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KRISLAI
Pasiruošimas!
Senoji žaizda.
Tolimosios erdves. KINIJA PASIŪLĖ AMERIKAI TAIKOS DERYBAS
Stasys Baras.
Mažesnė ir už pelę.

Rašo A. Bimba

Ar žinote, kad Laisvės ru
deninis vajus jau nebe už kal
nu ?

Administracija jau ruošia 
vajaus reikalais kolonijoms 
medžiagą.
T Bet ilgų metų praktika yra 
linkiai įrodžiusi, kad visas va-
jų pasisekimas priklauso nuo 
kolonijų veikėjų pasiruošimo 
ir pasidarbavimo. Todėl pra
šome visus laisviečius susirū
pinti.

šiemet vasarinio vajaus ne
turėjome. Mes ir mūsų kiše
nės gerai pailsėjo. \ įskas su
koncentruota į vieną rudeninį 
vajų.

keikia atnaujinti prenume
ratas ir gauti nau jų skaitytojų 
Tai pagrindinis vajaus tikslas.

Bet reikia dar ir daugiau 
ko. Direktoriai nutarė būtinai 
per ši vajų Laisvės Stiprinimui 
ir palaikymui sukelti individu
alinėmis ir organizacinėmis 
aukomis ir pelnu nuo parengi
mų penkis tūkstančius dolerių.

Suma nėra didžiausia. Bet
reikės visur rimtai pasidar
buoti, kad šis ip nedidelis
tikslas būtų šimtu procentų
prisiektas.

Tai, kas dedasi tarpe Kini
jos ir jos salos Eormozos van
denyse, kelia didelį nerimą ne 
tik Amerikoje, bet ir visame 
pasaulyje. Mūsų ginklais ant 
tos salos užtupdytas ir palai
komas Chiang Kai-šekas gali 
mums baisiai brangiai kaštuo
ti doleriais, krauju ir gyvybė
mis.

Tokia milžiniška tauta, kaip 
Kinija, negali amžinai tole
ruoti peilio po savo kaklu. Tie 
vandenys ir tos salos priklauso 
jai. Ji turi teisę jas atsiimti. 
Ir, kaip viskas rodo, ne juo
kais ji tam žygiui ruošiasi.

Vieni kalba apie skridimą į 
mėnuli, o kiti rimtai galvoja 
;4&ie tai, ką daryti su erdvė
mis.

Klausimas yra: Ar tai reiš- 
jf^’a, kad visos erdvės, pavyz
džiui, virš Amerikos iki pat 
mėnulio bei saulės priklauso 
Amerikai ?

Kadaise panašus klausimas 
kildavo dėl vandenų. Paga
liau buvo prieita vienos nuo
monės, kad tiktai per tris my
lias nuo kranto marių vanduo 
priklauso tam kraštui, kuriam 
priklauso tas krantas.

Kas nors panašaus turės at
sitikti ir su teisėmis erdvėse. 
Valstybės ir šalys turės susi
tarti dėl ribų. Gal, pavyz
džiui, tik per šimtą mylių 
erdvė gali skaitytis “teritori
ja” tos šalies, kuriai apačioje 
priklauso žemė.

Neseniai Chicagoje “Chica
go Tribune” muzikos festiva
lyje gerai pasirodė lietuvis 
dainininkas Stasys Baras.

“Baras,” beje, yra tiktai su
gadinta graži ir garsi lietuviš
ka. pavardė “Baranauskas.” 
Kffl&’ėl Stasys bijo ar sarmati- 
jasi pasilikti Baranausku, man 
nesuprantama.

Kaip ten bebūtų, džiugu,

DERYBOS GALI PRASIDĖT
VARŠUVOJ TARPE ABIEJŲ
ŠALIŲ AMBASADORIŲ
Tuo tarpu Amerikos kariniai laivai 
lydi Čiang Kai-šeko laivus į Matsu 
ir Quemoy salas; Kinija protestuoja
Pekinas, Kinija.—Pabai

goje praėjusios savaitės Ki
nija sulaikė apšaudymą 
Chiang Kai-šeko jėgų ant 
Quemoy ir Matsu salų. Sa
ko: leidžia ten čiangkaiše- 
kiniams “apsigalvoti.”

Tuo tarpu Kinijos Liau
dies Respublikos vyriausy
bės vardu premjeras Chou- 
En-lai išleido pareiškimą, 
kuriame siūlo Amerikai at
naujinti taikos derybas, ku
rios prieš metus buvo ve
damos Ženevoje tarp Ame
rikos ir Kinijos ambasado
rių. Premjeras pasmerkia 
Amerikos intervenciją Toli
muosiuose Rytuose, protes
tuoja prieš Amerikos karo 
jėgų laikymą Kinijos van
denyse ir salose, bet sako: 
Kinija visus nesusiprati
mus su Amerika nori išly
ginti derybomis ir pasita
rimais.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris ir sek
retorius Dulles su gynybos 
vadais tuojau laikė pasita
rimą ir nutarė Kinijos pa
siūlymą priimti. Preziden
tas sako, kad tos derybos 
buvo nutrauktos per Kiniją, 
kad Amerika sutinka dery
bas atnaujinti. Siūlo dery
bas vesti Varšuvoje tarp 
Amerikos ir Kinijos amba
sadorių. Bet tame pačiame 
pareiškime prezidentas pa
brėžia, kad Jungtinės Vals
tijos tose derybose nedarys 
nieko, kas pakenktų Chiang 
Kai-šeko viešp a t a v i m u i 
Formozoje ir salose Kinijos 
pakraštyje, kurios priklau
so Kinijai.

Taipei, Formoza. — Ame
rikos Septintojo karinio lai
vyno laivai lydi Čiang Kai-

kad mūsų tautietis puikiai 
konteste pasirodė.

Jau ir menševikų “Naujie
nų” redaktorius pripažįsta, 
kad prelatai Balkonas ir Kru
pavičius su savo “pasaulio lie
tuvių seimu” pasirodė kvailais 
bloferiais. Girdi, išėjo taip, 
kad “kalnas pagimdė pelę.”

Mes tame “seime’’ turėjome 
savo korespondentą. Jo nuo
monė yra, kad to seimo pa
gimdytas sutvėrimas dar ma
žesnis ir už pelę.

Tik pagalvokite: “pasaulio 
lietuvių seimas’’ iš 44 klebonų 
paskirtų atstovų! Iš Lietu 
vos nebuvo nė vieno — net ir 
su maišu ant galvos—atstovo.

Aš tai beveik stebiuosi: Juk 
labai gražiai Šimutis su Gri
gaičiu galėjo kuriam nors ku_ 
nigui maišą ant galvos užmau
ti ir visam svietui paskelbti, 
kad “pasaulio lietuvių seime” 
buvo atstovaujama ir visa Lie
tuva !

šėko laivus su reikmenimis 
į Quemoy ir Matsu salas. 
Čia manoma, kad Kinija to
dėl sulaikė bombardavimą 
tų salų. Ji norinti išvengti 
ginkluoto susi k i rt i m o su 
Amerika.

Pekinas. — Kinijos val
džia išleido griežtą protestą 
ij- persergėjimą prieš Ame
rikos karinio laivyno veiklą 
Kinijos vandenyse. Savo 
proteste Kinija nurodo, kad 
toks Amerikos žygis veda 
prie ginkluoto susikirtimo, 
už kurį pilna atsakomybė 
krinta ant Amerikos.

Kanada bijosi 
TSRS submarinij

Ottawa. — Neseniai Ame
rika didžiavosi, kada sub- 
marinas “Nautilus” pra
plaukė po šiaurinio vande
nyno ledynais. Bet dabar 
Kanados karinio laivyno ir 
oriai vyno vadai jau nusi
gando.

Kanados karininkai sako, 
kad visi žinome, jog Tary
bų Sąjunga yra pralenkus 
Amerika ir kitas šalis rake
tų srityje. Aišku, kad ji pa
sigamins ir atominės jėgos 
submarinus, jeigu jų dar 
neturi. Tokie TSRS siibma- 
rinai, pasiekę Hudsono ar 
Jameso užlajas, kurios yra 
tik 600 mylių nuo Toronto, 
galėtų raketomis apšaudy
ti Kanados ir Amerikos 
miestus.

NEGRŲ VADO DR.
KING SKUNDAS

Montgomery, Ala. —Neg
rų vadas kun. Dr. Martin 
Luther King skundžiasi, 
kad jis buvo areštuotas ir 
brutališkai traktuotas.. Po
licininkai jį areštavo, kada 
jis greitai nepasitraukė iš 
protestuojančios minios 
prieš negrų persekiojimus. 
Dr. King yra vienas iš neg
rų kovotojų už jų teises.

1957 M. BUVO 
DAUG NELAIMIŲ

Washingtonas. — 1957 
metais įvyko 3,569 nelaimės 
pėstiems pereinant kryžke- 
liųs. Nelaimių metu 1,371 
žmogus neteko gyvasties ir 
3,767 buvo sužeisti. Nors 
ant kryžkelių yra persergė
jimai, bet daugelis nekrei
pia dėmesio.

MASKVA. — čia atvyko 
amerikiečių delegacija. Jai 
vadovauja Mrs. Roosevelt.

Kinija paskelbė 
pakraščių zonas

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublika paskelbė, 
kad visais pakraščiais jūros 
ant 12-kos mylių yra jos te
ritoriniai plotai. Tos pačios 
teisės skelbiamos. Formozos 
ir kitų salų pakraščiams.

Kinija sako, kad kitų ša
lių karo laivai ir lėktuvai 
negali laužyti šių teisių. 
Quemoy ir Matsu salos įei
na į šiuos plotus.

Washingtonas jau grasina 
Kinijos respublikai karu

Newport, R. L — Vals- 
i tybės sekretorius John Dul
les ir prezidentas Eisenho- 

| weris išleido pareiškimą, 
kuriame grąsina Kinijos 
respublikai karu. Pareiški
mas paremtas 1955 metų 
Kongreso nutarimu, kada 
buvo pavesta prezidento va
liai vartoti Amerikos kari
nes jėgas, prieš Kiniją, “jei
gu jis ras reikalą”.

Kaip žinome, Kinija bom
barduoja Quemoy salas, ku-

Islandiečiai stoja 
prieš Angliją

Reykjavikas. — Keli šim
tai islandiečių demonstravo 
prie Anglijos, ambasados 
rūmų. Anglija įteikė Islan
dijai protestą prieš tai, kad 
islandai buvo sulipę į 
anglų žvejų laivus. Tuo kar
tu Islandija įteikė Anglijai 
protestą prieš anglų karo 
laivų plaukiojimą jos pa
kraščiais..

Atrodo, kad anglai pasi
trauks nuo Islandijos pa
kraščių, nes jų šis. elgęsis 
kenkia NATO narių vieny
bei.

ANGLIJOS DARBO 
UNIJOS Už TAIKĄ

Londonas.—Anglijos dar
bo unijų kongresas, kuris 
atstovauja 8,000,000 uni- 
jistų, priėmė svarbią politi
nę rezoliuciją. Joje pasmer
kiamos Amerika ir Anglija 
už rėmimą Chiang Kai-še
ko. Reikalaujama, kad Ki
nija tuojau būtų priimta į 
Jungtines Tautas ir kad jos 
atstovas būtų pastoviu Sau
gumo Tarybos nariu.

10,000 ISLANDIEČIŲ 
DALYVAVO MITINGE
Reykjavikas. — Virš 10,- 

000 islandiečių laikė susirin
kimą, aikštėje prie vyriau
sybės rūmų. Kalb ė t o j a i 
smerkė anglus, kaipo “ban
ditus”, ir reikalavo, kad jie 
pasitrauktų nuo Islandijos 
krantų su savo žvejais ir 
karo laivais.

Anglai prieš 
Amerikos politiką

Londonas. — Populiarus 
anglų savaitraštis “Man
chester Guardian Weekly” 
rašo, kad Anglijoje niekas 
nepritaria Amerikos politi
kai Tolimuosiuose Rytuose. 
Sako: jeigu iškiltų ginkluo
tas susikirtimas dėl Que
moy ir Matsu salų bei For
mozos, tai Amerika gali ti
kėtis paramos tiktai Pieti
nės Korėjos diktatoriaus 
Syngman Rhee.

rios yra tik apie penkios 
mylios nuo Kinijos sausyno 
ir apie 100 myliu nuo For- į unjja
mozos. Quemoy ir kitos pa
kraštyje salos, kurias laiko 
Čiank Kai-šeko jėgos, yra 
nuo senų laikų Kinijos dali
mi.

Iš Filipinų praneša, kad 
Amerikos kariniai laivai, 
lėktuvnešiai ir lėktuvų pul
kai koncentruojasi į Filipi
nų salas, iš kurių gali pulti 
Kiniją.

Washingtonas dar 
varžys prekybą

Washingtonas. — Nors 
penkiolika NATO narių ir 
Japonija susitarė mažinti 
prekybos varžymą su ko
munistinėmis šalimis, bet 
Jungtinės Valstijos nepil
nai to laikysis.

Valstybės departme n t o 
žmonės sako, kad kiekviena 
NATO šalis elgsis, kaip jai 
yra geriausia. Jungtinės 
Valstijos mažiausiai darys 
atliuosavimo prekyboje. Jos 
visai neves prekybos su Ki
nija, darys daug išimčių ir 
su kitomis komunistinėms 
šalimis.

ELEKTRA,O NEDVASIA 
APŠVIETĖ MADONNĄ
Roma. — Kunigas Don 

Orione per 30 metų suko- 
lekthvo iš gyventojų vari
nius puodus ir iš jų nuliejo 
“Madonna della Guardia” 
40 pėdų aukščio stovylą. Ji 
pattatyta Tortona mieste. 
Laike, ceremonijų popiežius 
Pips XII ją apšvietė elekt
ros šviesa įjungdamas lai
dus Romoje.

JAU VISI RŪPINASI 
AFRIKOS TURTAIS

New Yorkas. — Jungti
nės Tautos turi specialią ko
misiją, kuri rūpinasi Afri
kos gyventojų reikalais. Ko
misija pagamino 200 pusla
pių raportą. Ten randame 
aprašymą Afrikos gamtinių 
turtų, kiek jie yra žinomi, 
ir pasiūlymą, kas reikėtų 

‘ten padaryti.

Čiang Kai-šekas stumia o
Ameriką j karą

Washingtonas. — Žmo
nės, kurie stovi arčiau pre
zidento Eisenhowerio ir 
Valstybės sekretoriaus Dul- 
leso, jaučia, kad Čiang Kai- 
šekas stumia Jungtines 
Valstijas į karą su Kinija.

Nuo 1949 metų, kada Ki
nijos liaudis ištrenkė Čiang 
Kai-šeko valdžią iš savo ša
lies, jis laikosi ant Formo
zos tik Amerikos karinio 
laivyno globoje. Per visus 
šiuos metus. Čiang Kai-še
kas garsiai šūkavo anie “in
vaziją Kinijon”. Kiekvienas 
supranta, kad jis neturėjo 
ir neturi tam jėgų, bet vis-

atmeta užmetimus
Washingtonas. —< New 

Yorko valstijos senatorius 
Lives, pasinaudodamaskal
tinimais prieš James Hoffa, 
smarkiai užsipuolė ant iš
vežioto jų (teamsters) unp 
jos. Šios unijos vice-prezi- 
dentas H. Gibbons atkirto 
senatoriui. Jis klausia: ka
da ir kur senatorius užgyrė 
darbininkų unijas ir jų va
dus?

Toliau Gibbons klausė: 
Nuo kurio laiko senato
riams taip labai parūpo 
darbininkų gerovė? Ir ko
dėl senatoriai nebaudžia 
fabrikantų, kurie papirki
nėja tūlus unijų vadus?

MAROKO IR TUNISIJA 
ĮTEIKĖ PROTESTĄ

Paryžius. — Maroko ir 
Tunisijos ambasadoriai įtei
kė Francūzijos. vyriausybei 
protestą. Protestuoja prieš 
persekiojimą šiaurinės Af
rikos žmonių Francūzijoje. 
De Gaulle vyriausybė už
draudė afrikiečiams pasiro
dyti po 19:30 vai. vakare Pa
ryžiaus gatvėse.

IZRAELIS NORI 
DAUGIAU GINKLŲ

Tel Aviv. —• Izraelio 
premjeras D. Ben Gurion 
atsikreipė į Jungtinių Vals
tijų žydus, kad jie darytų 
spaudimą į Washingtono 
valdžią. Jis ragina savo 
tautiečius reikalauti, kad 
JAV suteiktų daugiau Izra
eliui naujausių tankų, sub- 
marinų, kanuolių, lėktuvų 
ir kitokių ginklų.

KRUVINAS 
SUSIKIRTIMAS 
VENEZUELOJE

Caracas. — Karinė jun
ta, kuri valdo Venezuelą. 
paskelbė, kad jai pavyko 
sutriuškinti sukilimą. Dvi
dešimt žmonių užmušta ir 
daugybė sužeista.

ką darė ir daro įvelti Ame
riką į karą su Kinija.

1955 metų pradžioje JAV 
Kongresas atidavė į prezi
dento rankas, klausimą 
spręsti: kiek Jungtinės 
Valstijos gali ginklų pagal
ba veikti išvien su Čiang 
Kai-šeku. Mūšiai Quemoy 
salų sritvje yra Čiang Kai- 
šeko viltis įvelti Ameriką į 
karą.

NEW DELHI. — Indijos 
premjeras Nehru sako, kad 
Quemoy priklaūso Kinijai 
ir turi būti jai sugrąžinta. 
Bet jis ragina taikos būdu 
išlyginti nesusipratimus.

DEAN ACHESON 
GRIEŽTAI PRIEŠ 
KARĄ RYTUOSE

Washingtonas. — Žymus 
demokratų vadas ir buvęs 
T r u m a no prezidentavimo 
laikais valstybės sekretorius 
Dean Acheson išstojo su 
griežtu pasmerkimu mūsų 
vyriausybės žygių Tolimuo
siuose Rytuose. Jis sako, 
kad Quemoy ir Matsu salos 
priklauso Kinijai ir kad jos 
nevertos nė vienos Ameri
kos gyvybės.

KINU ŪKYJE YRA 
95,000 ŽMONIŲ

Pekinas. — Kinijoje vals
tiečiai masiniai jungiasi į 
dideles, bendruomenes že
mės apdirbimui. Pirmiau 
jie organizavosi į kolūkius 
ir kooperatyvus, bet dabar 
jungiasi i dideles bendruo
menes. Liaoningo provinci
joje vienas ūkis turi 95,000 
žmonių.

■ _______

SUKURSTĖ BALTUS 
MOKINIUS

Van Buren, Arkansas. — 
Van Buren High School mo
kiniai pasiuntė telegramą 
gubernatoriui Faubus. Jie 
sako, kad skelbs streiką, 
jeigu negrai mokiniai bus 
siunčiami į bendrą mokyk
lą. Mokiniai grąsina varto
ti fizine jėgą prieš negrus 
jaunuolius.

BALTŲJŲ IR NEGRŲ 
RIAUŠĖS LONDONE
Londonas. —Vėl pasinau- 

jino baltųjų ir negrų riau
šės Paddington, Notting 
Hill ir kituose Londono 
priemiesčiuose. Baltieji 
bonkomis išdaužė negrų 
namų langus. Daugiausiai 
nukentėjo tie negrai, kurie 
yra atvykę iš West Indies 
salų.

TRENTON, N. J.-^New 
lersev gubernatorius Mey- 
ner kritikuoja vyriausybės 
politiką Tolimuosiuose Ry
tuose.
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Svarbesnieji įvykiai 
rugpiūeio menesį

NAUJAS KARO PAVOJUS. Nepavyko senojo pa
saulio šalininkams karinė intervencija į Artimuosius Ry
tus. Prieš Amerikos marinų iškėlimą Libanan ir anglų 
armijos dalinių pasiuntimą Jordanijon išstojo ne vien 
arabiški kraštai, bet beveik visas pasaulis. Prieš inter
venciją pasisakė Tarybų Sąjunga, demokratinės liaudiš
kos respublikos, Indija, Indonezija, Burma, Afrikos ir 
visa eilė Azijos šalių. .

Nepavyko angliškai kalbantiems interventams ir 
Jungtinių Tautų Asamblėjoje. Jie turėjo nusileisti ir pri
imti arabų šalių pateiktą rezoliuciją, kuri reikalauja ne
sikišti į arabų šalių vidaus reikalus ir artimiausiu laiku 
ištraukti interventų jėgas iš Libano ir Jordanijos.

Vos sumažėjo karo pavojus Viduržemio jūros basei
ne, kaip apie 10 Amerikos karinių laivų, iš Viduržemio 
jūros, nuplaukė į Tolimuosius Rytus. Valstybės sekreto
rius Dulles padarė pareiškimą prieš Kiniją. Na, ir prasi
dėjo mūšiai Kinijos pakraštyje Quemoy salų srityje.

• Quemoy ir Matsu salos, kurias Kinijos pakraštyje 
laiko Čiang Kai-šeko jėgos, yra nuo senų laikų Kinijos 
dalis. Čiangkaišekininkai, laikydami tas salas, ne tik tu
ri pagrobę Kinijos teritorijos dalį, bet jie nuo jų bloka- 
duoja Kinijos prieplaukas. Aišku, kad, jei ne dabar, tai 
vėliau Kinija turės apvalyti jas nuo čiangkaišekininkų. 
Bet Kinijai grūmoja Amerikos politikai. Kokią teisę mes 
turime kištis į Kinijos vidaus reikalus?!

GINKLAI IR MOKSLAS. Kongresas paskyrė apsi
ginklavimo reikalams beveik 40 bilijonų dolerių, tuo pat 
laiku federalinė vyriausybė mokslo reikalams per metus 
išleis tik apie 400 milijonų. Išeina, kad mokslui skiria 

. vieną doleri, o ginklams milijoną.

SUSIKŪLĖ 21,000 KARO LĖKTUVŲ. Net tikėti ne-I 
sinorėtų, kad Jungtinės Valstijos per penkerius taikos 
metus neteko 21,000 karinių lėktuvų. Taip paskelbė pati 
vyriausybė.

Išeina, kad į vieną dieną susikulia proporcionaliai 
po 10 lėktuvų. Tų nelaimių metu 6,300 lakūnų buvo už
mušti ir 11,800 sužeisti.

JAUNIMO REIKALAI. Jungtines Tautos surinko 
faktus apie įvairių šalių jaunimą.

Liūdna padėtis su Jungtinių Valstijų jaunimu, kurio 
tarpe platinasi palaidumas ir kriminalystės. Raportas 
žymi, kad jo blogumo “šaknys glūdi giliai amerikinės 
kultūros dirvoje”.

TARPTAUTINĖ PREKYBA. — Augantis nedarbas 
verčia ir Vakarų politikus keisti savo nusistatymą užsie
nio prekyboje. Washingtono įtakoje NATO nariai, ir kai 
kurios kitos valstybės, labai daug mašinų, fabrikinių dir
binių ir žaliavų neparduodavo Tarybų Sąjungai ir ki
tiems socialistiniams kraštams. Pamatavo, kad būk ta 
politika trukdanti tų šalių “gynybos pasiruošimą” ir“ ne
leidžia joms ekonominiai pralenkti kapitalistines .šalis”.

Bet lazda turi du galus. Aišku, kad varžymas preky
bos kenkė Tarybų Sąjungai ir demokratinėms respubli
koms, bet ta politika kenkė ir kapitalistinėms šalims. Juo 
mažiau jos pardavė socialistiniams kraštams, tuo dau
giau pas jas didėjo nedarbas.

Anglijai, Vakarų Vokietijai ir kitiems NATO na
riams reikalaujant, jau šimtai prekių nuimta iš draudi
mo sąrašo. Atrodo, kiek nors pagerės tarptautinė pre
kyba.

Tarybų Sąjunga seniai smerkė tą draudimą, kaipo 
abiejoms pusėms žalingą.

ATSIDARĖ SLAPTYBIŲ SPINTOS. Tik dabar pa
aiškėjo, kodėl Vakarai taip labai nusigando dėl įvyku
sios revoliucijos Irake.

Į Irako respublikos rankas pateko visi Bagdado ka
rinės sąjungos planai, jų tarpe slapti susirašinėjimai, že
mėlapiai ir agentų sąrašas Tarybų Sąjungoje ir Jungti
nėje Arabų Respublikoje, kurie ten šnipinėjo ir teikė 
Vakarams žinias. R. Allen rašo: “Revoliucija Irake pa
darė Vakarams daug daugiau žalios, negu šimtai priešo 
gabiausių šnipų”.

PIETINIAI REAKCININKAI ir vėl išstojo prieš in
tegraciją. Visų priešakyje yra Arkansas valstijos guber
natorius Faubus.

Jie atsisako klausyti federalinės valdžios ir Aukš
čiausio Teismo. Jie grūmoja uždaryti viešąsias mokyk
las ir žada savo vaikus leisti į “privatines” mokyklas.

Tokia rasistų politika!
Šią savaitę šalies Aukščiausias Teismas žada tarti 

galutiną žodį dėl Little Rock vidurinės mokyklos: įleisti 
jon 7 negrus moksleivius ar neįleisti?

Nekantriai lauksime, ką tuo reikalu teismas pasakys.
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MUMS TERŪPI TIESA 
IR FAKTAI

Rugsėjo 3 d. “Keleivyje 
J. D. Kaltina “Laisvę” 
skelbime
Mat, “Laisvėje’ 
buvo pasakyta, 
vis” rašė:

“Chruščiovas
Y o r k e,. J o

n 
pa- 

prasi manymo, 
rugp. 8 d. 

kad “Kelei-

jau New 
a P s a u g a i 

keli tūkstančiai slaptos ir 
uniformuotos policijos ap
statyta per kelis blokus 
apie Suvienytų Tautų na
mą”.

Girdi, tokio dalyko “Ke
leivyje” nebuvo.

J. D. nepasako, kad taip 
“K.” cituojamas buvo ne 
“Laisvės” redakcijos, 
“Skaitytojų balsuose”
no skaitytojo, kuris pasira
šė “Dzūko Vaiku”.

puldo jo autoritetą ir pasi
tikėjimą visuomenėje. Iš
kraipydamas “Keleivio” 
mintis “Dzūko Vaikas” ne 
gero, o žalos “Laisvei” pa
darė.

Mūsų bendradarbiai ir 
korespondentai turi žinoti, 
kad redakcija negali kiek
vieną jų sakinį ir žodį pa
tikrinti. Mes pasitikime, 
kad jūs rašote tiesą ir tik
tai tiesą. Jeigu ką nors no
rite cituoti, tai, susimilda
mi, atsargiausiai patikrin
kite, jog kiekvienas žodis 
yra teisingai paduodamas. 
Arba, dar geriau, kartu 
prisiųskite mums

Lakūnų Dariaus ir Girėno 
tėviškės keliais

Rašo Stasys
Nuo Skaudvilės, pro vais

kia žaluma trykštančias Že
maitijos kalvas, pro ban
guojančių kolūkinių javų 
laukus, ąžuolų ir klevų pa- 
unksmėje prigludusias so
dybas vieškelis vingiuoja 
Šilalės link. Čia vienoje, čia 
kitoje vietoje, iškyla naujų 
kolūkinių pastatų vaizdas, 
ryškėja kolūkinių gyvenvie
čių apybraižos.

Šilalės rajonas — įžymių
jų lietuvių lakūnų — Da
riaus ir Girėno tėviškė. 
Viename dabartinio rajono

pro -Nemuno” kolūkio lau
kus, per kuriuos raizgosi 
elektros laidai. Prieš keleįą 
mėnesių čia pradėjo veiljti 
elektrinė. Kolūkio visuome
niniuose pastatuose, Balsių 
ir Šilų kaimų kolūkiečių į 
pirkiose sužibo elektros 
šviesa.

O netoliese vienas iš ra
jone pirmaujančių Girėno 
gimtosios apylinkės “Var- 
sėdžių” kolūkis. Čia jau 
ryškūs kolūkinės gyvenvie
tės bruožai. Joje. įsikūrė Ju
zės Vaitkienės, Stasio Ku- 
zo, Zigmo Ivanausko ir ki
tų kolūkiečių šeimos.

Kolūkis pastaraisiais me- 
tais smarkiai padidino že
mės ūkio produktų gamybą, 
pastebimai gerėja kolūkie
čių gyvenimas.

O .štai ir Šilalė, pasipuo- 
kai jie gaus laišką’, išskris, susi naujais mūriniais na- 
Liepos 7 dieną atplaukiau | mais. Būriai jaunimo tel- 
į Londoną, iš kur pasiun-1 kiasi prie mašinų. Miestelio 
čiau laišką. Liepos 12 dieną gatvėse, prie telefono stul

pų keliuose kabo rodyklės: 
“Į jaunimo šventę”.

Iki Dariaus gimtojo kai
mo dar daugiau kaip tris
dešimt kilometrų. Prava-^ 
žiuojame Kvėdarną. PrSfe 
vidurinės mokyklos būre
liais vaikšto jaunimas, mir
ga studentiškos kepuraitės. 
Apie šį miestelį ir jo apy
linkes buržuazijos valdymo 
metais buvo kalbama kaip 
apie beraščių kraštą. Taip 
buvo iš tikrųjų. Beveik pu
sė apylinkės gyventojų pasi
rašydavo dėdami kryželį. 
Šiandien šis gėdingos pra
eities palikimas baigiamas 
išrauti.

Nuo Kvėdarnos praside
da miškai. Siauras keliukas 
kerta juos ir artėja prie 
Judrėnų.. Iš čia Dariaus 
gilėtasis kaimas pustrečio 
kilometro atstumu.

Pakeliui į Dariaus tėviš
kę pavejame aštuoniasde
šimtmetę senutę. Ji džiau- ’ 
giasi, kad senatvėje jos ne
užmiršusi valdžia, padėjusį 
suręsti pirkelę, aprūpintai 
duona. Įsikalbame su šia 
praeityje sunkią gyvenimo 
naštą pakėlusia buvusia 
grytelninke. Pasirodo, kad 
ji artimiausia Darių kai
mynė Marijona Savickienė.

— Aš jį dar mažiuką gry
bauti vesdavau, — prisime
na senutė, kai užsimezga 
kalba apie Stepą Darių.

— Daug, oi; daug metų 
prabėgo.

Taip, daug metų praėjo 
Ir gyvenimas toli nužengė 
pirmyn. Į buvusį užmirš
tą Žemaitijos kampelį vis 
plačiau veržiasi tarybinės 
kultūros šviesa.

Dariaus tėviškėje dabar 
veikia vidurinė mokyklą, 
pradėti įrengti kultūros na
mai, daugiau kaip 20 apy- . 
linkės kolūkiečių vaikų pf) 
karo išėjo aukštąjį mokslą. 
Tiesa, dar daug reikia pa
daryti, kad kolūkis sustip
rėtų, bet jau matyti, kad 
ledai pradedami laužti, kad 
žmonės dega siekimu išvys
tyti savojo kolūkio* ekono-

Laurinaitis
Stasio Girėno brolį Petrą. 
Septyniasdešimtmetis, bet 
dar guvus ir kalbus senu
kas, prisiminęs tragišką 
brolio mirtį, nusišluosto 
ašarą ir pradeda pasakoti.

Pasirodo, jog 1933 metų 
liepos mėnesį per Atlantą 
kelionę į tėvynę pradėjo 
abu Girėnai — Stasys ir 
Petras.

— Aš iš Niujorko išplau
kiau liepos pirmąją, — pa
sakoja Petras Girėnas. — 
Buvome susitarę su Stasiu, 
kad, atplaukęs į Europą, 
parašysiu jam apie orą vir
šum Atlanto, ir tik po to,

iškarpą, krašte — Vytogalos kaime 
tai mes patys patikrinsime gimė ir vaikystės dienas 
Visi darykime viską, kad! praleido Stasys Girėnas, ki- 

i visuomet tame — netoli dabartinio 
Priekulės rajono — Rubiš- 
kės vienkiemyje gimė ir au
go, o vėliau neretai lanky- atvykau į Klaipėda ir sugri- 
davosi Stepas. Darius.

^et “Laisvėje” butų
vie- skelbiama tiktai tiesa, tik

tai faktai.

Mums, terūpi i ak tai ir 
tiesa. Juk ir kvaila būtų 
primesti laikraščiui tai, ko | 
jame nėra pasakyta.

Pasirodo, kad m ū s u 7 v
“Dzūko Vaikas” apsilenkė 
su tiesa. Gaila, kad jo trum
pą rašinėlį įdėjome nepa
tikrinę, o nepatikrinome, 
todėl, kad tuo laiku po ran
ka neturėjome minėtos 
“Keleivio” laidos. Mūsų 
skaitytojas, matyt, pasi
skaitę ilgą editorialinį 
“Keleivio” (liepos 30 d.) 
straipsnį apie Chruščiovą ir 
savais žodžiais bandė trum
pai išreikšti savo mintį. 
“Keleivio” redakcija savo 
straipsniui buvo uždėjus 
klausimą ‘Nikita New Yor
ke?” Paskui sako: “Atrodo, 
kad galime jo sulaukti... 
Jau apskaičiuojama, kad 
mažiausiai 5,000 visokiam! 
šių policininkų, daugiausiai i pažangiečių . i* / Z1

JUK TIKTAI REIKĖTŲ 
NASSERĮ PASVEIKINTI 

j Chicagos menševikų 
“Naujienos” (rugp. 28 d.) 
per visą puslapį didžiausio
mis raidėmis suriko: “Alži- 
r-iečių sukilimui vadovauja 
Nasser. Tautinio išlaisvini
mo fronto štabo būstinė 
veikia Egipte. Nasseris su
kilėliams paskyrė savo pre
zidentinę algą”.

žau į tėviškę. Ir štai žinia
Valandėlę sustojaine dar 

Skaudvilės rajone esančia
me Upynos miestelyje — 
Upynos kolūkio centre. Įsi
kalbame su grupele jau pa
gyvenusių kolūkiečių. Dau
gelis jų buvę Stasio Girėno 
vaikystės draugai. Kolūkie
čių Simo ir Jono Jurgaičių, 
Janinos Sugintienės atinin- 

I tyje dar gyvi išliko jaunojo
. . . j Stasiuko veido bruožai, jo

Jei tai visa yra tiestų tai; ver-ijus |)Q.j,as simki Girė- 
uz tai juk reikėtų Jungtines šeim|()s daUa ■ 
A iinkii U i k I i Ir n IMinryiArabų Respublikos prezi
dentą nuoširdžiai pasvei
kinti. Mes gi niekur ir nie
kuomet nesame “Naujieno
se” skaitę tokio pasveikini
mo.

RUSŲ DIENRAŠTIS 
PRAŠO PARAMOS

New Yorke leidžiamas 
i rusų dienraš

tis “Russky Golos” buvo 
sušaukęs platų savo skaity
tojų susirinkimą, kuriame, 
matyt, buvo tartasi del la
bai sunkios laikraščio fi
nansinės padėties. Susirin
kimas nutarė pravesti fi
na1'1 siniam laikraščio su
stiprinimui vajų. Vajaus 
kvota dar nenustatyta. Bet 
laikraščio administrac i j a 
sako, kad nuo šio vajaus 
priklausys “Russky Golos” 
ateitis.

Jau seniai “Rusky Golos” 
beišeina mažyčio formato ir

civiliai aprengtų, turėtų 
brangią Chruščiovo gyvybę 
saugoti nuo galimų pasikė
sinimu”.

Mūsų “Dzūko Vaikas” iš 
to padarė savotišką išvadą 
ir pasakė, kad “Keleivis” 
sako, kad “Chruščiovas” 
jau New" Yorke”.

Mes visuomet reikalauja
me, kad mūsų koresponden
tai ir bendradarbiai laiky
tųsi tiktai tiesos ir faktų. 
Įdėjimas netiesos, iškraipy
mas kito minties bei nuo
monės tiktai kenkia laik-___________v_____ .
raščiui, žemina laikraštį, | tik keturių puslapių.

i Antanas Sungaila — vie
nas iš artimiausių Girėnų 
kaimynų. Jis pasisiūlo mus 
palydėti iki Girėno tėviškės. 
Vieškelis toliau rangosi jau 
Šilalės rajono laukais, šiuo 
keliu, ieškodami duon o s 
kąsnio, į tolimus užjūrio 
kraštus pradėjo keliones 
Girėnai. Išklydo jų keletas, 
o gyvas grįžo tik vienas — 
Petras Girėnas. Ir šiandien 
jis tebegyvena senajame Gi
rėnų šeimos lizde.

Sukame. į Stasio Girėno 
gimtąjį kaimą. Laikas ir 
pastarojo karo audra žy
miai pakeitė senąjį Vytoga- 
los sodžių. Nebėra jau Sta
sio Girėno gimtosios šiaudi
nės pirkios. Jos vietoje sto
vi mūrinis namukas.- Vietoj 
karo audros nušluotų sody
bų iškilo ir vis auga nauji 
kolūkiečių namai.

Girėnų sesers dukra Ja
nina Rimkienė, jau pagyve- dūsta senukus... 
nusi moteriškė, pakviečia

k— jie žuvo., — Girėnas nu
braukia ašarą, srūvančią 
per raukšlėmis išvagotą 
veidą, ir minutėlę giliai su
simąstęs tyli.

— Juk ir sėdo lyg į kars
tą, — jis susitvardo ir pa
sakoja toliau. — Paskuti
nius savo dolerius sudėjo, 
mes kiek galėjome pridė
jom, o radijo nupirkti nebe
įstengėme... O Stasys vis 
kalbėdavo apie radiją.

Kai mes klausėmės šių 
senuko žodžių, atmintyje 
atgimė 1933 metų liepos vi
durio dienos. Tūkstantinės 
darbo žmonių minios Kau- v
ne, išėjusios pasitikti lakū
nų... Du drąsūs aviatoriai 
su primityviausiu lėktuvu 
atsiplėšę nuo Amerikos že
myno ir iškilę viršum At
lanto... Ir čia pat Kauno 
ponai ir ponios, pasiruošę 
Dariaus ir Girėno vardais 
pažymėtomis etiketėmis kli
juoti cigaretes ir lūpų dažy
mo pieštukus, bet nė piršto 
nepajudinę, kad paremtų 
drąsius, lakūnus...

...Atsisveikiname su įžy
miojo aviatoriaus Girėno 
tėviške. Aukštai skrieja ta
rybinis lėktuvas. Senasis 
Girėnas prisidengia ranka 
nuo saulės ir žvelgia į šį 
puikųjį plieninį paukšti.

‘ — Kad Stasys, būtų ką 
nors panagaus matęs, atsi-

Kelias dabar vingiuoja

“JUOS LYDI LIETUVIU TAUTOS PRAKEIKSMAS”
Po šiuo antgalviu- Laisvės 

num. 76 ir 77 tilpo aprašy
mas, kaip lietuviškieji bu
deliai žudė masiniai nekal
tus žmones Kudirkos Nau
miestyje Antrojo pasaulinio 
karo pradžioje. Šiurpas ima 
skaitant tuos aprašymus. 
Net sunku įtikėti, kad žmo
gus gali taip sužvėrėti. Bet 
tai yra istorinis faktas, ku
ris amžinai pasiliks istori-

Iš visos eilės ten sužymė
tų pavardžių, kurie vadova
vo toms žudynėms, man 
bent trys yra ypatiškai ži
nomos. Todėl bent trumpai 
matau reikalą apie juos pa
kalbėti:

Juozas Jurkšaitis, kuriš, 
matoma, buvo vienas iš 
kruviniausių, yra kilęs iš 
beturčių šeimos. Aišku, So
vietų valdžia iš jo nieko ne
galėjo atimti, nes pas ki
tus tarnaudamas juk turtų 
nesukrovė. Jam galėjo dar 
ką nors duoti, tačiau jis pa- 
simojo visus Sovietų buvu
sios valdžios pareigūnus su
naikinti.

Jam pavyko su hitlerinė
mis gaujomis pabėgti į Vo
kietiją, o vėliau, kaip ir

daugelis panašių paukšte
lių, rado prieglaudą U. S. A.

Kitas žinomas tipas, tai 
Gudenas, buvęs K. Nau
miesčio vaistininkas. Jo li
kimas kol kas nėra žino
mas. Gali būti, kad nespėjo 
pabėgti ir turėjo už griekus 
pakūtą atlikti, o gal irgi, iš-

kambariuose. Nuolatiniais 
jo užeigos lankytojais buvo 
P. ir J. Puskunigiai, J. Liu- 
džius, J. Lukšys, J. Sabas, 
J. Žebrauskas. A. Tumosa, 
J. Andriušis, J. Stelmokas, 
J. Pustelninkas ir dar kele
tas draugų. Ir visi, kurie 

■ tik su juom draugavo, buvo

lykas eina apie man gerai 
žinomus dalykus ir neku- 
riuos net pergyventus įvy
kius, tai juos atidžiai per
skaičiau. Per visą tą ilgą 
raštą jis pasistatė save di-. 
džiausiu kankiniu, pasako
ja,, kaip kovojo net būda
mas kalėjime už darbo žmo-

mainęs pavardę, kur’nors pirštu caro žandarams pa- nių reikalus, kaip jis buvo 
slapstosi. Bet jo žmona su rodyti — išduoti, j „
šeima irgi gyvena Clevelan- giuu ar mažiau visiems te- j buvo kalinamas
i • 1 1 • t 1 1 - ~ i •• 1 4- 7^ 4-4 D z^4- 4*11 1 i 1 z-1 i I r', T X.' x vi r-i 4-/-\de. Žmona jau vedus kitą 
vyrą, iš ko galima spėti, 
kad jam nepavyko čion at
vykti.

Trečias žinomas tų žudy
nių dalyvis tai Vincas Le
vickis, iš amato buvo kny
gius (uždėdavo knygoms 
viršelius). Šis tipas 1905 
metų sukilimo laikotarpiu 
ir vėliau nudavė dideliu re
voliucionierium ir laisva
maniu. Jis buvo žinomas 
visiems tų laikų socialisti
niams veikėjams kaipo sa
vas ir sukalbamas žmogus. 
Todėl, progai pasitaikius, 
daugelis draugų pas jį užei
davo, o kartais net ir svar
biems pasitarimams ne vie
ną sekmadienį būrelis 
draugų, vieton pamaldų, vi
są tą laiką praleisdavo jo

ir dau- j sekiojamas, atvejų atvejais 
s ir teisia- 

ko nukentėti. Bet tuo laiku i mas. Iš viso to atsiminimų 
nė vienam nei į mintį neat- rašto yra tik tiek tiesos, 
ėjo, kad tai V. Leveckio kad jis buvo keliais atvejais 
darbas, nes jį irgi gana areštuotas, o būtų buvus 
tankiai areštuodavo. O tai dar ir kita tiesa, 
buvo daroma sužiniai, kad būtų prašęs, kad kalėjimo 
padengti jo niekšystes.

Pilnai tas paaiškėjo tik 
po revoliucijos. Žlugus ca
rizmui, liko rekordai, kurie 
juodu ant balto parodė, kad 
jis per eilę metų lošė šnipo 
išdaviko rolę. Man apie tai 
parašė vienas geras parti- 
jietis V. V., gimęs ir augęs 
K. Naumiestyje.

Pradžioje 1956 metų 
“Draugo” puslapiuose tilpo 
V. Leveckio “Atsiminimai 
iš 1905 metų neramumų”. 
Jie prasidėjo su pirmu tų 
metų “Draugo” num. ir bai
gėsi su num. 19. Kadangi da-

jeigu jis

i užpakalinės durys dėl jo vi
suomet buvo atdaros. O kad 
taip buvo, tai jau gerai ži
nomas faktas. Tiesa, jis bu
vo ir teisiamas, bet, kiek 
žinoma, jis niekuomet ne
buvo nuteistas.

Tai matome, kokie tipai 
čion subėgę mojasi “išlais
vinti” Lietuvą. Supranta
ma, ne visi čion karo at
blokšti dypukai yra tokie. 
Jų tarpe yra gana švarių- 
nesusitepusių, bet jie turė
tų, žinodami tokius niekšus,

Kai palikome ąžuolų pa
vėsyje prigludusią Dariaus 
tėviškę ir artėjome prie Ši
lalės, saulė jau krypo prlė 
horizonto. Bet “Vienybės” 
kolūkyje, ąžuolais pasipuo- 
šusiame kalnelyje tebesitę
sė rajono jaunimo šventė. 
Per kalnus ir šilus aidėjo 
išvaduotą darbą ir socialis
tinį gyvenimą šlovinanti * 
daina.

ant kiekvieno žingsnio de
maskuoti.

Lai budelius lydi Lį^u- 
vių Tautos prakeiksmai

2 p.-Laisvė (Liberty)—Antrad., rugsėjo (Sept.) 9, 1958



LAISVES REIKALAI

10.00

6.00

5.00

5.00

į Gražios paramos Laisvei 
neikė visa eilė gerų rėmėjų.

Tas padės laikraščiui per
gyventi sunkių j į vasaros se
zoną. Šiuo kartu dovanų 
įteikė sekantieji asmenys:

Martin Pond,
Long Beach, Calif. $20.00

Adomas Jesulaitis,
New York City

Viktorija Balkus,
Brooklyn, N. Y. .. 10.00

11. Williamson,
Huntington, L. I. . . 10.00

P. Kunz,
Brooklyn, N. Y. .. 10.00

Anna Mis wick,
Yonkers, N. Y. . . . 7.00

A. Zazas,
Lake Worth, Fla.......... 6.00
Baltimorietis ............... 6.00
C. Shwelnik,

Jewett City, Conn.
Peter Solow,

Grand Rapids, Mich. 6.00
Petras Satkus,

Brooklyn, N. Y. ...
Anna Krajewski,

Oxford, Mass............
Jonas Eitutis,

Cleveland, Ohio . . . 5.00 
Vincas Karlonas,

I Maspeth, N. Y. ....
4 Vladas Valangevicius, 

Maspeth, N. Y. ...
V. Janauskas,

Brooklyn,’ N. Y. ...
B. Marcinionis,

Waterbury, Conn.
Nellie Rakickas,

Kearny, N. J.............
A. Kunevich,

Maspeth, N. Y. . . .
F. Kuklis,

Wilkes-Barre, Pa. . .
Eks-Brooklynietis
P. Keval,

Washington, D. C.
K. Doveika,
Humber Summit,

Canada ....................
Geo. Kazlauskas,

Rochester, N. Y. ...
A. P. Mikalaus,

Brooklyn, N. Y. ...

5.00

5.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00
3.00

2.00

2.00

2.00

2.00

V. Rudaitis
Chicago, Ill...............

Ona Dulskienė,
Cleveland, Ohio . . .

Po $1.00: Mrs.
i Hellertown, Pa.; John Matu-1 lėmis žybsi vaikučių akys! 
įkas, Gardner, Mass.; A. Tamsa suvysto, supančioja 
žvirblienė, Binghamton, N. | rankas ir kojas. Tik vienam 
Y.; A. Jankeliūnas, New Mil-!Lįfam labai stiprios valios 
ford, N. J.; a. Bakevich, New .žmogui tepavyksta, nors ir 
Britain, Conn.; J. Raulinaitis,'

j Worcester, Mass.; Konst, čes- 
nienė, Waterbury, Conn.: F., 
K. Chereškai, Brockton,!

Ji grąžina akims šviesą
Šviesos netekti!.. Pasi

nerti beviltiškon 
2.00' aplinkui

P. Mataitis * žydi sodai, meilės kibirkštė-

2.00

į burn, Ill.; J. Kanišauskas,; 
! Baltimore, Md.; Sophie Put-' 
;rimas, B’klyn, N. Y.; F. Man-! 
’ kauskas, Tunkhannock, Pa.;; 
Anna Quater, New York City: 
Anna Karpovich, Methuen, 
Mass.; A. Sakalauskas, Sun i

Yurkonis, ; 
Kasparie- 
Pa.; C.,

O jeigu vietoj susiaurė- 
naktin, jusio kanaliuko įstatytum 

šviečia saulė, dirbtinį vamzdelį — ašari-
nę protezę? Ašaros šiuo 
vamzdeliu subėgtų į nosį, 
akis nustotų ašaroti. Vamz
deliai? Jų vietoje gydyto
ja pradžioje naudojo paukš
čio plunksnos drūtgalį, ta- 

kad 
plunksna nuo ašarų su-

neregint, aktyviau dalyvau-/čiau greit įsitikino, 
t i šviesiajame gyvenime.

Todėl akių gydytojus tei- mink š tėja, net ištirpsta, 
singa būtų vadinti šviesos Geresnes protezes—iš aliu- 
nešėjais.nešėjais. " minijaus arba sidabro. Pa-

l-r ši smuklkutė, truputį ėmusi išvalcuoto aliumini- 
pakimusiu balsu kalbanti jaus lakštelį, ji pati susuka 
gydytoja Ona Jaudegytė iš reikiamo dydžio vamzdelį, 

: i pažiūros* niekuo nesiskiria
nuo aplinkinių. Bet tai tik
iš pažiūros. Užtenka dieną-
kitą pabūti Klaipėdos res-

Ot publikinėje ligoninėje, ap-
; silankyti akių ligų skyriu-
:' je, palatose, pažiūrėti, kaip

j Valley, Calif.; B 
Kulpmont, Pa.; E, 
nė, Wilkes-Barre, 
Maslaviskiene, Detroit, Mich.
J. Vaivada, Rochester, N. Y. 
Julius Janauskas, PhiladeL|ji dirba, pagaliau perversti 
phia, Pa.; Antanas 
Toms River, N. J.

PRIETELIŲ KLUBAS
F. ir K. Chereškai. 

ton, Mass., $25.00.

jos sudarytus išgydytų li- 
I goniu albumus, — ir ši mo- 
i tens tavo akyse pradės pa- 
! stebimai augti.

Nekalbėsime apie kruopš- 
i tų ir įtemptą gydytojos 

visiems: darbą, apie neišmiegotas 
visiems! naktis, didžiules pastangas 
a r. d a i—tai juk savaime supran- 

Niekados nepasieksi 
rezultatų, jei ko

kurio vieną galą užlenkia. 
Kad būtų gražiau, ji užbai
gia rausvai nudažyta plat- 
masine “mėsyte” ir vamz
delį įveda į ašarų kanalą. 
Tokių operacijų Jaudagytė 
yra padariusi daugiau 
gu 30, ir visos pavyko 
ra i.

ne- 
ge-

Brock

ži rd ingai dėkojame
pasidarbavusiems . ir 
aukojusiems, kurių v 
aukščiau paduoti. j tama.

Prašome visų galvoti apie i žymesnių
šio rudens Laisvės vajų gavi-j nors neatsižadėsi, jei neati- 
mui naujų skaitytojų. Iš anks- ' 
to pasidarykime planus, ir ka- ! 
d a vajus bus paskelbtas, sto
kime i darbą. j

Laisvės Administracija

! duosi savęs visos užsibrėž- 
I tajam tikslui.

Darbai kalba
Tegul gydytojos darbai 

------------- —— . ; pasakoja apie ją pačią.
Karachi. — Indijos ir Pa- j Atsitinka, kad nuo kai

kistano delegatai susitarė Į kurių nudegimų bei sužei-
sienų reikale. j dimų susiaurėja ašarų ta-

------------------ i kai. Akys ima ašaroti,
Madridas.— Laviana ka-1 tinsta ir parausta, 

syklose įvyko sprogimas. | kinėja akių vokai. 
Nelaimėje žuvo 5 angliaka- i negali 
šiai. i lauke.

Voko operacijos
Kitas gydytoją išgarsi

nęs “stebuklas” — nudribu
sio akies voko operacijos.

Prieš trejetą metų iš Ma

jaudinosi ne mažiau už li
gonę. Juk ji pati dar neži
nojo efekto. Pavadžius pri
siuvo prie nudribusio voko 
antakio krašto ir išvedė 
juos per voko audinius į 
kaktos sritį.

Mergaitė į Mažeikius grį
žo sveika. Vokas pakilda
vo, ji galėjo mirksėti. Ope
racijos pėdsakų visai nesi
matė. Tik gerai įsižiūrėjus, 
virš antakio galima paste
bėti tris nežymius įdubi
mus: čia iš vidaus pusės 
pritvirtinti “pavadžiai.”

“Pavadžių” gaminimas 
taip pat turi savo istoriją. 
Pradžioje juos susukdavo iš 
lūpos gleivinės, iš rankos 
odos, tačiau dabar imamas 
tiktai ligonio u ž'k u 1 n i o 
sausgyslės pluoštelis.
Akių nudegimų gydymas

Nemažiau reikšmingas 
yra O. Jaudagytės pritai
kytas akių nudegimų gy- 
d y m a s krauju. Kartais 
akies ragena nuplikoma 
šarmais arba rūgštimis. 
Prieš kelerius metus darbi-

žeikių į Klaipėdą atvežė j ninkė S. įkrito į sieros sta- 
moksleivę Eleną G. Mer
gaitė graži, tačiau labai ne
laiminga: ji visai negalėjo 
atmerkti vienos akies voko, 
nors akis po tuo voku — 
sveikutėlė.

Panašiais atvejais būdavo 
sutrumpi namas viršutinį 
voką pakeliąs raumuo, ta
čiau rezultatai nelabai džiu
gindavo. Nudribusio voko 
raumuo likdavo neveiklus, 
ir sutrumpinti jo kažin kiek

uz- negalima. Gydytoja su gal- 
Sutrū- vojo voko judrumą palaiky- Jaudegytė 

Ligonis ti trimis raiščiais — “ 
ypatingai vadžiais.”

Operuodama gyd y t o j a' racijos Denigo būdu.

tinę. Labai apdegė visas 
kūnas ir abi akys. Gydy
toja vėl turėjo išspręsti sun
kų klausimą: ar taikyti 
įprastąjį Denigo būdą, kur 
lūpos gleivinė įsodinama į 
nudegusios akies junginės 
vietą? Šiuo būdu operuo
jant, dar nebuvo tekę maty
ti gerų rezultatų. Priešin
gai — ji pati matė, kaip 
vienas ligonis apako. “Ką 
daryčiau, jei pati būčiau li
gonė?” — paklausė savęs 

ir tuojau pat 
pa- nusprendė, kad sau ji nie

kados neleistų daryti ope-

M. Krupavičius ir jo išvaduotojai Ulmo teisme
. 300 liudininkų davė paro- 

'i/ymus Ulmo teisme (Vaka
rų Vokietijoje) prieš hitle
rinius žmogėdras, kurie Di
džiojo Tėvynės karo pra
džioje išžudė tūkstančius 
nekaltų žmonių — vyrų ir 
moterų, senelių ir vaikų 
tuometinio Tarybų Lietuvos 
pasienio ruožo miesteliuose. 
Vienas iš šių trijų šimtų 
liudininkų b u v o prelatas 
Mykolas Krupavičius, vai
ravęs Lietuvos politiką 
krikščionių demokratų vieš
patavimo laikais ir aktyviai 
padėjęs organizuoti 1926 
metais fašistinį Plechavi
čiaus - Smetonos-Voldema
ro perversmą. Mes neturi
me pilno Krupavičiaus pa
reiškimo teisme teksto ir 
^argu ar jis kam nors rei
kalingas. Mums užtenka 
tų krikdeminio ideologo 

^minčių,” kurios 
skelbtos Čikagos 
Iš šio marijonų 
mes sužinojome, 
siant nacistinius

buvo pa- 
“Drauge.” 
laikraščio 
kad tei- 
žudikus,

Krupavičius vėl paskelbė, 
jog “vokiečiai Lietuvoje bu
vo gyventojų sveik i n a m i 
kaip išgelbėtojai ir išlais
vintojai.”

Mums gerai žinoma, iš 
kur kunigas Krupavičius ir 
jo draugai laukė išsigelbė
jimo, nugalėjus Lietuvoje 
Tarybų baldžiai. Ne paslap
tis, kad tuos pat žodžius 
kuriuos Krupavičius tarė 
Ulmo teisme, rašė jo bend
ražygiai 1941 metais savo 
meilės laiškuose. Hitleriui 
ir Himleriui, Keiteliui ir 
Brauchičiui. Nauja yra tik 
tai, kad šis šlykštus šmeiž
tas prieš lietuvių tautą bu
vo pakartotas 1958 metais, 
įlįsiant tuos pačius dviko- 
$ žvėris, kurių Krupavi
čius kadaise laukė kaip 
“išgelbėtojų ir išlaisvinto- 
Jų-”

Kaip jie sutiko 
hitlerininkus

Krikščionvs demokratai 
ir liaudininkai, smetoni n in
kai ir voldemarininkai iš 
tikrųjų sutiko hitlerininkus 
kaip išvaduotojus. Sveiki
no okupantus buvę fabri
kantai ir bankininkai, dva
rininkai ir namų savinin
kai, kurie tikėjosi su hit
lerinių galvažudžių pagalba 
atgauti savo prisiplėštus 
turtus, perėjusius 1940 me
tais į Lietuvos liaudies ran
kas. Mykolui Krupavičiui 
šie išdavikai reiškia vienin
telius “Lietuvos gyvento
jus.” Kitų gyventojų, iš
skyrus fabrikantus ir dva
rininkus, jis niekuomet Lie
tuvoje nematė. Tai jis ir 
patvirtino Ulmo teisme.

Tiesa, Krupavičius bei jo 
bendraminčiai skelbia, kad 
jie 1941 m. birželio mėnesi 
nežinoję, kas tai per žmo
nės tie hitlerininkai ir ko 
jie atėjo į Lietuvą. Nete
kę jiems iki to laiko girdė
ti nei apie Hitlerio “Mein 
Kampf,” nei apie Reichsta
go padegimą, nei apie šim- 
tus tūkstančių Vokietijos 
koncentracijos stovyklų au
kų. Nebuvę jie girdėję ir 
apie Čekoslovakijos užgro
bimą, apie Norvegijos pa
vergimą, apie kruvinąsias 
hitlerininkų orgijas Pary
žiuje. Laikydami Hitlerį 
artimo meilės apaštalu, jie 
sveikino kaip angelus-išva- 
duotojus visus tuos Fiše
rius - Švederius ir Smitus - 
Hamerius, Bemes ir Kars- 
tenus, kurie Palangoje šau
dė iš kulkosvaidžių į pionie
rių stovyklą ir Jurbarke 
naikino žindomus kūdikius 
ant jų motinų lavonų. At
skleidžiant Ulmo teisme 
baisingus hitlerinių kaniba
lų nusikaltimus, Krupavi-

čius pats prisipažino, ką 
lietuviškoji buržuazija ir 
jos politiniai samdiniai su
liko 1941 metais kaip savo

Ambrazevičiai ir Škirpos, 
Krupavičiui ir Skvireckai, 
Raštikiui ir Plechav i č i a i 
puikiai, žinoma, suprato, 
ko hitlerininkai atėjo j Lie
tuva ir ko galima laukti iš 
šių išgamų, paske 1 b u s i ų 
žmogėdriškumą savo valsty
bine programa. Buržuazi
niai nacionalistai sąmonin
gai nuėjo tarnauti bude
liams ir ištikimai tarnavo 
jiems per visą okupacijos 
lakotarpį, dalyvaudami vi
suose jų kruvinuose dar
buose. ' 
tu” memorandume Hitle
riui- ir Brauchičiui atvirai 
kalbama apie tai, kad bur
žuaziniai naci 6 n a 1 i s t a i 
“įvykdė visą eilę sutartų su 
vokiečių karinėmis vyresny
bėmis uždavinių,” o Amb
razevičiaus “vyriausybė”, 
įvedusi rasistinius “Niurn
bergo įstatymus,” oficialiai 
prisiėmė atsa k o m y b ę už 
šimtų tūkstančių nekaltų 
žmonių nužudymą Lietuvo
je.

Tiesa, Krupavičius ir jo 
draugai vėliau nusivylė, pa
aiškėjus, kad hitlerininkai 
nenori iš jų tarpo pasirink
ti gauleiterių Lietuvoje, o 
tesiekia įjungti ją į Trečiąjį 
reichą kaip grynai vokišką 
sritį. Pats Krupavičius net 
pateko j koncentracijos sto
vyklą, kurioje, tarp kitko, 
ramiai pergyveno visą ka
rą. Bet nusivylimas įvyko 
ne dėl to, kad jie smerkė 
hitlerizmą ir jo žvėrišku
mus arba mėgino kovoti 
prieš okupantus. Apie to
kius mėginimus buržuazi-

niai nacionalistai nė negal
vojo. Jie buvo nepatenkin
ti tik tuo, kad hitlerininkai 
nutarė Lietuvą tvarkyti pa
tys, be kvislinginės vyriau
sybės pagalbos.

Jų viltis — hitlerininkai
Nepaisant to, buržuaziniai 

nacionalistai ir toliau visas 
savo viltis dėjo į hitlerinę 
Vokietiją. Net 1944 metų 
liepos mėnesį, kai Tarybinė 
Armija jau buvo pradėjusi 
vaduoti Lietuvą, vlikininkų 
1 a i k r aštpalaikis “Pogrin
džio balsas” rašė: “Lietu
viams yra du pasirinkimai: 
vokiečiai ar bolševikai. Mes 
pasirinkome vokiečius. Su 
lietuvių visuomenės nuomo
ne nėra reikalo skaitytis,

Žinomame “aktvvis- nes visuomenė visada klys-
ta. Vokietija nekapituliuos: 
mes galime išsigelbėti, tik 
eidami petys į petį su na
cionalsocialistine Voki eti- 
ja.”

Tuo būdu buržuazinių 
partijų šulai ne tik sveikino 
hitlerines gaujas 1941 m. 
birželio dienomis, bet iki 
paskutinių karo mėnesių 
žiūrėjo į Panerių ir IX for
to budelius, į išgamas, atsi
dūrusius Ulmo teisme, kaip 
į vienintelius savo gelbėto
jus, Kai vokiškieji fašistai 
uždraudė lietuviškiems bur
žuaziniams nacionalistams 
žaisti “vyriausybe,” išdavi
kai raminosi tuo, jog bude
liams ir toliau bus reikalin
gi liokajai. Nacionalistai 
padėjo hitlerininkams orga
nizuoti žemutinį okupacinį 
aparatą, aprūpino juos po
licijos viršininkais, burmis
trais, viršaičiais ir šiaip bu
deliais.

Stojęs prieš Ulmo teismą 
Kretingos policijos virsi; 
ninkas Lukys nebuvo vie
nas. Panašių Lūkiu pašiau-

Vadinasi, ir'šią darbihfri- tais ir pati ima abejoti sa
kę reikia gydyti kitaip. O vimi. 
jeigu po nudegusios akies 
jungine įleistų to paties li
gonio kraujo? Kraujas at
skiestų giliai įsigra ž u s i ą vieną jų prisiųstą laišką,— 
sierą, ir ragenos mityba pa- ir vėl atsiranda jėgų, tarsi 
gerėtų. Paėmusi iš ligonės | vandens atsigėrus iš gyvy- 
venos kelis kubiškus centi- bes šaltinio.
metrus kraujo, ji suleido po “Daug daktarų mane 

pra- gydė visokiu būdu ir daug 
kartų operavo, — rašo A. 
Steponaitis iš Vilniaus, — 
bet niekas negelbėjo, ir at
sisakė jie mane gydyti. At
vykau pas daktarę Jaude- 
gytę,. ši nenuilstamai dirbo 
ir man gražino akiu svei
katą...” ‘

Ir mes linkime gydytojai 
dar daug kam sugrąžinti

Tačiau užtenka at
siversti kurio nors ligonio 
pastabų knygoje įrašytą pa
dėką arba perskaityti bent

jungine, ir ragenos 
skaidrėjo. Šį gydymą pa
kartojo kelias dienas iš ei
lės. Akys atsigavo, ligonė 
galėjo skaityti.

Panašiu būdu — užaki- 
nėmis medikamentų injek
cijomis — galima gydyti ir 
kaukolės dėžės vidinius už
degimus. Atlikusi .eksperi
mentus su triušais, O. Jau-
degytė įsitikino, kad už - šviesą, 
akies įšvirkšti medikamen
tai greitai patenka į kau- Klaipėda 
kolės viduje esantį uždegi
mo židini. šis būdas buvo 
žinomas ir anksčiau, bet 
taikomas tik akių gydymui, 
tuo tarpu partašiai galima 
išgydyti net ausų uždegimą, 
įleidus už akies streptomici- 
no ar kitų antibiotikų.

Daug padėkos laiškų
Plačiai išgarsėjo gydytoja 

Jaudegytė. Pas ją atvažiuo
ja gydytis iš labai toli — iš 
Kalvarijos, iš Vilniaus ir 
Kauno. Net iš Rusijos, iš 
Tolimųjų Rytų važiavo li
gonis su ašarojančia akim, t

Išgiję jie atrašo daug pa
dėkos laiškų, siunčia jau
dinančias telegramas. Ir 
vis dėlto Onai Jaudegytei 
tenka kovoti ne tik su akių 
ligomis, bet ir su specialią
ja medicinos darbu o t o j ų 
spauda. “Kraujo terapijos 
kelias į spaudą buvo tikrai 
kruvinas,” — sako gydyto
ja. Kiek kartų ji aprašinė
jo savo patirtį straipsniuo
se, tiek kartų susilaukdavo 
iš “Sveikatos apsaugos” ir 
net iš “Viestnik oftomolo- 
gii” neteisingų arba nees
minių priekaištų. Straips
niai užsigulėdavo pas re
cenzentus ir vis nebuvo 
spausdinami . . .

O ligoniai vis važiuodavo 
Klaipėdon, išgydavo ir dė- 

brangiajai dakta
rei už akių šviesą.”...

’Tik po ilgo susirašinėji- 
toliau. j mo, j kurį įsijungė net ligo- 

• nines’ direktorius ir vyr. 
gydytojas, spaudoje pasiro
dė keli gydytojos-išradėjos 
straipsniai.

Ji kalbėjo konferencijoje
Tuo tarpu 1957 m. pabai

goje Leningrade vyko Visa
sąjunginė akių ligų gydyto
jų konferencija. O. Jaude
gytė ten irgi kalbėjo apie 
savo naujuosius gydymo 
metodus . Jos1 pranešimu vi
si susidomėjo, o ypatingai 
leningradietis prof. Polia- 
kas ir prof. Kaminskaja iš 
Maskvos. Juos labiausiai 
stebino tai, kad paprasta li
goninės gydytoja gali dary
ti tokias operacijas. Pasiū
lė jai atvežti parodyti ke
lis savo ligonius.

Po poros mėnesių Lenin
grado akių ligų gydytojų 
posėdyje Jaudagytė pade
monstravo tris ligonius, ku
rių kiekvieno abi akys bu
vo su proteziniais ašarų la
takais. Profesoriai stebėjo
si puikiais rezultatais, pa
linkėjo jai. dirbti dar dau
giau ir patarė šiuo klausi
mu rašyti didelį mokslinį 
darbą.

Gydytoja mokslinį darbą 
parašys. Ji ir toliau pasi
ryžusi nenuilstamai rūpin-

A. Baltruniene

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
HIDROELEKTROS IR 

MELIORACIJOS 
INSTITUTE

Kaunas. — Norėdami pa
dėti respublikos ž e m d i r - 
biams pagreitinti per daug 
drėgnų žemių nusausinimą, 
Lietuvos hidrotechnikos ir 
melioracijos mokslinio tyri
mo inst i t u t o darbuotojai 
siūlo įrengti laikinąją nu
sausinimo sistema.

Beveik pusantro milijono 
hektarų mūsų respublikos 
mineralinių dirvų, tame 
tarpe milijonas 200 tūks
tančių ariamos žemės, peri
odiškai būna šlapios. Ne
nusausinus neįmanomą pa
didinti šių dirvų derlingu
mo. Nežiūrint to, kad dre- 
navimo darbai metai iš me
tų plečiami, visgi nusausin
ti visam plotui reikės daug 
laiko. Instituto moksliniai 
bendradarbiai priėjo išva
dos, jog norint artimiausiu 
metu padidinti šių žemių 
derlingumą, reikia pritai
kyti laikinąją saus i n i m o 
priemonių sistemą. Laiki
nosios sausinimo sistemos 
schema palyginti paprasta. Že
miausiomis reljefo vietomis 
kas 100-200 metrų taisyk
lingais stačiakampiais iška
sami grioviai-rinktuvai, ku
rie sujungiami su vandens 
imtuvais-griovi'ais, upeliais * 
ir pan.

Grioviams - rinktUvams 
kasti ir atrankiniam vago- 
jimui institutas sukonstra
vo ir pagamino specialią 
mažų gabaritų griovi'akasę- 
va go tu va. Traktoriaus CD v-
traukiama, ji per valandą 
gali iškasti apie 800 metrų 
griovio.

gomis hitlerininkai naudo
josi visoje Lietuvoje. Ulmo 
procese buvo daug kalbėta 
apie hitlerininkų žvėrišku
mus Gargžduose pirmomis 
karo dienomis, kai nacistai kodavo 
čia sušaudė šimtus vyrų. 
Bet panašūs nusikaltimai j 
buvo vykdomi ir 1 " 
1941 metų rudenį nužudy- 
t ų j ų garždiškių žmonos, 
motinos ir vaikai buvo nu
gabenti į mišką prie Vėžai
čių ir sušaudyti. Skerdy
nes vykdė vietiniai šaulių 
sąjungos vadovai. Marijam
polės apskrityje taikingus 
gyventojus masiškai naiki
no “nepriklausbmos” Lie
tuvos armijos karininkai. 
Uniformuoti smeton i n i a i 
karininkai sušaudė tūks
tančius moterų Panevėžyje. 
Yra išlikusios net nuotrau
kos, padarytos pačių bude
lių skerdynių metu. Tūks
tančius tokįų liokajų nacis
tiniai budeliai susirado 
tarp Krupavičiaus ir Sme
tonos, Endzulaičio ir Sku
čo, Račio ir Povilaičio auk
lėtinių, išėjusių kruviną ko
vos prieš Lietuvos darbo 
žmones mokyklą “nepri
klausomybės” metais.

Atsistojęs Ulmo teisme 
greta savo “išgelbėtojų” iš 
gestapo gaujų, Krupavičius 
dar kartą demaskavo save 
ir savo politinius draugus 
iš “veiksnių” tarpo, prieš 
savo valią parodė išdavikiš
ką buržuazinių nacionalistų 
veidą. Bet kalbėdamas apie 
hitlerininkus kaip apie iš
gelbėtojus ir išlaisvintojus, 
jis tik priminė mums, ko
kia laiminga šiandien Lie
tuvos liaudis, išsivadavusi 
iš buržuazinių išdavikų 
jungo, dėka savo tikrosios 
išgelbėtojos ir išlaisvinto- tinka jos laimėjimus, kar- Ramiajame vandenyne, 
jos: Tarybų valdžios.

S. Leonas

Iš laiškii redakcijai
Rugpiūčio 29 d. “Laisvė

je” tūlas Mikas Mačionis 
giriasi turįs daugybę viso
kių knygų, bet, girdi, jos vi
sos nieko nereiškią prieš 
Bibliją! Bėda bus tame, 
kad * Mačionis, matyt, nėra 
tų knygų skaitęs ir studija
vęs. Net gal nėra skaitęs 
tos išpūstos' Biblijos.

Nors aš negaliu visai tai- 
sykliškai rašyti, vienok ne
galiu iškęsti nepaklausęs 
Miką Mačionį, ar jisai skai
tė Biblijoj 6-ame puslapyje, 
kur sakoma, kad “dievas 
sutvėrė” dangų ir žemę per 
šešias dienas, o paskiausiai 
—saulę ir žvaigždes? Tai 
kokios dienos galėjo būti be 
saulės ?

F. Zavis 
Bethlehem, Pa.

Londonas. — Mirė gene
rolas G. Martel. Jis buvo iš- 

i “B ren-Carier” • 
prieštankinių ginklų.

tis ligoniais, tobulinti savo radėjas
išradimus. L

Kai ji nuvargsta arba kai 
pastebi, kad kai kurie sosti- '■ Londonas. — Anglai 
nės gydytojai abejingai su- sprogdina atomines bombas
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IŠ MANO KELIONĖS PO GRAŽIĄJA ŽEMAITIJA TURTINGA AUTONO MINĖ
Rašo buvęs argentinietis 

J. Balčiūnas
MAŽEIKIAI

Važinėdamas po gimtąjį 
kraštą visur matau laukus, 
pievas, kalnelius, upelius, 
gražius miškus. Vasarą vis
kas žaliuoja ir dar labiau 
pagražina tėvynės gamtą. 
Neveltui kiekvienas mūsų 
net gyvendami užjūryje 
prisimena žaviuosius mūsų 
krašto gamtos vaizdus.

Grįžę į tėvynę radome 
tuos pačius gamtos vaizdus, 
tik neišvydome tų senų ba
kūžių, apdriskusių ir suvar
gusių kaimiečių. Visur ma
tyti statomi fabrikai, 
kyklos ir gyvenamieji 
mai.

Žemaičiu miestas Mažei
kiai smarkiai nukentėjo’ 
karo metu, daugiau kaip; 
pusė miesto gyvenamųjų ' 
namų ir visi žymesni pasta
tai buvo sunaikinti. Šian
dien Mažeikiai vėl atsista
tė.

Mažeikių kultūros 
bu o to j as Juozas 
kas man papasakojo, 
Mažeikių miesto biednuo- i 
menė seniau gyveno vargiu-į 
gai ir darbininkų dauguma' 
vykdavo į Latviją t___
ieškoti. Dabar mieste yra i 
linų, baldų, krakmolo fabri- i 
kai, alaus darykla,

1957—1958 m. yra 8 inter
natai, kuriuose gyvena 225 
mokiniai.

Mažeikiuose aplank i a u 
paminklą žuvusiems didvy
riams už Tarybų valdžią. 
Ant paminklo užrašyta: 
“Čia kritusioms kovoje už 
Tarybų valdžią 1918—1919 
m. atminti”.

Už kelių kilometrų nuo 
Mažeikių, Laižuvos kapinė
se ilsisi liaudies poetas Vie
nažindis, kurio dainas myli 
lietuvių liaudis. Jo daina: 
“Oi kaip gražus, gražus rū
telių darželis” plačiai žino
ma ir dainuojama.

Mažeikių ligoninė yra 
| puikiame, dideliame pasta
te. Čia dirba plačiai žinomi 
gydytojai: medicinos moks- 

■ lų kandidatas Erelis, Vy- 
: tautas Raginis, stud. Žilins- 
j kaitė.

Buržuaziniais laikais ap
skrityje veikė tik 1 ligoni
nė su 50 lovų, 2 ambulatori- 

' jos ir 5 gydytojai. Šiuo me- 
dar-'rajono ribose, kuris da- 

Kptmik- P)ar 3 bartus mažesnis už 
‘kad buvusią apskritį, yra 4 ligo- 

1 nines su 145 lovomis, tuber- 
■ I kuliozės dispanseris su 25 

j lovomis, 8 felčerių-akušerių 
dnrbo ' punktai, trys vaistinės. Dir- 

' ba 28 gydytojai. Visas me
dicinos personalas prašoka 

vilnų IM žmonių. Gydymas vi- 
karšykla, mezgykla ir kt | siems prieinamas, nemoka-

m o- i 
na

Nemaža lėšų skiriama kapi
talinėms statyboms. Pasta
tyta 4 aukštų vidurinė mo
kykla, spaustuvė ir prieš
gaisrinės depo pastatas, at
remontuoti kultūros namai, 
vaikų darželis ir kiti pasta
tai. Žymiai išaugo individu
alinių namų statyba.

Mažeikiu laikraščio “Ko
munistinis Rytojus” redak
torius supažindino mane su 
laikraščiu ir jo darbuoto
jais. Jis papasakojo, kad Ta
rybų valdžios metais Ma
žeikių rajono kultūrinis ly
gis žymiai pasikeitė. Bur
žuazinės santvarkos laikais ( 
Mažeikių apskrityje buvo I 
tik 3 bibliotekos ir vienas! 
kino teatras, o šiuo metu į 
rajone kultūros - švietimo ■ 

, įstaigų skaičius išaugo de-!
šimt kartų. Sumažėjo skir
tumas tarp miesto ir kaimo 
gyventojų. Liaudies dainos,' 
šokiai, meno saviveikla, į 
knyga, kinas, laikraščiai, 
radijas ir kitos kultūrinės 
priemonės tvirtai įaugo į | 
mūsų gyventojų buitį. Ra- i 
jone veikia saviveiklos ra-■ 
teliai: dramos 47, tautinių! 
šokių 35, chorų 13, senoviš- i 
kų šokių 7, ir muzikos 19, • 
nemažai sporto kolektyvų, i

i
Mokytojai ir mokiniai

Vidurinės mokyklos ins-! 
Pektorė Karpauskienė su
pažindino mane su mokyto
jais ir mokiniais. Buržuazi- j 
jai valdant, Mažeikių ap
skrityje dabartinio rajono 
ribose buvo tik 1 gimnazija 
ir keliolika pradžios mo
kyklų. Dabar Mažeikiuose 
yra vidurinė ir septynmetė 
mokyklos, kuriose mokosi 
1733 moksleiviai. Be to, 
darbininkų jaunimo viduri
nė mokykla su 149 moki
niais, medicinos seserų mo
kykla ir k t. Mažeikių rajo^ 
ne yra 36 mokyklos su 3,860 
mokinių.

Buržuaziniais laikais, Ma
žeikių rajonui švietimo rei
kalams buvo skiriama ke
lios dešimtys tūkstančių li
tų, o 1957—1958 m. paskir
ta net 4,101,800 rublių.

Buržuaziniais laikais nei 
prie vienos rajono mokyk
los n e bu o internato, o
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mas. Mažeikių ligoninės ve
dėjas gydytojas Burba su
pažindino su ligoninės pa
talpomis’ ir sudėtinga apa
ratūra.

Aš Argentinoje mačiau 
daug ligoninių, bet tokių 
įrengimų, švaros ir kultū
ringo ligonių aptarnavimo 
nesutikau, nebent tik bran
giai apmokamose turtuolių 
sanatorijose.

TIRKŠLIAI
Už 7 kilometrų nuo Ma

žeikių yra nedidelis mieste

Vidurvasario sapnas
Pasiraivė aušra—
Su uginga aistra

Nuo akių, nuo užkaitusio veido,
Nuo galvos, nuo pečių
Staigiu mostu plačiu 

Švitrų šydą rožinį atskleidė . . .
Nuo šalelės rytų,
Nuo gimtųjų kraštų

Dvelkė vasaros vėjas rytinis,—
Ir nustebęs dairaus,
Kaip ant žydro dangaus

Debesiukas ištirpo pūkinis ...
Ir kažkaip pajutau—
Pamačiau, supratau,

Kad aušra ir vėjelis lytinis—
Iš šalies tolimos,
Iš šalies mėlynos—

Tai kviesliai iš brangiosios tėvynės . . .
Ar naktinė tamsa,
Ar tau saulės šviesa,

Man mieloji tėvynė vaidenas:
Kvepia pievos, laukai,

Šnera ošia miškai,
Moja kaimas sukrypėlis s-enas.

Su Tarybų valdžia,
Su galybe didžia

Kelia talką draugai kolūkiečiai,—
Jau iš tolo regiu,
Kokiu ūpu smagiu 

Atvažiuot, paviešėt mane kviečia.
Ir kasmet vis labiau—
Švyti man įstabiau—

Tie žavingi, tie mėlyni toliai,
Vis tokie man savi,
Net ir saulė guvi

Vis labiau taip ir traukia namolei . . .
Aš svajoju menu—
Jau dabar gyvenu

Tarp bičiulių, draugų visa širdžia:
Dirbu, vaikštau su jais
Tais takeliais naujais,

Juos stebiu, naujas dainas jų girdžiu...
Jonas Kaškaitis

1958. VII. 30

Jūra
LIAUDIES REVOLIUCIJA
Pasikeitus šiandien jūra, 
Nebe ta mūša bangų: 
Nūn baisi, audringa jūra. 
Tik bangoms čia nebaugu.
Jūra anglimi pavirto,
Jūra—siaučianti ugnis, 
Skyla, griūva uolos tvirtos,* 
Jūra kalnus greit nuris.
Jūra niršta, auga bangos, 
Plėšo krantą jos piktai; 
Tolumoj perkūnas žvanga;
Virpčioja dangaus skliautai.
Tai banga dejonėj supas,
Tai kažkas kad sukvatos, 
Tai rauda atplyš nuo lūpų, 
Griausmas griaudžia nuolatos.
Jūra veržias į padangę;
Triukšmas kelia undines;
Juodas pyktis dangų dengia, 
Siundo vėtras ugnines.
Dievas pyksta: šventą jūros 
Miegą sudrumstė audra;
Baisios jėgos kyla, buriąs— 
Sostui vietos nebėra.
Sostas dreba, dievas bėga 
Pasitarti su tarnais;
Ir nusprendžia jūros jėgą 
Pažabot kariais šventais.
Dievo armijos muškietos 
Salvėm pliekia į bangas.
Žūsta tūkstančiai—jų vietoj 
Auga vėl tvirta jėga.
Auga narsios jūros jėgos, 
Tvirtas ryžtas jos moste; 
Dievo armija nebėga.
Užvirė kova rimta.
Šioj kovoj, Jauktoj, svajotoj, 
Gims ne vienas karžygys, 
Šioj kovoj tik degt, liepsnoti, 
Šioj kovoj tiktai ir krist.

Iš baltarusių kalbos vertė
’ J. Jakštas

L. 1905 m.

lis — Tirkšliai. Buržuazi
niais laikais čia buvo viena 
privatinė lentpiūve, bažny
čia, pradinė mokykla ir 
karčiama. Miestelio ir apy
linkės biednuomenė skurdo.

Hitlerinės okupacijos me
tais daug Tirkšlių gyvento
jų nužudyta arba išvežta į 
Vokietiją. Netoli nuo mies
telio yra gražus miškelis. 
Čia buvo sušaudyta 4,000 
žmonių. Jų tarpe daug se
nelių ir vaikų. Vokiškieji 
fašistai bėgdami sunaikino 
miestelį ir išgrobė gyvento
jų turtą.

Senas Tirkšlių gyvento
jas šiandien turi savo na
mukus, motociklus, dvira
čius.

Kolūkietis Antanas Giri
ninkas gano kolūkio galvi
jus. Turi nuosavą namelį. 
Mėnesinis uždarbis 1,200 
rub. Augina 9 vaikus. Vy
riausias 10-je klasėje. Pa
augę vaikai turi dviračius.

Iš mokytojos Danutės 
Kiaušaitės pasakojimo su
žinojau, kad vidurinėje mo
kykloje mokosi per 300 mo
kinių. Mokykloje dirba 21 
mokytojas. Mokykloje vei
kia biblioteka - skaitykla, 
pionierių kambarys, gau
sus sportininkų būrelis, mi- 
čiurininkai, meninė savi
veikla. :
ŽEMAIČIŲ KALVARIJA

Iš Mažeikių atvykome į 
pagarsėjusią Žemaičių Kal
variją. Vasaros metu toje 
cūdaunoje vietoje susiren
ka daug tikinčių žmonių. 
Čia stovi bažnyčia, keletas 
koplyčių, kurias senesnieji 
tikintieji žmonės ir dabar 
tebelanko.

Agronomas Karolis Pet
rikas man papasakojo įdo
mius faktus. Pasirodo, baž
nyčios klebonas buržuazi
niais metais valdė 80 h. že
mės. Miestelyje buvo 1 

pradinė mokykla, kurią lan
kė mažas skaičius vaikų. 
Na, karčiama stovėjo netoli 
bažnyčios.

Šiandieną “Žemaičų Kal
varijoje” randasi kolūkis 
“Varduva”. Agronomas su 
pasididžiavimu pasak o j o, 
kad kolūkis metai iš metų 
sparčiai žengia pirmyn.

Bekalbant prie mūs priė
jo kolūkietis Taujėnas. Jis 
Papasakojo, kad tarnavo 
už berną pas vietnius buo
žes. Didelis ir žiaurus buvo 
žmogaus išnaudojimas. Ko
lūkietis džiaugiasi, kad su
laukė šviesios dienos — ta
rybinės santvarkos. Jo vai
kai mokosi ir dirba. Buržu
aziniais laikais mokykla bu
vo prieinama tik buožių 
vaikams. Dabar kolūkyje 
visi vaikai mokosi viduri
nėje. mokykloje. Taujėnas 
turi nuosavą namą.

Vidurinės mokyklos di
rektorius Kazys Kupris pa
prašė manęs susipažinti su 
vidurine mokykla, moki
niais ir mokytojais. Visi 
puikiai atrodo ir gerai apsi
rengę. Kultūra aukšta, kaip 
kad ir kitose tarybinėse 
mokyklose. Mokytojų ir 
mokinių pageidavimą pa
tenkindamas papasakojau 
apie Pietų Amerikos lietu
vių gyvenimą, jaunimą ir 
mokslą.

K. Kupris man paaiškino, 
kad kolūkio vidurinėje mo
kykloje mokosi 256 moki
niai, juos moko 18 mokyto
jų. Be to-, kolūkyje randasi 
3 pradinės mokyklos, kultū
ros namai, biblioteka, ki
no teatras ir t.t. Mokiniai 
dalyvauja meno saviveiklos 
ir sporto rateliuose. Vaikai 
ir tėvai labai mėgsta kny
gas ir įaikraščius. Nėra 
tos šeimos, kad neskaitytų 
knygų ir laikraščių. .

(Bus daugiau)

Pasaulyje yra dvi žydų 
tautos valstybės. Palestino
je, prie Viduržemio jūros, 
yr'a Izraelis, kuris pasiskel
bė nepriklausoma valstybe 
1948 metais.

Tarybų Sąjungoje, Toli
muose Rytuose, prie Amū
ro upės, yra Autonominė 
Žydų Sritis.

Palestina senovėje buvo 
turtinga šalis. Jos žemė bu
vo derlinga. Bet žmonės iš
kirto miškus, negailestingai 
išnaudojo žemę — ėmė iš 
jos daug, o jai mažai da
vė. Todėl dabar visas tas 
plotas yra sunkus gyveni
mui. Už upes, ežerus eina 
varžytinės, nes stoka gėlo 
vandens. Žeme reikalauja 
daug trąšų, nes iš jos pirma 
buvo per daug paimta. 
Viešpatauja sausumos ir 
dvkumos. v

Iškasamu turtu mažai. 
Molis, šlynas, druska, tai 
svarbiausi iškasamieji tur
tai.

Izraelis yra subtropiškas 
kraštas. Sodai duoda citru
sų, figų, bananų. Ten sė
ja kviečius, miežius, sodina 
pomidorus ir alyvų me
džius. Bet stoka gėlo van
dens, be jo niekas neauga.

I

Palestina, tai istorinė žy
dų tautos vieta. Zionistai 
— kraštutiniai nacionalis
tai — stengiasi sukelti žy-

latos ragina vykti į “savo 
valstybę Izraelį.” Jie suke
lia daug finansinės para
mos tiems, kurie vyksta,.ir 
Izraeliui.

Jungtinėse Valstijose jie 
kiekvienais metais stengia
si sukelti šimtus milijonų 
dolerių Izraelio pagalbai. 
Jeigu ne ta išlaukinė pa
galba, tai Izraelis būtų la- 

: bai varginga šalis.
Izraelis maža valstybėlė. 

Jis užima tik 8,048 ketvir
taines mylias ir turi arti 2,- 
000,000 gyventojų.

Turtingas Birobidžanas
Tarybų Sąjungoje Auto

nominė Žydų Sritis kitaip 
yra vadinama Birabidžanu. 
Pastarasis pavadinimas ki
lo nuo dviejų didelių upių— 
Bira ir Bidžan, kurios teka

Autonominė Žydų Sritis 
yra du kartus didesne, negu 
Izraelis. Ji užima apie 16,- 
000 „ketvirtainių mylių. Ji 
yra daug kartų turtinges
nis kraštas už Izraelį.

Birabidžanas randasi 
Chabarovsko srityje, į vaka
rus nuo to didmiesčio, prie 
didžiosios Amūro upės. Iš 
šiaurvakarių pusės yra Bu- 
riano kalnai, apie,4,000 pė
dų aukščio. Jie sulaiko šal- 
t u s vėju5. Birabidžanas 
p a p 1 o k š t i lyguma, tik į 
šiaurvakarius yra kalnynų.

Vi-eną trečdalį šalies už
ima gražūs ir turtingi miš
kai. Auga eglės, pušys,
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Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iik 4 popiet.
NEWARK0 RAŠTINE ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. H. IKI 4 V. DIENĄ. 
SECOND AVE. RAšTINfi ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ. 

78—2nd Avė.
New York 3, N. Y.
ORcgon 4-1540 

832 N. 7th St. 
Philadelphia 23, Pa. 
WAInut 3-1747

ŽYDŲ SRITIS
ąžuolai, kedrai, baltieji ber- nyčios, konservavimo įstai- 
žai, amuriškoji liepa, kle- gos, saldumynų fabrikai ir 
vai, korko medžiai, riešut- tt. ;
medžiai ir daugelis kitokių.

Bira ir Bidžanas su savo 
įtakais yra vande n i n g o s 
upės, ir jos įteka į Amūro 
upę. Šiaurine Birabidžano 
puse teka didžiosios Urmu 
ir Tunguska upės. Visos 
jos, o ypatingai didysis A- 
muras, sudaro gerus van
dens kelius. Upės turtingos 
įvairiausia žuvimi.

Išilgai šią sritį eina Di
dysis Sibiro geležinkelis, 
kuris Birabidžane dar turi 
šakas į šiaurę ir pietus. 
Plentai ir vieškeliai geri.

Iškasami turtai
Autonominė Žydų Sritis 

yra turtinga mineralais. 
Yra aukso, sidabro, geležies 
rūdos, anglies, grafito, sur- 
mo ir puikiausio daugia
spalvio marmuro. Iš šios 
srities marmuras buvo nau
dojamas Maskvos požeminio 
susisiekimo (Metro) stočių 
išgražinimui.

Kasyklos yra gerai įreng
tos ir mechanizuotos.

Klimatas ir augmenija
Birabidžanas yra šiltes

nėje žemės juostoje, negu 
Lietuva. Jis ant tokios li
nijos, kaip Kijevas, Kroku
va, Praga ir Anglų kanalas. 
Bet žiemos yra šaltos ir 
sausos, o vasara neperkarš- 
čiausia. Į sritį veikia šaltas 
šiaurės Sibiro oras, o iš pie
tų subtropiškas vėjas.

Pievos geros, žemė labai 
derlinga. Sėja kviečius, ru
gius, avižas, linus, pupas, 
kanapes ir kukurūzus. So
dina: tabaką, bulves, cukri
nius runkelius, pomidorus, 
svogūnus, kopūstus ir tt. 
Ypatingai geri skanūs po
midorai.

Soduose dera obuoliai, 
kriaušės, slyvos, vynuogės 
ir kiti vaisiai.

Plačiai išvystyta bitinin
kystė. Viena bičių šeima 
duoda iki 150 svarų me
daus. Lietaus pakankamai, 
bet neperdaugiausia — i 
metus iškrinta apie 25 ar 
30 colių vandens.

Iš naminių galvijų augi
na karves — pienui, taipgi 
ožkas, avis, yra briedžių 
kolūkiai. Žemės apdirbi
mas moderniškas, pilnai 
mechanizuotas.

Pramonė - industrija
Industriniai centrai yra 

išilgai geležinkelį ir prie A- 
muro upės. Birabidžan di
džiausias miestas.

Veikia Dramos teatras, 
Medicinos Akademija, me
talo ir geležinkelių institu
tai.

Srityje yra gerai įreng
tos plytų gaminimo dirbyk- 
los, apie 20 medžio fabrikų, 
popieriaus fabrikas, audi-

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

11601 Jos. Cainpau Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TO’vnsend 8-0208

Gyventojai ir apšvieta
Gyventojų yra nedaug, 

tik apie 150,000. Ten ga
lėtų rasti vietos milijonai . 
žmonių ir laimingai gyven
ti. Gyventojus sudaro žy
dai, rusai ir ukrainiečiai. 
70 procentų dirba industri
joje, o 30 prie žemės ir žve
jybos.

1951 metais buvo virš 
100 pradinių mokyklų, 50 
septynmetinių, 20 aukštes
nio mokslo. Jas lankė 35,- 
000 jaunuolių. Dar buvo 
150 apšvietos klubų. Sritis 
turėjo 2 muziejus ir 40 bib
liotekų.

Eina du srities laikrašč
iai: vienas žydų kalboje, ki
tas rusų, ir keturi rajonų 
laikraščiai.

Iš istorijos l

Autonominė Žydų Sritįg 
suorganizuota 1934 m. ge
gužės. 7 dieną. Tarybų Są
jungoje gyveno apie du mi
lijonai žydų kilmės žmonių. 
Dabar yra jau apie trys mi-

*
H
Į 
I

I
* i

I 
1 

M

i

Organizuojant Autonomi
nę Žydų Sritį, tarybinė vy-1 
r i ausy bė suteikė progą žydų 
žmonėms vystyti savo tauti
nę kultūrą. Suprantama, 
ji žinojo, kad žydų kilmės 
žmonės masiniai ten neva
žiuos, nes marksistai jau 
seniai laikosi supratimo, 
kad įvairių tautų kilmės 
žmones sujungia vieta, eko
nominės sąlygos, kultūra ir 
žmonių papročiai.

Iš antros pusės, 1934 me
tais buvo žydų persekioji
mas Vokietijoje, Lenkijoje, 
Vengrijoje ir Rumunijoje. 
Įsteigimas Autonominės Žar
dų Srities sudarė vietą, kir 
galėjo persekiojamieji vyk
ti ir laisvai gyventi.

Bet, kaip neseniai nurodė 
Chruščiovas, zionistai, per- 
sigėrę individd u a 1 i z m u, 
priešinosi žydų važiavimui 
į Birabidžaną. Jie ne tik 
nepadėjo tiems, kurie ken
tėjo persekiojimus, bet at
kalbinėjo nevažiuoti į tary
binę šalį. Suprantama, kad 
toks jų nusistatymas įstū
mė daugelį žydų kilmes 
žmonių į nelaimę. Antrojo 
pasaulinio karo laiku hitle
rininkai išžudė apie 6,000,- 
000 žydų.

Jeigu ne zionistų tas an- 
ti-sovietinis nusistatymas, 
tai daug tų žmonių būtų iš
vykę į Autonominę Žydų 
Sritį ir išlikę.

Ir dabar zionistai stei> 
giasi užsimerkti prieš hitle- 
rizmo atgaivinimą Vakarų 
Vokietijoje. Bet jie nuolatos 
piktai puola Tarybų Sąjun
gą, ieškodami antisemitiz
mo, kurio ten nėra.

V. Sūnus.
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1241 Ashland Ava.
Chicago 28, Iii.
HUmbold 6-2818

121 S. Vermont St. 
Los Angeles. Callf. 
DUnklrk 5-6550
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MONTREAL, CANADA i Worcester, Mass. |
SPAUDOS PIKNIKAS 

ĮVYKSTA 14 d. RUGSĖJO 
OLYMPIA PARKE

L.L.D. 11 kuopos rūpes
čiu dar įvyksta mūsų tradi
cinis spaudos piknikas ir 
visas pelnas eis spaudos rei
kalams. Programą pildys 
Hartfordo Laisvės Choras, 
vadovybėje Wilma Hollis; 
Worcesterio Aido Choras, 
vadovybėje Jono Dirvelio, ir į 
mūsų garsusis duetas Ona 
Dirveliene ir Jonas Saba
liauskas. Akompanuos He
len Smith (Janulytė).

Taigi, dar kartą kviečia
me mūsų plačios apylinkės 
spaudos rėmėjus į šią dai
nų .šventę, kuri bus jau pas
kutinė šią vasarą gražiaja
me Olympia Parke. Mes 
ruošiamės, kad svečiams

į TRUMPAI APIE VISKĄ .
Rugpiūčio 17 Montrealo 

Lietuviu Sūnų ir Dukterų 
Pašalpinė Draugija turėjo 
išvažiavimą pas draugus 
Karalevičius—jie turi far- 
mą. Išvažiavime dalyvavo 
nemažas būrys narių.

Apart pasivaišinimo tyra
me ore, dar ir pasišoko ant 
pievelės. Tai buvo tikra 
lietuviška gegužinė.

Buvo ir svečių iš JAV. 
Tai buvę montrealiečiai, se
ni draugijos nariai, Maro- 
zai. Jie užkvietė montrea- 
liečius atsilankyti pas juos 
Miami, Fla. Taipgi buvo J. 
J. Vilkelių giminaičiai, Ba
lys ir Stela Bagdonai su šei
ma, kurie praleido atosto-

gyvenime, bet į jas niekas 
domės nekreipia.

šiais metais per pirmą 
p i r m ą pusmetį Kvebeko 
provincijoj iškasta aukso 
510,828' uncijos, $17,1.14,- 
780 vertės.

Dailės parodą, kuri tęsėsi 
6 savaites Dominion 
re, atlankė 100,000 
nu. 

4.

Skvė- 
asme-

tojų kuriniai.
Surinko M on trcalietis

Svečiuose pas laureatus
Susitikimas su Putinu
Ramiame D ruski n i nkų 

miestelio pakraštyje, ant 
Nemuno kranto, apsupta 
senų topolių ir įvairiaspal
viu gėlių klombų, stovi vie-

4 O 4 4 /

na iš gražiausių kurorto sa
li a t o rijų “Druskininkai.” 
Čia ir radome poilsiaujantį 
valstybinės premijos laure
atą, rašytoją V. Mykolaitį- 
Putiną. Rašytojas iš karto 
atspėjo mano apsilankymo 
tikslą ir, maloniai pakvie
tęs į svečių kambarį, pra

Sierakauskiu, su visais ki
tais romano personažais, 
kur gimsta “Sukilėliu” ant
rasis tomas. Medžiagos, 
ypač istorinės, tikrai daug.

gėlėmis pasveikino mylimą 
rašytoją.

Moters balse jaučiau pasi
didžiavimą turint tokį gar
bingą svečią.

Pas Ievą Simonaitytę
Kopdami girgždančiais

Svarbu tik ją gerai apdoro-. laiptais į antrąjį aukštą, iš-

v o mūsų gegužinėj.
Reikia pasakyti didelį 

ačiū valdybai už jos darbš
tumą sumosiant išvažiavi
mą. Būtų gerai, kad ir dau
giau tokių išvažiavimų bū
tų. Taipgi neikia padėkoti 

4 draugam Karalevičiam 
suteikimą vietos ir 
draugišką priėmimą.

ir darbų, dar geresnių, me- 
niškesnių kūrinių.

—Ką naujo jūs dabar ku
riate? — paklausiau.

—Rašau apie Simonaity
tę. Rašau tiesiog gaivališ
kai, skubu, todėl ir pa
vargstu bedirbdama. Jūs 
skaitėte mano knygą apie 
Aukštųjų Šimonių likimą. 
Laikui bėgant bus knyga ir 
apie Simonaitytės likimą. 
Pažadą turiu būtinai ište
sėti.

Prisi minėme rašytojos 
pažadą jos vienoje autobi
ografijoje: “Ir neprašoma 
parašysiu knygą, kaip aš 
atradau Naująją Žemę.”

Atsisveikinome. Besilei
džiant laiptais, rašytoja, 
matyt, vėl sėdo prie stalo— 
rašomoji mašinėlė sutarš- 
l:ėjo.

ti, teisingai, marksistiškai 
nušviesti tuolaikinius lietu
viu liaudies interesus. Ir 
kai, sveikatai sustiprėjus, 
grįšiu namo, tuoj pat vėl 
sėsiu prie darbo, atiduoda
mas visas jėgas ir laiką ro
manui rašyti. Tikiu, kad 
kitąmet šiuo laiku jis bus 
jau baigtas.

—O čia, sanatorijoje, ne-| 
tenka paimti plunksnos į 
rankas? — paklausėme ra-l 
šytoją. !

tolesniems
darbams, suteikia naujų jė- čia.

Esu labai dėkingas Ta- riais kadaise ir pradėjau!
I savo literatūrini kelią. Ku-i 

romano! rorte tikiuosi užbaigti pra- 
toma. dėta eilėraščiu ciklą “Pro

metėjas.”
...Atsisveikinome su lau-|si mūsų atsilankymo tiks-1 netrukus papuoš dvi daili-

girdome aiškų raš y t o j o s 
balsą: “Erika! Kas ten?..”

Supratome, kad rašytoja 
dirba. Trukdyti dirbančius, 
rodos, nemandagu, tačiau, 
pamatyti su plunksna ran
koje Ievą Simonaitytę, pa
tirti, kaip ji sutiko žinią

I apie premiją už geriausius 
I jos darbus—buvo labai įdo- 
' mu. Smalsu buvo sužinoti, 
įką naujo rašytoja ruošia 
i savo skaitytojams.

) kaipgi . . . Kasau ir Sutrepsėjus už durų, ra- 
Kuriu eilėraščius, ku-‘šomosios mašinėlės tarškė

jimas kambaryje nutilo.
—A, tai jūs atėjote pa-| 

žiūrėti mano šypsenos ir|patraukė naujas 
; džiaugsmo, — ėmė linksmai
| juokauti rašytoja, sužinoju-’jų sužinojome, kad šį tiltą

valstybinis
kiekvienas
atžymėji-

Lawrence, Mass.
Gerai pavyko mūsų drau

giška “parė” (o kada ji įvy
ko? — Red.). Visi draugai 
ir draugės po žaliuojančiais 
medžiais linksminosi, vieni 
su kitais šnekučiavosi Tu
rėjome svečių ir iš kitų ko
lonijų. Taipgi ture j o m e 
draugę Annę Krajauskienę 
iš Oxford, Mass., kuri tik 
ką sugrįžo iš Lenkijos. Len
kijoje ji praleido keletą mė
nesiu. Paskui buvo Čecho- 

; Slovakijoje ir Belgijoje pa-; 
į saulinėje parodoje. Ji par

ginsi St.! sivežė daug nutrauktų pa- 
L i n k i u | veikslų, kurie bus padaryti

I filmu.
Pakvietė draugę 

papasakoti
i porą va- 

atidžiai klau-

—Kiekvienas 
apdovanojimas, 
žmogaus darbe 
mas skatina jį

gu.
visko užtektu. Tikimės, kad I LYbų valdžiai, taip aukštai!

4 • ».,•••

jūs. mūsų kvietimą priimsit 
ir skaitlingai dalyvausit.

už 
toki

O. Vainienė 
Luke ligoninėj, 
draugei greitai pasveikti.

McGill universiteto psi-i Onutę 
ekologijos laboratorijos Dr. džius. jf kalbėjo 
P. M. Milner daro tyrinėji- landu. Visi 
mus su įvairiais gyvuliu- sėsį jį Lenkijoje kalbėjosi 
kais, norėdamas surasti, iš su daugybe žmonių. Sako, 
kur paeina proto ir nervų I kad ten dabar daug geres- 
ligos ir kaip iš jų išgydyti. ( ajg gyvenimas,

Tas mokslininkas sako, prieš karą. Visi turi laisvę, 
kad gyvuliai irgi protauja, ką nori, tai kalba. Buvo nu- 
Kaip ir žmonės. | ėjus į kultūros namus, ku

riuos Lenkijai pastatė ir)

lietingas, šis piknikas vis- 
tiek įvyks, nes salės yra 
erdvingos. Būtų smagu 
matyti, kad svečiai ir do va

įvertinusiai mano 
“Sukilėliai” pirmąjį 
Branginu šią didžią dova
ną, bet k a r t u jaučiuosi! 
įpareigotas dirbti dar dau-' 
giau ir visus savo 1 
darbo vaisius paaukoti mū
sų liaudžiai. 

4

Pas skulptorių
Druskininkuose dėmesį 

kurorto 
Iš vietinių gyvento-

_ y J.lu'i reatu sanatorijos kieme, lūs.—Laimėjusieji, tur būt, jninko J. Kėdainio dekora- 
kuiybinio pr|e varįeiįu mane sulaikė visi linksmi, o m a n o t a s| tyvinės skulptūros “Poil-

■ leistų. Tas padės sukelti 
daugiau pelno paramai mū
sų spaudos.

Dar primenu visiems: ne
praleiskit šios progos gir
dėti daug gražiųjų dainų, 

įspū-j nes abu chorai ir duetas | Kalinausku,

džiaugsmas jau antras, ir .sis” ir “Taika.”
Džiau-| Norėdami plačiau 

; giaus, atidavus savo “Vilių i ti apie J. Kėdainio 
! Karalių” skaitytojams, o Į bei naujus jo I

baltu chalatu apsįvi 1 k u s i 
moteris,

Nors dabar esu kurorte, • sesuo.
tačiau mano mintys dažnai! —Iš Vilniaus, tur būt?.
nuklysta į Vilnių, prie rašo-į Korespondentas?

' 1 ! —Vėlokai...—nusišypsojo kus šio aukšto apdovanoji

sužino- 
darbą, 

kūrybinius
■ dabar vėl džiaugiuos, sulau-1 sumanymus, grįžę Vilniun,

mojo stalo, kur aš kasdieni —Vėlokai...—nusišypsojo kus šio aukšto apdovanoji- užsukome pas jį į namus,
metų ji,. — Mūsų sanatorijos gy- mo. Toks didelis mano dar- didingai

matyt, medicinos dvigubai didesnis.

su daugybe žmonių. Sako,

negu buvo

yra pasiruošę, kad. mūsų 
geroji publika tokio gra
žaus dainavimo niekad ne
pamirštų.

Todėl dar kartą, tegul 
visi keliai veda 14 d. rugsė
jo į Olympia Parką!

kalbuosi su 1 8 6 
valstiečiu sukilimo vadais ventojai jau praėjusį sek-- bo įvertinimas vertas ir pakrantėje.

Mackevičium, madienį vakarienes metu su nuoširdžiausi© dėkingumo,

WORCESTER. MASS

stovinčius Neries
Radome daili- 

(Tąsa 6-tam pusi. )

Na, o religiniai vadovai! 1__ r___________ L,
tvrtina, kad žmogaus pro- i padovanojo Tarybų Sąjun-j 
tas paeina iš dūšios. Išeina, 
kad ir gyvuliai turi dūšią, 
ar ne?

Easton, Pa SPAUDOS PIKNIKAS
St. Steinber turi 63 mais

to parduotuves Montreale. 
^Apyvarta siekia 150 mili

jonų dolerių per metus. Ti
kisi į penkis metus atidary
ti dar 73 maisto parduotu-

ga. Tai didžiulis namas, 
kultūrinis centras.

Daugiau sužinosime i.š 
jos įdomios kelionės greitu 
laiku iš filmo, kuris bus pa
rodytas Maple parke.

Tas rodo, kaip auga stam
bus biznis, žinoma, išstum
damas daugybę mažu par
duotuvių iš biznio ir paleis
damas į bedarbių eiles jų 
savininkus.

Mirė J. Mulalis, Kazimie- 
s Z vines (pavardė sun- 

ir 
jų 

o

kiai įskaitoma. — Red.) 
F. Žilinskas. Užuojauta 
šeimoms ir giminėms, 
jiems amžinai ilsėtis.

Lauzon, Que., sustreikavo 
laivų statybos įmonių dar
bininkai, kuriose dirbo 20,- 
000 darbininku. Reikalau
ja pakelti uždarbį 35 cen
tais i valanda ir 40 valan
dų savaitės. Streikui vado
vauja CCCL.

Dabar jiems moka $1.28 
i valanda.

Kompanija grūmoja areš
tu, kurie drįs pikietuoti.

Spalio 5 d. įvyks LLD 37 
kp. ir LDS 125 kp. Maple 
parke šauni silkių parė. 
Bus visokiu lietuvišku ska
numynų. Po banketo bus 
rodomas filmas iš draugės 
Anne Krajauskienės kelio
nės po Lenkiją, Česhoslova- 
kiją ir Belgiją. Tikėtus įsi
gykite iš anksto.

S. Penkauskas

Oakville, Conn.
Graži gegužinė

Paskutinis užkvietimas 
ir pranešimas

Įsitėmykite visi ir visos: 
filmai iš Lietuvos bus pas 
mus rodomi šį sekmadienį, 
rugsėjo 14 d. Filmus rodys 
gerai žinomas filmininkas 
iš Brooklyn, N. Y., gerbia
mas Jurgis Klimas. Rody
mas. prasidės 3 vai. po pie
tų. Būkite laiku. Vieta: Lie
tuvių Piliečių Klubo apati
nė svetainė, 631 Walnut St., 
Easton, Pa. Įžanga nemo
kama,

Mes prašome visus-easto- 
niečius lietuvius ateiti ir 
pamatyti šiuos nepaprastus j 
filmus. Taipgi širdingai Į 
kviečiame lietuvius iš kitų 
artimų ir net tolimesnių ko
lonijų pasinaudoti šia nepa
prasta proga, k: 
Bethlehem, Wilkes 
Scranton 
ir būsite 
šių filmu 
girną.

Būkite sveiki. Iki pasima
tymo šį sekmadienį Piliečių 
Klubo salėje!

Barre, 
ir tt. Džiaugsitės 
mums dėkingi už 
parodymo suren-

SEKMADIENI, RUGSĖJO

OLYMPIA PARKE
SHREWSBURY, MASS

Puiki Dainų Programa

c

Jonas Sabaliauskas
Tenoras

Hartfordo Laisves Choras
Worcester i o Aido Choras

14 SEPT

Ona Dirveliene
Sopranas

pūs graži gegužinė gražia
me kaimelyje labai gerai 

gos konvencija, kurioje bus i Pav^^0;. Gegužinė įvyko i 
bandoma surasti būdus at-j )10 Zauiaicių isbudavota- j 
gaivinti šią partiją.

Vieni nori, kad Drapeau 
priimtų į Civic Action Ly
gą, kiti siūlo glaustis prie 
liberalu. Greičiausiai Moris 
Dupsse priims juos po 
on National sparnu.

Rugpiūčio 30-31 dienomis 
čia įvyks Social Credit Ly- engėjai

į me kaimelyje, kuris pava- 
dintas “Wagon W h e e 1, f 
Conn.”, ir randasi arti Falls

Ir garsusis musu duetas
ONA DIRVEIJENĖ ir J ONAS SABALIAUSKAS

Worcesterio Aido Choras, vadovybėj Jono Dirvelio

Prašome mūsų plačiosios apylinkės spaudos rėmėjus atvykti į šį tradicinį metinį pikniką 
gražiajame Olympia Parke.

Worcester, Mass.
Dai* vienas užkvietimas
Jau buvo plačiai garsin

ta, kad sekmadienį, rugsė
jo 14 d., Olympia parke pas 
mus įvyks didžiulis spaudos 
piknikas. Svarbu, kad šia
me piknike bus graži meni
nė programa.

Todėl visus ir visas kvie
čiame dalyvauti. Suvažiuo
kite lietuviai ne tik iš visų 
Massachusetts ir Connecti
cut kolonijų, bet ir iš Di
džiojo New Yorko. Padary
kime šį spaudos pikniką 
vienu iš sėkmingiausių.

Varde Komisijos
V. Žitkus

Ave. Tai stebėtinai gražus 
lietuviškas kaimelis. Su 
daugeliu teko pasikalbėti ir 
visi sakė, kad jiems prisi- 

i mena Lietuvos kaimas. Vie- 
der-'nas draugas sakė: Man at
tik 

Mont-

Uni-

Kvebeko provincijoj 
liūs šiemet neblogas, 
šienas kiek papuvo, 
realo distrikte daržovės už
derėjo, kas numušė kainas.

Joliette tabako valymas 
jau įpusėjęs.

Montreal Star sako, kad 
Anglijos kunigaikštytė lai
ke atsilankymo Kanadoj 
gavo dovanų $200,000 ver-

< O kiek šeimų Kanadoje, 
Kurioms daug ko trūksta jų

rodo, kad mes dabar randa- 
miesi Pūstapėdžių kaime. 
Jau sulaukė 93 metų am
žiaus ir dar gerai atrodo.

Parengimas buvo . malo
nus ir visiems patiko. Visi 
kartu pasivalgėme, įsigėrė- 
me, pasilinksminome, pasi
kalbėjome. Ir diena buvo 
labai graži. Visi dėkingi 
gaspadinėms už skaniai pa
gamintą^maistą, o gaspado- 
riams už gėrimus.

Vilkaviškis

Mes ruošiamės pasitikti jus su gražiausia dainų programa. Tai bus paskutinė šią vasarą dainų šventė pas mus.

5 p.-Laisve (Liberty)—An trad., rugsėjo (Sept.) 9, 1958

Hillsdale, N. J. — Aukš
tesnėje mokykloje pradėjo 
mokytis rusų kalbos.

LLD 11 Kp. — Rengėjai



Įvairios Žinios
Kairas. — Izraelis nepri- 

siunte savo atstovų į Jung
tinių Tautų komisiją tartis 
Gaza, srities reikalais.

Nice, Francūzija. — W 
Churchillas su savo žmona 
yra labai užimti. Mat, rug
sėjo 12 d. sukanka jų auk
sinė vedybų sukaktis.

Stockho'Imas. — Švedijos 
princesė Brigitta patapo 
gimnastikos mokytoja. Į 
metus ji gaus $956 algos.

Oslo. — Norvegijoje pir
mu kartu po karo yra tiek 
daug bedarbių. Jie gauna 
nedarbo apdraudą.

Damaskas. — Turkai, pa
sienio kariai, apšaudė Siri
jos karius Afrino srityje. 
Sirija pasiuntė Turkijai 
protestą.

Maskva. — 500 Donbaso 
mainierių yra sulaukę virš 
100 metų. Vyriausias iš jų 
turi 118 metų. Tarybinė vy
riausybė surengė jiems eks
kursiją po Ukrainą.

Buenos Aires. — 50,000 
skerdyklų darbininku pa
skelbė streiką. Jie reikalau
ja priimti atgal į darbą 
6,000 darbininkų, kurie bu
vo atleisti.

SERGA
Pažangiečio ir mūsų spau

dos ir organizacijų rėmėjo 
M. Simonavičiaus ž m o n a 
Amilija pasidavė ligoninėn. 
Jau ilgokas laikas, kai jos 
sveikata pašlijusi; dažnai 
lankė daktarus ir manė 
sveikatą tuomi pataisys, bet 
vietoj eiti geryn, sveikata 
pastaruoju laiku pradėjo ei
ti blogyn.

Antradienį, rugsėjo 2 d., 
Amilija nuvežta Long Is
land College ligoninėn. Ten 
bus daromi tyrimai ir gal 
bus surasta priemonės svei
katos pataisymui.

Long Island College ligo
ninė randasi ant Henry St., 
vienas skersgatvis nuo At
lantic Avė.

Lankymo valandos nuo 2 
iki 3 popiet ir nuo 7 iki 8 
vakarais.

Linkiu Amilijai greitai 
atgauti s v e i k a t ą ir vėl 
džiaugtis gyvenimu.

Draugas

Netiesiogiai sužinota, kad 
r i ch m on dh i 11 i et i s dranga s 
George Daugėla išvežtas į 
Kew Gardens ligoninę.

Smulkmenos dar nežino
mos. V.

LIETUVIU TARPE

vi-

DIDYSIS NEW YORKAS I bjauraus žmogžudžio

Šaunus buvo 
aidiečiu piknikas

Praėjusį sekmadienį 
Great Necke įvyko Aido 
Choro metinis piknikas. Jis 
buvo nemažas, gyvas ir 
linksmas. Su vyko daug ai- 
diečių draugų ir bičiulių.

V ado vau j ami m ok y toj os 
Mildred Stensler, aidiečiai 
puikiai sudainavo eilę gra
žiu dainų.

4, €■

Po miestą pasidairius
American Cancer Society, l pabaudos $2, nes jis 

kuri kovoja prieš vėžio ligą, j kad jam jau einant 
paskelbė, kad gavus $4,- 
330,340 auku. Iš tos sumos 
New Yorko miestui duos 
$768,000.

Nuo Naujų Metų iki da
bar New Yorke areštavo 1,- 
500 automobilių vairuotojų 
už girtą važinėjimą.

sakė, 
pasi

keitė šviesa ir policininkas 
be reikalo jį sulaikė.

Įvyko teismas ir magist
ratas Manuel Gomez išteisi
no Delaney, nes policinin
kas negalėjo įrodyti jo pra
sikaltimo.

Santa Barbara. Calif. — 
Demokratų kandida tas į j 
gubernatorius E. G. Brown • 
jau pradėjo kampanija. Re-! 
publikonai stato kandidatu 
senatorių W. Knowlanda.

Little Rock, Ark. —Cent
ral High School bus atida
ryta rugsėjo 15 d. Federali
nė valdžia ir gubernatorius 
Faubus mobilizuoja jėgas.

Maskva. — Sportininkas 
Valentinas Ivakinas iš 
“Spartako” komandos nu
baustas už girtavimą.

SVEČIUOSE PAS 
LAUREATUS

(Tąsa iš 5-to puslapio) 
ninką savo dirbtuvėje prie 
atviro lango, besigėrintį 
giedriu vidurdieniu...

Įsikalbėjome.
—Štai, žiūriu pro langą 

ir mąstau: toks puikus 
oras, o aš namie sėdžiu,— 
pasakoja dailininkas.— 
Reiktų kuo greičiau išva
žiuoti į kaimą ar prie staty
bų, kur žmonės, kur verda 
darbas, kur tiek daug kūry
bai. medžiagos. Juk tik kal
bantis su kolūkiečiais ir 
darbininkais, stebint jų gy
venimą ir darbą man ir gi
mė mintis sukurti tą skulp
tūrą — šiandieninio kaimo 
žmogaus paveikslą.

—Tą, už kurį jums pa
skirta respublikinė valsty
binė premija?

—Taip, “Kolūkio arkli
ninką.” Premija — tai ne
paprastai didelis mano kuk
laus darbo įvertinimas, ir 
aš tą įvertinimą visomis jė
gomis stengsiuosi pateisin
ti. Tarybų valdžia man su
teikė visas sąlygas vaisin
gai dirbti, vystyti savo ta
lentą.

Dailininkas valandėlę su
simąsto, paskui vėl tęsia:

—Taigi, negaliu išvykti 
ir gana. Sulaiko “Meliora
torius,” “Poilsis,” “Taika” 
—skulptūros, kurias turiu 
kuo greičiau užbaigti.

...Išėjom i gatvę kartu.
—Skubu į Dailės institu

tą, pas liaudies meistrus - 
drožinėtojus. Suvažiavo jie 
į kursus iš Įvairių Lietuvos 
kampelių. Reikia jiems pa
dėti, — ištiesdamas ranką, 
pasakė dailininkas.

(“Tiesa”).

Mrs. Elzbieta Z ižas 
durvasariu buvo išvykusi 
atostogų pas savo draugus 
Linkus, gyvenančius Long 
Island. Džiaugėsi, kad i.'bė
gus nuo didmiesčio šutros 
bus sveikiau. Tačiau liga 
užpuola neklaususi, kur gy
veni. Mr. Zizas buvo sun
kiai susirgusi. Keletą savai
čių gydėsi ligoninėje. Da
bar jau sugrįžusi iš ligoni
nės namo, pamažu sveiksta.

Atostogauja
Lili ja Kavaliau s k a i t ė, 

Laisvės admmistr a c i j o s 
darbuotoja - buhalterė, iš
vyko porai savaičių atosto
gų. Gabiai ir uoliai dirban
čiai sudėtingą ir labai atsa
kingą įstaigos darbą, poilsis 
yra reikalingas ir užpelny
tas.

Linkime jai malonaus po
ilsio. Tikimės, kad ir skai
tytojai kantriai palauks, 
jeigu tuo tarpu koks laiš
kas užtruks neatsakytas 
ar siuntinys nepakvituotas.

LLD I KP. NARIAMS
Mūsų kuopos susir inki

mas įvyks rugsėjo 11 d., Li
berty Auditorijos piatalpojie. 
Pradžia 7 vai.

Kaip žinia, Aido Choras 
baigė savo poros mėnesių 
vasariškas atostogas. Da
bar jis jau pradėjo savo pa
mokas. Pirmoji šį sezoną 
įvyko praėjusį penktadienį. 
Smagiai aidiečiai pradėjo 
sezonai Jie ruošiasi rudeni
niam koncertui, apie kurį 
bus smulkiau pranešta vė
liau.

Reikia priminti, kad da-! 
bar Aido Choro pamokos- 
repeticijos įvyks ketvirta
dieniais. Tai visi aidiečiai 
turi gerai įsitemyti. Rugsė
jo U-tos vakarą aidiečiai 
prašomi atvykti pusvalan
džiu anksčiau, 7:30, nes ti
kimasi kokios staigmenėlės.

Aido Choras prašo visus 
buvusius dainininkus 
jie grįžtų į chorą, 
kviečia ir kitus 
nos mėgėjus įstoti

Nėra gražesnio 
kaip dainavimas 
liaudies dainų! 

i. •

, kad 
Taipgi 

visus dai- 
i chorą.

lietuviu c

Draugas

Joseph J. Perrinis - 
kandidatas i Kongresą

Joseph J. Perrini, i.š 
Queens Village, yra demo- 
kratų-liberalų partijų sąra
še kandidatu i JAV Kon
gresą 4-ajame kongresinia
me distrikte.

4-asis distriktąs apima 
nemažą Queens- sritį, į ku
ria įeina ir Laisvės išleistu-

Mr. Perrini — dar jaunas, 
tik 51 metų amžiaus vyras, 
pilnas energijos ir žada, kai 
bus- išrinktas Kongresan, 
darbuotis už plačiųjų žmo
nių sluogsnių reikalus.

Yra susidaręs specialus 
piliečių komitetas—Citizens 
Committee, to Elect Joseph 
J. Perrini to Kongress. Ko
miteto adresas: 150-26 Hill
side Ave., Jamaica, N. Y.

Piliečiai, norintieji padė- 
! ti šiam kandidatui būti iš-

Valdyha1 rinktam, tesikreipia ten.

Kviečiame Į Banketą Pagerbimui
Jono ir Konstancijos Rušinskų

. Ilgamečiai menininkai ir veikėjai Amerikos lietuvių 
kultūriniame judėjime. Jų pagarbai yra rengiamas 
banketas, kuris įvyks sekmadienį, Spalio-October

5 d., Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Avenue, 
Richmond 'Hill, N. Y.

Rušinskai yra ne /tik veiklūs mūsų kultūriniame 
judėjime, bet ir asmeniškai malonūs žmones. Kur 
tik jie dalyvauja veikloje, moka gražiai susitaikinti 
su kitais, su kuriais jiems tenk veikti. Todėl jie yra 
visų mylimi ir todėl grupė menininkų ir visuomenės 
veikėjų rengia jų pagarbai šį banketą.

Kviečiame visus atsilankyti į banketą ir pagerbti 
Joną ir Konstanciją Rušinskus kaip menininkus ir 
visuomenės veikėjus. Prašome tuojau užsisakyti 
bankete vietą, nes svarbu iš anksto žinoti, kiek svečių 
bus bankete.

Pietūs bus duodami 1-mą valandą dieną.. Yra 
taikoma taip, kad ir iš toliau atvykę turėtų progą 
pasilinksminti ir pakankamai laiko sugrįžti namo.

Rengėjai pasirūpins patiekti gerus pietus, visi 
gero 
Aido

atsilankiusieji bus gerai pavaišinti. Apart 
maisto, bus ir meninė programa, kurią atliks 
Choras, vadovaujamas Mildred Stensler.

Konstancija Rušinskienė yra ilgametė Aido 
ro narė, su geru alto balsu, 
kai yra gabūs aktoriai.
pins sudaryti Rušinskų garbei gražią programą.

Cho-
O vaidyboje abu Rušins- 

Todėl Aido Choras p.asirū-

Rengėjai
“i

Plėšikai įsigavo į žydų na-
Sako, kad nuo dabar poli-j mą (Jewish Center) Lau- 

cininkai daugiau prižiūrės!reltone ir pačiupo $5,500. 
ypatingai ---------

Žinoma, tai 
tik klausi- sustojimo vietoje įvyko

automobilistus, 
“išsimetusius.” 
geras dalykas, 
m as, kokioje padėtyje bus 
tie girtų gaudytojai?

Kada plėšikai pačiumpa 
pinigus, tai nėra nuostabu, 
nes jie tam specialistai. Bet 
štai iš Long Island Cty Co
ca Cola fabriko jie pačiupo 
ne tik $9,400 pinigais ir če
kiais, bet kartu išsinešė ir 
1,000 svarų saugiąją spin-

Hudson upės pakraštyje 
West Haverstrow, buvo 100 
žmonių demonstracija.
visi vaikščiojo ant galvų I
užsidėję dirbtines “žuvis.”

Kada reporteriai teiravo
si, kodėl jie taip “pasipuo
šę,” tai demonstrantai at
sakė, jog nuo dabar jie tu
rės būti “žuvys” ir plaukio
ti skersai Hudsono upės. 
Mat, su rugsėjo 13 diena 
New York Central Rail
road Co. ketina sulaikyti vi
sus perkėlimo laivus (fer
ries). Dešimtys tūkstančių 
žmonių kasdien keliasi tais 
laivais į darbą ir atgal. Ir 
jeigu bus sulaikyti perkėli
mo laivai, tai kaip tada jie 
galės persikelti per upę?

Grand Central traukinių

•elektros laidų susijungimas. 
Keturi žmonės sužeisti, šim
tai pavėlavo pasiekti na
mus, kol elektros laidai bu
vo sutvarkyti.

New Yorko International 
orlaukio viršininkai sako, 
kad “jet” lėktuvas “Boeing- 
707” nesudaro didelio 
triukššmo ir todėl jis galės 
nusileisti į New Yorko or- 
laukius.

Suprantama, gyventojai, 
LUU| kurie arčiau orlaukio gyve- 
Jie na, sako, kad lėktuvas daro 

didelį triukšmą, bet kas jų 
paiso.

Atrodo, kad ne vien poli
cininkai turės daugiau dar
bo su “jaywalkeriu” gaudy
mu, bet ir teismai. George 
Delaney atsisakė mokėti

F. G. Beck susilaukė ne- 
srhagumėlio. Mat, būdamas 
bosas Laurdes Hydraulic 
Manufacturing Co., Farm
ingdale, susimylėjo su at
siskyrusia nuo v y r o F. 
Schivera. Meiles vaisius— 
gimė vaikutis. Kadangi 
Beck vedęs, turi žmoną ir 
tris vaikus, tai jie nuspren
dė mažąjį atiduoti valdžios 
globai.

F. Beck pašaukė policiją 
ir pasakė, kad savo automo
bilyje rado kieno tai pa
liktą vaikutį. Mažasis pa
imtas į Meadowbrook ligo
ninę ir gražiai auga. Bet 
valdžia rūpinosi s u ras f i 
tėvus ir surado.

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 “Laisvė”
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenės

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

Prašome Tuojau Užsisakyti
Knygą norime išleisti kaip galint greičiau. Tačiau tikrą 
’šleidimo 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, 
dėkite į voką ir siųskite “Laisvei.” Aiškiai parašy
kite savo vardą, nes jis bus išspausdintas knygoje.

Siųsdami Money Orderi ar čekį, 
išrašykite tik "LAISVI:’' 

ir hdresuoklte— >

LAISVĖ
♦ 110-12 Atlantic Avenue

Richmond Hill 19, N. Y.

žmogžudys, kuris peiliu 
nudūrė-užmušė gydyt o j ą 
Melvin Nimer ir jo žmoną 
Lore, dar vis nesurastas.

Nedorėlis buvo įsiveržęs į 
Nimerių namus (Cliftone, 
Staten Island) ir bandė pa
smaugti jų sūnelį. Kai šie
du vaiką gynę, jis juos už
mušė.

Kas tai galėjo padaryti? 
Kuriuo tikslu? Kol kas 
nieks nežino.

Netoli Nimerių gyv. buto 
buvo rastas peilis. Ant jo 
buvo truputėlis sukrekėju
sio kraujo likučių. Tuojau 
peilis buvo paduotas į labo
ratoriją, kad sužinoti, ar 
tas kraujas žmogaus. JI e t 
kraujo tiek mažai tebuvo 
pasilikę (ant peilio), kad 
neįmanoma buvo patirti.

Eina platus tyrinėjimas. 
Klausinėjami žmonės, ku
rie vienokiu ar kitokiu bū
du turėjo bet kokių reikalų 
su 31 metų amžiaus chirur
gu ir tiek pat metų amžiaus 
jo nužudyta žmona, bet vis 
dar be pasekmių.

Zulikystė ar gabumai?
Tai viekas tai kitas tele- 

•vizijos kanalas turi “labai 
įdomias programas”. Į jas 
šaukiami kontestantai, ku
riems statomi klausimai, ir 
tie, kurie pataiko atsakyti, 
gauna didžiules pinigų Su
mas.

Dabar paaiški tai. iog tų 
programų dalyviai iš anks
to esti apklausinėjami, kai 
kuriems jų (kurie progra
mų vadovams patinka), su
teikiami iš anksto į klausi
mus atsakymai, kad jie “su- 
bytytų” savo oponentus!

Dalykas atsidūrė pas 
miesto prokurorą Hoganą 
ir jis sako tyrinėjas visa tą 
“monkey biznį”. Kas iš tų 
tyrinėjimų išeis, nieks ne
gali pasakyti,

Bet dabar vis daugiau ir 
daugiau žmonių įsitikina, 
kad visokie “mokyti žmo
nės,” kurie į per televiziją 
pastatytus klausimus (daž
nai labaį painius) teigiamai 
atsakinėdavo, nebuvo jau 
tokie mokyti!..

Dalis žmogių - stebėtojų 
taip buvo galvoję ir anks
čiau.

PRANEŠIMAI
CHESTER, PA.

Vytauto Lietuvių Pašalpinis Klu
bas rodys iš Lietuvos filmą sekma
dienį, rugsėjo 14 d., 7 vai. vakare, 
Klubo svetainėje, 339 E. 41h St.

Klubas kviečia visus lietuvius i 
atsilankyti ir pamatyti šį svarbų 
filmą. (87-88)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks I 

rugsėjo 10 d., 8 vai. vakarė, 408 
Court St. Nariai dalyvaukite, ka
dangi vasaros laiku neturėjome su
sirinkimų, tai dabar pasidarė daug 
svarbių reikalų. Išgirsime delega
tų raportus iš 13-to Seimo, 'įvyku
sio Pittsburghe. Po susirinkimo tu-! 

j vėsime gimtadienių minėjimą. Kvic- į 
čiame ir nenarius dalyvauti.

(85-86)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. mitingas įvyks tre- 

čiadien'į, rugsėjo 10 d., 7:30 vai. 
vak., Liberty Auditorium, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill.

Visi kuopos mariai kviečiami da
lyvauti. Reikės aptarti kai ku
riuos kuopos reikalus. Valdyba

(85-86)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras važiuoja į Wores- 

terį dalyvauti spaudos piknike, rug
sėjo 14 d. Autobuse vietos dar yra.' 
Kelionė j abi pusi tik $1.50. Kvie
čiame važiuoti kartu. Išvyksime 12 
vai. dieną, nuo 153 Hungerford St. 
V. K. (85-87)

BROCKTON, MASS.
Rugsėjo 14 d., rengia Liet. Kny

gynas ir LLD 6 kp.
Rugsėjo 21 d., rengia Cambridge 

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas.
Piknikuose bus gerų valgių ir gė

rimų, muzika ir kas tik piknikui 
įeikalinga.

Paieškojimai
Ieškau giminių: Šimonis (šmans- 

ki) Jieva, arba jos sūnūs Jurgis ir 
Ričardas; Waitches Benis, Waitches 
Julius arba jo sūnus Leonardas. Jie 
anksčiau, iki 1938 m., gyveno Chi- 
cagoje. Po karo esu rašęs keletą 
kartų, bet laiškai grįžo. Būsiu dė
kingas už pranešimą. Šimonis, An
zelmas, s. Jono, Gerosios Vilties g. 
11%, Vilnius, Lithuania, USSR.

Aš, Kokanskienč Zabelė, ieškau 
savo dėdės William Trakimo arba 
jo sūnų Williamo ir Juozo. 1948 m., 
jie 'gyveno Old Forg (?—Admin.). 
Dabar vėl noriu susirašinėti. Jų ad
resą pamečiau. Žinantieji apie juos 
praneškite, iš anksto tariu ačiū. 

• Kokanskieriė Zabelė, Daugų rajonas, 
Dusmenų paštas, Jurgionių kaimas, 
Lithuania, USSR.

Jau laikas visur rūpintis 
žieminiais parengimais. Iš 
rudens parengimai visada bū
na sekmingesni.

MALE and FEMALE

UNITED
Nori Matyti Jus!

. Namų Ruošos Darbai: 
Rūkoriams, Kambarių Tvarkytojams, 

Namų Darbininkams, poroms.
UNITED AGENCY

5 East 59th St. Tel. PLaza 5-6700
(87-89)

Help Wanted—Female
REIKALINGA MOTERIŠKE 

namų aptarnavimui, kaip 
pagelbininkė. 
vas namų darbas, 
muose. 
gamint 
Queens

motinos 
Guolis vietoje, leng- 

inžinieriaus na- 
Privatiniai namai, valgių
nereikia. Mylinti vaikus, 

srityje, $100 i mėnesį.
Laurelton 7-8809

(87-89)

HELP WANTED MALE

REIKALINGAS
Patyręs

Chief Dietitian
Kreipkitės į administratorių

MESSENA HOSPITAL
MESSENA, N. Y.

(87-93)

599

1

IŠPADAVIMAS
Naujų ir Mažai Vartotų 

Vyriškų Žieminių Baltinių.
Pertaisymai Veltui.
LUTA CLOTHING

W. I87th St. (St. Nicholas Ave.)
IRT 191st St.

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•06^*06*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St
4.4.4»4»4»4'4‘4‘4i4‘4*4*4»4,4i4i4i<,4'4,4*4*4*4,4‘4

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

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