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KRISLAI
Prašymas.
Reikėtų bėgti, kol 

dar ne pervėlu.
Velniui padavė pirštą!
Pataikė i taška. i •

Rašo A. Bimba

štai ko prašau draugu: gal 
kuris turite brošiūrą “Lietu
vos respublika i»’ jos ateitis“? 
Prisiuskite man. Brošiūra bu
vo išleista 1926 metais. Tai 

‘ Aano prakalba, pasakyta tais 
metais Montello. Mass. Paste
bėjau, neseniai Brocktono 
“Enterprise“ plačiai rašė apie 
;tykius, surištus su ta mano 
prakalba. Aš gi jos neturiu, o 
norėčiau turėti. Taigi, dar 
kartą, labai prašau, prisiuski- 
te.

Visi susirūpinę, visi dejuoja 
Foianozos Įvykiais. Tai, esą, 
buvo išlieta baisios žmonių 
neapykantos tulžis prieš ame
rikiečius.

Švenčiausia tiesa.
Bet tokios neapykantos <’a- 

har visur pilna, visuose pasau
lio kampuose, kur tik randasi 
Amerikos militarinės bazės ir

, karinės įgulos. Ju gi esama Į klausomybės paskelbimo 
teturiu šimtą su viršum ! j šventės proga Accroje, jis 

ten sutiko vice-prezidentąYra daug visokią patarimu, 
ką daryti, kur pasidėti. Man i 
patinka toks patarimas: Beg- j 
1 įme iš tu visų kampų su viso- Į 
mis savo bazėmis ir Įgulomis, i 
kol dar galime saugiai pabėg
ti ’ Nebelaukime daugiau pa
našiu sukilimų prieš mumis!

Gomulka jau padare vieną 
^kvailą ir nedovanotiną klaidą, 
kai jis kunigus Įsileido Į Len
kijos viešąsias mokyklas.

, Matote, kas ten dabar de
dasi: Lenkijos komunistinė 
spauda skundžiasi, kad tie 
kunigėliai mokyklose elgiasi, 
atsiprašant, tikrai kiauliškai.

t Jie įsidrąsino ir pradėjo tero
rizuoti vaikus ir mokytojus 
bei profesores, kurie nepasi
duoda jų valiai ir kėslams.

Argi Gomulka ir kiti Lenki
jos komunistai nematė, jog 
taip atsitiks?

Čia tinka labai senas, bet tei- 
» singas žmonių posakis: Pada

vei velniui pirštą, jis pasi
grobs visą tavo ranką!

* Dabar lenkų šūkis turėtų 
būti: Laukan kunigus ir jų 
burtus iš liaudiškų mokyklų

Vincas Andrulis savo kris
luose Vilnyje pastebi:

“Tūli žmonės Chicago j susi- 
, rūpinę, kad teismai ‘lengvai 

baudžia’ piktadarius, dėlto 
esą daug piktadarysčių.

Kodėl jie nesijaudina dėl 
politikierių vagių, kurie imlio

mis suvagia ir tuo akstiną pik
tadarystes.

Pirmiau Illinois valstijos iž
do suvogta daugiau 2 m i lion ų, 
dabar paaiški, kad iš Cook 
apskrities iždo apie milionas 
dolerių suvogta.”

. *----------- »

Kriminališkiems ir politi- 
kiškiems piktadariams būdin
ga yra viena ypatybė: jie visi 

*yra anti-komunistai. Juo di
desnis sukčius, tuo aršesnis ra- 
gangaudis. Iš visų ragangau- 
džių dar nė vienas nėra pasi
rodęs švariomis rankomis ir 
ščyra sąžine.

Pilietinis karas 
smarkėjo Kuboje

VI ū šiai eina pietrytineįe salo s 
dalyje., sprogdinę j imai Havanoje

Havana. — Diktatūrinė 
Batistos.' valdžia pripažįs
ta, kad pilietinis karas ša
lyje smarkėja. Fidel Castro 
vadovaujamos partizanų jė
gos, kurios veikia Ubero 
provincijoje pietrytinėje 
Kubos dalyje, pasidarė 
veiklesnės. Kelių dienų mū
šiuose, sako valdžia, 17 su
kilėlių krito ir 16 paimta 
belaisvėm Ant kiek val
džios kariai nukentėjo, ne
sakoma.

Grupė sukilėlių laivu išsi
kėlė Oriente provincijos

Nix onas sutiko 
priimti Kingą...

Montgomery. — Kuomet 
pastorius Martin Luther 
King lankėsi Ghanos nepri-

Nixona. Nixonas pradėjo 
sakyti Kingui, kaip gera, 
kad Afrikos negrai paga
liau pradeda išsikovoti 
nepriklausomybė ir lygias 
teises. King atšovė vice
prezidentui, kad gera taip 
galvoti, bet dar geriau bū-

Gyvenimas Lietuvoje
Panevėžio fabrike

Panevėžio vaisių-daržo- 
vių konservu fabriko ko
lektyvas pasiekė naują per
galę. Per šių metų 3 mėne
sius įvykdyta šešių mėnesių 
gamybos užduotis. Nuo me
tų pradžios viršum plano 
pagaminta 145 tūkstančiai 
indelių konservų. 60 pro
centų viso pagaminto dže
mo yra aukščiausios rūšies.

Socialistiniame lenkty
niavime Spalio garbei pir
mauja pirma pamaina, kuri 
per pamainą pagamina dau
giau kaip 700 džemo indelių 
viršum užduoties. 10 metų 
įmonėje dirbanti džemo vi
rėja Ona Tarasavičienė sisr 
tematingai įvyko po dvi 
normas per pamainą. Jos 
pavyzdžiu seka indeliu plo
vėja Genčiauskaitė/ ‘fasuo
to j a Didžiarekaitė ir kt. 
Pamaina jau dirba liepos 
mėnesio sąskaita.

Įmonėje vis labiau mecha
nizuojami daug darbo rei
kalaujantieji procesai. 
Pradėio veikti transporte
ris indeliams i uždarinėjimo 
mašiną paduoti. Baigta 
montuoti automatinė . inde
liu uždarinėjimo mašina, 
uždaranti per minutę 24 in
delius.

Nubaudė nusikaltėlius
Turtinga savo medžioklės 

fauna yra Gudų giria. Čia 
gyvena apie 20 briedžių, 
daug stirnų, kurtinių, gau
su tetervinų, šios girios 
garsiame Čepkelių raiste 

krašte ir ten taipgi vyksta 
mūšiai.

Tuo tarpu, kai mūšiai 
vyksta provincijoje, pačioje 
Havanoje bomba tapo iš
sprogdinta centralinėje e- 
lektros stotyje ir nekuriam 
laikui miestas neturėjo e- 
lektros. Nebuvo šviesos, 
sustojo visi tramvajai, fab
rikai ir t. t.

Valdžia naudoja orlaivius 
partizanų susekimui, bet 
smarkios liūtys tam dabar 
kliudo.

tų, jeigu vice-prezidentas 
susirūpintų amerikiečių 
negrų teisėmis, kurios taip 
gniaužiamos Pietuose.

Nixonas atsakė, kad jis 
pakvies kada nors, kai grįš 
namo, Kingą- pas save ir 
jie tuo reikalu plačiau pa
sikalbės.

Praėjo keli mėnesiai po 
grįžimo ir Nixonas “pa
miršo” pažadą. Praeitą 
savaitę Kingas Nixonui tą 
pažadą priminė — ir Nixo
nas dabar kvietimą prisiun
tė.

Kingas vyks pas Nixona 
Washingtonan birželio 13 d.

kiekvieną pavasarį par- 
skrenda pulkeliais gervių ir 
čia perisi. Į Čepkelių raistą 
pavasarį suskrenda iš po 
žiemos iškrikę kurtiniai ir 
čia ruošia tuoktuves. Bet 
šiems paukščiams ir žvė
rims kartais sudrumsčia ra
mybę brakonieriai.

Štai, kovo mėnesio pra
džioje brakonieriai Janko- 
vičiai ir Gricko iš Varėnos 
rajono Dubičių apylinkės 
nušovė šios girios papuoša- 
la — briedi. Nors šie brako
nieriai gudriai maskavo sa
vo nusikaltimo pėdsakus, 
bet buvo išaiškinti ir pa
traukti atsakomybėn.I

Už medžioklės fondui pa
darytą žalą jie nubausti 6,- 
000 rublių bauda.

Dainų konkursas f •
Siekdama paskatinti poe

tus ir kompozitorius sukur
ti daugiau dainų šiuolaiki
ne tematika, Lietuvos mi
nisterijos Vyriausioji radi
jo informacijos valdyba 
skelbia tarybinės dainos ra
dijo kbnKursą.

Daina gali būti parašyta 
laisvai kompozitoriaus pa
sirinktu žanru; tai gali būti 
solinė arba chorinė daina, 
duetas, tercetas, kvartetas 
ar pan., su akompaniamen- 
tu arba a capella.

Dailia gali būti sukurta 
nauju arba jau anskčiaū 
spausdintu Lietuvos poeto 
tekstu.

Už geriausią dainą ski
riamos šešios premijos —

Demonstracijos prieš J. A. V. 
ėjo Tokyjoje/ demonstrantai 
smerkė bombų sprogdinimus

Tokyo. — Didelės japonų 
minios, studentų vadovau
jamos, demonstravo prie A- 
merikos ambasados, protes
tuodamos prieš atominių 
bandymų tęsimą. Kaip ži
nia, Japonijos valdžia ofi- 
ciališkai įteikė Amerikai 
savo apgailestavimą, kad 
Nevados valstijoje praves
tas dar vienas atįominiai- 
vandenilinis sprogimas. Ja
ponijos valdžios nota yra 
apgailestavimo, o ne pro
testo pavidale, bet demons

Pagieža prieš amerikiečius 
Taivane lieka didelėj visos 
kin y grupes pasipiktinusios
Taipei. —Pagieža prieš 

amerikiečius Formozoje, y- 
patingai sostinėje Taipei, 
lieka didelė. Čiango admi
nistracija bando tą pagie
žą švelninti, bet kol kas be 
rezultatų. Aukštas Čiango 
administracijos pareigūnas 
sako, kad bus pradėta pla
ti “aiškinimo” ir “apšvie- 
tos” kampanija, kad įtikinti 
gyventojus, jog nėra pama
to būti pasipiktinusiems 
prieš amerikiečius.

Visų pirma, sako jis, mo
kyklose, per radiją, univer
sitetuose ir organizacijose 
bus pradėta “aiškinti ang- 
lo-saksišką juridinį kodek
są”, tai yra, teises, kurio
mis vadovaujasi amerikie
čiai, kad išaiškinti kinams, 
kodėl amerikiečiai išteisino 
seržantą, kuris nušovė ki
ną. Bet pripažįstama, kad 
bus labai sunki užduotis tą 
išaiškinti, nes prieš išteisi
nimą nusistatę visi gyven
tojų sluoksniai, įskaitant 
ir daugelį čįangininkų. Visa 
kinietiška Taivano (Formo
zos) spauda, kuri yra pro- 
čianginė (kitokios čia nė
ra), kartoja nuomonę, kad 
amerikiečių karinis teis
mas neturėjo teisės išlais
vinti seržantą Reynolds, ku
ris nušovė kiną vien dėl to, 
kad jis žiūrėjo pro jo buto 
langus (neva, stebėdamas 
jo žmoną maudantis).
i Plojimai juos įerzino

Seržantas Reynolds, kaip 
tai jau buvo pranešta anks- 

viena pirmoji, dvi antrosios 
ir trys trečiosios.

Specialiai dainoms para
šyti, niekur nespausdinti 
tekstai bus premijuojami 
atskirai.

Konkursas vyks trim tu
rais. Visas konkursui at
siųstas dainas' peržiūrės 
pirmojo turo žiuri komisija, 
kurią sudarys respublikos 
rašytojai, muzikos veikėjai 
ir radijo darbuotojai. Ji at
rinks visas profesionaliai 
parašytas dainas antrajam 
turui.

trantai prie ambasados čia 
nesilaikė tokių ceremonijų— 
faktinai jie net bandė įsi
veržti ambasados vidun, 
kaip tai kelios dienos atgal, 
kitais sumetimais, padarė 
demonstrantai Formozos 
'.sostinėje Taipei.

Kad neleisti demonstran
tams įsiveržti ambasados v
vidun, atsiskubino šimtai 
policininkų, šarvuotų auto
mobilių ir jau buvo iššaukti 
ir kariuomenės daliniai.

čiau, buvo teistas pačių a- 
merikiečių kariname teis
me. Teismo salėje radosi a- 
pie keli Šimtai amerikiečių 
kariškių ir civilių ir kelias
dešimt kinų, įskaitant nu
šauto kino našlę. Kuomet 
teismas • paskelbė, kad šovi- 
kas seržantas išteisintas, 
kad jis yra laisvas, salėje 
esantieji amerikiečiai plo
jo, aplodavo, tuo tarpu, kai 
kine našlė ir jos saviškiai 
gailiai verkė.

Tas faktas paskui tapo 
žinomas Taivane. Plojimai 
parodė, paskui sakė vienas 
laikraštis, kad ' amerikie
čiai arogantiškai skaito ki
no gyvybę beverte. Visi 
Taivano gyventojai jautė, 
kad seržantas Reynolds tu
rėjo gauti nors mažą baus
mę, jei ne griežtesnę, bet 
tikriausiai neturėjo būti 
pilnai išteisintas.

Sumažins personalą
Washingtone Valstybės 

departmentas jau pradėjo 
svarstyti, ant kiek suma
žinti amerikiečių personalą 
Formozoje. Formozoje ran
dasi skaitlingos amerikiečių 
civilinės misijos, informa
cijų centrų pareigūnai, 
patarėjai ir t. t., neskaitant 
karinių jėgų. Taipgi, ka
dangi aplik Taivaną visuo
met sukinėjasi Amerikos 
kariniai laivai, * kurie ap
saugo Čiangą nuo Liaudies 
Kinijos jėgų, tai Taivano 
uostuose visuomet pilna 
amerikiečių jūreivių.

Dabar aišku, kad ameri
kiečių skaičius turės būti 
sumažintas/ nes bent ilgo
kam laikui atmosfera ten 
liks nepalanki amerikie
čiams. Kaip dabar yra, a- 
merikiečiai jau gali pasiro
dyti gatvėse, bet tik dienos 
metu, ir tai tik civiliniuose 
drabužiuose, ne' uniformo
se.

Dabar iškelta, kad anti- 
amerikietiškų išstojimų me
tu Amerikos karo ir trans
portiniai laivai jau buvo 
pasirengę, evakuoti visus a- 
merikiečius iš Formozos.

Kalba apie keturių 
ministrų susiėjimų

Eisenhoweris ir Adenaueris už 
keturių ministrų konferenciją :
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris ir Va
karų Vokietijos kancleris 
Adenaueris bendrame ko
munikate pasisakė už nau
ją Keturių Didžiųjų minis
trų konferenciją — Ameri
kos, Tarybų Sąjungos, Bri
tanijos. ir Francūzijos. Bet 
komunikate apie tokią kon
ferenciją kalbama su tam 
tikra sąlyga — ji būsianti 
vaisinga tik po to, kai Ame
rika ir Tarybų Sąjunga su
sitars bent apie pirmą žing
snį nusiginklavimo reikalu,

Anglikonams nepatinka 
katalikiškas veiklumas
Londonas. — Anglikonų 

bažnyčios galva arkivysku
pas Geoffrey Fisher sako, 
kad Anglijos katalikų hie
rarchija paskutiniu laiku 
vis atviriau veda neapykan
tos propagandą prieš ang
likonus. Jis sakė, kad to ne? 
galima toleruoti šalyje, ku
ri persveriamai yra angli
koniška. Katalikai atsako, 
kad jie nesėja neapykantos, 
o vien veikliai platina savo 
tikėjimą. Paskutiniu laiku 
tūkstančiai britų, tarp jų 
eilė žymių asmenų, paliko 
anglikonų bažnyčią ir pe
rėjo į Romos katalikų baž
nyčią.

Anglikonų bažnyčia yra 
protestantiška, bet konser- 
vatiškiausia tarp protes
tantų. Anglikonai kartais 
save vadino anglo-katali- 
kais, tai * yra, katalikais, 
kurie, betgi, neklauso Ro
mos.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos socialdemokratų vadas 
Ollenhaueris optimistiškai 
žiūri į nusinginklavimo pro
spektus. Jisai mano, kad 
Amerika ir Tarybų Sąjun
ga daro progresą ta krypti
mi. Ollenhaueris turėjo o- 
menyje konferenciją Lon
done, kuri po dešimties die
nų pertraukos vėl atsinau
jino.

Miontrealis. —- Buvęs Bri
tanijos premjeras Edenas 
iš Kanados išplaukė namo. 
Edenas, kuris serga vidu
rių liga, gydėsi Australijo
je, Kanadoje ir Jungtinėse 
Valstijose.

Londonas. — Rumunija 
vėl pasidarys veikli po 
Jungtinių Tautų globa vei
kiančioje Pasaulinėje Svei
katos oragnizacijoje. 

s

Neapolis, Italija. — Ne
apoliu atplaukė tarybinis 
laivas “Gruzija” su 760 tu
ristų.

Pekingias. —Kinijos Mok
slų Akademija praneša, 
kad Kinijoje surasta ura- 
niumo vietovių.

sako Eisenhoweris ir Ade
naueris.

Komunikatas sako, kad 
tokia kęturių užsienio rei
kalu ministru konferenci- k- v
ja turėtų vėl pradėti gvil
denti klausimą, kuris o- 
pus ir centrinis: Vokietijos 
vienybės klausimas.

Tuo tarpu Stassenas, A- 
merikos atstovas nusigink
lavimo derybose Londone, 
vyksta Paryžiun, kur jis 
išdėstys NATO galvoms a- 
pie nusiginklavimo galimy
bes.

FrancūziĮ jėgos 
puolė Tunisiję
Tunisas. — Santykiai 

tarp buvusios Francūzi
jos kolonijos Tunisijos ir 
Francūzijos darosi vis la
biau įtempti. Tunisija kal
tina, kad francūzai pravedė 
prieš ją karimus žingsnius, 
kad orlaiviai bombardavo 
Tunisijos teritoriją ir kad 
francūzų pėstininkų jėgos 
iš Alžyro buvo įsiveržusios 
Tunisijon. Septyni Tunisi
jos gyventojai sužeisti.

Francūzai tą viską panei
gia, bet Tunisijos valdžia 
štai ką sako:

Dažnai f rancūząį.praveda 
karinius veiksmus' prieš 
alžyriečius nacionalistus 
Tunisijos pasienyje. Kuo
met partizanai kartais pe
reina Tunisijos pusėn, fran
cūzai nesustoja prie rube- 
žiaus, kaip to reikalautų 

I nepriklausomos šalies res- 
pektavimas, o žengia tie
siog Tunisijos teritorijom 
Ir jie ne tik įsiveržia Tuni
sijon, kad vyti partizanus, 
bet šaudo ir vietinius gy- 

i ven tojus. Atsitinka, kad 
francūzai net nežino, ar jie 
Alžyre ar Tunisijoje — jie 
rubežilus visai nepaiso, 
nes visi arabai jiems prie
šai. . .

Kaipo pavyzdį Tunisijos 
valdžia paduoda Oued-el- 
Hout kaimelį Tunisijoje, 
apie 15 mylių nuo rube- 

jžiaus šalies gilumoje, ku- 
I rį pasiekė iš Alžyro atvykę 
francūzai. Jie įsakė visiems 
gyventojams apleisti na
mus, pradėio deginti ir plė- 
šikaut, jaunus vyrus šau
dyti ir elgėsi kaip koloni
joje.

Washingtonas. — Sena
torius Francis Green susi
laukė 89 metų amžiaus. Ji
sai atstovauja Rhode Is
land valstiją. Senato istori
joje tokio amžiaus senato
riaus nėra buvę.

Senatorius Green vien
gungis.

Sen. Green pirmininkau
ja Senato užsienio reikalų 
komitete. Jis visą la'iką 
buvo ir yra demokratas.
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žymūs darbininkų judėjimo veikėjai: Elizabeth Gurley 
Flynn, Louis Weinstock ir Alexander Bittelman.

Netenka nei sakytu kad žymiausia iš jų yra Elizabeth 
’Gurley Flynn. Ji bene pati žymiausioji šių dienų Ameri
kos darbininkų veikėja, moteris darbininkė. Ji — ne tik 
ugninga kalbėtoja, — ji ir žymi publicistė, rašytoja. Kiek 
ši moteris yra pasakiusi kalbų, kiek ji yra gynusi kitų I 
žymių, persekiojamų Amerikos darbininkų veikėjų, tarp 1 
kitų: Joe Hill, Tom Mooney, Saco ir Vanzetti! Elizabeth . 
Gurley Flynn — airių kilmės dukra, nepaprastai drąsi, 
nepaprastai pajėginga, nepaprastai talentinga kaip kal
bėtoja, organizatorė, publicistė. Ji jau sulaukė garbingų 
66 metų amžiaus.

Elizabeth Gurley Flynn atsėdėjo trejis metus kalė
jime — Alderson, West Virginia, kalėjime.

Louis Weinstock — ilgametis darbo unijose veikė
jas, organizatorius, malonus, draugiškas darbuotojas, 
visų mylimas.

Alexander Bittelman, daugiausiai žydų tarpe veikė
jas, marksistinis teoretikas, buvęs įkalintas federalinia- 
me kalėjime Lewisburg, Pa.

Visi trys, išbuvę federaliniuose kalėjimuose trejis 
metus — trejis metus dėl to, kad buvo nuteisti pagal 
Smitho įstatymą, o po 30 dienų “ekstra” dėl to, kad jie 
neturėjo pajamų sumokėti po $6,000, kuriuos teismas 
jiems buvo priteisęs sumokėti.

Bet visi trys išleisti “ant paroles”. Jie turės būti po
licijos priežiūroje per 42 dienas.

Visus tris pasitiko jų šeimos, giminės, artimieji bei 
draugai. Visi trys pilni ūpo, pasiryžimo, nei kiek nenusi
minę dėl to., kad iie buvo nuteisti kalėti einant minties 
kontrolės įstatymu, Smitho įstatymu, kuris yra žiaurus, 
pagal kurį bet kuris vienas pilietis gali būti suimtas ir 
nuteistas kalėti.

Dabar kalėjimuose pasiliko dar trys, žymūs politiniai 
amerikiečiai darbininkų judėjimo vadovai: Gilbert 
Green, Robert Thompson ir Henry Winston.

Šitiems trims buvo pridėta po daugiau metų kalėji-i

Visuomet žmogus svajojo 
rasti priemonių prailginti 
savo gyvenimą. Yra nema
ža padavimų apie įvairius 
eleksyrus, kurie turėjo bur
tų jėgą ir galėjo išsaugoti 
jaunatvę arba prailginti 
žmogaus dienas.

Ieškoti metodų, kurie pa
dėtų prailginti žmogaus gy
venimą, padrąsina ir kai 
kurie faktai. Pirmiausia tai, 
kad yra atskirų žmonių, 
kurie gyvena žymiai ilgiau 
už kitus. Be to, amžiaus ri
ba, kurią pasiekus miršta 
dauguma žmonių, nūolat
kyla. Šiandien ši riba pasie
kiama sulaukus 60—70 me
tų, prieš keletą amžių — 
viduramžiais — tai buvo 
20—30 metu. Tiesa, visais 
laikais buvo žmonių, išgy
venusių ir iki 140 metų. Šis 
senas amžius ne visuomet 
buvo lydimas bejėgiško 
merdėjimo nemal o n u m ų . 
Buvo šimtamečių, kurie lai
kėsi išdidžiai dr tiesiai,: 
kaip eglės. Žinomi tokie,• 
Kaukazo; Bulgarijos, Jugo-j 
slavijos ir Rumunijos gy-’ 
ventojai. Iš vieno milijo
no Bulgarijos gyv e n t o j ų 
maždaug 555 sulaukia dau
giau kaip šimto metų; Ju-1 
goslavijoje — 150, Rumu-; 
nijoje — 106. Žinoma, vi-1 
sur mėginama medicininėm i 
priemonėm prailginti žmo
gaus gyvenimą ir įgalinti 
visus žmones gyventi kuo 
ilgiau.
SENĖJIMAS—TAI LIGA

mizmas.
Neseniai mus aplankė 

bulgarų žurnalistas Dimi- 
tras Chergovas. i Vėliau jis 
rašė viename savo šalies 
laikraščių apie čia patirtus 
įspūdžius: “Užtenka minu
čių, kelius žodžius pakalbė
ti su pacientais, kad giliai 
nustebtum..., šie žmonės, 
kurie, dar būdami gyvi, bu
vo beveik netekę savo žmo
giškų bruožų, atsipalaiduo
ja dabar nuo savo amžiaus 
reiškinių naštos. Ir jei at
mintis tvirta, akys aštrios, 
klausa gera, oda lygi, rau
menys stiprūs, tai kas yra 
senatvė? Gali būti, kad ja 
sudaro tik metu skaičius...”

Toliau aš papasakosiu 
apie kai kuriuos aktualius 
tyrinėjimus. senatvei gydyti 
ir užbėgti už akių, kurie bu
vo atlikti ir tęsiami senėji- 
m o tyrinėjimo institute, 

i 110 senių, kurie nuo 1951 
metų gyvena mūsų prie
glaudoje, special i a m e in
stituto skyriuje,' pirmiau
siai buvo ištirti klininiu, fi- 

iziologiniu, biocheminiu ir 
i hęmotologiniu požiūriu ir 
(buvo nustatytas jų biologi- 
. nis stovis. Po to juos gydė 
i hormonais, vitaminais, kū- 
! no audinių ekstraktais ir 
j angliarūgšties voniose. Ge- 
; riausie.fi rezultatai buvo 
pasiekti novokaino pagalba.

NELAUKTI 
REZULTATAI

Novokainą 1905 metais 
atrado AinhornasJ Iki 1949 abiem pusėm.

rie jau ilgesnį laiką nuolat 
gydomi senėjimo tyrimo in
stitute.

Kai 91 metų senelė Voika 
Voiku atvyko į institutą, ji 
buvo sulinkusi nuo ligų ir 
metų, veidas buvo raukšlė
tas, žvelgė jinai beviltiškai, 
arterijos buvo Šusterėju
sios, kaip gyvatės. Kraujo7 
spūdis siekė 210/115 mili
metrų gyvsidabrio stulpelio. 
Jos oda nelygi, žvynuota. Ji 
nebeprisiminė savo vaikų 
vardų. Voiku rankos dre
bėjo, klausa ir regėjimas 
susilpnėjo. Veidas buvo iš
balęs, rankos išbertos de
dervinėm. Senelė visiškai 
negalėjo sulenkti savo kūno. 
Taip buvo 1949 metais.

Šiandien ji pasilenkia, 
kaip jaunatvėje, vėl girdi ir 
siuva be akinių. Kiekvie
nam padaro įspūdį jos to
kiam amžihi nepaprastai 
žvalios akys. Voika Voiku 
ypač pasižymi savo linksmu 
elgesiu ir optimizmu.

Senatvės žymės dingo iš 
jos veido, antakiai patam
sėjo, oda išsilygino, raume
nys įsitempė. Ji pati save 
prižiūri, tvarko savo kam
barį ir viena vaikščioja 
mieste. Jos plaukai auga 
ir iš dalies atgavo savo se
nąją spalvą. Gal kada nors 
žmonės tik iš knygų suži
nos, kad seneliai būdavo ži
li. Nepaisant to, kad Voi
ka Voiku dabar turi 97 
metus, ji jaučiasi gerai, jos

Chicago. 111.
Pavojingausias dalykas — # 

Sovietų draugiškumas

Mrs. Oscar A. Ahlgren, Mo-, 
terų Klubų Federacijos viešų 
santykių direktorė, persergėjo 
amerikiečius turistus, vykstan
čius į Sovietų Sąjungą, būti la
bai atsargiais su 
rankos ir priėmimu 
Kremliaus”. Toliau 
žė:

— Dalykas, kuris 
baugina, yra būdas, 
komunistai paveikia jaunu# 
žmones visame pasaulyje.

Tas, matyt, ją ir tolygias jai 
poniutes baugino. Morrison4 
kotely, Chicagoje; jų buvo su* 
sirinkę 8oo į Indiana Federa
tion of Business and Profession 
ual Women’s Club’s konvenci
ją. Baisus atrodė joms ir So
vietų Sąjungos darbavimasis 
už taikos išlakymą pasaulyje, 
prieš vandenilio bombų ban
dymus ir už nusiginklavimą.

Mrs. Ahlgren iš didelės 
Kremliaus šypsenos baimės 
siūlė Amerikos valdžiai skirt 
fondus užkvietimui Sovietų 
jaunų žmonių čionai ir “leist 
jiem pamatyti ką tikrai reiškia 
taika ir draugystė”. ’ *

Amerika juk skiria kas me
tai bilijonus dolerių pirkimui 
“draugystės”, bet už dolerius * 
ne tik-kad tos draugystės no* 
gali nusipirkti, bet ir turimą 
draugystę vis dažniau praran
da pasaulio žmonėse. Kodėl 
yra taip, o ne kitaip?

Atsakymas: Pasaulio žmo
nija, ypatingai pasaulio jauni
mas, pageidauja gyventi, o 
gyventi galima tik taikoje. 
Mūsų dabartinė republikonų 
administracija ir buvusi tru- 
maninė, susidedanti iš bilijo
niniu korporacijų atstovų, tai
koje nemato sau naudos. Už 
tai per paskutinius desėtką su 
virš metų vedamas šaltasis ka- * 
ras buvo labai pelningas di
džiulėm korporacijom ir trus- 
tam, bet ne Amerikos žmo-„ 
nems. Tą, matyt, labai gerai 

gumas bei intelektas, o taip nujaučia ir, poniutė Mrs. Ahl- 
atsilaiko gren.

metų amžiaus žmonės, šiuo 
metu — 1,017 asmenų. Gy
dymas vyksta novokaino in
jekcijų pagalba, kurios da
lomos tris kartus per sa
vaitę.. Po keturių savaičių 
daroma 10 dienų pertrau-, 
ka, po to gydymas pradeda
mas iš naujo.

Novokainas taip pat tei
giamai veikia esant skran
džio opoms, pigmento sto
kai odoje, išbėrus dedervi
nėms ir krentant plaukams.

L P. Pavlovas yra įrodęs, 
kad nervų sistemos paseni- 
mas veda prie viso organiz
mo senėjimo. Tačiau, kai 
sugebama daryti įtaką ner
vų sistemai, galima pasiek
ti įtakos organizmo maiti
nimui ir pailginti gyve
nimą.

Gydymo metu buvo tikrai 
pastebimas centrinės nervų 
sistemos stiprėjimas, kuris 
reiškėsi noru gyventi ir su
sidomėjimo aplinka augi
mu. Dabar mes žinome, 
kad mūsų injekcijos turi 
tiesioginį poveikį nervų sis
temai. Tačiau jos taip pat 
veikia ir endokrinines liau
kas, išlygindamos jų funk
cijas. Be šio poveikio novo
kainas turi dar kitą veiki
mą: jis organizme virsta 
dviem cheminėmis substan
cijomis, viena kurių yra pa- 
ramino rūgštis (vadinama 
Vitaminu H1 arba ir H2). 
Mūsų pasiekti rezultatai su 
H3 aktyvesni negu su H1.

“Padavimu 
šypsos iš 
ji pabrė-

labiausiai 
kuriuomi

organizmas atsijaunino. Po Taip atsitinka todėl, kad šis
Vitaminas atsiranda orga
nizme ir todėl veikia akty
viau, negu įvestas medika
mentiniu būdu.

Vitamininis novokaino 
poveikis gali paskatint žar
nų bakterijas, kurios svar
bios gyvenimui reikalingų 
faktorių gamybai. Jo dėka 
raumenų jėga, fizinis pajė-

gydymo ji 4‘/2 kilogramo 
pasunkėjo, kraujo spūdis 
krito iki 190/100 milimetru 
gyvsidabrio stulpelio.

Helena Horodeski, kai at
vyko pas mus, turėjo 64 
metus. Ji buvo vieniša ir 
dėl regėjimo sutrikimų daž
nai įkrisdavo į depresiją. 
Dėl padidinto kraujo spau- 

blogai regėjo 
Negalėdavo 

užmigti, per naktį miegojo 
ne daugiau kaip 2-3 valan- 
das. Be to, buvo sutrikusini poveikį, mes pasiūlėme jį 
jos atmintis. Paralyžius 
privertė nuolat gulėti. La
bai aukštas buvo ir jos 
kraujospūdįs. Gydymas no- 
vokinu pašalino visus para
lyžiaus reiškinius. Ji da
bar vėl šiek tiek mato. 
Raumenys sustiprėjo, at
mintis pagerėjo. Miega 7-8 
valandas per naktį. Jos 
plaukai nebe tokie reti. He
lena Horodeski pajaunėjo 
ir prašo darbo. Nuo 1953 
metų ji dirba sanitare.

O dabar prieisime prie 
mūsų instituto seniausiojo. 
Tai Paršėkas Margošianas, 
109 metų amžiaus senelis, 
anksčiau dirbęs darbininku 
Konstancos uoste. 1953 m. 
jį pas mus atvežė iš vienos 
prieglaudos gilios depresi
jos stovyje. Iš karto ma
tėsi, kad jis šimtametis, jo 
plaukai buvo balti, laikyse
na —- sukaustyta. Rankos' 
drebėjo, oda tamsi, galvojo 
jisai lėtai, atmintis buvo 
silpna. Jis negalėjo vienas 
išeiti iš kambario. Tačiau 
tas, kas jį mato šiandien, 
po trijų metų gydymo, kas 
stebi, kaip jis bet kuriuo 
metu vaikščioja kieme ar 
gretimose gatvėse, negali 
įsivaizduoti, kad Paršėkui 
Margošianui 109 metai. 
Žvalus ir gerai nusiteikęs, 
šis atjaunintas senelis pa
sakoja daugybę atsitikimų 
iš savo gyvenimo. Jis at
gavo atmintį. Jo oda nebe
tolia tamsi, o plaukai be
veik vėl atgavo buvusią1 
spalvą.

VITAMINAS H3
Dabartiniu metu iš 180 

senelių, esančių Institute, 
daugiau kaip \ 125 gydomi 
novokaiml- Ambulatorijoje 
arba prižiūrint gydytojui, 
profilaktiškai gydomi 45-50 ’

pat atsparumas 
prieš senėjimą. Siekiant pa 
brėžti novokaino vitamini

Taip, pakviesti Sovietų Są
jungos jaunimą, Kinijos jau
nimą ir viso pasaulio jaunimą 
būtų didžiausia nauda Ameri
kos .žmonėms. Bet visų pirma 
mūsų valdžia ir Kongresas tu
ri atšaukti Walter-McCarran 
ir kitus diskriminacijinius ak
tus, pirštų antspaudų ėmimus 
ir diskriminacijas socialistinių 
ir koloniališkų kraštų žmonių.

Amerikos žmonės nesibijo 
Sovietų šypsenos, kaip ir jie 
kad nesibijo mūsų šypsenos. 
1955 m. mūsų farmerių grupė 
paliko daug širdingos šypse
nos Sovietų Sąjungoj, lygiai 

Ikaip ir jų panaši delegacija 
pasmus, pas tuos, kurie nebu
vo užsinuodiję makartizmu ir 
įaudonėdizmu

Bet Sovietų farmerių gru
pei, laikraštininkams ir kitoms 
grupėms teko pamatyti Ame
rikoje bjauraus koktumo iš fa
šistiniu ir dipukinių pogromi- 
ninkų - linčininkų pusės. Juos 
aukštai iškėlė reakcinė spau
da, ko mūsų delegacijos nie
kur nesutiko ir nematė Sovie
tu Sąjungoje. Ot, čia ir yra 
skirtumas, kuris paveikia viso 
pasaulio jaunimą stojantį
taiką ir lygias teises visų tau
tų ir rasių žmonėms. *. S-ras

I .

i metų jis buvo naudojamas 
sumažinti per 

operacijas ir
mo todėl, kad iie “neatsišaukė” eiti į kalėjimą, kada bu-L PanclYmai s\l gyvuliais skausmui 

i įrodė, kad gyvenimą galima ekinjro-ines ___
. Pa- pailgiHti, keičiant aplinkos ^ajp vaįsįas nuo visokių Ii

u priešu (Pacifike). 1953 
ki'ecijos ____ _ ___ __ _

Į Rumunijos akademiko Par
is gydymo ša

lininko, bandymai parodė, j^artu su daktaru Aleksan- 
kad veikiant vidaus sekre- fjru Vrabizesku Endokrino

logijos institute mes tęsėme 
šiuos bandymus, gydant 
tiek reumatą, tiek kraujo 
apytakos ir virškinimo sis
temos sutrikimus. Pasiekti 
rezultatai padrąsino toliau 
eiti tuo keliu.

1949 metais mes radome, 
kad seneliai, kuriuos prie
glaudoje gydėme nuo reu
mato, ne tik ėmė (sparčiau 
nugalėti ligą, bet pagerėjo 
ir jų bendras stovis. Su
mažėjo Parkinsono ligos 
(rankų ir kojų drebėjimas) 
reiškiniai, o taip pat padi
dėjo šių senelių kūnų lanks
tumas, be to, atsinaujino 
atmintis ir paaštrėjo dėme
sys. Kartu su M. Neder 
atlikti bandymai su pelėmis 
patvirtino šio medikamento 
veiksmingumą. Bandomųjų 
gyvulėlių kailiai vęl subliz
gėjo, padidėjo jų svoris.

Pavykę bandymai paga
liau leido mums 1951 me
tais kartu su akademiku 
Parchonu pradėti nuolatinį 
25 senelių grupės 'gydymą 
novokainu. Per dvejus me- 
tūs nė vienas jų nemirė, 
nors jų tarpe buvo nuo 60 
iki 92 metų senelių, kurie 
sirgo rimtais širdies, nervų 
sistemos sutrikimais, Par
kinsono liga, arteriją su- 
kalkėjimu. Be to, daugelis' 
jų buvo invalidai. (

* MES NUGALIME 
. SENATVĘ

Toliau papasakosiu apie!

vo šaukti.
Svarbiausias iš tų trijų yra Robert Thompson 

lyginti dar jaunas vyras, antrajame pasauliniame kare 
gražiai ątsižymėięs mūšiuose si . " ' '
metais tūlas fašistas niekias vos neužmušė šito vyro ka
lėjime; pavojingai jį sužeidė.

Tiesa, praėjusį pirmadienį Greeno ir Winstono ape-H’------
liacijas Aukščiausias teismas nutarė svarstyti; gal jis chono> senatve, 
suras, kad jie neteisingai buvo nuteisti. Gal juos iš ka
lėjimo išleis. Bet jų bylos bus svarstytos tik rudenį.

Na, gyvename šaltojo karo metą. Daug nekaltų žmo
nių nukentėjo dėl jo. Daug buvo įkišta į kalėjimus, kiti 
terorizuoti, visaip persekioti kitokiais būdais.'

ypač maitinimą,: Mano vadovaujamoje
' klinikoje Timišoare išban- 

nervų, o taip pat vidaus se- j j i a u novokaino veikimą 
liaukų sistemas. I oydant r e u m a t ą . Buvo 

daromos injekcijos į arte- v v C-
rijas ir kartais į venas.

vadinti vitaminu H3.
Jei senėjimas liga, tai jai 

galima užbėgti už akių. Gy
dymas novokainu 40-45 mė

ĮDOMU TAI, ką šitie asmenys, išėję į laisvę, dabar | 
pagalvos. Jie yra komunistai. O Komunistų partijoje, 
kalbėsime vienaip ar kitaip, dar vis nėra pilnos vienybės, 
dar vis veikia frakciniai negalavimai;

Ką jie pasakys? Su kuriais jie stos? Kaip jiems at
rodys visas tas nesveikas “biznis”, kurį tūli tos partijos 
veikėjai atlieka?

Aišku, viešą žodį tuo klausimu jie tegalės tarti tik 
po to, kai išsibaigs jų “parolė” — tik po 42 dienų.

psichinę savijautą Tr, atro
do, sutrukdo senėjimo reiš
kinių pasirodymą. Iki šiol 
atlikti tyrinėjimai stiprina 
akademiko < C. I. Parchono 
nuomonę, kad senėjimas — 
liga, ir kad ją galima ir rei
kia gydyti.

Dauguma autorių tvirti
na, kad visi, su dideliu am
žiumi susiję reiškiniai ne
bepataisomi. A k a d emikas 
Parchonas pareiškė, k a d 
“požiūris yra dogmatinis ir 
kad šios dogmos visumoje 
neatitinka tikrovės. > Biolo
giniai reiškiniai vyksta vie
noda kryptimi, kai susidaro 
vienodos sąlygos, tačiau, 
gai keičiasi sąlygų kryptis, 

’gali pasikeisti ir pati reiš
kinių eiga ” šiuo metu Se
nėjimo tyrimo institute Bu
karešte, siekiant patikrinti 
mūsų hipotezes, gilinami 
biocheminiai fiziloginiai ty
rinėjimai.

Profilaktinės priemonės 
ir gydymas taikomi vis di
desniam asmenų , skaičiui. 
Rumunijoje yra keli senat
vės gydymo centrai. Vie
noje didžiausių P 1 o e š t i 
miesto įmonių (“Gegužės 
Pirmosios” naftos gavybos 
įrengimų gamykloje) gydo
mi visi virš 45 metų am
žiaus darbininkai, o ateity
je tokie centrai bus įsteigti 
ir kituose miestuose.

Kelias, kuriuo taip toli 
nuėjome, buvo ilgas ir sun
kus. Pradžioje buvo daromi 
laboratoriniai bandymai, po 
to žmogaus kūno tyrinėji
mai ir pagaliau prasidėjo

4

cijos liaukas, gyvybę gali
ma arba prailginti, arba' 
sutrumpinti. Taip, smege
nų priedėlio ekstrakto pa
galba pasisekė prailginti 
bandomųjų pelių gyvenimą, 
o taip pat pašalinus skydi
nes bei lyties liaukas, su
trumpinti gyvulių gyveni
mą.

Klinikinių eksperimenti
nių tyrinėj imu, pradėtų 
prieš maždaug 40 metų, pa
galba akademikas Parcho
nas įrodė, kad senėjimas tai 
liga, kurią galima ne tik 
gydyti, bet kuriai reikia 
užbėgti už akių. Akademi
ko Parchono 1948 metų pla
čiu mastu buvo atliekami 
Ednokrinologijos institute. 
O nuo 1952 metų terapiniai 
tyrinėjimai atliekami taip 
pat naujai įsteigtame senė
jimo tyrinėjimo institute, 
kuris yra vienintelis šios ' 
rūšies institutas Europoje.

Dar labai gerai prisime- i 
nu, kokį įspūdį paliko dak
tarui Aleksandrui Vrabi- 
zesku — vienam mano arti
miausių bendradarbių — ir 
man vienos senelių prie
glaudos lankymas 1949 me
tais. Visur mes matėm in
validumą ir beviltiškumą, 
eidami ilgais koridoriais 
visur girdėjome ramentų ir 
lazdų bildesį. Šiandien tie 
seni žmonės yra instituto 
žinioje. Ir stebuklas įvyko: 
koridoriuose tylu, niekas 
nebeturi ramstytis lazdo
mis, Čia net vyrauja opti- kai kuriuos pacientus, ku-

i

KO JIE SIEKIASI?
TIE, KURIE SKAITO, studijuodami kapitalistinę 

spaudą, aiškiai mato, kad jai vyriausiai rūpi matyti tarp 
socialistinių valstybių susiskaldymą, nesantaiką.

Toji spauda, reikšdama norus ir kėslus 'savo klasės, 
nori, kad Jugoslavija juo toliau stovėtų nuo Tarybų Są
jungos, ii nori, kad Lenkija nebūtų “satelitinė’ , ji viską 
daro, kad į Tarybų Sąjungos ir didžiosios Kinijos santy
kius būtų įvarytas kylis..

Sunku pasakyti, ar jiems pavyks tai matyti.
Kanadiškis Liaudies Balsas tuo klausimu rašo:
“Didlapiuose dažnai atvirai kalbama apie taip vadi

namus ‘tautinius komunistus’. Išrodo, kad kapitalizmas 
nesibaugina komunizmo, jei jis yra tautinis. Pav., kapi
talizmas nesispardytų ir prieš Kiniją, kaip nurodo spau
da, jei Kinijoje komunistai elgtųsi panašiai, kaip Jugo
slavijoje ar Lenkijoje. Tito tur būt gaus net ginklų iš

| Jungtinių Valstijų. t
“Nemanykite, tačiau, kad kapitalizmui sudaro skir

tumo, koks tas komunizmas būtų. Kapitalizmui* baisus ne 
tik komunizmas, bet ir socializmas, kokį palaiko dar* 

j biečiai ar socialistai. Jis tik nuduoda, kad jam nebaisus 
! Tito ar Gomulkos komunizmas.

“Kapitalizmo tikslas yra suskaldyti pažangių vals
tybių solidarumą. Kaip jis stengiasi suskaldyti darbinin
kiškas partijas namie, taip jis stengiasi suskaldyti tarp
tautinį darbo žmonių solidarumą. Jis negailėtų nieko, 
kad galėtų įvaryti kylį tarp Tarybų Sąjungos ir Kini
jos”* \ ... \ ........ , , ..
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Maskva. — Vakarų Vo
kietijos ambasadorius f 
Haas įteikė Tarybų Sąjun- ' 
gos valdžiai pareiškimą, ku
rį padarė' kancleris Ade- 
naueris atsakydamas j ank
styvesnį Bulganino laišką.

Vakarų Vokietija siūlo 
užvesti su Tarybų Sąjun
ga derybas, siekiant saugu
mo pakto ir Vokietijos vie
nybės, bet atsakyme taip
gi įpintas kaltinimas, kad 
“TSRS kliudo tai vienybei“. (I

masinis gydymas. Pasiekti 
rezultatai, sprendžiant iš 
iki šiol pagydytų pacientų, 
leidžia galvoti, kad žmo
gaus gyvenimas gali ir turi 
būti prailgintas.

k r

2 pusi. Laisvė (Liberty) Penktadien., geg. (May) 31, 1957
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JONAS KAIRAITIS

Nuo seminarijos iki Amerikos
(ATSIMINIMAI)

- ė (Tąsa)

Namo rašydavau laiškus sesutei Zofi
jai Giedraitienei. Rašydavau ir gimi
nėms — dėdėm Dvirėžių Kvederam ir 
krikštotėvui Tadaušui Kaškiaučiui. 
Džiaugdavaus, girdavaus, kad seminari
joj man gerai, “laikas skrenda, kaip 
ant sparnų”. Gaudavau ir aš laiškų. Kar
ta Giedraitienė laiške pasiskundė ant 
Taduko. Girdi, neklusnus toks pasidarė, 
“gūžinėją, kortom groja, poteriaut ar 
bažnyčion eit tingi”. Prašė, kad aš jį 
laiške pabarčiau. Tai aš ir parašiau Ta- 
dukui laišką, kad jis susivaldytų, geru 
įveliu eitų, taip kaip tėvelis mokė. . . At
sakymo negavau.

O visus klierikų laiškus seminarija 
cenzūruodavo, tai, žinoma, turėdavom 
pasisaugot, kad kaip neprasitartume 
priešiškai ar netikusiai.

Nueidavom kada vakare abu su Avi- 
žoniu seminarijos knygynan pasidairyti. 
Knygynas tilpo kažkur apačioj, lyg ko
kiam ilgam rūsy, dulkinam įn tamsiam. 
Blankiai degė kur nekur žibalinė lempa. 

, Ant plačių lentynų pridėliota bažnytinių 
knygų, tokių senų, ant storo išblukusio 
parudavusio popieriaus. Lotyniškų kny
gų, lenkiškų, prorečiai lietuviškų. Mane 

4 labai nustebino senoviniai, dar ranka ra
šyti tomai, dar pirma spaudos atsiradi
mo. Radau knygų, rašytų net ant per
gamento! Lotyniškų knygų. Storoka 
gluotna, gludi oda. Ranka gražiai išva
džiotos lyg kad spausdintos raidės, bra
dines raidės tokios puošnios, didžiulės, 
net paveiksliukais išrangytos.

Man tai atrodė, kaip ir kokia archeo
logiška seniena. Varčiau, čiupinėjau, 
skaitinėjau, dulkeles pirštais šluosčiau. 
Turinys manęs visai nedomino: vis tai 
jau žinomi dievobaimingi, bažnytiniai, 
.tikybini raštai. O oras ten toks sunkus, 
sustingęs, pelėsiais atsiduoda ir drėgme. 
Išėjė iš tos bibliotekos, turėjom gerai 

‘nusimazgot rankas ir nusidulkint rūbus. 
‘Ir mažai kas ten atsilankydavo į tą “ka
takombų”, tokią niūrią, nejaukią.
• 8 :"

Kartą mus ištiko nepaprastas sujudi
mas. Sėdim mes, antrakursiai klierikai, 
didžiojoj auditorijoj. Bažnytinių apeigų 
pamoka. Prieky, užu stalo, nosį po kny
gą baksnodamas, sėdi susikūprinęs kun. 
Liaudanskis, “kurmis”. Tik staiga 
brūkšt! atsidarė kairėj pusėj durys, ir 

‘įpuolė keista susilenkusi figūra. Visa 
klasė nuščiuvo, išsitiesė, atsistojo. Pla
čiai žingsniuodamas, plačiai skvernus 

^švytruodamas, skubiai įėjo pats Kauno 
vyskupas Paliulionis. Ilgais žilais plau
kais apsileidęs (kaip “čeraunikas”, ding
telėjo man Viedarių žodis), kad net jie 
ant pečių jam viksi. Nosis jam ta, kaip 

’ kablys, ilga, veidas kažkoks geltonas, a- 
kys giliai įsmegę pakaktėj, po ilgais ži
lais užkniubusiais antakiais.

» Nesidairydamas, beveik bėgte perbė
go palei visą auditoriją, prieky mūsų 
suolų. Ir, kad matytumėt, tas keverza 
kurmis Liaudanskis! beveik riste tuoj 
nusirito nuo savo kėdės! Knizi, knizi, 

. * knizi, susilenkęs, nubėgo, nuskubėjo, nu
kiceno paskui vyskupą. Iki žemės nu
silenkė, griebė vyskupo skverną, bučiuo- 

4 ja, “laižo”, prispaudęs prie savo išvėpu- 
sių lūpų. O veidas jam taip ir praskydo, 
ištižo kokia tai palaiminga šypsena. 
Mirksi tik mirksi šeškiškom akelėm ir 

» vis bučiuoja ganytojo “padalkas ’, o tas 
į jį nė nežiūri, dėmesio nekreipia. Nu
žingsniavo, nuskubėjo vyskupas net ligi 

, kitos sienos, švyst! apsigrįžo ir mėžia, 
plaukais viksėdamas, vėl atgal, kol 
apsistojo prie stalo. O paskui jį vis te- 
bekicena dvilinkas susilenkęs kun. Liau
danskis, įsikibęs į vyskupo “padalkas”.

j 1 Tiesiog, net žiūrėt šlykštų į tokį niek- 
| ( šišką nusižeminimą, pilvu šliaužiojimą,

su tikslu prisigerint aukštajam vado- 
vui. ■ i

O aukštasis vadovas tik dabar kiek 
atsitiesė ir atsigrįžo į klasę, į pagarbiai 
stačius sustojusius klierikus. Tuoj 
man prisiminė iš Puškino “kudesnik” 

t (raganius, kerėtojas). Atsistojo ir Liau
danskis iš užpakalio, vis su tokiu išpie- 
pusiu veidu, lyg kad jis dvasią šventą 

w 'gaudytų. Tik dabar vyskupas teikės ką 
tai tylom pasakyt kun. Liaudanskiui, o 

’f tas, regis, visai ištirps, susileis, iš to 
dievobaimingo pagarbumo ir nusižemi
nimo. Vyskupas, šaltu, sausu susirauk- 
šlijusiu veidu, blykstelėjo aštriai akim.

pakėlęs du dešinės rankos pirštus, per- 
: žegnojo mus, pasigrįžo ir vėl atgal sku

biai nužingsniavo, pasilenkęs, į duris ir 
dingo, išėjo.

Paskui sužinojom, jog vyskupas taipo 
pat nedemonstratyviai peržingsniavo ir 
kitose, kitų kursų auditorijose.

Kai jau po visam, kai jau aprimo pir
mojo įspūdžio nuostaba, suklegėjo, su
šnekėjo klierikai.

— O ką? Nusigandai, Jonuk? — klau
sia šypsodamas Avižonis.

— Gal nenusigandau, bet nustebau 
pusėtinai.

Tai mat koks šaunus mūsų vyskupas 
Paliulionis, Pallullon, kaip jis pasirašo. 
Ir prisiminiau iš Mintaujos laikų, kaip 
šauniai atrodė vyskupo brolio vaikai: 
dvi puošnios, išdidžios Paliulionytės mer
ginų gimnazijoj ir berniokas gimnazis
tas. ,

Paskiau, kai pamečiau seminariją, 
kartu su kitų klierikų būriu, laisviau 
išsikalbėdavom ir išgirsdavom ir keistų 
dalykų, paskalų, gandų, gal prasimany
mų, gal teisybių: kas ten viską suvai
kys. Moterėlė, tarnavusi pas vyskupą, 
kam tai pasisakiusi, ką vyskupas išda- 
rinėdavęs, užsidaręs langines savo mie
gamajam kambary.

Dar paskiau, po kokių 8 ar 9 metų, te
ko man gražiai išsikalbėt su V. K. Rač
kausku. Račkauskas pametė seminariją 
visai prieš patį įsišventimą, jau išėjęs 
pilną seminarijos kursą. Tarp kitko, jis 
pasakojo, kad anas vyskupas Paliulio
nis buvęs geras latinistas, puikiai kal
bėjęs lotyniškai, ir net “Romą nustebi
nęs” su savo nepaprastai miklia lotyniš
ka kalba, kai jis ten buvo nuvykęs pa
simatyt su popiežium.

Kai jau vilkėjau kunigo rūbais ir ga
lėdavau katedroj būt arčiau į priekį, 
tai geriau įsižiūrėdavau į vyskupą, kai 
jis laikydavo mišias. Vis jis man atro
dydavo toks nepaprastas, toks keistas, 
ir savo bendra išvaizda, savo aštriu sau
su veidu, ir savo staigiais mostais, pla
čiais žingsniais, ir tais savo baltais 
skraidžiais ilgais plaukais, ir tuo savo 
susikuprinimu. “Baba jaga — kostianaja 
noga” (raganė boba —- kiaulinė koja).

Pabuvus kiek seminarijoj, telįo man 
susipažint su vienu virtuvės darbininku. 
Pridarnas bernaitis, nelabai tolimas nuo 
mūsų kaimo, iš kur ten nuo Salako. Ir 
kalba jis mūsiškai ir .dar truputį kitoniš
kai. Pavardė jam Skierstonas. Paprašė 
jis mane, ar aš negalėčiau jo truputį pa
mokyti lotyniškai. Reikėjo pasiklaust ka
peliono. Žinoma, leido, tai aš vakarais ir 
praversdavau šalutiniam kambary, prie 
valgomojo, po kokią valandą. Pradėjau 
Skierstoną mokyt lotyniškai nuo pat 
pradžios.

Kam jam reikėjo tos kalbos, nežinau, 
gal tik tokia jam užėjo fantazija. Sekė
si jam neblogai ir pamokas jis išmokda
vo rūpestingai. Kiek tos pamokos — pa
mokos, bet šiaip šita pažintis buvo nau
dinga.

Po truputį išsikalbėjom, susipažinom, 
suartėjom. Jis mielai paimdavo ir pas
lapčia išnešdavo, išsiųsdavo mano laiš
kus, laiškus, kurių nenorėdavau leist per 
cenzūrą. Patyriau, kad jis taipo pat 
patarnaudavo ir dar kai kam iš klierikų. 
Dar daugiau: jis sutiko pristatyt ir kitų 
man rašytus atsiųstus laiškus, be cenzū
ros. Tokie laiškai ateidavo jo adresu, 
tik prie jo vardo būdavo pridėtas mūsų 
susitartas dar vienas vardas, priėmėjo 
vardas. Sakysim, vietoj “Antanui Skier- 
stonui”, ant voko stovėdavo: “Antanui 
Jonui Skierstonui’ . Jis jau žinodavo, 
kad toks laiškas rašytas man, tai man 
ir paduodavo.

Išsiunčiau keletą tokių slapukiškų laiš
kų, ir pats gavau mąn rašytų laiškų. 
Gavau laišką nuo vieno gimnazijos kla
sės draugo, tokio latviuko Neimamo. 
Kartu su juo gimnaziją bangėm, ir da
bar jis mokėsi medicinos Charkovo uni
versitete. Rašė jis man truputį pašaD 
piai, dilginančiai, patarė gult einant šal
tai išsimaudyt, šlapiu šaltu rankšluos
čiu išsibrūžint, kad piktos pagundos ne
lįstų. Patarė užmiršt Jadvygą, o jis su 
ta Jadvyga manę mėgdavo kartais paer
zint, pajuokaut gimnazijoj. Patarė ir ne
persi valgy t prie seminarijos stalo. O uni
versitete, girdi, visai kitaip, kitoniškas 
gyvenimas, kitoniška dvasia. . .

(Bus daugiau) /

mos. Tačiau jos neatsako 
mokytojų, pragyvenimo rei
kalavimams. Tuo labiau,
kad Kvebeko provincijoje 
didelę daugumą gyventojų 
sudaro katalikai, todėl pini
gų stokos negali būti.
DVI LINIJOS DAUGIAU 

PO TUNELIU
Wellington gatvėje pakei

tus gatvekarius autobusais, 
po Wellington tuneliu, kur 
ėjo gatvekarių bėgiai, jie 
bus išimti, o jų vietoj bus 
padaryta dvi ekstra linijos 
automobilių pravažiavimui. 
S u n k v e ž imiams bus už
drausta važiuoti jomis, kaip 
praneša kelių departmen- 
tas. Tas žymiai palengvins 
važiuotę.

DOVEIKYTĖ IŠVYKO 
EUROPON

Denis Deveikytė su savo 
drauge šiomis dienomis iš
važiavo j Europą paviešėti. 
Pirmiausiai mano aplanky
ti. Angliją, o paskui, jei są
lygos leis, gal pavažinės ir 
po kitus Europos kraštus.

DŽIAUGYTĖ PAGERB
TA PRIEŠ VESTUVES
Jane Džiaugytė, kuri ne

tolimoj ateityj ruošiasi ište
kėti, jos ir jos tėvelių drau
gių pastangomis, gegužės 
18 d. gražiai buvo pagerb
ta prieš vedybas surengtoje 
“shower” parėję. Dalyva
vo apie 200 viešnių — mo
terų ir merginų. Apart ge
rų ir gražių linkėjimų, bu
simoji jaunamartė apdova-. 
nota visų dalyvių bendrai 
ir pavienių draugių ir gi
minių vertingomis dovano
mis.

Janės vestuvės su Vytau
tu Gurkliu įvyks ateinantį 
rugsėjo mėnesį. J.

I

MONTREAL, CANADA
MAŠINISTŲ SIEKIS— 

15 CENTŲ I VALANDĄ 
DAUGIAU

Nashua, N. H.
KLAIDOS PATAISYMAS

Ko respondent joj e, t ilpu- 
sioje Laisvėje, apie atskaitą

aukų< duotų J. Karsoną 
laidojant, įsiskverbė klaida: 
praleista P. R." Buslavi- 
čiaus auka $5.00.

V. Vitkauskas

Mašinistų unija — Inter
national Machinists Associ
ation, kuri Jungtinėje A- 
merikos Valstijose ir Kana
doje turi 900,000 narių 
(Kanadoje priskaitoma 
apie 50,000), užsidėjo sau 
uždaviniu siekti šiais me
tais visiems šios industrijos 
darbininkams reik a 1 a u t i 
pakėlimo algų mažiausiai 
15 c. i valanda. Sako, tai 
galima ir turi būti įvykdy
ta atsižvelgiant į pakilimą 
kainų ant prag y v e n i m o 
reikmenų, v-

KATALIKŲ MOKYTO
JAMS PAKELTOS 

ALGOS
Katalikiškų mokyklų mo

kytojams, kurių yra apie 
5,000 Montrealo ribose, po 
ilgų ir sunkių derybų, pa
galiau dalinai pakeltos al
gos, bet toli gražu ne tiek, 
kiek ..mokytojai reikalavo. 
Jie reikalavo, kad būtų pa
kelta metinės algos bent po 
$900 vyrams mokytojams 
ir po $500 moterims, taip, 
kad maždaug susilygintų 
algos su protestantiškų mo
kytojų algomis. Dėl to ka- 
talikiškųj.ų mokyklų 
mokytojų tarpe jaučia
ma, kaip visa vietinė spau
da pripažįsta, didelis nepa
sitenkinimas. Ir kur gi gali 
būti pasitenkinimas, kuo
met, palyginus ilgą laiką 
ir daug išlaidų, iki moky
tojas pasiekia savo kvalifi
kaciją, jei vyras, pav., pra
dėjęs pirmais metais moky
tojauti, tegauna tik $3,200, 
o moteris — $2,300 metinės 
algos. Vėliau, tiesa, su kiek
vienais metais algos kelia-

New Haven, Conn. — Birželio 16 tą

Fathers’ Day, June 16th 
Tėvu Pagarbai Pietūs 

Rengia patys tėvai plačiajai visuomenei

Newhavenieciai jau tradiciniai įgyvendino tėvų 
dienos pokylį. Praeities pasisekimai duoda ūpo 
tėvams ir vėl suruošti visuomeniškus pietus pa
simatymui ir pasivaišinimui gražiame miške.

Indian Grove Parke
Jones Hill Rd., West Haven, Conn.

Geri Pietūs Tik Už $2.00
Laikas 2-rą Valandą Dieną

Jei tą dieną ir lytų, pietūs vistiek įvyks, nes čia 
yra daug gražios pastogės, taip kaip salėje. 
Širdingai kviečiame iš visų Connecticut valstijos 
kolonijų visuomenę atsilankyti i ši gražų pokylį. 

tėvai'
KELRODIS: Iš West Haven centro važiuokite Platt Avenue. 

įPrivažiavę mokyklą sukite po dešinei ir čia rasite 
Indian Grove parką.

\

TAIP KALBA PAVASARIS
O kartu su juo ir Tavo širdis, kuri Tau sako: Nepalik manęs vie
nos, nepalik be knygą ir jų meilės, be kurios gyventi aš negaliu. 
Nepraleisk progos, duodančios Tau 4 dideles knygas tik už $5.001 
Tuoj kišk penkin'ukę į voką ir siųsk, nes šita auksinė proga yra 
paskutinė, nes knygos jau visai baigiasi.
SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako : skaitai mane, nes 

myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 pusla
pio. Kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų kny
ga, kurioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, ne
gu mariose vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl., kai
na $3,.00.

ŠIRDIES RŪMAI, (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skai
tysi. 449 psl., kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARN1AI (Amerikos lietuvių gyvenimo kny
ga) sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos 
trečiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, 
kultūra ir tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina 
tik $3.00! ’ , & t K

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 
ar 2, ar 3, knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 
tik $4.00. Persiuntimo kaštus apmokamo. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, Ill

Rochester, N. Y.—Pažmonys
šeštadienį, 8-tą dieną birželio^ (June) įvyks

Baltimore ir Apylinke
Puikiausia proga linksmam laiko praleidimui

Didysis 
LAISVES PIKNIKAS

Rengia Am. Liet. Literatūros Draugijos 25 kuopa

Birželio 16 June
Pradžia 11 vai. ryto, muzika nuo 3:30 iki 8:30

Puikią dainų programą duos žymūs mienininkai
/ .

Aidsietyno Kvartetas iš New Yorko

Taipgi Finų Merginų Grupė
Dainuos ir šoks savo tautiškas dainas ir šokius

VIETA SLOVAK NATIONAL HOME & PARK
6526 Holabird Ave., Baltimore, Md.

J. P. Lekavičiaus orkestrą šokiams. Įžanga 75c.

Kviečiame ne f ik baltimoriečius, bet ir iš tolimes
nių kolonijų atsilankyti. Mums labai linksma, kad 
philadelphiečiai puikiai rengiasi masiniai dalyvauti 
piknike. Linkime, kad tas paskatintų ir kitas kolo
nijas dalyvauti šiame piknike.

Rengimo Komisija
KELRODIS: Iš Philadelphia, Pa., imkite kelią No. 40 ir važiuokite 
iki Baltimorės, privažiavę pirmą gatvę—Kresson St., sukite po kai- 
ręi ir važiuokite iki Lombard St.; privažiavę Lombard St. sukite 
po kairei ir pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai irti Holabird Avenue; 
čia sukite po kairei ir mailę ir pusę pavažiavus po kairei pusei bus 
pikniko vieta, o dideli vartai kareivių Camp—po dešinei. Iš miesto 
galima važiuoti 26th St. karu iki Holabird Avė. Išlipę eikite į 
vakarus pusę mailės. O busą No. 20 Dundaik reikia imti ant Bal
timore St., ir jis priveža ki Pikniko vie*..:s.

P. S. Privažiavus Kresson St. reikia temyti orlaivių iškabas, 
kurios tiesiai veda i pikniko vietą.

pažmonys, kurį rengia Moterų ir -Vyrų kuopos 
pagelbėjimui Laisvei sukelti $10,000 fondą. Vi
sus Laisvės skaitytojus ir visus lietuvius malo
niai kviečiame atsilankyti ir tuomi paremti šį 
svarbų reikalą.

Atsiminkime, gerbiamieji, kad be spaudos 
mes nieko nežinotume. Ypač iš Lietuvos Laisvė 
paduoda daugiau žinių negu bet kuris kitas iš 
lietuviškų laikraščių. Taigi rūpinkimės, kad 
Laisve gyvuotų, dalyvaukime šiame parengime. 
Nevalgykite vakarienės namie, nes čia bus duo
dama skani vakarienė, pagaminta geriausių 
gaspadinių. Pradžia 6:30 vai. vakare. Vieta-— 
Gedimino salėje, 575 Joseph Ave.. Prašome ne- 
sivėlinti atsilankyti.

Rengimo Komisija
I 
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BROCKTON, MASS.
šeštadienį, birželio 15, yra rengiamas drau

giškas vakarėlis, nuo kurio pelnas yra skiriamas 
sukėlimui Laisvei $10,000. Bus Liet. Taut. Na
mo parke, Winter St. ir Keswick Rd., Montello, 
Mass. Pradžia 7-tą valandą vakare.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti. Vi
sos kolonijos darbuojasi sukėlimui savo dienraš
čiui fondo, pasirūpinkime ir mes tinkamai at- 

• likti savo pareigą kaip apšvietą branginanti 
žmonės. Geo. Shimaitis
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3 pusi. Laisvė (Liberty)Penktadien., geg. (May) 31, 1957



Laiškas iš Lenkijos

Nežinau, kiek kly-

Kreivėnai, 1957. III. 11 
Dėdei Vincui Uzdilai:

Labai patenkintas tėvelis 
jūsų susidomėjimu mumis. 
Nuoširdžiai dėkoja jums ir 
už pastarąjį laišką. Susido
mėjęs esu ir aš tuo laišku, 
nes jis yra gilaus turinio. 
Galima čia daug spręsti 
apie Amerikos piliečių gy
venimą, bei jų pažiūras į 
tikrovę. O mums tas yra 
i domu.
siu, bet cituoju čia liaudies 
patarlę — ten gerai, kur 
mūs nėra.

Aišku, pas mus civilizaci
ja žemiau išsivysčiusi, ne
gu kitose šalyse. Bet kiek
vieno mūsų piliečio pareiga 
— darbuotis krašto ir žmo
nijos labui (rodosi, kilni 
mintis).

Nuo 1956 m. spalio mė
nesio stebima pas mtų> kraš
to demokratizavimas. Ga
lima dabar jau parodyti ir 
TSRS politikos kryptį, leis
tina plačiau susipažinti su 
JAV politika. Kiekvienas 
pilietis gali palyginti šias 
dvi stovyklas, savaip i jas 
žiūrėti, išreikšti laisvą nuo
monę. Blogiau tik su tuo, 
kad šalis karo nusiaubta 
jaučiasi silpna ekonominiu 
atžvilgiu, 
užtikrinti 
Rečiui pasiturinčią būklę.

Lenkijoje kaskart plačiau 
ir stipriau skamba lietuvių 
balsas. Mūsų tautietis pa- 

. galiau suprato, kad gana 
jam miegoti. Mūsų reikalą 

. paremia liaudies valdžia ir 
Jungtinė Lenkijos Darbi
ninkų Partija. Mat, jos 
tikslas, kad visi krašto žmo
nės būtų patenkinti valdžia, 
o tuo pačiu, kad valstybė

kus laikraščius, tai]) kad 
pasiskaityti galima. Sten
giamasi, kad Lenkijoje bū
tų spausdinamas lietuviš
kas laikraštis, ir valstybė 
pritarė, tik vis finansiniai 
sunkumai. Tikimės, kad 
vis tik netrukus laikraštis 
bus leidžiamas.

Dėde, parašykite sekan
čiame laiške, kaip pralei
džiate laisvalaikį: ar klau
sotės radijo transliacijų iš 
Vilniaus (kartais 
įdomios lietuviu 
dainos, mėgiamos 
no lietuvio), gal

Valdžiai sunku 
kiekvienam pi-

Lietuviai, naudodamiesi

girdisi 
liaudies 
kiekvie- 
lankote 

įdomius filmus, teatrus? Iš
viso, kaip ši gyvenimo sri
tis aukštai pastatyta Ame
rikoje? Parašykite, ar lie
tuviškoji knyga pakanka
mai susiranda skaitytojų, 
gal jūs mėgstate knygas? 
Koks ten yra spaudos klau-[ 
simas ir t. t., kas tik lie
čia lietuvių tautos, lietuvy
bės interesus. Mums įdo
mu, kokia nuomonė dauge
lio Amerikos lietuvių dėl 
Tarybų Lietuvos, kaip jie 
galvoja apie tėvynės ir tau
tos ateiti?

Gal daug labai klausiu; 
jei nepajėgsite atsakyti kai 
kuriuos klausimus, tiek to, 
nesisielokite. O jei kurie 
nesudarys ypatingų sunku
mu surasti tinkama atsa- 
kvma — labai mums bus 
įdomu.

Domiuosi tuomi ne tik aš, 
šios problemos žavi ir tėvelį 
ir likusios šeimos narius, 
ir abelnai krašto visus gy
ventojus.

Pas mus žiema buvo leng
va ; rogių kelio visai nebu
vo.

Tuo kartų baigiu. Lauk
sime atsakymo. Aš jūsų 
laiškus skaitau, parvažia-

šia laisve, pagaliau sukūrė Suvalkų. Skaitysiu
savo draugiją L. V. K. t>. nes laiskailaiškai įdo

HELP WANTED MALE

LIETUVIU TARPE
• Gera kelionė, didelis 

koncertas
Jonas Grybas, grįžęs sek

madienį iš New Haven, Conn., 
pasakoja, kad ten rengtas 
koncertas labai, gerai pavyko. 
Publikos buvo“ pilna lietuvių 
salė. Buvo atvykusių iš plačios 
apylinkės ir net iš New Yorko.

Programą pildė Aidsiety- 
nas. Jo dainos publikai pati
ko. Po programos prie lietu
viško orkestro buvo linksmus 
šokiai.

Kelionė i New Haveną ir 
atgal buvo gera. Smagu pa va
sario metu, kuomet gamta 
gijo, viskas žyd i—žaliuoja, 
viską stebėti.

Kaimynai lenkai kviečia 
lietuvius

at- 
tą

Pažangiųjų lenkų klube Po
lonia ši šeštadienį yra ruošia
mas minėjimas Prano Grodz- 
kio ir Tomo Dombrowski©, 
kurie buvo tame pačiame klu
be metai atgal užmušti. Tam 
momentui bus pritaikyta pro
grama. Prasidės 8 vai. vakare.

Sekmadienį, birželio 2, bus 
rodomas populiarus filmas 
“Blokada", kuris parodo, kaip 
Ispanijos lojalistai, amerikie
čių ir kitų kraštų antifašistų 
padedami, kovojo pries Hitle- 
lio ir Mussolinio fašistines jė
gas. Pradžia 4 vai. po pietų.

Įžanga nemokama. Klubo 
adresas: 201 Second Ave.., N. 
Yorke. pramogų dienomis 
klubas turi ir gerų valgių.

Kviečiami ir lietuviai daly
vauti.

E.G. Flynn 
jau namie

Po 28 menesių kalėjime, 
kur ji per ilgas dienas su ada
ta rankoje siuvinėjo kalėjimi- 
nius ,pagalvių apvalkalus ir 
paklodes, dabar namo grižo 
žymiausia, spalvingiausią ir 
plačiausiai mylima Amerikos 
darbininkų judėjimo vetera- 
nė-Elizabeth Gurley Flynn.

Flynn dabar turi 66 metus 
amžiaus, kas reiškia, kad ji 
daugiau kaip 50 metų darba
vosi Amerikos darbininkų ju
dėjime. Duktė airio imigranto 
socialisto, ji dar kaip 15 motų 
mergaitė New Yorke sakyda
vo ugningas prakalbas socia
listiniuose mitinguose. Ji buvo 
grakšti gražuolė ir pagarsėjo 
kaip “Raudonoji O r 1 c a n o 
Mergelė" Amerikos darbinin
kiškai radikaliame judėjime.

Elizabeth Gurley Flynn bu
vo aktyve socialistuose, pas
kui IWW eilėse ir pagaliau 
sutapo su komunistais.

Dabar ji sako — kalėjime 
ji galėjo nemažai skaityti, tik, 
žinoma, negavo kairios spau
dos u’ todėl nežino nuodug
niau apie daugybę Įvykių, ku
rie perkratė per paskutinius 
dvejus trejus metus Amerikos 
kairiečių. veiklą. Ji dabar nori 
skaityti, skaityti, skaityti, per- 
nagrinėti visas vestas diskusi
jas, kad susidaryti aiškesnį 
vaizdą. Poilsiui mažai laiko tė
ra, tuo labiau, kad iki liepos 
(. ji dar turi prisistatinėti pa
roles pareigūnui, nes iki to 
laiko ji dar nepilnai laisva, o

Nuomonė 
apie Billy
Jau antra savaitė, kaip Bil

ly Č rah am . Madison Square 
Gaijdeno didžiulėje arenoje 
kas' vakarą sako savo pamoks
lus j, tūkstantinė'ms . minioms. 
Jau .susidarė tam tikra rutina, 
procedūra — apie septintą 
valandą prie Garden© prade
da telktis kokie du tuzinai po
licininkų, atrieda autobusai iš 
užmiesčio, kurie atveža apie 
6,000 maldininkų ir susieina 
apie 10,000 newyorkieciu. Pu
sę po septintos Billy pradeda 
savo pamokslą, gieda chorai, 
apie keli šimtai dalyvių “atsi
verčia” ii* “padaro savo nuta
rimus už Kristų”. Grahamo 
asistentai surašo jų vardus, 
paduoda jiems speciales kor
teles ii’ jų vardai paskui pagal 
apylinkes paduodami vieti
niams pastoriams, kad jie tas 
“pagautas sielas“ toliau ga
nytų. x

Apie pusę po devintos Gar- 
denas jau tuščias, nes Graha- 
mas nenori konkuruoti su go- 
lomis televizijos programo
mis — jeigu pamokslai tęstų
si ilgiau, tai mažiau žmonių 
ateitų...

Ką žmonės galvoja apie 
Graham a ?

Anądien “Daily News” 
klausinėjo grupę žmonių
]?adav.ė tipiškus atsakymus. 
‘News’ yra draugingas Graha- 
mui reakcinis laikraštis,‘ir re
daktoriai tikriausia nebandė 
parinkti neigiamų atsiliepimų. 
Visgi, iš šešių atsakymų tik 
vienas buvo pilnai teigiamas. 
Kiti atsakymai buvo inaždaug 
tokie: *

G ra h amas sukomercina 
ligiją; jis perdaug sensaci- 
niai garsinasi, Gardelio arena 
ic vieta pamokslams; Graha- 
mas yra labai energaingas 
apaštalas — už kuo didesnių 
su m ų sukėlimą; G rah am as yra 
geras ‘salesmanas’, bet negra
žu ir nedorai pardavinėti reli
giją kaip kokią prekę...

.Taigi, atsiliepimai ne tokie 
jau malonus Grahąmui.

Beje, vienas žmogus
ke, kad jeigu Grahamas nori 
būti tokiu jau dideliu moralis
tu’ ir .mokytoju, tegul jis vyks
ta i pietines valstijas'ir kalba 
už brolišką, rasių sugyvenimą.

Aido Choras pilnas 
džiaugsmu

Pirmame susirinkimo p o 
gastrolės Brocktono lietuviam 
suvaidinti operetę “Teismo 
komedija" chorui sunku buvo 
pradėti savo paprastą darbą. 
Priežastis:

Visi aidiečiai sugrįžo kupi
ni gražiausių Įspūdžių. Kožnas 
norėjo papasakoti apie drau
giškus ir svetingus broektonie- 
čius, pas kuriuos nakvojo, su 
kuo kalbėjosi. Daug kas norė
jo atžymėti jų Įspūdžius ir 
rašte. Tačiau apie trisdešimt 
Įspūdžių juk būtų buvę per 
gausus derlius. Dėl to nutarta 
varde viso choro pareikšti vi
siems broektoniečiams bendrą

sapo.i Darbininkų—Amžiaus 18-50.' 
Patyrimas nereikalingas. Aluminum 
Storm Window Kompanija. Mokami 
ir suprantanti angliškai. Matykite 
Mr. Epervary, 9-4 P. M. EXCEL-* 
L U M ALUMINUM PRODUCTS,' 
102—1th Ave., Garden City Parlt, 
L. L (103-112)

HELP WANTED—FEMALE

Narnų Darbininkė-Virėja. Paty
rusi; paliudijimai. Puikūs namai. 
Gera alga. Puiki apylinkė Larch
mont, N. Y. Turime ir kitus dar
bininkus prie namų. Skambinkite 
TEnnyson 4-0580. Užmokėsimo už 
paskambinimą (Reverse charges).

(105-107)

REAL ESTATE

WANTAGH. Mūrinis, Anglų stjįr 
liaus namukas, automobiliams ap
skritas kelias, 2 karams garadžius; 
30x50 basemen tas; 100x125 plo* 
tas; 3 miegrūmiai, ugniavietė, 
paneling (protarpis); visi įtaisymai; 
pūkščia į mokyklas. Kelios minu
les iki vieškelio ir Jones Beach. 
Nori $22,990. SU. 5-2832.

(105-107)

BUSINESS OPPORTUNITIES

ap-
ir

(Lietuviu Visuomenės Kul
tūrine Draugiją). Pirma
sis L. V. K. D. su važiavi-

I 

mas įvyko Punske 1957 m. i 
kovo 30 d. Suvažiavimas 
turėjo įvykti Suvalkuose 
žymiai skaitlingesnis, iškil
mingesnis, bet valstybė at
sisakė duoti pažadėtas lėšas 
tam reikalui, pagaliau pa
skyrė kelis kartus suma
žintą sumą.

Čia buvo paliesti visi 
svarbesni klausimai; tarp 
kitko, minėtas buvo ir Da
riaus su Girėnu paminklas, 
kuris yra dabartinės Len
kijos teritorijoje. Vienas 
kunigas pasakė (aišku, len
kiškai, girdint Varšuvos po
nams), kad paminklą norė
jęs atnaujinti už surinktas 
lėšas, bet negavo nuo val
džios ’ pritarimo, kai tuo 
tarpu vietos valdžia (vietos 
—reiškia apylinkės, kurioje 
stovi apnaikintas pamink
las) sumanė tuos akmenis 
panaudoti laiptų statybai. 
(Įdomu, kaip garsūs šie 
didvyriai Amerikos lietuvių 
tarpe, bet Lietuvoje, deja, 
nepriskaitomi prie vyrų, 
vertų didelės pagarbos.)

Punsko miestelis po karo 
lyg ir neišaugo. Priešin
gai, negrįžus žydams, kele
tas namų buvo išardyta. 
Dabar miestely (net ir apy
linkėje) nepasiliko nė vieno 
žydo. Galima vieną kitą jų 
aptikti tik Suvalkuose.

Šiaip Punskas yra gal 
dar įdomesnis, negu kad 
prieš karą. 1956 m. birže
lio mėnesį įsisteigė čia Lie
tuvių Kultūros Namai, pra
dėjo veikti čia ir vidurinė 
mokykla su lietuvių dėsto
mąja kalba ;z jau nuo kelių 
metų veikia kinas.

Lietuviškų knygų šian
dien jau trūkumo nėra, bet 
ne visos jos įdomaus turi
nio. Gauname ir lietuviš-

mūs.
Tik rašykite 

giau.
Viso gero iš

Jūsų sūnėnas Alyis

mums dau-

tėviškės.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
“Lietuvos TSR istorijos 

1-ojo tomo aptarimas
VILNIUS. Mokslų aka

demijos posėdžių salėje įvy
ko Istorijos instituto Moks
linės tarybos išplėstinis po
sėdis, skirtas “Lietuvos is
torijos” (nuo seniausių lai
kų iki 1861 m.) spaudai 
paruošto Lojo tomo ap
svarstymui. Svarst y m a s 
sukėlė platų visuomenės su
sidomėjimą. Be mokslinės 
tarybos narių posėdyje da
lyvavo Lietuvos Mokslų 
akademijos akademikai ir 
nariai-korespondentai, Vil
niaus V. Kapsuko vardo 
universiteto bei Vilniaus 
Pedagoginio instituto isto
rijos dėstytojai,, Partijos is
torijos instituto darbuoto
jai, Kauno ir Vilniaus mu
ziejų darbuotojai, studen- 
tai-istorikai ir kiti. Svars
tyme pasisakė akademikai 
Juozas Žiugžda, Kostas 
Dzidas Budrys, Lietuvos 
Mokslų akademijos narys- 
korespondentas Juozas Ma
cevičius, istorijos mokslų 
kandidatas Juozas Jurgi
nis, filosofijos mokslų kan
didatas Eugeni jus Meš
kauskas, Vilniaus Valstybi
nio V. Kapsuko vardo uni
versiteto Archeologijos - et
nografijos katedros vedėjas 
Regina Kulikauskienė, Vil
niaus Valstybinio Pedago
ginio instituto istorijos dės-» 
tytojas Rokas Var’aketis- 
kas, Dailės instituto meno 
istorijos dėstytojas Tadas 
Adamonis ir kiti.

Svarstant buvo iškelta,

M. Dobinis guli lovoje
Mataušas Dobinis serga, 

vargina kojų nusilpnėjimas. 
Šiuom tarpu jis ilsisi lovoje, 
nes daktarų įsakyta ilsėtis iki 
pilnai pasveiks.

Jau ilgokas laikas, kaip Do
binis , skundžiasi dėl kojų 
skaudėjimo. Tačiau kiek pail
sę j ęs, jd ai; n e pas ve i k ęs d i rbd a- 
vo. Dkbar liga pablogėjo ir 
jau paguldė ant patalo.

Neperseniai Dobinis skun
dėsi, kad liga esanti ne vien 
tik kojų dalykas. Daktarai nu
žiūri, .kad gal kas negerai su 
kepenimis.

Mataušas Dobinis yra 
laisvietis. širdingiausia 
me jam greit pasveikti.

Ji

geras

Brooklyn© boro prezidento 
vietai demokratai jair turi du 
kandidatus. Kiek žinoma, 
kandidatuoja dabartinis pre
zidentas John Cashmore. Bet 
Harris Klein pasiskelbė, kad 
jis taipgi kandidatuosiąs ir 
norįs Cashmore jš.tos vietos 
išvaryti.

tik sąlyginiai...
Ji dabar gyvena, kaip anks

čiau, su savo seserimi Kathy, 
[taipgi tvirta aire pažangiete.

Elizabeth žymiai pasikeitė 
fiziniai — .ji kalėjime prarado 
net 72 svarus ir dabar yra, 
sako ją mačiusieji, “tokia pat 
.liekna, kaip rodo jos jaunys
tės fotografijos“ Tik plaukai 
pražilę, bet akys šypsojasi 
kaip visuomet tyra airiška 
šypsena.

Ką ji planuoja daryti? Jos 
atsakymas paprastas ir trnm-' 
pas: Darbuotis, Taip., visuo
met, Amerikos : darbo žmonių 
gerovei...

atsa

B.

Po miestą pasidairius
žydų darbininkų komitetas 

vžgyrė miesto tarybon Įneštą 
bilių prieš rasinę, tautinę ir 
religinę diskriminaciją vie
šuose ir privatiniuose namuo
se. Komitetas kviečia ir kitas 
organizacijas tą bilių. paremti.

Viešas šio biliaus aiškini
mas ir apklausinėjimas įvyks 
miesto rotušėje birželio 7 d. 
Reakciniai rasistai ruošiasi 
smarkiai jam priešintis.

New Yorko spaudoje
faktą, 
Ford o 

nemep- 
pl alinti

kad “Lietuvos TSR istori
jos” Lojo tomo rankraštis 
parengtas 1954 metais pla
čiai apsvarstyto Lietuvos, 
istorijos maketo pagrindu. 
Remiantis svarstymo metu 
ir vėliau padarytomis pa
stabomis, maketas žymiai 
pataisytas.

Pasisakiusieji svarstyme 
iškėlė eilę kritinių pastabų 
bei pageidavimų dėl archy
vinės medžiagos patikslini
mo, lietuvių tautos kultūros 
istorijos nušvietimo, vala
kų reformos, kovų su kry
žiuočiais, istorinių forma
cijų perėjimo iš vieno lai
kotarpio į kitą ir kt.

Mokslinė taryba priėmė 
nutarimą “Lietuvos TSR 
istorijos” (nuo seniausių 
laikų iki 1861 m.) parengtą 
Ląjį tomą rekomenduoti 
spaudai. Visi svarstymo 
dalyviai išreiškė pageidavi
mą, kad “Lietuvos TSR is
torijos” Lasis tomas kuo 
greičiau apsirodytų knygų 
rinkoje. E, Karaliūtė

fon-
Jis

D i d ž i o j o Ne w Y (irk o 
das pradeda savo vajų, 
pasimojo sukelti 11 milijonų 
dolerių. Tikisi paramos iš kor
poracijų, organizacijų ir pa
vienių piliečių.

Minimas fondas teikia fi
nansinę parąmą ligoninėms, 
sveikatos centrams ir labdary
bės įstaigoms.

Ford Foundation preziden
tas Henry Heald atsikreipė į 
milijonines korporacijas, ra
gindamas sukelti bent pusę bi
lijono dolerių aukštesnės ap
švietus reikalams.

Heald nurodo, kad tam 
tikslui reikėtų gauti apie 6 bi
lijonus dolerių į metus. Tada 
būtų galima tikėtis geresnių 
moksle ir . apšvietoje pasek
mių.

“Times" sveikina 
kad Rockefellerio ir 
fondacijos asignavo 
kas sumas pinigų, kad
kultūrinį bendradarbiavimą 
tarp Amerikos ir Lenkijos.

“Times" sako, kad nuo Ko
perniko iki Skladowskos-Cmie 
Lenkija pagarsėjo savo moks
lininkais, o Lenkijos-Amerikos 
daugiškumas sucementuotas 
dar tais laikais, kuomet len
kai padėjo Amerikos patrio
tams kovot] už nepriklauso
mybę (atminkime Kosciušką, 
Pulaski).

Tik vieno dalyko “Times" 
neprimena: kad Rockefellerio 
ir Fordo fondacijos nesivado
vauja grynai kultūriniais su
metimais, kad jos turi ir kitą 
tikslą: bandyti bent kultūri
niai labiau atskaldyti Lenkiją 
nuo kitų socialistinių kraštų. 
Tai aišku1, nes, jeigu ne taip 
— tai kodėl taipgi neūgdyti 
kultūrinį bendradarbiavimą ir 
su kitais socialistiniais kraš
tais, sakysime, su tokia senos 
kultūros šalimi, kaip Čekoslo
vakija, kuri turi seniausius 
universitetus Europoje, su gi
lios senovės kultūros šalimi Ki
nija ir —■ kodėl ne — su 
čia Tarybų Sąjunga ?

pa-

O čia darbai laukia!
Malonu pasakoti linksmus 

pergyvenimus, smagu jų klau
sytis. Tik mokytojos Mildred 
Stensler ir pirmininko Jono 
Grybo sumaniai pavaizduotos 
artimiausios užduotys paska
tino choriečius nurimti: juk 
už trejetos dienų čia turėjo 
Įvykti LMS suvažiavimas, 
koncertas ir banketas. Kas gi 
kitas, kad ne Aidas, vyriau
sias vietinis LMS vienetas, ims 
didžiausią naštą. O pasirodė, 
jog ne maža re i k i a : še i m i niū
kių, Į stalus padavėjų. *Gi iš 
grupės jau anksčiau gavosi 
nakvynių komisija ir dar ir 
d ai’ kas.

ChorieČiai viską išpildė. Ta
da suskubo LMS koncerto 
programai dainas pr Ak tik uoli. 
Prisipažinti reikia, kad tuo 
buvome susirūpinę, nes lig šio 
vakaro visą dėmesį reikėjo 
skirti operetei. Gi koncerte tu
rime stoti pirmieji. Kas būtų, 
jei prastu dainavimu sugadin
tume visą vakaro nuotaiką? j 
Dirbome iki vėlumos, priruo- 
šeme grupę dainų (ne visų te
reikėjo dėka netikėtos laimės 
turėti koncerte veik visą Vi
ci u rva.k ariu lietuviu dainos 
žvaigždyną).

Tokios didelės dovanos!
Koncerte dainuojanti Aidą 

draugiška publika ‘ taip šiltai 
pasveikino, jog visos buvusios 
baimės jšlakfrįė, linksmi pa- 
r.klidėhj^ pįįĄkoje klausytis 
Įeitų ’?d Aini ninku.

Bet katutės — neviskas:
Easton ietis L. Tilvikas, kil

us pirmiau per J. Grybą buvo 
Įteikęs chorui dovanų penki
nę, pasitiko atidainavusius 
choriečius dar su dvidešimke, 
sakydamas: už toki dainavi
mą penkinės neužtenka. Dai
nuokit per amžius!

P. ir A. Pečiai iš Great 
Neck atvyko su kitomis didžio
mis dovanomis — glėbiais 
nuostabiai gražių ir brangių 
gelių. Jų užteko visam 
liam koncerto reikalui.

Dviem i s savaitėmis 
čiau tie patys meno mylėtojai 
Bėčiai irgi buvo gausiai apdo
vanoję gėlėmis mūsų, solistes, 
chorą ir papuošę sceną opere
tės metu.

Aido Choras širdingai dė
kingas, minėtiems ir visiems 
v ž visokias dovanas ir lankyto
jams meno pramogų. Aidas ir 
ateityje stengsis būti vertu jū
sų visų meilės ir taip gražios 
kooperacijos.

Ji ir vėl parašys
Kai kas jau klausinėjo, dėl 

ko Aido korespondentė nera
šo. Nenuostabu, jog jos laukia. 
Plačiai žinoma dramos mėgė- 
ja-artistė Elena Brazauskienė, 
Aido solistė, yra taip pat ir 
labai gabi korespondentė. Ne
rašė ji ne be priežasties: turė
jo persikraustyti Į kitą butą, 
operetės užbaigą ir ko kito. Ji 
neapleis ir rašto. C-tė

PARSIDUODA GROCERY STORE 
—Yonkers, N.’ Y. .Yra ir kitų da
lykų pardavimui; pastovus, seniai 
įsisteigęs biznis; geros sąlygos, gera 
ateitis, nelimituotos potencijos. Pri
vatus savininkas. Pirmas pasiūly- 
tojas $5,000 bus savininkas. P. O, 
Box 261. SP. 9-7084, Hartsdale, 
N. . Y. (106-112)

RESTAURANTAS, 5’i dienų savai
tė, dirbtuvių srityje, privatus savi
ninkas, gerai įsisteigęs. Gera atei
tis, nelimituota potencija. Pamaty
kite persitikrinimui. Geras lysas, 
prieinama renda, žema pardavirho 
kaina. YO. 9-8960 — 3-5 P. M., 
Yonkers, N. Y. (106-108)

MIRĖ
Joną Stulgaitę laidos 

šeštadienį

Gegužės 28 d. mirė Jonas 
Stulgaitis, gyvenęs 556 Euclid 
Ave., Brooklyn, N. Y. Pašar
votas pas graborių šalinską, 
81-02 Jamaica Ave., Woodha
ven, N. Y. Bus palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis šešta
dienį, birželio 1.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Uršulę, sūnų, dukterį 
ir keturis anūkus.

Likusiai šeimai 
užuojauta.

širdinga

M. Yakštienč

N. Y. UNIJOSE
. Praeitą vasarą, birželio 
14-ą, New Yorke Įvyko dali
nas subvių traukinių motor-’ 

įmanų streikas. Streiką iššaukė 
ne didžioji Transporto 

unija (TWU, 
atskalūne 
Benevolet

darbi-

dide-

anks-

ninku 
CIO)', bet 
Motormen’s 
elation. Streikas, betgi, 
paralyžiavo beveik visas mies
to su b ves.

Miesto transporto valdyba 
po streiko atleido iŠ darbo 5 
veiklius streiko vadus, o 21 
m otomanas buvo suspenduoti 
laikinai 12 savaičių be jokios 
kompensacijos.

Streikas neturėjo' TWU pri
tarimo, bet TWiU prezidentas 
Mike Quill ir lokalo 100 pir
mininkas M. Guinan dabar 
parašė laišką i miesto valdy
bą, kuriame reikalauja atleis
tuosius sugrąžinti darban, o 
tiems, kurie tada buvo suspen
duoti be atlyginimo, atlyginti 
už prarastą laiką.

unija, 
Asso- 
tada

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves panamai. 
Prašome pasirūpinti tuomi 
reikalu!

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 -mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradierfj, birželio 4 d., 7:30 
vai. 
110-06 
Hill, 
vauti. 
malonėkite ateiti ir užsimokėti, kad 
nesusispenduotumėt. Valdyba

(106-107)

vakare, Liberty Auditorium, 
Atlantic Ave., Richmond 

Visi nariai kviečiami daly- 
Kurių duoklės nemokėtos,

metu, kai kiti šeimos 
miegojo, penkiametis 
Robert Nygaard iškri-

Tuo 
nariai 
vaikas 
to per langą nuo antro aukšto
ir smarkiai susikūlė.

Dabar jis randasi1 Maimoni- 
des ligoninėje po daktarų 
priežiūra*- i.;

AIDO CHORAS
Visi aidiečiai prašomi 

vykti gegužės 31-os vakarą. 
Greta pamokų, turime įdomių 
pranešimų. Valdyba

at-

Paieškau giminių Jasiulevičių, Pe
tro ir Andriaus, Antano sūnūs. Prieš 
karą gyveno Brooklyn, N. Y. Lai 
patys atsiliepia, arba apie juos ži
nanti praneškite, turiu svarbių ži
nių iš Lietuvos. Mrs. Anna Jen
sen, 33569 Washington Dr., Yucaipa, 
Calif. (103-107)

REIKALAVIMAI

4 pusi. Laisvi (Liberty) Penktadien.,\geg. (May) 31, 1957

REIKALINGI KAMBARIAI
Senyvų žmonių pora nori gauti* 

Brooklyne apie 4 kambarius (apart- 
mentą). Turinčių išnuomavimui 
prašome rašyti, paduodant antrašą 
ir apie kiek rendos, sekamu /ant
rašu, F. K., 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y. EV. 7- 
1772. , ... ....




