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KRIS LA I Chruščiovas Elsenhower mi:
Malonus kvietimas. 
250 metų!
'Konstancija Stanevičienė.
Dėl tŲ “koncesijų.” 
JT asamblėja.

Rašo R. Mizara

Lenkijos ambasadorius Wa
shingtone, Romualdas Spa- 
sovskis, prisiuntė malonu kvic- 
1imą dalyvauti iškilmingame 
kameriniame koncerte, kuris 
Įvyks rugsėjo 20 d. Williams- 
l)urge, Virginijos valstijoje, 

r Programą atliks iš Varšuvos 
$ t v y k ę s Vronskio styginis 
kvartetas.

Be kitų muzikos numerių, 
bus atliekami ir žymios Lenki
jos kompozotorės Gražinos 
Bacevičiūtės kūriniai.

Abejoju, ar aš bei kuris ki
tas iš mūsų pastogės galėsim 
dalyvauti : Willi a m s b u r g o 
miestas per daug toli nuo New 
Y orko.

Kokiu gi tikslu šią pramoga 
Lenkijos ambasada ruošia?

Šiemet sukanka 250 metų, 
kai iš Lenkijos į Jamestown, 
Va., atvyko pirmieji lenkų gy
ventojai. Tai sukakčiai apvai
nikuoti ir rengiamas šis kame
rinis muzikos koncertas, kurio 
publiką sudarys specialiai su
kviesti iš visos šalies žmonės 
— laikraštininkai, rašytojai, 
visuomenininkai, švietėjai ir 
kiti.

Prieš 250 metų Lenkija ir 
Lietuva buvo viena valstybė. 
w Labai galimas daiktas, jog 
apie tą patį laiką Į Ameriką 
atvyko ir lietuvių kartu su 
lenkais. Tačiau lenkai, būda
mi skaitlingesni, lietuvius “su
virškino” ir mūsų prosenoliai 
nepaliko čia iš ano meto jokių
savitų pėdsakų.

Kaip bebūtų, ši sukaktis tu
ri didžiulės reikšmes.

Beje, koncertas Įvyks Willi-
am ir Mary kolegijos Phi Be
ta Kappa Memorial svetainė
je, Williamsburg, Va.

Š. m. rugsėjo 4 dieną Cicero 
mieste, palei Čikagą, mirė vos j 
52 metų amžiaus sulaukusi;
Konstancija Stanevičiene

Velionė buvo Amerikoje au-

Pasitraukite iš Formozos, 
pripažinkite Kiniją

Washingtonas. — Mūsų 
prezidentas gavo naują il
gą laišką iš Maskvos nuo 
Tarybų Sąjungos premjero 
Nikita Chruščiovo. Laiškas 
kalba apie padėtį Tolimuo
siuose Rytuose.

Savo laiške prezidentui 
Eisenhoweriui premjeras 
Chruščiovas storai pabrėžia 
pavojų pasaulinei taikai. 
Jis kreipia dėmesį į Jungt. 
Valstijų vice - admirolo 
Smoot pareiškimą, kad 
Amerika prisidės prie 
Čiang Kai-šeko “nugalėji
mui komunistinės Kinijos”. 
Jis sako, kad tai yra provo
kacija. Jis sako, kad Ame
rikos valdžia daro klaidą, 
jeigu ji mano, kad trumpu

laiku galėtų “susidoroti” su 
Kinija.

Chruščiovas sako: “Už
puolimas ant Kinijos Liau
dies Respublikos reikštų 
užpuolimą ant Tarybų Są
jungos.” Tai gal bus ašt
riausias ir aiškiausias pa
sakymas visame laiške. Tai 
parodo, kad Kinija ir Tary
bų Sąjunga, ištikus susikir
timui, laikysis ir darbuosis 
išvien.

Jis pataria Amerikai pri
pažinti Kiniją ir ištraukti 
iš Formozos vandenų savo 
karinį laivyną. Girdi, negali 
būti ir nebus Tolimuosiuo
se Rytuose taikos, kol ten 
rasis Amerikos laivynas ir 
armija.

Norėtų, kad kongresas (Sumažėjo bedarbių 
padėty rasistams skaičius Amerikoje

FORDO DARBININKAI STREIKUOS!
Sekretorius Dulles vėl 
rūsčiai grūmoja Kinijai

Washingtonas. — Praė-’pakartojo, kad Amerikos 
jusį antradieni valstybės, karinės jėgos bus panaudo- 
sekre torius Dulles laikė tos prieš Kiniją, jeigu Kini-j 
spaudos konferenciją, ku- ja pabandytų jėga atsiimti] 
rioje jis dar sykį plačiai tas salas ir Formozą. 
dėstė vyriausybės nusista
tymą Tolimuosiuose Rytuo
se. Atsakinėdamas į ko
respondentų klosimus, jis 
pabrėžė, kad “mes negali
me derėtis su Kinija dėl

Iš kitos pusės, jis davė 
suprasti, kad Amerika lau- ., . 
kia derybų tarpe ambasa-lSUS1 arimo 
dorių Varšuvoje. Jis taipgi 
pastebėjo, kad mūsų vy
riausybė turinti tam tikrus!

Quemoy ir Matsu salų atei- toms daryboms pasiūlymus, I ",
nną salns nrilclOii^n knrin o-bli hiiti Inhni reikš-1 nenori patenK ntlties, nes tos salos priklauso kurie galį būti labai reikš- 

Nacionalistinei Kinijai,” t.Įmingi.
y. Čiang Kai-šekui.

Bet nieko nepasakė 
Jis vėl| apie tų planų prasmę.

Hanover, N. H. — Čionai 
kalbėdamas Floridos gu
bernatorius Collms sakė, 
kad Kongresas turėtų 
suvaldyti federalinius teis
mus, kurie stoja už mokyk
lų integraciją. Jis sakė, kad 
patenkinimui (geriau, iš
vengimui) Auksei a u si o 
Teismo nutarimo, Floridos 
valdžia yra nutarusi į vals
tijos universitetą įsileisti 
tiktai du ar tris negrus 
studentus.

Washingtonas. — Preky
bos ir darbo departmental 
paskelbė, kad per rugpjūčio 
mėnesį mūsų šalyje bedar
bių skaičius sumažėjo 200,- 
000. Per rugpiūtį viso be
darbių buvo 4,800,000. Pa
lyginus su rugpjūčiu 1957 
metų, tai dviem milijonais 
daugiau.

Teheranas. — Čia sudužo 
holandų lėktuvas. Dešimt 
žmonių užmušta, t

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
DU VAIKUČIUS

Big Bear Lake, Calif. — 
Rugsėjo 8 d. čionai užėjo 
audra ir lietus. Perkūnas 
trenkė į būdelę, kurioje bu
vo pasislėpę trys maži vai
kai. Du jų tapo ant vietos 
užmušti, o trečias sunkiai 
sužeistas. Ju tėvas Bob 
Reinhard buvo laivelyje ir 
matė savo vaikų žuvimą.

MŪSŲ INDĖNAI LAIKYS 
DIDELĮ SUVAŽIAVIMĄ
Washingtonas. — Rugsė- prezidentas Walter 

jo 15-19 dd. Amerikos indė- ther. x 
nai laikys suvažiavimą. Bus Į 
200 delegatų, kurie atsto
vauja 200,000 indėnų ir sep
tyniasdešimt genčių iš dvi
dešimt penkių valstijų. Jie 
tarsis, kaip apsiginti nuo 
išnaikinimo pavojaus.

i v

Saukiamas T. Sąjungos Sveikas patarimas

Kaltina Syngman Rhee
naujose provokacijose

Hong Kongas. — Čia bu- 
ivo girdėta Kinijos Liaudies 
Respublikos premjero Chou 

jEn-lai kalba, kurią jis sa
kė šiaurinės Korėjos amba
sados suruoštame bankete

gusi moteriškė, bet su lietu
vių pažangiuoju judėjimu la
bai artimai susijusi.

Per ilgus metus Konstancija 
kartu su drauge Dočkiene mū-‘ 
>u pramogose dainavo duetus. | 
Kaip dailiai jos dainavo !i 
Newyorkieciams "abidvi daini
ninkės taipgi gerai buvo pažįs
tamos, nes keletą kartų dai
navo jos ir pas mus—kartą 
Laisvės koncerte.

Pekine. Chou kaltino Pieti
nės Korėjos diktatorių 
Syngman Rhee ruošime 
naujų provokacijų. Jis sa
kė: Rhee ir jo talkininkai 
amerikiečiai klaidą daro, 
jeigu jie mano, kad savano
rių pasitraukimas iš Šiau
rinės Korėjos reiškia, jog 
Kinija savo k'aiminką palie-

ka “dievo valiai.” Jeigu 
Rhee pabandys vėl žygiuoti 
į šiaurę, jis susilauks dar 
skaudesnio smūgio, negu 
anais metais.

Chou En-lai kaltino Jung
tines Valstijas prievartos 
vartojime visame pasaulyje 
pasiekimui savo tikslų. Jis 
nurodė į Amerikos bazių 
buvimą kituose kraštuose ir 
į jos ginkluotas jėgas For- 
mozoj-e.

GAL AMERIKA SIŪLYS 
NEUTRALIZUOTI 

SALAS

Partijos kongresas
Maskva. —\ Komunistu 

Partijos Centralinis Komi
tetas nutarė sušaukti parti
jos 21-mą kongresą. Tai bus 
istorinis suvažiavimas. Jis 
įvyks, kaip viskas rodo, di
delių pergalių ir laimėjimų 
ženkle. Partijos sekretorius 
Nikita Chruščiovas išduos 
raportą iš Centralinio Ko
miteto veiklos nuo 1956 me
tų, kada įvyko istorinis 20- 
tas Kongresas.

Išaukime nurodoma, kad 
šiame kongrese daugiausia 
dėmesio bus atkreipta į bu
simąjį septynerių metų 
ekonominį planą.

Suvažiavimas įvyks 1959 
metų sausio mėnesį Mask
voje.

unijų nariams
Atlantic City, 

AFL-CIO prezidentas Geor
ge Meany davė gerą patari
mą visiems darbo unijų na
riams. Jis sako, kad jeigu 
nariai nori ąpvalyti savo 
unijas nuo trūkumų ir ko
rupcijos, tai turi lankyti lo
kalų susirinkimus ir daly
vauti jų veikloje.

Meany kalbėjo kepyklų 
darbininkų unijos konven
cijoje. Tai nauja unija, nes 
senoji tapo iš Federacijos 
išmesta, nes joje buvę įsi
galėję “gengsteriai”. Nau
josios unijos konvencijoje 
dalyvauja 300 delegatų. 
Pranešta, kad naujoji uni
ja jau turi 129 lokalus su 
77,000 narių.

Nedaug Amerikoje augusių 
lietuvaičių yra tokių, kaip ve
lionė Stanevičienė!

Lai ji ilsisi ramiai, o josios 
artimiesiems laisviečių vardu 
reiškiu nuoširdžią užuojautą!

Mr. Dulles mano, kad Toli
muosiuose Rytuose karo ne
bus. Girdi, jei Kinijos Liau
dies Respublika “bus gera,” 

•tai jis duosiąs jai koncesijų.
Kokių “koncesijų” Mr. Dul

les Kinijai gali duoti? Argi 
Kiniją jų prašo?

Ne koncesijų Kinijai reikia 
—reikia, kad JAV pripažintų 
Kiniją, reikia, kad sumegztų 
su ja diplomatinius ryšius; rei
kia Kiniją priimti į Jungtines 
Teitas, o čiang Kai-šeko kli- 
ką/išvyti laukan.

I^et ir Adlai Stevensonas sa
ko, jog Amerika privalo per-

nagrinėti savo politiką Toli
muosiuose Rytuose. Juo tai 
bus padaryta greičiau, tuo la
biau bus užtikrinta pasaulinė 
taika.

Rugsėjo 16 d. New Yorke 
atsidarys 13*-oji metinė Jungti
nių Tautų asamblėja.

Dalyvaus joje daug žymių 
diplomatų.

Iš Maskvos pranešama, kad 
šiomis dienomis iš ten išvyks 
didžiulė tarybinių tautų dele
gacija, kuriai vadovaus užsie
nio reikalų ministras A. Gro
myko.

Vienu svarbiųjų klausimų 
asamblėjoje ir bus Kinijos 
priėmimo į JT klausimas. Mr. 
Dulles, kuris, be abejojimo, 
pats dalyvaus asamblėjoje, 
čia ir turėtų padaryti tas 
“koncesijas” Kinijai.

Washingtonas. — Kalba
ma, kad Jungtinės Valstijos 
derybose su Kinija gali pa
siūlyti neutralizuoti Que- 
moy ir Matsų salas. Bet 
abejojama, ar Kinija su to
kiu pasiūlymu sutiks. Tos 
salos yra jos ir ji jas nori 
pilnai išlaisvinti.

NEĮTIKĖTINA!
8 m. amžiaus berniukas, 

Melvin, prisipažino, kad jis 
užmušė savo tėvus — D r. 
M. Nlimer ir žmoną — Sta
ten Islande! Kol kas polici
ja dar vis netiki jio prisipa
žinimui. Tebeina tyrinėji
mas.

Naujasis prezidentas 
žada rūpintis bizniu

Santiago. — Naujai iš
rinktas Čilės prezidentas 
Alessandri neslepia savo mi
sijos. Jis sako, kad jo vado
vaujama administr a c i j a 
stengsis patenkinti biznio 
reikalus. Jis sako, kad Čilė 
šiandien randasi sunkioje 
ekonominėje padėtyje. Už 
tai kaltė krintanti ant bu
vusios “kairiosios” valdžos, 
kuri buvusi pamiršusi biz
nio reikalus ir pataikavusi 
darbo žmonėms. Jis tai pa
taisysiąs.

Alessandri buvo konser
vatyvių partijos kandida
tas. Jis yra multimilijonie
rius. Jis yra prezidentas 
stambiausios šalyje popie
riaus kompanijos, kurios 
kapitalas siekia $50.000,000.

Streikas prasidės rugsėjo 17, 
jei nebus susitarimo I

Detroitas. — Jungtinės |se kartu paskelbti streiką. 
Automobilistų Unijos. (Uni- --- ---— —
ted Auto Workers) Pild.

i Taryta nutarė paskelbti 
I Fordo darbininkų streiką 
rugsėjo 17 d. rytą, jeigu iki 
to laiko nebus prieita prie 

dery bose su 
kompanija. Ik į šiol pasita
rimai su kompanijos ats-

] tovais nedavė teigiamų re- 
1 zultatų. Fordo kompanija

i unijos 
i reikalavimus. Manoma, kad 
pagrūmojimas streiku gal 
privers kompaniją padary
ti unijai nusileidimų. Dery
bose su kompanijos atsto
vais dalyvauja pats unijos

Reu-

i Paliečiama visa pramonė
Reikia žinoti, kad pana

šios derybos jau seniai eina 
su kitomis dviemis didžiau
siomis auto pramonės kom
panijomis — Chrysler ir 
General Motors. Paaiški, 
kad visos trys korporacijos 
laikosi v’enodo nusistaty
mo. Reiškia, tarpe, jų yyra 
susitarimas laikytis išvien 
ir palaužti unijos įtaką sa- 

' vo darbininkuose.
N- J- Uniįa vartoja strategiją:

TARYBINIS JAUNIMAS 
NORĮS INFORMACIJŲ 

APIE AMERIKĄ
New Yorkas. — Iš Tary

bų Sąjungos sugrįžo 34ame- 
rikiečiai studentai. Jie ten 
svečiavosi 39 dienas. Plačiai 
važinėjo ir su daugeliu žmo
nių kalbėjosi. Jie. sako, kad 
tarybiniai žmonės yra drau
giški. Tarybinis jaunimas 
yra ištroškęs informacijų 
apie Ameriką. Studentė Sal
ly Amster iš Brooklyno sa
ko suradusi, kad tarybinės 
merginos yra rimtesnės už 
amerikietes merginas. Jos 
mažiau rūpinasi savo atro
dymu ir madomis, o dau
giau socialinėmis problemo
mis.

Tokyo. — Čionai vyksta 
penktas tarptautinis krūti
nės ligų gydytojų kongre
sas. Dalyvauja 1,000 dele
gatų.

įi nenori visose kompanijo-

Paklupdžius vieną, su kito
mis būtų lengviau susidoro
ti. Ben t jau tokia strategija 
praeityje duodavo pasiseki
mu, v

Parinkimas laiko
Jau seniai buvo kalbama 

apie auto darbininkų strei
ką. Bet derybos buvo tęsia
mos be rezultatų, nes unija 
vengė streiko krizės laiku, 
kuomet tiek darbininkų 
Detroite ir kituose miestuo
se vaikštinėja be darbo. Bet 
kada nors derybos turi pa
sibaigti. Atrodo, kad prie 
to jau prieinama, 
dabar 
streiko laimėjimui, nes jau 
prasidės gaminimas 195t9 
metų modelių. Dabar eina 
paisruošimas.. Manoma, kad 
Kordas nenorės ilgesniam 
laikui laikyti uždarytus 
fabrikus, kuomet jo konku
rentai gamins 1959 metų 
automobilius.

Jei su rugsėjo 17 d. pra
sidėtų streikas, tai paliestų 
virš šimto tūkstančių dar
bininkų. Toks Fordo darbi
ninkų streikas, aišku, atsi
lieptų į visą eilę kitų pra
monių.

Laikas
gana prielankus

Popiežius iškeikė - i š m e t e 
neklusnius kinų vyskupus

Iškeikiami visi ir pasaulie- 
is enci- čiai katalikai Kinijoje, ku- 

buvo Kleista rie kaiP nors Prisidėjo prie

Roma. — Tik dabar tapo 
paskelbta popiežiaus, enci
klika, kuri 1___
birželio 29 d. Joje popiežius 
Pijus XII ekskomunikavo 
(iškeikė, išmetė) katalikų 
bažnyčios vyskupus Kinijo
je.

Dalykas toks: katalikai 
vyskupai turi teisę įšven
tinti bei padaryti kitus vys
kupus. Pasinaudodami ta 
teise, Kinijos vyskupai 
įšventino kfeturioliką naujų

I naujų vyskupų įšventinimo. 
Peklon siunčiami ir eiliniai 
katalikai, kurie tokį vysku
pų žygį užgiria ir klauso 
naujųjų vyskupų!

Kinijoje, kaip žinia, ka
talikų bažnyčia yra silpna. 
Viso labo 600,000,000 milijo
nų tautoje tėra trys milijo
nai katalikų. Bet Kinijos 
katalikų vyskupų pasielgi
mas skaitomas pavojingu 

vyskupų. Popiežius sako, bažnyčiai todėl, kad, girdi, 
kad jie papildė mirtiną nuo- tuo keliu gali pasekti vys- 
dėmę, nes tie nauji vysku- kupai ir kituose socialist!- 
pai yra “komunistai!” niuose kraštuose.

HAMMARSKJOLDUI 
LABAI NESISEKA

MISIJA
Beirut, Libanas. — Jung

tinių Tautų sekretorius 
Hammarskjold bando pra
vesti Asamblėjos rezoliuci
ją, bet jam, sakoma, labai 
nesiseka. Jordanijos ir Li
bano reakcinės valdžios at
sisako sutikti, kad Ameri
kos ir Britanijos ginkluotos 
jėgos būtų ištrauktos iš tų

Beirutas. — Dvi bombos 
buvo mestos į policijos au
tomobilius. Aštuoni policis- 
tai sužeisti.

RAGINA EISENHOWERI 
SUSITIKTI SU CHOU

v <

New Yorkas. — Žymus 
veikėjas J. P. Warburg siū
lo, kad prezidentas Eisen- 
howeris susitiktų su Kini
jos premjeru Chou Eh-la- 
jumi ir tartųsi dėl krizės 
Tolimuosiuose Rytuose. Su
sitikimas galėtų įvykti kur 
nors ant Hawaiii salos.

KO TEN NUVYKO 
ARMIJOS 

SEKRETORIUS?
Karachi. — Į Pakistaną 

skubiai pribuvo Jungtinių 
Valstijų sekretorius W. M. 
Brucker. Daug kam čia jo 
misija neaiški.
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Pasaulis prieš karę!
TIK PRIEŠ KELETĄ savaičių pasaulis buvo didžiai 

sujaudintas ir papiktintas JAV kariuomenės dalinių iš
kėlimu į Libaną, o Anglijos — į Jordaniją. Reikėjo šauk
ti specialią Jungt. Tautų asamblėją tam klausimui spręs
ti. Ir jis buvo išspręstas taip, kad Amerika ir Anglija tu
ri ištraukti iš Artimųjų Rytų savo kariuomenių dalinius.

Tačiau, kuomet amerikinės ginkluotosios jėgos dar 
vis tebėra Libane, Artimuosiuose Rytuose, kitos ameriki
nės ginkluotosios jėgos — laivynas — veikia Tolimuo
siuose Rytuose, kur gali bet kurią valandą prasidėti ka
ras, — karas, kuris gali patapti pasauliniu, kuris gali 
sunaikinti žmoniją!

Mūsų marininkai buvo išlaipinti i Libaną tam, kad 
pastotų kelią žmonių sukilimui prieš reakcinę Libano 
valdžią.

Mūsų laivai su jūreiviais šiandien yra Kinijos pa
kraštyje tam, kad išgelbėtų Čiang Kai-šeko kliką, išguitą 
iš Kinijos sausžemio, bet amerikiniais ginklais palaiko
mą Formozos saloje.

IR VĖL PASAULIS DIDŽIAI PASIPIKTINO. Pasi-j 
piktino dėl to, kad Dullesas užsispyrė palaikyti Quemoy, 
Matsu ir kitas salas, esančias pačiame Kinijos pakrašty
je, Čiang Kai-šeko klikos rankose!

Buvęs Valstybės sekretorius Dean Acheson teisingai 
pastebėjo, kad “tos salus nevertos nė vienos amerikinio 
piliečio gyvybės”! — Neverta dėl jų kariauti, kadangi 
jos teisėtai priklauso Kinijos Liaudies Respublikai. Bet 
Dullesas to nepaiso. Jo politika — užkietėjusiu reakci
ninko politika, karo politika. Jis visaip pasirengęs ap
ginti Čiang Kai-šeko klikos interesus, nepaisydamas, kad 
tai galėtų atnešti baisiausius nuostolius Amerikai ir vi
sam pasauliui.

Net ir Anglijos spauda, taipgi Kanados spauda ašt
riai kritikuoja Dulleso politiką. Ji sako, kad Quemoy ir 
Matsu priklauso Kinijai.

Indijos Nehru sako tą patį.
Japonijos valdžia, kuri ligi šiol bijojosi tarti žodį 

prieš Dulleso politiką, jau pradeda .kitaip kalbėti.
žodžiu, visos tautos smerkia Dulleso politiką, kaip 

labai pavojingą visam pasauliui. Pasaulis šiandien prieš 
JAV stoja griežčiau, negu jis stojo, kai amerikiniai ma
rininkai buvo iškelti Libanan.

Kiekvienam, kuris galvoja, kuris šiek tiek pramato, 
aišku, kad jei Dullesas praves savo politiką iki galo, jei 
jis naudos amerikinius karinius laivus prieš Kiniją, iš
kils karas.

N. Chruščiovas savo laiške prezidentui Eisenhovve- 
riui pasakė: kas pakels ginklą prieš Kiniją, tas tuo pat 
kartu pakels ginklą prieš Tarybų Sąjungą. Kitais žo
džiais: jei Amerika pradės naudoti ginklą prieš Kiniją, 
Tarybų Sąjunga pastarąją gins, o tai ir reikš karą, ku
rio pasekmių šiandien nieks negali numatyti.

Argi mūsų šalis turi bet kokią teisę pradėti karą 
dėl Čiang Kai-šeko klikos?

Mes manome: JOKIU BŪDU NE!
Čiang Kai-šekas yra Kinijos, liaudies priešas ir jo

kia jam teikiama pagalba jo viešpatavimo Kinijos salose 
neišgelbės.

MŪSŲ NUOMONE, prezidentas Eisenhoweris turė
tų atmesti pavojingą Dulleso politiką. Mūsų vyriausybė 
turėtų įsakyti Čiang Kai-šekui, kad jis savo jėgas kuo 
veikiausiai ištrauktų iš Quemoy ir Matsu salų, o dėl For
mozos reikėtų tartis.

Kinijos premjeras Chou En-lajus siūlo, kad būtų iš- 
naujo pradėti tarp JAV ir Kinijos pasitarimai. Mao Tse- 
tungas. tai užgyrė. Tam pritaria ir Chruščiovas. Pats 
prezidentas Eisenhoweris pripažino, jog Chou En-lajaus 
pasiūlymas yra geras.

Ne ginklais, ne karu tenka šiandien tarptautinius 
reikalus spręsti, o pasitarimais.

Pasitarimai tarp Kinijos ir JAV ambasadorių Var
šuvoje turėtų būti kuo veikiausiai pradėti.

Žmonija trokšta taikos. Ji kovoja ir kovos už jos iš
laikymą !

RAGINA SUSIRŪPINTI
Dienraštyje “Vilnyje,” 

kolumnoje “Kasdieną” S. J. 
Jokubka sako:

Veikiausiai, kiekvienas jau 
skaitėte A- Bimbos atsišauki
mą, kad padėtumėm rinkti 
medžiagą Amerikos lietuviu 
pažangiosios visuomenės isto
rijos išleidimui. Atsišaukimas 
vertas didelio dėmesio. Reikia 
dar kartą perskaityti ir gerai j Kanados “Liaudies Bal-
isivaizduoti, kokios talkos 
LLD centras iš mūsų pagei
dauja.

Istorija numatoma išleisti 
I960 metais. Bet jos nepa
jėgtu parašyti be mūsų talkos 
•nei LLD centras, nej A. Bim
ba, nei L. Prūsei ka, nei V. 
Andrulis, nei R. Mizara...

O tokia knyga yra degantis i Pasmerkiama Amerikos po- 
Todėl, kol nevėlu, i litika dėl nesiskaitymo su 

ištiesti talkos į Kinijos vyriausybe. .Tarp 
kitko, pasakyta:

reikalas.
pasistengkime 
ranką LLD centrui.

ARGENTINOS 
PAŽANGIEJI 
LIETUVIAI VEIKIA

U rugva jaus pažangių j ų 
lietuviu “Darbe” skaitome 
Argentinos lietuvių klubo 
Kultūra atsišaukimą. Iš jo 
sužinome, kad mūsų drau
gai argentiniečiai dar mo- 
jasi dideliems žygiams. Jų 
klubas gražiai veikia. Pa
sirodo, kad Lietuvių Visuo
menės Klubas Kultūra turi 
virš trijų šimtų narių.

Atsišaukime skaitome:
To dar neužtenka. Yra tūks

tančiai Argentinoj gyvenančių 
lietuvių, kurie myli savo kal
bą, savoj kraštą, demokratinės 
minties lietuviai ir daug yra 
pasidarbavę dėl tėvynės labo. 
Jų dar nesimato prie visuome
ninio darbo, “aš jau per se
nas,” atsikalbinėja. Kultūri
nio klubo veikloje nėra žiūri
ma į metus. Seni ar jauni, 
visus kviečiame prie jo prisi
dėti. Ar ne malonu seniesiems 
susitikti bendroje nuosavoje 
pastogėje ir pasikalbėti su se
naisiais praeities draugais? 
Ar nesmagu pasidžiaugti, ma
tant jaunuosius meno veiklo
je?

Klubo biblioteka turi šimtus 
egzempliorių knygų. Nema
žas skaičius yra naujai atėju
sių iš Tarybų Lietuvos. Jų 
kaskart ateina vis daugiau ir 
daugiau. Knygos visiems na
riams duodamos skaiytj nemo
kamai ir keičiamai. Lietuvių 
choras veikia pilnu smarku
mu, įrengta sporto aikštė, 
taip kad ten yra visiems vie
tos ir visiems yra pareiga sto
ti i .ii-

Pamatinis klubo KULTŪRA 
tikslas yra: jungti visus tautie
čius be jokių įsitikinimų skir
tumo į brolišką vienybę, ug
dant lietuvišką dvasią, mylint 
savo kraštą, kaip kad priguli 
kiekvienam doram tėvynai
niui.

Smūgis republikonams
RUGSĖJO 8 DIENĄ įvyko Maine valstijoje rinki

mai. Maine valstija tradiciniai republikoniška, bet prieš 
dvejus metus ten gubernatorium buvo išrinktas demo
kratas Edmund S. Muskie.

Šiemet gub. Muskie kandidatavo į JAV senatą, be- 
siryždamas išstumti iš tos vietos republikoną Payne. Na, 
ir Muskie didele balsų dauguma rinkimus laimėjo.

Prieš kiek laiko senatorius Payne didžiavosi, būk ir 
jis gavęs iš Bostono kapitalisto Goldfine kyšių, bet tai 
buvę tik “nekaltos dovanėlės”.

Dabar Maine valstijos balsuotojai parodė, kad tos 
“nekaltos dovanėlės” buvo kyšiai, ir kad juos ėmusis 
Payne neprivalo Maine žmonių atstovauti šalies Kon
grese.

Maine valstijos balsavimai — didžiulis smūgis re- 
publikonams, o tai reiškia ir Eisenhowerio-Dulleso po
litikai.

NĖ ŠEŠĖLIO
LEGALIšKOS IR
MORALIŠKOS TEISĖS

Rusgsėjo 5 d. N. Y. Times 
laiškų skyriuje įdėjo labai 
įdomų James P. Warburgo 
laišką. Laiške aštriausiai 
kritikuojama mūsų vyriau
sybės politika Tolimuosiuo
se Rytuose. Mr. Warburg 
nurodo, kad .mes vėl esame 
pristumti prie naujo karo 
slenksčio — prie karo, ku
ris gali mus visus sunaikin
ti.

Savo laišką Warburg bai
gia: “Argi mes dabar tu
rime išspręsti dėl visos 
žmonijos klausimą, kad 
svarbiau yra mūsų visų iš
nykimas, negu leidimas ki
nams komunistams pasiimti 
dvi mažyčių salų grupes, 
prie kurių mes neturime nė 
šešėlio legališkos arba mo
rališkos teisės?”

Taip atrodo. Atrodo, kad 
mūsų vyriausybė, su Eisen- 
howeriu ir Dullesu prieš

akyje, ruošiasi į tokią rizi
kingą poziciją padėti ne tik 
Ameriką, bet visą žmoniją. 
Teisingai Mr. Warburg ra
gina visus Amerikos žmo
nes pakelti protestą prieš 
tokią mūsų vyriausybės po
litika, v

TIESIAI Iš JŲ PAČIŲ 
LŪPŲ APIE AMERIKĄ

įsas” išvertė ir atspausdino 
l Kanados labai konservaty- 
ivaus laikraščio “Globe and 
I Mail” editorialą. Ten kal- 
; b'ama apie Jungtinių Vals
tijų politiką Tolimuosiuose 
j Rytuose. Griežtai ir aštriai 
ta politika pasmerkiama.

Vakarų politika šiame atsL 
j tikime visiškai neprotinga. 
1 Užtektinai blogas dalykas at- 
; sisakyti pripažinti efektyvią 
I Kinijos vyriausybę. Bet pre
tenduoti, visu iškilmingumu, 
kad šis (čiang Kai-šeko) re- 

j žinias, pūvąs ant mažos salos, 
į yra tikroji Kinijos vyriausybė 
1 ir turi visas teises kalbėti tos 
I galingos šalies vardu, yra di- 
l džiausią paikystė. Tai kaip ir 
I mes, karšindami. Tarybų Są- 
I jungai, garbintume koki pabė- 
I gelį, senstantį Grand Din ką,
kaip Rusijos carą.

Politikoj, kaip ir visame ka
me, galima susilaukt, tik ne
laimės, kuomet šalinamasi 
nuo realybes.

Arba, štai, “National 
G u a r dian” perspausdino 
editorialą iš taip pat labai 
konservatyvaus “Daily Star 
of Tuscon,” išeinančio Ari
zonoje. Ten pesmerkiamas 
.Amerikos atsinešim as lin
kui Tarybų Sąjungos.

Dalykas štai kame. Su 
vienu milijonu skaitytoju 
“U. S. News & World Re
port” įdėjo.straipsnį su že
mėlapiu -ir nu.ro d y m a i s , 
kaip iš Amerikos submari- 
nų, pasislėpusių po ledynu 
šiaurėje, raketomis Ameri
ka galinti nušluoti beveik 
visus Tarybų Sąjungos did
miesčius. Laikraštis sako, 
jog tai yra pikta, provoka
toriška propaganda. Ką, 
girdi, sakytų Amerikos vy
riausybė ir žmonės, jeigu 
šitokius straipsnius ir nu
rodymus prieš A m e r i k ą 
spausdintų Tarybų Sąjun
ga? Juk mes teisingai sa
kytume, kad Sovietai pasi
ruošę mus užpulti. Todėl 
lygiai tokią pat teisę turi 
taip manyti Tarybų Sąjun
gos žmonės ir vyriausybė 
apie Amerkią.

ALDLD REIKALAI
Paraginimas 

pavieniams nariams
Labai daug jūsų dar esate 

nepasimokė  ję duoklių už 
šiuos metus. Na, argi jums 
bus smagu, kada liksite iš
braukti iš Lietuvių Litera
tūros Draugijos? Atmin
kite, kad jūsų vardai senat
vėj bus išbraukti iš darbi
ninkų kovų istorijos.

Todėl ilgiau nebelaukite. 
Tuojau pasimokėkite savo 
duokles ir pasilikite šios 
garbingos organizacijos na
riais.

Centro sekretorius
K. B. Depsas

Maskva. — Dienraščiai 
“Pravda” ir “Izviestijos.” 
rašo, kad Jungtinių Valsti
jų 85-jo Kongreso nariai 
neatliko savo pareigų. Jie 
neišpildė pažadų, kuriuos 
buvo davę laike rinkimo į 
Kongresą. .

PANDELIEČIO 
NUSISKUNDIMAI

Bostono Pandelietis Lais
vėje rugpūčio 22 d. ieško 
kaltininku dėl nebuvimo 
jaunimo lietuviškuose pa
rengimuose, tuo pat kartu 
bara tėvus už neišauklėji- 
mą savo vaikų su lietuviš
kais bei pažangios dvasios 
palinkimais.

Kas jie tokie?
Pandelietis vra ne vienas, v z

jis turi daug vienminčių, 
kurie tomis pačiomis nuo
taikomis gyvena. Daugu
moje, mes rasime, kad tai 
yra žmonės, kurie patys yra 
arba bevaikiai arba vien
gungiai, neturintieji prak
tiško patyrimo, su kokiomis 
problemomis mūsų augan
čiam jaunimui tenka susi
durti ir su jomis sutapti. 
Pirmutinė sąlyga yra, kad, 
nežiūrint, kiek mes bebū- 
tume lietuvybės nalaikvmo! yra P a k e 11 e i amai sveiki, i pinigų yra keblumų. Ne vi- 
šalininka s bet oi t Z i val8° ir Seria> kas jiems si bankai tuo užsiima. Kiek 
-suprasti, kad Jungtinėse i Pa^k? j1' P.atinka- i>J mums žinoma. New Yorke 
Valstijose mes neturime nei Įžiūrint, kiek kas bekal- i tuo reikalu visiems labaif 
pagrindo, nei spėkų tų norų Į nekreipia jokio i tai. greitai ir gerai patarnaut 
įgyvendinimui. Antra, vi- * 
sa masė mūsų lietuvių, su 
m a ž o m i s išimtimis, yra 
darbo žmonės ir savamoks
liai, turintieji tik elemen
tarišką supratimą apie vi
suomeninę struktūrą, sto- 
kuoja sugebėjimų bei žino
jimo, kaip vaikų dvasinį 
auklėjimą pasukti, jei tas 

įgalima, į tam tikrą linkmę.

dėmesio.. Tik tada pradeda Amai g a m ated Clothing 
ieškoti visiško sunegalėjimo Workers of America bau
bei suirimo priežasčių ir 
šaukiasi daktaro, kad gel
bėtų, kada jau nebegali iš 
lovos pasikelti. Mes, lietu
viai, iš prigimties mylime 
lašiniukus ir spirgučius, ir 
nors Dr. Kaškiaučius pa-
mokslininkauja ir pamoksli- Veikiausiai taip yra ir su 
ninkauj'a, kad reikia šalin- Sovietų ambasada Wash- 

į' ' - - ’"itis nuo spirgučių, nuo py- ingtone.
Tėvai, mokykla ir vaikai j----- ’ - - J-1~-
Kol vaikai mažamečiai, I 

jie kalba lietuviškai, lanko 
sykiu su tėvais parengimus, 
tėvai stumia juos dalyvauti 
veikimo programose. __
jie jau lanko viešąsias ša- 
lies mokyklas, kui- jie pa- jei jig jšgertu j
tenka po daug didesne, per- dj ^na8arJdu stikliuku c x tza in o o rv nhn * >\T»ATACin * vsveriama globa • profesio
nalių mokytojų, kurių už
duotis yra ne tik išmokslin
ti juos pagrindinio mokslo 
šakose, bet ir padaryti iš jų 
šios šalies gerus piliečius, 
patrijotus, ir mes norim ar 
nenorim, jie juos tokiais ir 
padaro.

Jiems grupių nebereikia
Kitaip ir būti negali. 

Baigdami įvairiais laips
niais mokslą, jaunuoliai jau 
randa save esant amatinin
kais, mechanikais, specialis
tais, inžinieriais, profesio
nalais ir daug kuo kitu. Sa
vo specialybių vedini jie iš
sisklaido po visą plačią šalį 
ir susilieja į abelną šalies 
mase, nes jų nei kalba, nei 
kas kitas neverčia ieškoti 
ypatingų grupių. Tokiu bū
du lietu vyį>ė ar kokia kita 
“ybė” palieka jiems ketvir- 
taeiliu ar dar tolesniu da
lyku, nes iš to jie nemato 
jokios sau mater i a 1 i n ė s 
naudos. O mes kalbėkim 
vienaip ar kitaip, ne tik A- 
merikoje, bet ir visur kitur, 
materialinė nauda nusveria 
polinkius ne tik mažų, bet 
ir labai didelių žmonių. 
Gal daugelis iš jų turį sa
vo širdyje pažangių bei tau
tiškų palinkimų, bet jų uži
mamos pozicijos ir juos su
pama aplinka neutralizuoja 
jų veiksmus.

Šią temą ir šią diskusiją 
galima ištęsti į knygos ilgį, 
bet tas padėties nei kiek ne
pakeis, nes visas Amerikos 
gyvenimo būdas pasikeitė. 
Amerikoje pažangioji socia- 
lė veikla pergyvena krizę— 
atoslūgį, K vienok, nežiūrint, 
kiek Amerika yra turtinga, 
anksčiau ar vėliau kritiški 
ekonominiai ir politinai su
krėtimai įvyks ir jaunajai 
kartai teks susitaikyti su 
pasauline padėtimi.

Maistas ir trustai
Apie Pandėlicčio keliamą 

klausimą, kad mes esame 
maitinami maisto trusto 
sugadintais valgiais, tai tas 
jau priklauso nuo mūsų pa
čių. Aš nesuprantu, ką 
Pandelietis turi mintyje. 
Savo laiku ir aš buvau pri
siklausęs Batu r a 1 i š k o j o 
maisto pardavėjų - profeso
rių apie sugadintą maistą. 
Jie turi daug tiesos, bet tai 
dar nereiškia, kad viskas, 
ką jie patys parduoda, yra 
vienatinis šaltinis sveiko 
maisto. Bile didesnėje 
krautuvėje gali gauti pasi
rinkimą įvairaus maisto, ir 
jeigu jį namie tinkamai 
nuplausi ir pagaminsi, tas 
maistas bus taip pat svei
kas, kaip ir kad sveikatos 
profesorių parduodamas.

Tik bedas verčiami
Paprastai, žmonės, kol jie!

•• KZ • a ava'

(ragaičių, alkoholio ir taba-i 
i ko ir dar kitų negerovių,1; 
bet kaip žmonės, kunigų pa
mokslų prisiklausę, išėję iš j

! bažnyčios, daro kaip tik 
XR priešingai, tas pats yra ir

1 su pamokslais sve i k a t o s 
klausimais. Juk žmogui ne- 

i jeigu jis išgertų į

degtinėlės. Bet ne, jis -turi 
išmaukti visą kvortą! Pus
tuzinis cigarečių irgi nė- 

? j kenktų, bet ne, jis turi deg
ti cigaretę lipant iš lovos ir 
be pertraukos žįsti tą Čiul
piką iki vėl įkrinta į lovą. 
Tas pats yra ir su valgiais.

Tad kaltinti trustus, ar 
ką kitą, jei ir yra jie kiek 
nors kalti, yra mažos vertės 
pastanga. Žmonės patys 
yra daug kaltesni už suža
lojimą savo sveikatos, negu 
kas kitas. Arėjas

Iš Lietuvos
GYDYMO ĮSTAIGA 

KIEKVIENOJE 
APYLINKĖJE»

Rokiškis. — Rajono ligo
ninėje sučirškė telefono 
skambutis. Budintis gydy
tojas, priėmęs iškvietimą, 
skubiai padeda ragelį. O už 
keliolikos sekundžių iš ligo
ninės kiemo išvažiuoja ma
šina su raudonu kryžiumi 
ant kėbulo. Netrukus ji at
vyks į reikaligą vietą, norš 
ji būtų ir pačiame tolimiau
siame rajono kampelyje.

Greitosios pagalbos sky
rius, įsteigtas prie rajono 
ligoninės, ne vienintelė nau
ja sveikatos įstaiga, pradė
jusi dirbti šiais metais. Ne
seniai Onuškyje atidarytas 
felčerių-akušerių punktas, 
kuris aptarnaus “Nemunė
lio” žemės ūkio artelės ko
lūkiečius ir vietos tarybinio 
ūkio darbininkus. Padidėjo 
vietų skaičius Kamajų ligo
ninėje ir neseniai pastaty
toj Juodupės darbininkų gy
venvietės ligoninėje.

Dabar gydymo įstaigos prekybai. Jis prašys Ameri- 
veikia kiekvienoje rajono kos talkos prieš TSRS skįr- 
apylinkėje.
------------ . -------------- ------------- ----- ----- ... . , ....... ..... -—  t ■
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Gerbiama Laisvės redak
cija! Malonėkite suteikti 
žinių, kurios ne vienam, bet V z '

daugeliui Laisvės skaityto
jų yra labai reikalingos: 
kaip ir kokiu būdu galima 
siųsti pinigus į Tarybų Lie
tuvą? Mes mėginome siųs
ti per banką, Rumford 
Bank and Trust Co. Bet 
tenai, Lietuvoje, bankai to 
čekio nemaino ant rublių, 
nei Kuršėnuose, nei Šiau
liuose. Klausėme agentū
ros, ar jie siunčia pinigus į 
Lietuvą, atsakė, kad gali
ma siųsti ne daugiau kaip 
$100, nusiuntimas $1.65.' 
Bet ar jie siunčia, nepaaiš
kino. Juk Amerikoje yra 
Tarybų Sąjungos atstovai, 
ambasada. Ar negalima per 
tą atstovybę siųsti?

Su guodone, 
Adolphas Lindflutas

I ATSAKYMAS:
Su pasiuntimu Lietuvon

kas. Veikiausiai kituose 
miestuose yra daugiau to
kiu banku. Reikia ant vie
tos pasiteirauti.

Mums atrodo, kad jokios 
valstybės ambasada pinigų 
persiuntimu ne u ž s i ima.

Iš laiškų redakcijai
Varėna, 1958. VIII. 28 

Gerbiamoj i Redakcija!
Mes visi su įdomumu 

skaitome Jūsų laikrašti 
“Laisvė.” Labai dėkojami 
Jums, kad : nepamirštate 
mūsų ir įdedate ‘žinių įavo 
laikraštyje ir’ apie Tarybų 
Lietuvos gyvenimą. PJpr 
Varėnos rajoninę bibliotell^ 
mes galime žinoti, kaip mū
sų broliai lietuviai gyvena 
Amerikoje.

Mes siunčiame Jums ge
riausius ir nuoširdžiausius 
linkėjimus.

Šia proga, norėčiau pa
prašyti gerbiamos redakci
jos patalpinti savo laikraš
tyje šį paieškojimą:

Budėnienė - Kazlauskaitė 
Ona, Marės d., gyvenanti 
Lietuvoje, Varėnos rajone, 
Beržųpio kaime, ieško savo 
tetų, gyvenančių Ameriko- 
koje: 1) Bartaškaitės Onos, 
Juozo d., ir 2) Bartaškaitės 
Kazios, Juozo d., kilusių iš 
Lietuvos, Varėnos rajono, 
Vydenių kaimo. ■>

Be to, mes su dideliu įd& 
m u m u skaitome Įžymaus 
rašytojo R. Mizaros tain 
puikiai parašytas knygast 
Linkime jafn sėkmės para
šyti dar daugiau tokių ori* 
ginalių knygų ir ilgai, il
gai gyventi mūsų, lietuvių, 
džiaugsmui ir laimei.

Mokytojas J. Svetikas
Praneškite šiuo adresu:

J. Svetikas
V^ arena
M. Melnikaitės Nr. 25 
Lithuania, USSR__ J
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TSRS, BOLIVIJA IR 
SKARDOS PREKYBA 
Washingtonas. — Bolivi

jos užsienio ministras V. 
Andrade atsiskubino į 
Jungtines Valstijas. Jis sa
ko, kad Tarybų Sąjunga 
daug skardos išveža į kitas 
šalis, ir tas kenkia Bolivijos 

ašys Ameri- 
TSRS skfr- 

dos prekybą. į
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Nupuolė ir l 
NEUŽSIMUŠĖ

Kapralas Joe Aiello iš 
Bronx, N. Y., nupuolė 3,000 
pėdų ir sugrįžo kaip nieko 
nebūtų atsitikę. Mat, jis bu
vo priverstas šokti iš orlai
vio ant Filipinų salos Mora- 
tai, bet jo parašiutas neat
sidarė. Jis nukrito ant me
džio.

GYVAS DIVONAS
Kai ant Marquesas salos 

nuotaka eina prie altoriaus, 
tai vyrai svečiai sugula 
kniūpšti ant žemės. Ji eina 
per jų nugaras.

SENIAUSIA DAINA 
PASAULYJE

Egipte apie 5,000 metų at
gal būdavo įrengiami šuli
niai su stogais, iš kurių van
deniu būdavo laistoma že
mė. Tie šuliniai tada būda
vo vadinami “Shadoof”. 
Ta’p pat buvo pavadinta ir 
daina, kurią ūkininkai že- 

^/nę laistydami visuomet 
dainuodavo. Nors jau praė
jo, daugiau kaip 50 gent- 
karčių, bet ši daina ir dabar 
Egipte tebėra dainuojama. 
Jos rekordas yra užfiksuo
tas Artistiniame Egipto de- 
partmente.

“LAIMĖ MUNCASTERY”
“Tu būsi bagotas, kol šis 

stiklas nebus sudaužytas”.
Šiais žodžiais Anglijos 

karalius Henry VI davė mė
lyno stiklo bliūdą John Pe- 
ningtonui ir pavadino 
“Muncaster Castle” 1463 
metais. Peningtonas buvo 
karaliaus šeimininkas ir po
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mūšio prie Hexham tapo 
karaliaus apdovanotas.

Ir nuo to laiko John Pe- 
ningtono dantys tebelaiko
mi toje “Muncaster Castle” 
kaipo laimės ženklas ir re
ligiškai tebetikima, kad 
anglai gali būti turtingi, 
kol šis stiklinis bliūdas ne
suduš !

LINKOLNO GARBINGAS 
SUKLYDIMAS

Prezidento Linkolno sim
patijos laiškas, pasiųstas 
Mrs. Bixby, kuris įėjo į 
klasikinę literatūrą, buvo 
paremtas klaidinga infor
macija. Mrs. Bixby turėjo 
penkis sūnus, bet jie ne vi
si “garbingai mirė”. Mat, 
Mrs. Bixby buvo pacifiste ir 
protestavo prieš savo sūnų 
savanoriška ėjimą armijom 
Linkolnas jai rašė: “Mirk 
garbingai, pasiaukok už 
laisvę”.

Du Mrs. Bixby sūnūs mi
rė karo lauke. Charles Bix
by buvo užmuštas mūšyje 
prie Fredericksburg 1863 
m., o Oliver Bixby arti Pe
tersburg, Va., 1864 m. Bet 
apie kitus tris jos sūnus ga
lima pasakyti tik tiek, kad 
apie jų mirties garbingumą 
buvo perdėta. Henry Bixby, 
kuris pateko nelaisvėn prie 
Gettysburgo, išgvveno iki 
1871 m. Edward Bixby, ku
ris pabėgo pas priešus, mi
rė Chicagoie 1902 m. Geor
ge Bixby, kuris pabėgo į 
Kubą, mirė 1871 m.

Apie juos Linkolnas buvo 
visai klaidingai informuo
tas, tačiau jo laiškas jų mo
tinai praturtino pasaulinę 
literatūrą.

J. Bimba

Gyvybės a
Mokslininkai mano, kad 

pirmieji gyvi gumulėliai, 
i gyvosios ląstelės, Žemėje 
i turėjo pasirodyti maždaug 
I prieš 2-2 M* milijardo metų.

Gyvybė neatsirado Žemė- 
i je iš karto, nesukūrė jos 
į dievas, neatlėkė ji iš ki- 
tų planetų. Gyvybė — mū- 

! su Žemės augalai, gyviai— 
: gimė čia pat, ant Žemės. 
Jie palaipsniui ir per daug 

Į milijonų metų išsivystė iš 
i negyvų medžiagų, iš įvairių 
I cheminių junginių.

Pažiūrėkime į gamtą. Vi
sa, kas gyva aplinkui mus, 

j sudaryta iš vienų medžia
gų, o kas negyva — uolos, 
vandenys — iš kitų. Pir
mosios medžiagos vadina
mos organinėmis, nes jas 
mes surandame tik gyvulių 
ir a u g a 1 ų organizmuose. 

Į Tai krakmolas, cukrus, bal
tymai. Visas kitas medžia
gas — valgomąją druską, 
sierą, vandenį — vadiname 
neorganinėmis. Tai negy
voji gamta.

Kaip matėme, g y v ą j ą 
gamtą sudaro organinės 
medžiagos. Jų yra labai 
daug, jos be galo įvairios ir 
labai sudėtingos. Į jų su
dėtį įeina deguonis ir van
denilis, azotas ir siera, fos
foras, o kartais net geležis 
ir kiti metalai. Šios me
džiagos gali sudaryti labai 
Įvairias organinių junginių 
kombinacijas, nors nebūti
nai visos tos medžiagos tu
ri būti junginyje. Kokią 
organinę medžiagą mes be- 
paimtume, jos sudėtyje vi
suomet turės būti anglis. 
Be jos nėra organinės me
džiagos. Anglis — organi
nių medžiagų ir, apskritai,

organizmų pagrindas. Va
dinasi, gyvybės atsiradimo 
paslapties reikia ieškoti 
anglies istorijoje.

žemės pradžia
Kaip atsimename, iš pra

džių žemė buvo didžiulis c
dalelių ir dujų kamuolys. 
Manoma, kad jau tada buvę 
paprasčiausi anglies jungi
niai. Vėliau, kylant Žemės 
temperatūrai, didėjant slė
gimui, anglis jungėsi su 
metalais, sudarydama che
minius junginius — karbi
dus. Karbidų susidarymas 
—tai pirmoji gyvybės atsi
radimo pakopa.

Antroji pakopa — karbi
dų sąveika su vandens ga
rais, kurių, kaip minėjome 
anksčiau, atmosferoje buvo 
labai daug. Karbidai ir van- 

i dens garai sudarė naują 
junginį — angliavandenili.

Susitikusios su vandens 
garų deguonimi, angliavan
denilio molekulės sudarė 
naują junginį. Į jį įeina 
jau trys elementai: anglis, 
deguonis ir vandenilis. Tai 
buvo trečioji pakopa, vys
tantis gyvybei iš negyvų 
medžiagų.

Ketvirtoji pakopa — su
sitikimas su azotu. Reak
cijos metu susidarė nauji 
junginiai, į kurių sudėtį' be 
anglies, deguonies ir vande
nilio, jau įėjo ir azotas. Tai 
buvo labai svarbi pakopa, 
kuriantis gyvybei. Juk azo
tas būtinas baltymų susida
rymui. O be baltymų nega
lėtų būti ir gyvybės.

Per milijonus metų...
Šios pakopos užtrukdavo 

labai ilgai — milijonus me
tu. Žemė aušo. Vandens

garai, g a u-b ę Žemę,- ėmė 
aušti ir kristi lietaus lašais 
ant Žemės. Susidarė upės, 
jūros, vandenynai. Vande- 
n y s e ištirpo įvairiausios 
cheminės medžiagos: ir tos, 
kurios buvo atmosferoje, ir 
tos, kurios buvo žemės plu
toje. Tarp jų buvo ir nau
joji medžiaga, kurią sudarė 
anglis, deguonis, vandenilis 
ir azotas. Ji labai aktyviai 
reagavo su kitomis medžia
gomis, sudarydama vis nau
jus ir naujus junginius. 
Pasirodė dar sudėtingesni 
junginiai. Jie sudarė ypa
tingus skiedinius, kurių bu
vo pilna vandenyje . Jų bu
vo įvairių. Susiliedami ir 
maišydmaiesi tokie skiedi
niai sudarė naujus pusiau 
rūgščius junginius, pana
šius į drebučius. Susidarė 
mažyčiai tų drebučių gu
mulėliai. Jie, pasirodo, jau 
netirpo vandenyje. Paskui 
visai atsiskyrė nuo kitų 
junginių, pasidarė savaran
kiški, pastovūs.

Gumulėliai ir savo sudė
timi, ir forma turėjo būti 
labai Įvairūs. Jų sudėtin
gos dalys (atskiri jungi
niai) ėmė išsidėlioti tam tik
ra tvarka, sudarė tam tik
rą gumulėliu sandarą. Be 
to, gumulėlių turėjo būti 
apsakomai daug.

Plaukiodami vandenyje, 
gumulėliai ir toliau lietėsi 
su įvairiausiais ištirpusiais 
junginiais. Vienos ar ki
tos medžiagos veikė juos. 
Jie pritraukdavo medžia
gas, reaguodavo su jomis, 
tuo pačiu plėsdamiesi, aug
dami. Priklausomai nuo są
lygų, vieni gumulėliai pri
traukdavo vienus jungi
nius, kiti — kitus. Vieni 
augo greičiau, kiti—lėčiau.

Pats augimo faktas labai 
svarbus.

Gumulėliai
Gumulėliai augo ne tik 

dydžiu. Jie keitėsi ir vidu
je. Į jų sudėtį ateidavo 
naujos medžiagos. Viduje 
vykdavo sudėtingos chemi
nės reakcijos. Susidaryda
vo nauji junginiai, keitėsi 
gumulėlių sudėtis.

Kiti gumulėliai reakcijų 
metu — priešingai — irda
vo, žūdavo. Taip vyko jų 
atranka. Išlikdavo tik tie, 
kurių sudėtis buvo geriau
sia, kurie sugebėjo didėti, 
augti.

O juk gumulėliai, kurie 
sugebėjo iš aplinkos pri
traukti kitas medžiagas, ki
taip sakant, “misti,” jau iš 
esmės ir yra pirmoji gyva 
būtybė. Ji sugeba augti, 
plėstis. Joje vyksta medžia
gų apykaita.

Toks yra tas ilgas ir su
dėtingas kelias nuo negyvo
sios medžiagos iki pirmo
sios gyvybės. Žmogus ne
gali jo dabar stebėti. Nėra 
tų sąlygų. O ir užtruko tas 
procesas ne metus, bet mi
lijonus metų.

Mes turime laboratorijas, 
prietaisus, kuriais galima 
sukurti labai sudėtingus 
junginius. Mokslininkai jau 
dabar pagamina medžia
gas, artimas baltymams. 
Dar vienas mokslo žingsnis, 
ir galutinai bus sugriautas 
mitas apie stebuklingą gy
vybės nusileidimą' iš kitų 
pasaulių. Gyvybė gimė čia 
pat, ant mūsų Žemės.

P—rius

Aminams. — Jordanijos 
valdžia giriasi, kad ji suė
mus ginklų, kurie slaptai 
buvo gabenami iš Egipto.

Jungtinių Valstijų 
karinės sąjungos

Po užbaigimo Antrojo pa
saulinio karo Jungtinės 
Valstijos laiko savo karines 
jėgas 70-yj šalių. Jos turi 
sudarę sekamas karo sąjun
gas: NATO, kurią sudaro 
15 valstybių, Bagdado 
(jai oficialiai nepriklau
so, bet ją ginkluoja), RIO 
sutartis su 21 Centralinės 
ir Pietinės Amerikos res
publikomis, Anzus — su 
Australija ir Naująja Ze
landija ir su atskiromis ša
limis: Pietų Korėja, Japo
nija, čiang Kai-šeku, kurį 
laiko Kinijos valdovu, Fili
pinais ir Malajaus Federa
cija. Viso šios sąjungos ap
ima 45 šalis. Dauguma jų 
yra menkutės ir neturi jo
kios karinės jėgos, bet jos 
suteikia JAV karo jėgoms 
bazes.

Pagal tas sutartis Jung
tinės Valstijos laiko užsie
nyje sekamas ginklo jėgas: 
Vakarinėje Vokietijoje — 
350,000, Japonijoje ir Pie
tų Korėjoje — 200,000, Ar
timuosiuose Rytuose — 15,- 
000, Šiaurinėje Afrikoje — 
15,000, Centralinėje Ame
rikoje — 26,000, Australi
jos ir Naujosios Zelandijos 
srityje—50,000 karių. Ki
tur po mažiau.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijoje kavos augintojai pa
skelbė, kad Amerikos žmo
nės mažiau geria kavos. 
Kavos sindikato preziden
tas. Paulo Guzzo net rezig
navo.

New Yorke kavos parda
vėjai sako, kad vėlesniu lai
kų ji nupiginta 2 centais 
ant svaro.

VLADAS AUDRONAšA

ŽEMES
- * (Apsakymas)

Žėrutis grįžo iš lauko bū
ryje kolūkiečių. Einant pro 
klubą-skaityklą, iš jo išbėgo 
mergina — kolūkio laiški
ninkė ir, susistabdžiusi ei
nančiuosius, ėmė dalinti 
kam laikraščius, kam laiš
kus. Tiktai vienas Žėrutis 
nebesustojo. Jis žinojo, kad 
laikraščius visada pasiima 
sūnus, o laiškų iš niekur 
negauna.

—Dėde, palaukit! — šūk
telėjo jam mergina.—Jums 
yra telegrama!

Žėrutis stabtelėjo.
—Telegrama? — nustebo 

jis. — Iš kur gi?
—Nežinau,—atsakė mer

gina, duodama gražiai su
lankstytą telegramą. — čia 
reikės pasirašyti, — pridū- 
Sė ji, pakišdama registraci- 
os knygą.

Žėrutis pasirašė, pavartė 
. rankose popieriuką ir pa

galvojo: “Iš kur gi ji ga
lėtų būti?.. Visą gyvenimą 
net laiškų negaudavau, o 

, čia, staiga, telegrama.”
Nors smalsumas knietė 

širdį tuoj paskaityti, bet 
.žinodamas, kad be akinių 
nieko neįžiūrės, įsikišo tele
gramą į kišenę, ir, pagreiti
nęs žingsnį, nuskubėjo na
mo.

Skaito ir nesupranta...
Kambaryje, kaip visada 

šiuo laiku, išsiskleidęs ant 
stalo laikraščius, sėdėjo sū
nus. Žėrutis tuoj susiieško
jo senus, metaliniais rėme
liais akinius ir, užsidėjęs 
juos ant nosies, ėmė skaity
ti. Nors telegramoje buvo 

; parašyti vos keli žodžiai, 
b$t jis ilgai ją skaitė, var
tė \ rankose, vėl skaitė ir 
trūkčiojo pečiais.

—Na, vyrai, baikite savo 

SAUJA
skaitymą. Vakarienę nešu, 

■—pasakė Žėrutienė, rankio
dama nuo stalo laikraščius.

Žėrutis pasitraukė prie 
lango ir vėl skaitė, galvojo, 
kraipė galvą. Žmona, pama
čiusi jį įnikusį j tą mažą po
pieriuką, vėl paragino:

—Ką gi tu ten taip skai
tai? Eik valgyti.

Žėrutis pasikasė pakaušį.
—Gavau, štai, telegramą 

ir nieko nesuprantu.
—Duok, štai, va, Jonas 

paskaitys, — pasakė Žėru
tienė ir, ištraukusi vyrui iš 
rankų telegramą, perdavė 
sūnui.

—Šis, perbėgęs ją akimis, 
grąžino tėvui.

—Čia ir suprasti nėra ko. 
Juk telegramoje aiškiai pa
rašyta: “Grįžtu rytoj. Mi
kas.”

—Ta ir aš žinau. Bet kas 
tas Mikas — paklausė Žė
rutis.

Sūnus vietoj atsakymo 
trūktelėjo pečiais.

—Pala, pala, — įsiterpė 
Žėrutienė. — Ar tik nebus 
tavo brolis?

—Koks brolis?
—Nag tas, kuris kadais 

į Braziliją išvyko.
Jau ir kaulai supuvo

—Niekus šneki, — pykte
lėjo Žėrutis.—To brolio jau 
ir kaulai supuvo, o tu . . . 
Juk, atsimeni, buvo laiškas, 
kad jį žvėrys sudraskė . . . 
Motina, amžiną atilsį, ne 
vieną poterį' sukalbėjo, o 
žmona — vos akių neišver
kė.

—Kur gi neišverks, — 
postringavo Žėrutienė. — 
Ar tai juokas pasilikti mo
teriškei be duonos kąsnio, 
su mažu vaiku . ..

—Aš manau, kad čia ad
resas supainiotas, — spėlio

jo žėrutis.—Juk laiške aiš
kiai buvo parašyta . . .

Jo spėliojimus nutraukė 
sūnus.

—Laiškas, tėve, dar ne 
įrodymas. Kiek tokių atsi
tikimu buvo karo metu . . .

i

Po šių sūnaus žodžių žė
rutis susimąstė. Jis atsimi
nė brolį ir tuos senus lai
kus, kada žmonės, skurdo 

įvejami, ieškodavo duonos 
! kąsnio svetur. Po miestus 
ir kaimus zujo firmų agen
tai, kurie daug gražių žo
džių prišnekėdavo apie “lai
mės kraštus,” kur, anot jų, 
upės vynu teka. Jiems pa
tikėdavo ne tik beūsiai jau
nuoliai, bet ir šeimos gal
vos, kurde, palikę žmonas, 
vaikus, keliaudavo “laimės 
ieškoti”... Taip atsitiko ir 
su Miku. Palikęs žmoną su 
septynių mėnesių kūdikiu, 
leidosi į tą tolimą, nežino
mą šalį . . .

Žėručio mintis nutraukė 
prie lango priėjęs brigadi
ninkas, kuris, įkišęs galvą, 
pasakė:

—Juoziene, rytoj prie 
kertamosios. ' O judu prie 
siloso.

—Gerai, gerai, — beveik 
tuo pačiu laiku atsakė visi.

Kai brigadininkas atsi
traukė nuo lango, Žėrutienė 
pasakė vyrui:

—O gal reikėtų Onai pra
nešti? ‘

—Pranešk.
Ji tuoj pakilo nuo stalo 

ir, pribėgusi prie lango, 
šūktelėjo jau atsitolinan
čiam brigadininkui:

—Kazimierai, ar pro O- 
ną eisi?

—Pro... — pasigirdo bal
sas.

—Pasakyk, kad ji užeitų! 
Sakyk, yra naujienų!

—Gerai, gerai, — atskri
do balsas.

Dabar kiti laikai
Baigę vakarieniauti, Žė-’ 

ručiai ilgai sėdėjo prie sta
lo, šnekučiuodamiesi.

—Taigi, va, kaip laikai 
keičiasi, — kalbėjo Žėrutie
nė, linguodama galvą. — 
Kas gi galėjo tikėti, kad to
kia vargo pelė, kaip Ona, 
taps visiems žinoma ir ger
biama... Žiūrėk, ir laikraš
čiai apie ją rašo, ii^ ordiną 
gavo, ir trobą kolūkis pa
statė . . .

—Tai vis dėkui darbinin
kų valdžiai, — aiškina Žė
rutis. — Jeigu ne ji — taip 
būtų ir plušusi pas sveti
mus. O dabar, žiūrėk, ir 
vaiką į mokslus išleido. Sa
ko, jau baigė institutą...

—Girdėjau, nuo rudens 
mokytojaus mūsų mokyklo
je-

—Na matai, savo mokyto
ją turėsime...

Jiems besišnekučiuojant, 
į kambarį įėjo Ona. Jos 
rankovės buvo paraitotos 
aukščiau mėsingų, saulėje 
įdegusių alkūnių, o iškaitęs 
veidas atrodė lyg išsirpusi 
uoga. Nors paausiuose jau 
blizgėjo sidabrinės plaukų 
gijos, bet judesiuose ir iš
vaizdoje dar matėsi jėga. 
Vos peržengusi slenkstį, ji 
paklausė savo greita, dai
nuojančia kalba:

— Kas gi čia pas jus per 
naujienos, kad brigadinin
kas taip skubiai užkūrė?

—Prisėsk, tuoj papasako
siu,—paduodamas kėdę pa
sakė Žėrutis.

—Ne, ne. Negaliu. Rei
kia bėgti paršus šerti, van
denį šildyti — kiaulės šian
dien turi paršiuotis, — ėmė 
aiškinti Ona, šluostydamasi 
skepetaitės kampu prakai
tuotą veidą.

—Kepk pyragus, svečias 
atvažiuoja, —> nenorėdama 
gaišinti moters, pasakė Žė
rutienė.

Nustebinta žmona
—Koks svečias?—nuste

busi paklausė Ona.

—Vyras, Mikas parva
žiuoja, — pasiskubino už
bėgti žmonai už akių Žėru
tis.

Ona skėstelėjo rankomis.
—Argi jis gyvas?
—O kaip gi. Štai, tele

gramą gavau.
.—Na, matai, — pasakė 

Ona, linguodama galva. — 
O mudvi su anyta tiek aša
rų išliejome...

Tą. naktį Ona nesudėjo 
akių. Jos mintyse bėgo liūd
nos praeities atsiminimai. 
Liūdnas mintis nustelbė da
barties vaizdai—tos dabar
ties, kuri iškėlė ją — buvu
sią buožės samdinę — į dar
bo pirmūnų eiles ir atvėrė 
duris į laimę ir džiaugs
mą...

Kai rytuose ėmė brėkšti, 
ji atsikėlė, užminkė ragaišį, 
pasikūrė krosnį, ir, išsišla- 
vusi kambarius, išėjo ap- 
liuobti gyvulių.
Gaivinanti tėvynės šilima♦
Rytinis traukinys skubiai 

riedėjo uostamiesčio link. 
Toli, toli pasiliko sostinės 
puošnūs nauji pastatai, di
džiuliai fabrikai su aukš
tais kaminais, Ged imino 
kalnas, bažnyčių bokštai. 
Pro vagono langą bėgo pla
tūs laukai, miškai, pasėliai 
ir kaimai, paskendę žaliuo
jančiuose soduose, kuriuose 
noko vaisiai.

Prie lango sėdėjo suvar
gęs žmogus ir smalsiai dai
rėsi į laukus, į dirbančius 
traktorius. Jo raukšlėtame, 
išgeltusiame veide matėsi 
nuovargis, bet jis džiaugėsi, 
girdėdamas gimtąją kalbą, 
jausdamas tėvynės šilimą, 
rudenėjančių laukų kvapą.

Norėdamas pasidalinti su 
kuo nors savo įspūdžiais, 
jis kreipėsi į priešais sėdė
jusį jauną vyriškį, visą lai
ką skaičiusį kažkokią kny
gą-

—Pasakykite, ponas, kas 
čia per mašinos, — paklau

sė, rodydamas pro langą į 
laukuose dirbančius kom
bainus.

Nebėra ponų!
Vyriškis, užvertęs knygą, 

dirstelėjo į nepažįstamąjį 
ir, nustebęs .netikėtu, seniai 
išmestu iš kalbos žodžiu, 
pasakė:

—Pirmiausia, aš ne “po
nas.”

—Kaip pavadinsi — taip 
nepagadinsi,— teisinosi Mi
kas.

—O ne! — nesutiko vy
riškis. — Mūsų šalyje ponų 
nėra. Žodis “ponas” pas 
mus laikomas įžeidimu, — 
paaiškino jis ir, pažvelgęs į 
dirbančius kombainus, pa
sakė.—O šitos mašinos, tai 
savaeigiai kombainai.

—Kas tai per kombainai? 
—nesupratęs, vėl pasiteira
vo nepažįstamasis.

Vyriškiui atrodė keistai 
kad šis žmogus dar nežino, 
kas tai yra kombainas. Ne
norėdamas versti jį ilgai 
laukti, trumpai paaiškino:

—Savaeigiai kombainai, 
tėvuk, tai tokios mašinos, 
mašinos, kurios ne tik nu
kerta javus, bet juos ir iš- 
kulia.

— Matykite, kokie išmis
tai, — stebėjosi Mikas. — 
Mano taikais tokių dyvų ne
buvo.

Vyriškis susidomėjo ne
pažįstamojo kalba ir pa
klausė :

—Tai gal, tėvuk, ne iš 
mūsų krašto?

—Iš šito... Tik jau se
niai jo nemačiau.

Ir čia jis papasakojo jau
nuoliui, iš kur parvykstąs, 
kokia tvarka kituose kraš
tuose.

Traukiniui sustojus vie
noje vietoje, į vagoną įlipo 
jauna, graži mergina. Pa
mačiusi jaunuolį, nudžiu
gusi šūktelėjo:
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—O, Vitas!.. Na, kaip? 
Baigei?

Vietoj atsakymo vyriškis 
linktelėjo galva.

Mergina, pasidėjusi ant 
lentynos savo lagaminą, sės
dama pasakė:

—Ir aš baigiau . Paskyrė 
į rajoną.

—O aš dirbsiu savo gim
tame kaime. *

Gyvenimo džiaugsmas
Mikas, žiūrėdamas į šiuos 

e n e r g i n g u s , gyveni m o 
džiaugsmu alsuo j a n č i u s 
jaunuolius, pasiteiravo:

—Tai gal studentai būsi
te?

—Buvome, — trumpai at
sakė vaikinas ir pridūrė:— 
O dabar — į darbą... Mo
kytojausime.

Nepažįstamasis ilgai kal
bėjosi su jaunuoliais, klau
sinėjo apie viską, kas tik jį 
domino. Tiktai kai trauki
nys sustojo mažoje stotelė
je, jis pasiėmė savo kelion
maišį ir, atsisveikinęs su 
jaunuoliais, išlipo iš vago
no. Paskui jį išėjo ir jau
nuoliai.

—Tai ką, tėvuk, čia gyve
nai ?— pasiteiravo vaikinas, 
imdamas merginos lagami
ną.

—Tai jau taip išeina, — 
atsakė, — i patys iš kur bū
site?

—Iš kolūkio “Stalininis 
kelias,” — atsakė mergina 
ir, paėmusi vyriškį už ran
kos, nuėjo prie kiosko atsi
gerti.

Nepažįstamasis ėjo lėtai, 
d a i r y d amasis į taukus, į 
dirbančiuosius kombainus, 
žmones. Jo širdį virpino 
paukščių balsai ir sklindan
ti lietuviška daina, kurios 
jau dvidešimt pen k e r i u s 
metus negirdėjo.

Priėjus kryžkelę, jo dėme- 
(Tąsa 4-tame pusi.)

kt., rugsėjo (Sept) 12, 1958



I \

ŽEMĖS SAUJA - Del A. Metelioiiio knygos
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sį atkreipė graži, gėlėmis 
apsodintoje aikštelėje sto
vinti “Garbės lenta,” ku
rioje mirguliav.o žmonių pa
veikslai. Prie vieno jų ilgai 
stovėjo pakėlęs galvą. Nors 
po paveikslais buvo para
šas, bet nepažįstamasis jo 
įžiūrėti neįstengė.

Taip jį bestovintį pasivi
jo abu jau matyti jaunuo
liai.

—Tai ką, tėvuk, pažįsta
mų ieškai? — pasiteiravo 
stabtelėjęs vaikinas.

Nebepažino
—Taigi, va, žiūriu, — at

sakė jis ir, rodydamas pirš
tu į aukštai kabojusį mo
ters paveikslą, paklausė: — 
Gal jūs man pasakytumėt, 
kas ta moteriškė?

—O ką, pažįstama?—su
sidomėjo vaikinas.

—Matytas veidas.
Vaikinas išraudo. Mer

gina, žinodama jo kuklumą, 
paaiškino:

—Tai mūsų kolūkio žy
miausia kiaulių šėrėją Ona 
Žėrutienė. Šito, va, mokyto
jo motina.

Nepažįstamasis staiga iš
plėtė akis ir minutę stovė
jo lyg žado netekęs. Paskui, 
atsipeikėjęs, apkabino vai
kiną ir pro ašaras prabili:

—Sūnau mano...
Vaikinas iš karto suglu- 

m o i nesuprasdamas, k a s 
įvyko. Nepažįstamasis ėmė 
bučiuoti jo skruostus, kal
bėdamas :

—Aš—tavo tėvas, Mikas 
Žėrutis...

Taip juos bestovinčius ra
do privažiavusi su pora 
arklių Ona.

Apie tolimus kraštus
Vakare naujoje Onos tro

boje prie vaišėmis apkrauto

IŠ MANO KELIONES PO GRAŽIA JA ŽEMAITIJĄ
Rašo buvęs argentinietis 

J. Balčiūnas
(Pabaiga)
SEDA

Apie Sedą buržuaziniais 
laikais mažai kas težinojo. 
Tai buvo užkampis su su
vargusiomis baku ž ė m i s. 
Tiesa, ir čia, , kaip daugu
moje miestelių, buvo pirmo
je vietoje bažnyčia, smuklė, 
krautuvė ir viena progim
nazija.

Sedos rajono kultūros 
darbuotojas Vladas Trum- 
pickas ir švietimo skyriaus 
vedėjas Aloizas Bežanskas 
mane supažindino su Sedos 
miesteliu ir rajonu.

Prie tarybinės santvar
kos viskas pasikeitė. Mies
telyje yra keletas naujų di
delių pastatų, kiti statomi. 
Daug privačių namų.

Iš Beržansko sužinojau 
apie švietimo padėtį. Bur
žuaziniais laikais. Sedos ra
jono ribose, buvo tik viena 
progimnazija ir 22 pradinės 
mokyklos, kuriose mokėsi 
1590 mokinių ir dirbo 40 
mokytojų. Dabartiniu metu 
veikia 5 vidurinės, 1 suau
gusių vidurinė, 1 jaunimo, 
8 septynmetės ir 27 pradi
nės mokyklos, kuriose viso 
mokosi 3,350 moksleivių. 
Pedagoginį darbą dirba 221 
mokytojas.

Kultūros darbuotojas drg. 
Trumpickas mūsų pokalbio 
metu palietė buržuazinės 
lietuves žmonių kultūrą ir 
sveikatos, saugumą. Sedos 
rajono teritorijoje nebuvo 
nei vienos ligoninės, dirbo 
tik vienas gydytojas ir vie
na akušerė.

Tarybinė vyriausybė ski- ______  
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stalo sėdėjo visa Žėručių 
giminė. Jie klausėsi Miko 
pasakojimų apie tolimus 
kraštus, apie Braziliją, ku
rioje jis tiek daug vargo pa
tyrė, bastydamasis iš vie
nos fazendos į kitą, ir kaip, 
pagaliau, netekęs jėgų krei
pėsi i TSRS atstovą, kuris 
aprūpinęs laivakorte, pini
gais ir reikalingais doku
mentais, grąžino jį į tėviš- 
kę.

Jiems besišnekant, į kam
barį įėjo lazdele pasirams
čiuodamas senis Dausa — 
Žėručiu dėdė. Pasisveiki
nęs su Ona, beruošiančia 
naujas užkandas, jis juo
kais paklausė:

—Tai kur gi tas tavo 
klajūnas?

Ši, parodžiusi į stalą, pa
sakė :

—Anava, su Juozu sėdi.
Dausa priėjo prie Miko, 

pasisevikino, pasibučiavo ir 
vėl ėmė juokauti:

—Taigi, va, maniau, kad 
tu čia aukso visą maišą par
veši, o, kaip matau, vos 
kaulus skūroje parnešei. 
Vargas bus Onai, kol tokį 
šakalį atpenės.

Mikas pakilo iš užustalės, 
paėmė savo kelionmaišį, iš
ėmė iš jo mažą ryšuliuką ir, 
dėdamas ant stalo, pasakė:

—Štai mano auksas...
Brangiau ir už auksą

Visi sužiuro į jį. Mikas, 
atrišdamas maišelį, tęsė:

—Čia, dėde, brangiau ir 
j už auksą. Jame yra mano 
tėvų žemės sauja, kurią 
man motina įdėjo išvyks
tant, sakydama: “Sūnau, 
niekad nepamiršk tėvų že
mės, kuri tave išaugino...”

—Teisybė, —■ pasakė se
nis Dausa, paėmęs savo 
grubiais pirštais žiupsnelį

i ria didelį dėmesį medicini- 
| niam gyventojų aptarnavi- 
] mui, darbo žmonių sveika- 
i tingumo palaikymui. Rajo
ne šio metu dirba 11 kvali
fikuotų gydytojų, 17 medi
cinos seserų, 9 akušerės ir 
9 felčeriai. Iš viso 99 dar
buotojai. Veikia 50 lovų li
goninė Sedos mieste, po 10 
lovų ligoninės Ylakiuose ir 
Židikuose, 4 fėldšeriniai- 

l akušeriniai punktai, 1 am
bulatorija.

Iš liaudies išaugo savi 
kadrai. Pvz., Sedos rajono 
vyriausioji gydytoja Alber
tina Kaupaitė yra Aukš
čiausiosios Tarybos depu
tatė. Drg. Kaupaitė kilusi 
iš neturtingų valstiečių šei
mos. 1

Miestelyje yra vilnų kar- 
šykla-verpykla, siuvy k 1 a, 
baldų dirbtuvė, drabužių 
dažymo ir t.t.

Miestelį aplanko plačiai 
žinomas Nusipelnęs lietu
vių Liaudies dainų ir šokių 
Valstybinis Ansamblis.

YLAKIAI
Iš Sedos nuvykome pažiū

rėti kaip gyvena kolūkie
čiai. Iš tolo pamatėme baž
nyčios bokštus.

Mus pasitiko kolūkio pir
mininkas Mykolas Mažeika, 
vidurinės mokyklos direk
torius Rudzis ir kolūkiečiai. 
Sužinoję/kad aš esu grįžęs 
iš Pietų Amerikos, mokyto
jai ir mokiniai paprašė ma
nęs, kad papasakočiau apie 
Lotynų Amerikos lietuvių 
gyvenimą. Aš papasakojau, 
kaip mūsų broliai gyvena 
svetur ir labai ilgisi tėvy
nės. Man atsakė, kacĮ mūsų 
broliams neverta svetur gy

venti, nes Lietuvoje nebe 
tas gyvenimas, kaip kad 
buržuaziniais metais. Turi
me statyti daugiau namų 
dėl grįžtančiųjų mūsų bro
lių. Aš tuo tikiu ir matau, 
kad liaudies šiandieninis 
gyvenimas labai skiriasi 
nuo praeities, ir kad tary
binė santvarka atnešė švie
sų ir laimingą gyvenimą.

Mokytojai man papasa
kojo, kad šiame miestelyje 
buržuaziniais metais buvo 
pradinė mokykla, kurią lan
kė mažas skaičiuj vaikų, 
buvo krautuvė, karčiama ir 
bažnyčia, su dviem kuni
gais. Jie gyvena ir šiandie
ną. Aš sakiau mokytojams 
ir kolūkiečiams, kad Ame
rikoje kalbėjo ir rašė bur
žuazinė spauda, būk bažny
čios paverstos sandėliais, o 
kunigai, jeigu neišvežti į 
Sibirą, tai nužudyti. Ska
niai juokėsi visi ir prašė 
manęs persitikrinti. Aš jau 
esu persitikrinęs, nes kal
bėjaus su daugeliu kunigų.

“Lenino keliu” kolūkio 
pirmininkas Mykolas Ma
žeika, nuoširdus ir puikus 
žmogus. Vyriausybė jį ap
dovanojo už sąžiningą dar
bą.

Aš teiravaus pas pirmi
ninką ir kolūkiečius, • kaip 
gyvena ir kiek uždirba. 
Pirmininkas papasa k o j o, 
kad pirmaisiais metais ko
lūkyje teko rimtai su buo
žėmis kovoti, kurie trukdė 
dirbti, bet dabar tas liko 
praeityje. Šiandieną kolūkis 
turi 9 traktorius, kombai
ną, kuliamas mašinas ir vi
są kitą modernišką žemės 
ūkio inventorių. Be to, tu
ri linų apdirbimo agregatą 
ir lentpiūvę. Kolūkis turi 
elektros šviesą. Kaip ir

Jau labai laikas suskubti 
prenumeratas rinkti. Iki šiol 
gavome dar tik 327 prenume
ratas. žinoma, vasaros laiku 
didelių pasekmių nė nesitikė
jome. Bet dabar, orui atvė
sus, prašome visų, kurie dar 
neužsisakėite, tuojau užsisaky
ti. Taipgi prašome platintojų 
darbuotis, kad kuo daugiausia 
surinkti prenumeratų.

Ši sykį prenumeratų pri
siuntė :

A. Metelionis, St. Peters
burg, Fla., 37 prenum.

ALDLD 28 kp., Waterbury, 
Conn, (per M. Straus), 18 pr. 
prenum.

S. J. Jokubka, Chicago, 111., 
11 prenumeratų.

O. šilkienė, Weithersfieldr 
Conn., 6 pienum.

Juozas Baubonis, Kenosha, 
Wis., 6 prenum.

Geo. Stasiukaitis, Cliffside, 
N. J., 5 prenum.

1. Klevinskas, Scranton, Pa., 
3 pre num.

A. Valinčius, Pittston, Pa., 
3 prenum.

P. Šlekaitis, Scranton, Pa., 
5 prenum.

Vera Smalstis, Livonia, 
Mich., 3 pren.

K. Genys, Scranton, Pa., 2 
prenumeratas.

C. Tamašiūnas, Miami, Fla.,

žemės. — Nieko nėra bran
gesnio ir mielesnio; kaip 
gimtoji žemė, kuri kaip mo
tina visus maitina, priglau
džia ir paguodžia... Tik 
anksčiau mes turėjome jos 
tik saują, o dabar — štai, 
kiek akys užmato!

Mikas įsmeigė žvilgsnį] 
pro pravirą langą į toli nu- 
sitęsiusius gimtuosius lau
kus ir godžiai traukė į plau: 
čius tą gaivinanti, laisvą 
tėvynės orą, gimtosios že
mės kvapą.

J. A. Musteikis, Portland, 
Me., 2 prenum.

A. Kiškiūnas, Newington, 
Conn., 2 pren.

B. Ramanauskienė, Sellers
ville, Pa., 2 pren.

AUKŲ GAUTA KNYGOS 
IŠLEIDIMUI:

LLD 28 kp., W a e r b u r y , 
Conn., $5.

M. ir U. Yuškai, Detroit, 
Mich., $3.

J. Klimaviče, Detroit, Mich., 
$3.00.

Gco. Stasiukaitis, Cliffside 
Park, N. J., $3.

C. Shwelnik, Jewett City, 
Conn., $3.

Chas. Vachunas, Harris
burg, 111., $3.

KI. Yenkeliunienė, Water
bury, Conn., $2.

M. Ciplijauskas, Waterbu
ry, Conn., $2.

Po $1.: Juozas Abromaitis, 
USSR; F. Mankauskas, Tunk
hannock, Pa.; B. Ramanaus
kienė, Sellersville, Pa.; J. Bau
bonis, Kenosha, Wis.; J. Ja
nulis, Chicago, HL; J. Širvida, 
Harford, Conn.; A. Trijonis, 
A. Klijūnas, P. ir M. Smals
čiai, pastarieji detroitiečiai; 
Christina StaiYeslow, Bronius 
M arei no n is, ir Mrs. Water
bury—visi trys iš Waterbury, 
Conn.

Dėkojame visiems pasidar
bavusiems prenumeratų rinki
mui ir tiems, kurie patys už
sisakė knygą. Ne visus pla- 
tinltojai galės susitikti ir pa
prašyti užsisakyti knygą. To
dėl rūpinkitės patys užsisaky
ti. Knygos kaina $2.00.

Laisves Administracija

Maskva. — Tarybų Są
jungos delegacijai Jungt. 
Tautų Asamblėjos sesijoje 
vadovaus užsienio reikalų 
ministras Gromyko.

kiekvienas kolūkis, taip ir 
mūsų, turi savus žemės ūkio 
specialistus, kaip veterina
rą, agronomą, zootechniką 
ir k t.

ŽIDIKAI
Židikai buržuaziniais val

dymo metais buvo nuošalus 
Žemaitijos miestelis. Jame 
bvo viena pradinė mokykla, 
krautuvė ir bažnyčia su 
dviem kunigais. Jie ir 
šiandieną randasi, tik vie
nas kunigas jau senas ir 
pensininkas.

Susitikau su mokytojais, 
mokiniais ir kolūkiečiais. 
Jiems labai įdomu su mani- 

1 mi pasidalinti mint imis 
apie užjūryje gyvenančius 
mūsų tėvynainius. Ypač 
apie Pietų Amerikos lietu
vius, jų gyvenimą, mokslą ir 
kultūrą. Židikiečiams papa
sakojau kaip mes ten gyve
nome.

Mokytoja Elena Strikai- 
tienė man papasakojo, kad 
šiame kolūkyje vidurinėje 
mokykloje mokosi 360 mo
kinių, kuriuos aptarnauja 
23 mokytojai. Čia yra kul
tūros namai, biblioteka- 
skaitykla, meno saviveiklos 
rateliai, sporto kolektyvai 
ir t.t. Jaunimas mėgsta 
sportą ir literatūrą. Nėra 
tos šeimos, kuri neskaitytų 
knygų ar laikraščių.

Buržuaziniais laikais šio
je žemaičių apylinkėje nie
kas nematė nei traktoriaus 
nei kombaino. Šiandien visa 
žemė apdirbama ir derlius 
nuimamas mechanizuotai. 
MTS teikia . elektros šviesą 
visam miesteliui, kolūkiui 
ir gyventojams. Buržuazi
niais laikais apylinkės gy
ventojai nepažino elektros 
šviesos.-

Vilnius. 1958. Vl.8.

Philadelphia, Pa.
Filmų rodymas pavyko
Rugsėjo 6 d. turėjom įdo

mų vakarą. Buvo rodomi 
du filmai iš Lietuvos. Svar
biausias filmas buvo “Til
tas”, o kitas, trumpas, Ka
nadiečių delegacijos lanky- 
mąsis Lietuvoje. Žiūrovų 
prisirinko daug (daugiau, 
negu tikėtasi). Daugelis bu
vo atsilankę šioj šaly gimu
sių ir augusių, kurie labai 
susidomėję stebėjo savo tė
vų gimtinę šalį Lietuvą. 
Daugelis, pamėgę, gyrė vei
kalą “Tiltą”. Sakė, tai pui
kus veikalas, ir aktoriai ge
rai vaidino.

Mums reikia tik pasi
džiaugti, kad tokia jaunutė 
ir maža šalis taip greitai iš
augino savo puikius meni
ninkus ir jau įsigijo studi
jas filmuoti veikalus. Prisi- 
pažinsime, kad, rodant fil
mus, buvo ir trūkumų. 
Ypač kuomet operatorius 
garsą per aukštai paduoda, 
aktorių žodžiai beveik per 
pusę nesuprantami. Visi pa
milo filmą, tiktai jeigu at
sirastų toks geras operato
rius, kuris nustatytų geriau 
ir aiškiau filmų kalbos gar
są, tada būtų puiku.

Toj pačioj svetainėj LLD 
10 kp. šio mėnesio 18 dieną, 
ketvirtadienį, 7 vai. vaka
re, vėl rodys 2 filmus. Pir
mutinis filmas “Kol nevė
lu”, spalvotas, o antras — 
‘TO dienų Lenkijoj”. Abudu 
filmai iš Lietuvos ir labai 
įdomūs. Įžanga bus veltui.

Komisijos Narys

Montello, Mass.
Pavykęs piknikas

Darbo dieną įvykęs pikni
kas buvo geras ir sėkmin
gas. • Pikniką, kaip žinia, 
rengė Montello Lietuvių 
Vyrų Grupė. Ir oras pasi
taikė gražus.

Vyrų Grupės dainavimas 
publikai patiko. Tai parodė 
gausios aukos dėl įsigijimo 
dainoms spausdinti apara
to. Aukas rinko Tony Wal
lent ir George Stepanaus
kas.

Prie gėrimų pardavinėji
mo darbavosi William Yuo- 
deikis, John Smith, Mrs. 
Smith ir Mrs. Abishala, o 
Frank Čereška buvo patar
nautoju.

Maisto piknikui aukojo: 
Mrs. Smith, Mrs. Yuodei- 
kis, Mrs. Abishala, Mr. La
pinskas, Mrs. Potsus (jau
noji) ir Mrs. Potsus (seno
ji). O virtuvėje darbavosi 
Mrs. Baronas, Mrs. Yuo- 
deikis, Mrs. Lapins k as, 
Mike Budrick ir Mrs. Pot
sus.

Tikietukus pardavinėjo 
Alex Lucas, Joe Lavas, 
Mrs. Naviskas, Mr. Ches
nut, Mrs. Shimanskas ir 
Mrs. Stepanauskas. Mrs. 
Naviskas laimėtą dovaną 
sugrąžino atgal antram 
pardavimui. Tas padidino 
pelno įplaukas.

Pikniko rengimo komisiją 
sudarė John Smith, Willi
am Yuodeikis ir Albert Pot
sus. Komisija išrd ingai 
ačiuoja visiems.

Al. Polams

PADIDĖJO MIRIMAI 
AMERIKOJE

Washingtonas — 1957 
metais beveik 10 žmonių 
mirė iš kiekvieno 1,000 gy
ventojų. Viso mirė 1,679,000. 
Lyginant 1956 m., tai 1957 
metų mirimai padidėjo virš 
100,000. Mat, šalyje siautė 
Azijos influenza.

Beirutas. — Libano suki
lėlių vadai sako,- kad jie 
baigs streiką prieplaukoje,! 
kuris tęsiasi nuo gegužės 
9 dienos.
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Įvairios Žinios
SUOMIJA JAU TURI I SAKO, “PRIE PAT į. 

SUDARIUS KABINETĄ PRARAJOS SLENKSČIO1’
Helsinkis. — Per du mė

nesius Suomija buvo be ka
bineto. Iš 200 parlamento 
narių Komunistų partija 
turi 50 atstovų, daugiau, 
kaip bile kuri viena kita 
partija. Bet ji negalėjo su
daryti ministrų kabinetą, 
nes socialdemokratai atsi
sakė nuo bendro kabineto 
su komunistais. Dabar so
cialistai sudarė ministeriją 
su buržuazinėmis partijo
mis.

APIE TSRS ŽYDŲ 
KULTŪRINI ŪGI

Maskva. — Tarybinis 
dienraštis “Sovietskaja Ro
si j a” rašo, kad autonomi
niame Birobidžano rajone 
pagerėjo kultūriniai žydų 
tautos reikalai. Vis daugiau 
žydų rašo savo kalboje į 
dienraštį ir ima kultūrinėje 
veikloje aktyvumo. Pirmiau 
tarybinė spauda kritikavo 
žydus, kad jie permažai do
minas! savo tautine kultū
ra.

Washingtonas. —Federal 
Reserve Board surinktos 
žinios rodo, kad per dvi pa
starąsias savaites biznis 
stovi vienodai.

Roma. — Sirija siunčia 
ginklų Irako respublikai.

Maskva. — Cyrus Eaton, 
industrialistas iš Clevelan- 
do, matėsi su Chruščiovu.

Ottawa. — Kanadoje bus 
suimta kviečiu mažiausia 
per pastaruosius 11 metų.

' Auckland. — Prancūzas 
mokslininkas Eric de Bis
chop žuvo Ramiajame van
denyne, kada jo laivelis su
sikūlė į uolą.

New Delhi. — Indija ir 
Pakistanas sutiko pasikeis
ti kariniais belaisviais, ku
rie buvo suimti laike susi
rėmimų pasienyje.

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 Visuomenes

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

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.

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

Siųsdami Money Orderį ar čekį, LAISVĖ
išrašykite tik “LAISVE” 110-12 Atlantic Avenue

ir adresuokite— Richmond Hill 19, N. ¥.

Maskva. — Tarybų Są
jungos radijo programoje, 
taikomoje šiaurės Ameri
kai, sakoma, kad Jungtines 
Valstijos su savo politika 
Tolimuosiuose Rytuose pri
artėjo prie pat “prarajos 
slenksčio”. Kitais žodžiais, 
amerikiečiai tapo privesti 
prie karo slenksčio.

Paryžius. — Premjeras 
de Gaulle prašo piliečius 
balsuoti už jo pateiktą kons
titucijos tekstą. Kairieji 
kviečia francūzus atmesti 
tą konstituciją.

Jakarta. — 4,000 tonų ry
žių gauta iš Jungtinių Vals
tijų. Jie buvo atvežti “Vir- * 
ginia Lakes” laivu.

Tokio. — Šiemet Japoni
joje gerai užderėjo ryžiai. 
Manoma, kad bus suimta 
apie 422,200,000 tonų. Tas 
pašalintų “ryžių badą”.

Washingtonas. — Ameri
kos komanda Formozoje ra
gina Čiang Kai-šeką nedi
dinti karinių jėgų, nes jo 
pagalbai yra Amerikos jė
gos.

Manila. — Filipinų valdo- * 
vai sakosi, kad jie gelbės 
Čiang Kai-šeko jėgoms iš
laikyti Quemoy ir Matsu 
salas.

MASKVA. — Bulganinas 
pašalintas iš Tarybų Są
jungos Komunistų partijos 
prezidiumo. Priežastys ne
paduodamos.

ashing tonas. — Valsty
bės departmentas paskelbė, 
kad Čiang Kavšekas vėl 
gavo iš Amerikos $21,500,- 
000.

Washingtonas. — Epyįį- 
kopalų vyskupas Robert 
Brown atskrido iš Little 
Rock tartis su valdžios 
žmonėmis integracijos rei
kalais. - -:



Cleveland, Ohio
, Pasidžiaugėme Tarybų

* Lietuvos moterų pažanga
Pas moteris yra lyg įgim

ta pasipuošti sulyg savo iš
galės. Apie 50 metų atgal, 
kada Lietuva buvo dar po 
caro režimu, biedn i e m s 
žmonėms mokslas buvo ne
prieinamas, spaudos, iš ku
rios būtų buvę ko nors pasi
skaityti-, pasimokyti, nebu
vo, ir smulkūs ūkininkai že
mę apdirbo savo senučiu 
metodu. Kai atsimenu, 189i9 
metais, Ryt-Prūsiuose tar
navau pas mažažemį ūki
ninką, ir kada aš papasako
jau savo gaspadoriui, kaip 
Žemaitijoje smulkūs ūki
ninkai apdirba savo žemę, 
mano gaspadorius man sa
ko: “Jeigu žemaičiai žino
tų, ant kiek jie paiki, jie 
verktų.” Bet tos pačios Že
maitijos biednos moterys 
buvo apdairesnės ir viena 
nuo kitos pasimokydamos 
išsiausdavo gražių audinių 
dėl suknelių. Žinoma, ku
rioms atlikdavo nuo šeimos 

( aprengimo.
Tik dabar, po keliolikos 

metų nuo įsikūrimo Tarybų 
Lietuvos moterys turi vi
sas progas pasirinkti sau 
mėgstamą mokslo .saką ir 
išmokta savo amatą tobu
linti iki aukščiausio laips

Žodis i Ohio balsuotojus
Stambusis šios valsti

jos kapitalas bendrai su vi
sais reakciniais elementais 
pasimojo Šių metų lapkr. 4 
dienos balsavimuose pra
vesti “Right to Work” (Tei
sės į darbą) įstatymą. Pa
vadinimas “Teisė į darbą” 
skamba gražiai, bet kas už 
jo slepiasi? Tikiu, rasime 
nemažai ir pačių darbinin
kų tarpe, kurie kiek giliau 
nė nepagalvoja.
l Senesniojo amžiaus žmo

nės gerai atmename tuos 
laikus, kuomet unijos tik 
pradėjo organizuotis, buvo 
bejėgės skelbti bent kokį 
pasipriešin imą d a r b d a- 
viams, dirbome po 12 vai. į 
dieną už algą, kokia mums 
buvo pasiūlyta. Neturėjome 
nei jokios apdraudos, nei 
Social Security, nei bedar
bių apdraudos, nei jokių ap
mokamų vakacijų, kuomi 
šiandieną gera dalis darbi
ninkų naudojasi. O reikia 
pasakyti, kad tas viskas iš 
dangaus neiškrito. Už visus 
tuos pagerinimus reikėjo 
kovoti, ir gana sunkiai ko
voti. Teko darbininkų uni
joms maršuoti su reikalavi
mais į valstijų sostines ir į 
^atį Washingtona. Nemažai 
yra darb. tose kovose nu- 

|kentėjusiu ir net gyvybę 
yra paaukojusių.

Ir štai atsirado gudruo
lių, kurie gražiais obalsiais 
ir klastomis pasimojo pra
vesti įstatymą, kuriuo vi
sus tuos laimėjimus bus ga
lima apeiti ir panaikinti.

Pravedus “Right to 
Work” įstatymą, unijos pa
lieka bejėgės. Žinoma, mini
mo įstatymo šalininkai tai 
savaip išaiškina. Jie sako, 
kad unijose priviso perdaug 
raketierių. Tas iš dalies tie
sa, bet tai nereiškia, kad 
dėlei vieno kito savanau
džio reikia visas unijas su
naikinti. O tas įstatymas, 
kaip tik tam ir yra siūlo
mas ir bandomas pravesti.

Ant kiek šis įstatyymas 
yra svarbus fabrikantams,
parodo jų dedamos pastan
gos jį pravesti. Jiems reikė
jo surinkti virš 250,000 pa
rašų, kad uždėti šį klausi-

5 p.-Laisve (Liberty)-— Penkt., rugsėjo (Sept.) 12, 1958 siems.—Red.)

nio. Todėl, kada draugė Ju
lia Werner gavo nuo 
savo giminių iš Tarybų Lie
tuvos puikiausių moterų 
rankdarbių, audinių bei ki
tų gražių išdirbinių, ir buvo 
surengta paroda. Detaliai 
aprašyti, kas buvo sunešta, 
užimtų laikraštyje perdaug 
vietos. Draugė Rauluševi- 
čienė irgi turėjo atsinešusi 
į parodą nemažai gražių 
dalykėlių, jai prisiųstų iš 
Tarybų Lietuvos, nuo jos gi
minių ir draugų. Mes visi 
privalome būti dėkingais 
draugėms už jų triūsą ir 
pasišventimą duoti mums 
progą pamatyti tą visą gro
žį.

Negalima praleisti near
davus garbės mūsų myli
mam C. L. Moterų Klubui 
už davimą parodai vietos 
jų surengtoje žaidimų pra
mogoje. Taipgi už sudėtin
gus gerus pietus už 75 cen
tus asmeniui; iš kurių dar 
liko su virš $17 spaudai. 
Pabaiga buvo užvis sma
giausia, kada gramofonas 
pradėjo sukti draugės Julės 
Werner gautas iš Lietuvos 
plokšteles. O parodos, ir žai
dimų dalyviai šoko su ne
matytu vikrumu. Klumpa
kojį pamėgo geriausiai..

Dalyvis.

| karto atrodė tai neįmano
mą ant baloto. Daugeliui iš 
ma. Bet reikalingas 
skaičius tapo surinktas ir 
tas klausimas uždėtas ant 
baloto. Jie peleido šimtus 
parašų rinkėjų per visą 
valstiją, apmokėdami po 
$25 į dieną.’Rinkėjas, atė
jęs. į namus, radęs Šeiminin
kę, sako: Čia tik pasirašyk 
ant blankos, o paskui, kaip 
norėsi, taip galėsi balsuoti. 
Aišku, buvo daug tokių, ku
rie nei nežinojo ant ko pasi
rašė. Buvo daug klastuotų 
parašų. O taipgi buvo ne
mažai tokių, kurie savo pa
rašus, sužinoję klastas, at
šaukė. Surasta virš 10,000 
nelegališkų parašų.

Nors balsavimo diena dar 
tolokai, bet šis -svarbus 
klausimas veda kaip vieną, 
taip ir kitą pusę prie įkarš
čių. Tikimasi, jog bus į pa
baigą daug triukšmingų su
eigų. Aišku, jeigu visi dar
bininkai matytų ir supras
tų, jog tai yra dedama kil
pa jiems ant aklo, tai dide
lė didžiuma nubal s u o t ų 
prieš. Bet tie gražūs obal- 
siai ’’Teisė į darbą” gali ne
mažai suvilioti, o ypatingai 
tuos, kuriems darbas-labai 
reikalingas.

Visuose balsavimuose yra 
svarbu dalyvauti. Bet šiuo
se, kuris įvyks lapkr. 4 d., 
patariu visiems dalyvauti 
ir balsuoti prieš pravedimą 
“Right to Work” įstatymo.

J. žebrys

Lawrence, Mass.
Globe Parcel Service ati

darė naują skyrių rūbų 
siuntimo į Lietuvą. Pirmiau 
veždavo Bostonan. Dabar 
bus parankiau kaip vieti
niams, taip ir apylinkės 
lietuviams.

Priima pakelius penkta
dieniais nuo 10 ryto iki 2-jų 
po pietų Lietuvių Piliečių 
Klube, 41 Berkeley St.

A. V.

Kainas. — Tarybų Sąjun
ga ir Jemeno karalystė už
mezgė diplomatinius ryšius.

Toronto, Canada
Iš KLLD Toronto 

kuopos veiklos
Rugpjūčio 22 d. atsibuvo 

Kanados Lietuvių Literatū
ros Draugijos Toronto kuo
pos narių mėnesinis susi
rinkimas. Kaip vasaros lai
ke, tai susirinkimas negali 
didžiuotis skaitliu g u m u, 
bet iš kuopos valdybos ir 
komisijų raportų paaiškėjo, 
kad laike pastarųjų poros 
mėnesių kuopos narių pa
stangomis atlikta daug gra
žaus visuomeninio darbo.

Kuopos narių pastango
mis suruošta trys parengi
mai: išvažiavimas pas Ch. 
Kaminskus farmoje; Liau
dies Balso metinis piknikas 
ir sąryšyje su Aleko Karpa- 

I vičiaus išvykimu į Tarybų 
Lietuvą, kuopa turėjo pa
rengimą salėje. Visi ruošti 
parengimai, ypatingai iš 
ekonominio atžvilgio, pavy
ko labai gerai, o pastarieji 
du pasižymėjo ir skaitlin- 
gumu.

Finansų sekretorius T. 
Rimdžius pranešė mitin
gui, kad jau apie 90 
mūsų kuopos narių yra pil
nai pasimokėję narines 
duokles už šiuos metus, o li
kusius nepasimokė j u sius 
valdyba su aktyvesnių na
rių talka pasiryžo laike se
kančio mėnesio susitikti ir 
iš jų iškolektuoti narines 

! duokles.
Kuopa dalyvauja veiklo

je už taiką, palaikydama 
glaudžius ryšius su Kana
dos Taikos Kongresu. Šia
me susirinkime kuopa nuta
rė dalyvauti Kanados Tai
kos Kongreso šaukiamame 
nacionaliame pasitar i m e 
rugsėjo 27 ir 28 d., ir kana
diečių taikos judėjimo pa
rėmimui kuopa iš savo iždo 
paaukojo $25.

Susirinkimui baigiantis 
iškilo sumanymas suruošti 
dar vieną išvažiavimą kur 
nors paežerėn. Tuo rū
pintis palikta valdybai.

Parengimų ruošime dau
giausia rūpinasi P. Mockai- 
tis, J. Grigaliūnas, Ch. Mor
kūnas ir keli kiti draugai’. 
Jie prašo iš narių ir publi
kos talkos ir kooperacijos.

Korespondentas
_ ---------------------- -1.

Shrewsbury, Mass.
Mirė Petras čims

1958 m. rugpiūčio 7 d. 
ligoninėje mirė Petras Či- 
ras. Jis daugiau kaip tre
jus metus sirgo vėžio liga. 
Buvo laisvai pala i d o t a s 
rugpiūčio 11 d. Hope kapi
nėse, Worcestery.

Velionis gimė Lietuvoje; 
buvo sūnus Vinco ir Marės 
(Česnulevičiūtės) Čirų. Ka
daise gyveno Millbury, 
Mass., o vėliau — Shrews- 
buryje (357 Lake St.)

P. Čiras išdirbo American 
Steel Wire Co. fabrike 34 
metus; iš viso Amerikoje 
išgyveno 60 metų.

Didžiuliame liūdesyje li
ko žmona Cecilija (Chesno) 
Čirienė, sūnus Julius, taip
gi trys dukterys: Mrs. Mae 
Greenfield, Mrs. Nellie A. 
Carlson ir Mrs. Helen Man- 
kevetch; du broliai, Stasys 
ir Tamas Čirai, gyvenanti 
Worcest-ery; taipgi sesuo A- 
gota, gyvenanti Lietuvoje. 
Liko septyni anūkai ir trys 
poanūkiai.

Cecilija Čirienė, pagerb
dama savo mylimą vyrą, 
paaukojo Laisvei $5.

Koresp.
(Pinigai gauti, dėkojame. 

Liūdesio valandoje reiškia
ma nuoširdžią užuojautą 
draugei Cecilijai Čirienei, 
vaikams ir visiems artimie

AVALON, N. J. Chicago, Ill. Pittsburgh, Pa.
Iš pavykusio pokylio 

pagerbt Dr. Kaškiaučiui
Pokylis įvyko sekmadie

nį, 31 d. rugpiūčio. Prie šio 
pokylio, kad pagerbt mūsų 
veikėją daktarą Kaškiaučių 
buvo rengtasi iš kalno. Ta
me darbe daugiausia pagel
bėjo A. Lipčius iš Eddysto
ne ir philadelphiečiai drau
gai Merkiai. Buvo manyta 
atšaukt pokylį, kada mano 
sveikata galutinai sušluba
vo. Apie tai patelefonavau 
draugui Merkiui, bet kada 
Merkiai ir Lipčius atsilan
kė pas mus, buvo nutarta 
tęsti darbą pirmyn. Tokiu 
būdu pokylis vyko.

Oras prieš parengimą bu
vo gązdinantis, per 4 dienas 
smarkiai lijo, uraganas 
“Daisy” apylinkėse siautė, 
bet jau penktadienį apsisto
jo liję, iš rūkų prasimušė 
saulutė. Visi mes nudžiugo
me, nes ir ponas “dievas” 
su mumis.

Mūsų darbščiosios darbi
ninkės suvažiavo vie nos 
penktadienį, kitos — šešta
dienį. Viskas buvo sutvar
kyta, valgiai pagaminta

Jau ir sekmadienis. Nors 
oras ūkanotas, apsiniaukęs, 
bet nusiminimo nesimato 
rengėjų veiduose. Kada 
svečiai pradėjo rinktis, ka
da vienas automobilis po 
kito pradėjo pasirodyti, 
oras pragiedrėjo, ir kada 
atėjo pietų laikas, buvo su 
viršum 50 ypatų. Svečiai 
linksminosi, šnekučiavosi, 
čia buvo ir alučio iš bačku
tės ir kitokių gėrimų. Val

Philadelphia, Pa.
??./, rugsėjo 18, rusu sve-Matėm ir dar 

matysim Lietuvą
Subatoje, šeštą dieną rug

sėjo, rūpinomės, skubėjome, 
kad nepavėluoti pribūti į į 
svetaine, kur buvo garsinta, 
kad matysim Lietuvoje ga
mintus paveikslus. Ant sep
tynių vakare jau buvo ne
mažas būrys vietinių ir to
limesnės apylinkės lietuvių. 
Suėjo, suvažiavo daugiau
sia jau gerokai pagyvenu
sių ir su labai silpnoka svei
katą.. Taipgi buvo ir vidu
tinio amžiaus ir būrelis iš 
jaunosios kartos žmonių. 
Malonui man buvo matyti 
tuos lietuvius, kurių nebu
vau matęs per daugelį me
tų. Del jų sveikatos silpnu
mo, jie jau seniai nebelankė 
lietuviškų pažangiečių pa
rengimų.

Bet Lietuva, mūsų gimti
nė, perleidus du baisaus 
naikinimo karus, susikūrus 
naujausią ekonominę ir po
litinę santvarką, neapsako
mai mums visiems įdomi. 
Norisi kiek pamatyti, ką 
nors nugirsti, kaipgi ten 
viskas atrodo, po tiek daug 
metų mums nematyta!

Ir taip rūpesting’ai mes 
žiūrėjom tuos tėvynainius, 
kaip puikiai jie ten linksmi
nosi, šoko, džiaugėsi savo 
kūryba, nauju pastatu, Til
tu. Tai jaudinanti regi
niai, neužmiršime jų. Nors 
mūsų aparatūros . technka 
nebuvo tobuliausia, kalbos 
sunkiai suprantamos, gal 
dėl svetainės akustikos- ne
tinkamumo ar aparato ne
tobulumo, bet tas bus page
rinta.

Dabar vėl laukiame kitos 
įdomybės, kuri mums pasi
taikė visai k netikėtai. Tai 
draugas Pauliukas iš Chi* 
cagos žada čia staptelėti ir 
mums parodyti irgi iš Lie
tuvos tik ką gautus filmus, 
vieną “Kol nevėlu” ir kitą 
“10 dienų Lenkijoje.” Tą 
progą turėsime kėtvirtadie- 

giai, kaip tai kalakutiena ir 
kumpis prirengta ir su
plaus ty ta. Viskas padėta 
ant stalo. Svečiai pasitarna
vo patys sau, prisidėdami į 
lėkštę valgio, kokio ir kiek 
kas norėjo.

Svečių buvo i daugelio 
vietų. Iš Eastono Tilvikas 
su draugais Švelnikais. Ku- 
nickas, Casper ir T. Kar
kiančius iš Newarko. J. Po
cius iš Patersono. Svečių 
buvo iš Johnson City, N. T. 
Nekurie negalėdami daly
vauti ypatiškai, kaip tai: A. 
J. Pranaitis, J. Kazlauskas, 
J. Vaicekauskas iš Bing- 
hamtono ir Susnikų Jurgis 
iš Worcesterio, prisiuntė 
daktarui Kaškiaučiui pa
sveikinimus. Čia neminėsiu 
artimesnių kolonijų daly
vius. Visu vardai su sveiki
nimais pasiųsta daktarui 
Kaškiaučiui. Tariu širdin
gą ačiū visiems svečiams už 
atsilankymą.

Ačiū draugui Merkiui, 
kad nuvežėte mane visur su 
savo automobiliam, kur tik 
reikėjo man būti. Ačiū dar
bininkėms Bekamp i e n ei, 
Merkienei, Zalner, Mattis, 
Frances, Kovalchukienei, 
Pletienei, Wallantienei ir 
visoms kitoms, kurios prisi
dėjote. kuom nors, kad pa
daryt šį pokylį pasekmingu.

Mano c.hirurgas Dr 
Brown, dėl tam tikrų prie
žasčių, atidėlioja kojos ope
raciją, bet turbūt turėsiu 
pasiduot į ligoninę apie 15 
d. rugsėjo.

J. A. Bekampis

tainėje, 1150 N. Ąth St.
Tai matysime labai įdo

mią lyg ir komediją iš Klai
pėdos lietuvių žuvininkų 
gyvenimo. Klaipėda senas 
Lietuvos pajūrys, bet mažai 
kas esame matę, nes tais 
laikais, kuomet buvome Lie
tuvoje, kaizerinė Vokietija 
ten viešpatavo.

Mes, philadelphi e č i a i, 
šiuo tarpu ir šiuo dalyku 
esame laimingiausi. Lietu
von nuvažiuoti negalime. 
Filmų iš Lietuvos iki šiol 
dar niekas nėra gavęs. Tai
gi, nepraleiskime progos. 
Rūpinkimės, kad kuo dau
giausia lietuvių sukviesti. 
Šį kartą įžanga bus nemo
kama.

Rugsėjo 14 dieną Cheste- 
rio Lietuvių Klubas savo 
salėj taipgi nemokamai ro
dys šiuos filmus.

Taigi būkime kur arčiau
sia.

Aš būsiu visur.
JiitiMiškis

Chicago, III. —ČiangKai- 
šeko žmona, kuri čia randa
si, pasitiki, kad Amerika 
ateis jos vyro jėgoms į pa
galbą apgynimui Quemoy 
salų.

IŠSIUNČIAME PAKETUS Į USSR
1 LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTON I JĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudokite mūši] firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

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

135 W. 14th St., New York 11, N. Y„ Telephone CHelsea 3-2583

\
116 E. 7lh Street
New York City
Tel. YU. 2-0380

900 Literary Rd. 11339 Jos. Cainpau 682 W. Girard Ave.
Cleveland 13, Ohio Detroit 12, Mich. Philadelphia 23, Pa.
Tel. TOwer 1-1461 Tel. TOwnsend 9-8980 Tel. WAlnut 5-8878

Dėl platesnių informacijų reikale išsiuntimo paketų giminėms ir draugams, susisiekite su 
mūsų patyrusiais, mandagiais ir veikliais raštinės vedėjais skyriuje jūsų mieste.

Jie su mielu noru suteiks jums infA'.macijas.
Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% garan

tija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame i 48 valandas. Adresatą pasiekia i 6-7 savaites; 
oro paštu į 7-12 dienų.

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas įvairių pirmos rūšies valgių. Taipgi išdirbystės da
lykų: skepetaičių, batų, laikrodžių, laikrodėlių, ir t. t. už labai žemas kainas.

Atsiminkite: mes esame speciali štai reikale išsiuntimo paketų.

Mirė daininike 
K. Stanevičienė

Po sunkios ir ilgos ligos 
rugsėjo 4-tos vakare mirė 
visų didžiai mėgiama ir 
gerbiama dainininkė Kons
tancija Stanevičienė (Con
nie Stanevich), po tėvais 
Linksmanavičiūtė; sulauku
si vos 52 metų amžiaus. Ve
lionė gimė Škotijoje, ir dve
jų metukų buvo atvežta į 
šią šalį.

Velionė buvo labai drau
giško ir rimto būdo mote
ris, ji mokėjo su jaunais ir 
senais sugyventi. Už tai, 
kur tik ji pasisukdavo, vi
sur širdingų draugų suras
davo. Ji priklausė prie dau
gelio pažangių organizacijų 
ir jose daug dirbo. Ypatin
gai ji didžiai vertino Cice
ros Lietuvių Moterų klubą 
ir chorą. Bet apie jos nuo
pelnus darbininkiškame ju
dėjime teks kitą kartą rašy
ti.

Konstancija paliko dide
liame nuliūdime mylimą vy
rą Williama, sūnų William 
ir jo šeimą, dukterį Katry- 
ną Novak ir jos .šeimą, se
ną mamytę K. Linksmana- 
vičienę, 3 anūkus, 4 sesutes 
ir jų šeimas, du brolius ir jų 
šeimas ir šiaip daug gimi
nių bei pažįstamų.

Buvo pašarvota Petkaus 
koplyčioje. Palaidota pir
madienį, rugsėjo 8 d., Wood
lawn kapinėse, 7600 W. Cer- 
mak Rd.

Vilnis

“LAISVES” 
KONCERTAS

Įvyks Sekmadienį

Lapkr. 9 Nov.
Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Avenue
Richmond Hill, N. Y.

in»iwiu|n»uumSį

Worcester Mass

“LAISVĖS” PIKNIKAS
Rugsėjo 14 September

Kaip kiekvieneriais metais, taip ir šiemet worceste- 
riečiai rengia Laisvės paramai pikniką, 

kuris bus laikomas—

Olympia. Parke
SHREWSBURY, MASS.

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

kad jis būtų linksmas visiems.

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

(arti subways) (tarp 6th ir 7th Avės.) 
MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINES:

132 Franklin Ave. 808 W. Fourth St.
Hartford, Conn. Boston 27, Mass.
CHanel 5-4724 Tel. ANdrew 8-5040

Paskutinis pranešimas ir 
malonus užkvietimas

Gerbiami draugai ir drau
gės! Jūs žinote, kad iki 
mūsų parengimo laiko beli
ko mažai. O tai bus rody
mas filmų iš Lietuvos. 
Įvyks rugsėjo 21 d. po num. 
1703 Beaver Ave., N. S 
Pradžia 7 vai. vak. Iš mies
to imkite busus 19 ir 18 ant 
7th ir Penn avenues, arba 
Ridgeville busą.

Brangūs lietuviai ir lie
tuvės! Esate kviečiami pa
matyti neseniai iš Lietuvos 
gautus filmus. Juk nėra 
gražesnio daikto, kaip pa
matyti filmus iš Lietuvos, 
iš. mūsų senosios tėvynės.

J. Mažeika

Maskva. — Užsienio mi
nistro pavaduotojas Zaru
binas įteikė Jungtinių Vals
tijų ambasadoriui protestą. 
Reikalauja, kad Amerika 
nesiuntinėtų savo balionų 
su radijo ir kamerų įrengi
mais virš tarybinės teritori
jos. Keli tokie balionai yra 
suimti. TSRS sako, kitaip 
imsis reikalingų priemonių 

I prieš Jungtines Valstijas.

AMERIKOS LIETUVIAI 
ir angliškųjų skolinių 

ŽODYNAS
Knyga, kurios visi laukė, bet labiau
siai tai Valparaiso Universiteto ir 
kitų universitetų ir kolegijų buvu
sieji lietuviai studentai. Ji yra 
pirmoji knyga, kurioje plačiai 
aprašomos aukštosios mokyklos, 
lankytos senosios Amerikos lie
tuvių inteligentijos, aprašomi ir 
veikusieji tose mokyklose lietu
vių kalbos kursai; aprašoma ir 
pati inteligentija. Be to, daug pasa
kyta apie tuometines lietuvių spau
dos kalbą, apie privatines ir para
pines mokyklas, kuriose buvo dėsto
ma lietuvių kalba. Antroje knygos 
dalyje eina Angliškųjų skolinių žo
dynas, kuriame daug duodama gy
vosios kalbos pavydžių, labai aiš
kiai parodančių šnekamąją Ameri
kos lietuvių kalbą. Knyga didelio 
fprmato, 366 psl., kietais viršeliais, 
gerame popieriuje, kaina tik $5. 
Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 8325 
S. Halstcd St., Chicago 8, HI.

Rengėjai

332 Filmore Avenue 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhavvk 2674

>
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Lietuvių meno paroda
“Pirma pasaulinė lietuvių Įėję kitų eksponatų temos, 

meno paroda” dabar vyks- taip sakant, lietuviškos. Kai 
ta Riverside muziejuje New kurių temos universalės 
Yorke (310 Riverside Drive, 
prie 103 gatvės). Kas tai 
per paroda?

Iš meninio taško tai be 
abejo dėmesio vertas įvy
kis. Muziejuje išstatyta 
apie 30 dailininkų koks šim
tas tapybos, grafikos ir 
skulptūros kūrinių.

Richmond Hill, N. Y. I kJEW YORKAS
Iš LDS 13 kuopos 9 Slfc. B W*

MOČIUTĖ MOSES 98 M.

! (kaip tai Galdiko), bet lie
tuviškas koloritas ir tam 
tikras romanticizmas, se
miantis sau, kaip atrodo, 
įkvėpimo iš Čiurlionio, Įne
ša tam tikrą lietuvišką dva
sią. Dar kiti, kaip tai My
kolas Paškevičius, randasi 

Tarp po stipria Paryžiaus tapy- 
dailininkų, kurie dalyvauja bos mokyklos įtaka, ypatin- 
parodoje, randasi eilė to
kiu, kurie turi nemenką re- 
putaciją meno pasaulyje, 
kaip tai šioje šalyje gyve
nantis Vytautas K. Jony
nas, Prancūzijoje gyvenan
tis Vytautas Kasiulis ir ke
li kiti, kurie ga^ plačiai ži
nomi. Ši paroda berods yra 
pirmu kartu šioje šalyje 
matoma vertingo lietuvių 
vaizduojamojo meno ne
menka koncentracija. Bet 
paroda, iš kitos pusės, dar, 
toli neatitinka jos pavadini-1 

ne! 
lie-1 
dar j 
tai

gai po dailininko Buffet 
įtaka. Dar kiti, kaip Albi
nas Elskus, randasi po 
Amerikos abstraktinio me
no įtaka. O yra ir tokių kū
rinių, kaip tai dailininkės 
Ona Dokalsky - Paškevi
čius ir dailininkės Aleksan
dra Vitkauskaitė - Merker, 
kur neverta kalbėti apiebvtx ..v,™ kalbėti apie nauJų minų, 
kryptis, nes kūryba nepaki- Pageiaavo,

susirinkimo
LDS 13 kuopos susirin

kimas įvyko rugsėjo 4 d., 
Liberty Auditorijoje. Ne
mažai nariu susirinko, bet 
tūli nariai visai nelaukė 
susirinkimo — pasimokėjo 
savo mokesčius ir iškeliavo 
namo. Visgi atėjus į susi
rinkimo vietą reikėtų nors 
valandą palaukti, išklausyti 
raportų ir aptarti kuopos 
reikalus.

Seimo delegatai Yakštie- 
nė ir Bimba plačiai aiškino 
apie Seimo eigą ir svar
biausius tarimus. Tuo klau
simu padiskusavus visi iš
sireiškė, kad tarimus rei
kia vykinti gyveniman — 
svarbiausia rūpintis gauti 

Susirinkimas 
id čiagimių 

kuopa, kuri prieš porą me
tų buvo likviduota, o nariai 
perkelti-į kitas kuopas, da
bar būtų atsteigta.

Mokyklos atsidarė—virš

Šią savaitę New Yorko Dr. John J. Theobald. Jis 
mieste atsidarė visos pradi- eina buvusio superinten- 
nės viešosios ir parapijinės dento Janseno pareigas. Ką 
mokyklos. sako Dr. Theobald “pady-

ta i • , • v, I kėliu klausimu”? Jis sako: Daugiau kaip vienas mi- j 
įlijonas vaikų pradėjo eiti į 
i mokyklas, semtis žinių.
Daugelis stato tokį klausi
mą: ar ir šiemet mokyklo
se pasireikš “padykusių” 
vaikų siautėjimas, kaip bu
vo pernai?

Kaip žinia, pernai tokius 
“padykėlius” iš mokyklų at
rankiojo ir talpino į jiems 
įsteigtas speciales mokyk
las. Kaip bus šiemet?

kol kas mokyklų viršinin
kai turės “padykėlius” ša
linti iš savo mokyklų. O tuo 
tarpu bus svarstoma, ką to
liau daryti.

Miesto administracija ra
gina automobilių vairuoto
jus, kad jie atsižvelgtų į tai, 
jog mokyklos jau atdaros. 
Važiuojant pro mokyklas, 
vairuotojai privalo būti la
bai atsargūs, kad nesužeis
tų ar neužmuštų vaikų, ku-

Siemet, beje, New Yorko rių tam tikromis valando- 
miestas turi naują mokyk- mis aplink mokyklas daug 
lų superintendentą. Juo yra sukinėjasi.

mui. Tai tikriausiai 
tarptautinė - pasaulinė 
tuvių meno paroda ir 
didelis klausimas, ar 
lietuviško meno.

Taigi, kokia čia paroda?
Nusivylęs kritikas

New Yorko dienraščio 
“Herald -Tribune” kritikas, 
eidamas matyti šią parodą, 
manė, kad jis pamatys ta
rybinio meno parodą — jis 
manė, kad Riverside muzie
jus turi išstatęs -------__
dailininkų kūrinius. Jis ra
šo, kad buvo manęs, L 
teks mesti “pirmą žvilgsnį 
į tarybinės tapybos parodą j 
šioje šalyje”, bet nuėjęs į . v d kacį gerai aprašo lietuviško me- 

dalykas no Pra^us, pradedant pri-

lusi aukščiau talentingo 
mėgėjo lygio.

Stipriausias — Jonynas
Kalbant apie atskirus 

dailininkus, šių eilučių ra
šytojui stipriausią įspūdį 
padarė Jonyno stipri grafi
ka ir labai gyvos pusiau-ab- 
straktinės akvarelės, Albi
no Elskaus romantiški pa
jūrio vaizdų įspūdžiai, My-iklmas įvyks ketvirtadienio ^jungos l)irm4Jl premjero 
kolo Paškevičiaus subtilaus vakare, spalio 2, Liberty Paėjėją Anastasą I. Miko-

mokėjus delegatams iškaš- 
čius, žymiai sumažėjo, tai 
nusitarta s u r u o š t i didelį 
metinį banketą. Banketui 
diena paimta gruodžio 14.

Sekamas kuopos susirin-

paleto bet stiprių tonų kon- Auditorijoje. Nariai turėtų 
trasto ir
kūriniai, taipgi Romo Vie-

i šulo grafika. I
Parodos katalogui įvadą 

Lietuvos Para$e kritikas Aleks:s 
Rannit, kuris ne lietuvis 

kad (r°dosi, estas), bet mokąs 
! lietuviškai ir su lietuvišku 
menu artimai susipažinęs. 
Tame įvade jis įdomiai ir

raižančių linijų tą vakarą pasižymėti savo 
kalendoriuje ir susirinkime 
dalyvauti.

LDS 13 kp. narys

Matysime ir girdėsime j Dar vienas gengsteris
Mikojaną

Sekmadienį, rugs. 14 d., 
newyorkieciai televizoriuo
se matys ir girdės Tarybų 
Sąjungos pirmąjį premjero

Grandma Moses gal bus se
niausia pasaulyje dailinin
kė. Ji jau švenčia savo 98-tą 
gimtadienį. Svarbu, kad ji 
tebedirba, tebekuria. Ji yra 
tapytoja.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Moterų dėmesiui
Praleidus vasaros atostogas, Mo

terų Klubo narės vėl pradės savo su
sirinkimus.

Ketvirtadienio vakare, rugsėjo 18 
d., 7:30 vai., visos klubietės ir mūsų 
simpatikės yra prašomos susirinkiti 
į Liebrty Auditorijos patalpas, kur 
pasitarsime apie rudens sezono to
lesnius susiėjimus.

Klubo Valdyba (88-89)

CLEVELAND. OHIO
Lietuvių Meno Sąjungos Clcvelan- 

do grupė kviečia visus meną mylin
čius dalyvauti susirir.kime, kuris 
įvyks penktadienį, rugsėjo (Sept.) 
19 d., pradžia 7:30 vai. vakare, LDS 
salėje.

Maloniai kviečia
LMS Komitetas . (88-89)

ATSINAUJINO MŪŠIAI
Havana. — Kubos sukilė

liai atnaujino kovą prieš 
Batis.tos diktatūrą. Po trei 
jeto savaičių ramybės Ori- 
ente provincijoje sukilėliai 
pradėjo puldinėti valdžios 
jėgas.

1922 m. grįždamas iš Amerikos 
į Lietuvą, Amerikoje palikau savo 
gimines: žmoną Agniešką Butkiene, 
sūnų Kostantiną Butkų, antrą sūnų 
Joną Butkų, dukterį Zuzaną Butku
te ir brolį Pranciškų Butkų. Dar 
1925 m. jie gyveno Hartforde, Conn. 
Dabar, prieš mirtį (esu gana senas) 
norėčiau su jais susirašinėti. Jeigu 
esate gyvi, atsiliepkite, arba kas ži
note, kur jie šiuo metu randasi, pra
neškite šiuo adresu:

Žagarės rajonas
Pakalniškių apylinkė 
Kviečlaukio km.
Butkus Vincas, s. Jono 
Lithuania, USSR

Help Wanted—Female

muziejų jis įsitikino 
tai visai kitoks i 
kad tai paroda, kurioje da
lyvauja lietuvių tautybės 
dailininkai, kurie gyvena 
šioje šalyje, Francūzijojfe ir 
eilėje kitų šalių.

Bet tai vis dar neišaiški
no “Herald - Tribune” kri
tikui (Carlyle Burrows), 
kokia čia paroda. Jis pasi
gedo dviejų vadovaujančių 
Amerikos dailininkų, tapy
tojo Ben Shabno ir skulpto
riaus Zorach, kurie abu 
gimę Lietuvoje.

“Herald - Tribune” kriti
ko negalima kaltinti, į<ad 
jis nežinojo, kame dalykas. 
Šią parodą suruošė reakci
nės lietuvių srovės sąryšyje 
su jų taip vadinamu “Pa
saulinės Bendruomenės sei-i 
mu”, kuris vyko New Yor
ke. Parodos dalyviai yra 
lietuviai dailininkai, kurie 
save skaito tremtiniais. Ki
taip sakant, tai paroda su 
politiniu antspalviu. Bet 
plačiai meno pasaulio publi
kai parodos charakteris ne
aiškintas. Paroda save per- 
stato esanti tikra viso lie
tuviško meno reprezentan
te. Nestebėtina, kad kriti
kams buvo sunku susigau
dyti, koks yra šios parodos 
charakteris.
“Pasauline,” tik be Lietuvos j

Nustatę, kad tai tikriau
siai ne pasaulinė lietuvių 
meno paroda (be Lietuvos, 
be ir kituose kraštuose gy
venančių lietuvių dailinin
kų, kurie nepritaria emi
grantiškoms. polit i n ė m s 
grupėms), klausimas dar 
lieka, ant kiek tai lietuviško 
meno paroda. Šiuo atžvilgiu 
ji labai maišyta. Kai ku
riuose kūriniuose, kaip tai 
Pauliaus Augio medžio rai
žiniuose, kur tema yra lie
tuviškai - katalikiška (pro
cesijos prie bažnyčių, kai
mai ir kryžiai ir 1.1.), M. V. 
Dobužinskio aliejinėje tapy
boje (“Žiema Kaune”) ir ei-

mityviu lietuvišku menu 
dar iš prieš krikščionybės 
laikų, baigiant Čiurlioniu ir | 
dabartiniu lietuvišku menu. 
Tik viena bėda, kad jis ma
to tik “egzilinį meną” 
dabartinę Lietuvą visai 
noruoja.

Beje, savo įvado gale 
sako, kad Lietuvos kontri
bucija į pasaulinę kultūrą, 
ypatingai į dailę ir poeziją, 
pasireiškia tokiuose Lietu
voje gimusiuose asmenyse 
kaip Chaim Soutine, Jac
ques Lipchitz, Meyer Shapi
ro, Bernard Berenson, O. V. 
de L.-Milosz. Jurgis Baltru
šaitis, William Zorach, Ben 
Shan.

Kažin ar tas sąrašas pa
tiks mūsų reakcininkams, iš 
taip vadinamos bendruome
nės: apart Miloszo ir Balt
rušaičio visi kiti minėtieji 
yra žydų kilmės, nors Lie
tuvoje gimę, ir keli jų dargi 
kairių nusistatymų..,

• Katalogas
Katalogo gale randasi 

biblografija, sąrašas kny
gų ir kitokių leidinių apie 
lietuvišką meną. Prie šio 
skyrelio verta apsistoti. At
rodo, kad bent čia parodos 
rengėjai negalėjo ignoruo
ti dabartinės Lietuvos. Ša
lia leidinių, kurie, išėjo dar 
buržuazinėje Lietuvoje ar
ba užsienyje, paduoti ir da
bar, tai yra, Tarybų Lietu
voje išleisti leidiniai, kaip 
antai: Lietuvių liaudies 
menas — Audiniai; Lietu
viškos kolūkiečių sodybos 
architektūra; Lietuvių 
liaudies menas — architek
tūra; Lietuvių liaudies me
nas — Keramika; Lietuvių 
liaudies menas — Medžio 
dirbiniai; taipgi' knygos 
apie Petrą Kalpoką, Anta
ną Zmudzinavičių. Tai vis 
knygos, kurios * išlei stos 
valstybinių leidyklų tarybi
nėje Lietuvoje, Vilniuje.

Labai gerai — štai pui-

Aidas jai dėkingas
Anastazija Žilinsk i e n ė 

padovanojo Aido Chorui 
dvidešimt penkis dolerius. 
Ji tai padarė atminimui ir 
pagarbai velionio savo vyro' 
Vinco, kuris ilgus metus, iki' 
pat paskutinių dienų savo

Jam bus statomi klausi
mai, į kuriuos jis atsakinės. 
Tai bus transliuotais Chan
nel 4 'studijų.

Šis pasikalbėjimas turėjo 
būti televizuotas praėjusį 
sekmadienį, bet dėl kai ku
rių priežasčių nebuvo tele
vizuotas.

Atsiminkite laiką:
5:30 ir 6 vai. po pietų

tarp

1g-

J1S

Chore ir uoliai dalyvavo vi
suose jo veiksmuose. Ji taip 
pat tuomi reiškia padėką 
chorui, kuris dainomis pa
gerbė velionį Vincą Žilinską 
jo šermenyse.

Choro Pirmininkas

IŠSIKĖLĖ Iš BROOKLYN 
Į WESTBURY

Brooklyniškiai J. ir M; 
Purvėnai, ilgai gyvenę 
Brooklyne, dabar keliasi 
(gal jau išsikėlė) gyventi į 
Westbury, L. I.

Jie, be abejojimo, atsilan
kys į pažangiųjų lietuvių 
pramogas, I ’ 
davo ir seniau, .
Westbury miestelis nėra to.- 
li nuo New Yorko: Westbu- i 
ry — Nassau apskrityje.

Drg. Daugėla sveiksta
Pastarojoj Laisvės laidoj 

buvo pranešta, kad rich- 
mondhillietis Geo. Daugėla 
išvežtas į Kew Gardens li
goninę. Trečiadienį teko jį 
aplankyti. Atrodo labai ge
rai. Bet ne visada veido iš
vaizda yra sveikatos išraiš
ka. Jo liga labai rimta— 

i širdies sušlubavimas; atras
ta, kad kuri tai arterija ne
toli nuo širdies esanti trū
kusi.

Tai jau antras širdies 
smūgis. Prieš kiek laiko 
jis tapo net dalinai paraly
žiuotas, bet iš to smūgio bu
vo jau gerokai pasveikęs ir 
valė i o tęsti savo darbą,

paguldytas
Sekmadienio ankstųjį ry

telį tapo nušautas dar vie
nas požemio karaliukas — 

’John Robilotto. Jo lavonas 
raštas šaligatvyje apie 3:30 
v. ryto Utica avenuėje, ne
toli Kings. Highway, Brook- 
lyne.

Kas jį nušovė, kai šie žo
džiai rašomi, dar nežinoma. 
Užtenka priminti tai, kad' 
Robiletto (kuris vadinosi! 
Johnny Roberts) buvo skai
tomas vienu požemio kara
lių — gengsteriu.

Kai 1951 metais Cliffside 
Park, N. J., buvo nušautas 
gengsteris Moretti, tai poli
cija tuojau suareštavo, Ro
biletto ir kaltino jį atlikus 
tą darbą. Per kai kurį laiką 
Robiletto buvo laikytas po 
$25,000 kaucija, bet ilgai
niui viskas nusismailino 
taip, kad “policija neturėjo 
užtenkamai įrodymų” ir 
Robiletto buvo paleistas.

CHESTER, PA.
Vytauto Lietuvių Pašalpinis Klu

bas rodys iš Lietuvos filmą sekma
dienį, rugsėjo 14 d., 7 vai. vakare, 
Klubo svetainėje, 339 E. 4th St.

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

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 
j eikalinga.

REIKALINGA MOTERIŠKĖ 
namų aptarnavimui, 
pagelbininkė. Guolis vietoje, leng
vas namų darbas, 
rnuose. 
gamin t 
Queens

kaip motinos

inžinieriaus na- 
namai, valgių 

Mylinti vaikus.
Privatiniai 
nereikia, 

srityje, $100 i mėnesį.
Laurelton 7-8806

(87-89)

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt., rugsėjo (Sept.) 12, 1958

kaip atsilanky- nors vjena j0 Roja pasiliko 
, kadangi pa§iubUsi.

kus kultūrinio bendradar
biavimo pavyzdis, rodantis, 
kad katalogo sudarytojai, 
kaip dailininkai, nėra pri- 
švinkę neapykanta viskam, 
kas ateina iš Tarybų Lietu
vos. New York o .lietuviai, 
ypatingai menu besidomau- 
jantieji, turėtų šią parodą 
aplankyti. Ji užsidaro šio 
mėnesio 21 dieną.

A. Žilėnas
IN

Ligonis jaučiasi jau kiek 
sutvirtėjęs, ir manoma, kad

namo.
Jo kambarys 243. Namų 

adresas: 101-57—108th St., 
Richmond Hill. Telefonas: 
Virginia 6-6618.

Stiprios sveikatos, drau-

JOHN KRAUSS, Ine.
117-09 Liberty Avė.

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MĖSOS IR WURSTWAREN

FIRMOS RŪŠIES DARBAS 
Kainos Žemos 

Visokių įvairių Rakandų
Specialiai apdarome virtuvės 

krėslus, kaip nauji, nuo $1.98 ir 
daugiau.

ROSELE UPHOLSTERY
MO. 9-8148

A-l ACTION ALWAYS

PIANOS^
And Musical Instruments 

Highest Prices Paid

JACK KAHN MUSIC CO.
Freeport 9-2233

TUOJAU PRIIMAMA
Slaugystės Progos 

REGISTRUOTOMS SLAUGĖMS F
TUOJAU X 

dėl 25 lovų moderninėje ligoninėje, 
tiktai 30 mylių nuo Winnipeg. Vi
sokiom pamainom ir visokiam ap
tarnavimui. Algos $275.0G. Valgis 
ir kambarys $35. Gera personalo 
apdrauda. Taipgi

PRACTICAL NURSES 
Pradinis mokestis $18500. 

Rašykite arba skambinkite.

Tomatron De
Sala berry Hospital 

St. Pierre, Manitoba, 
Canada. Phone 29 R 3

(88-90)

MALE and FEMALE

UNITED
Nori Matyti Jus!

Namų Ruošos Darbai: 
Kukoriams, Kambarių Tvarkytojams, 

Namų Darbininkams, poroms.
UNITED AGENCY

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

HELP WANTED MALE

I

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

Nicole Maurey ir Danny 
Kaye filme “Me and the 

rodomame Fine
New Yorkas. — Visame 

pasaulyje šiandien randasi Colonel”, 
110,000,000 telefonų. Dau- Arts ir Odeon teatruose, 
giausi jų yra Amerikoje. New Yorke

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

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

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

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

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

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

NEWARK0 RASTINĖ ATDARA SĖST. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENA- 
SECOND AVE. RASTINĖ ATDARA SĖST- IR SEKMAD., 

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

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TOwnsend S-0298

78—2nd Ave.
New York 3, N. Y.
ORegon 4-1540

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

9 V. R. IKI 4 V. DIENA.
1241. Ashland Avė.
Chicago 23, Ill.
HUmbold 6-2818

121 S. Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 
DUpklrk 5-6550

599

Pagerbkim
Veikėjus—

REIKALINGAS
Patyręs * $

Chief Dietitian -(i
Kreipkitės į administratorių

MESSENA HOSPITAL
MESSENA, N. Y.

(87-93)

IŠPADAVIMAS
Naujų ir Mažai Vartotų 

Vyriškų Žieminių Baltinių.
Pertaisymai Veltui.

LUTA CLOTHING
W. 187th St. (St. Nicholas Ave.)

IRT 191st St.

REAL ESTATE

CONCOURSE—191 th ST.
Pilnai detached, 1 šeimai šingiliuotas.
9 kambarių, 2 maudynės, tinkamas 
kambarių iriuomavimui. Arti visų 
komunikacijų. Naujai nudažytas. 
$12,500. Jei patys nudažysite, pirk
aite už $11,990.

F1NEBERG BROS.
WE. 3-1800

Joną ir Konstanciją
RŪŠIM SKUS

savo veikla vaidyboje, choruose ir 
srityse Jonas ir Konstancija Ru- 

Taigi

Per daugelį metų 
abelnai apšviestos 
šinskai yra užsipelnę visuomenės pagarbos, 
jų pagarbai yra rengiami—

PIETŪS SU MENINE PROGRAMA
Bus Sekmadienio popietį

Spalio 5 October
Pasižymėję kulinarai paruoš geru valp
Choras, vadovaujamas Mildred Stenslcr, 
žią meninę programą.
pasilinksminti ir pagerbti veikėjus.

i. o Aido 
ttliks gra- 

Tad atsilankykite maloniai

Šis parengimas bus laikomas

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

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

e
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