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KRISLAI
Tesugrįžta jie į savo 

namus...
Vienas žodžiu, kitas daina.
Pasaulio opinija.
Garsinimo neužteks.

Rašo A. Bimba

Balandžio mėnesio “Tėvynės 
Balse” skaitau du jausmingus 
atsikreipimus i pabėgėlius is 
Lietuvos. Įžymusis senas ar
tistas Aleksandras Kupstas sa
ko:

J'Tiems mano kolegoms, ku
rie. nebodami mano patarimu, 
išvyko iš savo tėvynės, galiu 
pasakyti tik tiek: tesugrįžta 
Jie į savo namus, kaip .jau su
grįžo artistės Vosyliūtė, žaliu
ke vič i ūtė. Menininkas be savo 
tėvynės, be savo liaudies, nie- 
k u o m e t nesugebės didingai 
kurti ir tik merdės... Tesu
grįžta visi, visi jie čia reika
lingi ir mes juos garbingai su
tiksime, jiems , bus sudarytos 
sąlygos tėvynėje dirbti mylimą 
darbą savo liaudžiai.”

O poetas Algirdas Skinkys 
paaukojo eilėraštį “Svetur” 
pabėgėliams. Eilėraščio pos
mai tokie gražūs, jog štai 
jums jie visi:

Svetur — ir dainos be vilties, 
Svetur — ir beržas kitas, 
Svetur išaušta po nakties 
Ne toks skaidrus ir rytas.

Svetur melsva dangaus gelmė 
ša/La ir abejinga,
Tyra lakštingalos giesmė 
Ne taip į širdį sminga.
Ten nepažvelgs šiltu žvilgsniu 
Iš slėnio ežerėlis,
Nepasitiks sesers šypsniu 
Pušis, rankas iškėlus.

Svetur ir motinos kalba, 
Išmoktas pirmas žodis 
Skambės nutrūkusią styga 
Ir kelio neparodys.

Sapnuosis topoliai žali, 
Lūšnelė samanota, 
žvaigžde žiūrėsi iš toli 
Į langą jos rasotą.

Svetur—ir dainos be vilties, 
Svetur—ir beržas kitas, 
Svetur išaušta po nakties 
Ne toks skaidrus ir rytas.

Tarybų Sąjungos premjeras 
Nikita Chruščiovas, kalbėda- 
HABS apie tarybinių žmonių at
eitį ir lenktynes su kapitalisti
niais kraštais, pasakė:

“Mes geriau valgysime, gra
žiau rengsimės, prašmatniau 
gyvensime!”

O tiems, kurie nesiliauja 
svajoję apie karines avantiū
ras, jis pareiškė:

“Mes karo nepradėsime, bet 
mes visuomet būsime pasiren
gę karui. Komunistai neatsu
ka kito žando. Jeigu mums 
bus suduota per vieną žandą, 
mes jiems kirsime atgal į abu
du žandus!”

Su pasauline opinija neleng
va apsidirbti. Tai puikiai ga
lėjo įsitikinti mūsų preziden
tas ir valstybės sekretorius. 
Reikalavimas viršūnių konfe
rencijos toks platus ir svarus, 
jog su juo nesiskaityti nega
lima.

Todėl pradedami pasitari
mai takios konferencijos pa
ruošimui.
4-------

v Jau net ir per daug mūsų 
Šalies komercinė spauda pra
dėjo pūsti propagandos rolę.

Arabai, indonezai, 
aliejus ir pelnas

Washingtonas. — “Visos 
kalbos apie viršūnių konfe
renciją yra tik laiko išlai- 
mėjimas”, rašo H. J. Car- 
mical. “Vakarai negali su
tikti su padėtimi, kada Ru
sija juos stumia iš aliejaus 
šaltinių”, tęsia jis toliau.

Neramumai apėmė Arti
muosius ir Tolimuosius Ry
tus, kur yra 65 procentai 
pasaulinio aliejaus. Arabai 
sujudo ir jungiasi į galingą 
jėgą. Indonezijoje sukili
mas susmuko. Arabų šalyse 
yra apie 160,000 milijonų 
bačkų aliejaus, o Indonezi
joje ap:e 16,000 milijonų.

■ Acheson ir Dulks 
abudu sutinka

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Dulles, ku
ris nuolatos priešinasi vir
šūnių konferencijai, kaltino 
Tarybų Sąjungą. Jis sakė, 
kad bus ambasadorių pasi
tarimas Maskvoje, nors jis 
nepasitiki jo pasisekimu.

Buvęs demokratų Valsty
bės sekretorių^ Dean Ache- 
sori kalbėjo Kansas City, 
Mo. Jis pasisakė prieš vir
šūnių konferenciją, nes būk 
“iš jos nebus jokios naudos”.

LEBANONAS ARTI 
NAMINIO KARO

Beirutas. — Lebanono ar
mija išvyko Orontės upės 
sritin malšinti sukilimo. Su
kilimo priežastis yra neaiš
ki. Vieni sako, kad tai suki
lo žmonės, kurie nori vieny
bės. su Jungtine Arabų Res
publika. o kiti — anti-ame- 
rikiniai elementai. Lebano
no vyriausybė laikosi Vaka
rų politikos.

PAČIUPO $500,000-0
Roma. — Buvęs Indonezi

jos ambasadorius S. M. Ras- 
jid pasiskelbė, kad jis perei
na į sukilėlių pusę. Kartu 
jis pačiupo $500,000 Indone
zijos turto. Pinigai buvo 
aukso gabalų formoje. Pa
čiupęs pinigus, jis išsinešdi
no j Šveicariją, kurioje pa
siskelbė sukilėlių ambasado
riumi.

Ir bėdavoja, ir barasi, girdi, 
mūsų valdžia nemoka vesti 
propagandą. Ragina moky
tis iš komunistų.

Bet argi propaganda gali 
pavaduoti politiką?

Negali. Gerai propagandai 
reikia geros politikos. Iš krei
vos, netikusios politikos gali 
išplaukti tiktai kreiva, neti
kusi propaganda.

Kalbant apie propagandą, 
ar bereikia geresnės propa
gandos, ar begali būti geresnė 
propaganda už Ameriką kaip 
Van Clibumo, jauno pianisto 
iš Texas valstijos, laimėjimas 
auksinio medalio Maskvoje?

Clibumo atsižymėjimas prie 
piano davė Amerikos presti
žui ir garbei daugiau, negu 
visos sekretoriaus Dulleso ora
torijos sudėtos daiktant

Dabar aliejus yra Vakarų 
valstybių rankose. Ameri
kiečiai turi 60 procentų, 
anglai — 30, Prancūzai ir 
hollandai 20 procentų.

Sovietų žmonės sako, kad 
aliejus yra tų šalių turtas, 
kur jis yra. Jie sako, kad 
aliejų gamina tų šalių žmo
nės, o pelnas tenka užsienio 
kapitalistams. Jų kalbos 
randa pasisekimo, kaip “ge
ri grūdai, numesti į paruoš
tą dirvą”, rašo jis toliau. 
Vakarai niekados nesutiks, 
kad pasaulis eitų tokiu ke
liu, kuris atimtų jiems pel
nus.

I Sovietų antrasis 
sputnikas ir mintys

Cambridge, Mass. — 
Smithsonian oro observato- 

I rijos mokslininkai daro iš
vadą, kad Antrasis tarybi
nis, sputnikas svėrė ne 1,118, 
o 7,000 svarų. Jie ir kiti da
ro tokią išvadą po kelių 
mėnesių sekimo. Sako, kad 
buvo ‘ klaidingai suprastas 
tarybinis paskelbimas

Tarybinis sputnikas buvo 
iššautas į erdvę 1957 metų 
lapkričio 3 d. Jis. aplinkui 
žeme skriejo 18,000 mylių 
greičiu į valandą, vietomis 
virš 1,000 mylių atstoję nuo 
žemės. Atliko 2,370 kelionių 
aplinkui žemės kamuolį ,į 
160 dienų.

Sovietai gal pirks 
Amerikos filmus

Washingtonas. — Tary
binė delegacija peržiūrinėja 
164 amerikinius filmus. Ji 
jau pas/rinko dvyliką filmų. 
Jų tarpe “The Bridge on 
the River Kwai”, “Oklaho
ma”, “The King and I” ir 
kitus.

Ji siūlo Amerikai pasi
rinkti tarybinių filmu, kaip 
tai “Don Quixote”, “Ramiai 
teka Donas”, “Gulbės eže
ras”, ir kitas. Abi puses no
ri nuo $20,00 iki $50,000 už 
filmą. Filmais pasikeitimas 
įeina i Amerikos ir Sovietų 
sutarti dėl kultūrinio bend
radarbiavimo.

MOKSLININKAI 
SUTINKA

Lac Beauport, Canada. — 
Tarptautinėie konferencijo
je mokslininkai susitarė 
veikti, kad atominė jėga 
tarnautų t i k civiliniams 
žmonių reikalams.

Nuo Sovietu Mokslų 
Akademijos kalbėjo profe
sorius A. V. Topčevas. Nuo 
amerikiečių prakalbą sakė 
profesorius Leo Sziland, iš 
Chicagos universiteto. Jis 
sakė, kad mokslininkų par
eiga veikti į valdžias., idant 
jos atsisakytų nuo atominių 
bombų.

Ir vėl sugriuvo 
į francūzų valdžia

Paryžius. — Rezignavo 
Prancūzijos kabinetas, ku
riam vadovavo premjeras 
F. Gallardas. Parlamentas 
321 balsu prieš 225 atsisakė 
užgirti Gallardo poziciją 
Tunisijos. reikalais.

Prancūzijos imperia 1 i z- 
mas, įsivėlęs į karą prieš 
Alžyro žmones, blaškosi ieš
kodamas kaltininkų. Prieš 
kiek laiko francūzų karo 
lėktuvai žiauriai bombarda
vo Tunisijoje kaimą ir su
darė taikai pavojų.

Jungi. Valstijų mokslininkai 
prieš atomines bombas

bombų Amerikos valdžia tu- 
ri tuojau atsisakyti nuo 
ruošimo bombų išbandymo 
Ramiajame vandenyne.

Komiteto pareiškimas sa
ko, kad Jungtinių Tautų 
pareiga įvesti kontrolę, kad 
jokia šalis ateityje nega
mintų atominių bombų. Jis 
nurodo, kad Chruščiovas

New Yorkas. — Žymūs 
Amerikos mokslininkai, ku
nigai, laikraštininkai ir vi
suomenininkai apsivienijo 
kovai prieš atomines bom
bas. Jie susijungė į Natio
nal Committee .For a Sane 
Nuclear Policy ir paskelbė 
savo atsišaukimą.

Komiteto atsišauki mas 
sako, kad'jeigu kiltų atomi-. 
niąįs ginklais karas, tai . jis 
sunaikintų žmoniją. Komi
teto atsišaukime sakoma, 
kad vien atominių bombų 
bandymai jau padarė žmo
nijai labai daug žalos. Nuo 
atominių bombų pasiskleidė 
nuodingos dujos. Tūkstan
čiai žmonių susirgo kraujo 
ir kaulų nepagydomomis li
gomis. Ir jeigu nebus sulai
kytas bombų bandymas, tai 
greitoje ateityje milijonai 
vaikučių gims nesveiki.

Mokslininkai atsikreipė į 
prezidentą, vice-prezidentą 
ir Kongresą, prašydami at-
sisakyti nuo atominių bom
bų bandymų. Jie nurodo, 
kad Tarybų Sąjunga jau 
nuo bandymų atsisakė, tai 
ir Jungtinės Valstijos turi 
tą pat padaryti, idant pa
taisyti savo vardą. Jie siūlo, 
kad kaipo pirmą žingsnį su
silaikymui nuo atominių

NENNI ATMETĖ 
BENDRĄ FRONTĄ

Roma. — Italijos Komu
nistų partija kvietė kairiuo
sius socialistus į bendrą 
frontą būsimiems parla
mentariniams rinkimams. 
Bet Pietro Nenni socialis
tai atsisakė? Jie sako, kad 
patys vieni statys pilną 
kandidatų sąrašą.

SUKILIMAS KUBOJE 
SUSTIPRINO BATISTĄ
Havana. — Nepavykęs 

sukilimas prieš Batistos re
žimą tik sutvirtino jo galią. 
Sukilėliai garsino, kad- Ha
vanoje juos parems 50,000 
žmonių, bet to nebuvo. Jie 
bandė iššaukti generalinį 
streiką, ir tas nepavyko.

Hollywood, Calif. — Mirė 
buvusi aktorė Estelle Tay
lor.

Apvienyta prekyba 
jau yra bėdoje

Paryžius. — Prancūzija, 
Vakarų Vokietija, Italija, 
Belgija, Hollandija ir Luk- 
semburgas turi ne vien ka
rinę sąjungą, bet ir preky
bos. Jų karinė sąjunga su
kitais NATO nariais suda- daryti, idant Amerikoje sti
ro taikai pavojų, o prekybos mažinus nedarbą? 
sąjunga kenkia kitoms ša
lims Europoje.

Todėl pastaruoju laiku 
Švedija, Šveicarija ir net 
NATO narės Anglija, Dani
ja ir Norvegija grasina 
bendrai stoti prieš tą šešių 
sąjungą.
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vardu Tarybų Sąjųpgos jau savimi nešioti. pasus. p; ne-i sake, kad Jungtinių Vąlsti- 
pąręiske sutikimą sū tokia mažiap $2.8Q algos į dieną, i jų vardas labai nupuolė Azi- 
kontrole. ' {"Policija puolė, mušė lazdo-Jjoje, Afrikoje, Artimuosekontrole.
' .Toliau pareiškimas siūlo," 
kad Amerika tuojau sulai
kytų atominių bombų gabe
nimą į karines bazes užsie
nyje. “Amerikos saugumas 
ir pasaulio saugumas yra 
nedalinami”, sako pareiški
mas. Mokslininkai nurodo; 
kad jokios karinėj bazės 
užsienyje neapsaugotų 
Amerikos žmonių nuo bai
saus naikinimo.

Mokslininkai, ragina pi
liečius rašyti • prezidentui, 
vice-prezidentui, Kongresui, 
savo kongresmanams ir
senatoriams, reikalaujant 
atsisakyti nuo atominių 
ginklų.

Po atsišaukimu pasirašo 
žymūs profesoriai iš dauge
lio universitetų, kolegijų, 
mokslo įstaigų, vadovai re
liginių grupių ir kiti visuo
menininkai.

VOKIEČIAI SUVIENIJO 
AUTO GAMYBĄ

Bonna. — Susijungė pen
kios vokiečių auto gamybos 
firmos — Daimber-Benz, 
Ingalstadt, Opel, Duėssel- 
dorf ir Fordo. 1957 metais 
jos pagamino virš 300,000 
pasažierinių automobilių ir 
100,000 trokų. Dabar 1 ga
mins mažuosius keleivinius 
“Volkswagen”.

PREZIDENTAS IR VĖL 
UŽIMTAS “ROLĖMIS”
Washingtonas. — Kai ku

rie mūsų valdininkai dau
giausiai rūpinasi, ar prezi
dentas galės “golfo bolę 
žaisti”.

Su pasididžiavimu apra
šyta, kad Eisenhoweris me
tė pirmąją “bolę” Griffith 
stadiume, kur lošė “Sena
tors’’ ir “Red Sox” bolinin- 
kų komandos.

Trumanas pataria 
numušti taksus

Washingtonas. — Buvęs 
prezidentas H. Trumanas 
išreiškė savo nuomonę Fi
nansiniam Kongreso Komi
tetui. Jį klausė: kas reikia

Trumanas sakė, kad Kon
gresas turi numušti penkis 
bilijonus dolerių taksų. 
Taksai privalo būti numuš
ti tiems žmonėms, kurie tu
ri mažiausiai ir vidutiniai 
metinių įplaukų.

Jis nurodė, kad nedarbas, tybėms parama būtų bilijo- 
“sudaro rimtą“ padėtį”.'Ino dolerių didesnė, 
“Jeigu aš dar būčiau prezi-i Eisenhowerio valdžia ren- 
dento vietoje, tai nesėdė-1 giasi duoti.

negu

Ar dar ilgai ten 
baltieji ponaus?

Johannesburg. — Negrų 
Tautinis Kongresas buvo iš
šaukęs miesto darbininkus 
j generalinį streiką. Iš 200,- 
000 darbininku streikavo 
180.000. Jie reikalavo, kad 
afrikiečiams nereikėtu su 
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Afrikoje, Artimuose 
mis ir šaudė į streikierius Rytuose ir Europoje.
Yra užmuštų ir sužeistų,

Pietų Afrikos Sąjungą 
•yra Britaniios imperijos da
limi. Šalis užima 472,733 
ketv. mylias ir turi 15,000,- 
000 gvventoių. Baltųjų 
tik 3,000,000, o negru 
000,000.

vra 
12,-

Prezidentas vetavo 
viešus upiu darbus

Washingtonas. — Prezi
dentas vetavo -upių viešus
darbus. Kongresas buvo pa
skyręs $1,705,000,000 vie
šiems darbams upių sutvar
kyme. Planas buvo už tuos 
pinigus aptverti upes prieš 
potvynius, pagilinti jas lai
velių plaukiojimui ir įreng
ti prie jų prieplaukų. Tai 
reikštų bedarbiams darbų.

Sostinėje mano, kad Ei- 
senhoweris vetuos ir vieške
lių viešus darbus, kuriems 
Kongresas paskyrė $1,800,- 
000,000.

NAUJAS LAIVAS
Pascagaula, Mass. — Į 

vandeni nuleido naują laivą 
— tankerį “American Ex
plorer”. Jis turi 22,500 tonų 
įtalpos, gali plaukti po 20 
myliu per valandą ir vežti 
180,000 galionų gazolino. 
Pastatytas pagal karinio 
laivyno užsakymą. Skiria
mas karo laike aprūpinti 
gazolinu submarinus.

Maskva. — Sovietų Są
jungoje yra stoka darbinin
kų. Jaunųjų komunistų va
dai ragina, kad per atosto
gas nors milijonas jaunuo
lių stotų darban.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.

čiau šalimai įvykių...” pasa
kė jis.

Trumanas siūlė daugiau 
pinigų išleisti sudarymui 
daugiau darbų. Jis patarė 
didesnes, sumas pinigų skir
ti mokyklų, apšvietos ir 
sveikatos reikalams.

Bet, kaip ir paprastai, 
Trumanas siūlė daugiausia 
pinigų išleisti apsiginklavi
mui Jis patarė karo reika
lams pridėti dar tris bilijo
nus. doleriu. Trumanas sto
ja už tai, idant NATO vals-

Sako, kad Amerikos 
vardas nupuolė

Philadelphia, Pa. —Ame- ' 
rican Academy of Political 
& Social Science susirinki-i 
me kalbėjo James Warburg. 
Tai autorius kelių moksli
nių knygų ir specialistas 
tarptautiniais reikala;s. Jis -

Warburg kaltino dabarti
nę Amerikos užsienio poli
šką. Tarpe kitko, jis sakė: 
“Štai Indonezijos tauta tik 
atgavo savo politinę laisvę 
ir liaudis siekia demokra
tijos, o Amerika ją kaltina 
‘komunizme’ ir kenkia jos 
laisvei. Ši politika labai nu- 
puldė Amerikos vardą ne 
vien Indonezijoje, bet ir ki
tur Azijoje.”

STATO 109 NAUJŲ 
DIDELIŲ LAIVŲ

Washingtonas. — Dabar
tiniu laiku Amerikos laivų 
statybos fabrikai gamina 
102 prekvbinius ir pusiau 
karinius laivus. Jų bendroji 
įtalpa bus 3,310,000 tonų. 
Baigiamas statyti tankeris 
“Gulfprince”, kuris turės 
33,000 tonų įtalpos.

PIKIETUOJA RAKETŲ 
ŠAUDYMO CENTRĄ
Cape Canaveral, Fla. — 

Taikos šalininkai pikietuo- 
ja Cape Canaveral salą, 
nuo kurios karininkai šau
do raketas. Jie nešioja pla
katus: “World in peace or 
a world in pieces!”, “M?s- 
siles is immoral!”. Jų tarpe 
yra Ammon Hennacy, 65 
metų amžiaus, nuo “The 
Catholic Worker” laikraš
čio iš New Yorko.

LAIVAS BĖDOJE
Yokosuka, Japonija. — 

Amerikos karinis transpor
tas “Anderson” su 2,300 ka
rinių žmonių jūroje sugedo. 
Jo variklis atsisakė veikti. 
Laivas jau grįžta į tą prie
plauką, iš kurios jis prieš 
50 valandų išplaukė. Jis 
plaukė linkui San Francis
co.
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J. E. Hooverio knyga
FBI VADOVAS J. Edgar Hoover užsimanė būti ra

šytoju ir jis ant savo pastatė: parašė knygą, pavadintą 
“Masters of Deceit.” ši knyga labai reklamuojama ko
mercinėje spaudoje, nes ji nukreipta vyriausiai prieš ko
munistinį judėjimą ir ypatingai prieš JAV komunistus.

Hooveris prakeikia, amžinai pasmerkia marksistinį 
mokslą, išjuokia K. Marksą, F. Engelsą, Leniną ir kitus 
darbininkų judėjimo vadovus, mokslininkus, mąstytojus, 
veikėjus, kurie kuo nors didesniu prisidėjo arba priside
da prie to, kad darbininkų klasė išsilaisvintų iš kapitaliz
mo, kad ji kurtų socialistinę santvarką.

Prieš daugiau kaip šimtą metų parašytą K. Markso 
ir F. Engelso “Komunistų Manifestą” Hooveris puola 
žiauriai ir sako, kad toje knygoje išdėstyti principai esą 
“baisūs principai, kuriems lemta sudrebinti civilizaciją 
iš pat pagrindų.”

Komunistinį judėjimą Amerikoje J. E. Hooveris 
taipgi ima mechaniškai. Girdi, jis atsirado tik kaip at
spindys Didžiosios Spalio revoliucijos Rusijoje.

Hooveris pamiršta, kad Amerikos Socialistų parti
joje kairysis judėjimas, kuris virto komunistiniu judėji
mu 1919 metais, buvo atsiradęs, kur kas pirmiau negu 
gimė Spalio revoliucija. s

Knygos autorius pasakoja, būk Amerikoj komunis
tai negalėtų išrinkti į jokią visuomeninę įstaigą savo 
kandidatų, jei jie neprisidengtų kitų organizacijų vardu. 
Bet jis užtyli tą faktą, jog kadaise New Yorko miesto 
tarybon buvo išrinkti du atstovai — Benjamin J. Davis 
Jr., ir Peter Cacchione, kandidatavę kaip komunistai!

Žodžiu, kaltindamas komunistus neteisingumu, pats 
Hooveris klastoja istorinius faktus. Eidamas tokiaš 
“aukštas pareigas”, kokias jis eina, Hooveris, rodosi, 
turėtų būti santūresnis žodyje, turėtų būti atsargesnis, 
turėtų ne vieną kartą liežuvį apsukti pirmiau negu išta
ria tą ar kitą žodį. Bet jis to, matyt, nepaiso.:

Hooveris žino, kad Šiuo metu, kada socialistinis pa
saulis daro milžinišką progresą, kada kapitalizmas su
šlubavo, jo knyga, niekinanti komunizmą ir komunistus, 
susilauks didžiulio pasisekimo tuose, kurie komunizmo 
bijosi, kurie dėl jo dreba. Jis, Hooveris, matyt, nepaiso,, 
kaip ten bus toliau. Jis nepaiso to, kad iš jo knygoje pa
teiktų “argumentų” sveikai galvoją žmonės tik pasi-

. t

Wai ką tašo it laka
grupės yra priverstos gy
venti atskirai viena nuo ki

ltos.” Jie savo laišką baigia: 
|“Būtų veidmainystė sakyti, 
kad mes. stojame už krikš- 
č i o n i š k ąją civilizaciją, o 
tuo tarpu atmetame pusę 
svarbiausių Kristaus - pri
sakymų”.

Na, o mūsų klerikalinė 
ir rasinį 

kurstymą laiko savo svar-

NESUPRANTA AR 
NENORI SUPRASTI?

“N. Y. Herald Tribune” 
kolumnistas Walter Lipp- 
mann plačiai važinėjo po 
Europą ir studijavo žmo
nių nuotaikas. Jis daro iš
vadą, kad Amerikos politika 
linkui Vokietijos yra per
dėm klaidinga. A a .

Tokia šio kolumnisto is- t

vada nepatiko ne tik mūsų liausiu uždaviniu. Ji šunes 
[ Mr- L „ U - - -

V* mei?šęvikų 1 koje energingai kovoja
valstybės sekretoriui Mr. 
Dullesui, 1
“Naujienų” redaktoriui. Jis! 
tiesiog sako: “Kadangi j 
valstybės sekretorius John i 
Foster Dulles dar nesusi
prato pritarti Kremliaus 
boso sugestijai, tai, Lipp- 
manno įsitikinimu, Dulles 
yra atsilikęs nuo gyveni
mo”.

Betgi Mr. Dulles tikrai 
yra atsilikęs nuo gyvenimo. 
Nėra tokio rimto radijo ko
mentatoriaus,

NELAIMĖ SU HOOVERIU, kaip ir su kitais, jam 
panašiais “didvyriais”, yra ta, kad jie komunistinio ju
dėjimo atsiradimą Amerikoje ima mechaniškai, atitrauk
tai nuo gyvenimo. Ot, atsirado tas ar kitas blogas žmo
gus ir sudarė komunistinį judėjimą!

Taip tegali galvoti tik visiškai aklas asmuo. Komu
nistinis judėjimas Amerikoje yra dalis viso pasaulio ko
munistinio judėjimo, kurį pagimdė kapitalizmas, o ne 
Marksas. Marksas tik padėjo šitam judėjimui mokslinius 
pagrindus, kuriuos toliau praplėtė kiti marksistai — 
ypatingai Leninas.

Socializmas-komunizmas yra neišvengiamas, nes ne
išvengiamas yra kapitalizmo žlugimas. Į socializmą ke
lių yra visokių. JAV Komunistų partijos 16-asis suvažia
vimas priėmė konstituciją, kurioje skaitome:

“Komunistų partija teigia, jog yra visokių kelių, ve
dančių į socializmą, ir kad mūsų tautos darbo žmonės su
siras savo kelią link socializmo. Mes stojame už taikų 
demokratinį kelią į socializmą — į^elią, vedantį per poli- 

• tines ir ekonomines Amerikos liaudies kovas, kelią neiš- 
krypstantį iš konstitucinių šalies procesų.”

Hooveris visa tai užtyli. Jis tik įžūliai puola komu
nistus, niekina juos kaip bet koks nerimtas plačiaburnis.

Šitokiu būdu, aišku, nei Hooveris nei kuris kitas 
“autorius” visuomeninių klausimų neišsprendė ir neiš
spręs.

Vilniečiui suvažiavimas
LAIMINGA MŪSŲ spauda, kad ją palaiko tūkstan- 

tančiai pasišventusių darbo žmonių. Laiminga ji ir tuo, 
kad ją leidžia ne pavieniai asmenys, ne asmenų grupelės, 

; o didžiuliai kooperatyvai, kuriems priklauso po keliolika 
šimtų akcininkų.

Tie akcininkai kas metai laiko savo metinius suva
žiavimus, kuriuose aptaria laikraščių reikalus ir nustato 
jiems gaires ateičiai.

Čikagos Vilnies b-vės akcininkų suvažiavimas šie
met įvyks gegužės 4 dieną — tik už poros savaičių.

. • Vilnies kooperatyvo narių nemaža gyvena ir rytinė
se valstijose, tačiau į vilniečių suvažiavimus mažai kas 
“i£ mūsų krašto” vyksta — per toli.

Galima nebūti vilniečių suvažiavime, tačiau galima 
su jais dalyvauti kitokiu būdu: laiškais, sveikinimais, 
o prie sveikinimų tenka pridėti dovanų dienraščiui 
sutvirtinti, jam paremti.

čikagiečiai paremia laisviečių suvažiavimus, tai mes 
nuoširdžiai paremkime vilniečius jų metinio suvažiavi
mo proga!

Darbo unijų kovos lauke • • • • atsiminimai t >
Man labai' norėtųsi pa

klausti draugo daktaro 
Kaškiaučiaus, kaip jis jau
tėsi ir jaučiasi, skaitydamas 
Balio Sruogos atsiminimus 
per praėjusį karą hitleri
ninkų koncentraciojs lage
riuose, “Dievų miškai”? O 
aš skaičiau jau labai seniai 
Kaškiaučiaus atsiminimus, 
dar Lietuvoje iš mokyklos 
dienų. Jis taip gražiai ap
rašė, kaip jis draugavo su 
Baliu Sruoga. Jis tuomet 
rašė: “Štai ateina Balys 
Sruoga, laibutis, aukštas 
geltonplaukis vai kinelis Ba
liukas Sruogutis, su kuriuo 
mudu veik kartu sėdėjome 
mokyklos suole.”

O tuomet Kaškiaučius, nė 
vienas kitas draugas nė ne
pagalvojo, kad po daugelio 
metų šitam grakščiam jau
nuoliui teks pernešti žiau
riausius 20-ojo amžiaus 
žmogėdrų hitlerininkų kry
žiaus kelius. Reikės perken
tėti nežmoniškas kančias, 
tyčiojimąsi, kankini m u 
mušimus, šaltį ir karštimo 
gal užvis skaudžiausia bu- 

;vo, tai tyčiojimasis, niekini- 
< m as ne tiktai žmogaus as-

. T . . hnens, bet ir tautos! Ką
Musis prie Lexingtono ir j ] eiskja tokie sužvėrėjusių 

Concordo privertė britų ko-.|aoGrio komendantų ir visų 
mandierių gen. Gage su sa-; vyresniųjų piktžodžiavimai,

I kaip tai: “Na, jūs visi lie- 
! tuviški pasturlakai, mokyti 
1 inteligentai, prof esoriai, 
daktarai, inžinieriai, advo- 
kata i, rašytojai, poetai, 
marš visi lavonu nešioti!”v-

Arba, ką reiškia žmogui 
! balandžio mėnesį ištisas 10- 
i 12;valandų stovėti prie kel
mo duobėje, kuri buvo pil- 

! Stovėti ir 
krapštytis apie? kelmo šak- 
nįs neišlipant ant sausesnės 
žemės... alkanam, šaltyje 
tik' su plonute dryžuota ka
linio suplyšusią eilute.

•, O Antrasis hitlerininkų 
vokiečių ’ suruoštas kailis 
nusinešė p e r baisiausias

WASHINGTON.—Plieno 
darbininkų unijos preziden-i 
tas David J. McDonald yra 
įsitikinęs, kad praplėtimas 
Amerikos prekybos s u už
sieniu padaugintų Ameri
koje darbus. Todėl jis sto
ja už laipsnišką muitų ma
žinimą ant įvežamu daiktų 
į Ameriką. Juo daugiau 
įvešime, tuo daugiau .išve
žime Amerikos dirbinių. Vi
soms prekybą vedančioms 
šalims iš to bus naudos.

Philadelphijos lokalas. Pa
rodoma, kad mažiausia de
šimts tūkstančių dolerių lo- 
kalo viršininkai yra išeik
voję saviems reikalams.

karia ant tu, kurie Ameri- 
. už 

panaikinimą rasinės segre- 
Igacijos.

T ame pačiame “The 
Catholic Worker” balandžio 
mėn. numeryje įdėtas Anne 
Taillefer pasikalbėjimas su 
Helen Sodeli, kurios vyras 
Morton Sobell nubaustas 30 
metų kalėjimu. Jinai plačiai 
aiškina tuos sunkumus, su 
kuriais jai tenka susidurti . . 
kovoje už vyro išlaisvinimą vinius

CHICAGO, HL— Illinojaus 
valstijos Darbo Federacija 
organizuoja Fifth Annual 
Summer School, arba tam 
tikrus kursus, kurie tęsis 
tiktai nuo birželio 15 iki 20 
d. Bus sukviesti iš ’ visos 
valtijos arba lokalų išrinkti 
atstovai, arba šiaip unijų 
veikėjai, kad davus jiems 
progą pagilinti savo žinoji
mą apie darbo unijų užda- 

ir misiją. Kursai
įvyks Illinojaus universite
te. Lekcijas duos universi
teto profesoriai ir 
unijų vadai.

ALBANY, N. Y.---Valsti- 
jos republikonai reikalauja, 
kad gubernatorius Harri
man pasisakytų, kur jis sto
vi taip vadinamo anti-rake- 
tinio darbo unijose biliaus 
klausimu. Jie sako, kad jų 
seimeliu įneštas bilius esąs 
naudingas patiems organi
zuotiems darbininkams, ir 
gubernatorius turįs jį už- 
girti. Tuo tarpu Mr. Har
riman delsia. Jis žino, kad 
tam biliui darbo unijos 
pritaria.

ne

v. , v. kolummsto par karįa ]y[rs< Sobell pri- 
arba šiaip šių dienų gyve- mena visam pasauliui, kad 
nimo stebėtojo, kuris nema-| jos Vyras neužsiėmė jokiu 
tytų, jog mūsų vyriausybės s šnipinėjimu ir buvo nuteis- 
vedamoji politika ne tik Eu-1 įas provokaciniais, suklas- 

. i tuotais parodymais.
, A , ,virl Čia irgi matome dideli i

puldo Amerikos prestižą.; skirtuma tarpe «The Catho- 
“Naujienų” redaktorius ak-|i;c Worker” ir mūsų kleri- 
lai seka Dullesą ir teisina i kalų “Darbininko^ arba 
visas jo machinacijas. i “Draugo”. Šitie laikraščiai 

Naujienų mensevizmas, tiesiog* sveikino nuteisimą 
jau seniai yra virtęs reak- į gobellio ir nužudymą Ro- 
cinių idėjų puoselėtoju. Josisenkergų jįe įoms makar- 
seniai nebesusikalba ir sulįjzmo aukoms neparodė jo- 
Vokietijos socia'ldemokra-1kio žmoniškumo.’ 
tais. ’

ropoję, bet ir visur kitur; 
kliudo taikos

PRISIPAŽINIMAS 
r ‘ t ’ * • 5

Clevelando “Dirvos”

TIK POPIERIUJE
| PANAIKINTA

le-! PROSTITUCIJAi- ! Japonijoje, parlamento

darbo

WASHINGTON.—AFL- 
; CIO vadovybė reikalauja, 
kad Kongresas užgirtų vy
riausybės pasiūlymą atnau
jinti prekybos sutartį su 
kitais kraštais, kurioje nu
mažinami muitai. Federa
cijos vadovybė platesnę pre
kybą skaito vienu iš būtinų 
priemonių kovai su' depresi
ja ir nedarbu.

Atmintina Amerikos 
istorijoje diena

1775 metų balandžio 19 d. 
įvyko pirmas ginkluotas su
sikirtimas tarpe Amerikos 
kolonijų žmonių ii* britų ka
riuomenės. M ūši s įvyko 
prie Lexington ir Concord, 
Mass. Tai buvo pradžia 
amerikiečių istorinės kovos 
už tautine nt-prikkiusomy-

DETROITAS.—Derybos 
tarpe United Auto Workers 
unijos ir General Motors'ir

vo jėgom is pasibrauki i 
Bostoną. Tai buvo smūgi.: 
kokio britai nelaukė ir nesi-, 
tikėjo.

Žinia apie šį pirmą gink 
luotą amerikiečių laimėj: 
mą žaibo greitumu pasiekė 
visus Massachusetts koloni-' 
jos kampus. Visur koloni jos!

IFordo korporacijų vedamos įmonės piadėjo ginkluoi
Abi pusės Massachusetts kolonijų nutėlė vandens!
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daktorius, pabėgėlis; Balys, Japonijoje, parlamento
Gaidžiūnas ; atliko trumpą, nutarimu, panaikinta vieša
vvzdžM'Va^^amas^aDie ,“1.'aad.?,n Wa, ar jau ką nors davė ke-;nimas pasiekė'kitas 'Iwlohi
ST.X "T lempukių ^distriktai’’. ’.Iki nų ’savaičių 'pašitariniai. Į jas ' ii-su't'ūo piWdejo di 

šiol ten velke vieši prostitu-; Darbininkai • nepasitenkinę džioji revoliucija, kufi bai 
cijos namai. Namų užlaiky-j tokiu savo vadų tylėjimu, 
tojai pelną su prostitutėmis1 

“dąngau's,. žemės . ir. ‘žmo
gaus prisikėlimo . šventes”, 
susijaudinusiai šaukia:

“Mes, kurie esam Vaka- dalinosi, sąu pasiimdami 60 
ruošė, kurie gyvenam lais- procentu, V..™
vėj ir laisve galim su kiek- dami 40 procentų. Viešbu-

^merginai palik

labai “tykiai.”
tyli ir nieko viešai neskel- žmonių griežtas pasi^rieši

vienu dalintis,' čia dažnai 
graudžias ašaras liejam, 
dar dažniau nenuoširdžiai 
deklamuojam, kad praras
tos tėvynės ilgesys mus du
sina. Tuo tarpu kasdieniniais 
darbais ir elgesiu prieš tė
vynę ir savo žmones, kas
dien puolam į dideles nuo
dėmes, kurios jau šaukte 
šaukia naujo Prisikėlimo.”

Ar gi mes nesakėme, kad 
“Lietuvos vaduotojai” savo 
kasdieniniais, darbais ir el
gesiu sunkiai nusideda 
prieš tėvynę ir žmones? Ge
rai, kad dabar prie td prisi
pažįsta ir smetoninės “Dir
vos” redaktorius.

Sutinkame, jog labai lai
kas jam ir jo vienminčiams 
pagalvoti apie prisikėlimą. 
Kai kuriems gal dar ne per 
vėlų. Kai kuriems jų sąžinė 
gal dar. nėra visiškai išga
ravusi. ■

TEISINGAS
VYSKUPŲ BALSAS

“The Catholic Worker” 
įdėjo britų kolonijos Rhode- 
zijos katalikų vyskupų laiš
ką kunigams. Tą laišką tu
rėtų perskaityti mūsų lietu
viai kunigai Amerikoje ir 
iš jo pasimokyti žmonišku
mo ir tolerancijos.

Rhodezijos vyskupai pa
smerkia rasinę segregaciją. 
Jie sako, kad šiandien jo
kiai rasinei segregacijai ne
beliko jokio pateisinimo. Ši
tie viskupai kalba už daug- 
rasinę visuomenę”. Kitokios 
visuomenės katalikų bažny
čia negalinti pripažinti ir 
toleruoti. “O tokios daug- 
rasinės visuomenės nėra ir 
negali būti ten” jie sako, 
“kur įvairios gyventojų

čiai kambarį skaitė bran
gesniu, kuomet prostitutė 
ėmė nuo’$5 iki $8 visai nak
čiai.

Darbo ministerija skel
bia, kad registruotų prosti
tučių skaičius siekė 129,000, 
bet dar buvo virš 300,000 
“mėlynų” ir “baltų” lempu- 
kių • — parsiduodančių 
merginų ir moterų del ma
žai apmokamų darbų, kaip 
valgyklų, viešbučių ir kitų 
įstaigų darbininkių.

Darbo ministerija ir poli
cija sutinka, kad apie 50 
procentų prostitučių suda
ro vargingos merginos, at
vykusios nuo farmų, o Uitą 
pusę — tos, kurios atėjo 
prie prostitucijos namų gel- 
bėdamos savo tėvus, šei
mas, gimines, paskendusias 
skolose. Dalis — dėl nusivy
limo meilėje.

Taigi, jeigu tokios yra 
prostitucijos pam a t i n ė s 
priežastys" Japonijoje, tai 
parlamento nutarimas pasi
liks tik popieriuje. Jeigu 
vargas, skurdas, skolos 
130,000 merginų suvarė į 
viešus prostitucijos namus, 
•o 300,000 atvedė prie “nele- 
galio” parsidavinėjimo, tai 
uždarymas viešų “kančių 
namų” padėties nepakeičia.

Bus uždaryti tik vieši na
mai, o gatvėse parsiduodan- 
čiųjų kiekis padidės.

WASH INGTON.—AFL- 
ČIO taksų numušimo reika
lavimas yra juokingai ma
žas. Kol kas tereikalauja
ma, kad vietoje dabar ne
mokamų šešių šimtų dole
rių, būtų septyni šimtai. 
Tai reiškia, kad vidutiniam 
taksų mokėtojui būtų su
taupyta apie $23 per metus. 
Tiktai toks taksų numuši- 
mas labai mažai prisidėtų 
prie depresijos nugalėjimo 
ir darbų kiekio padidinimo.

NEW YORK.—Šio mies
to Typographical Union 
No. 6 paskelbė, kad jinai ei
na į namų statybos biznį. 
Ateinantį rudenį unija pra
dės statyti dėl 700 šeimų 
apartmentinį namą. Pasta
tymas kaštuos vienuolika 
milijonų dolerių. Vieta: 
tarp 58th, 61st ir 47th gatvių, 
prie Queens Blvd. Apart- 
mentnamis statomas koope- 
ratviškais pamatais. Tai 
reiškia, kad šeimos, kurios 
norės ten gyventi, turės 
įnešti tam tikrą sumą pini
gų, kitaip sakant, apart- 
mentą nusipirkti. Paskui 
visos šeimos turės rūpintis 
namo užlaikymu.

Tai pirmas 
bandymas su gyvenamųjų 
namų statyba. Jeigu šis 
pirmas projektas pasiseks, 
tai, nėra abejonės, seks ki-

šios unijos

šis

skelbimu n e p r i klausomy- 
bęs.;.. . ; •><
' “Pagerbimui tų, kurie šia
me mūšyje krito, 1886 rne-■! kančias į kapus milijonus 
tų balandžio 19 d. Concord, tokių Baliukų Sruogučių!.. 
Mass., tapoo atidengtas pa
minklas. < 
tojas Ralph Waldo Emerson 
parašė eilėraštį “Concord 
Hymn,’ kuris seka:

“By the rude bridge 
that arched the flood, 

Their flag to April’s 
breeze unfurfd 

Here once the embattled

0 per “Laisvę” ėję drau
O įžymusis rasy- p. Mackonio atsiminimai

apie Balį Sruogą “Pavasa
rio giesmė pragaro dugne/ 
—tai irgi draugo nupiešti 
labai šiurpulingi vaizdai, 
pergyventi kartu su Baliu 
Sruoga. Minkštesnės sielos 
žmogui jokiu būdu negali
ma perskaityti ištisai vienu

farmers stood, kartu, nes ašaros aptemdo 
akis iki tiek, kad raidės su
silieja tik į vieną didelę il
gą juodą hitlerininko laz
dą... O širdis krūtinėje ima 
daužytis nesvietišku grei
čiu... Tai ir būva pabajga 
skaitymo, pakol atsikvepi.

Susninkų Jurgis

And fired the shot 
heūrd round the world.”

Maskva. — Tarybų spau
da rašo, kad John Gunther 
knyga “Inside Russia To
day” yra pilna didžiausios 
neteisybės.

LLD suvažiavimas ir prie 
i o pasiruošimai

SURADO 100 SVARŲ 
AMERIKINIO AUKSO 
Praga.

nyčioje valdžia subado virš, 
100 sv. aukso. Ant 63 ka- 
valkų buvo “USA” ženklas. 
Vyriausybė sako kad turtas 
buvo užsienio agentų finan
savimui.

' Kapucinų baž-

Ši spaustuvininkų unija 
yra 106 metų amžiaus ir 
vadinama “Big Six,” todėl 
ir pastatytas apartmentna- 
mis bus vadinamas 
Six Towers.”

u

WASHINGTON.—Sena- 
tinis komitetas tebetyrinėja 
darbo unijas. Šiuo tarpu 
paimtas tymsterių unijos.

Mūsų Draugijos suvažia
vimai, kaip žinome, yra re
tenybė, todėl prie jo tinka
mam pasiruošimui reikalin
ga daugiau Centro Komite
to direktyvos, negu jos 
gauname. Kol -kas tik žino
me, kad liepos 6 d. įvyks su
važiavimas, ir nieko dau
giau, o laikas bėga greitai, 
pasijusimę, kad jau esame 
suvažiavimo išvakarėse, o 
pilno pasiruošimo prie jo 
dar neturime. Iš spaudos 
pranešimų matome, jog-vie
nur kitur rengiamasi prie 
Apskričių bei kuopų susi
rinkimų, o instrukcijų apie 
delegatų rinkimus, nuo kiek 
narių renkasi delegatas ir

ar apskritys gali rinkti de
legatus, kol kas neturime.

Man rodosi, Centro Kom. 
turėtų ne vilkiu ant paskelb
ti ir suvažiavime? dienotvar- 
kį. Tuomet apskričių konf. 
ir kuopų sus. galėtų ir turė
tų ką apkalbėti, ir, maty- - 
dami reikalą, kai ką prie jo 
pridėti ar atimti, žodžiu sa
kant, turėtų ką svarstyti. 
O tą viską paliekant tik 
kuopoms ir apskritims pa
gal jų supratimą vairuoti, 
tie opiausi Draugijos išlai
kymo klausimai nebus tin
kamai išspręsti.

Ką sakote apie tai I4L.D. 
Centro Komitetas? *

J.- žebjįys

2 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., bal. (April) 18, 1958



Mirė seniausias žmogus pasaulyje

?

Monter ia, Kolombia, kovo 
31 d. (UP pranešė), kad mi
rė Javier Pereira, mažas 
indi jonus. Daugelis manė, 
kad jis buvo seniausias 
žmogus pasaulyje. Eksper
tai sako, jog nebuvo galima 
nustatyti jo tikro amžiaus, 
bet kai kurie žmonės spėja, 
kad jis buvo sulaukęs 168- 
niu metu. C- v

Mr. Pereira atvažiavo 
New Yorkan 1956-tų metų 
rudenį, idant jį išegzami
nuotu medikalis autorite
tas.

Drebantis 4 pėdų ir 4 co
lių aukščio žmogus. Jis tada 
svėrė 75 svarus. Jo plaukai 
buvo juodgintariniai, kai 
kur maišyti su žilumu.

šturminga spaudos 
konferencija

’ <Kada Pereira lankėsi 
New Yorke 1956 m. rugsė
jo mėnesį, jam labai nepati
ko spaudos trukšm i n g a 
konferencija ir iš pykčio jis i 
apmušė žmones, iš jų vienų 
moteriškę.

Miestan pribuvo lėktuvu, 
palydint daug pagarsėjusiai 
Riplio bendrovei “Believe 
it or not” (Tikėk tuo ar 
ne). Ir tada buvo tikrinama 
kad iis turi 167 metus, v
Po egzeminacijos New York 
ligoninėje, Cornell Medikai 
Central, oficialiai buvo pra
nešta, kad jis gali turėti 
daugiau 150 metų.

Spaudos konferencijoje, 
laikytoje Baltimore viešbu
tyje, po medikališko prane
šimo, Douglas F. Storer, 

Riplio bendrovės preziden
tas, sakė: “Mano draugas 
Javier myli visus ir viską”, 
o tas jo draugas, mylįs vi
sus ir viską, pykšt jam į 
žandą!

Nuraminimui, jo jauna 
moteris, reporterka, apka
bino jį.

“Nebandyk pavogt mano 
žiedą”, sakė jis, ir “cvankt” 
jai į nosį!

Pasisukęs į fotografą, 
pūkšt kumščiu į jo kemerą 
ir išėjo iš konferencijos. 
Laukiant keltuvo jis davė 
d a r vieną “pasisukimą” 
reporteriui, kuris sekė jį.

Ligoninės daktarai pripa
žino, kad Pereiros stovis 
padarė ant jų gerą įspū
dį. Jie vadino jį stipriu 
budėtoju ir tėmytoju, pri
dedant: “Nors jo rankos 
kenčia nuo išsivysčiusio 
arthričio, jo kaulai ir jų 
junginiai tokiam geram 
stovyj, jog daug jaunų vy
rų pavydėtų jam.”

Platus tyrinėjimas nesu
rado jokio sukalkinimo 
kraujo kanalėliuose, kas 
priskaitoma būtinai ir liuo- 
sai nuo riebalų valgymo dU 
jetai pas Kolombijos indijo- 
nus.

Pasirodo, kad jis nemokė
jo jokio rašto, nes nežino
jo, kokiais metais gimęs.

J. N. *

Roma. — Italijos Komu
nistų partijos taryba laikė 
posėdįęjb turi 1,200 narių. 
P. Togliaįti negalėjo daly
vauti, nesf jis vėl serga.

Ugninė skruzdė
Washingtonas. Bal. 3 d. 

Žemdirbystės skyrius (Ag
riculture Department) pra
nešė, kad dalys 8-nių pieti
nių valstijų bus reguliuoja
mos po kvarantina, sunai
kinimui ugninės skruzdės.

Reguliuojamon apylinkėn 
įeis 92 apskritys ir valsčiai, 
ir dalys 49 priedinių apskri
čių ir valsčių Alabamoje, 
Arkansas, Floridoj, Georgi- 
joje, Louisianoje, Mississip
pi je, South Caroline je ir 
Texase.

Reguliacija aprubežiuos 
tarpvalstijinį perv e ž i m ą 
nuo kvaranto apylinkės-: 
Žemės augmenų, velėnų, me
delių ir medžio dirbinių, ku
rie gelbsti skruzdei plėstis, 
veistis.

Skruzdei duotas ugninės 
vardas todėl, kad jos įkan
dimas yra žalingas javams, 
galvijams ir žmonėms. Ji 
dažnai atakuoja mažus gy
vulius, žemės paukščių liz
duose mažiukus, naujai gi
musius teliukus ir paršiu
kus.

Kalbamą skruzdę nese
niai laivais atvežė iš kitų 
pietinių šalių. Jos. čia pirma 
nebuvo.

J. N.

KRISTUS JUODAS, 
KAIP ANGLIS

3 Chicore. — Pietinėje Rho- 
desijoje Amerikos misionie
riai pagamino paveikslus, 
kuriuose Kristus juodas, 
kaip anglis. Jį kankina bal
tieji žmonės. Mat, nori pa
sigerinti negrams, iš kurių 
daro biznį.

Pekinas. — Virš 600 dele
gatų atvyko į jaunuolių 
konferenciją. Jie atstovau
ja 25,000,000 organizuotų 
jaunuolių.

Mumijos
Mumijos yra žmonių la

vonai, išbalzamuoti, išdžio
vinti ir nuo puvimo apsau
goti. Amerikos didmiesčių 
muziejuose galima matyti 
mumijų. Jos yra atvežtos iš 
Egipto.

Prieš tūkstančius, metų 
egiptėnai išmoko balza
muoti lavonus, kad jie ne
gestų. Jie tai darė todėl, 
kad tikėjo į pomirtinį gy
venimą, kuris nebus gali
mas, jeigu kūnas išnyks.

Pradžioje išbalzamuoda
vo tik karalių ir jų giminių 
lavonus. Vėliau to ėmėsi ir 
kiti, kas tik turėjo ištek
liaus. Mumifikacija būdavo 
atliekama su tam tikromis 

ceremonijomis. Mirusio gi
minės. mušė būbnus, garsi
no, ir, didžio būrio žmonių 
lydimi, lavoną pristatydavo 
į mumifikacijos vietą.

Mumifikacijos procesas 
buvo ilgas. Pirmiausiai iš 
lavono prašalindavo visus 
vidaus dalykus, apart šir
dies. Tada lavoną išmazgo
davo ir pamerkdavo didelia
me inde į labai sūrų skiedi
nį! Jis tėn būdavo ilgai. 
Paskui vėl mazgodavo ir 
jau jį prikimšdavo nuo pu
vimo apsaugojančia me
džiaga. Tada lavoną įvynio
davo į lininius, drabužius. 
Visa procedūra užimdavo 
apie 70 dienų.

Tada ant mumijos nu
piešdavo mirusiojo veido 
panašumą ant tos vietos, 
kur įvyniotas numirėlio vei
das, įtalpindavo mumiją į 
medinį grabą ir pastatyda
vo akmeninėje patalpoje.

Stebėtinai jie tą balzavi- 
mo ir mumifikacijos darbą 
gerai atlikdavo! Lavonai iš
silaikė tūkstančius metų.

Įvairūs dalykai
Išteisino per vienos 
džiūrimenės klaidą

Frank Taylor buvo kalti
namas žmogžudystėje Cir
cuit korte, Greenup, Ky., ir 
buvo surastas kaltu per 
‘džiūrę,” kurią sudarė 8 
moterys ir 4 vyrai. Einant 
džiūrės tvarka, moteris tu
rėjo parašyti nuosprendį.

Pabauda buvo aukščiau
sia — 21 metai į kalėjimą. 
Bet džiūrės pirmininkė, vie
ton parašyti “kaltas,” padė
jo ‘nekaltas.” Džiūrė buvo 
nustebinta, kuomet teisėjas 
Harvey Parker paskelbė, 
kad kaltinamasis, yra pa- 
liuosuojamas nuo baudos, 
nes pagal Kentucky įstaty
mus, džiūrės pirmininkas 
klaidos negali atitaisyti. 
Tad kaltinamasis ir tapo 
paliuosuotas.

šalies patrijotas
James Swan (1754-1830) 

buvo gimęs Fifeshire, Ško
tijoj, ’atvyko į Massachu
setts kaipo jaunuolis, apsi
gyveno Bostone ir praturtė
jo kaip pirklys (vertelga).

1787 metais jis persikėlė 
gyventi Francūzijon, kur jis 
pasinaudojo turtu ir įtaka.

Tuo laiku Francūzija bu
vo Jungtinių Valstijų kre
ditorius. Jungtinių Valstijų 
skola Francūzijai buvo $2,- 
024,899.93. Dabar tokia 
skola Amerikai atrodytų tik 
juokas, kuomet ji prasisko
linus daugiau kaip 250 bili
jonų. Bet 160 metų atgal 
tai buvo dideli pinigąi, kuo
met pinigai taip buvo rei
kalingi laike revoliucijos. 
Swan, vadovaud a m a s i s 
Jungt. Valstijų patriotiz
mu, nusprendė užmokėti 
Francūzijai viršuje minėtą 

skolą iš savo kišenė s. 
1795 m. liepos 9 d. jis pra
nešė Jungt. Valstijoms, kad 
jis užmokėjo skolą Francū
zijai. Po 13 metų šio isto
rinio atsitikimo tūla vokiš
ka firma pareikalavo, kad 
Swan jai užmokėtų $150,- 
000 skolos, nes būk tiek 
Swan esąs firmai skolin
gas. Swan griežtai atsisa
kė mokėti, užginčydamas, 
kad jis būtų skolingas šiai 
firmai. Nepaisant Swano 
užgineijimo, Francūz i j o s 
teismas nuteisė Swaną vi
sam amžiui kalėjiman už 
atsisakymą sumokėti mini
mos skolos!

Swan, vieton mokėti ne
samą skolą, nuėjo į kalėji
mą ir išbuvo 22 metus 
Francūzijoje Sainte Pelagie 
kalėjime! Tik 1830 metų 
liepos mėnesyje įvykus 
Francūzijoje revoliucijai, 
jis buvo paliuosuotas iš ka
lėjimo, ir po 3 dienų mirė-'

Anglijoj katės ir šunys 
daugiau suėda kenuoto 

maisto negu žmonės
Pagal (UP) pranešimus iš 

Paryžiaus, Britanijos 9 mi
lijonai kačių ir šunų dau
giau suėda kenuoto maisto 
negu žmonės. Int. Feder, 
of Agriculture sakė šio mė
nesio 8 dieną, kad katėm ir 
šunim yra sušeriama už 68 
milijonus dolerių kenuoto 
maisto į metus. Federacijos 
biuletinas sako: Britanijos 
kenuoto maisto produkcija 
dėl žmonių yra daug ma
žesnė, negu dėl kačių ir šu- 
nu.

Jei taip, tai Britanijoje 
daugiau rūpinamasi paten
kinti poreikius kačių ir šu- 
mi negu žmonių!

■ 1.1

1 ? J.' Bimba.. i

Įrengė požeminę 
hidroelektrinę

Gruzijoje, netoli Tkvarče- 
lio pietiniame pagrindinio 
Kaukazo kalnagūbrio šlai
te statoma neįprasta šach
ta. Tai šachta-hidroelektri- 
nė.

Anglies klodai šiame ra
jone yra kalnuose, kurie 
siekia 1500—1700 metrų 
aukščio. Čia pat gausu kal
nų Upių. -Todėl inžinieriai 
nusprendė šachtos tunelius 

j panaudoti pigiai elektros 
l energijai gauti. Viršuje te
kančios. Galidzgos upės van
denys bus leidžiami šachta 
žemyn. Hidroelektrinės tur
binos įrengiamos po žeme. 
Sunaudotas vanduo požemi
niais kanalais leisis dar že
miau, kur suks dar vieną 
turbiną. Inžinierių - projek
tuotojų nuomone, vandens 
spaudimo pakaks dar ir tre
čiai hidroelektrinės eilei.

Bendras požeminės hidro
elektrinės galingumas — 30 
tūkstančių kilovatų. Jos 
statyba atsieis tris kartus 
pigiau, negu įprastinė tokio 
galingumo hidroelektrinė 
Gruzijos sąlygomis.

“Pasaulis” 52 pėdų
Pan American Airways 

lėktuvais susisiekimo kom
panija pasaulinėje parodo
je, Briuselyje, turės globu- 
są 52 pėdų diametriniai. Jis 
pagamintas iš šilko ir gu
mos. Išpūtimas trunka virš 
pusvalandį ir įtalpina 180,- 
000 kubiškų pėdų pro.. .

Tą “pasaulį” išbandė 
New Yorko -International 
aerodrome pirmiau negu 
jis buvo suleistas ir pa
siųstas į Briuselį. Ant glo- 
buso .yra oro ,keliai .ir sužy
mėta 143 miestai. - n

u Baisioji vėžio liga ir kova prieš ją
Rašo gi) 

V. KUTORGA ir
Žemiau telpąs straipsnis 

yra paimtas iš žurnalo 
“Švyturio,” išeidinėjančio 
Lietuvoje. Straipsnis nepa
prastai įdomus, nes jis vaiz
duoja žmonijos pastangas 
vėžio ligai suvaldyti—ligai, 
kuri milijonus žmonių ir 
Amerikoje kas metai be lai
ko numarina.

Straipsnio autoriai iškelia 
aikštėn vieną labai įdomų 
faktą, būtent, kad jau prieš 
arti pusantro šimto metų 
lietuvis gydytojas Antanas 
Savickas Vilniuje buvo pa
ruošęs mokslinį straipsnį 
apie vėžio ligą. Nedaug 
kur pasaulyje tuomet apie 
U ligą buvo duodama žinių. 
Lietuvių tauta, iš tikrųjų, 
gali pasididžiuoti savo sūnų 
ir dukrų pasižymėjimais 
moksle praeityje; aišku, di
džiuojamės mes Tarybų 
Lietuvos mokslininkais, me
nininkais ir kitų sričių žy
mūnais ir šiandien.

Na, bet prašome skaityti 
gydytojų V. Kutorgos ir K. 
Rakausko straipsnį.

Laisvės Red,
■ ♦

Gydytojas, ilgu keistu 
drabužiu, o ne mūsų lai
kams įprastu baltu chalatu, 
apžiūrėjo ligonę.
—Sukietėjim’ais nemažas... 

Žiūrėk, o aplink po oda ir 
kraujagyslės raizgosi lyg 
vėžio kojos... Hmm... tikras 
vėžys — pašnibždomis pa
sakė savo mokiniui.

Taip senaisiais laikais 
gimė naujas ligos pavadi n i- 
iT/is. Žinoma, tas gydyto
jas ir nenujautė, kad šio 
vandens gyvūnėlio vardas 
bus šimtmečiais pabaisa 

K. RAKAUSKAS 
žmonijai, o gydytojų ir 
mokslininkų armijai — gal
vosūkis, ir dar koks!

Bet štai žmogus paskel
bia ir laimi karą prieš rau
pus, marą. Mūsų laikais at
ėjo ir tuberkuliozės eilė. 
Planetos šeimininkas tampa 
vis įžvalgesnis ir galinges
nis.

Ląstelių maištas
Pagaliau nustatoma, kad 

vėžys — tai liguistų ląste
lių (celių) audinys. Vėžio 
ląstelė — tai tartum nuo 
bėgių nušokęs vagonas, 
tempiąs į bedugnę visą 
traukinį.

O kaip atrodo vėžio ląste
lės atsiradimas dabartinio 
mokslo akimis? Kiekvienos 
ląstelės, kaip ir gyvybės iš 
viso, pagrindą sudaro bal
tymas. Auga ląstelė, nes jo
je kaupiasi naujas balty
mas. Jo audimą skatina 
šimtai šio proceso pagrei
ti ntojų — fermentų. Svei
ka ląstelė kvėpuoja, taip 
pat kaip ir visas žmogaus 
organizmas. Bet štai skvar
būs spinduliai, che minės 
medžiagos, kurių yra der
vose, kai kuriuose dažuose, 
ilgalaikiai uždegimai dirgi
na audinius. Jau žinomi 
keletas šimtų cheminių au
dinių, kurie žmogui arba 
laboratorijose gyvulėliams 
gali sukelti vėžį. Ląstelės, 
tartum gindamosios, ima 
pagreitintai, daugintis, pa
kinta jų baltymas ir fer
mentai. Tokia ląstelė kvė
puoja nesveikai, joje didėja 
rūgimas. Ir štai vienu mo
mentu ji virsta pikta vėžio 
ląstele.

Tokių sutrikusių ląstelių 
susibūrimai vadinami pik
tybiniais navikais. Kai jie 
perauga kraujagysles ar 
limfos takus, atitrukusios 
nuo vėžio ląstelės su krau
ju ar limfa gali patekti į 
kitas kūno vietas. Ten su
sidaro naujos, nenormalių 
ląstelių “kolonijos.” Negy
domas vėžys žmogaus kūne 
užkariauja vis naujas ir 
naujas pozicijas, apima gy
vybiškai svarbius organus, 
nuodija organizmą, ardo jo 
veiklą. Ir kai sutrinka ko
kio nors gyvybiškai svar
baus organo veikla, ligonį 
išgelbėti jau retai kada pa
vyksta. Kai kurios šitos li
gos formos ,jau daugeliu at
vejų sėkmingai gydomos. 
Vėžys — neužkrečiamas ir 
nepaveldimas. TSRS, JAV, 
Japonijoje ir kitose didelėse 
ir mažose šalyse naujų 
vaistų, naujų gydymo būdų 
ieško daugybė gydytojų, 
chemikų, biologų. Jie siekia 
artimiausiu laiku šią žmo
gaus nelaimę priremti prie 
sienos.

O Lietuvoj?
Aštuonioliktojo amžiaus 

pabaiga. Vilnius —- preky
bos, amatu ir mokslo mies- 7 v-
tas. Jame jau du šimtus 
metų veikia Akademija. 
1781 metais joje įsteigia
mas Collegium medicum— 
medicinos fakultetaą.

Šalta 1812 metų kovo mė
nesio 14 diena. Universite
to bibliotekos salė pilna 
žmonių. Už stalo — juodo
mis togomis apsisiautę pro
fesoriai, suoluose studentai 
ir miestelėnai. Tylu. Tik 
pakiliai skamba jauno vyro 
žodžiai. Jis lotyniškai dės
to disertacijos apie vėžį te

zes. Samprotavimai aiškūs 
ir naujoviški. Auditorija 
klausosi susidomėjusi.

Tuometinėj Rusijoj dar 
nė vienas medicinos dakta
ras šiuo klausimu negynė 
disertacijos. Ir taip^Ant'a- 
nūs Savickas tampa medi
cinos daktaru. Dirbti jis iš
vyksta į Ukmergę. Iki 1832 
m. Vilniaus Medicinos fa
kultete vėžio klausimais ap
ginama dar 11 disertacijų.

Lietuvos medikai vieni 
pirmųjų energingai stojo 
prieš vėžį Tuo teisėtai di
džiuojasi mūsų gydytojai. 
Bet medikų darbą nutrau
kia carizmo represijos. Už
daromas universitetas. • Ap
miršta mokslas.

Pasaulinės medicinos pa
žanga sunkiai pasiekė pa
prastą žmogų buržuazinėj 
Lietuvoj. Jeigu gydytojų 
trūko >aplamai, tai vėžio 
sptcialistų ypač. Juos buvo 
galima suskaičiuoti ant 
pirštų. Tik praūžus Didžia
jam Tėvynės karui, Tarybų 
Lietuvos poliklinikose atsi
rado užrašai: “Onkologijos 
kabinetas.” Didesni u o s e 
miestuose įsteigti onkologi
jos dispanseriai su ligoni
nėmis. O pernai Vilniuje 
įkurtas pirmasis Lietuvoje 
Onkologijos mokslo-tyrimo 
institutas.

Naujame Institute
Metai — mokslo įstaigai 

amžius daugiau negu trum
pas. Tačiau ir per trumpą 
laiką entuziastai nuveikia 
reikšmingus darbus.

Mes — didžiausiame res
publikos vivariume. Nar
vai narveliai, o juose triu
šiai, ' baltosios žiurkės, pe
lės. Ant lentelių marguoja 
užrašai: “Sarkoma perskie- 

pyta 1957 m. rugpjūčio 10 
d.” “Rentgeno spinduliais 
gydomos nuo 1958 m. sau
sio 3 d.,” “Preparatu Nr. 
5 pradėtos gydyti 1957 m. 
gruodžio 15 d.”

Šalimais laborantės iš 
narvelio žnyplėmis ima gy
vas žiurkes. Pastebėjusios 
mus, paaiškina:

—Šitoms “ligonėms” pa
skirti vaistai!

Nedideliame kabinete jų 
jau laukė vyresnysis moks
linis bendradarbis Stasys 
Keblas. Jis atidžiai apžiū
ri gyvulėlį, kurio šone, po 
oda iškilas gumburas.

—O kokiais vaistais gy
dote?

—Šį kartą preparatu Nr. 
9. Tai mūsų instituto che
mikų pagamintas vaistas. 
Jis beveik visai nekenkia 
gyvuliukų organizmui ir 
šiek tiek gydo vieną vėžio 
rūšį — sarkomą 45. Kai 
baigsim eksperimentus, ga
lėsim pasakyti, tiks ar ne 
šis preparatas žmonėms gy
dyti. Svarbius tyrimus 'at
lieka ir kiti skyriai.

Patofiziologijos laborato
rija. Joje įrengta moderni 
rentgeno ir elektros apara
tūra. Pats rentgeno spin
dulių kabinetas įtaisytas 
atskirame kabinete. Jis vi
sai nepanašus į įprastus 
rentgeno aparatus, naudo
jamus ligoniams peršviesti. 
Šitų 'aparatų spinduliais iš
bandomi drąsūs vėžio gydy
mo sumanymai. Einame to
liau...

Chemijos laboratorija — 
didelės traukos spintos, in
dais ir mėgintuvėliais ap
krauti stalai.

—Instituto medikams jau 
atidavėm kelis preparatus, 
—kalba Degutis. — Dirbti, 
tiesa, nelengva. Sritis nau
ja. Juk net didieji vėžio 

tyrimo institutai Europo
je ir Amerikoje cheminių 
vaistų prieš vėžį plačiau 
pradėjo ieškoti tik po antro
jo pasaulinio karo.
“Pistoletai,” “patrankos”... 

—prieš vėžį!
Nepagalvokit, kad juo

kaujame. Ne! Pistoletais 
ir patrankom tikrai gydo 
vėžį.

JAV, Teksaso Universite
to vėžio instituto gydyto
jams neliko jokios abejo
nės: pacientas sirgo gerklės 
vėžiu. Buvo dvi išeitys: na
viką tuojau išpiauti arba... 
paimti pistoletą ir... Tai 
nereiškė, kad ligoniui siūlė 
nusižudyti. Institutas turė
jo išbandęs pistoletą, kuris 
gydo. Jis užtaisomas pen
kiolika auksinių, radioakty
vių kulkų. Pistoleto vamz
dį gydytojas priremia prie 
naviko ir kulkas suvaro ne
giliai po oda. Jos visą mė
nesį spinduliuoja ir gydo 
naviką.

Vilniaus respublikiniame 
dispanseryje vienos palatos 
sesuo atskubėjo j telegamate- 
rapijos kabinetą. Laboran
tė pasuko vi-eną aparato 
{jungiklį.

—Ar paruošta patran
ka?.. Tuoj ateis ligonis.

—Galit vesti, jau laukiu! 
—ramiausiai atsako labo
rantė.

Po minutės ligonis jau 
patogiai guli po aparato 
vamzdžiu.

Tur būt, jau visiems aiš
ku, kad mes kalbame apie 
vieną vėžio gydymo naujo
vę. Grėsmingą “patrankos” 
vardą gavo didžiulis radiak- 
tyVaus kobalto spindulių 
aparatas.

—Tai geras dalykas, — 
sako dispanserio gydytojas 
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radiologas J. Zubovas. —■ 
Kada ją atvežė visiškai 
naują ji turėjo radioaktyvaus 
kobalto užtaisą tolygų 400 
gramų radžio. Tokio kie
kio užtenka 5 metams. Mū
sų “patranka” davė gerų 
rezultatų, gydant tiesiosios 
žarnos, šlapimo pūslės vėžį.

Leningrade į Ondokologi- 
jos instituto kliniką buvo 
paguldytas ligonis, sergan
tis stemplės vėžiu. Ilgai ne
svarstęs, profesorius nu
sprendė :

—Zondu į ligonio stemplę 
reikia įleisti radioaktyvių 
spinduliuojančių medžiagų 
cilinderėlį.

—Ką?! Radioaktyvūs 
spinduliai?! Tie patys, ku
riuos skleidžia atominės 
bombos?!

Profesorius susijaudinusį 
pilietį nuramino:

—Nebijokit, tai mažytis 
gumulėlis: stemplėj jis ke
letą minučių pašvitins ne
sveiką sienelę. Užtat būsibe 
sveikas.

Ir tikrai, baigus gydymo ’ 
kursą, ligonis pasijuto ge
rai.

Medicinos tarnyboje nu
kreipti į reikiamą vietą 
branduolinės energijos 
spinduliai ne žudo, bet gy
do. Jie ardo vėžio ląsteles 
ir grąžina žmogų gyveni
mui.

Tokių “patrankų,” “pisto
letų” kasmet bus vis dau
giau, o jų spinduliai tiesiu 
taikymu muš vėžio ląstelę. 
Pasaulyje daug inžinierių 
kuria gyvybę nešančius pa
būklus. Chemikai irgi dir
ba išsijuosę: juk reikia iš
rasti naujų vaistų prieš vė
žį! Suka galvas medikai, 
biologai, kol vienas didžiau
sių žmonijos priešų bus vi
siškai nugalėtas.



EUGENIJA TAUTKAITE '

Takais lakeliais į didį kelią
(Tąsa) Į PLATŲ KELIĄ

BALTOJO AUKSO ŠALYJE
z

Atėjo labai sunkios dienos, atrodė, kad 
Į ligonį tuojau suras ir nužudys. Draugai 

dėl jo labai jaudinosi. Nors ir buvo gau
ta žinia, kad mūsų proletarinė divizija 
greitai bus Vilniuje, bet pavojus Pilerio

• gyvybei vis didėjo. Buvo nutarta kreip- 
Į tis į Pilerio motiną, kad padėtų gelbėti 

sūnų, — paslėptų pas. pažįstamus ar gi
mines. Pas Pilerio motiną nuėjo Marytė 
Pelėdžiūtė-Rimšienė. Tačiau išdidžioji 
dvarininkė atsisakė bet kuo padėti, šauk
dama, kad ji jau nebeturinti sūnaus.

Sausio 5 dieną iš ryto į pagalbą kovo- 
, jantiems Vilniaus darbininkams atėjo 

Raudonosios Armijos lietuvių proletari
nė divizija, kuriai vado v a v o Feliksas 
Norvydas, o komisaru buvo Stasys Mic
kevičius (žuvęs Leningrade Didžiojo Tė
vynės karo metu). Tos dienos išvakarė
se kilo didžiausia panika.. Lenkų ponai 
smarkiai pabūgo ir bėgo be atodairos iš 
Vilniaus, šaukdami: “Panovie, na Lent- 
varovo!”

Ne mažiau pabūgo ir lietuviškieji po
nai su Smetona ir Voldemaru priešaky
je. Tuo metu Vilniuje dar veikusi va
dinama Lietuvos taryba taip pat tarėsi 
su Antante, kaip išsigelbėti nuo revoliu
cijos ir valdyti Vilnių. Bet ir jų planai 
iširo, jie irgi pabūgo ir, bėgdami iš Vil
niaus, šaukė: “Vyrai į Kauną!“ Taip 
ir liky? atmintyje tie istoriniai pajuokos 
šūkiai.

Nemaža baimės teko patirti ir kaizeri
niams vokiečiams, kurie jau iš anksto 
buvo pradėję ruoštis namo, nes ir Vokie
tijoje tuo metu kilo revoliucinis judėji
mas. Dalis okupantų kariuomenės buvo 
likusi Vilniuje saugoti lenkų ir lietuvių 
ponus. Tačiau pamatę, kad padėtis be
viltiška, vokiečiai, palikę dievo valiai sa
vo globojamuosius, išdūmė, kiek kojos 
neša, gelbėdami vien savo kailį.

Sausio 5-toji — neužmirštama diena: 
senasis lietuvių Vilnius pagaliau tapo 
laisvu tarybiniu miestu. Ant Gedimino 
kalno suplevėsavo raudona kovos ir per
galės vėliava. Vilnius perėjo į savo tie
sioginio šeimininko — darbininkų ir var
gi ngų j ų va Is t i eč i ų—rankas.

Sunkiai iškovota laisvė kainavo daug 
brangių aukų, kraujo, ašarų . Prieš mū
sų akis šiurpus vaizdas: Vilniaus gele
žinkelininkų klubo didžiojoje salėje guli 
pašarvoti mūsų brangūs draugai, kurie 
viską, net ir savo gyvybe, atidavė revo
liucijai. Žiūri ir negali patikėti, kad 
jau niekad šioje salėje nebeskambės aist
ringa, visus jaudinanti, uždeganti šime- 
levičiaus kalba. Jo gražiame veide su
stingęs ramumas, užmerktos akys nebe- 
svaido ugninių žaibų. Aukšta kakta ly
gi ir rami, tik iš kairiojo smilkinio nu
tįsęs rausvas uždžiūvusio kraujo siūlelis. 
Prie Veržbickio karsto stovi žmona ir ke
turi maži vaikai, kurie žiūri i lankančius 
žmones, lyg dar gerai nesuprasdami to 
baisaus siaubo, įvykusio jų gyvenime. 
Kituose karstuose taip pat gerai pažįs
tamų, dar taip neseniai kartu kovojusių 
mūsų draugų palaikai. Jų apmirusiuo
se veiduose — kažkas didingo, didvyriš
ko, atkakli, viską įveikianti geležinė va
lia ir mirtina * neapykanta vergovei ir 
priespaudai.

Penki raudoni karstai. O-šeštajame— 
dar viena auka. Tai Bonifaco Veržoickio 

„ brolis, kuris nedalyvavo revoliuciniame 
judėjime. Jis tik buvo pas brolį tuo me
tu, kai įsiveržė lenkų legionieriai, ir pro
testavo prieš jų žiaurumus. Jis ryžosi 
apginti brolio šeimą, vaikus, bet sužvė
rėję legionieriai puolė jį mušti. Šis žmo
gus niekad anksčiau netikėjo, kad lenkai, 
“inteligentai,” gali taip elgtis, tačiau 
greit įsitikino, jog teisus buvo jo brolis 
revoliucionierius, nes skirtumą žmonių 
tarpe sudaro ne tautybės, o klasės. Jis 
mirė lenkų legionierių nukankintas.

Sausio 8-tąją iš Varnų gatvės į Jur
gio prospektą lėtai slinko gedulinga ei
sena. Vilniaus darbininkai savo ranko
mis nešė aukštai iškėlę kritusių kovotojų 
karstus. Juos lydėjo tūkstantinė darbo 
žmonių minia. Mūsų didvyriai buvo pa
laidoti Katedros aikštėje, toje vietoje, 

• kur kadaise, caro laikais, stovėjo carie- 
nės Jekaterinos Il-sios paminklas, o po 
karo bebuvo * likęs tik jo pjedestalas. 
1919 m. balandžio mėn., kai i Vinių už
grobė Pilsudskio kariuomenė, komunarų 
kūnai buvo iškasti. Kai kuriuos atsiėmė 
giminės, o kitus nežinia kur užkasė.

Platūs keliai atsivėrė darbininkų jau
nimui į darbą, į mokslą, į kultūringą po
ilsi. Per mėnesį iš mažo komjaunuolių 
būrelio išaugo masinė darbininkų ir var
gingųjų valstiečių jaunimo organizacija.

Vilniaus komjaunimo organizacija iš
rinko savo vadovaujantį organą — kom
jaunimo Vilniaus miesto komitetą, kurį 
sudarė pirmininkas vilnietis darbininkas 
Saliamonas Alperavičius (vėliau, n u o 
1927 m., jis dirbo Gorkio mieste inžinie
riumi), sekretorė Aldona Matulaitytė ir 
trys komiteto nariai. Varnų gatvėje Nr. 
3, kur anksčiau buvo lenkų gimnazija, 
susikūrė darbininkų jaunimo klubas. 
Prie klubo.buvo suorganizuota dramos 
sekcija, politinio lavinimosi ratelis ir kt., 
rengiamos paskaitos, mitingai, spektak
liai, šokiai.

Komjaunimo Vilniaus miesto komiteto 
nutarimu man ir dar keliems komjau
nuoliams buvo pavesta pasiruošti darbi
ninkų jaunuomenės rūmu atidarymui. 
Per Lietuvos Komunistų partijos CK sek
retorių Romualdą Pilerį, kurį laimingai 
pavyko paslėpti nuo legionierių, gavome 
puikiu baldų, 'aksominių kilimų, takų, di
džiulių veidrodžių. Tais baldais išpuošė- 
me keturis erdvius kambarius, paskirtus 
ir šokiams. Jauni darbininkai netikėjo, 
kad tie išpuošti kambariai, tos visos gro
žybės priklauso jiems. Pradžioje jie ne
drįsdavo atsisėsti ant pliušinių kėdžių 
ii1 stengdavosi vaikščioti tik plikomis 
grindimis, kad nudėvėtais batais netektų 
mindžioti aksominių takų.

Vilniaus komjaunuoliai padėjo orga
nizuoti komjaunimo kuopeles ir provin
cijoje. Vasario mėnesį susikūrė komjau
nimo kuopelės Naujojoje Vilnioje, Šir
vintose. Būtinai reikėjo sudaryti tokį 
organą, kuris vadovautų ne tik miesto, 
bet ir provincijos komjaunimui ir kurtų 
naujas komjaunimo organizacijas visoje 
Lietuvoje. Toks centrinis vadovaujantis 
organas — Laikinasis Centro Biuras su 
Juozu Greifenbergeriu priešakyje — bu
vo sudalytas iš Vilniaus komjaunimo or- 
gąnišacijos 'aktyvo. Į tą biurą dar įėjo 
Zanderis Nionia (Pesickis).

Laikinasis Centro Biuras pirmame sa
vo posėdyje priėmė šiuos nutarimus: L 
plėsti komjaunimo organizacinį ir polit- 
masini darbą Vilniuje, 2. užmegzti ry
šius su kaimu ir ten kurti komjaunimo 
•organizacijas, 3. užmegzti ryšius su Kau
no Lietuva (taip mes vadindavome vieto
ves, kur dar nebuvo sudaryti Tarybų 
valdžios organai) ir ten kurti nelegalias 
komjaunimo kuopeles, 4. leisti centrinį 
organą — “Jaunąjį proletarą” — lietu
viu, rusu ir lenku kalbomis.

(Bus daugiau)

Reikia

Pas mus
Ekskavatorius kasa ir kasa 
Ligi vidurio žemę iškas !
O čia dryksta berželio kasos,
O čia nulenkė eglė šakas;

Ją per naktį apdribo, apsnigo, 
Apkrito sniegu -kaip vata— 
Ir stovi dabar ji kaip knygoj 
Paveikslėly gražiai nupiešta.

Kranas ritmiškai kelia ir kelia 
Plytas ir kitus sunftVmus.
O čia krykščia vaikai prie kelio-— 
Jie greit apgyvens šiuos namus.

Šalnoją, o raumenys kaista,
Bet užtai daug šviesų sumirgės: 
Mes išėjom iš palšo raisto 
Ir atėjom lig Nemuno HES!

Čia pat pakabintas plakatas, 
Paprasčiausias—Pasauliui Taika! 
Jums linkiu aš sėkmės ir sveikatos, 
Jums—šauni darbininkų talka!

. ■ ..... . y-"
Tiesa juk pasaulį supurto— 
Tada ir gyventi smagu.
Mūsų visas didžiausias turtas— 
Milijardas darbo draugų!

Palydovai kosmosu skrieja
O taikos manifestai žeme—
Tai Spalio keliai čia tikrieji, 
Jie dabar pačiame gražume!

žvelgiu—ir toliau karkasai, 
Bus ir ten pastatyta kažkas. 
Ekskavatorius kasa ir kasa, 
O kranas kilnoja rankas.

Antanas Miškinis
Vilnius
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ALKANOJI STEPĖ 
PASOTINTA

Niekur taip greitai žmo
gus neužmezga pažinties, 
kaip kelionėje. Ypač lėktu
ve. Greta mūsų Samarkan- 
de prisėdo pagyvenęs, bet 
dar jaunų judesių uzbekhs. 
Akim nusekęs į mūsų prie 
stiklo priglaustas galvas 
ir žemyn įsmeigtus žvilgs
nius, kaimynas prabilo.

— Gėritės Alkanąja^ ste
pe? Jos jau nėra,
keisti pavadinimą. Kodėl? 
Pasiklausykit.

Gal ne viską gerai supra
tome, gal kai kurios detalės 
ir išdilo iš atminties, bet ką 
prisimename, dalijamės su 
jumis.

Tarp Samarkando ir Uz
bekijos sostinės Taškento 
nuo amžių guli didžiulė ly
guma. Ji galėjo išmaitinti, 
apvilkti šimtus tūkstančių 
žmonių. Uzbekai, kazachai 
mėgino šioj stepėj apsigy
venti, bet nė vienas jų neiš
laikydavo. Apie juos kalba 
baltuoją arklių, kupranuga
rių kaulai, sugriuvusios ki- 
bitkos. Stepei trūko vieno 
vienintelio — vandens. O 
jis, gaivinantis, gyvybę tei
kiantis vanduo, tekėjo gre
ta, Sir-Darjos upe, skalavo 
šiaurinę ir rytinę stepių da
lį. Šimtus metų dechanai 
(taip Vidurinėje Azijoje 
vadinami valstiečiai) suko 
galvą, kaip priversti upę 
pagirdyti išdžiūvusią, 
trokštančią stepę. Iš kartos 
į kartą sklido legendos apie 
didvyrius, verkiančius kal
nus, girdančius Alkanąją 
stepę. >’ ■ '
SENOS NEPAVYKUSIOS 

PASTANGOS
Mėgino Alkanąją- stepę 

pagirdyti caro vyriausybė. 
1874 metais prasidėjo Kauf- 
mano kanalo kasimas. Dir
bo septyniasdešimt tūks
tančių žmonių. Septynių 
metų darbas nuėjo vėjais — 
iškastu kanalu vanduo ne
tekėjo.

Dar po kelių metų Alka
noji stepė suviliojo caro 
šeimos narį Nikolajų Kons- 
tantinovičių Romanovą, še
šerius metus jis statė “Ba
chai’ aryko” kanalą. Triukš
mingai paleistas vanduo 
jau pirmąją dieną prasiver
žė pro krantus, ir Alkanoji 
stepe vėl liko alkana, trokš
tanti, sausringa.

Ir vis dėlto caro valdžiai 
pavyko per vienuolika metų 
nutiesti 35 kilometrų kana
lą. •

NEI LAIMĖS, NEI 
, DŽIAUGSMO

Į pokalbį įsiterpia dar vie
nas keleivis — inžinierius 
irigatorius.

— Beveik per penkiasde
šimt metų caro vyriausybei, 
pavyko sudrėkinti vos ape 
trisdešimt šešis tūkstančius 
hektarų. Tik pusė tos že
mės brandino medvi 1 n ę. 
Abipus kanalo caro valdžia 
daugiausia apgyvendino ka
rininkus, valdininkus, buo
žes. Ta proga išleistas Ni
kolajaus II įstatymas skel
bė, kad valdiškose drėkina
mose žemėse gali apsigy
venti visų krikščioniškų ti
kybų rusų piliečiai, turį ne 
mažesnį kaip tūkstančio 
rublių vertės turtą, • Vieti
niai dechanai — kazachai, 
uzbekai nesidžiaugė nau
juoju baltojo caro įstatymu. 
Alkanąja, stepe tekantis 
vanduo n e i laimės, n e i 
džiaugsmo jiems nesuteikė. 
Dauguma drėkinamos že
mės buvo caro šeimos nario 
Romanovo rankose. Kiek jie 

( norėjo, tiek lupo nuomos iš.

Rašo S. Bistiickas ir V. Miniotas
-kazachų, uzbekų. Šie vargo,! 
triūsė, gaudavo tiems lai
kams gausų 8—10 centnerių 
medvilnės derlių. Tačiau 
baltasis auksas dechanu. ne- 
džiugino, nes jų rankose lik
davo tik trupiniai.

JAUDINA VISUS 
KELEIVIUS

Alkanoji stepė jaudina 
beveik visus keleivius. Tai 
vienas, tai kitas priduria 
žodį ir vaizdas vis labiau 
aiškėja.

... 1918 metai. Priešai iš 
visų pusių supa jauną Tary
bų respubliką. Suįrutė, ba
das, šaltis slegia Tarybų 
Rusiją. Petrogrado, Mask
vos darbininkai gauna per 
dieną po 100 gramų duonos. 
Vladimiras Iljičius Leninas 
užimtas tūkstančiais svar-

jaunas, stiprus, gražus jau
nuolis Farchadas. Jaunasis 
statytojas, parimęs ant ket- 
menio koto, žvelgė į puto
jančias bangas ir galvojo 
apie savo švelnią, kaip ryt
mečio rasos lašelis rožių la
peliuose, mylimąją Sirin. 
Galvojo, bet paprastai pa
siekti merginos negalėjo. 
Įstatymas reikalavo, kad 
jaunuolis užkariautų savo 
mylimosios širdį. Farcha
das užsimojo didžiam žy
giui — pagirdyti Alkanąją 
stepę. Jaunuolis kreipėsi į 
šniokščiančią, ūžiančią upę:

TEGU ŽYDI ČIA 
ROŽIŲ KERAI

— Kam tu vargsti, taip 
toli nešdama savo vande
nis? Sustok, pagirdyk Alka- 
nąją stepę, įkvėpk jai gyvy-!

bių reikalų,, bet nepamiršta bę, tesužydi čia rožių kerai, 
senos uzbekų, kazachų sva- Nepaklausė upė Farcha-
jonės padaryti Alkanąją 
stepę derlingą. li9T8 metų 
gegužės septynioliktąją di
dysis vadas pasirašo dekre
tą apie drėkinimo darbų 
Turkestano krašte organi
zavimą; dekretas išskiria 
jiems 50 milijonų rublių. Į j 
Alkanąją stepę važiuoja 
įvairių tautybių žmonės. 
Prie laužų, nedidelėse pala
pinėse, dažnai be vandens, 
su menka technika kaza
chai, uzbekai, rusai ir toto
riai, korėjiečiai ir kirgizai 
atkariauja iš stepės hektarą 
po hektaro. Dabar jau pa
girdyta daugiau kaip pora 
šimtų tūkstančių hektarų 
žemės. Ten, kur kadaise 
saulė kepino arklių ir kup
ranugarių griaučius, įsistei
gė beveik dvidešimt tarybi
nių ūkių, arti šimto trisde
šimt kolūkių, dvidešimt 
mašinų - traktorių stočių. 
Baigiantis penktajam penk
mečiui, Alkanosios stepės 
žemdirbiai davė valstybei 
maždaug tiek medvilnės, 
kiek priaugina visas Pakis
tanas.

PAGIRDYTA STEPĖ
— Dabar uzbekai retai 

kada naująsias žemes vadi
na Alkanąja stepe, — sako 
inžinierius. — Tai Giulista- 
nas----- rožių žemė. O kaip
Alkanoji stepė pasikeis, kai 
bus visiškai baigtas 1954 
metais partijos ir vyriausy
bės paruoštas generalinis 
puolimas prieš Alkanąją 
stepę. Per šį penkmetį mes 
turime įsisavinti 200 tūks
tančių hektarų, o mūsų kai
mynas — Kazachstanas — 
100 tūkstančių hektarų že
mės. Vien šiemet mes su
drėkinsime beveik du kar
tus daugiau žemės, negu ca
ro valdžia sugebėjo įveikti 
per pusšimtį metų.

Į DANGŲ KAKLUS 
TIESIA FABRIKŲ 

KAMINAI
Žvelgiame į apačią. Gene

ralinis puolimas vyksta. 
Kur bepažvelgsi — į visas 
puses nutiesti kanalai, ka
naliukai, nauja geležinkelio 
linija, juoduoja asfaltuotos 
plentų juostos. Į dangų sa
vo ilgus kaklus tiesia naujų 
medvilnės valymo fabrikų 
kaminai. Iki 1960 metų jų 
bus keliasdešimt. Per kal
nus, stepes elekros tiekimo 
linijom teka elektra į Alka
nąją stepę. Jai srovę teikia 
Farchado hidroelektrinė.

...Smarkiai ūždama, puto
dama Si-Darja steigiasi iš
trūkti iš kalnų, uolų nelais
vės. Pagaliau, įveikusi pas
kutines uolas, upė prasiver
žia į Alkanąją stepę ir pa
sipūtusi teka į Aralo jūrą, 
net lašelio’ vandens neduo
dama trokštančiai, suskir
dusiai žemei. Atėjo prie uolų ,

Šeimininkėms
BANANTŲ DESERTAI * *

Bananės yra skanus ir 
gana geras maistas — ge
ras suaugusiems, seniems ir 
mažiems. Geriausia yra 
valgyti naturališkai suno
kusias ir be jokių pridėčkų. 
Bet kadangi mūsų žmonės 
mėgsta įvairumą, tai jos 
gana tinka ir paįvairinti su 
daugeliu produktų.

Čia paduosiu kelis paįvai
rinimus, pasirinkti, kas ‘ 
kam geriau patinka. Šiems, 
receptams imu po porą 
nanių, kiekis taikomas 
rai žmonių. Jei reikia, 
dauginkite.

Supiaustyk riekelėm
nanes, apibarstyk cukrum, 
curry milteliais, patarkuo
ta lemono žieve ir aplaistyk 
sunka. Pakepk karštame 
pečiuje apie 10 minučių.

Sutaisytos tropiškai
Turėk šviežio, sutarkuo

to koknuto puodelį. Supiaus- 
čius bananes, apvoliok kok- 
n&tu, kad gerai apsiveltų. 
Sumaišyk pusę puodelio me- v 
daus su tiek pat pineappli- 7 

į sunkos, užpilk ant bananių. 
Turėsi skanų desertą. Tin
ka svečiams pavaišinti die
nos

ba- 
po- 
pa-

ba-

do, nei visagalio Alacho bal
so. Tada Farchadas ėmė 
versti akmenis, mėgino už
tvenkti piktąją Sir Dar ją. 
Legendų didvyriui tai ne
pavyko padaryti. Atėjo ta
rybiniai žmonės ir tie Far- 
chado uolomis pastatė už
tvanką, sutramdė pasipūtė
lę upę. Ji ir šviečia stepėje 
naujų laikų farchadams, ir 
girdo žemę, ir brandina 
medvilnę, nokina vaisius.

VIRŠ BALTUOJANČIŲ 
NAMŲ

Lėktuvas skrenda vir
šum baltuojančių, lygiais, 
tiesiais kvadratais išsidės
čiusių namų — naujas mies
tas atgijusioje žemėje. Bu
simąjį Alkanosios stepės 
administracinį centrą uzbe
kai pavadino Jangi E r —- 
Naujasis gyvenimas.

ar vakaro laiku.

Philadelphia, Pa.
Mūsų ligonės

Smarkiai susirgo Mrs. M. 
fYonlis arba M. Milienė. Ji 
gyvena po num. 6544 N. 5th 
St.

Taipgi serga C. Mattis, 
tik sugrįžo iš ligoninės. Ji 
gyvena po num. 6067 Up
land St.

Linkiu ligonėms greitai ir 
pilnai susveikti.

New Jersey naujienos
šeštadieni, balandžio 12- 

tą, įvyko sėkmingas pokylis 
pagerbimui drg. Aleksand
ro Skairiaus. šis pokylis 
bus ilgai atminčiai, kadan
gi buvo imami judami pa
veikslai ir įrekorduotos kal
bėjusių kalbos, kas yra re
tenybė lietuvių parengi
muose, ir galima sakyti, 
kad tai pirmas taip įrekor- 
duotas parengimas.

Paveikslus ir kalbas į re
kordą vo A. Skairiaus sū
nus. Progai pasitaikius, šis 
garsinis judis bus parodytas 
didesniame pare n g i m e. 
Kalbėjusių buvo vidutiniai. 
Svečiai, kurių buvo apsčiai, 
irgi buvo suįdominti šiuo 
taip svarbiu nuotykiu.

Šį pokylį suruošė Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
Trečioji Apskritis, kuri jau 
kelintą pasižymėjusį savo 
narį pagerbia. Svečių bu
vo ne tik iš New Jersey, 
bet gražus būrys ir iš 
Brooklyno. Jubiliatui įteik
tas gražus laikrodis kaip 
dovana atminčiai. Lillian 
Novak pagamino didelį tor
tą su užrašu “Gerų linkėji
mų, drauge, jūsų darbe.”

Dalyvavo visa draugo A. 
Skairiaus šeima ir anūkai.

Parengime dirbo: Vaičio- 
nienė, L. Novak, Makutė- 
nienė, Poškus, Anuškis, Žu
kas. Gaspadinės: Kudir
kienė ir Gasparai tienė. J. 
Grybas su Tadu Kaškevi- 
čium, pianu palydint Žu
kui, sudainavo kelias dai
nas. Pasibaigus programai, 
svečiai ne taip greitai išsi
skirstė, su pokalbiais ir sa
vomis lengvomis dainomis 
pasiliko iki vėlumos. Ačiū 
visiems, kurie tik kuo pri
sidėjo prie šio sėkmingo pa
rengimo. Ačiū ir visiems

atsilankymą

Draugas Pranas Shimkus, 
pasižymėjęs progreso dar
be, Arlington, N. J., rim
tai serga. Jo sveikata žy
miai pašlijusi, ir jisai tai 
jaučia. Jo gyvenimo drau
gė Felicija ir vaikai tuo su
sirūpinę.

F. Shimkus yVa daug dar
bo įdėjęs pažangiam Har- 
risono ir Kearny lietuvių 
darb. judėjime. Sveikas 
būdamas dalyvaudavo kon
ferencijose ir visuose di
desniuose parengi m u o s e. 
Jo gyvenimo draugė pri
klausydavo buvusiam Sietyy 
no chore. Jisai yra pe? 
daugelį metų LDS 168-tos 
kuopos finansų sekretoriu
mi. žodžiu sakant, jis bų-t“ . 
vo tas kertinis akmuo, ku
riuo rėmėsi progresyvus lie- - 
tuvių judėjimas. Tad linkiu 
draugui Franui Shimkui Ii- • 
gą nugalėti ir vėl būti svei
kųjų tarpe.

Senas Jonas, irgi vietos 
veikėjas ir geras Laisvės 
rėmėjas, randasi ligoninė-

teko patirti, bet jeigu žmo
gus patenki į ligoninę, tai 
turi būti tam rimta priežas
tis. Jonas jau senyvas žmo
gus ir senas mūsų judėjimo 
veteranas. Tad, Jonai, nu
galėkite nesmagumus ir vėl 
būkite sveikųjų tarpe.

Ramoška, newarkietis, ir
gi ištiktas nelaimės ir to
dėl jo nebuvo A. Skairiaus 
parengime.

Kai tik susitinki draugus' 
iš kolonijų, tai vis išghfei 
nusiskundimų su ^sveikata*, 
Senstame ir su senatve su* 
si tinkame visokių nemalo
numų; Pilietis

I

K

V

$

A t

■4

K



Cleveland, Ohio
7

f \ L.D.S. 4-tos Apskrities 
reikalai

Metinė Apsk. konferenci
ja įvyks bal. 20 dieną L.D.S. 
Klubo svet., (9305 St. Clair 
Ave., Cleveland, Ohio. Pra
džia 10 vai. ryte. Visoms 
Apskrities kuopoms apie tai 
pranešta laiškais ir reikia 
tikėtis, kad visos kuopos 
prisius po pilną delegatų 
skaičių. Visiems L.D.S. na
riams suprantama svarba 
konferencijų, o net ir pa
prastų kuopų susirinkimų 
po visų sėkmingų laimėjimų 
teismuose, nes tose sueigo
se iškyla iniciatyva veiki
mui, kad L.D.S. nevilkinant 
iškelti iki tos aukštumos, 
kurioje jis buvo prieš tuos 
nepamatuotus užpuolimus.

L.D.S. 55 kuopa ne juo
kais rengiasi prie L.D.S. 
Seimo, kuris įvyks pradžio
je liepos mėn. Pittsburghe. 
Kad kuopos delegatams ne
reikėtų pėkščiuoti į Pitts-

mogas sukėlimui delega
tams kelionėms lėšų! Viena 

^pramoga įvyko kovo 8 d., 
kuri buvo sėkminga, o kita 
rengiama bal. 26 d., irgi 
Klubo svet. Bus pateikta 
puiki vakarienė, pradžia 6 
vai. vakaro. Rengėjai prašo 
visų tikietus įsigyti iš kal
no. Jų galite gauti pas ren
gimo komisiją (drg. J. Ei
tučio vad o v y b ė j e), ar 
L.D.S. Klube. Po vakarienės 
tęsis šokiai prie P. Pleikio 
orkestro.

Vienas iš svarbiausių 
L.D.S. 55 kp. susirinkimų 
įvyks geg. 7 dieną, kuriame

visų kuopos narių pareiga 
dalyvauti, šiame sus. bus 
pravesti balsavimai Centro 
Komiteto, nuo kurio, žino
ma, daug priklausys Susi
vienijimo bujojimas, o taip
gi bus ir delegatų rinkimas 
į būsiantį seimą, kuris įvyks 
7—8 ir 9 dd. liepos Pittsbur
ghe.

L.D.S. Bowling 
turnamentas

Su mūsų L.D.S. Klubo pa
rama Clevelandas pasiųs 
penkis, gerai patyrusius bo- 
lininkus dalyvauti turna- 
mente, kuris įvyks Geg. 16, 
17, 18 dd. Chicagoje.

Nėra abejonės, kad jie 
parsiveš vieną iš didžiausių 
trofiu, kokios bus duodamos 
šiame turnamente. Bolinin- 
kų entuziastai rengia jiems 
išleidimo pobūvį, k u r i s 
įvyks geg. 3 d., Klubo svet., 
6 vai. vakare. Visi buvę ir 
dar esanti L.D.S. 201 kp. 
nariai bus specialiai į šį po
būvį pakviesti, bet nuo to, 
žinoma, neatsiliks senesnie
ji, todėl tikimasi turėti ga
na skaitlingą sueigą.

Gegužės 4 d., irgi Klubo 
svet., įvyks L.D.D. 15-tos 
apskrities konferencija. Tai 
irgi nemažos, svarbos klau
simas. Kiek žinoma, Drau
gija irgi rengiasi prie suva
žiavimo. Apie apskr. konfe
renciją, tikiu, kiek smulkiau 
praneš Apskr. komiteto 
sekr., o apie suvažiavimą 
turėtų kiek plačiau infor
muoti Centro sekretorius.

Užbaigę visus reikalus 
svetainėse, pradėsime rū-

Rochester, N. Y.
Balandžio 9 d. įvyko Mo

terų Klubo susirinkimas.

pintis mūsų piknikais. Šių 
metų pirmas piknikas įvyks 
birželio (June) 1-mą dieną. 
Jį rengia L.D.S. 55-ta kuo
pa. Jis jvyks Clevelando ir Į į).u;g draugių dalyvavo, 
apylinkes lietuviams gerai I Labai malonu, kad draugės 
žinomoje vietoje —1 Jasūno ! ianj<0 susirinkimus. Pasiro- 
piknikų darže ant 422 kelio mūsų klubietės ge-
tarpe Welshfield ir Park
man (buvusioje Rūbų vie-

r ai darbuojasi.
Apsvarsčius beganė i u s 

j žebrys i reikalus, buvo svarstyta at-
: einantis Lietuvių Literatū- 
! ros Draugijos suvažiavi- 
i mas. Nutarta pasiųsti pa- 
' sveikinimą su finansiška 
' parama. Nutarta surengti 
į pikniką pas Elzbietą Duo- 
i bienę gražiame jos. sodelyje 
j kaip tik oras atšils.

Mūsų ligoniai
Draugas J. Stančikas pul

si operetė i damas labai užsigavo koją
I • 1 T" . • « —

LMS Pirmosios Apskrities 
reikalais

■K”
LMS Pirmosios apskrities 

konferencija įvyks gegužės 
24 d. Mildos salėje. Kadan
gi parengimų daug ir visi 
sekmadieniai užimti, tai 
konferencija įvyks šeštadie
nį ir prasidės 10 vai. ryto. 
Antroji sesija bus 1 vai. po-

Detroit, Mich.
Nepaprasta nauj iena

1

Gerinkime ir Platinkime

LAISVE
Laisvė yra leidžiama du kartu į savaitę

Išeina antradieniais ir penktadieniais
Laisvės kaina Jungtinėse Valstijose

$9.00 Metams, $5.00 Pusei Metų

Kanadoje $10.00 metams
Lietuvoje $12.00 metams

Pavienė kopija 10 centų

Suretinus Laisvės išleidimą, visas Laisvės personalas 
rūpinasi jos gerinimu bei tobulinimu literatūriniai ir 
technikiniai. Prašome bendradarbių padėti mums šiuo 
atžvilgiu, suteikiant gerų informacijų iš lietuvių judė
jimo šioje šalyje 'ir kitais įdomiais klausimais.

Darbuokimės Platinimu Laisvės
širdingai dėkojame ilgamečiams Laisvės platintojams 
ir maloniai prašome visų dabar juo labiau darbuotis 
jos platinimu. Dabar Laisvė išeina didesnė puslapiais 
ir turtingesnė raštais. Ji bus skaitytojų namuose veid
rodis svarbiųjų pasaulinių įvykių. Pasirūpinkim, kad 
ji pasiektų kuo daugiausia namų.

Rūpinkimės Laisvės Išlaikymu
Prašome kolonijų veikėjų visur rūpintis Laisvės išlai
kymu. Prašome ruošti pramogas, kur galima ant di
desnės skalės, o kur negalima turėti didesnių paren
gimų rcngkite ir mažesnius. Visi žinome, kad prie da
bartinės brangenybės, kad ir suretinus Laisvės išleidi
mą, finansine parama reikia rūpintis. Rūpinkimės ir 
darbuokimės, kad Laisve gyvuotų.

Laisve Eina J Lietuvą
Liisves kaina į Lietuvą dabar tik $12 metams. Gi kul
tūriniams santykiams pagerėjus tarp Amerikos ir So
vietų Sąjungos, laikraščių persiuntimas eis reguliariai. 
Tad užsakykite Laisve savo giminėms ar draugams 
į Lietuvą.

Laisvės antrašas:
LAISVE

110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.

Worcester, Mass.
OPERETE

“KADA KAIMAS 
NEMIEGA”

Aido choras jau pasinio 
šęs suvaidinti 20 d. balan-; 
džio, 2 vai. popiet, 29 Endi-I 
cott St., operetę “Kada kai-į 
mas nemiega.” I 
yra gražus trijų aktų vai-i ir ranką. Jau trys savaitės 
dinimas su daug gražių i gydosi namie.
liaudies dainų dainelių. I Aplankėme draugą V. 
Mokytojas Jonas Dirvelis,i Kazlauską, kuris randasi 
choristės ir choristai įdėjo' lola sanatorijoje. Jis yra 
daug
Buvo draugiška ir graži ko
operacija per visas pamo
kas. Nors trūkumų buvo iš 
priežasties susirgimų nuo 
peršalimų šios žiaurios žie- 

| mos metu, bet pamokos vis- 
I vien buvo pasek m i n g o s . 
!Choristai ir mokytojas neį- 
i kainuojamai daug energijos 
j ir darbo įdėjome kaipo dar- 
I bo žmonių saviveiklos me
ro grupė.

Todėl čia prašau mūsų 
plačios visuomenės užgirti 
mūsų darbą savo atsilanky-! 
mu. O mes jūsų lauksim | 
ir jums dainuosim:

“Gražių dainelių ■ j
“Gražiu dainelių daug girdėjom 
Tyluoju vakaro laiku. 
Bet kai j tolį jas lydėjom, 
Nebuvo liūdna, nei klaiku.”

Kadangi jau pavasaris, 
tai bus smagu visiems va- 

| žinoti per žaliuojančius lau- 
Ikus tais keliais, kurie veda 
jį 29 Endicott Sv. Užtikri- 
jnam, kad sugrįšite su daug 
j gražių prisiminimų, . kurių' 
i ilgai neužmiršite. Lauksi- 
I me! J. M. S.

įdėjo lola sanatorijoje.
jai pašvęsto darbo.. Laisvės, Vilnies ir Liaudies

Balso skaitytojas Atsinauji
no Vilnį ir paaukojo po do
lerį Laisvei ir Vilniai. Tai 
labai draugiškas žmogus. 
Mes linkime jam geriausios 
sveikatos.

Buvo susirgęs G. Švedas, 
bet dabar jau jaučiasi ge
riau.

Serga L. šlekis.
Visiems ligoniams vėlina

me greitai pasveikti ir nie
kad nebesirgti.

L. Bekis

Konferencijai pasibaigus, 
bus vakarienė ir įdomi pro
grama, kurią išpildys jau
ni menininkai, čikagiečiai 
ir iš toliau.

Šių metų konferencija tu
rėtų būti skaitlinga delega
tais ir pavieniais meninin
kais. Apskrities komitetas 
turi labai daug naujų pla
nų meno veiklos pagerini
mui ii’ pakėlimui. Tie pla
nai paliečia tiek Sąjungos 
vienetus, tiek pavienius me
nininkus.

Todėl, būkite geri, pašvęs
kite šeštadienį, gegužės 24 
d., dalyvaukite konferenci
joje. Taipgi būtų malonu 
susilaukti konferencijai pa
sveikinimų su finansine pa
rama. J. D. Bendokaitis

Lewiston, Me.
Laisvietis John Wasvill 

įsu žmona svečiavosi Los 
i Angeles, Calif., pas sūnų, 
■4 savaites. Apsilankė ir 
■ Hollywood mieste, tai yra 
i judamųjų paveikslų g'amy- 
:bos centre. 1

Sūnus yra vedęs ir myli 
• ten gyventi. Turi mažą 
mergaitę. Dirba gerą dar

ybą. Duktė ištekėjusi ir vy- 
įras nuolatiniai dirba. Tu- 
i ri du vaikus. Gerai gyvena, 
i

Pirmiau Joną viliojo Ka- 
j lifornijos šiltas oras — ma- 
i nė nusipirkti didoką namą 
I ir pastoviai apsigyventi. Tik 
abu beviešėdami patyrė, 
kad Kalifornijos klimatas 
nėra labai tinkamas dėl jų 
pastovaus apsigyven i m o. i 

j Wasvill sugrįžęs pasakė:, 
I Man Maine valstijoje svei- ’ 
kiau yra gyventi! Taip, jie| 
turi gražų namą ir naujai 
automobilįf— geras gyveni-pluį sl0nlis 
mas vilioja ir čia!

Minersville, Pa.
Balandžio 8 d. jaunasis 

James Krasnickas šventė 
savo 53 gimtadienį. Jubilie
jus įvyko pas Žiobus, kurie 
laiko užeigą tarpe Gorderi 
ir Ashland. Anutė Žiobienė 
yra Džimio sesutė. Taigi ir 
mane su dukrele Golde nu
sivežė į balių. Tai buvo labai 
malonu sueiti su draugais 
ir pasilinksminti..

Džimy Krasnickas yra la
bai malonus vyras, visuo
met draugauja su senosios 
kartos draugais. Tai labai 
mažai yra tokių jaunuolių 
kaip jis. Kiti visai nesuside
da su senaisiais draugais. 
Man tai buvo labai malonu 
susieiti su senovės drau
gais. Mat, kadangi mano 
kojos netvirtos, tai aš nie
kur neišeinu. Tad man vie
nam namie nusibosta.

Linkiu Džimiui dar daug 
kitų jubiliejų susilaukti.

Įžymusis ‘ dainininkas ir 
aktorius Paul Robeson lan
kysis Detroite. Jis duos 
koncertą kartu su Hart
ford A venue Baptist Church 
choru. Tai įvyks penktadie
nį, balandžio 25 d. Prasi
dės 7:30 vai. vakare. Įžan
ga tiktai $1.25.

Dainininkas Robesonas su
grįžta iš tolimųjų vakarų, 
kur jis turėjo labai sėkmin
gą koncertų maršrutą. Ka
lifornijoje visur jis buvo 
entuziastiškai darbo žmonių 
sutiktas.

Sužinota, kad Robesonas 
pabuvos Detroite iki gegu
žės 4 d. Jis čia turi daug 
draugų ir pažįstamų, su ku
liais norės susitikti.

Neseniai dainininkas pa
rašė knygą “Here I Stand,” 
kuri išleista 10,000 tiražu. 
Šioje knygoje jis pasisakė, 
kaip jis žiūri į visus di
džiuosius šių laikų klausi
mus. 'Jis neslepia savo pa
žangių įsitikinimų, už tai 
jam neduodamas ,pasportas 
išvykti iš Amerikos.

Šio koncerto tikietus ga
lima iš anksto įsigyti minė
toje bažnyčioje, kuri ran
dasi po num. 6300 Hartford 
Avė. prie Milford.

Detroito lietuviai ragina
mi. nepraleisti šios nepa
prastos progos išgirsti tą 
galingą meno talentą.

Koresp.

Chicago, Ill.
Mirė Jonas Žilinskas

Po ilgos ir sunkios ligos 
mirė pažangietis Jonas Ži
linskas, balandžio 8 d., Šv. 
Kryžiaus ligoninėje.

Velionis per daugelį me
tų, pradedant nuo 1926 me
tų iki 1953, pastoviai dirbo 
“Vilnies spaustuvėje raid
žių rinkėju. Buvo labai rim- 

į to ir lėto būdo žmogus.
Kartu griežtai nusistatęs 
prieš klerikalizmą.

Jonas jau per ilgoką lai
ką sirgo ir prieš išvežimą į 
ligoninę buvo nustojęs są
monės, o kiek anksčiau — 
klausos.

Kaip yra sakoma: “Su 
mirusiu galima daryti, ką 
nori, nes jis nejaučia ir ne
sipriešina”. Taip atsitiko ir mas nuo kopėčių koją susi-

Balandžio 8 d. vėl K. Sen
kus buvo išvežtas į Samari- 
tonų ligoninę, nes jis pulda-

Laisvietis Martinkus sun
kiai serga — jau iš lovos 
nepasikelia. Jo žmona Ade
lė turi daug vargo, daboda
ma jį!

5 puti.—Laisvė (Liberty)-Penktad., bal. (April) 18, 1958

EINA Į LIETUVĄ
Lietuvos žmonės labki myli 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę j 
Lietuvą savo giminėms, sauna 
padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė, kad jiems Laisve la
bai patinka.

Laisvės Kaina
Į Lietuvą $12 Metams

Užsakydami Laisvę j Lietuvą, 
aiškiai paduokite Lietuvos ant
rašą. Kartu su užsakymu ma
lonėkite prisiųsti ir mokestį. 
Adresuokite sekamai:

LAISVE
110-12 Atlantic Avė.
Richmond Mill 19, N. Y.

su visų taip daug gerbtu 
draugu Jonu Žilinsku. Pa
laidotas balandžio 12 d, su 
bažnytinėmis apei g o m i s, 
kazimierinėse kapinėse 
(prieš jo valią).

Velionis buvo kilęs iš Lie
tuvos, Vilkaviškio srities. 
Gižų rajono, Rūdos kaimo. 
• Reikės daugiau parašyti 
apie velionio nuopelnus vi
suomeniškame gyvenime.

— Draugas

mušė. Dabar kraujas necir
kuliuoja ir turės daryti ope
raciją. Daktarai sako, kad 
sumuštas kraujas kojoje 
yra sustingęs. Tą sustingu
sį kraują turės išimti.

Gaila drg. K. Senkaus, 
nes tai yra pirmeivis žmo
gus, Laisvės skaitytojas ir 
rėmėjas. Jis yra ir Kultūros 
namo garbės narys, nes įdė
jo šimtą dolerių.

Linkiu jam kuo geriau
siai susveikti.

V. RamanauskasPaterson, N. J.
Plačiai patersoniečiams 

i žinomam kaipo kovingam 
i darbininkui Jonui Skarba- 

.............. ; dienomis buvo 
padaryta ant vidurių sunki 
operacija. Operacija, atro
do, gerai pavykus, ir jei 
ant toliau nesivystys kokia 
nors komplikacija, tai mūsų 
Jonas bus kaip naujas, ir 
vėl galės žvejoti ir, progai 
pasitaikius, kovoti prieš bo-

• : pirmiau
■ I m ■. ■ ■ ■ «-■ H Į ' f

Žinios rašytojas irgi buvo sus, kaip kad ir 
pa kliuvęs į ispaniško gripo 
“nagus.” Taksi 
Levutės namus, 
priežiūra nesikėlė iš lovos 
keletą dienų. Dabar jau su- 
sveikęs. Dėkoja Levutei už 
prielankią priežiūrą!

Pctrov

‘ ( kovodavo.
nuvežė į Linkiu Jonui kuo veikiau- 
Po gera šiai nugalėti visus ligos

nesmagumus ir kuo veikiau
siai susveikti ir būti drū
tam. . J. Bimba

Londonas. — Churchillas 
ne bevažiuos į A m e r i k ą, 
sveikata neleidžia.

Varšuva. — Lenkija gal 
parduos garlaivį “Batory”. 
Jis dabar plaukioja tarpe 
Gdynia ir Montrealio. Lai
vas yra 26,000 tonų įtalpos.

Washing tqnas. — Gene
rolas Albert Wedemeyer, 
pereitojo karo didvyris Fili
pinų gynime, sako, kad Ta-j 
rybų Sąjunga nori taikos. |

f' •• V V* • - - ILaikraščiai
Laikraščio vardas, ma

nau, gerai pritaikintas ži
nių perdavėjui — rašo apie 
laiko įvykius. Lietuvoje pir
masis laikraštis buvo “Kur- 
jer Litewski” — lenkų kal
ba, kuris išėjo 1759 me
tais. Lietuvių laikraštis, 
s p a usdintas lotyniškomis 
raidėmis, buvo “Aušra” ir 
pasirodė 1883 metais.

Bet laikraščiai turi seną 
istoriją. Dar pirm dabarti
nės gadynės 69 metais, Ro
mos viešpatavimo laikais, 
valdovai leido biuletiną, ku
riame talpino žinias apie ar
mijos veikimą.

Venecijos respublika 1556 
metais leido laikraštį “Na- 
tizie Scritte.”

Vokietijos “Frankfurter 
Zeitung” pasirodė 1615 me
tais.

Londone, Anglijoje, 
“Weekly News”, iėjo 1622 
metais.

Šiaurinėje Amerikoje pir
masis laikraštis buvo Bos
tone “Publick Occurrances,” 
kuris išėjo 1689 metais, ir 
ten pat sekamas buvo 
“News Letter” 1704 m.

Rusijoje pirmasis laikraš
tis buvo “Kuranty,” kuris 
išėjo iš spaudos 1621 me
tais, o caras Petras Didysis 
] 703 metais pradėjo leisti 
“Vedomostiv’

Jungtinėse Vai s t i j o s e 
1955 m. buvo 1,760 dien
raščių, 541 išeinąs tik sek
madieniais ir 8,478 savait
raščių anglų kalba, neįskai
tant sveturgimių laikraš- v • cių.

Lietuvių progresyvių žmo
nių yra “Vilnis” ir “Lais
vė,” žurnalas ’“šviesa” ir 
savišalpos organizacijos or
ganas “Tiesa.”

bei taisome stogus.
Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS 

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576

NAMŲ SAVININKAMS
Pentiname namus iš lauko ii 
vidaus; apkalame Bingeliais; 
sutaisome pijazus ir dengia’ 
me

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, skaitysi ne
atsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos visai žmoniška kai
na .. . kurios eina ir j Lietuvą ir ta pačia kaina—tik 5 doleriai 
jž visas 4 knygai! (Kurie siųsite j Lietuvą, atsiųskite mums 
adresą.)

SAULĖS RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mane, nes myli, o 
nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 puslapių. Kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogoje gyvenimo yra daugiau, ' negu mariose vandens ir 
druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi širdies rū
muose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi. 449 psl., kaina 
$4.00.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik 
mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, 
vargu, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 pusi., 
kieti viršeliai, kaina tik $3.00;

VISOS 4 KNYGOS TIK UŽ $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, ar 3 
knygų, tai už 1 tik $2.00, už 3 tik $4.00. Persiuntimo kaštus ap
mokame. Rašykite:

DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, Iii.

DABAR LAIKAS SIŲSTI DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS

Pralinksminkite savo gimines, pasiųsdami dovanų, dabar, kad gautų šventėms. Pasinaudo- 
kite proga ir patarnavimu patikimos firmos, kuri tuojau kreips dėmesį—

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Ine.
per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583
(tarp 6th ir 7th Avės.)

Mes esame gavę nuo Intourist iš Maskvos oficialų leidimą siųsti pakus tiesiai į visas USSR respublikas.

JŪS GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS
Pristatymas garantuotas. Kiekvienas pakas yra apdraustas. Mos turime neribotą įvairybę gaminių. 

Paka gali būti asmeniškai pristatomi arba atsiunčiami per jaštą.
Atdara kasdien inuo 9 A.M. iki 6 P.M. Sekmadieniais iki 4 P.M. Musų klientų 

patogumui skyriai yra atidaryti sekamose vietose:
632 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

(Laisniuota

(arti subways)

900 Literary Road 
Cleveland 13, Ohio 
Pel. TOwer 1-1461

110 E. 7 Street, New York, N. Y.

11339 Jos. Campau
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-3980

Pilone: YU. 2-0380. 332 Fillmore Ave., Buffalo 6, N. Y. MOhawk 2674.



Kvietimas j konferenciją
Liet. Literatūros Draugi

jos 2-ros Apskrities konfe
rencija šaukiama š. m. ge
gužės 25 d. Įvyks Liberty 
Auditorijoje, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill,

Yra kviečiami kuopų at
stovai arba kuopų valdybų 
nariai. Konferencija pra-

bus svarbus/ pasitarimas 
organizacijos reikalais. Bus

raportai iš praeities veik
los. Bus perrinktas apskri
ties komitetas ir pasitarta 
apie pasiuntimą delegatų į 
L L D suvažiavimą Pitts- 
Pittsburghan.

Prašau visų Apskrities 
ribose gyvuojančių kuopų 
pasiųsti atstovus, arba kuo
pų valdybos turėtų daly
vauti.

Jonas Grybas,

DIDYSIS NEW YORKAS
Pasveikinkime Vilnies

Richmond Hill, N. Y. , LIETUVIU TARPE
LDS 13 Kuopa Seimui 

Ruošiasi
LDS 13 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyko balan-į buvusioji maspethietė A. 
džio 3 d., Liberty Auditori- ■ Zablackienė jau susilaukusi 
joje. Į proanuko. Žinutė pasirodė

Valdybos raportai rodo, į klaidingai nugirsta. Tiesa, 
kad kuopa gerai stovi*. Fi-lkad Zablackienė ir jos duk- 
n a n s i n i s sekretorius F. i te Ade 1 ė Pakalniškienė 
Y akstis raportavo, kad! mezga mažus rūbelius ir 
nariai laiku savo mokes-1 laukia sau naujo giminystės 
čius užsimoka. Tai labai i laipsnio, Francinės kūdikio, 
geras dalykas. Finansinis Laukia sąu senelio laipsnio 
kuopos stovis taipgi neblog ir Pranas Pakalniškis, nors 
gas. Jau yra sutaupyta pa-: j’s rūbelių ir nemezga. Rep. 
siųsti delegatus į LDS Sei-I------------------

Zablackienę pasendinau 
be laiko. Atsiprašau.

Laisvėje buvo žinutė, būk

suvažiavimą
Chicagos dienraščio 

Vilnies šėrininku suvažiavi
mas įvyks, gegužės 4 d. Lai
ko nedaug bepaliko. Lai
kas ir mums Didžiojo New 
Yorko lietuviams susirū
pinti suvažiavimo pasveiki
nimais. Kasmet Vilnies su- 

I važiavimui pasiųsdavo m e 
j po gerą pluoštą sveikinimų. 
Neatsilikime ir šiemet.

Gaila, kad likusiomis tre
jetu savaičių nebedaug pa
rengimų įvyks, tad bus sun
ku su draugais suseitikti ir 
pasveikinimų paorašyti. Be
lieka viena praktiška išei
tis: sveikinimus priduoti 
Laisvės administracijai, ku
ri pasiųs Chicagon, arba 
patiems tiesiai pasiųsti. 
Vilnies adresas yra toks: 
3116 So. Halsted St., 
go 8, Ill.

Kiekvienas galime
leriu kitu prisidėti prie chi- 
cagiecių pasveikinimo. Pa
rodykime vilniečiams, kad 
mums rūpi ir jų dienraščio 
pasisekimas ir ateitis!

Chica-

su do-

Sveiksta
Turime vieną ligonį, Ka-: 

zį Balčiūną. Jam buvo pa-j Joseph Zajankauskas (Za- JL> U1U1 L41 1 U CUH MU Y V jy W *
daryta vidurių operacija.! Yan) suguro iš St. Vincent 
Dabar namuose gydosi- 
Lankytojai raportavo, 1— 
jis gražiai sveiksta.

LDS iždininko Weisso pa
gerbimui banketas, kurį su
ruošė LDS III Apskritis 
bendrai su New Yorko kuo
pomis, labai gerai pavyko. 
Mūsų kuopa pagirtinai pa
sidarbavo, kad banketas bū
tų sėkmingas.

LDS Centro Valdybos ir 
Seimo delegatų rinkimą pa
liko sekančiam susirinki
mui. Tad visi kuopos na
riai turėtų įsitėmyti ir ja
me dalyvauti. Susirinkimas 
įvyks ketvirtadienio vaka
re, gegužės 1, Liberty Au
ditorijoje. Labai svarbu, 
kad šis susirinkimas būtų 
skaitlingas.

LDS 13 k p. narys

o j J ligoninės į Snook Harbor. 
kac|;Buvo palaužęs koją. Jau 

i sveiksta. Sako, dar ims po- 
j rą mėnesių, pakol visai su- 

i gys. • J. P.

Priminimas

Sovietiniai šokėjai 
nustebino publiką

Bal. 27-os popietį, 3 vai., 
Liberty Auditorijoje įvyks 
LLD 1 kuopos ruošiama 
paskaita apie širdies ir 
kraujo takų veikmę. Ir gir
dėsime skaitymą nepapras
tos poemos, kuri dar niekur 
Brooklyne nebuvo girdėta. 
Kviečiame visus, o ypač 
laukiami patys kuopiečiai.

Rengėjai

APIE VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJĄ

Washingtonas. — Angli
ja, Francūzija ir Jungtinės 
Valstijos pasiuntė Tarybų 
Sąjungai bendrą notą. Pir
miau šios trys valstybės 
reikalavo užsienio ministrų 
konferencijos pirm viršū
nių. Vėliau pareikalavo am
basadorių konferen c i j o s 
pirm užsienio ministrų. Ka
da Sovietai sutiko, tai da
bar reikalauja, kad amba
sadoriai svarstytų ir pačius 
viršūnių konfe r e n c i j o s 
klausimus.

Aido Choro operetinis 
koncertas gegužės 4 d.

Man teko galutinai sužL 
noti, jog choro < 
koncertas įvyks
4 dienos popietį, Liberty 
Auditorijoje, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N.

Tunis. — Penki žymūs 
francūzų sportininkai pasi
traukė iš francūzų koman
dos ir perėjo alžyriečių pu
sėn padėti jų kovoje už

Balandžio 14 d. vakare 
Metropolitan Opera House 
erdvi svetainė buvo kimš- 
tinai prisirinkusi publikos. 
Reporteriai sako, kad daly
vavo virš 3,600 žmonių.

Aštuntą valandą prasidė
jo Moisėjevo šokikų grupes 
programa. Pirmiausiai or
kestras sugrojo Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos himnus. Estradoje buvo 
Amerikos ir Sovietų vėlia
vos. Pirmose eilėse sėdėjo 
Jungtinių Valstijų Valsty
bės departmento atstovas ir 
Rytų klausimais specialis
tas T. Merrill, Tarybų Są
jungos ambasadorius M. 
Menšikovas ir jos atstovas 
Jungtinėse Tautose A. So
bolevas.

šokiai-meniška programa 
tęsėsi iki 11 valandos vaka
ro. Publikoje sukėlė didelį 
entuziazmą. Girdėjosi: 
“Bravo!”. “Nestebėtina, 
kad jie pirmieji iššovė sate
litą”! “Jiems nereikia ra
ketų, jie patys vartosi, kaip | 
raketos”. I I Damininkes ir

Meninę programą išpildė lankosi įvairiose 
apie 100 artistų. Jai pasibai
gus, publika nesiskirstė. kalbina jas rusų kalba, kiek 
Kiekvienas norėjo iš arčiau jie moka.

Staigios, sunkios ligos iš
tiktas ilgus mėnesius išgu
lėjau ligoninėje ir iki šiol 
vis tebebūnu daktaro prie
žiūroje namie. Sunku apsa
kyti, kokie ilgesingi ir nuo
bodūs būtų buvę tie ligos 
laikai, jeigu ne gerieji drau
gai.

Šiųomi pareiškiame nuo
širdžiausią padėką visiems, 
kurie: aplankė ligoninėje ar 
laiškais atsiuntė stiprinan
ti žodį, taipgi tiems, kurie 
džiugino dovanėlėmis. Jūsų 
draugiškumas mums yra Į p Vižlianskienė. 
brangus ir neužmirštinas. I Ka‘p žinia, minėta opere- 

Juozas ir Marcelėj tė Usteryje bus pastatyta 
šį sekmadienį, bal. 20 d. 
Brooklyniečiai nori pamaty
ti usteriečių vaidinimą. Be 
to, jie visi Mass, valstijoje 
turi nemažai pažįstamų, su 
kuriais norės susitikti ir 
pasisveikinti. Na, o neten
ka abejoti, jog į Usterį su
plauks operetę pamatyti lie
tuviai iš visos apylinkės.

Purvėnai

operetinis'^enki karo la: 
gegužės (Kloja Padan£<

INDONEZAI PUOLA 
SUKILĖLIŲ CENTRĄ 
Padangas. — Indonezijos 

karo laivai bombar- 
■o pajūrį. Val- 

armijoš daliniai nu- 
sukilėlių komunikaci-

apie 1,500 
pirmesniais

pamatyti tarybinius meni
ninkus. Ant rytojaus spau-_ 
da atžymėjo, kad buvo “bril- 
jantiškas” pasirodymas.

Radijo komentatoriai at
siliepė su užgyrimu.

New Yorke jau yra apie 
150 tarybinių šokikų, daini
ninkų ir aktorių su Moisė- v 
jevo grupe. Gražios mergi- (“jaywalking”’, 
nos vaikščioja miesto cent
re. Jos sako, kad be galo 
daug tų įvairių garsinimų. 
Apie amerikiečius sako, kad 
jie yra linksmi ir malonūs 
žmonės.

Jos pozavo fotografis- 
tams. Pareiškė, kad •kultūri
nis bendradarbiavimas 
Amerikos ir Sovietu 
naudos duos.

Moisėjevo grupė čia

tarp 
tik

mu- 
zikales programas duos per 
tris, savaites, nuo balandžio 
14 d., Metropolitan Opera 
House. Paskui vyks į kitus 
miestus.

Mainais, amerikiečių Phi- 
ladelphijos Orkestras va
žiuos koncertuoti į Tarybų

krautuvėse. Patarnautojai

Važiuoja į Worcester! ' Suruošė dar vieną 
pamatyti operetę j paradavinų

Worcester, Mass., aidie-Į Miesto majorui Wagne- 
čiai turės tolimų sveč’ų. Paslriui raginant, sekmadienį 
juos pamatyti operetę “Ka- buvo suruoštas puertorikie- 
da. kaimas nemiega” va- čių paradas. Jame dalyvavo 
žiuoja mūsiškiai Jonas Gry- apie 20,000, o šaligatviuose 

susirinko apie 125,000 žmo
nių.

“Aš žinau, kad visas mies
tas džiaugsmingai sveikina 
jus!”, sakė Wagneris. Per 
radiją ir televiziją buvo sa
komos kalbos.

Tai dar vienas naujas pa
radas. Turi airiai, rengia

bas, Julius ir Mary Kalvai
čiai, Petras Grabauskas ir

mieste 429

“Jaywalking” ir 
auto nelaimės

New Yorko valstijoje ir 
mieste 1957 metais automo
bilių nelaimėse nukentėjo 
28,333 žmonės, 
daugiau, negu 
metais.

New Yorko
žmonės neteko gyvasties. 
Čia neįskaitomi tie, kurie 
žuvo automobiliu susidūri
muose.

Daugiausia žmonių pate
ko po automobilių ratais 
kryžgatvėse, eidami įstri-

Kitas blogas paprotys, tai 
viduryje bloko eiti skersai 
gatvę. Viduryje- bloko auto
mobiliai smarkiau važiuoja 
ir, kada kas nors staigiai 
išlenda ant kelio, tai ir pa
tenka po auto ratais.

Mieste ir valstijoje 15,310 
žmonių buvo skaudžiai su
žeisti, o kiti mažiau.

New Yorko valstijoje au
to nelaimėse gyvasties nete
ko 786 žmonės.

LIETUVIŲ SIUVĖJU 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių siuvėjų 54-to 
skyriaus (ACWA Local 54) 
mėnesinis susi rinkimas 
įvyks balandžio 23 d., 5:30 
vai. vak., Unijos patalpose, 
11-27 Arion Place, Brook
lyne. Nariai prašomi gau
siai dalyvauti, bus svarbių 
pranešimų.

Aido Choras pastatys iš
trauką iš “Kornevilio var
pai”. Tai lafcai gražus punk
tas, kuris susideda iš gra
žiai skambančių dainų ir 
gražaus vaidinimo.

Kita dalis susidės iš sce
nos šokio, akordiono muzi
kos ir dainų: solo, grupių 
ir viso choro. Programos 
dalyvius matysite skelbime.

Dabar t:k visi prašomi 
ruoštis dalyvauti koncerte.

Aido Choras maloniai 
kviečia visą lietuviuką meną 
mylinčiąją publiką dalyvau
ti.

Choro Korespondentas

džios 
kirto
jas. Abiejose miesto pusėse 
valdžia iškėlė armijos dali
nių. Padangas yra sukilėlių 
centras.

ris paverčiamas į kurstymą 
prieš liaudišką Lenkiją. Da
bar dar suruošta ir puerto- 
rikiečių. Suprantama, ruo
šėjai nesirūpina tais savo 
tautiečiais, kurie vargsta.

PREZIDENTAS VIS 
NEPASITENKINĘS

Washingtonas. — Prezi
dentas kalbėjosi su spaudos 
atstovais. ^Jis nepasitenki
nęs viršūnių konferencijos 
reikalais. Sako, kad Sovie
tai pasidarė daug propa
gandos.

Prezidentas pasirašė ke-1 
lių darbams bilių. Bet jis 
nepasitenkinęs ir biliumi. 
Sako, būk iš federalės val
džios per daug pinigų nogi
ma viešiems darbams.

Tokio. — Japonijos ir In
donezijos prekyba bus padi
dinta. Japonija sutiko išmo
kėti Indonezijai $223,000,- 
000 už karo laiku išvežtą 
turtą.

Maskva. — Tarybų Są
jungoje bus gaminama dau
giau naminių rakandų.

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

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

(LAISNIUOTA PER USSR)
BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln Pl. IN. 7-6465. IN. 7-7272 

NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. ML 2-2452. ML 2-1681
Siunčiami tik nauji daiktai—medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios maišnos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, apmokami išanksto.

Kiekvienas pakas apdraudžiamas. Pristatomi j du mėnesiu; oro paštu — i aštuonlas ar dešimt dienų. 
Mftsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet. 
NEWARKO RAŠTINE ATDARA SĖST. IR SEKMAI)., 9 V. R. IKI 4 V. DIEN£. 
SECOND AVE. RAŠTINE ATDARA ŠEST. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 6 V. V. 

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

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

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

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TO’vnsend 8-0298

1241 Ashland Avė.
Chicago 23, III.
HUmbold 6-2818

, 121 S. Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 
DUnkirk 5-5650

PARDAVIMAI
Siuvimo-Taisymo-Valymo Įmonė 

9173 tilth St., Richmond Hill, N. Y.
Veik prie pat Atlantic Avė.

Per daugelį metų įdirbi a.
Gera kaimynystė.

Savininkas išvyksta iš miesto.
Mr. Muller

DR. C. OBALLE
Europietis M. D. ir Chirurgas 

Baigęs Heidelberg & 
University of Berlin

170 Bristol St., Brooklyn 
(Tarpe Sutter & Pitkin Avcs.) 

Kasdien nuo 10 iki 7 v. v. 
šeštadieniais 10 iki 2 v.

II Y. 5-3373

THEY ALL GOT VACCINE 
EXCEPT DAD

TILTAS Iš BROOKLYNO 
Į STATEN SALĄ

Kelių komisijonierius R.
Moses ragina, kad greičiau.1 * 
būtų imtasi darbo pastaty
mui tilto tarpe Brooklyno 
ir Staten salos. Sala yra da
lis New Yorko miesto, bet 
vandeniu atskirta.

Iki dabar su ja komuni
kacija p a-1 a fk omą tik 
perkeliant laivais. Siūlo sta
tyti tiltą nuo Fort Hamil
ton Brooklyne, kur eina di
delis Shore Parkway auto
mobilių vieškelis. Jeigu til
tas būtų pastatytas, paleng
vėtu susisiekimas ir su New 
Jersey vilstija, nes iš Staten 
salos, yra keli tiltai į tą vals
tiją.

Pekinas. — Per pirmuo
sius tris 1958 m. mėnesius 
industrija davė 27 procen
tus daugiau už 1957 metų 
tą patį laikotarpį. Tai 
žymiai pralenktas planas, 
pagal kurį buvo siekta pa
gaminti 15 procentų dau
giau.

Pajieškojimai
Lietuvoj gyvenanti Kriūkonių šei- 

ma paieško į Ameriką išvykusios* 
Lcvisios Baranauskaitės, po vyru 
Černiauskienės, kilusios iš Klepočių 
kaimo, dabar Alytaus rajone. Ji pa
ti ir ją žinantieji prašomi jos adre
są ar ką nors apie ją parašyti S. 
Večkiui, 91-49-—T15th St., Richmond 
Hill 18, L. L, N. Y.

Aš, Vitunskienė Ona, Adomo duk
tė, gimusi Arlauskaitė, ieškau bro
lio Prano Arlausko, s. Adomo, ir 
jc šeimos. Mano adresas: Jezno ra
jonas, Punios paštas, Vitunskienė 
Ona, Adomo, Lithuania, USSR.

Aš. Veronika Puišytė-Dirginčienė, 
d. Jono, gyvenanti Jurbarko rajone, 
paieškau savo mielų giminaičių, 
'fetos Monikos Barčytės-Locaitienės, 
d. Juozo, arba jos vaikų. Atvykusios 
j Čikagos miestą maždaug 1904-5 m. 
Mieli giminaičiai atsišaukite šiuo 
antrašu: Jurbarko rajonas, Girdžių

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Siuvėjų 54-to Skyriaus 
( ‘ ~ ............... ’ - -..
siriis susirinkimas įvyks balandžio 
(April) 23 d., 5.30 v. v., Unijos pa
talpose, 11-27 Arion PI. Nariai pra- !_______ _________________________
šomi skaitlingai dalyvauti. Bus j Aš, Urbutytė Bronė, Antano, gyve- 
svarbių pranešimų. (47-49) nami Jurbaruo rajone, Gudelių kai

line, paioškau savo pusbrolių (gyve- 
I nančių Boston, Mass.): Mankaus- 
■ kas Pranas, Antano; Mankauskas
Antanas, Antano; Norkus Pranas, 
Prano. Mieli broliai, jei a Įsišauk
site, laišką rašykite šiuo adresuĮ 
Jurbarko rajonas, Girdžių paštas, 
Gudelių . kaimas, Urbutytci Br*onei, 
Antano, Lithuania, USSR. (46-47)

(A. C. W. of A. Local 54) mėne- naštas. Batvinių km., Veronika Pui-
• A* . • 1 11 1 • • * . ___ __________

WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, balandžio 20 d., Aido 
Choras suvaidins 3-jų atidengimų 
operetę “Kada Kaimas Nemiega.” 

[Kviečiame meno mylėtojus dalyvau
ti 
su 
tt.

ir pamatyti šią gražią operetę, 
puikiomis dainomis, humoru ir 

Pradžia 2 vai. dieną., 29 En- 
cott. St. Aido Choras. (47-48)

ROCHESTER, N. Y.

LDS 11. kp. rengia šaunia 
rienę, balandžio 19 d., 6:30 
Gedemino 
dalyvauti.

vaka- 
v. v., 

ilčje. Kviečiame visus 
Rengimo Komisija.

(46-48)

PAMINKLAI
S. & S. MEMORIALS

Tinkami Paminklai
Visose Kapinėse „ 

Lengvi Išmokėjimai 
Visi Paminklai Certifikuoti 

ir Garan'tuoti.
602 Greenwich St.

Hempstead, L. L IV. 1-6850.

PATARNAUJAME
Vestuvėms, Baliams, Parems ir 

Kitokiems Pokiliams.
ANTUNS

96-43 Springfield Blvd.
Queens Village, N. Y.

Paminėkite šį skelbimą dėl 
specialaus patarnavimo.

IIO. 8-6400

DON’T TAKE A CHANCE 
TAKE YOUR POLIO SHOTS I

THE NATIONAL FOUNDATION FOR INFANTILE PARALYSIS

Šytė-Dirginčienė. Lithuania, USSR.
(46-47)

Prašau atsiliepti, jeigu esate gy
vi. T. Thomai ir Marijona Thomai 
šeimos. Anksičau gyveno 140—78th 
St., Apt. A-6, North Bergen, N. J.

I Atsakymą prašau siųsti šiuo adresu: 
'Jiezno rajonas ir miestas, Salomėjos 
■ Nėries g-vė, A-3, Domicėlė Kandro- 
Itienė (d. • Andriaus), Lithuania, 
1 USSR. (46-47)

HELP WANTED MALE

ūkininkas. Jaunas, pavienis, rei- 
i kaliningas moderniškame pieno pro
duktų ūkyje, 75 mailės nuo New 
Yorko Miesto. Melžimas mašino
mis ir rankomis. Gera alga tin
kamam vyrui. EV. 6-5181. (47-49)

Business Opportunity

TAXI LIMOUSINE SERVICE.

Richmond Hill vicinity. $200 per 
week, price $4,850, this includes of- 

' fice furniture. 2 Cadillac limousines, 
j A fine buy. Convince yourself.

VI. 7-6946. VI. 7-7077.
(42-48)

• t -T*. Y-JU* *£ —i” —X* • •J* •J— A

fe

John Hurley Sons 
išdirbėjai visokių šepečių 

Taipgi
Šepečiai Specialė.m Mašinom 

Pilna Garantija
51 Wyona St., Brooklyn. 

AP. 7-0600.

Mes dabar esame savo naujoj 
vietoj. Darbas taip pat atlieka
mas, su pasitikėjimu ir garantija. 
Kainos žemos. šis skelbimas 
vertas $1.00, kai ateisite.

CITY WIDE SERVICE
92-23 91 st Ave.

Woodhaven 21, N. Y.
Virginia 7-3333.

John Krauss, Inc, 
117-09 Liberty Ave. 

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURSTWAREN

V

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

Ar Turite Televizijos Bėdų?
Kodėl turėti prastą rodymą? 

Mes garantuojame visus pataisy
mus. Žemos kainos. Tinkamas, 
teisingas patarnavimas visiems.

County Radio-T-V
Service

■ 716 Richmond Ave. i
Port Richmond, S. I. /

Gibraltar 8-0850.

6 pust—Laisvė (Liberty)-Renktad., bal. (April) 18, 1958'

I
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