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KRISLAI IChruščiovas atvyks j JAV. oi Jau išskrido į Lietuvą ir Vilniaus “Tiesa” rašo apie
Imsis politikos.
Geriau kalbėtis. 
Akli rodo kelia. 
Gyvuok gyvenime! 
Neteikia garbės.

Rašo V—a

Eisenhoweris vyks į TSRS antroji ekskursantų grupe
Washington as. — Mask

voje ir Washingtone tuo 
pačiu laiku paskelbė, kad 
Tarybų Sąjungos premje
ras Nikita Chruščiovas at
vyks į Washingtoną, o- pre-4 Kelių didžiųjų unijų na

riai ir spauda pradėjo kelti 
mintį, jog unijos privalo iš
vystyti savo politinę veiklą, 
nepriklausomą nuo valdan
čiųjų partijų. Ypatingai .. _
nofri išrinkti kongresmanus. Jiems pasakė, kad toks su- 

įdomu, kad tokią mintį sitarimas jau padarytas, ir 
jau paskelbė tymsterių uni- v 
jos viršininkas James Hof- Chruščiovą, 
fa, kuris pastaruoju laiku klaustas ; 
buvo įvairių komitetų smar- priėmimą.
kiai puolamas. Jis planą sakė, kad TSRS premjeras 
paskelbė^ televizijos progra- ^us oficialus Ju n g t i n i ų 

svečias, 
tik pilną 
gauti ir

pasitikimą lietuvių turistų
Jau gavome Vilniaus dien-' —Brangūs tautiečiai — 

raštį “Tiesą” iš liepos 28 d. į į atvykusius svečius krei- 
Richmond Jame per tris skiltis pirma- piasi POVILAS ROTOMS- 

ijame puslapyje antraštė: KIS.—Leiskite karštai pa- 
Sveiki atvykę į tėvų že- sveikinti jus senoje tėvų 

žemėje, kuri, kaip motina,

Irena Babarskaitė, Rich
mond Hill, N. Y. 
John Vaznys, 
Hill, N. Y.

liją, Francūziją ir Vakarų | antroji Amerikos lietuvių I Mary Vitkus, Kearney, N. J.
Vokietiją pasitarti su tų j ekskursantų grupė. Kaip | Anthony P. Goris, Woodha- męj 

i pirmoji grupė, kuri dabarjven, N. Y.

jis su Chruščiovu tarsis tik j New Yorkas. — Trečia- 
Jungtinių Valstijų vardu, | dienį, rugpiūčio 5 d. iš In- 
bet pirm Chruščiovo atvyki- ternational Airport lėktuvu 
mo prezidentas vyks į Ang- išskrido Tarybų Lietuvon

zidentas Eisenhoweris vyks I šalių valdžiomis, 
į Tarybų Sąjungą.

(<

. ipumvj, gw)-, ...... i ,v.., ... .. ! Toliau eina s e k a m a s laukia jūsų, kad galėtų ap-
. . .. Kaip tik tapo paskelbtas j vješi Lietuvoje, taip ir ant-;Petronėlė Gasparienė, įspūdingas aprašymas:

Prezidentas Eisenhoweris šis susitarimas, tai Wash-irojj susideda iš įvairių ša-! Grand Rapids, Mich. ■ Kaip jau pranešėme, Į 
atvykoi sušaukė korespondentus ir ingtone pasikeitė atmosfe- lies. kampų, įvpirių užsiėmi-. Aldona Jakus, Chicago, Ill. i Tarybų _ Lietuvą

jis asmeniniai užkvietė 
. Jis buvo už- 
apie 'Chruščiovo 

Eisenhow e r i s

O spaudjiie^pirmasis Valstijų valdžios 
todėl jis gaus ne 
apsaugą, bet turi 
gražų priėmimą.

Numatoma, kad Chruš
čiovas atvyks apie vidurį 
rugsėjo mėnesio. Jis kelias 
dienas tarsis su prezidentu 
ir kitais mūsų šalies valdi- 
-ninkais Washingtone, o vė-^ybų Sąjungos, tai sutvir- 
liau aplankys New Yorką tės taikos reikalai.

, Yra p Iš Maskvos praneša, kad

moję. < 
tai paskelbė Wall Street 
Journal, matyt, susirūpinės 
dėl bundančios unijų poli
tinės galios.

Politinės veiklos mintį ke
lia automobilistų unijos va
das Carl Stellato ir elektris- 
tų vadas Harry Van Ars- 
dale.

Tenka tik palinkėti jų žo
džiams tapti veiksmu. Per, _ .
ilgai mūsų šalies unijos bū- ir kitus didmiesčius. Yra j. ?" 
na bebalsėmis šalies įstaty- suprantama, kad Chruščio- ■ tarybinė liaudis džiaugs
mų leidimo ir vykdymo sri
tyse."k̂

Prabliuvo visokie šaltojo ir 
karštojo karo šalininkai prieš 
mūši] šalies prezidento Eisen
howerio ir Tarybų premjero 1 
pasikeitimą vizitais.

Dideli i 
glūšina ir rimtą žmogų. Su-i Maskvą, 
tikdamas, kad tų vizitų siekis 
yra geras — padėti išsaugoti | 
taika, — tūlas taikos šaliniu- į 
kas vis tik išsitarė:

—Bene kas iš to išeis, 
pasikalbės...

Lai jie kalbasi. Kol jie 
riasi, atominės bombos ir 
ketos tyli. Mes, kuriems mie
la taika, kuriems brangi žmo
gaus gyvybė ir laimė, sveiki
name vienos šalies pareigūnų 
pas kitus vizitus ir pasitari
mus !

glėbti ųiylinciu glėbiu ir 
prispausti prie išsiilgusios
širdies.

Sveiki atvykę i tėvu že
mę !

Susijaud i.n u s i a i kalba 
...Laikrodžio rodyklė po Katrina Petvikienė, Ameri- 

Calif i vidurnakčio baigia pirmąjį kos lietuvių pažangi visuo- 
Pasigirsta tylus lėk- menės veikėja.

mų ir visokio'amžiaus žmo- Motiejus Klimas, Fairlawn,; Jungtinėse Amerikos Vals- 
i tijose gyvenančių lietuvių 

SouthiPT^Pė.

ra. Valdininkai, senatoriai ma p. vjsoĮd0 -amžiaus žmo- ____ _
ir kongresmanai, laikrašti- n« grupę sudaro 18-ka;N. J. 
ninkai ir paprasti žmonės Ppspursantu. Jie skris per Jonas Lazauskas, 
užginančiai pasitiko šią ži
nią. Tik kai kurie demokra
tai kongresmanai ir senato
riai netikusiai atsiliepė.

Iš Londono, Paryžiaus, 
Romos ir kitų Europos sos
tinių atėjo žinios, kad ten 
užginančiai pasitikta žinia 
apie Chruščiovo apsilanky
mą į JAV, o Eisenhowerio 
į Tarybų Sąjįungą. Visur 
yra suprantama, kad jeigu 
s u š v e Inės santykiai tarp 
Jungtinių Valstijų ir Ta-

Kopenhagena ir Maskvą į! Ozone Park, N. Y. 
Lietuvos sostinę Vilnių. Spė-; John Baker, Vallejo, 
jama, kad pabaigoje savai- Juozas Mažeika, 
tės jie jau bus Lietuvoje, * burgh, Pa. 
kur,' be abejonės, jie bus 1 Julia Urmonas, Chicago, III 
šiltai pasitikti ir draugiš-; Olga Šimkus, Miami, Fla. 
kai priimti. Joseph Nainys, San Fran

A , . . v. cisco, Calif.Antrąią grupę sudaro 81e j w . MasiIonis
ekskursantą.:. Washington valstijos.
Jonas Juška, Richmond Karolis Krasnickas, Water-'
Hill, N. Y. bury, Conn. Į
Dr. J. J. Kaškiaučius, New- Elenora Sausser, Ashland, I

Pitts ratą.
' tuvo motorų ūžimas, o ne —Brangūs broliai ir se-

— kalba ji, — kiek

O 1. CVl 1 vCl XXJXC-vvX kJAlX L4QV/X \J į LCV X j kJX X X v X XC4< M. VI X>0 VLZjX Cv O 
vas išdėstys Tarybą Sąjun-' mingai pasitiko šį susitari- 
gos poziciją Vokietijos, Ber- mą, kaipo P 
lyno, mažinimo . apsiginkla- sios-eros, ved:
vimo ir uždraudimo atomi
nių ginklų reikalais. Į tuos

irądžją naujo- 
ančioš žmones ' 

prie taikaus sugyvenimo.
Eisenhoweris buvo nuvy-

pasiūlymus Jungtinės Vals- kęs į Tarybų Sąjungą 1945 
tijos duos atsakymą, kada metais, tai yra, pasibaigus 

riksmai kartais ap- |E i s e n h o w eris nuvyks į Antrajam pasauliniam ka
rui, o Chruščiovas Ameri- 

Eisenhoweris sakė, kadjkoje bus dar pirmą kartą.

Vilniaus radijo pranešimai 
apie amerikiečius Lietuvoj
Rugpiūčio 5 d. Vilniaus j rodė amerikiečiui naujoviš- 

radijas pranešė, skad ameri
kiečiai lietuviai turistai at
vyko į Kauną. R Mizara 
apžiūrėjo spaustuvę, kurio
je. jo parašytį knyga “Al
gio Lumbio nuotykiai” bu
vo išleista. Stanislovas Pen-

tik

ta- 
ra-

Komercinis New York o 
dienraštis Daily News savo 
vedamajame (rugpiūčio 3 d.) 
ėmėsi aiškinti marksizmą. 
Esą, marksizmui aiškinti ko
munistai vartoja tokią gudrią 
įkalbą, kad jos negalima su
prasti. Tik dėl to žmonės ir 
palinksta prie komunistų.

Tenka su DN sutikti, kad 
marksizmą suprasti nėra leng
va. Marksizmas yra didis, 
Markso ir kitų gėniališkų 
protų sukurtas mokslas. Jį- 
reikia studijuoti. Tai ne tin
ginių užsiėmimas. • >

Kad to DN straipsnio auto
rius marksizmo nežino, jį stu
dijuoti visiškai netinka, paro
do ir 
nyje 
tams

tas, jog jis tame straips- 
marksizmui ir komunis- 
primeta tokius dalykus, 
kuriuos marksistai - ko

munistai visuomet kovojo ir 
tebekovoja.

Vienoje įvykusiame Pasau
lio jaunimo festivalyje JAV 
turėjo dvejopą atstovybę? Vie
na grupė, Amerikos liaudies 
jaunimas, įsileido į festivalio 
veiksmus pasaulyje draugin
gumui ir taikai išsaugoti.

Kata grupė tapo pasiųsta pa
sukai festivalį į šaltojo karo 
palaikytojų ir karštojo karo 
kurstytojų gardą. O kai tas

GAZS. 'SRa?v,ų pasibaigė 4-i,
New Yorkas. — Per pir- ministrų derybos 

mus šešis mėnesius 1959 
metų gazolino kompanijų 
pelnai siekė 26 procentus jų 
pardavimo vertės. Šiemet

Geneva. —'Trečiadienį, 
rugpiūčio 5 d., pasibaigė 
Anglijos, Francūzijos, Ta-

per dieną išperka'9,823,000 rybų Sąjungos ir Jungtinių 
bačkų gazolino, o kiekvie- Valstijų užsienio r- .
na bačka turi 48 galionus.

1958 metais proporciona- 
liai kiekvieną dieną išpirk
davo 9,240,000 bačkų gazo
lino.

» ministrų 
konferencija. Pamatiniai ji 
neišrišo nei Vokietijos tai
kos reikalo, nei vakarinio 
Berlyno.

Bet konferencija baigėsi 
tuo laiku, kada Tarybų Są
jungos ir Jungtinių Valsti
jų vadai jau susitarė susi
tikti Maskvoje ir Washing
tone. Dabar visų akys yra 
nukreiptos į viršūnių susi-

nepavyko, ten kelti sumą. Tą 
ji ir darė.

Pasaulio jaunimas ponaičiu
kų iš Amerikos nepaklausė. 
Darbo liaudies jaunimas ži
no, jog, karui kilus, darbo tikimą. Užsienio ministrai 
jaunimui tenka eiti j pražūtin- i paliko Genevoje savo pagel- 
giąusias pozicijas. Jaunimas ; jįininkus tartis kai kuriais 
nori gyventi ir kitiems leisti | vakarinio Berlyno reika-
gyventi, kurti geresnę ateitį. lai;

Pasiųstoji į Pasaulinį jau
nimo festivalį lermuoti grupė 
nė vienu savo veiksmu ten ne
iššaukė sau liaudies pritarimo.

Tačiau, mano manymu, ne
garbės patį dugną ji pasiekė 
tada, kada ji bandė nukirsti 
Paul Robesono kalbą, kurią 
jis sakė festivaliui.

Ką grupė tuo atsiekė?
. Didysis meno žvaigždė, per

sekiojamas tautos : 
darbo liaudies kovingas drau
gas ir simbolis viso, kas ame
rikiečiuose yra kilnaus — 
Paul Robesonas — įgijo pa
saulio jaunime dar didesnę 
pagarbą. O tos reakcininkų 
sukurstytos grupės Šurnas už
traukė mūsų šaliai naują ne
garbę.

VIRŠŪNIŲ VADAI JAU 
RUOŠIASI SUEIGOMS
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris vyks į 
Europą pasimatymui < su 
Anglijos,. 'Francūzijos ir 
Vakarų Vokietijos valdžio
mis. Taipgi jis dalyvaus ir 

atstovas, NATO susirinkime Pary-
žiuje.

Čionai numato, kad ir 
Chruščiovas, pirm atvyki
mo į Jungtines Valstijas, 
tarsis su'kitų socialistinių 
šalių valdžiomis ir Varšu
vos Apsigynimo Sąjungos 
komandieriais.

I trukus plieno paukštis jau sės, 
vairuojamas prie laukiam mes ilgai svajojome pasiek-

O jų čia Vilniaus ti Lietuvą. Pažangūs A- 
! aerodrome gana didelis bū- merikos lietuviai visuomet 
i rys. Brangių svečių pasi-įdėjo viltis, kad Lietuvos 
įtikti atvyko sostinės visuo-1liaudis laimės kovą prieš 
i menės atstovai, rašytojai, išnaudotojus ir mūsų tėvų 
'žurnalistai. 'gimtinė bus laisva. Mes —

Štai atsidaro lėktuvo du- • pirmoji grupė iš Jungtinių 
I rys, ir vienas o kito išeina : Valstijų. Norinčių pama- 
| brangūs svečiai. į tyti Lietuvą yra tūkstan- ' :
i Artimieji ir pažįstamieji Lčiai. Pasilikusieji prašė 
: karštai sveikina a t v y k u- mus karštai karštai pasvei- 
jsius. Jų: akyse žvilga susi- kinti jus ir perduoti nuo- 
jaudinimo ašaros. Kas gali v’ 
aprašyti tai, ką pergyvena, 
jaučia į gimtąją žemę at
vykęs žmogus, nebuvęs joje 
daug metų,, ka pergyvvena 
tas, kuris gimė Amerikoje 
ir apie Lietuvą girdėjo tik 
iš tėvų lūpų, o dabar mato , tančių mylių 
savo tėvų žemę. I

I čiųjų.

Pasilikusieji

kai įrengtą audeklinę. St. 
Penkauskui ypatingai pati
ko švarios ir sistematiškai 
gerai įrengtos darbo sąly
gos. Jonas Gasiūnas kalbė
jęsis su Argentinoje ilgai 
.gyvenusiu Janušaičiu.

kauskas lankėsi tekstilės fa
brike, kur direktoriaus pa- 
gelbininkas (neseniai par
vykęs iš Argentinos į LTSR 
apsigyventi) Jakubainis iš-

širdžiausius linkėjimus.
P^ie mikrofono, priėina 

pažangus Amerikos lietu
vių rašytojas, “Laisvės” 
laikraščio redaktorius Ro
jus Mizara.

—-Nors mus skiria tūks- 
i geografinis 

(Tąsa 6-ame pusi.)

Rugpiūčio 6 d. lengvomis 
auto mašinomis amerikie
čiai išvažiavo į skirtingas 
Lietuvos dalis savųjų ap
lankyti.

Indusai kovoja už 
savo demokratiją

New Delhi. —Sujudo In-

Sėkmingai baigėsi 
jaunimo festivalis

Viena. — Septintasis Jau
nimo Festivalis pasekmin
gai baigėsi miesto aikštėje. 
Jo dalyviai šo <o, dainavo ir 
žaidė. Austrijos sostinės 
gyventojai masiniai dalyva
vo.

ii

Robesonas kritikavo
J. Valstijy politiką

Viena. — Jaunuolių festi
valyje kalbėjo paskilbęs ne
gras dainininkas Paul Ro- 
besonas. Jis kritikavo Jung
tinių Valstijų užsienio ir 
namų politiką. Robesonas 
sakė, kad JAV užsienio po- 

“Vakarų pastangos pa- litika yra pavojinga taikai, 
kenkti komunistų vadovau- pareiškė, kaj gal kiek 
lamam festivaliui nepavy-Į 
ko”,' rašo M. S; Handleris.

Festivalio- organizatoriai 
sutraukė apie 20,000 jau
nuolių iš viso pasaulio. Tas 
parodo, kad organizatoriai 
planingai ir gudriai veikė. 
Pačiame festivalyje antiko- 
munistų išstojimai buvo 
pikti, bet be reikšmės.

Plieno darbininku 
yra teisinga kova

New Yorkas. — Apsikei
tė pareiškimais plieno ga- dijos liaudis prieš Nehru 
minimo kompanijos ir U- 
nited Steelworkers unijos 
vadai. Didžiųjų kompanijų 
vardu pareiškė Roger 
Blough,1 kad kompanijos ne
sutiks išpildyti unijos rei
kalavimų,

valdžią, kuri pavarė žmo-- 
nių išrinktą valdžią Kerala 
provincijoje, o jos vieton 
pastatė savo prisiųstus žmo
nes.

Visoje šalyje prasidėjo 
jeigu joms vai- liaudies protestai ir demon- 

džia neleis pakelti kainas stracijos. New Delhi mies- 
_ > te apie 20.000 darbininkų

| ji pasikeis po Niksono ap
silankymo Tarybų Sąjungtp, 
je. ,

Kas dėl negrų, tai jis sa
kė: “Kaip gali Jungtinių 
Valstijų valdžia kalbėti a- 
pie laisvę Afrikoje neg
rams, kuomet pas save na
mie neduoda laisvės 
18,000,000 negrų”.

dėl

ant plieno. te apje 20.000 darbininkų
Darbininkų unijos vardu'uždarė fabrikus ir gatvė- 

atsakė jos prezidentas Mc- mjs maršaVo protestuoda- 
Donaldas, kad kainų pakeli-! m; Trichur mieste demon- 
mas ant plieno padidintų strantai susirėmė su polici- 
kamas ant plieninių daly- ja> vienas žmogus užmuš- 
kų gi pačių kompanijų pa- į tas jr apie 30 buvo sužeistu. 
skelbti faktai apie jų dide- Į _ .
liūs pelnus, leidžia pakelti j Nėra didelio pritarimo 
darbininkams algas tuo pat! net komercinėje spaudojej 
kartu nepakeliant ant plie- Nehru valdžios žygiui. Vi
no kainų.

ARMIJA NEĮVEIKIA 
“ALAUS SANDĖLIO”
Washingtonas. —Jau tre

čiu kartu armijos dalinys 
bando sunaikinti alaus san
dėlį ant mažytės salaitės 
Beringo jūroje, tik 50 my
lių atstoję nuo Tarybų Są
jungos. Sakoma, kad ant 
salos yra likę armijos 7,000 
dėžių alaus. Jau du kartus 
ugnimi, traktoriais ir bull- 
dozeriais bandė sunaikinti 
alų,- bet neįveikė.

Washingtbuas. — Senato 
Finansinis Komitetas pas
kyrė Atominės Energijos 
Komisijos išlaidoms $2,680,- 
414,000.

Geneva.—Anglijos, Pran
cūzijos, Jungtinių Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos užsie
nio ministrų konferencija 
baigėsi. Ministrai savo pa
reiškime sako, kad konfe
rencijoje padaryta progre
so dėl susitarimo ateityje.

sur jaučiama, kad pavary- 
mas Kerala provincijos val- 

Rabatas. — Maroko vai- džios yra Nehru sauvališ- 
džia jau neprieštaraus kas pasielgimas: 

Jungtinių Valstijų karo ba- ---- ;--------------
zėms, nes JAV sutiko kas-j Kairas.—Arabiškame pus
mėnesis įmokėti į Maroko I salyje Omanas skelbia, jog 
iždą po $1,000,000. atsimeta nuo Anglijos irsu-

------------------ daro respublikos valdžią.
, Washingtonas. — Vice- Jau per kelis metus Oma- 

p rezidentas- Niksonas ilgai no partizanai veda karą, 
kalbėjosi su prezidentu 
Eisenhoweriu. Jis pasitiki, 
kad susitikimai Chruščio
vo ir Eisenhowerio duos 
geru rezultatų.

Niksonas tik pribuvęs į 
Washing tono orlaukį ragi
no amerikiečius priimti 
gražiai Chruščiovą, kaip 
jis buvo priimtas Tarybų kietijos klausimai, kurie da- 
Sąjungoje ir Lenkijoje.

Maskva. — Tarvbų Są
jungos premjeras Chruščio
vas buvo sušaukęs kores
pondentus. ir su jais ilgai 
kalbėjosi anie jo būsimą vi
zitą i Washingtoną. Jis sa
kė, kad Washingtone bus 
vyriausiai svarstoma Vo-

bar yra svarbiausi.
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KLERIKALIŠKA TULŽIS 
PRIEŠ EKSKURSANTUS

Chicagos kunigų “Drau
gas” nenusileidžia So. Bos
tono menševikų “Keleiviui” 
niekinime ir plūdime gru
pės lietuvių 
dienomis 
Lietuva, 
vaizduoti, 
viai taip 
“Draugo”

“Dirvos,” ,ir iš ten dabar 
b o m b a r d u o ja Tysliavą! 
Juozas gi ve fyaip “šauniai” 
atšauna:

Tai ir viskas, ką naujasis |

klausysią nuo to, ąr .Ąmeri- 
kos parodai bus galima per
sikelti į Leningradą ar kurį 
kitą didmiestį.

Sunku pasakyti, kiek šia
me pranešime tiesos, bet 
jeigu iš tikrųjų tarybinė 
paroda galėtų pasirodyti ir 
Chicagoje, o Amerikos pa

ir plūdime gru- » Leningrade, būtų
u kurie šiomis žmoną Brooklyne, o šunį Chi- Libai geias dalykas. Abie- 
išvvkn i Tarvhn ca8°ie> sugebėjo padaryti c>e- JU šalių vyriausybės turėtų išvyko } la ybų ve|and<j susitarti dėlei to. Abiejų

Sunku net ir įsi- 
k u o tie lietu- 

baisiai nusidėjo 
redakto r i a m s .

jau apie 150 nigtiį^. 
Rusija esanti ’ 
5000 metų amžiaus.

Bet kai Chruščiovas ir 
Niksonas .kalbėjo apie Ame
rikoje ir Tarybų Sąjungoje 
statybą ir pasiekimus, tai 
nekalbėjo apie tai, kuri tau
ta arba šalis yra senesnė. 
Aįškiai buvo suprantama, 
kad čia eina kalba apie tai, 
kada gimė Jungtinės Ame
rikos Valstijos ir kada gi
mė Socialistinių Tarybinių 
Respublikų Sąjunga. Jeigu 
“Naujienų” redaktorius nė 
to nežino, tai mes jam pa
sakysime: Jungtinės Vals
tijos gimė 1776 metų revo
liucijoje, o Tarybų Sąjunga

mažiausia minelis jau ir dingo, iš
krito laukan pro man ne
matomą jo tam tikslui prie 
rengtą skylelę. Jeigu jau 
jo toks būdas pabėgti, tai 
atsinešiau popierinę serve
tę, apgaubiau numatytą la
pą su kirminėliu ir nusky
niau. Kada servetę ištie
siau, net tris tokius kirmi
nėlius tyrinėjimui suradau 
ant servetės.

KAIP JAS NAIKINTI?
Šiai mainierkai naikinti 

vartojama nicotine sulfate, 
apšmirkščiant ąžuolą tada, 
kai pastebima Jo lapus jau 
plaštakių paliestus. Bet ry
tinių valstijų entomologai 
pataria vartoti Lindane, tai 
to chemikalo išdirbėjo duo
tas vardas, bet ne paties 
chemikalo vardas. Kartais 
tokių chemikalų vardai to
kie, kad net devynius lie- 

, žuvius gali nusilaužti, ir tai1 
jų pavadinimo neištarsi. 
Dėl tos priežasties dažnai^ 
dirbėjai ir duoda kokį nors 
jau lengviau išt a r i a m ą 
vardą tokiam chemikalui.

Pavyzdžiui, dabar jau gal 
visas pasaulis žino DDT. 
Bet to chemikalo tikras 
vardas yra dichloro-diphe- 
nyl-trichlorethane. Dauge
lis žmonių per amžių šio 
chemikalo nenusi pirktų, 
jeigu jiems reikėtų jo var
dą ištarti krautuvėj.

Skaitytojas gal pasakys, 
kad toks rūpinimasis šito
kio ar kitokio kirminėlio 
gyvenimu, arba vabalėlio* 
veisimusi, yra tik laiko gai
šinimas ir vaikiškas suau
gusio užsiėmimas. Taip gal 
atrodo, bet ne taip yra. 
Mat, jeigu tu nieko nežino
si apie savo priešą, būtų jis 
mažas ar didelis, tu Jo nie
kad nenugalėsi, arba nępa- 
stosi jam kelio tau kenkti 
ir taye naikinti. Ot, todėl ir 
turi žinoti, koks yra tavot 
priešas, kur jis yra,' kokiŽ 
jo stiprybė ir kokia jo silį# 
nybė, kokiu būdu jį galė
tum sunaikinti, arba pa
stoti jam kelią.

Prieš 40 metų Amerikoje 
buvo daugybė—tiesiog pil
nos girios — valgomųjų 
kaštanų (chestnuts) me
džių. Pats esu trankęs, ru
denį girioje kaštanus nuo 
medžių— aukščiausių, kaip 
kokios Strūnos į dangų besi- 
siekiančių. Bet užėjo ant 
jų amaras, ir per porą me
tų išnaikino visus kaštani- 

Inius medžius, taip, kad da
lbai- Amerikos girioj neras
tum nė su žiburiu kaštan- 
medžio.

KOL NEPERVĖLU
. Kaltė buvo pačių žmonių, 
kad jie nesigriebė tyrinėti 
kaštanmedžio priešo ir kaip 
jį atmušti arba sunaikinti. 
Kada buvo pradėta tyrinė
ti kaštanmedžio nykimu

Pats būdamas laisvas, kaip I šalių žmonėse jos susilauk- 
palaidas arklys, jis ir elgiasi 
kaip tas drigantas: nusižven
gė, priteršė ir paskui abiem

Triukšmadariams nepavyko
SEPTINTASIS PASAULINIS • jaunimo festivalis

Austrijos, sostinėje Vienoje bus gerai pavykęs. Iš auie 
šimto šalių dalyvavo jaunimo delegacijos. Kai kurios 
buvo labai skaitlingos. Pavyzdžiui, iš Kinijos dalyvavo 
keturi šimtai jaunuolių. Nemažos delegacijos buvo ir 
iš kapitalistinių šalių.

Naujas šiame festivalyje dalykas bu ve tas, kad į jį
buvo iš įvairių kapitalistinių šalių, ypač iš Jungtinių ; sugrįžę ir niekas nega- 
Valstijų, atsiųstos jaunų triukšmadarių grupės festiva- j p žinoti, ką jie sugrįžę kai
lį suardyti. Jie žinojo, kad Austrijos Valdži_a_ jiemsįb§s ap’ie Tarybų Lietuvą, 
simpatizuos. Jie buvo pašėlusiai drąsus. Jie kėlė triuk- į kokius įspūdžius ir putyri- 
šmą salėje ir gatvėse. Jie provokavo muštynes. Tačiau, !mus ten parsiveš, o *kle- sužinome,°kad nuo Tyslia- 
kaip atrodo, visos jų pastangos buvo veltui. Susipratę rįkalų rašeivos jau “žino,” vos pabėgo ne tik Gedgau-
jauni žmonės iš visų pasaulio kampų triukšmadarius kad jie “dar vergiškiau bus c|as, įr j0 nelaimingas
apramino. ! prisirišę prie komunizmo ir p ’ ~ 1 ‘

Triukšmadariu organizatoriai gavo per nosį. Gali- padės >r toliau mulkinti sa- Ųhicagą, o savo bosą paliko
• 6 h vo pasėkėjus, melagingai Clevelande,

——i, kad okupantai prantama.
Bet so tuo komedija nepa- ne visiems

kad ekskursijos vadai sibaigia. Toje pačioje Vie-
ka rodyti savo eks- nVbgIe vgl Priima balsą laiku tą kovą vesti.

• ko nerodyti ' Vytautas Meškauskas ir iš- į _
— • ’ | vanoja kailį' Broniui Railai, I visiems sykiu ligų apsės-

I kam pastarasis užstojo Ras-! tais, nebūtų L ’

Juk jie nieko daugiau ne* kanopom spyrė pašvinkusj
padarė, o tik patenkino sa
vo seną troškimą savo aki
mis pamatyti Lietuvą. Bet 
klerikalų laikraščiui jie to
kie ir dar kitokie.

Nors ekskursantai dar

orą” (“V.” liepos 31 d.).

Mūsų komentarai nerei
kalingi, nes mes nenorime 
kištis į smetonininkų susi
pykimą dėl Vinco Rastenio. 
Tiek tik pridėsime, kad se
niai Brooklyne eina kalbos 
apie Gedgaudo šunį. Jis bū
davęs geriausias Tysliavos 

j namų sargas. Tik dabar

žino, vos pabėgo ne tik Gedgau-

apramino. šuo. Kodėl šuo nudūmė į

tų didžiausio pritarimo.

VISAI GERAS 
IR LOGIŠKAS 
PALYGINIMAS

“Naujienos” moko Chruš-!
čiovą istorijos. Girdi, nega- li917 metų revoliucijoje. 
Įima Tarybų Sąjungą skai- Juk ir pirmos klasės vaikas 
tyti tiktai apie 40 metų am- galėtų pasakyti, kuriai kiek 
žiaus, o Jungtines Valstijas dabar metų yra.

mas daiktas, kad į ateinantį festivalį savo purvinos! 
nosies jie nebekiš.

mums nesu-
tvirtinant

i atnešė Lietuvai ir laisvę ir 
gerovę.” Be to,, jie jau “ži-' 
no,” ] 
“žinos,

; kursantams ir 
įkur juos vesti ir kur jų ne-: ■S, j
i tz • 4. i L .-oi-... „zvJtenį. Railos straipsnis tu-____  .. ....... . I Keista, labai keista: pei’i^A tn t “Vienybėje” 

Vienas tokių Meynerio pranešimų jau tilpo New Yor-jeilę metų klerikalai šaukėju Tygliava atsisakęs jį 
spausdinti, tada Raila nusi- 
kraustė į i“Dirvą.” Ėaila, 
matyt, nežino, prie kurios 

~ 4. -i- ! kategorijos priklauso Ras-....... .....j turėtu diktuoti, j J ■ 1 .v v. . ..
dinti. Kaliniai aprūpinti žmonišku darbu. Jie gauna j-eikia palaukti, kai i h®!1?3. su ,sav? : I........... --- -- - - 1 1 jhutui ar lapelei. Meskaus- 

;kas nesutinkąs nei su “liū
tu” Rasteniu,‘nei su “lape” 
Rasteniu. Meškauskas Ras
tenį pakrikštijo lietuviška 
kiaule, kuri “ieško tik ėda
lo,.... kad patenkinus savo 
apetitą. Panašiai pasiel- 

Igęs Rastenis su savo išpa- 
Tarybų Lietuvos 

; vyriausybei.

Dar viena socializmo pamoka
NESENIAI Iš TARYBŲ SĄJUNGOS sugrįžo New; 

Jersey valstijos gubernatorius Robert B. Meyner. Jis j 
buvo vienas iš devynių gubernatorių, kurie plačiai ap-1^su
važinėjo Tarybų Sąjungą ir dabar daro pranešimus. !

ko spaudoje. i jog Lietuvon niekas nega-1
... 'lis nuvykti, o dabar susi.,

įdomiausias jame punktas yra apie kalėjimą, ku-!p]Qsta tuos> kurje nu\yko
rį gub. Meyner aplankė. Jis pamatė kalėjimą, kuriame |jug net paprasčiausias pa- 
suklydęs žmogus bandomas pataisyti, o ne pabaigti ga-i cĮorumas

• i • «> • • • W • t -9T » I
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nuo 500 iki 600 rublių per mėnesį algos. Jie palaiko ■ ekskursantai sugrįš, kai jie 
ryšius su savo šeimomis. Jie lavinasi amatų. Išėję iš ■ padarys pranešimą ; 
kalėjimo jie

Meyner
žmoniškesnė,
sistema.

,. iš padarys pranešimą apie sa- 
gali pradėti gyvenimą iš naujo. vo patyrimus. Bet, deja,
pastebi: tarybinė kalėjimo sistema daugįsu klerikalais kalbėti apie 

daug geresne, inegu Amerikos kalėjimo j padorumą, tai tas pats, kaip

Sveikintinas vyriausybes žygis
laikraštinio padorumo ' ne
pripažįsta.

Tuo tarpu visi Amerikos !^^tirnY
lietuviai nekantriai lauks

TARYBŲ SĄJUNGOS PREMJERAS CHRUščIO- 'ekskursantų sugrįžtant. Jie 
VAS aplankys Ameriką rugsėjo mėnesio viduryje, i norės juos išgirsti, 
o prezidentas Eisenhoweris aplankys Tarybų Sąjungą 
kada nors vėliau, bet dar šiemet. Toks abiejų šalių 
vyriausybių susitarimas. Mes nuoširdžiai šį susitarimą 
sveikiname. Sveikina jį visa žmonija. Prieš tai kelia 
protestus ir triukšmauja tiktai kraštutiniausi reakcio-Į 
nieriai, naujo karo kurstytojai.

Mes, žinoma, nemanome, kad šiais vizitais bus iš
lyginti visi skirtumai, ir nesusipratimai tarpe Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos. Bet mes tikime, kad iš 
šių vizitų blogo nebus, o gero galės būti nemaža. Jei 
tik vienas kitas nesusipratimas bus pašalintas, jei tik 
per nago juodymą sumažės tarptautinis įtempimas, jei 
tik per vieną laipsnį šaltasis karas atslūgs, ir tai bus ' 
labai didelis žmonijos laimėjimas.

nė

Dabar ir ąžuolo eile
įsigraužia lape skylę, o gal 
ir cheminiai jo syvai tokią 
skylelę jam padaro, bet ne 
kiauriai per lapą, o tik vie
noje jo pusėje, per viršu
tinę odelę-plėvelę.

Įlindęs kirminukas į la
pą, jį ėda, jame gyvena ir 
auga iki pavirsta į kokuną, 
arba į savotišką kaip ir pu
pelę, apsivilkdamas kieto
ka žievele. Toj žievelėj per 
kiek laiko jis pavirsta-išsi- 
vysto į pilną užaugusią ir 
pribrendusią plašt akelę. 
Kaip greit, laikui priėjus, 

' k e v a 1 ė 1 i s sprogsta, taip 
greit Ji iš kevalėlio išsiri
ta ir lekia laukan ieškoti 

| kavalieriaus, kaip 
! kavalierius panos,
riuo tuoj užsivaisina ir 
tuojau deda kiaušinius ant 
ąžuolo lapo sekančiai kar
tai. Ir taip vėl naujas plaš
takėlių* gyvenimo ratas pra
sideda, vėl ėsti ir naikinti 
ąžuolus.

Kai kas gali manyti, kad 
gal tokia veisimos! ir gyve-

Yra sakoma, kad kiekvie
nas gyvūnas ir augmuo tu
ri savo priešą-naikintoją. 
Žmonės gal geriausiai apie 
tai žino, nes jie nuo pat 
mažens turi kovoti prieš li
gas už savo sveikatą. Bet 

i prisieina tuo 
pat laiku, arba tam tikru 

Gal 
taip ir geriau, nes būnant

Katalikų bažnyčios piktas balsas
NĖ VALANDĖLEI NEREIKLI mažinti Amerikos 

katalikų bažnyčios reakcinė įtaka šalies politikoje. Jau 
ne kartą tapo įrodyta, kad kur tik katalikų dvasinin
kija pasipriešina darbo žmonėms naudingiems sumany
mams, tokie sumanymai nei valstijų, nei šalies mastu 
nepraeina. Klierikalai turi puikią organizaciją ir plie
ninę discipliną. Kai prieš ką pasileidžia darban tūks
tančiai kunigų ir desėtkai tūkstančių davatkų, sunku 
progresui atsilaikyti.

Todėl ir dabar, kai tik pasklydo gandai, kad mūsų 
šalies prezidentas pasikvies į svečius Tarybų Sąjungos 
premjerą Chruščiovą, prieš tai pirmutinis pakėlė balsą 
kardinolas Cushingas. Jis sakėsi kalbąs visos katalikų 
bažnyčias vardu. Jis ragino katalikus siųsti protestus 
prieš kvietimą Chruščiovo.

Nuo amerikinių klerikalų, žinoma, neatsilieka* ir 
lietuviškieji. Štai Chicagos kunigų “Draugas”, nė ne
laukęs nuo kardinolo Cushingo įsakymo, visu balsu su
riko: “Būtų didele klaida... kviesti Amerikon Chruš
čiovą, arba šaukti viršūnių konferenciją — pirmūnų 
konferenciją, kurioje ir Chruščiovas dalyvautų”. Pana
šiai prabilo visur klerikalinė spauda. Katalikų bažnyčios 
hierarchija nepasigailės pastangų pastojimui kelio ge
resniam susikalbėjimui tarpe Tarybų Sąjungos ir Jung
tinių Valstijų.

Mes, tačiau, tikime, kad mūsų vyriausybe gyvenimo 
eigos bus priversta nusukti savo ausį nuo šio pikto 
katalikų bažnyčios balso. Šiaip Amerikoj visuomenėje 
sentimentas už susikalbėjimą ir sugyvenimą su Tarybų 
Sąjunga ir kitomis socialistinėmis šalimis labai didelis.

Labai 
abejotina, ar šis isteriškas 
‘Draugo” riksmas nustelbs 
tą žingeidumą net pačiuose 
tikinčiuosiuose.

Vieno dalyko tačiau lauk
siąs ir kunigų “Draugas,” 
būtent: “Kiek Mizaros, Jo- 
kubkos vadovaujamų eks
kursantų panorės pasilikti 
bolševikų sukurtame roju
je? Tikriau 
vienas.”

Su šia “Draugo” prana
šyste ir mes pilnai sutin
kame. Nė vienas šioje eks
kursantų grupėje, kiek 
mums žinoma, nė nesapna
vo apie pasilikimą Lietuvo
je. Visi jie yra Amerikos pi
liečiai. Kai kurie yra čia 
gimę ir augę. Šis kraštas 
yra jų kraštas. Jie važia
vo Tarybų Lietuvą pama
tyti, o ne ten apsigyventi.

REDAKTORIUS, ŠUO 
IR PATI

Juozas Tysliava savo “Vie
nybėje” iš peties kerta sa
vo vienminčiams Clevelan- 
do “Dirvoje.” Su jais gi jis 
susipyko dėl Vinco Raste- 
nio išpažinties. “Dirva” 
puolėsi Rastenį ginti viso
mis keturiomis. Jei tik tuo 
dirviečiai būtų pasitenkinę. 
Už tos išpažinties išspaus
dinimą “Vienybėje” Tyslia
va gavo “Maskvos agento” 
titulą. Toks apkaltinimas 
buvusį poetą varo iš proto. 
Todėl jis iš peties dabar 
šauna savo kolegoms Cleve- 
lande.

Pasirodo, kad buvęs Juo
zo Tysliavos artimas bičiu
lis ir “Vienybės” pagalbi
ninkas Vytautas Gedgau
das pabėgo iš Brooklyrio ir 
atsidūrė Clevelande prie

APIE BAISIAI 
NETEISINGĄ TEISMO 
NUOSPRENDĮ

Neseniai mieste Hender
son, North: Carolinoje, teis
mas nubaudė aštuonis dar
bininkus. Jų tarpe randasi 
United Textile Workers U- 
nion of America vice-pre- 
zidentas Body F. Payton. 
Jiems buvo primestas suo
kalbis išdinamituoti textiles 
fabriką, kurio darbininkai 
streikavo. Bausmės tiesiog 
baisios: keturi unijos dar
buotojai nuteisti kalėj iman 
nuo 6 iki 10 metų. Kiti ke
turi —■ nuo 4. iki 7 metų.

Angliškas šavaitr a š t i s 
“The Worker” griežčiausiai 
pasmerkia šį suokalbį prieš 
darbininkus. Laikraštis sa
ko, kad jiems primetami 
kaltinimai yra melagingi, 
jokiais faktais neparemti.

Teisingai šis savaitraštis 
kreipia dėmėsi į šią bylą vi
sų organizuotų darbininkų. 
Tegu jų apgynimu susirū
pina visos darbo unijos. 
Samdytojų suokalbis nuslo
pinti unijas turi įvairias 
formas. Viena iš tų formų 
yra veikliausius unijistus 
sudėti į kalėjimus.

AR SOVIETŲ PARODA 
NUSIKRAUSTYS 

CHICAGON?
“The Worker” įdeda iš 

Chicagos tokią žinią: Chi- 
cagoje ir visoje apylinkėje 
didžiausias! sujudimas. Chi- 
cagoje šiomis dienomis pa
sirodė du tarybiniai veikė
jai, susirišę su tarybine pa
roda New Yorke. Kalbama, 
kad toji paroda persikels 
Chicagon, kai baigsis New 
Yorke. Tas, žinoma, pri-

l galima kur 
gauti pagalbos. Taip būtų, 
jeigu ir visi medžiai, aug
menys susirgtų antsyk ko
kia liga, arba būtų apsėsti 
kokių parazitų, žmonės ne
bežinotų, nei kur pulti, nei 
ko griebtis savo gero išgel
bėjimui.

Rytinių mūsų valstijų 
ąžuolai jau per ilgą laiką 
buvo gan laisvi nuo griežtų 
atakų kokių nors ligų, ar
ba parazitų, kai tuo pat lai
ku kiti medžiai turėjo ken
tėti puolikų atakąs. Bet 
dabar, ir ąžūolų eilė atėjo, 
ir jų priešas pasileido dar
ban prieš juos. Jų tas prie- nimo procedūra neturėtų 
šas, jų ėdikas, yra mažytė būti įmanoma kad ir to- 
plaštakėlė.

Šiai plaštakėlei vardas 
duotas — Lapų mainierys. 
Ji tik vienos penktos dalies 
colio dydžio, arba ilgio. Tai 
be galo maža plaštakėlė. 
Nestebėtina, kad žmonės 
jos nemato, kol jiems pirš
tu

ir toks 
su ku-

prikišęs neparodai.
KODĖL SVARBU?
Tokia maža pląštakėlė, 

beveik neįmatoma, neturėtų 
būti jau toks svarbus su
tvėrimas, apie kuri net ir 
čia turėtume burną aušin
ti, diskusuodami. Bet, anot 
lietuviško posakio, mažas 
kupstas didelį vežimą ver
čia. Taip ir čia, ir tokia 
maža būdama, ji daug blė- 
dies žmonėms daro, naikin
dama ąžuolus, tuos girios 
stipruolius ir taip ekono
miniai svarbius medžius.

Ąžuolo lapo mainierkos 
blėdį gali pastebėti tik ta
da, kai tavo ąžuolo visi la
pai, arba gera j’ų dalis, jau 
išbalę ir atrodo kaip kokios 
pūslelės, arba tartum jie 
būtų gaminti iš kokios plas
tikinės medžiagps, gaminti 
rankiniu būdu, o ne augę 
ant paties ąžuolo. Bet ta
da Jau nebe laikas medį gel
bėt, nes jo lapai jau suga
dinti ir beverčiai. Jeigu ir 
antrais mitais tas atsitin
ka — ąžuolo jau ir nebėra.

Šios ąžuolo mainierkos 
plaštakėlės gyvenimo ratas 
beveik nesiskiria nuo kitų 
vabzdžių gyvenimo rato, 
apart mažos išimties. Ši 
miniatūrinė plaštakėlė pa
deda kiaušinius ant ąžuolo 
lapo. Už kelių dienų, kada 
oras būna ne mažiau 70-80 
laipsnių šilumos, išsiperi 
nuoga akim nepermatomas 
kirminėlis. Jis čia tuoj pra-

kioms mažytėms plaštakė
lėms. Mat, lapas juk var
giai storesnis už žmogaus 
plauką, kas yra apie vieną 
tūkstantinę dalį colio, tai 
kur gi dabar tas kirminas 
jame galėtų voliotis ir aug
ti... Čia būtų kaip ir svei
ka nuožiūra, tačiau gamta 
prisirengus visokieriopoms 
aplinkybėms savo įvairų 
darbą atlikinėti.

PARAZITŲ) BUVEINĖ
Būna taip: Kai tik kir

minėlis išėda kiek lapo vi
daus, ta lapo dalelė kiek 
pasipučia ir padaro kirmi
nėliui daugiau vietos augti 
permatomame kevale, lapo 
plėvelėse. O kada jau daug 
išėsta, tai jau ten ir gero
kas kirminėlis galėtų volio-
tis lapo viduj-e, kaip kokioje priežastis ir jo naikintojo 
pūslelėje, gyventi ir veikti, vystymąsi ir veiklą, jau bu- 

Bet jeigu norėtum tokį vo pervėlu — medžio prie- 
kirminėlį, arba net ir pa- šas savo naikinimo darbą 
čią tik ką išsivysčiusią buvo pilnai atlikęs, 
plaštakėlę pagauti, tai turi 
turėti kiek apsukrumo, o jei 
ne, tai jų niekada nepagau- 
sį ir nematysi. Mat, jie vi
sados jau turi gatavą sky- 
liukę išlįsti ir pranykti tau 
nematant .. Aš pats ban
džiau tą kirminėlį pagauti 
susipažinimui, bet vis nesi
sekė, kol nenumačiau Jo iš 
lapo pranykimo būdo.

Kadangi to kirminėlio 
nelabai matysi nuoga aki
mi, tai pradėjau per padi
dinamąjį stiklą žiūrinėti 
ąžuolo lapą, kuris buvo jau 
gerokai išėstas, ir tikėjau 
jame kirminėlį rasti. Pa
mačiau brudnai žalsvą, 
tamsia galvute kirminėlį, 
griaužiantį viduje lapą. La
pą bandžiau nuskinti. Ne

Tokie dalykai gali atsi-, 
tikti ir su kitais medžiais 
kaip šioje šalyje, taip ir ki
tur, taip ir Lietuvoje, jeigu 
žmonės nebudės. ir medžių 
priešų netyrinės ir neban
dys juos naikinti pirm jų 
įsigalėjimo.

O kaštanmedis Amerikoje 
praeityje lošė didelę ekono
minę rolę, nes jis buvo ir 
gera medžiaga ir derlingas 
skaniais riešutais. Dabar 
tokius riešutus tenka im
portuoti iš Italijos ir Ja
ponijos.

Ąžuolas yra puikus Ame
rikos materialinis medis, 
tai be galo yra svarbu, kad 
ir Amerikos ąžuolo toks 1P 
kimas nepasektų... f k

A. Gilman
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ĮVAIRUMAI
r SAULĖJE

Saulė ir vanduo stiprina 
sveikatą, žadina energiją.! 
Tačiau neįpratęs, organiz
mas, ilgiau pabuvęs saulėje, 
gali ir rimtai apsirgti. |

Nuo saulės oda parausta,; lengviau

padidėjimu, nervų sistemos 
sutrikimu.

Karštomis dienomis ge
riausia kaitintis iš ryto nuo 
10 iki 12 vai. Tuo laiku oras 
grynesnis., jame mažiau ši
luminių, o daugiau ultravi
oletinių spndulių. Pradžioje 
reikia pagulėti 10-15 min. 
pavėsyje, paskui pradėti po 
5-6 min. kaitintis saulėje, 
kasdien šį laiką keliomis 
minutėmis pailginant. Pa
buvus valandą ar daugiau 
saulėje, reikia 15-20 min. il- 

Galva nuo 
ar 

Neval-

saulės spindulius, trukdo 
jiems, giliau įsiskverbti į 
audinius ir padidina kraujo 
apytaką odoje, prakaitavi
mą, o kartu apsaugoja nuo 
perkaitimo.

Sunkiau įdegantis žmogus 
perkaista, todėl 

vėliau paruduoja, nes odoje I jam negalina ilgai gulėti 
susigrupuoja daug dažomo- ' 
sios medžiagos melanino.: na. 
Veikiant ultravioletiniams! Neteisingai elgiasi tie, ku-1sėtis pavėsyje, 
saulės spinduliams, organi-! rie nepratę ištisomis valan- saulės apsaugoti skėčiu 
zme esantis ergosterinas i domis guli saulėje. Šitaip šiaudine skrybėle, 
paverčiamas vitaminu D,; dažnai iššaukiama organiz-: gins saulės vonių priimti 
kuris pagerina kalcio ir fo-1 me paslėpta liga, pavyz-1 negalima. Pavalgius taip 
sforo druskų apykaitą, ap- įdžiui, tuberkuliozė. Nenuo-ipat reikia palaukti 1-1.5 va
sari go vaikus nuo rachito ir 
padeda jį išgydyti. Oda pa
rausti ir patamsėti gali ir 
nuo infraraudonų ju saulės 
spindulių, tačiau toks pa- 
tamsėjimas nepadeda susi
daryti vitaminui D ir nesti- 
j^rina organizmo. Ultravio
letiniai saulės spinduliai tu
ri daugiau saulės energiios,ginantis saulėje, patariama 
todėl iie aktvvina įvairių pasitarti su gydytoju, 
fermentų veikimą, gerina 
medžiagų apvkaitą, kraujo spinduliai:

; saulėje, ypač karštesnę die-

saikus saulės spindulių vei- landos. Gulėti reikia kojas 
kimas gali paaštrinti ir ki- atsukus į saulę. Dažnai kei- 

susirgimus, sti kūno padėtį. Pagulėjus 
pakenkti širdies kraujagys- saulėje, reikia pirma pail- 
lėms, nervų sistemai, virš- sėti pavėsyje 
kinamajam traktui, o taip; maudvtis upėje ar jūroje

senesnius

ir tik tada

pat gali sukelti nemi
gą, odos nudegimą ar sau
lės smūgį. Todėl, prieš de-

Kaitalioti maudymąsi ir 
kaitinimąsi saulėje nepata
riama.

Vaikams kaitintis saulėje

tūra, ima nenormaliai veik
ti širdis, sumažėja hemo
globino kiekis’kraujuje. To
kiais atvejais kaitinimosi 
saulėje laiką reikia sutrum
pinti ar net visai nutraukti.

Racionaliai naudojant sau
lės vonias, vaikų ir suaugu
sių organizmas sustiprėja, 
pagerėją savijauta, apeti
tas ir miegas, priauga svo
ris, didėja eritrocitų (rau
donųjų kraujo rutuliukų) 
ir hemoglobino kiekis, su
stiprėja nervų funkcija, į- 
dega oda, padaugėja pig
mento.

Todėl! nenuostabu, kad 
saulės vonios taikomos, ne 
tik sveikiems, bet ir liguis
tiems žmonėms. Gydytojui 
nurodžius, saulės vonios ga
li būti skiriamos sergan
tiems kaulų, sąnarių ar o- 
dos tuberkulioze, sąnarių 
susirgimais ir kitomis ligo
mis.

“Tarybinė Moteris”

MASKVA. — Chruščiovo

sudėti, pagreitina odos at
sinaujinimą, didina odos 
atsparuma mikroorganiz-

Labai atsargiai saulės 
g turi naudotis ir 

tie žmonės, kurie 
plaučių tuberkulioze, 
kais.

reikia pradėti žymiai atsar- apsilankymas i Jungtines 
giau. Pirmąsias dienas kai-1 Valstijai bus jau jo šešio- 
tintis tik 3 minutes, o ir į- liktoje šalyje apsilankymas, 
pratusiems neleisti būti i - ----------------še r ga

navi- saulėje ilgiau kaip valandą. ' Atėnai. — Graikija atme- 
ateroskleroze, hiper-: Kartais vaikai, ilgiau pabu- te Bulgarijos pasiūlymą na

mams. įdegusio! odoj pie*-; toniia. širdies susirgimais, į vę saulėje nustoja apetito, sirašyti 20-ties metų neka- 
mentas melaninas sugeria1 skydinės liaukos funkcijų 1 nusilpsta, pakyla tempera- riavimo sutartį.

Jonas Kaškaitis

S NIŪVARKO PAŽANGIEČIŲ GYVENIMO
Gretimuose Harisono iri Buvo jų tarpe apdairus | tas Petras Indanas. Dauge- 

Kamės miestuose buvo ir gaivalingas Petras Inda-\Y& sietyniečių skaitė jį pa
stipri Rimgaudo draugystė, nas, latgalis bei latvis, pa- 
taipo pat stipri Lietuvos einąs nuo netolimų nuo ma- 
sūmį, ir dukterų, draugystė, no Viedarių kaimo vietovių. 
Abi šitos pašalpinės orga- Indanas buvo gražiai pra- 
nizacijos taipgi buvo lais- lavintas muzikos, buvęs 
vos nuo bažnytinių varžtų, Rygoj, kalbėjo lietuviškai 
valdyboje turėjo laisvama- taip laisvai, kaip ir latviš- 
niškų pažiūrų vyrus ir sėk- ; kai.
naingai veikė kelis dešimt-i- Tai susibūrę 
mečius. Abi turėjo nuosavą | mėn Erelio uoloj 
svetainę Ann st. 
Harisono mieste.

Kaipo laisvama n i š k o s 
draugijos, net iš Skrantų 
buvo parsikvietusios smar
ku kalbėtoją, daktarą Joną 
Šliupą, 1912 metų vasarą. 
Tuomet ir man teko asme
niškai susipažinti su gar
siuoju šliuptarnių tėvu. 
Prakalbos davė gerų rezul
tatų: draugijos gavo daug 
narių ir pasiekė savo čiu
kuro.

Kamėj, be to, dargi sėk
mingai veikė ir Neprigid- 
mingas u k ės ų (piliečių) 
klubas. Turėjo savo salę 
kampe Schuyler avė. ir 
Tappan st. Tai būdavo įžy
mus pažangiečių centras. 
Stropiai veikė Mikas Žoly
nas, Jonas Marcinkiaučius, 
Pijus Kačergius, du broliai 
Ddfokiūnai, J. Marsonas, J. 
Sanrusaitis.

Sietyno choras
Niūvarke būdavo 5 ar 6 

tūkstančiai lietuvių. Hari- 
sone ir Kamėj dargi keli 
šimtai laikė apgulę ištisas 
gatveles.

Niūvarko bažnytinis cho
ras — Šv. Cecilijos choras, 
apmokomas vargonin i n k o 
Antano Radziavičiaus. Bet 
jau buvo ir žymus skaičius 
skardžiabalsių pažangių 
jaunuolėlių, kurie dar netu
rėjo savo choro. Tai jie ir 
nusitarė susispiesti ir de
rinti harmoningai savo bal
sus.

1914 m. pavasarį šitie 
balsingieji jaunuoliai. sa- 
v a i t g a 1 iais važinėdavo į 
garsiąją išvykų vietovę —

41 s|atų Erelio uolos kalną 
(Eagle Rock), W. Orange 
mieste, Niūvarko kaimy
nystėj.

čiu gabia usiu ir nuošir
džiausiu savo mokytoju. 
Mokė jis tikrai broliškai, 
nuoširdžiai, visai dykai. 
Mokė kada tik ir kur tik 
susirasdavo progų, net ir 
tramvajuj važiuodami dai
nuodavo. Jis sukomponuo
davo dainoms gaidas, išra
šydavo natas.

Iš pirmo sietyniečiai bu
vo tik vaikinai, — buvo tai 
vyrų choras, gal pusmetį 
Tų pačių 1914 m. rudeniop 
ėmė prisijungti prie Siety
no ir merginos ir moterys! 
Agnė Mikulienė, Adelė Le- j 
lešiūtė (_ 
čienė), Marė Duobinytė, 
Petronė i 
kiau Šimanauskienė), Apo
lonija Ankudaučiūtė (p. Be- 
čienė Povilienė), Kotryna 
Ankudaučiūtė (p. Armi
nienė), Ona Onaitytė, Ma
rė Maziliauskaitė, Elena ir

gegužės 
jaunuo- 

gatvėj, i liai, miklindami savo bal- 
[sus gražiose pašlaitėse, ir 
s u s i o rganizavo į Sietyno 
chorą. Pats didysis jo sraig
tas ir buvo šitas puikus, 
gabus, talentingas bernai
tis Indanas. Jis mokė cho
rą trejetą metų, gražiai jį 
išaugino, pralavino.

Choro krikštatėvis yra 
Tadas Kaškiaučius. Jo ar- 

itimas draugas ir Lietuvoje 
kaimynas Pranas Vėbra, 
abu skardūs tenorai. Pet
ras Indanas irgi netolimas 
Lietuvos kaimynas. Tarėsi 
jie, kokį vardą duoti nau
jam chorui. Tadas ir pasiū
lė Sietyną. Mūsuose kadai
se palubėj pakabindavo iš 
šiaudų bei nendrių sukabi
nėtą sietyną. Gerai. Tai 
ir pakrikštijo naująjį cho
rą Sietyno vardu.

Sietyno pionieriai ir en
tuziastai buvo —1 Tadas 
Kaškiaučius, Pranas Vėb
ra, Kazys Jonaitis, Jonas 
Duobinis, Antanas ir Jonas 
Gasparaičiair Jokūbas Ga- 
rionis, Baltrus Mikulis, A- 
dolfas Kvedaras, Pilypas 
Kuncas (Kučinskas), Ka
zys Jankauskas, trys bro
liai Juškiaučiai — Juozas, 
Kazys ir Jonas (ketvirtas 
brolis Petras dainavo Bruk
lino Aido chore), Vladas 
Arminas, Povilas Beeis, 
Petras Miknaitis, Petras 
Kazanauskas, Jurgis Miš
keliūnas, Ant. Sta kovas 
( S t a š k i a učius), Stasys 
Liutvinaitis ir dar keli. Vi
so susibūrė į Sietyną apie 
20. Visi skaistučiai gražu
čiai, žvaigždžiaakiai ber
naičiai, 18-20 metelių am
žiaus. Pats choro vedėjas ir 
mokytojas Indanas buvoįtojo. Nelengva tokį 
kiek vyresnis, gal 22 metų rasti.- Išleistuvėse dalyva- 
vaikinas.

Ir gabus buvo mokytojas ir apmokė chorą keletą kar-

žmonėms gelti. Bet šokėjų Darhininkll QVPlkata 
veiduose nesuvirpa nė vie- vai UIIIIIIH j dVC Aaui

Yra šokių su kaspinais, nas muskulas. Kas tai ša

Šokis su gyvatėmis

su tamburinais, su šerpė
mis, su vėduoklėmis, su būg
nais, su ąsočiais, su kardais' 
ir net su pagalviais.

Bet ar jums teko girdėti 
apie šokį su gyvatėmis?

.. .Rytų Afrikoje sukuma 
genties kaimą vidurnaktį 
pažadina pašėlęs būgniji- 
mas. Šiandien Derliaus 
šventė. Apsitaisę savo ge
riausiais drabužiais, negrai 
tankiu ratu apsupa centri
ne aikštę, kur prasideda šo
kiai. Iš pradžių tempas lė
tas, lengvas, bet palaipsniui 
iis didėja, šokėjų judesiai 
darosi veržlesni.

Pagaliau prasideda kul
minacinis iškilmių momen
tas. Į aikšte išnešamos dė
žės su stambiais pitonais ir 
atidaromos, durelės.. Gyva-

vitvarda ar ekstazė?
Čiabuvis gydytojas pate

pa gydomuoju augaliniu 
skiediniu įgeltas vietas, ir 
negrai šoka toliau.

Derliaus šventė baigiasi 
tuo, kad visi jos dalyviai 
iškilmingai neša per kaimą 
visų didžiausią pitoną.

Kuo paaiškinamas toks 
keistas paprotys ir kuo čia 
dėta Derliaus šventė?

Pagal sukuma genties re
ligiją, pitonai — mylimiau
si derlingumo dievo vaikai.. 
Norėdami atsidėkoti jam už 
gausu derlių, genties nariai 
ir linksmina šokiais “dievo 
vaikus”.

RIEBALAI IR ALIEJAI
Su riebalais daroma ne

mažai klaidų. Vis tai dėl 
stokos tikrų mitiminių ži
nių. Riebalai žmogui rei
kalingi, tam tikroj propor
cijoj. Jų kiekybė ir koky
bė viską nusveria, nusako.

Gyvulių riebalų reikia 
mažiau vartoti, bet dau
giau augalinių aliejų. Ben
drai imant, riebalai ir alie
jai reikalingi žmogui ner
vams, smegenims, liaukų 
hormonams, antinksčių ir 
lyties organų ypačiai. Rie
balu reikia ir mūsų vidurių 
bakterijoms, naudingoms 

'bakterijoms, kurios padeda ' 
'žarnose suskaldyti ir per- 
į virškinti tūlus valgius, ga- 

vitaminus 
(tiaminą — B1, vitaminą 
K).

Virškinamųjų sunkų bei- 
raugalų (enzimų) įtakoje, 
riebalai ir aliejai suskyla į 
gliceriną ir riebalines rūk- 
štis. Tos riebalinės rūkš- 
tys labai įdomios ir reika
lingos. Jei tu ilgam jų 
negauni su maistu, tai mū
sų kūnas pats jų pasigami
na iš saldymų. Tačiau tri
jų esminių ri-ebalinių rūkš
čių pats mūsų kūnas pasi
gaminti neįstengia.

Štai kad ir linoleinė rūk- 
štis (linoleic acid), ji būti
na gyvybei palaikyti, ir 
dar dvi riebalinės rūkštys, 
augalinės rūkštys.'Be jų 

Šnera nei augimo, nei svei
katos. Todėl jos dar ir va
dinamos esencinės riebali
nes rūkštys (essential fat r 
ty acids). Būtinai reikia 
linoleinių rūkščių mūsų an
tinksčių hormonams ir ly
ties organų hormonams, 
žarnų bakterijoms ir kiek
vienai kūno ląstelei.

Kurgi gauti tų esencinių

MASKVIEčIAI LABAI 
ĮDOMAUJA KAINOMIS mina net tulus 
Maskva. —Tarybų Sąjun

gos žmonės skaitlingai lan- 
tės ima šliaužioti tarp šoke-1 kosi į Jungtiniu Valstijų 
iu. Bet šie ne tik nesisten- j parodą. Amerikiečiai pasi- 
gia nabėgti nuo ronlių, oj stengė narodoje išstatyti 
nriešmgai, pradeda juos vi- i nuo menkniekių iki gyveni- 
lioti i save. Vienas šokėjas mo namu, 
leidžiasi ansivynioti gyvatei 
ir tęsia šoki su šiuo navo- 
iine'u partneriu. Kitas at
sigula ant g v vačiu kamuo
lio ir ansimeta miegančiu.

įerzintos šokėiu judesiu, 
gyvatės įsiunta ir pradeda' reikale.

Maskviečiai įdomauja ek
sponatais ir klausinėja jų 
kainų. Amerikiečiai, kurie 
ten vra paaiškinimo reika
le. dažnai turi vartvti ka
talogus, kad atsakyti kainų

mu- 
“Marija 

Blinda svie- 
“Audra 

broliai,” 
“Sparta- 

jkas,” “žmogžudžiai.” “Pir- 
!mi žingsniai,” “Mūsų ge
rasis,” “Jono širdis,” “Pa- 

i baigtuvės,” “Dvi mylimos,” 
j “Žalias triukšmas,” “Nihi
listai.” “Paskutinė banga,” 
“Kryžius,” “Caras Sibire,” 
“Divorsas,” “Nep a d ė j u s 
nėr ko kasti,” “Madam X 
“Baltrus Turozėlis” . . .

Sietyno choro sąstatas Ja
nas B. Arlauskas, V. Valen-1 bai įvairus ir spalvingas, 
tinas, Vladas Žukas ir, di-1 Vidutinis choristų skaičius 
deliam džiaugsmui, Brony-i sukosi apie 40, bet jis žy- 
tė Šalinytė. Šalinytė labai miai bangavo, didėjo ir ma- 
nuoširdžiai, uoliai muštrą- žėjo. Vasarą vis daugiau 
vo Sietyną veik 10 metų; būdavo, prisijungdavo mer- 
tada vėl grįžo V. Žukas. O ginų pasiviešėt atvažiavu- 

Daug gražaus jauni- 
biai vedžiojo Šalinytės ga- mėlio permaršavo per skam-

dramų, komedijų, 
zikiniu gabalu: 
Magdalietė.” “ 
to lygintojas.”
giedroje,” “Du 

; rojus.”
žmogžudžiai. 

- : ,, u

tų. Didžiavosi sietyniečiai 
tokiu autoritetingu kompo
zitorium, bet ne ilgam. Šim
kus išvažiavo ir mokytojo | 
vėl nėra.

Stropusis Leonas Eremi
nas mokė Sietyną gal vir
šum mėtų ląiko. Paskui 
K. V. Kraučiūnas, A. Tu
melis, Jurgis Miškeliūnas, 
Juozas Velička;' P. Stan
kus, Juozas Braidonis, Jo-

n

I duktė, Ona Jasmantienė, 
IValė Tyliūnaitė, Ona Ku- 
nickienė, Povilas Gasparas, 
Ona Stelmokaitė - E i c k e , 
Barb. K u š 1 i e n ė , Lelija 
Janušonytė, Felicija Šim
kienė, Pranas Šimkus, 
Petras Ramoška, Jurgis 
Kairys, Adelė Buizytė - Ka- 
zanauskienė, Julius Svytra, 
Marė Maziliauskaitė, Ona 
Baziliauskienė...

Plačiai, skaidriai ir skam
biai buvo išsišakojęs Siety
no choro veikimas. Ir kur
tik .iis nepasirodydavo! Ne riebalinių rūkščių? Ogi jas 
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tik savo mieste, bet ir po 
daugelį įvairių lietuvių ko-

sudaro natūraliai augali
niai aliejai: kukurūzų alie- 
........................... , sėmenų 

, saulėgrąžų aliejai. 
Mazzola ir kiti ne hidroge-
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lonijų. Pasiekė net Čikagą sojos a iejai, 
-ir dar net kaip-su lėk- ap'ai; r'"’1""""'

Ir smarkiai ten su- 
savo garsiąsias su-

tuvu! 
drožė 
tartines! Su lėktuvu skri
do ir į Bostoną! Tik tik 
kad nenuskrido į Kanadą... 
Kad ir nenuskrido, tai vis- 
tiek susisiekė tūli jaunuo- 

Dėl viso ko, reikia pa- lėliai: R. Žukauskas ir . 
kriene, iki pat Sietyno nu- minėt', šiuos Sietyno narius, Mitkus apsivedė su

• ' • ’ * • - 'žuolėm kanadietėm!

(paskiau_ Kaškiau- P? i3'-!

Mičiulskaitė (nas- bi°.ii mokinė! ir choristė biąsias Sietyno eiles.
' r 7\/r: 1 /I.-, T,.4-7: __ *1.M i 1 du te J anušony te - Stens-

tilimo 1954
liūdna
nutilo nurimo.
Niūvarkui ir visai pažan-

m...

Emilija Sereikaitės, Kotry- ^aia^ apylinkei smūgis.)
na Juodeškiene, Ona ir Ma
rė Žolynaitės.

Ant stiprių kojų pastatė 
Sietyno chorą Petras Inda
nas. Visi jį mylėjo ir gerbė, 
kaip brolį. Jis toks visuo
met linksmas, kupinas en
tuziazmo ir jaunuoliško op
timizmo. Ir visus jis užkrės- j 
davo savo ugnimi ir įkarš-' 
čiu. Gyvasai sidabras.

Kai Rusijoj sukilo liaudis 
prieš carą ir nuvertė jį nuo 
trono, kai įsisiūbavo revo
liucija, Petras Indanas pa
juto savo potrūkį ir išsiren
gė ilgon kelionėn. Išvažia
vo jis kartu su mūsų di
džiuoju vadovu Vincu Kap
suku - Mickevičium į revo
liucijos apimtą Rusiją. 
Karštai kalbėjo Indanas:

—Aš ten galėsiu būti 
naudingesnis ' liaudžiai, ga
lėsiu padėt revoliucijai!

Sietyno choras surengė 
savo mylimajam mokytojui 
iškilmingas išleistuves, su 
ašaromis atsisveikino, išlai- 
mino jį tolimon ir sunkion, 
pavojingon kelionėn.

Pasigedo Sietynas moky- 
susi-

vo Stasys Šimkus, tai jis

muš šaukštus kasdien.
Kuo šitokie augaliniai 

aliejai ypač naudingi? Ogi 
jie padeda iš vidaus arte
rijų nuplauti, • nušluoti, 

H prašalinti, cholesterolio la- 
šeliukus, kurių prisidaro 

Oho! Merijose ir dažnai jas netgra-
(Taip, greta j?.u pirmiau paminė-

ir gaila, Sietynas tujų: Kotryna Žukauskie- Jaunimas, nebijok, nesnau 
Skaudus, nė, Teresė Stočkienė, Mare 

Skeistaitienė, Marė Staniu
lienė, Ignas Urbonas, Ona 
Skučienė ir jos du sūnūs— 
Edvardas ir Artūras, Bro
nius Bajoras, Juozas Stane- 
lis, Ona Stanelienė, Ant. 
Kazokiaučius, Julius Dru- 
seika, Vera Druseikienė, 
Jonas Mickiaučius, Marė 
Mitkienė, Her. Mitkus, Ro
bertas Žukauskas, Petras 
Kazanauskas su žmona, St. 
Mekionis, Juozas ir Marė 
Paukštaičiai, Jonas Repšis 
(Gaidukas), Jurgis ir An
tanas Janušonis, Vincas 
Mačys, Algirdas Duobinis, 
Laurynas Duobinis, Aldona 
Juodeškaitė - Skeistaitienė, 
Lelija Žukauskaitė, Ona 
Asiaučienė, Ona Bečienė, 
Ignas Beeis, Mik. Skučas, 
Elena Kudirkienė, Vincas 
Žilinskas, Janužio Kazio du 
sūnūs, EI. Sungailienė, Juo
zas Mikšis, Al. Kairiūkštis, 
Emilė ir EI. Sereikaitės, 
Petras Daugėla, Petras ir 
Ona Šilkai, Jonas Marcin
kevičius, Juozas Paulionis, 
Ona Duobinienė, Adelė Gas- 
paraitienė, Ona Radžienė, 
Adelė Lipsiaučienė (Rudy
tė), Marė Vitkauskienė, 
Vincas ir Teresė Bičkaus
kai, Antanas Baublys, Ed
vardas Arlauskas ir jo se
suo Pranė Štarienė, Juoz. 
Šimeliaučius, jo sūnus ir

Sietyno darbuotė
Per visą savo skambaus, 

harmoningo dhinavimo lai
kotarpį, per ištisus 40 me
tų, Sietyno choras perleido 
arti tuzino mokytojų. Kai 
kurie vos porą trejetą sa
vaičių teišlaikė.

Pastoviausia ir stropiau
sia chorvedė buvo Saliny tė- 
Sukackienė. Ji laikydavosi 
takto ir balso technikos iki 
iotos, iki galimo tobulumo. 
Tikra buvo artistė ir akto
rė pati, pilna jaunatviškos 
ugnies ir plačių užmojų. 
Jos negalėjo neklausyt. Ją 
gerbė ir jos klausė. Neste
bėtina, kad Sietynas pasi
darė garsus po visą pažan
giąją Ameriką.

Šalinytė pradėjo koman
duoti Sietyną, už metų ki
tų po grįžimo iš savo stu
dijų Italijoj, 1927 m. Ji iš
mokė ir padėjo Sietynui 
pastatyt ir dainuot bent 12 
operečių: “Alkis,” “Tamy- 
la/’ “Silvija,” “Kova už 
idėjas,”' “Kuprotas oželis,” 
“Bailus daktaras,” “Biru
tė,” “Priesaikos teismas,” 
“Čigonai.” '

Sietyniečiai patys, ir 
draugėj su liaudies aktorių 
grupe, pastatė eilę pjesių,

dė, vis apdairiai žvalgėsi. 
Ir.daugelis susigretino, su
siporavo! Mūsiškiai chorai 
daug turėjo romantiškų 
polinkių. Tai buvo galin
gas magnetas. Grože, gy
vybe skambančia pulsavo!

Ne tik tarpusavy gretinos 
choristai. Smalsiai į juos 
žiūrėjo ir visa mišrioji 
pažangioji publika. Kur tik 
kokios prakalbos, vaišės, iš
vykos, gegužinės, ten pub
liką ir traukė mūsų žvitru
sis Sietynas.

Pats Sietynas linksmino, 
gaivino klausovus su savo 
dainomis, duetais, kvarte
tais, net ir su jaunuolių ok
tetu. Ir ne tik mūsiškius 
lietuvius. Sietyną kviesda
vo ir kitokios tautinės orga
nizacijos. Kaip didžiavosi 
mūsų Sietyno žvaigždės, 
kada .los sublizgėjo pačioj 
didžiojoj Niūvarko salėj— 
Mosque theatre, kai ėjo au
kų rinkimo vajus Progresy
viu partiją organizuojant! 
Prieš 5 ar 6 tūkstančius 
kimštinai susitelkusių klau- 
sovų žibėjo skardėjo mūsiš
kis Sietynas! Ir pats Sie
tynas švystelėjo su 60 dole
rių auka (čia koks mecena
tas pasisuko).

(Bus daugiau)

Užkemša širdies 
(vainikinės) ša- 

tau ir širdies

užkemša. 
arterijos 
kėlę: štai 
priepuolis. Užkemša arte- 
rijėlę kur smegenyse: štai 
tau ir apopleksija, paraly
žius, stabo liga. Įdomu? 
ne? Tai įsiminkite gerai.

Kai esti trūkumas tų au-1 
galinių aliejų, tų esencinių 
riebalinių rūkščių, tai plau
kai tau sausi, šiurkštūs, 
krenta, pleiskanų galvoj 
daugybė. Net ir žvinelinė 
pleiskanotoji d e d e r v inė 
(psoriasis), egzema. Kiau- 
šidės genda, apsiveisimas 
rečiau 
vargus.

vyksta, žindymas
Vyrui menkėja- 

veikimas. Vaikai 
auga, inkstai gen-menkai 

da ...
Tai ko dar lauki? Duok- 

greičiau gero augalinio a-1 
liejaus (Mazola), po du 
valgomus šaukštus kas ry
tas. Arba sojos aliejaus ar 
kviečio daigų aliejaus (soy-. ' 
bean oil, wheat germ oil)< 
Didžiai vertingi augaliniai. ' 
aliejai! Daug trūkumų ati
taiso mūsų kūno pąinioj; 
mašinerijoj! .

J. J. Kaškiaučius M D

Londonas. — Anglo-ame-,- 
rikiečių aliejaus kompani
jos surado naftos šaltinių 
šiaurinėje Australijoje.

3 p.-Laisve (Liberty)—Penk t., rugp. (August) 7, 1959
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Kaip gimsta dievai ir kas juos gimdo
Daugelis senovės religijų kalba apie ste

buklingą dievų gimimą. Vienos religijos 
pasakoja, kad dievai nuo dangaus nusileis
davo ant žemės, bendraudavo su moteri
mis, per kurias siekdavo įsikūnyti žmogu
mi. Pasąk religinių mitų, kartais dievai įsi
skverbdavę į miegančios moters kūną ir jį 
apvaisindavę, pasiųsdavę “Šventąją dvasią” 
balandžio arba saulės spindulio pavidalu, 
pavirsdavę jaučiais, žalčiais, drambliais, 
raganosiais. Po tokių bendravimų su die
vais moterys likdavusios “nekaltomis mer
gelėmis’’. Dėl to jas garbino ir dabar gar
bina milijonai tikinčiųjų. Keletą tokių pa
sakų, paimtų iš egiptiečių, graikų, romė
nų ir kitų tautų, mes čia ir pateiksime.

Dar pusantro tūkstančio metų prieš mū
sų erą Egipte buvo paplitęs mitas, kuria
me buvo pasakojama, kad nekaltoji egip
tiečių žynė tariamai buvo pagimdžiusi fara
oną Amenhotepą trečiąjį.

Egiptiečiai tikėjo, kad derlingumo dei
vė Izidė^agimdžiusi nekaltu prasidėjimu 
saulės dievą Horą. Vienoje Izidės švento
vėje buvo toks įrašas: “Aš viešpaties Horo 
motina, ir niekas nepakėlė mano drabužio’’. 
Izidės ir Horo statulėlės senovėje buvo iš
plitusios Viduržemio jūros pakrantėse ir vi
suose Rytuose. Šie egiptiečių religiniai vaiz
diniai iš dalies buvo panaudoti ir krikščio
nių autorių.

Vykdant archeologinius kasinėjimus se
novės Atėnuose, Kartagenoje, Kipre, Asi- 
rijoje, taip pat buvo aptikti paveikslai, vai
zduojantieji dievo motiną su kūdikiu ran
kose. Tai “mergelės” — Afroditė, Vene
ra, Junona, Ištar, Astarta ir kitos. Pagal 
padavimą “mergelės” Junona ir Minerva 
turėjo po keletą vaikų.

Graikų mitas pasakoja, kad vynuogių 
dievas Dionisijus buvęs Dzeuso ir karalie
nės Semelijos sūnus. Dzeusas įsiskverbęs į 
karalienės kūną jai miegant ir ją apvaisi
nęs. Dėl motinos mirties Dzeusas Dionisijų 
pats baigęs nešioti, užsisiuvęs jį šlaunyje.

Graikų didvyrį Persėjų pagimdžiusi mer
gelė Danaja. Jo gimimo istorija yra visai 
panaši į Kristaus gimimo istoriją. Gyvenęs 
antrame amžiuje Justinas - kankinys tą pa
našumą aiškino tuo, kad velnias, žinojęs 
apie Kristaus gimimą, tyčiomis pasirūpinęs, 
kad visi tie stebuklai įvyktų dar iki dievo- 
sūnaus gimimo.

Pasakojimai apie Budos gimimą (500 
metų iki krikščionybės atsiradimo) taip pat 
turi daug panašumo su pasakojimais apie 
Kristaus gimimą. Buda, kaip sako pada
vimas, iki gimimo gyvenęs danguje. Kad 
išvaduotų visas gyvąsias būtybes nuo kan
čių ir mirties, jis pasiryžęs įsikūnyti per 
moterį. Apžvelgdamas visatą, jis išvydęs 
nekaltą mergelę Mają ir išsirinkęs ją. Bu
distai tiki, kad Budos motina Maja matė, 
kaip nuo dangaus nužengė “dramblys, bal
tas, kaip sniegas ir sidabras” ir įėjo į jos 
kūną penkiaspalvio spindulio pavidalu. 
Taip įvyko nekaltas Budos prasidėjimas. 
Kai dievas gimęs, danguje pasirodžiusi 
žvaigždė. Karaliai atėję jam nusilenkti ir 
atnešę jam dovanų. Tuo metu vykę nuo
stabus reiškiniai: žemė drebėjusi, buvo gir
dimas skaitlingos, dangiškos kariaunos 
balsas. Budizmo religija ir tikėjimas Buda 
yra išplitęs tarp šimtų milijonų Azijos gy
ventojų, o pasakos apie jo gimimą buvo 
žinomos kaimyninėse šalyse dar prieš krik
ščionybės atsiradimą.

Daug milijonų šalininkų turi kiniečių 
išminčius Konfucijus. Senovės kinų mitas 
taip pasakoja apie to dievo - žmogaus gi
mimą. Kartą jo motina pamačiusi pabaisą, 
vienaragį Kilin. Pabaisa prisiartinusi prie 
Konfucijaus motinos ir išmetusi iš burnos 
brangakmenį. Nuo šito brangakmenio ir 
prasidėjęs Konfucijus.

Pagal kitą kiniečių mitą senovės kinų 
filosofas Lao - ei, gyvenęs 5-ame amžiuje 
prieš mūsų erą, prasidėjęs nuo krintančios 
žvaigždės.

Daugelis mitų sudėta apie persų dievo 
’Zaratustros gimimą. Persų knygose pasa
kojama, kad jo gimimas jau buvo numa
tytas 3000 metų prieš tai: karalius Jemše- 
das įspėjo velnius, kad “ateis ant žemės 
garbingas vyras ir visus juos sunaikins”. 
Zaratustra prasidėjęs, panašiai kaip Kris
tus, Buda ir kiti dievai, stebuklingu būdu. 
Šviesus gėrio dievas Ormuzdas pasiuntęs 
archangelą, kuris atnešęs augalo stiebe 
šventąją dvasią. Stiebas buvęs atiduotas 
saugoti Zaratustros motinai. “Ir štai,—pa
sakojama šventose persų knygose, —kūnas 
susijungė su dvasia... ir archangelai pa
dėjo, ir piktos dvasios visaip stengėsi truk
dyti”. Gimus dievui Zaratustrai, medžiai 
ir upės giedoję himnus, danguje pasiro
džiusios naujos žvaigždės ir kiti šviesuliai, 
o tamsos ir piktybės dievas Arimanas ir jo 
piktosios dvasios pabėgę į požemines gilu
mas. Dieviška šviesa apsupusi namus, ku
riuose gimė Zaratustra. Nors kūdikį norė
jo užmušti žmogžudžiai, tačiau apvaizda 
sutrukdžiusi. Zaratustra keliavęs po šalį ir 
mokęs gyventojus tikėjimo tiesų, gydęs li
gonius ir akluosius, nebylius ir kuprotus.

Knygoje, pasirodžiusioje greit po pir

mųjų evangelijų, pasakojama apie graikų 
stebukladarį Apoloną Tijanietį. Graikų jū
ros dievas Protėjus aplankė Apolono moti
ną ir paskelbė, kad jis geidžia per ją įsi- 
Šviesai — Antras — Kaip gimsta dievai 
kūnyti. Kartą motina užmigo. Ji sapnavo 
gulbes, dainavusias jai dainą, o pabudusi 
pagimdė sūnų Apoloną. Jam gimus, dan
guje blykstelėjo žaibas. Stebukladarys A- 
polonas sustabdė marą, sulaikė žemės dre
bėjimą, prikėlė net numirusius. Kuomet 
atėjo laikas mirti, Apolonas žengė į dan
gų. Apoloną Tijanietį garbino kai kurie 
krikščionys, o imperatorius Severas (3 am
žius), kuris garbino daugelį dievų, pasta
tė jo paveikslą greta su Kristaus paveikslu 
savo maldykloje.

Apie dievo nekaltą prasidėjimą yra pa
davimų ir Meksikos indėnų religijoje. Vie
name mite pasakojama, kad jų dievą Uų- 
cilo-počlį irgi pagimdžiusi nekalta mergelė 
Koatlika.

Ne tik dievai gimdavo stebuklingu ke
liu. Karaliai ir kiti kilningi žmonės taip 
pat stengėsi įrodyti savo dievišką kilmę iš 
nekaltų mergelių. Kai žmonės pradėjo die
vinti žymųjį senovės užkariautoją Aleksan
drą Makedonietį, tai buvo sukurtas pada
vimas apie jo nekaltą prasidėjimą. Grai
kai teigė, kad Aleksandro motina Olimpia
da tapusi nėščia nuo vyriausiojo dievo Dze
uso, o egiptiečių žyniai jį laike jų dievo 
Amono sūnumi, štai ‘ ką apie Aleksandro 
Makedoniečio stebuklingą gimimą pasako
ja 1—2 amžiaus senovės graikų istorikas 
Plutarchas savo knygoje “Aleksandro gy
venimas”. Kuom.et kartą Olimpiada mie
gojo, kartu su ja matė gulintį drakoną 
žaltį. Olimpiados vyras Filipas, pasakoja, 
po šito įvykio pradėjo mažiau su ja bend
rauti. Filipas paklausė patarimo Delfų o- 
rakulą. (Delfai —• garsi vieta Graikijoje, 
kur dievų vardu buvo daromi pranašavi
mai). Orakulas patarė aukoti Amonui ir 
paskelbė, kad karalius neteks akies, jeigu 
jis žiūrės, kaip dievas žalčio pavidalu ben
drauja su jo žmona. Anot Eratosfeno liudi
jimo, Olimpiada tik Aleksandrui atvėrė jo 
gimimo paslaptį. Kai garsusis karvedys 
ruošėsi žygiui, motina papasakojo apie jo 
dievišką kilmę ir davė jam priesaką būti 
vertu tos kilmės.

13-to amžiaus pradžioje mongolų val
dovas čingis - chanas užkariavo didelę A- 
zijos dalį ir sukūrė imperiją, kuri sukėlė 
baimę Europos tautoms. < Didžiojo chano 
dvariškiai, keldami savo valdovą į padan
ges, sukūrė pasaką apie tai, kad jį pagim
dė nekalta mergelė.

Kokios gi yra vaizdinių apie nekaltą 
prasidėjimą atsiradimo priežastys? Kuo
met senovės tautos norėjo išaukštinti kokį 
nors karalių, tai ieškojo jame tokių savy
bių, kurios būtų nepaprastos, išskirtų jį 
iš kitų žmonių tarpo. Todėl labai dažnai 
stengdavosi įrodyti jo dievišką kilmę, jo 
gimimą stebuklingu, ypatingu keliu. Vaiz-< 
diniai apie nepaprastą valdovų gimimą, a- 
pie jų dievišką kilmę turėjo dar labiau su
stiprinti jų valdžią, sukelti dar didesnę 
liaudies baimę ir paklusnumą. Priskirda
mos valdovams skirtingą nuo mirtingų žmo
nių gimimą, senovės tautos juo labiau sten
gėsi įrodyti, kad dievai, žymiai galinges
ni už žmones, taip pat gimsta nepaprastu 
būdu —- nekaltu prasidėjimu.

Kitos priežasties, sukėlusios vaizdinių 
apie nekaltą prasidėjimą, reikia ieškoti 
šeimos raidoje. Markso mokinys ir vienas 
iš talentingiausių marksizmo propagandistų 
Polis Lafargas teigė, kad “nekalto prasidė
jimo” vaizdinių atsiradimo priežasčių reikia 
ieškoti moters ir vyro vaidmens pakitime 
šeimoje.

Ilgą laiką visuomenėje viešpatavo mat
riarchatas — šeima,' kurioje viešpatavo mo
teris, o ne vyras. Vystantis gamybai, ypač 
gyvulininkystei ir žemdirbystei, vyras pradė
jo vaidinti vis didesnį vaidmenį ūkinėje vei
kloje ir galų gale jis pradėjo viešpatauti 
šeimoje. Moters viešpatavimui atėjo galas. 
Tačiau moteris neužleido savo viešpatavimo 
laisvu noru, gera valia. Vyko aštri kova 
dėl pirmenybės. Tos kovos aidas ir yra skai
tlingi pasakojimai apie nekaltą prasidėjimą, 
be vyro pagalbos. “Mitas apie nekaltą pra
sidėjimą —• rašė Lafargas, — atsirado, to
kiu būdu, ne pirmame amžiuje, krikščio
nybės atsiradimo metu,—jis vienas seniau
sių mitų. Jis susiklostė tais laikais, kuom.et 
vyras stengėsi pajungti moterį... ir tam 
tikslui pasiekti nuginčydavo svarbų moters 
vaidmenį vaikų gimdymo akte. Moteris gi 
atsakė į šitą pasikėsinimą į jos teises ir 
funkcijas tvirtinimu, ,kad ji gali tapti nėščia 
be vyro pagalbos”, šita idėjinė kova tarp 
vyro ir moters atsispindi karelų-suomių na
cionaliniame epe “Kalevala”. Dainos (ru
nos), kurios vėliau įėjo į “Kalevalą”, pra
dėtos kuiti gentinės santvarkos smukimo 
laikotarpiu, kaip tik tuo metu, kuomet vy
ras pradeda kelti savo balsą šeimoje. Nacio
nalinis epas pasakoja apie dievą - didvyrį 
—dainių Veinemeimeną. Jį pagimdžiusi oro 
duktė Ilmatara, kurią apvaisinęs vėjas ir

ilmatara, pasakoja runa, b'uvp daili Jk .. . Moferys neliko vyrams skolingos. Kipro 
skaisti mergelė. Ilgą laiką ji mergavo pla- saloje pasirodė barzdotos deivės Veneros
čittoše oro kiemuose. Jai įgriso Vienatvė oro 
platybėse. Nusileido ji žemyn ant vandehš 
bangų MM

Ir pakilo didi vėtra,
Iš rytų siųst ėmė oras; 
Į putas pavirto jūros 
lEtnė talaškuoti bangos. 
Supa viesulas mergaitę, 
Varinėja bangų mergšę 
Mėlynu aplink paviršium, 
Skiautere bangų putota: 
Vėjas nėščią ją padarė, 
Marios suteikė sunkumo.

Penkiasdešimtoj “Kalevalos’’ runoj gie
dama apie gražuolę skaisčiąją Marjatą, mi- 
tusią tik gražiomis žuvimis it’ minkštąja pu
šies žieve. Karalių-gelbėtoją ji pagimdžiusi 
nuo bruknės, kuri ritosi nuo diržo sagties 
ant krūtinės, nuo krūtinės ant smakro, nuo 
smakro prilipo prie lūpų.

Iš Čia sprūsta jos burnon,
Palingavo ant liežuvio, 
Nuo liežuvio sprūst į gerklę, 
Ir čionai pilvan nuslydo.
Marjata, graži dukrelė, 
Tampa pilna iš to nėšččia, 
Iš to lieka ji sunki, 
Iš to virsta jinai drūta.

Rusų liaudies pasakose kai kurios mer
gaitės tampa nėščios suvalgydanlos žirnį.

Atsirado vaizdiniai, kad moteris gali 
tapti nėščia, jei į jos kūną pateks kokia 
nors dvasia, pavyzdžiui, senelio dvasia.

Aštrioje kovoje vyras vis stipriau paė
mė šeimos valdžią į savo rankas. Stengda
masis paveržti vadovaujančią padėtį, vyras 
šovėsi įrodyti, kad ir jis galįs gimdyti be 
moters pagalbos.

Romėnų mitas pasakoja, kad tada, kai 
deivė Junona pasigyrė, jog ji pagimdžiusi 
be vyro pagalbos Marsą ir Gebą, tai die
vas Jupiteris jai atsakė, kad jis pagimdęs 
Minervą tiesiog iš galvos, o iš šlaunies Dio- 
nisijų. Jupiterį retkarčiais vaizdavo kaip 
barzdotą senį su moters krūtine.

Vienas graikų mitas taip aiškino gimimą 
Orijono, kurį Dzeusas nunešė į dangų. Kar
tą dievai Dzeusas, Poseidonas ir Herinesas 
panoro apdovanoti Vakcho sūnų Oinopijo- 
ną už svetingumą. Jie jį paklausė, ko jis 
trokšta. Oinopijonas atsakė, kad trokšta 
sūnaus. Tuomet trys dievai mirkė jų garbei 
papjauto jaučio kailį, užkasė jį į žemę. Po 
9 mėnesių gimęs Ori jonas, kurį nešiojo 
žemė. -

Žinios iš
I t

JŲ DARBAI
Plungėje pradėjo veikti 

Jaunosios moters universi
tetas. Pagal universiteto 
tarybos sudarytą programą 
moterys klausosi paskaitų 
apie literatūrą, meną, mu
ziką, įvairiais mokslo klau
simais. 

• • • \
“Aš tau pada i n u o s i u 

tūkstantį dainelių,” dažnai 
sklinda Varnių rajono Kur
šių kolūkio melžėjos Ade
lės Šimkutės balsas. Adelė 
tikrai moka daug dainų, 
gerai dainuoja, aktyvi sa
viveiklininkė, puikiai šoka 
tautinius šokius. Ja kolū
kiečiai didžiuojasi ne tik 
kaip puikia saviveiklininke, 
bet ir kaip pirmaujančia 
melžėja ne tik kolūkyje, bet 
ir visame Varnių rajone.

Lietuvos Mokslų akade
mijos Eksperimentinės me
dicinos institutas paskuti
niu metu daug dėmesio ski
ria reumatiniams susirgi
mams nagrinėti. Įdomius 
duomenis šiais klausimais 
surado medicinos mokšlų 
kandidatė M. I-eŠmantaitė 
ir biologijos mokslų kandi
datė G. Miškinytė.

Dailininkės V. Rakickie- 
nė ir G. Peleckienė sukūrė 
gražius haujus raštus už
uolaidoms. Pagal jų suda
rytus projektus naujas' už
uolaidas šiais metais pra
dės gaminti Kauno “Pa
kaitos” fabrikas.

I • • • —

Tarybų Lietuvoje daug ir 
dideliais tiražais kasmet 
išleidžiama knygų, skirtų 
moterims, kuriose keliami 
praktiniai klausimai: kaip 
sutvarkyti butą, kaip pa- 

statula, Romoje garbino barzdotą deivę 
Fortūną. Kai kUfidSe religijose pasirodė 
dievai - hermafroditai, t. y. Vienu metu ir 
vyriškos, ir moteriškos lyties, žydų religijoj

GeLėS BUIČIAI
PAGRAŽINTI

dievas yra hermafroditas, žydų teologai— 
talmudistai—aprašė to dievo savybes. Jis 
tuo pačiu metu tėvas ir motina, ir vienas 
jo vardas daugiskaitoje — elohim, dievai, 
reiškia tuo pačiu metu vyrą ir moterį. Pir
masis žmogus, kurį pagimdė elohim, buvo 
Adomas. '*• y? •

Kokias išvadas mes galime padaryti iš 
religinių vaizdinių apie stebuklingą dievų 
ir žmonių gimimą nekalto prasidėjimo ke
liu ?

Religiniai vaizdiniai apie stebuklingą gi
mimą yra fantastinis, atspindys visuomeninio 
gyvenimo sąlygų, turi žemišką pagrindą. Iš 
tokių sąlygų ypač reikšmingos buvo vyro 
ir moters kova dėl pirmenybės šeimoje ir 
viešpataujančių klasių siekimas dar labiau 
sustiprinti karalių, valdovų valdžią, kuri 
slopino engiamųjų masių pasipriešinimą.

žymiai anksčiau prieš krikščionybės at
siradimą daugelyje šalių, daugelyje tautų 
jau gatavu pavidalu egzistavo religiniai vai
zdiniai apie dievų gimimą, turintieji labai 
daug panašumo su evangelijos pasakojimais 
apie nekaltos mergelės prasidėjimą ir ste
buklingą Kristaus gimimą. Negali būti abe
jonės, kad krikščionybės autoriai daug ką 
pasisavino iš kitų tuo laikotarpiu išplitusių 
religijų.

Zarasai. — Lietuvių tau-*4 
ta savo senose dainose pla
čiai apdainavo gėles, kurios

Danutė Žakienė
NESUGRĮžUSIEMS...

Vėjas pakelėj lapus išbarstė . . .
—Gervių klykavimai,—ko gi širdį Varstot?!..
Tolis — mėlynas, saulėtas, begalinis.
Tilsta klykavimai . . .

—(Tolsta nuo Tėvynės.
Negalėčiau.—Man sparnai įskaustų.
... Vakaruose debesėliai saulę piausto.— 
Trykšta kraujas vakaruose. Vėjas šąla, 
ir raudonai nudažytos

Stingsta balos.
Jeigu kraujas—tegu gyslomis sruvėna!
Jei sparnai —- tegu saulėtekiu pakyla!— 
Kas sugrįžta—tas pilna širdim gyvena.
Kas negrįžta — riemylėjo

ir nemyli.

1959. VII, 18.

yra vienos puikiausių žemes 
grožių. Daugelyje nuotai
kingų melodijų švelniausi 
žodžiai skirti žaliajai rūtai, 
baltajai lelijai. Bet labiau
siai nutolusiame kaime ga
lima sutikti prie namų 
gražiai sutvarkytus darže
lius, džiuginančius akį savo 
spalvingumu, žadinančius 

: žmogui grožio pamėgimą.
Gražią iniciaytvą parodė 

V. Kudirkos vardo kolūkio 
moterys. Kolūkio valdyba 

Į paskelbė konkursą geriau
siam gėlynui užveisti. Nė 
viena moteris ar mergina ne
liko abejingos šiai iniciaty
vai. Beveik visose sodybose 
namų palangėse sužydėjo 

iastros, gvazdikai, našlaitės.
Gerą skonį ir daug su

manumo parodė kolūkietė 
Elena Lukošiūnaitė. Ji i£ 
buvo pripažinta konkurso 
nugalėtoja. Šiemet vėl ren
giamas konkursas. Akį pa
braukia S. Leščinskaitės, J. 
Puteikytės kolūkiečių gėljų 
darželiai, skatindami gausų 
gėlininkystės mėgėjų būrį 
geriau prižiūrėti savo gėly
nus.

DEŠIMT KAIMO 
KAPELŲ

Klubo-skaityklos vedėja 
; L. Dirsytė susikvietė kartą 
i pavienius Akmenės rajono 
“Viekšnių” kolūkio muzi
kantus:

—Organizuokime, vyrai, 
kapelą, — pasiūlė mergina.

Ką gi, organizuokim! Į 
dešimties muzikantų kape
lą įėjo: kolūkio traktorinin- 

1 kai A. Lukošius ir E. Jan
kauskas, kolūkiečiai J. Ru- 
šinas, A. Rimkus ir kiti. 
Kolūkio valdyba nupirko

lėto mokslinės bibliotekos 
vadovas,” kurioje randa
me vertingų žinių apie bib
lioteką, turinčią dabar dau
giau kaip pusantro milijo
no knygų.

Lietuviškame Vilniaus 
universitete yra sukaupta 
ne tik retų, sunkiai gauna
mų knygų, bet turime ir 
282 inkunabulus, turime 
rankraštinių XIV amžiaus 
dokumentų, kurių tarpe ne
trūksta didžiųjų Lietuvos 
kunigaikščių ir karalių au
tografų, turime tokias bran
genybes, kaip Mažvydo ir 
Daukšos “Katekizmai.”

kapelai naujus muzikos in
strumentus. J

Akmenės rajone jau su
organizuota 10 kaimo kape
lų. . ’

Gauriškiai ir patys kuria. 
Puikiai skamba kolektyvi
nės kūrybos “Gaurietiška 
polka,” “Atsisve i k i n i m o 
maršas” ir kiti kūrinėliai.

Saviveiklininkai — auk
sinių rankų žmonės. Prirei
kė šokių rateliui naujų tau
tinių rūbų — pasisiuvo pa
tys. Iš kaimyninio kolūkio 
“Lenino keliu” gauriškiai 
gavo vilnos, o iš jos išsiau-, 
dė 16 margaspalvių tauti
nių kostiumų.

Lietuviškame Viln i a u s 
universitete yra sukaupta 
ne tik retų, sunkiai gau
namu knygų, bet turime ir 
282 inkunabulus, turime 
rankraštinių XIV amžiaus 
dokumentų, kurių tarpe ne
trūksta didžiųjų Lietuvos 
kunigaikščių ir karalių au
tografų, turime tokias bran-

JAUNŲJŲ ENTUZIASTŲ 
DARBAI

ZARASAI. Plačiai žino
ma respublikoje V. Kudir
kos vardo kolūkio spartuo
lių brigada šiomis dienomis 
pažymi pirmąsias savo gy
vavimo metines. Daug 
rų darbų padarė šis kdkjk- 
tyvas. Brigados nariai—bu-o j L J' V do, JU1 IgdUUo lldlldl

genytes, kaip Mažvydo irivę vidurinių mokyklų auk-
Daukšos “Katekizmai.”

Knygų ir rankraštinių 
dokumentų skaičius biblio
tekoje nuolat didėja. Naujų 
knygų, kasmet gaunama po 
60-70,000. Biblioteka gau- dai, artelėje neatpažįstamai 
na knygų mainais iš 335 pasikeitė kolūkiečių, ypač 
Tarybų Sąjungos ir 65 už-; jaunimo poilsis. Praeityje 
slėnio bibliotekų.

. Universiteto biblioteka 
savo knygų gausumu pri
lygsta didelėms pasaulio 
bibliotekoms. Lietuviams ji 
yra neišsemiamas mokslo ir 
kultūros šaltinis, kuriuo 
naudojasi Lietuvos aukštų
jų mokyklų dėstytojai, stu
dentai ir visi, kas tuo do
misi. O domisi daug kas. 
Vien 1957 metais bibliote
koje lankėsi 289,600 žmo
nių, kurie pasi naudojo 
505,300 knygų; R. M.

lėtiniai sutvarkė kolūkio 
kelius, įnešė žymų indėlį 
vystant visuomeninę gyvu
lininkystę. O svarbiausia, 
atsiradus spartuolių briga-

Lietuvos
ruošti šeimai pietus, su
tvarkyti skalbinius ir kt. 
Apie šiuos klausimus pasa
koja išėjusios knygos “Val
gių gaminimas,” “Šeiminin
kės vadovas,” “Kolūkietės 
vadovas,” “Skanu ir svei
ka,” “Drabužių ir skalbi
nių valymas,” “Moters ir 
vaiko higiena” ir daugelis 
kitų. Tokių knygų vertin
gumą liudija jau tai, kad 
jos leidžiamos dešimčių 
tūkštančių tiražu ir yra 
mielai perkamos.

Šiomis dienomis Lietuvo
je pradėti gaminti repro
dukciniai perforatoriai. Ši 
pirmoji lietuviška skaičia
vimo mašina skirta perfo- 
ratorinių kortelių vienseri- 
jiniam ir daugiaserijiniam 
pramušimui dubliavimo me
todu. Ji bus naudojama ir 
dauginant duomenis, gau
tus kitų skaičiavimo maši
nų pagalba. Naujasis re* 
produkcinis perforatorius 
sudarytas iš 40 tūkstančių 
detalių.

Automatizuojamos 
Lietuvos (elektrinės

• /

Vilniaus šiluminėje elekt
rinėje vykdomi didžiuliai 
darbai gamybai automati
zuoti. Visą ventiliacijos, 
dūmtraukių, kuro ūkį ir 
šlako pašalinimą, įdiegus 
automatus, atliks 
žmogus.

Visiškai automatizuota 
bus Kauno HES. Ji bus 
valdoma iš Vilniaus, iš cen
trinio dispečerinio punkto.

vienas

Vilniaus universiteto 
bibliotekoje

Vilniuje išėjo 68 pusią- 
lapių “Vilniaus universi- 
mmMmmbbbmmmMbbmmmmb

4 pusi. LaUvfc (Liberty) iPenkt., rugp. (August) 7, 1959 |

i liko triukšmingos vakaruš
kos su girtavimais ir muš
tynėmis. Girtuokliams ir 
mušeikoms paskelbta ryž
tinga kova. Kiekvieną sa
vaitę šeštadieniais ir sek
madieniais kultūros namuo
se rengiami turiningi vaka
rai su paskaitomis^ meno 
saviveiklos koncertais.

Gegužės mėnesį spartuo
lių brigados nariai pradėjo 
sausinti pelkes. Per du mė
nesius jie išėmė daugiau r 
kaip 600 kubinių metrų'že
mes, iškasė šimtus metrų 

i griovių. • ’ •



Marijona Ratkevičiene
MIRE LIEPOS 17 D., 1959 M.

Velionė sulaukė 67 metų amžiaus. 
Lietuvos kilusi nuo Kupiškio rajono, 
tėvais buvo Kapitskaitė. Atvyko i šią šalį 
1914 metais, o 1919 metais ištekėjo už 
Mykolo Ratkevičiaus.

Paliko liūdesyje vyrą Mykolą ir pusse
serę, kuri gyvena Cleveland, Ohio, A. Žu
ku šeima.

Marijona Ratkevičienė ilsisi Lietuvių 
Laisvose Kapinėse.

Visiems palydovams ir tiems, kurie 
išreiškė simpatiją žodžiais ir gėlėmis, lai
dotuvių direktoriui Barto & Son, tariu di
delį ačiū už viską.

MYKOLAS RATKEVIČIUS 
629 Fuller, N. E.

Grand Rapids 3, Mich.

BROCKTON, MASS
DĖL LAISVĖS PIKNIKO 
ĮVYKUSIO 1959 METŲ 
LIEPOS 4-5 DIENOMIS

Laisves pikniko gaspado- 
riumi buvo G. Shimaitis, jo 
pagelbininkė — Birutė Ka
šėtaitė.

Moterų stalui dovanos
Worcesterio draugės do

vanojo baksą ausiukių; J. 
Rainardienė — fruit cake; 
V. Mineikienė ir E. Dovi- 
donienė — kugelį; M. Pau- 
rienė — Napoleon brandy 

i ir cake; H. žekonienė, M. 
i 1 1 T
Į Ruplėnienė ir Eva Lekos— 
( chop suey; P. Jasinskas —

Pet- 
val-

Stoughton d. Agnes 
rukaitisj—r basket su 
giais.

Montello d. J. Stigienė— 
prijuostėles.

Worcester LLD kp.—bas
ket, išleido E. Kanopienė,J. 
Yusienė.

Lawrence, B. čiulada — 
wrist watch, išleido Mrs. 
Čiulada, Mrs. L. Gross.

Boston, Julia Rainard — 
cake.

Worcester —hand bag, iš
leido Dom Žemeikis, .jam 
padėjo Mrs. Buividienė.

Rockford, III.
STREIKO ATBALSIS

' Kazlauskiene — kugelį; D. Į Liepos 4-tą dirbo
| Virtuvėje bar checks par- 
' davinėjo B. Lapinskienė. 

{ didelę hamę; H. Tamašau-1 prje valgių dirbo: K. Kal- 
l skienė pyragą. , velienė, K. Čereškienė, O.

Stough tono draugės: A. (Chestnut, E. Kaulakienė, 
i Petrukaitienė — pyragą, 5 Mrs. Yusienė, Mrs. Vasilie- 

cukrau.s, 3 ken. pieno; Mrs. Shukienė, H. Že- 
į konienė.
į Už baro viršuje: E. Mar- 
! kevičius; F. Čereška, Use- 
| vičius, J. Yeskevičius; bar 
checks pardavė S. Rainard. 

Apačioje už baro: D. Yu- 
M. Uždavinis, A. Za-

į skienė — pyragą.

SCRANTON, PA
Prieš trisdešimt panke- zitų žeriasi 

rius metus, “dievo paukš- kišenėsna ir juokiasi iš tų ; 
teliai,” broliai passionistai, nelaimingų tamsuolių, 
susisuko sau lizdelį vakari- tu civilizacija' dvidešimtojo įMoterų stalui — 
nėj miesto daly, kur dau-1 amžiaus! O dar prabėgs 
giausia apgyventa biednuo- desėtkas kitas metų, ir Ona ' 
mene, .kurį jie pavadino. pradės “daryti” stebuklus, lia Druziene, 
šv. Onos monasteriumi. Iš i Juk stebuklai neįvyksta iš Į nienė.

sv. <
O. Norkienė — sūrį.

Iš Sudbury M. Aleksand- 
i rienė — 2 sūrius.
! Iš Maple Park J. Rudis—
I sūrį.

Iš Milton J. Šleivienė—2 
isv. kavos. Is^u

V. Kvietkauskienė—sūri.i1 u^a’ Ytukevičius. Piie 
AT a ta " [bar checks — K. cereskie-Norwoodietes: A. Dau- _ T T , t i • -! . j. - n * i i • - i ne, J. Lukas, M. Lukiene. gn-diene, P.Zukauskme,O|Tonika p d g T N- k 

[Zarubiene, N. Grybiene, M. i _
lUždavinis-hamę; M- UŽ-{Li 5_t
Avinis - pyragą; S Bud-į Bap checks vj . ..
reviciene - kugeli; I. Niau-, dav- B L inskieng/ Prie 

dolerius savo:rlene-~-kugel!: M’ i valgiu dirbo K. Kalvelienė,■ _ pyraga u. gri_ i m «M..neikien.( čjuberkie:
Ak, ; klli bapka' ! nė, K. Čereškienė, H. Žeko-

. . . . {nienė; už baro — F. Mar- pmigais L; kevicia.
Po $3: V. Vaškienė, Ju-I Tris dovanas išleido: T.

N. Grigalių-j Kaminskienė, K. Čereškie- 
ir H. Žekonienė.ne

pradžių šioji gūžtelė buvo 
tik paprasta tupykla juodų 
plunksnų “dievo paukšte
liams.” Betgi taip ilgai ne
galėjo būti. K a i p visi 
paukščiai, yra sakoma, nei 
sėja, nei piauna, bet aruo
dus krauna, taip ir pasta
rieji, apie sėjimą ir pjovi
mą jiems nė neprisimink, 
bet aruodus jie kraunasi 
didelius.

Kadangi jie šią savo gūž
telę pavadino šv. Onos var
du, tai tas jiems ir davė 
tą auksinę progą krautis 
gėiybes j savo aruodus be 
jokio darbelio. Ir taip kas 
metai liepos mėnesį per de
vynias dienas broliai passi
onistai sušaukia tūkstan
čius kiekvieną dieną leng
vatikių avelių į šią savo 
kirpyklą ne tik iš šios pla
čios apylinkės, bet priva
žiuoja busais net ir iš kitų 
valstijų. Gi praėjusiais me
tais pulkas šventablyvų 
moterėlių, pasikaišę padal- 
kas, pėsčios, basomis kojo
mis atkulzavo net iš Pitts- 
J$jno miestelio apie dešimtį 
m^lių nuo kelio prie moli
nės šv. Onos statulos, kuri 
stovi monasteriaus kieme, 
apkarstyta visokiomis cac- 
komis, prašyti visokių die
viškų malonių. O kadangi 
yra sakoma: sauso niekas 
neklauso, tai ir šventieji be 
“kyšio” ir “šypsotis nenu- 
sišypso” maldaujanti e m s , 
taip ir Ona. Jei nori josios 
tarpininkystės pas visus 
mylintį dievą, tai turi padė
ti savo donį prie jos kojų.

Ir taip jau per trisde
šimt penkerius metus pa
kartojamas šis religinis, cir
kas. Susirenka gauja velt
ėdžių ir po dievo grėsmėmis 
visaip gązdina tikinčiuo
sius, jeijię nebus nuolan
kūs dievui ir neprašys Onos 
užtarimo. Na, ir, žinoma, 
susirinkę tūkstančiai leng- 
vatinkių po atviru dangu

mi,^klaupiasi, lenkiasi prieš 
molinę Onos statulą ir mal
dauja jos visokių malonių,’ 
kada gauja melagių, para-

po nakties. Reikalinga pri
rengti dirvą.

Ir štai jau tenka girdėti 
nuo vienos kitos moterėlės, 
kad Ona jau jai tikrai pa-, 
gelbėjo išsigydyti gūžį bei 
kitą kokią kvarabą. Nors, 
žinoma, ta moterėlė daug 
kartų lankėsi ir pas gydy-. 
to ją pirmiau, negu pas Oną.

O kas gali užtikrinti, kad 
kada iš po nakties neatsi
ras kokio šlubio kriukiai, 
palikti Onai dėl parodymo, 
kad jinai jam “pagydė” ko
jas ir jis jau sveikas, ne
šlubuoja? Juk praeityje 
visi stebuklai panašiais ke
liais atėjo, atsirado. Ir ka
da pasaulis žengia didžiuo
ju mokslo keliu, tai religi
jos skelbėjai visiškai nusto
ja bet kokios, gėdos beskie
pydami savo religinį opiu
mą tamsiosioms minioms. Ir 
ne tik iš savo sakyklų, kaip 
kad praeityje, bet per spau
dą, radiją, televiziją ir vi
sokiais kitais būdais, kad 
tik išlaikyti griūvantį ka
pitalizmo viešpatavimą.

Rumboniškis

New Haven, Conn.
Rugpiūčio 1 dieną buvo 

pokylis, surengtas Sofijai 
ir Juozui Aleksams jų 50 
metų vedybinio gyvenimo 
sukakčiai paminėti. Atvyko 
daugiau šimto asmenų pa
gerbti gerus draugus:

Aleksai—pirmeiviai žmo
nės. Tai buvo galima supra
sti ir svečiams “kada sūnus 
Jonas Aleksa pradėjo nu
šviesti savo tėvelių gyveni
mą, lietuvių kalba taip aiš
kiai atsikreipdamas į sve
čius: “Brangūs draugai ir 
draugės...”

Aleksų draugai įteikė 
jiems gražią dovaną ir pa
linkėjo dar ilgai ir laimin
gai leisti šių dienų gyveni
mą ir laikytis apšvietos 
draugų eilėse.

JSK

Po $2: F. Markevičia, A. i 
R. Zalubai, T. P. Niukai, J. Į 
P. Usevičiai, J. Gittzienė,; 
M. Vilkauskienė.

Po $1: A. Borish, M. Be- 
neviČienė, H. Tamašauskie
nė.

Jeigu kieno vardą pralei
dom nepaminėtą, praneški
te G. Shimaičiui, bus patai
syta.

Širdingai ačiū visiems, au
kojusiems.

Moterų stalo komitetas;

Kiti aukojo valgių per 
bendrą virtuvę liepos 4 d.

K. Kalvelienė — 3 pyra
gus, 3 sūrius, salotų, agur
ku.

M. Gutauskienė — 2 gal. 
pieno.

M. iWalant—1 gal. pieno.
E. Kaulakienė — pyragą.
T. Kaminskienė — grikių i 

bapką.
P. Sinkevičienė ir K. če

reškienė — grikių babką.
Montello draugė — 2 tuz. 

bandukių su mėsa.
Worcesterio 11 kp.—dėžę 

ausiukių.
K. Čereškienė, P. Sinke

vičienė, A. Chestnut—meat i 
loaf.

Dovanojo piknikui valgių 
liepos 5-tą dieną

E. Kaulakienė — 2 pyra
gus. (

Montello draugė — 1 py
ragą.

So. Bostono draugės.: M. 
Paurienė — cake; V. Minei
kienė:— cake; K. Kalvelie
nė (montellietė)—2 sūrius.

Dirbo virtuvėje bostonie- 
tė Šukienė.

Aukoti daiktai 
išleisti piknike

Lawrence draugės: E. 
Kralikauskiene, T. Milvi- 
dienė; Danvers draugė Na
stė Bareišienė dovanojo 
blanketą.

Worcester dd. Lucy Au- 
sejus ir Ona Stankienė — 
stole.

K. čereškienė

Hudson, Mass.
Rugpiūčio 2įdieną čia mi

rė susipĮratęs, pažangus lie
tuvis Tarnas Orlauskas. Gy
veno po numeriu 7 Marion 
St. Jis buvo LDS kuopos 
finansų sekretorius.

Vėliau 'bus daugiau apie 
jį parašyta.

Adam J. Sikorski

Philadelphia, Pa.
IŠ PAŽANGIŲJŲ 
LIETUVIŲ VEIKLOS

Šią vasarą mūsų pažan
giosios lietuvių srovės dar
buotojai dirba labai ener
gingai. Jie pavasarį suruo
šė linksmą autobusu išva
žiavimą į baltimoriečių su
ruoštą tradicinį pikniką lai
kraščio Laisvės paramai. 
O dabar vėl net porą kartų 
organizuotai turėjo auto
busu išvykas į Niujorką pa
sižiūrėti TSRS parodos Ko- 
liseume.

Dabar jau kiek aprimo 
su važinėjimais, nors laiki
nai. Tačiau mūsų veiklieji 
draugai - ges nenurimsta: 
šių žodžių rašėjui teko gir
dėti, kad LLD 10 kp. žada 
suruošti kuopos, narių drau
gišką išvažiavimą, jeigu 
komisija tam tikslui suieš
kos tinkamą vietą. O kuo
met mūsų draugai ekskur
santai sugrįš laimingai iš 
mūsų tėvynės Lietuvos, tuo
met ir mes privalome juos 
maloniai pasitikti, sureng
dami svečiams kokias nors 
vaišes, kuriose galėtų jie 
mums plačiau papasakoti a- 
pie jų įgytus įspūdžius ir 
nuotykius besisvečiuojant 
Lietuvoje.

Laisvės reporteris

Kiek buvo streikų, pir
miau nebuvo tokio atsilie
pimo, kaip dabar plieno 
streikui prasidėjus.

Laikrašty paduoda viso
kių išsireiškimų. Esantis 
bizny sako: Mano vertel- 
gystė 40% mažesnė, o strei
kas dar tik trijų dienų.

Jeigu junta trijų dienų 
streiką, kaip galės jaustis, 
jeigu jis tęsis ilgai?

Vietinis streikas J. J. 
Case Co. tęsiasi nuo birže
lio 4 d. Dirba ūkiškus pa
dargus. Viso darbininkų 
1,700; unijoj priklausančių 
1,200.

Apie vietinį streiką ra
šiau “Vilnies” num. 133. 
Maži streikai, mažai svars
to. Plieno industrijos strei
kas aprašomas plačiai. Čia 
daug dirbtuvių geležinius 

I daiktus dirba, paduoda, 
kaip ilgai galės darbą tęsti, 
turėdami atsargas; sako: 2 
3 mėnesius.

DĖL LAISVAMANIŲ
Kol prietarų skelbėjai 

džiaugiasi savo pasiekimu, 
laisvamaniai tarp savęs tik 
šneka. Prie šnekos reikia 
ir veikti, nutarimus įvykin
ti. Kol laisvamaniai tik 
šneka, prietarų skelbėjai ir 
laisvamanį mirusį apeigo- 
ja. Kaltė yra tame, kad 
laisvamaniai gyvi būdami 
tuo neapsirūpina.

Pas mus yra penkios lais
vai veikiančios draugijos. 

'Reikia apkalbėti laidotuvių 
apeigas, išrinkti nors po 
vieną atstovą. Toks komi
tetas rūpintųsi laidotuvių 
apeigomis.

Mirtis yra didelis įvykis... 
j Tikintieji turi savo nuolati
nį vadovą - kunigą, kuris 
daug pasako apie pomirtini 
gyvenimą ir padaro žmonė
se įtakos.

Mirusiam laisvų pažval- 
gų žmogui, kurie rūpinasi 
apeigomis, turėtų parū
pinti asmenį, kuris šerme
ninėj ir kapinėse pasakytų 
kalba. Dažnai atsitinka 
taip, kad kunigas laisva
manį numirėlį apeigoja. O 
po to vieni kitiems išmeti
nėja. Reikia tuo pasirūpin
ti iš anksto.

NAUJI NARIAI
LDS 95 kuopa darbuojasi 

pagal savo geriausias išga
les. Neseniai ji gavo 3 nau
jus narius. Visi jaunuoliai.

Kreditas už naujų narių 
gavimą priklauso- Dagienei 
ir Dedar. Ir kiti nariai iš 
jų turėtų pasimokyti.

J. Versiackas atnaujino 
“Vilnies” prenumeratą ir 
paaukojo dienraščio reika
lams $5.

SUSIRGO
j

Staigiai susirgo ir nuga
bentas ligoninėn Antanas 
Šimonis. Ligoninėj jaučia
si kiek geriau.

Sunkiai susirgo ir Aka- 
pių sūnus, buvęs armijoj.

Ligoniams linkiu veikiai 
pasveikti. Draugas

SURADO LABAI SENUS 
KRIKŠČIONIŲ URVUS
Roma.—Į pietus nuo Ro

mos, prie Tibro upės, arti 
Šv. Povilo bazilikos, surado 
požemyje urvus, kur buvo 
pirmųjų krikščionių kapai 
ir maldavietės. Ant akme
nimis išgrestų sienų rado 
daugybę užrašų.

New Delhi. — 20 komuni
stų atstovų, protestuodami 
prieš valdžios reačciją Ke- 
rala provincijoje, išėjo iš 
parlamento posėdžio.

PHILADELPHIA, PA.

Help Wanted—Female

Operatorės. Patyrusios prie suk
nių. Nuolatinis darbas. Kreipkitės: 
1228 Cherry St., 5 aukštas.

(61-63)

San Francisco, Calif.
mūsų ligoniai

Liepos 24-tą d. padaryta 
skaudi operacija Juozui Ka
rosui. ,Jo sveikata randasi 
kritiškoje padėtyje. Jis ran
dasi Oaklande Kaizerio li
goninėje, Room C 23.

Draugas Karosas labai 
malonus draugas, vertas 
užuojautos. Stengkimės jį 
aplankyti.

Jonas Kazlauskas gatvė
je parkrito nuo širdies ata
kos. Nuvežtas į San Fran
cisco ligoninę—Ward G. Jo 
sveikata silpna. Gaila drau
go, kad turės sunkiai sirg
ti. Nepamirškime jį aplan
kyti.

Ignas Kazmarauskas 
skundžiasi, kad jo sveikata 
nė kiek Yesitaiso. Bandė 
sugrįžti į darbą, bet dėl jo 
silpnos sveikatos darbda
viai nebepriėmė. Kitur gi 
darbo gauti irgi negali. To

dėl draugas randdsi sunkio-, 
je padėtyje.

Jonas Alvinas išėjo iš li
goninės ir jo sveikata ėjo 
geryn. Bet už keturių sa
vaičių vėl pradėjo galva 
svaigti ir turėjo vėl pasi
duot į ligoninę. Daktaras 
sako, kad liga nepavojinga 
ir nereikės ilgai būti ligo
ninėje.

Draugai Šatai rašo laiš
ką, kad jie pardavė savo 
ūkį ir atvyksta į Californi- 
ją apsigyventi. Labąi ma-, 
loni žinia.

Visų Draugas

Washingtonas. — Senato 
Finansinis Komitetas pra
nešė kariniam orlaivynui/ 
kad jam bus išduota $530,- 
000,000, kurie pirmiau bu
vo sumažinti orlaivyno iš
laidoms.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai

Worcester, Mass.

AIDO CHORO METINIS PIKNIKAS

Rugpiūčio 9 August
OLYMPIA PARKE—SHREWSBURY, MASS.-

šiame piknike linksmins visus gražiomis dainomis

Hartfordo Laisves Choras
Vadovybėje Vilma Hollis

Kviečiame visus dalyvauti šioje metinėje dainų šventėje.
Rengimo Komisija

5 p.-Laisve (Liberty)- Penkt, rugp. (August) 7, 19$St
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Iš kaires j dešinę, stovi: Jasilionienė, Jokubka, Stenskr, Bočkienč, Merkis, Ga- 
t siūnas, Lipe i u s, Metelionis, Petrikiene, Jusius, Margeris ir Juškevičienė; sėdi:

Šmitiene, Stanislovaitiene, Stanislovaitis, Penkauskas, Mizara, Krasnickas, Gri
gas, Mathis ir Mažiukna. Nežinia, kodėl šioje nuotraukoje nesiranda Smolens
ku — gal kemera nepasiekė.

Vilniaus “Tiesa” apie pasitikimą pirmosios 
Amerikos lietuvių turistų grupes

( ląsa iš pirmo pusi.) 
tolis ir ilgu metų nešimaty- 
mo laikotarpis,—sako drg. 
Mizara, — iš gilumos šir
dies sakau jums, broliai ir ■ 

jaučiamės jūsų 
dalimi, mes sielojamės jūsų 
sielvartais, mes džiaugia
mės jūsų džiaugsmais, jūsų 
pasiekimais.

Mums, ilgai gyvenantiems 
toli nuo gimtosios šalies, 
nuolat gręsia nutautėjimo, 
tautinio nutroškimo, nu-, tuvių, 
džiūvimo pavojus, ir mes, 
jei ne sąmoningai žinome, 
taj gaivališkai jaučiame, 
kad tik Tarybų Lietuva yra 
mums ta oazė, kurioje ga
lime atsikvėpti, galime gau
ti būtinai reikalingos drėg
mės, tautinio eleksyro, pra
tęsiančio mūsų egzistenciją ’ 
kaip lietuvių.

Čia pat, Gedimino kalno,Jonas Gasiūnas, visuomeni- 
šešėlvje, sakau jums, bro-1 ninkas žurnalistas iš 
liai ir seserys, kad mes esa-ijorko, 
me giliai Įsitikinę, jog, poe-! pensininkas iš Čikagos, 
to žodžiais, 1

“Negrįš ta diena, kur praėjo, 
ir upės

Žemė Gedimino, žemė 
maitės, žemė Kapsuko, 
m ė Marytės Melui kaitės, 
mė nemirštančios didvyriš
kos liaudies niekad ateityje 
nebus mindžiojama nelabo
jo priešo kojos!

Toks yra mūsų įsitikini
mas, toks yra visos Ameri
kos lietuvių visuomenės įsi
tikinimas. Tas įsitikinimas 
pareina iš to, kad Lietuva 
nūnai yra didžiosios ir ga-i Niujorko, 
lingosios Tarybų Sąjungos na, 
tautų sudėtyje, kad tos Są-1 iš Pitsburgo, Rapolas Mer-i universitete. • • « _ ■. • • « 11* 1 1 • • 1 • V T 1 • 1 • —

mes

Prie mikrofono gydytojas .lydinčius dešimtimis klau- 
Alyirclas Maryeris. Išimų.

—Patekę į svetimą kraš- j Paveikslų galerijoje dabi
tą, tarp piktų kapitalistų, minkė Meškytė supažindina 
—kalba jis, — mes nenuė-išvėčius 1 su lietuvių ir 
ijome blogais keliais, 
vykstant čia, apie jūsų 
venimą mes turėjome 
č i as prieštaringiausias 
nias. Į Tarybų Lietuvą 
atvažiavome ieškoti

• uz-
At- sienio dailininkų kūriniais, 
gy-j Turistai lankytojų knygoje

mes 
teisv-

Vykdami į Valakampius, 
'Amerikos lietuviai stebisi 
didžiulėmis statybomis An
takalnio rajone, o grįždami 

a miestą užsuka i kariu ka- t O C- v

' Ruoškitės dalyvauti labai 
nepaprastame mūsų piknike

Amerikos Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Antroji 
apskritis rengia savo meti
nę gegužinę-pikniką. Įvyks 
rugpiūčio 16 d., sekmadie
ni. Gegužinė bus pilnoje to 
žodžio prasmėje įvairi. Mu
zika gros šokiams, bus gra
ži dainų programa, dainuos 
žymios aidietės solistės ir 
duetai, taipgi ir visa publi-

Lietuvon išvykstančius 
gražiai išlydėjome

Tarybų Sąjungos parodos 
paskutinės dienos

Rugpjūčio 10 yra pasku-

SVEIKINA Iš VILNIAUS
Liepos 29. — Linkėjimai 

iš Vilniaus!
Visi keliauninkai jaučiasi tinė diena pamatyti Tarybą 

gerai. Lankome istorines 
vietas: bažnyčias, darbo į- 
mones ir kalbamės su žmo
nėmis. Labai daug ką no
rėtųsi pamatyti, tik laikas 
ribotas.

Jaunimas linksmas irgra-

Sąjungos parodą.
Tą pačią- dieną baigs ro

dymą ir tų nuostabiųjų fil
mų Mayfair teatre 7th Ave. 
ir 47th St. Dabar rodo abu 
filmus — pakartoja iš pra
džių rodytąjį “Didinga ma
no šalis” ir teberodo vėliau 
pradėtąjį “Žavingas veid- 
rodys”.

Paroda Koliseume darba
dieniais prasideda 11 ryto, 
užsidaro 10 vakaro. Sek-

ka. Taipgi yra pakviestas
Lietuvos darbuotojas Wash
ingtone Laurynas Kapo
čius. Įvairios vaišės vi
siems užtikrintos.

Pikniko vieta: Steamboat
Inn (Kasmočių parkas), 91|žiai - rūpestingai dirba — 
Steamboat Rd., Great Neck, būdavoja; sutinkame ir iš-
N. Y. Itižėlių, kurie nededa pas-

Apsknties Komitetas i tangų, o tik tikisi iš tete-
_ lių; dirbantieji sako: turim 

ir per daug.
Nedykinėjam—norim pa-

................ matyti, kiek galime. Vaka- madienį nuo 1 po pietų iki 
Gus Diržuvaitis išvyko į re grįžtame labai privargę, Į 8 vak. Parodoje yra išsta- 

Kaliforniją aplankyti savo |,eį džiaugiamės patyrimu, tyta ir tarybinių lietuvių

Tarp lietuvių

Rugpjūčio 4-tos vakarą į-1 sesutę Augustę Hitzner,
vyko malonus brooklyniečių 
lietuviu susitikimas su iš- 

' vykstančia Lietuvon Ame- 
( rikes lietuvių turistų gru- 
I pe.

Antrosios grupės išleistu
vės taip pat susilaukė gau
sios publikos, kuri buvo vai
šingai priimta, tik gal ne 
taip patogiai, nes rengėjai 

i šiam vakarui negalėjo sa
les gauti. Pobūvį vykdė 
Laisvės patalpoje. Tačiau 
tai nesudrumstė šiltai drau
gingos nuotaikos.

kuri buvo dar
Gus išvažiavo 
Ameriką.

Diržu vaitis 
Glendale, Calif., 
apie trejetą savaičių.

negimusi, kai 
iš Lietuvos į

K. Petrikiene dailininkų kai kurie kūri
niai, yra Lietuvos rašytojų 
'knygų, taipgi audinių irki- 
i tokių gaminių.

pas seserį,
svečiuosis

Ir vienybiečiai dominasi
(Lietuvos gyvenimu

Antrojoje Amerikos lie-'. Help .Wanted—Male
tuvių turistų grupėje, kuri ( 
išskrido Lietuvon rugpiū- (

Jonas ir Konstancija Ru- i 
šinskai atostogavo pas jo I 
seserį, Magdaleną ir Alek- ’ 
sandrą Čeponius, gyvenau- i 
čius Port Carbon, Pa., 
Džiaugiasi ramioje vietelė- ( 
je gerai pailsėję.

Naujai įgytoji energija,

Miscellaneous Factory Work. (K‘ 
Į Čio 5-tą, randasi ir vienas ' Union Benefits. Must speak English. 
(Vienybės skaitytojas, Jo- |5 days. Steady. Overtime. Ask’ 
inas Lazauskas. Išskrido su| for Ben- ST- (67)
; ta pačia grupe, kurioje iš- i 
| vyko ir lietuviai laisviečiai.

Jonui, o taip pat ir vi
siems, linkime laimingos 
kelionės!

Trumpai pažinčių; sveiki-|ųe abejo, jiems bus labai! 
nimų ir linkėjimų progra- naudinga. Greta savo kas-j 

linai pirmininkavo A. Bim- dieninio darbo už duoną,j 
ha. Pristatęs susipažinimui | abu eina eilę visuomeniškų 

■išvykstančiuosius, vieną jų, pareigų. Jis darbuojasi Lai- 
J. Jušką, kvietė tarti žodįlgvės direktorių taryboje.

SVEČIAS IŠ CHICAGOS
Savo atostogų rytinėse vals- ! 

ti.jose proga, “Laisvę” aplan
kė ir antrosios lietuvių turis
tų grupės į Lietuvą išleistuvė-

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
rugpiūčio (August) 14 d., 7:30 vai. 
vakare, Rusų klubo svetainėje, 1150 
N. 4th 
svarbių

! dyba.

St. Turėsim aptarti daug 
organizacijos reikalų. Val- 

(63-65)

ROCHESTER, N. Y.
Rugp.-Aug. 23 d. įvyks Gedemino

išvykstančiuosius, j^,
J. Jušką, kvietė tai ti _ŽOdį sves airCKtOrių Laryooje. ise dalyvavo chicagietis drg. J. , Draugystės metinis piknikas Bay 
kitą. O visi kiti, sake jis Jinai — dainuoja Aido cho-' Ruzgą “Laisvės” reikalams !view- prie ežer0, Kviečiame Vieti- 

K., „i rJoKz.,. i ,T , , , • _, 4. ■ VT , . ~ ,, nius, apylinkinius ir kanadiečius- - ‘re ir kvartete, taip pat j svečias padovanojo $10. V. dalyvauti. Pradžia 1 vai. dienąnepykite, kad dabar nelei
sime kalbėti, mes pareika
lausime

tūkstančių Amerikoje ir ki
tose šalyse gyvenančių lie-i pines. , šiltai

Teisybę parveši me 1 Apžiūrėjus kapines, Kat-:
namo ir skelbsime ją visur, rina Petrikiene pareiškia:
kad ji pasiektų kiekvieno —Aš maniau, kad nacio- j Karkiančius

į užsienyje gyvenančio lietu-malinęs J 
įvio ausį, širdį, protą. (yra įspūdingiausios.

...Nors jau vėlyvas lai- i apsirikau^ čia* Vilniaus ka-
'kas, bet aerouoste prasicle-(‘U kaĮ’in§S. kuUYgl^iau 
;da pirmosios pažintys. r 
; Štai mūsų brangūs sve-1 
. čiai: Nelė Dočkienė, fab-lkesncs* 
i riko darbininkė iš Čikagos

iš jūsų daug kal- 
sugrįšite. | vaišes.
buvo pasitiktas ir
ilga ovacija paly- (

re ir kvartete, taip pat 
dažnai matome virtuvėje 
ruošiant mūsų pobūviams i Richmond Hill, N. Y

—i SUSIRINKIMAS
u . . r1 r? LLD 185 kų. susirinkimas Walteris ir Elena Bra-j. - . L. . i

dalyvauti. 
Bus gera 
gėrimų.

1 Rengėjai.

Pradžia 1 vai. dieną 
muzika, skanių valgių ir 
Linksmai praleisite laiką.

(61-65)

ROCHESTER, N. Y.
LDS 167 kp. rengia išvažiavimą 

; Rugp.-Aug. 9 d., 1:30 v. dieną, pas 
I,, .. , xt xr Graži

Kviečiame visus dalyvauti, 
piknikas visvien įvyks, kad ir lytų. 
Reng. Komisija. (59-60)

Rietas čia taręs žodį Dr. J/zauskai atostogomis atlan-|lY^.s d-> tre-1 Malinauskus Penfield, n. y.
ičiadienį, 7:30 vakare. Svar-i vieta.

, • _ v.i • ----------------------> *-»------------------ 1YU llcllliuiug 11 auyjiiiaujvi

papines i alteJ“ lietuvių liaudies švietėjas, gyvenančius savo gimines,: 
.Klingmusms. Bet sveikatos. sargaS( visuome- taip pat ir draugus. Matėsi

ilgametis P0 Hartforde ir apylinkėje !
v • 1 *— • I

nes darbuotajas. 
čia pirmu kartu

Dauguma 
sužinojo,

su choriečiais.
Brazauskai gyvendami

bu visiems skaitlingai susi
rinkti. Turėsime išsirinkti 
finansų raštininką, išgirsim 
raportą iš ■ dviejų turistų 
grupių į Lietuvą pasekmin
gų išleistuvių. Vieta: Lais
vės patalpoj, 110-12 Atlan
tic Ave., Richmond Hill.

Užrašų rašt. J. G.

t,BROCKTON, MASS. •
Mass, s Valstijos Moterų Sąryšio 

metinis piknikas įvyks rugpiū8|o 
(Aug.) 30 d .z Liet. Taut. Namo 
Parke, Winter St. Turėsime ska
nių namie gamintų * valgių, šiltų ir 
šaltų gėrimų. Bus muzika ir kiti 
pamarginimai . Prašome dalyvauti. 
Rengėjos. 59-60)

: sutvarkytos, moderni š k o s 
'ir n epai y g i namai įspū d i n - 

įiventi.
Svečias iš Washingtono, 

į Tarybų ambasados narys 
Laurynas Kapočius turis- 

- • • • • . • tams palinkėjo laimingosipemis ir pavieniui apžiūri- , 1 • „ • - 'keliones., :
va pažinties ir gausių nau
jų ryšių su Lietuvos žmo
nėmis. Be kitko, jis reiškė 
viltį, jog ateinantį pavasa
rį ir vasarą tikimasi galėti j . . ...
patenkinti ir tuos, kuriems ■ rn’nill tiaukmių. 
šiemet negalėjo suteikti pro
gos Lietuvoje lankytis. O 
tokių buvo daug. Kapočius 
užtikrino, kad visi sulauk
sime savo eilės, kurie tik 
pageidausime Lietuvon vyk
ti.

Gerus užkandžius paga
mino ir jais (nors ir ankš
toje patalpoje) gabiai sve
čius aptarnavo Beatrice 
Briedienė ir Mary Wilson. 

J Joms talkos teikė, kaip ir 
i visuomet, J. Briedis, J. 
Grybas ir Warison. Išlai
doms padengti svečių dova
nas surinko Nastė Buknie- 
nė ir Lilija Kavaliauskaitė.

Rep.

kad jis irgi .Lietuvon vyks-. Hartforde veikliai dalyvau
ja ir kad tikisi ten apsigy- Į davo Laisvės chore, o da-

Įti tuos, kurie žuvo kovoje | 
idėl jūsų laisvės.

; N i u-' P° pietų Amerikos lietu- 
Apolinaras Grigas,' vi_ai ,Papk sinu,kionlis2«?;1!-

Lietuvoj niekad ; Paulina Jasilionienė, darbi- .nėja Vilnių, kalbasi su žmo-i
nemis. Vakare Lietuvos ki-

neplauks atgalios...

ze-

I ninkė iš Niujorko, Jonas
i Jokubka, laikraščio “Vii-1 nostuclijoje užjūrio lietuviai 
į nis” redaktorius iš Čika 
gos, Domininkas 
darbininkas iš 
rio, Amelija Juškevičienė, 
tarnautoja iš Niujorko, Ju
lius Krasnickas, amatinin- 
iš Klivelando, Antanas Lip

nius, smulkus -įmonininkas
iš Edistono,- Algirdas Mar- į 
gėris, medicinos gydytojas nYcl4 
iš Čikagos, Dovydas Matis- kampelio istorinius 
Matusevičius, lai k r a š č i o l 
“Freiheit” redaktorius iš

Jonas 
smulkus

: žiūrėjo kino
. Jusius, | “Nemuno žiotys,” “Nerin- 
Worceste-i Ypač gilų įspūdį jiems 

(padaro naujas lietuviškas 
■meninis filmas “Julius Ja
nonis.”

Vakar „svečiai apžiūrėjo 
Aušros vartus, Teresės baž- 

ir kitus šio sostinės 
; arch i- 

■ tektūrinius paminklus.
Po to Amerikos lietuviai 

Mažink- lankėsi Vilniaus Valstybi- 
įmonininkas niame V. Kapsuko v a r d o 

. Svečius nuo- 
juj^gos vyriausybės politika 1 kis, darbininkas iš Filadel-’širdžiai priėmė universiteto Į 
yra taikos politika. į fijos, Antanas Metelionis, i rektorius, matematikos

—Jūs manęs nepažįsta- darbininkas iš Petersburgo, į mokslų daktaras J. Kubi- 
te — aš amerikietė, — pa-'Rojus L 
sakoja Kristina Stanislo-' “Laisvės 
vaitienė.—Lietuvoje aš lan-į torius iš Niujorko, Stanis-

darbi* 380 metų, primena, kad ta- 
Katrina | rybiniais metais ši aukštoji 

mokykla išleido d a u g i a u

yra taikos politika.

Mizara, rašytojas, liūs.
i” laikraščio redak-! Jis papasakoja apie uni

versiteto istoriją, siekiančią

stiprios su Lietu- jiems

bar dainuoja brooklyniečių 
Aido chore, kur Elena yra 
ir žymi choro solistė-akto- 
rė. Aišku, bendradarbių vi
zitas buvo malonus abie-

The Transit Authority 
praneša, kad nupirks dar 
100 naujų vagonų dėl pože-

Už teršimą oro dūmais ir 
suodžiais New Yorke per 
pusmetį buvo nubausti 306 
asmenys. Per visus jie su
mokėjo $7,950 pabaudų. Ar
ti 3 tūkstančiai gavo įspė
jimus pagerinti padėtį.

PARDAVIMAI
PASINAUDOKITE PROGA

I
Parsiduoda Lietuvių Klubas su ! 

pilnais likerių laisniais. 3 aukštų 
namas, arti Main St. Labai gt’a 
vieta bizniui, tik reikia gera gas- 

j padoriaus. Dėl platesnių informa- 
caijų malonėkite kreiptis:

L. P. Klubas
17 School St.
Hudson, Mass. (63-641

JOHN KRAUSS, Inc. j
117-09 Liberty Avė. |

Richmond Hill, N. Y. j
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) |

MftSOS IR WURSTWAREN !

SVARBUS PRANEŠIMAS!
PASKUTINĖS 4-IOS DIENOS

SPECIALUS DVIEJŲ FILMŲ RODYMAS!

Kadangi Kinopanoramai laikas Jungtinėse
Valstijose yra apribotas, tai mes dabar

| rodysime abu filmus kasdien į /
iki RUGPIŪČIO 10 D. į /

/ / / /_ .rd i / / / / /

BROCKTON, MASS.
Pikniką Kalendorius
Liet. Taut. Namo Parke

Rugpiūčio 23 d., pikniką rengia 
Amerikos Liet. Piliečių Klubas (So. 
Bostono).

Rugp. 30 d., pikniką rengia Mass. 
Valstijos Moterų Sąryšis.

Rugsėjo 6 ir 7 dd., Montello Vy
rų Dailės Grupės piknikas.

Geo. Shinialtis

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kaina 
$12.00 metams.
i 1Ja Ji Ja aSa ^Sa Ja Ja Ja Ja Ja J^a ^^a Ja Ja J^ ^Ka ■’ wwWVWvVWWWWWVW’

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ I
DIREKTORIUS

kiausi prieš karą, smetoni
niais laikais. Aš noriu pa
žiūrėti, kaip jūs dabar gy
venate, palyginti. Aš žiūrė
siu beveik svetimtautės aki
mis, bet tikiuosi gauti daug 
daug gerų įspūdžių.

—Broliai 1—kreipiasi Jo
nas Jokubka, o nepaklusni 
susijaudinimo ašara rieda 
skruostu. — Jūs negalite 
įsivaizduoti, ką mes jaučia
me įžengę į tėvų žemę, kur 
augome, iš kurios vargas 
išvijo svetur ieškoti duo
nos kąsnio.

Jis visus sveikina “Vil
nies” laikraščio personalo 
vardu ir linki sėkmės ku
riant naują laimingą gyve
nimą.

lovas Penkauskas, 
ninkas iš Lorenco, 
Petrikiene, amatininke, vi
suomenės veikėja iš Niujor- kaip 7,000 aukštai kvalifi- 
ko,. Jonas Smalenskas, kuotų specialistų. Vien šie- 
smulkus įmoni ninkas iš i met universitetą baigė dau- 
Baltimorės, Kristina Stani
slovaitiene, visuomenininke, 
tapytoja, Julija Šmitienė, 
darbininkė iš Filadelfijos, 
Jonas Stanislovaitis, medi
cinos gydytojas iš water- 
burio, Mildred Stenslerienė, 
seniausio lietuvių “Aido” 
choro Brukline vadovė.

Sekmadienio rytą Ameri
kos turistai iš pradžių 
vyksta į Gedimino kalną. 
Nuo Gedimino bokšto sve
čiai grožisi senąja Tarybų 
Lietuvos sostine, apiberia

siteto rektorius — jauniau
sias. Nieko panašaus: aš 
keliais metais už jį jaunes
nis.

Turistai apžiūri auditori
jas, skaityklas, kalbasi su 
čia sutiktu jaunimu. Gilų 
įspūdį palieka jiems uni
versiteto bibliotekoje sau
gojami unikalūs leidiniai.

Antroje dienos pusėje tu
ristai nuvyko į Vilniaus 
gelžbetoninių konstrukcijų 
gamyklą, apžiūrėjo garny-

giau kaip 800 žmonių. Šie
met priimama daugiau kaip 
tūkstantis naujų studentų.

—Kiek jums metų?—ne
tikėtai paklausė Rojus Mi
zara.

Drg. (Kubilius kiek pagal
voja ir šypsosi:

—Šiandien man sukanka 
trisdešimt astuoni. c? c z, jj' a ~~d

Šiuos; žodžius visi sutinka bą, kalbėjosi su darbinin- 
karštaiį plojimais. ] „ .

—Tarp kitko,—tęsia drg. buvo parodytas gamyklos 
Kubilius,—amerikiečiai gi
riasi, kad Harvardo univer-

IK SOVCOLOR .iib 9 TRACK STEREOPHONIC SOUND

| “DIDINGA MANO ŠAUS” |
: j rodoma nuo 2:30, 6:10, 9:50. Į.įį
| “ŽAVINGAS VEIDRODIS” '|
L; rodomas nuo 12:40, 4:20, 8.00 < :
• X ? i

aia condihonpo

MAYFAIR ^r’”5r- H
SHOW TIMES: 12:40. 2:30, 4:20, 6:10, 8:00. 9:50

kais. Amerikos lietuviams

statomas surenkamas stam
bi apanelinis namas.

Generali Įžangd Visada: $1.50, $1.00; Vaikams ir Kareiviams 50c 
VĖLYVI RODYMAI PENKTADIENIAIS IR SESTADIENIAIS

6 p.—Laisvė (Liberty) — Penkt., rugp. (Augiist) 7, 1959

U Newark 5, N. T !
« • a

:: MArket 2-5172 J

:: 426 Lafayette St. i

ATSIMINIMAI 
Ir

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesnį gyvenimą darbo 
Žmonijai.

Knyga IŠ 304 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisvė (1 
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.
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