas jis karšta 
širdimi dalyvauja revoliuci
niame studentų judėjime. 
Vienos protesto prieš carinę 
priespaudą demonstracijos 
metu J. Kaškaitis buvo žan
darų sunkiai sužalotas il
su imtas. Studentu bruzdė
jimai nesiliovė. Tų pat me
tų lapkričio mėnesį mokslas 
universitete buvo nutrauk
tas, studentai grįžo namo.

Parvykęs į gimtąjį kaimą, 
J. Kaškaitis aktyviai įsi
traukia į revoliucinę veik
la. Jis lanko Antazavės, A- V 7

viliu, Dusetu, Obeliu, Im- V 7 V- ’ 4- 1
bradės valsčių kumetynus, 
agituoja valstiečius sukilti. 
Vienu metu Antazavėje su
kilę žemdirbiai buvo paėmę 
valsčiaus valdžią, į kurios 
sudėtį įėjo ir jaunasis stu
dentas J. Kaškaitis. 1905 
m. revoliucijai pralaimėjus, 
prasidėjo žiaurus reakcijos 
puolimas prieš kiekvieną 
įžymesnį revoliucijos daly
vį. J. Kaškaitis apie porą 
mėnesių slapstėsi Rokiškio, 
Kamajų apylinkėse, tačiau 
ir tokiomis sąlygomis jis 
nesiliovė dirbęs revoliucijai. 
Pagaliau J. Kaškaitis, kar
tu su Vladu Smalsčiam, iš
sisukę nuo atkaklaus- žan
darų persekojimo, pabėga 
užsienin.

J. Kaškaitis, 
ir platina lenininę “Iskrą,” 
čia pradeda formuotis jo 
pasaulėžiūra.
J. Kaškaitis baigia

1904 metais

aukštąjį 
mokslą. Ir 1907 m. jis įsto-

Savo kukliu uždarbiu jam 
padėjo studijuoti jo gerasis 
brolis Tadas ir keli nuošir
dūs draugai. Unievrsitete 
Kaškaitis studijavo pusba
džiai gyvendamas, atostogų 
metu dirbo, kur tik darbo 
begaudamas—akmens skal
dykloje, pas ūkininkus, gal
vijų skerdykloje, sargu bap
tistų bažnyčioje, ligoninės 
durininku, slaugytoju... Ga
lų gale J. Kaškaitis vis dėl
to įveikia didžiausius sun
kumus — 1911 metais bai
gia labai gerais pažymėji
mais medicinos mokslus ir 
pradeda mediko praktiką 
Niuvarko mieste.

Ypač aktyvi ir vaisinga J. 
Kaškaičio visuomeninė bei 
kūrybinė veikla Amerikoje. 
Jis čia atsidėjęs dalyvauja 
pažangiajame lietuvių judė
jime, populiarina medici
nos, gamtos, technikos 
mokslus, gausiai bendra
darbiauja JAV laikraščiuo
se “Laisvė,” “Vilnis,” žur
nale “Šviesa,” Kanados sa
vaitraštyje “Liaudies Bal
sas” ir kt. Šiai spaudai jis 
uoliai rašo, pradedant nuo 
korespondencijų ir baigiant 
eilėraščiais bei publicisti
niais straipsniais kovos už 
taika, meno, ateistiniais 
klausimais. Čia J. Kaškai
tis savo gabia, aštria 
plunksna drąsiai demaskuo
ja amerikinį gyvenimo bū
dą, prie gėdos stulpo prika
la įvairius Amerikos negrų 
diskriminatorius, be kaukės 
parodo amerikinius demo
kratus tarp kabučių, .politi- 
kus-maniakus. .

Jis kuria eilėraščius, ruo
šia paskaitas, verčia roma
nus, rašo, skaito. Įkvėptas 
1905 metų revoliucinių įvy
kių Rusijoje, J. Kaškaitis 
sukūrė stambią poemą “Iš
davikas.” 1950 metais A- 
merikoje išėjo jo eilėraščių 
rinkinys “Prošvaistės.” Su
randa jis taip pat laiko da
lyvauti pažangiųjų lietuvių

Maskva. — Tarybų Są< 
Pirmoji pa- jungos prezidentas Voroši- 

nelaimėj,” lovas jau sugrįžo iš užsie- 
“ Alkoholis ir spiritiniai gė- nio.
ralai,” “Saugokitės vėžio,” -----------------
“Kaip būti jaunam ir se 
natvėje,” “1 
uis”...

Didį darbą jis nuveikė ir los reikaluose.

Atėnai. — Archivysku-
Šveikatos šalti- pas Makarios nesutinka su

Anglijos planais Kipro sa-

Brockton-Montello, Mass.

LABOR DAY PIKNIKAS
Dvi Dienas, Sekmadienį ir Pirmadienį

August 3 L September 1
Puikiausias pasilinksminimas vasarai baigiantis

Lietuvių Taut. Namo Parke
Keswick Rd. ir Winter St., Brockton. Mass.

^•3 nniuuuiuū

Eddie Martin’s Orkestras
Šokiai prasidės 4:00 P. M. abi dienas

Vyrų grupė dainuos 5-tą vai. sekmadienį

Piknikas prasidės 1-mą vai. popiet. Įžanga nemokama 
Kviečiame visus atsilankyti.

Montello Lietuvių Vyrų Grupė

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

ši įdomi knyga yra pavadinta:

Antano Metelionio Raštai
APIE DIEVUS ir ŽMONES

2-ras Tomas

Šią Knygą Išleis “Laisve”
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenės

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

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.

Prašome Veikti Greitesniam Išleidimui
Nelaukite asmeniškų paprašymų knygą užsisakyti, bet 

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

Siųsdami Money Orderį ar ček|, 
išrašykite tik “LAISVĖ’* 

Ir adresuokite—

LAISVĖ
110-12 Atlantic Avenue

Richmond Hill 19, N. Y.

I

I



San Francisco, Calif.
Apie ligonius

Sunkiai serga mūsų d. Ig
nas Kamarauskas. Randasi 
Southern Pacific ligoninėje 
ant Fell St. Mano, kad ten 
teks pabūti kelias savaites. 
Jo gyvenimo antrašas: 3680 
17 th St., San Francisco, 
Calif.

J. K. Alvinas, išbuvęs tris | 
savaites Kaiser Foundation 
ligoninėje, dabar randasi 
namie, bet po daktaro prie- 
žiūra, nes labai pamažu I 
sveiksta, ir gal ims dar ke- ‘ 
lis mėnesius pilnai susveik-! 
ti. Gyvenimo vieta: 630; 
Hamilton St., San Francis-) 
co, Calif.

M. A.

Paterson, N. J. )
Mire V. Bingelis

Rugpiūčio 18 d. mirė Vin
cas Bingelis. Jis atvyko j 
šią šalį, rodosi, apie li900 
metus. Jis atvyko, kaip ir 
daugelis jaunų vyrų — nes 
nenorėjo eiti i caro armi
jos tarnybą, ir turėdamas 
viltį laimingiau gyventi ney 
gu Lietuvoje.

Tačiau Vinco svajonės, 
neišsipildė. Būdamas beraš
tis negalėjo geresnio darbo 
susirasti. Bet Vincas buvo 
tvirto subudavojimo, galin
gas, tai ir sunkūs darbai jo 
negąsdino. Jis. dirbo, kad ir 
sunkiausius darbus, bile tik 
užsidirbti pragyvenimui.

Vincas apsivedė. Jie susi
laukė vienos dukros. Bet ši 
žmona greitai mirė. Paliko 
maža dukrelė. Kad paleng
vinti dukrelės auginimą 
jam pasitaikė proga, kai jis 
įsimylėjo tik iš Lietuvos at
vykusią Marcelę Kindariu- 
tę. Jie apsivedė, meilėje iš
gyveno 53 metus, susilaukė 
sūnaus ir dukters. Perei
tais metais mirg jo antroji, 
žmona, o dabar ir jis.

Velionis Bingelis per visą 
savo gyvenimą laikėsi su 
progresyviais žmonėmis, 
rėmė ir prenumeravo dar
bininkišką spaudą, o ypa
tingai Laisvę. Prigulėjo 
prie Lietuvių Literatūros 
Draugijos ir Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klubo. Būda
mas susipratęs, ir vaikus 
auklėjo darbininkiškoje 
dvasioje. Jų sūnus Juozas 
lietuvių tarpe nedalyvauja, 
bet jis yra spaustuvių dar
bininkų unijos, vadas.

Vincas mažai galėjo skai
tyti, bet jis nuolatos prenu
meravo Laisvę ir rėmė fi
nansiniai. Jis sakydavo: aš, 
kaip bemokslis, neturiu or
ganizacinių gabumų, bet ga
liu finansiniai paremti, kad 
kitiems būtų lengviau veik
ti ir išlaikyti spaudą. Velio
nis Vincas, per vsą gyveni
mą laikėsi su kairiuoju ju
dėjimu.

Velionis Vincas buvo ra
maus būdo žmogus ir su 
visais galėjo pasikalbėti, pa- 
diskusuoti, bet nuo darbi
ninkiškos pozicijos nesi
traukdavo.

Iš Lietuvos paėjo iš Bin
gelių kaimo, Merkinės pa
rapijos. Lietuvoje turėjo gi
minių. Amerikoje liko jo se
sers sūnus S. Kalanta ir 
brolio dukra — Baublienė.

Vincas Bingelis, kaip ir 
jo žmona, palaidotas lais
vai, nes toks buvo jo pagei
davimas. Jo karstą puošė 
daug gražių vainikų, kas 
liudijo, jog jis turėjo daug 
draugų.

Velionis Bingelis Ameri
koje išgyveno apie 60 metų 
ir mirė sulaukęs 80 metu.

Lai būna pareikšta: Vin
cai, ilsėkis šios šalies žeme-
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I Įėję ramiai, tu jau baigei 
savo vargingo gyvenimo 

I kelią!
Reiškiu giliausią simpa

tiją jo sūnui, dukrai ir ki
tiems giminėms!

Nuo kapų visi palydovai 
buvo pakviesti į A.L.P.K.

I svetainę, kur buvo tinka- 
' mai pavaišinti.

J. Bimba

Cleveland, Ohio
žaidimų diena

Clevelando Lietuvių Mo
terų Klubas rengia žaidimų 
pramogą, kuri įvyks rug
piūčio 28 d., 11 vai. ryto, 
LDS Klubo svetainėje, 9305 
St. Clair Ave.

Komisija kviečia visus 
dalyvauti, nes bus daug 
įvairumo ir dovanėlių. Taip
gi bus geri pietūs už 75 cen
tus. Kam tik laikas pavėli
na, dalyvaukite, o atsilankę 
būsite pasitenkinę. Moterų 
Klubas visada gražiai prii
ma atsilankiusius ir tinka
mai patarnauja. Likęs pel
nas bus paskirtas geram 
tikslui.

Klubiečių gegužinė pavy
ko, nes. buvo graži diena. 
Atvyko daug svečių ir vieš
nių. Dalyvavo Rubai, kurie 
dabar gyvena Floridoje, ir 
Bružai, dabar gyvenantieji 
Kalifornijoje. Dalyvavo 
graži grupė iš Akrono. Bu
vo būrys dipukų iš Cleve
lando. Visi linksminosi iki 
vėlumos.

A. R.

Easton, Pa.
Filmai iš Lietuvos 

bus ir pas mus!
Na, ir mes eastoniečiai 

neužilgo matysime filmus iš 
Lietuvos. Bus parodyta 
“Tiltas” ir “Kanadiečių Lie
tuvių delegacija Lietuvoje”. 
Tai svarbūs, įspūdingi fil
mai. Aną dieną mes šeši 
eastoniečiai buvome nuva
žiavę į New Yorką šiuos fil
mus pamatyti. Mums vi
siems labai patiko ir mes 
nutarėme juos parsigabenti 
ir parodyti Eastone. Tegu 
visi lietuviai pamato, kaip 
šiandien Lietuva atrodo, 
kaip per Antrąjį pasaulinį 
karą vokiečiai sudaužė Lie
tuvą, ir kaip Lietuvos žmo
nės. kovojo prieš juos ir tt.

Filmai bus rodomi rugsė
jo 14 d., sekmadienį, 3 vai. 
po pietų. Svetainė bus pra
nešta vėliau. Būkite pasi
rengę dalyvauti. Kviečiami 
ne tik Eastono, bet ir iš ki
tų mieste lietuviai šiuos ne
paprastus, įspūdingus fil
mus iš Lietuvos pamatyti.

L. Tilwick
Cliffside, N. J.

Buvo rašyta, kad Pitts- 
burghe LLD suvažiavimą 
su penkiais doleriais sveiki
no Cliffsidės kuopa. Tai 
klaida. Suvažiavimą su pen
kiais doleriais sveikino Geo. 
Stasiukaitis.

Lawrence. Mass.
Draugiška pare

LLD 37 kp. ir LDS 125 
kp. rengia bendrai draugiš
ką parę, sekmadienį, rug
pjūčio- 31 d., 2 vai po pietų, 
Maple Grove Parke. Tai la
bai patogi diena, nes pirma
dienį nereikės eiti į darbą, 
yra Labor Day.

Visus prašome atsilanky
ti, nes tai jau bus paskuti
nis šį sezoną parengimas 
Maple Parke. Rengėjai tu
rės įvairiausio maisto ir gė
rimo.

S. Pėnkauskas

ĮVAIRIOS žinios
RŪPINASI AFRIKOS 
ŽMONIŲ SĄJŪDŽIU

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris užgy- 
rė planą sudaryti specialų 
komitetą, kuris rūpintųsi 
Afrikos įvykiais. Numato
ma, kad tam komitetui va
dovaus atsistatydinęs gene
rolas Julius Holmes. Komi
teto pareiga bus kovoti 
prieš Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinės Arabų Respubli
kos įtaką.

AMERIKOJE UNIJOS 
VĖL SKALDOSI

Forest Park, Pa. —AFL- 
CIO vadai įsakė visoms uni
joms nutraukti ryšius su 
International Brotherhood 
of Teamsters unija. Kaip 
žinia, pirmiau AFL-CIO va
dai tymsterių uniją suspen
davo. Pastaroji turi virš 
1,500,000 narių.

Prie AFL-CIO nepriklau
so mainierių unija, kuri tu
ri apie 500,000 narių, ir dar 
kelios kitos.

KELS KAINAS Už 
ALIEJAUS VAMZDŽIUS
Damaskas. — Sirija, da

lis Jungtinės Arabų Res
publikos, pranešė Ameri
kos aliejaus kompanijoms, 
kad ji kels aliejaus vamz
džių kainas. Vamzdžiai pri
klauso Trans-Arabian Pipe
line Co., kuri moka Sirijai | 
rendą už jų pravedimą per 
pastarosios plotą.

Myrtle Beach, S. C.—Ka
rinis jetas “T-33” smogė 
ant vieškelio į automobilį ir 
tris žmones užmušė.

Norfolk, Va. — Mokyklų1 
vedėjai atmetė 151 negro 
mokinio prašymą priimti 
juos į bendras mokyklas su 
baltaisiais.

Ottawa. — Kanados vy
riausybė pareiškė, kad ji 
nieko neturi prieš Jungti
nių Valstijų karinius įren
gimus Kanados teritorijoje.

Belgradas. — Jungtinės. 
Valstijos pažadėjo Tito re
žimui pagelbėti industriali
zacijos srityje.

Bombay, Indija. — Po aš- 
tuonerių metų alkoholinių 
gėrimų uždraudimo Indija 
vis dar nėra “sausa”.

Galway, Airija. — Speci
alistai padarė išvadą, kad 
hollandų lėktuve buvo spro
gimas, kuriame žuvo 99 
žmonės.

Londonas. — Anglija ge
rinąs! prie Indijos ir ketina 
mažinti ant skolų procen
tus.

Veteranų .konferencijoje 
kalbėjo ir admirolas A. Ą. 
Burke. Jis, kaip visada, 
puolė Tarybų Sąjungą ir 
pripasakojo tuščių dalykų.

Adm. Burke neseniai gy
rėsi, kad Amerika gali į 
erdves iššauti dar didesnį 
sputniką, kaip tarybiniai 
mokslininkai.

Policininkas Vincent Fox 
pasidarė bėdos. Jis ant Nas
sau ir Fulton gatvių kampo 
sulaikė automobilistę Joan 
Mazur, kada ji prieš va
žiuotos tvarką darė “U” ap
sisukimą. Sulaikyta moteris 
išsigando ir pradėjo žaksė- 
ti. Vietoje jai duoti “tikie- 
tą”, policininkas turėjo ją 
nugabenti į Beekman ligo
ninę. Bet ir ten moteriškė 
žaksi ir žaksi.

NEW YORKAS
Ir vėl svetainė prisipildė 
gražia lietuviška publika

Reikia pasakyti, kad ir 
antras parodymas filmų iš 
Lietuvos, kuris įvyko praė
jusį šeštadienį Kultūrinia
me Centre, pavyko visu 
šimtu procentų. Nemažai 
buvo tų, kurie pirmiau fil
mus matė, bet atėjo antru 
kartu pamatyti ir giliau 
juos suprasti. Bet didelė 
dauguma buvo naujų žmo
nių, pirmu kartu atėjusių. 
Ir taip vėl salė buvo pilnu
tėlė gražios lietuviškos pub
likos. Džiugu ir tas, kad ir 
vėl matėsi žmonių iš įvairių 
srovių su skirtingais įsiti
kinimais. Matėsi naujųjų 
imigrantų. Jeigu ne visų, 
tai didelės daugumo veiduo
se matėsi filmais pasitenki
nimas ir gilus užjautimas 
Lietuvos žmonėms, kurių 
Antrojo pasaulinio karo 
metu pergyventos kančios 
filme “Tiltas” taip sujaudi
nančiai pavaizduojamos.

Visa atmosfera mane 
veikė labai giliai. Štai, suė
ję įvairių pažiūrų ir supra
timų žmonės dalijasi jaus
mais, didžiuojasi visos lie
tuvių tautos progresu, pa-

Po miestą pasidairius
L. Rodriguez, 3 metų 

vaikutis, iškrito nuo trečio 
aukšto iš namo 1781 Lex
ington Ave. Jis susitrenkė, 
išsimušė kelis dantis, bet 
gyvens.

•>
•> 

spinta 
lauže,

Apsaugos spinta su $5,000 
dingo iš U. S. Radiator Co 
408 W i 11 o U g h b y 
Brooklyne. Vėliau 
surasta senų geležų 
bet ne pinigai.

s Per Harlem upę, ties 225 
St., Bronkse, statomas nau
jas tiltas. Jo pastatymas 
kainuos $13,500,000.

Milžiniš kas keltuvas 
(“crane”) užmušė George 
Inkpeną, 31 metų, ir sužei
dė Charlė Hurdą. Prie sta
tybos darbo, 12th Avė. ir 
58th St., jie 170 pėdų aukš
tyje taisė keltuvą. Keltuvo 
dalis, smuko žemyn ir dar
bininkus prispaudė.

Joseph Hopkins, 81 metų 
amžiaus senelis, atvyko į 
New Yorką iš Fairview, N.
J. Jam einant skersai gatvę, 
užlėkė automobilis ir vieto
je užmušė.

Springfield bulvaras yra 
platinamas. Kontraktoriai 
nuardė trijų namų laiptus 
ir. paliko žmonių stubas be 
laiptų. Gyventojai protes
tavo. Atvykę miesto inspek- 

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne f
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

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

siekimais ir laimėjimais. 
Mūsų senoji tėvynė, visi sa
ko, žiūrėkite, jau turi filmų 
studiją ir jau pajėgia mums 
duoti tokius didelius, sudė
tingus ir jaudinančius fil
mus kaip “Tiltas”!

Argi tai nėra parodymas 
to didžiulio Lietuvos žmonių 
kultūrinio laimėjimo, apie 
kurį taip dažnai mes skai
tome mūsų pažangiojoje 
spaudoje?

Labai daugelis žiūrovų 
teiravosi, kada Didžiojo 
New Yorko lietuviams bus 
parodyta daugiau filmų iš 
Lietuvos. Jie sakė: mes 
lauksime ir ateisime pažiū
rėti. !

Kiek aš žinau, tai kitos 
puikios progos mums ilgai 
laukti nereikės. Jau ant 
rankų yra net du taip pat 
dideli filmai iš Lietuvos: 
“Ignoto sugrįžimas” ir “Kol 
nevelu”. Veikiausia ta pati mąs. paralyžiumi..
Lietuvių Literatūros Drau- Prisidėjo šios vasaros oras, 
gijos 185 kuopa ar kita ku- Bet sveikatos departmentas 

pasirūpins sa^o, kad “pavojaus nėra”.ri organizacija 
šių filmų parodymu gan 
artimoje ateityje.

Rep.

toriai surado, kad kontrak- 
toriai “perdaug pasidarba
vo”. Jie nuardė laiptus to
kių namų, kurių vieškelis 
nesiekia. Įsakyta kontrak- 
toriams laiptus sugrąžinti’..

Į New Yorką pribuvo 14. 
tarybinių jaunuolių,, jų tar
pe M. O.rlovas, V. Roboje- 
vas, Anna Batenko ir kiti. 
Jie atvyko savo lėšomis su
sipažinti su Amerika.

Vietos komercinė spauda 
nedraugiškai pasitiko, išva
dindama juos “rubber
necks” ir kitogiais vardais.

Brooklyno ligoninių vir
šininkai skelbia, kad stoka 
slaugių. Jie sako, kad tik 
77 procentus reikalavimų 
aptarnauja prasilavinusios 
slaugės.

Protestonų Bažnyčios va
dai kritikuoja miesto ligo
ninių viršininką Morrisą 
Jacobsą už jo nusistatymą 
prieš gimdymo kontrolę.

Jack Kranis, demokratas,
miesto tarybos narys, siūlo 
įsteigti vieną didelį televizi
jos centrą.

Astoria miesto dalyje po
licininkai išsklaidė 100 jau
nuolių, kurie buvo susirin
kę muštis tarpe, savęs. Su
imta keli jauni vaikinai ir 
merginos.

B. Vargšo-Laucevičiaus
reikalu

Neseniai gavau iš. d. Le
vant) Br. Vargšo dramos 
“ANT KRYŽKELIŲ” rank
raštį. Deja, jo pabaigos nė
ra... Atrodo, jog aktoriams 
buvo hiektografiui atmušta ir 
daugiau kopijų, kadangi 
drama nebuvo išspausdinta. 
Todėl sprendžiu, kad jų kur 
nors turi būti ir daugiau, 
ypatingai pas senesniosios 
kartos aktorius, vaidinu
sius Br. Vargšo dramas.

Jei kas nors turi Br. 
Vargšo dramos “Ant kryž- 
kelio” rankraščio kopiją, ar nukrito tik penkis laiptu 
bent jo pilną pabaigą (nuo nusilaužė sprandą ir tuojau
31 pusk),— nuoširdžiai pra
šau tai man išsiųsti! Dramą 
norima išleisti, todėl jos pa
baiga būtinai reikalinga.

Taipgi dėkočiau už bile Į 
kokius velionies Br. Varg
šo rankraščius — laiškus, 
dramas, vaizdelius, etc.

Lauksiu!
A. Petriką
221 So. 4 St., 
Brooklyn 11, N.Y.

Padidėjo vaikų susirgi-
Prie to

išvažiavau j
būdamas 7

Valstijose li- 
motinos 

ir jos

Paieškojimai
Aš, Juozas Zubrus. Jono sūnus, 

esu gimęs J. A. Valstijose, Pitts
burgh© mieste, iš kur 
Lietuvų 1921 metais, 
metų amžiaus.

Jungtinėse Amerikos 
kosi mano giminių: motinos sesuo 
Domicėlė Seiliuvienė ir jos sūnus 
Juozas Seilius, sesuo Ona Seiliūtė ir 
sūnus Jonas Seilius. Aš su jais 
susirašinėjau iki 1936 metų. 1_
bartiniu metu jų adresus tiksliai ne
žinau. 'Jie gyveno, kuomet aš su
sirašinėjau, maždaug tokiu adresų- 
Pittsburgh, McKees Rocks

Juozas Zubrus, Alytus, Jul. Jano
nio g. No. 2, Lithuania, USSR.

d. Juozo, 
savo sesers Grazilijos Juo- 

Anksčiau gyveno Albany 
Prašau rašyti sekamu ad- 

Preikšytė 
Vaidolo

Preikšvtė Aleksandra, 
ieškau 
dienūs, 
mieste, 
resu, už kų tariu ačiū. 
Aleksandra, Panemune, 
g-vė, nr. 111, b. 3, Kaunas, Lithua
nia, USSR.

(82-83)

Aš, Stolys - Stolevičius, 
Prano s., noriu surasti savo 
brolius. Amerikoje gyveno 
mano 5 (penki) broliai: Po
vilas, Jonas, Petras, Stasys, 
Juozas.

Prieš karą Stolys Povilas 
gyveno Klimanto mieste 
(gal Clevelando ar Plymou- 
tho), turėjo šeimą, rašė 
laiškus. Prašau atsiliepti 
šiuo adresu: USSR—LTSR, 
Alytus, Vilniaus g-vė Nr. 
5a, Stolys Jokūbas, Prano s.

J. Stolys

Pagerbkim
Veikėjus—

Joną ir Konstanciją 
RUŠINSKUS

Per daugelį metų savo veikla vaidyboje, choruose ir 
abelnai apšvie'tos srityse Jonas ir Konstancija Ru- 
šinskai yra užsipelnę visuomenės pagarbos. Taigi 
jų pagarbai yra rengiami—

PIETŪS SU MENINE PROGRAMA
Bus Sekmadienio popietį

Rugsėjo 28 Sept.
Pasižymėję kulinarai paruoš gerų valgių, o Aido 
Choras, vadovaujamas Mildred Stensler, atliks gra
žią meninę programą. Tad atsilankykite maloniai 
pasilinksminti ir pagerbti veikėjus.

Šis parengimas bus laikomas

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Pradžia 1-mą vai. dieną. Prašome nesivėlinti! 
Malonėkite iš anksto užsisakyti vietą bankete.

Pavaišino laisviečius
Praėjusį sekmadienį d<L 

Jurgis ir Ona Šilkai, p^l 
vyzdingai įsikūrę Hartfor
do priemiesčio Wethersfiel- 
do gyventojai, per vieną 
Laisvės įstaigos darbininką 
įdavė laisvicčiams pusbuše- 
lį iš savo daržo pamidorų.

Tai jau ne pirma tokia 
dovana.

Laisvės įstaigos' persona
las prašo juos priimti šir
dingą padėką!

Laisvietis

Joseph Oliver, gyvenąs 
106th St., Richmond Hill, 

s,

mirė. Buvo 61 metų.

sekmadienį, pradžia 12 vai.
Užkandžių ir gėrimų pik- 

bus pakankamai. Piknikas

PRANEŠIMAI
PLYMOUTH, PA.

ALDLD ir LDS kuopų piknikas 
įvyks rugpiūčio (Aug.) 3] d., tai se
kanti 
dienų, 
nike 
bus laikomas Kazlauskų farmukėje. 
Važiuodami j piknikų laikykitės 415 
keliu j Harveys Lake ir važiuokite 
tuo keliu iki Rouloy Coust Coust 
Amusement Park. Čia sukite j de
šinę ir vis važiuokite* tuo pačiu ke- 
liu vienų mailę, ir įvažiuosite j ko- J 
lių 29 čia laikykitės i dešinę ir .tuo-Y 
jau rasite pikniko vietų.

CLEVELAND, OHIO
Clev Liet. Mot. Klubas rengia 

žaislų dienų, rugp. 28 d., 11 vai. 
ryto, LDS Klubo salėje, 9305 St. 
Clair Ave. Rengėjai kviečia visus 
dalyvauti. Bus įvairių pamargini- 
mų su dovanėlėmis. Taipgi geri pie
tūs, lik už 75c. Likęs pelnas bus 
paskirtas geram tikslui. Klubietčs.

(82-83) 

OAKVILLE, CONN.

Rup. 31 d., 2 vai., apvaikščioki
me LDS 31 kp 27 metų gyvavimo 
sukaktį. Jvyks Ted Morris 
Wagon Wheel Circle, skersai 
Žiūraičio garadžiaus, Falls 
Mūsų patyrusios gaspadinės 

ba-jni>ns pietus, o vyrai patarnaus ska- 
! rJ.ais gėrimais. Užbaigdami vasarą, 
pasilinksminsime. Jžanga $ 2.5 0 

Rengėjai. (82-83)

darže,
Vinco

Avė.
paga-

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Siuvėjų 54-to skyriaus 
susirinkimas įvyks rugpiūčio (Aug.) 
27 d., Unijos patalpose, 11-27 Ariort 
PI., 5:30 v. v. Nariai prašomi skait
lingai dalyvauti. Bus svarbių pra
nešimų. Kipras Sakalauskas, Skyst- 
Sekr. (82-83 C

IIMATTIIEWAJ)
BUYUS H

•• (buyauskas) ::.< *•
t LAIDOTUVIŲ į
? DIREKTORIUS J

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St
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