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KRISLAI
Dr. A. Frondizi.
'įvirta partija.-
“Komunistui’’ 40 metų.

Rašo R. Mizara

G eg už ės 1 d. Argentinoje 
buvo didžiulė šventė: inaugu
ruotas naujas šalies preziden
tas Dr. Arturo Frondizi.

Senjoras Frondizi palyginti 
dar jaunas vyras—šiemet jam 
sukaks 50 metų. Politiniu po
žiūriu, sakoma, jis stovįs “j 

T kairę nuo centro.”
" Frondizi buvo išrinktas ša
lies prezidentu praėjusi vasa- 
i io mėnesį.

Prisiekęs ištikimai tarnauti 
Argentinos žmonoms, Frondi
zi sakė, kad jis suteiks teisę 
visoms politinėms partijoms 
laisvai veikti; jis sakė, gins 
lygiai visų žmonių teises.
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METAI 47-tf

Atstovą Butas—už 
bedarbiu reikalus

Washingtonas.
vų Butas 223 prieš 165 bal- i 
sus 
administracijos pasiūlymą 
bedarbių naudai. Dabar tas 
nutarimas eina į Senatą. 
Mano, kad Senatas bėgyje 
dešimties dienų jį užgirs.

Eisenhowerio administra
cija pasiūlė, kad bedarbių

Gegužinę minint milijonai 
žmonių reikalavo taikos

"Nešinom!" lėktuvai 
puola Indoneziją

— Atsto vaitinė apdrauda siektų $45.
■ ‘ '| Jeigu Senatas šį atstovų

priėmė Eisenhowerio . 2^&Vs’ ^ai
i apie 3,000,000 bedarbių gaus 
prailgintą nedarbo apdrau
da. Šaliai tas. atsieis iki 
$800,000,000.

Eisenhowerio pasiūlymui 
priešinosi 17 republikonų ir 
148 demokratų kongresma- 
nai. Demokratai argumen- 

apdrauda būtų pratęsta virš | tavo, kad jie turi “geresnį 
dabartinio laiko dar tryli-1 bilių” bedarb’ų naudai. Pie- 

kad tiečiai šaukė, kad “prezi
dentas šva’sto pinigus”.

kai savaičių. Taipgi, 
vietoje $35, aukščiausia sa-

Prieš rašant šiuos krislus,1 
gavau iš Buenos Aires laišką, 
kurį rašo vienas žymus pažan- ■

“Mes sargyboje”, 
sako Malinovskis

Londonas. — Maskvos
; perdavė maršalo R. 

Malinovskio, Tarybų Sąjun-

| reiškimą Pirmosios Gegu- 
( žės proga. Tarpe kitko Ma- 
I linovskis sako:

“Amerikos aukštoji kari
onė komanda jau keliais at
vejais siuntė bombinius lėk
tuvus su atominėmis ir hid
rogeninėmis bombomis lin
kui mūsų sienų. Supranta
ma, jog tas verčia mus bu
dėti”.

ra-

giųjų lietuvių veikėjas. Be kit- Į gos gynybos ministro 
ko, jis pažymi :

“Pasikeitus vietos politinei 
padėčiai, laimėjus rinkimų 
balsavimus kairiųjų radikalų 
su Artūro Frondizi priešakyje 
partijai, tikimės, kad po arti 
30 metų pergyventos reakci
jos pagerės ir pas mus laikai, 
jei neįvyks panašiai, kaip su 
Čilės V i del a arba su Brazilijos 
Kibičeku.

“Frondizis priešrinkiminėje 
kampanijoje prižadėjo duoti 

Spaudos ir žodžio laisvę, prof
sąjungų savistovumą ir strei
kų laisvę. Prižadėjo daryti 
komercinius ryšius su visomis 
šalimis ir tt. Dėl to už jo kan
didatūrą pasisakė 62 profsą
jungos ir kompartija, kas, ži
noma, nusvėrė balsavimų re
zultatus...”

EISENHOWERIS APIE 
INDONEZIJĄ

Washingtonas — Eisen
howeris pareiškė, kad Indo
nezijos prezidentas Sukar
no “pasisuko į kairę”. To
liau Eisenhoweris sakė, 
Jungtinės Valstijos “nesiki
ša į Indonezijos karą”.

Tenka priminti, jog Argen
tinos Komunistų partija yra 
tvirta. Niujorko Times kores
pondento nuomone, ji galėjo 
pakreipti nemažiau 200,000 
piliečių balsus. Ši partija šian
dien turi daugiau kaip 100,- 
000 narių. Bet ji per metų 
eilę buvo priversta gyvuoti 
pusiau legaliai.

Šiomis dienomis Argentinos 
• Kompartija pradėjo leisti sa- 

dienraštį “La Ilora,” ku
ris buvo sulaikytas per apie 
aštuonerius metus.

CHRUščIOVAS TARĖSI 
SU PREZ. NASSERU
Maskva. — Tarybų Są

jungos remjeras N. Chruš
čiovas tris valandas tarėsi 
su Jungtinės Arabų Res
publikos prezidentu G. Nas- 
seru. Jų pasitarime dalyva
vo eilė Tarybų Sąjungos 
vadų.

Taip, į Argentiną šiandien 
yra nukreiptos pasaulio akys. 
Žmonės atidžiai stebės, kaip 
naujam prezidentui seksis, 
kaip viskas ten klosis.

šalis kol kas gyvena sun
kią ekonominę krizę. Bijoma
si, kad ten neatsirastų kokia 
karininkų klika ir nebandytų 
suruošti pučą, kaip dažnai Lo
tynų Amerikos respublikose 
vyksta.

Aregntina — didelę ir gra
ži šalis, bet ir darbo žmonių 
skurdas ten" didelis.

Lietuvių Argentinoje gyve
na keletas deimtų tūkstančių.-

Pažangieji lietuviai Argen
tinoje palaiko savaitraštį “Tė
vynę,” taipgi didžiulį Lietuvių 
Kultūros klubą.

mas Vilniuje, ir kurį laiką ėjo 
lietuvių, lenkų, rusų ir žydų 
kalbomis.

Vėliau, 1920 metais šis žur
nalas buvo leidžiamas Smo
lenske. O po fašistinio per
versmo Lietuvoje tūlą laiką 
“Ko'munistas” buvo leidžia
mas Tilžėje ir Berlyne®

Ilgoką laiką “Komunistą” 
redagavo V. Kapsukas ir Z. 
Angarietis. Jame rašė, be 
daugelio kitų revoliucionierių, 
K. Požėla, J. Greifenbergeris, 
A. Sniečkus, B. Matusevičius, 
K. Didžiulis, B. Pušinis.

Šiuo metu “Komunistą” re
daguoja redakcinė kolegija, 
bet vyriausiuoju redaktorium 
yra J. Korsakas, žurnalas iš
eina Vilniuje lietuvių ir rusų 
kalbomis.

Lietuvos mėnesiniam žurna
lui “Komunistui” š. m. balan
džio mėnesį sukako 40 metų. 
Jis pradėjo eiti 1918 m. Voro
neže.

Kai 1918 m. gale Lietuvoje 
Darėsi tarybinė santvarka, 
“Komunistas” buvo leidžia-

Na, o Tassas skelbia, kad 
Maskvos “Pravda,” minėdama 
savo 41-ąją metinę, spausdi- 
nasi 5,650,000 tiražu!

Tai vienas plačiausiai skai
tomų pasaulyje laikraščių!

Galimas daiktas, kad jokio 
kito pasaulyje laikraščio taip 
dažnai necituoja kiti laikraš
čiai kaip “Pravdą.”

Šiemet pasaulyje darbo 
liaudis Pirmąją Gegužės 
minėjo po 1 taikos obalsiu. 
Visur buvo žmonių balsas 

' už sulaikymą - atominių ban
dymų, už jų uždraudimą ir 
taikų visų tautų sugyveni
mą.

Tarybų Sąjungoje, kur 
liaudis dvi dienas švenčia 
Pirmąją Gegužės, kiekvie
nos sąjunginės respublikos 
sostinėje, kie k v i e n a m e 
mieste ir miestelyje bei ko
lūkyje įvyko paradai, susi-zj,1 
rinkimai ir įvirinusi paren- 

■ girnai.
Maskvoje, Raudonojoje 

Aikštėje, buvo milžiniškas 
paradas, juvumv-uvaimv .
mauzoliejaus paradą stebė-* 
jo tarybiniai vadai, Jungti- 

! nės Arabų Respublikos pre- 
muosius tris mėnesius 500,- ridentas į?®seiis,^ Mongoli- 
000 automobilių mažiau pa
gamino, negu 1957 m., o 
duota yra 522,000 mažiau.

Šiemet per tą laiką Fordo 
įplaukos penkis kartus ma
žesnės už 1957 m. General 
Motors pardavė 130,000 au- ■ .. r .
tomobiliu mažiau, n egu i 1957, o Chrysler cJ. - 112,-! nau» gyvenim?> 
000 mažiau.

Yra didelė krizė 
automobilių rinkoje

Detroit. — Automobiliu 
gamyba yra didžiausioje 
krizėje. 1958 metais į pir-

Sukilimas prieš 
bedarbių reikalus

Washingtonas.. — Greitu 
laiku virš du milijonai ir 
pusė bedarbių jau bus išėmę 
nedarbo apdraudą. Eisen
howerio administracija siū
lė skirti $1,500,000,000 be
darbių reikalams. Preziden
tas siūlė pratęsti apdraudą 
šešiolikai savaičių ir mokė
ti po $45 į savaitę.

Prieš tai sukilo kongres- 
manai pietiečiai demokra
tai ir eilė republikonų. 
Jiems vadovauja republiko- 
nas iš Penn. valstijos R. M. 
Simpson, demo kratai A. 
Sydney iš Floridos ir B. 
Harrison iš Virginia. Jie 
šaukia: “Taksais pinigus su
moka biznieriai, o preziden
tas nori juos išdalinti be
darbiams.”

APKALTINO UNIJŲ 
VEIKĖJĄ KILLANĄ

Chicago. — 1956 m. J. 
Kilian iš Milwaukee, Wįs., 
unijų veikėjas buvo nuteis
tas penkeriems metams ka
lėjimo. Jį kaltino, kad -jis 
neteisingai liudijo, būk ne
buvo Komunistų partijos 
nariu. Jam buvo suteiktas 
naujas teismas, bet ir vėl jį 
apkaltino. Jo advokatas sa
kė, kad dabar kreipsis į 
aukštesnį teismą.

NEHRU PASILIKS 
PREMJERU

New Delhi. — J. Nehru 
sutiko ir ant toliau pasilikti 
Indijos premjero vietoje. Iš 
priežasties pavargimo jis 
jau norėjo pasitraukti iš tos 
vietos. Kongreso partijos 
vadai prašė jį ir toliau eiti, 
dabartines pareigas.

niche, Hamburge, Vakari
niame Berlyne ir kitur. 
Duesseldorfe maršavo apie 
120,000 žmonių ir šaukė: 
“Mes negalime nematyti 
atominio karo pavojaus!” 
“Suvaldykime Adenaurį ir 
jo talkininkus!” Muniche 
maršavo apie 70,000 žmonių 
Hamburge ir Vakariniame 
Berlyne buvo masinės de- 

Imonstracijos už taiką.
Bonn oje per radiją kalbė

jo Adenaueris, sakydamas, 
j kad “atominiai ginklai rei- 
| kalingi apsaugojimui jau
nos vokiečių respublikos”.

Kitur paradai. Rytiniame 
Ant Lelino-Stalino Berlyne buvo Liaudies Ar-

: gas sekė 8,000 ginkluotų 
fabrikų darbininkų.

Varšuvoje paradavo apie 
100,000 žmonių ir kalbėjo 
Gomulka.

Budapešte, Vengri j o j e, 
maršavo apie 500,000 žmo
nių. Masiniai paradai buvo 
ir kitose raudi-koše respub
likose taikaus sugyvenimo 
dvasioje.

, .nes gyny-1 Nazarete1 reakcininkai iš- 
i binės jėgos ją pilniausiai i provokavo susirėmimų 
apsaugoja.

Ajie du milijonai žmonių 
pražygiavo Raudonąja 
Aikšte, reikšdami savo troš
kimą “taikingo su visų kitų 
šalių žmonėmis sugyveni
mo”.

Vakarų Vokietijoje, ku
rią karo kurstytojai nori 
paversti į įrankį užkorimui 
savo valios kitoms tautoms, 
įvyko masinės demonstraci
jos ir susirinkimai už taiką, 
prieš atominį ir hidrogeninį 
apsiginklavimą. “Atominės 
bombos — mirtis!” “Šalin 
karo kurstytojus!”, “Likvi
duoti NATO!” ir panašūs 
obalsiai skambėjo.

Masinės demonstracijos 
įvyko Ruhr miestuose, Mu-

jos Liaudies Respublikos 
i vadas ir eilė žymių veikėjų 
iš kitu šalių.

Militarinis paradas buvo 
trumpas. Gynybos minist
ras Malinovskis pareiškė, 

ikad tarybinė liaudis gali 
! ramiai ir be baimės kurti

LENKIJA TAKSUOJA 
DOVANAS Iš UŽSIENIO
Varšuva. — Lenkijos vy

riausybė įvedė taksus (mui
tą) ant dovanų iš užsienio. 
Patvarkymas padarytas ko
vo 10 dieną. Pirmiau dova
nas praleisdavo be muito. 
Kardinolas Wyszinski pra
šo valdžios, idant išduotų be 
muito tuos siuntinius, kurie 
buvo pirm kovo 10 d. pa
siusti.

Vakarai nusileido 
Tarybų reikalavimui

Washingtonas. —Anglija, 
Francūzija ir Jungtinės 
Valstijos pranešė Tarybų 
Sąjungai, kad jų ambasado
riai jau atskirai tarsis su 
TSRS užsienio ministru. 
Pirmiau reikalavo, kad 
Gromyko tartus! su visais 
trimis kartu.

Fort Campbell, Ky. — Ar
mijos lėktuvai numetė 770 
parašiutininkų. Šį kartą tik 
keli buvo sužeisti.

Jakarta. — Jau kelintu 
kartu “nežinomi” lėktuvai 
puola laivus Indonezijos 
prieplaukose. Tokie lėktu
vai nuskandino anglų 13;000 
tonų laivą. Dabar jie nu
skandino Panamos laivą 
“Aquila” netoli Ambonia

“Sukilėliai lėktuvus gavo 
iš Čiang Kai-šeko, o juos 
valdo Amerikos ir čiang 
Kai-šeko lakūnai”, sako In
donezijos premjeras Džiu-

anda. “Indonezijos, vyriau
sybė turi įrodymų, kad lėk
tuvai atlėkė ir Taiwa- 
no salos tarpe balandžio 25 
ii- 30 dd.”, sakė premjeras.

Indonezijos vyriausybė ži
no, kad sukilėliai neturėjo 
lėktuvu ir lakūnu.

Indonezijos vyriausybė 
apie tai pranešė Az-ijos-Af- 
rikos tautų sąjungai ir duos 
skundą Jungtinėms Tau
toms, jeigu šie puolimai ne
bus sulaikyti.

Amerika ir Sovietai 
apsikeis filmais

Washingtonas. — Ameri
kos ir Tarybų Sąjungos fil
mų gamintojai jau susitarė 
dėl apsikeitimo. Sutartis bus

“Jų darbai skiriasi V IVnuo žodžių
. .. . . Maskva. — Chruščiovas,
■ mijos paiadas^Aimijos ^e-.Tarybų Sąjungos premje

ras, savo kalboje priimant 
Nasserą sakė: “Prezidento 
Eisenhoverio kalbos už tai- pasirašyta. Pirmoje vietoje 
ką nesuderinamos su Jung
tinių Valstijų ir Anglijos 
valdžių veikla”.

Jis toliau sake, kad Ame- P1?3^3!8. gan?int°-

abiejų šalių valdžios apsi- 
keis dokumentaliais filmais.

Paskui bus apsikeista su

Į SU 
darbininkais. Londone, kur 
darbieč'ai rengė mitingą 
protestui prieš atomines 
bazes, karo šalininkai suor
ganizavo apie 200 studentų 
ir išprovokavo susirėmimą. 
Policija areštavo darbiečių 
vadą Lawrence ir apie 15 
kitų žmonių. Francūzijoje, 
Italijoje masiniai susirinki
mai ir demonstracijos buvo 
protestui prieš atomines 
bombas ir už taiką. Pary
žiuje liaudis reikalavo baig
ti karą prieš Alžyro gyven
tojus.

Vatikane, nuo Šv. Petro 
Basilikos balkono, kalbėjo 
popiežius į 20,000 minią. 
Jis kvietė būti gerais kata
likais.

Sovietai vetavo
ŠIAURĖS INSPEKCIJĄ

I

Tarybų Sąjungos atsto
vas Sobolevas Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje 
vetavo taip vadinamą “šiau
rės inspekciją”. Jis kartu 
vetavo ir Švedijos siūlymą 
perkelti tą klausimą į vir
šūnių konferenciją.

Jis sakė, kad tai “tik ma
nevrai pridengti Amerikos 
bombinių lėktuvų skraidy
mą su atominėmis bombo
mis linkui Tarybų Sąjungos, 
sienų”.

Paryžius. — Francūzijos 
teismas nubaudė komunistų 
dienraštį “La’Humanite” 
pasimokėti x$115 bausmės. 
Kaltino, būk, dienraštis ne
teisingai rašė apie Francū
zijos pasiruošimą vėl pulti 
Egiptą.

Tokio. — Anglų Cunard 
laivų linija sumokėjo Yoko
hama miestįui $35,000 už pa
darytus nuostolius prieplau
koje.

rikos lėktuvų skraidymai su 
atominėmis bombomis lin
kui Tarybų Sąjungos sienų, 
“nėra taikos veiksniai,.... 
o plėtimas ‘šaltojo karo’”. I

Demokratai prašė 
nebandyti bombų

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų vyriausybė su 
gegužės 2 d. pradeda nau
jus atominių bombų bandy
mus Ramiąjame vandenyne. 
“Reikėtų atsisakyti nuo tų 
bandymų. Tai būtų parody
mas pasauliui, jog mes atsi
sakome nuo pavojingų lenk
tynių”, sakė kongresmanas 
Porter iš Oregono.

Jo nuomonę rėmė demo
kratų būsimi kandidatai į 
Kongresą iš N. J. valstijos. 
“Visos atominės bombos 60 
procentų yra “nešvarios”, 
sakė demokratas senatorius 
Anderson iš New Mexico 
valstijos.

ITALŲ LIAUDIS GINA 
SAVO TEISES

Venecija. — šeši Jungti
nių Valstijų parašiutinin
kai, kurie čionai buvo, 
draskė Italijos 
partijos vėliavą 
parlamentarinių 
plakatus.

Šimtai italų
puolė juos nubausti 
amerikiečiai neturi teisių 
kištis į šalies vidaus reika
lus. Virš 100 policinikų ap
supo amerikiečius ir, paso
dinę į busą, išsiuntė į Va
karų Vokietiją.

su-
Komunistų 
ir būsimų 
balsavimų

darbininkų 
nes

ATVYKSTA TARYBINIAI 
JAUNUOLIAI

Londonas. — Grupė tary
binių jaunuolių skrenda į 
Jungtines Valstijas. Juos 
pakvietė Jungtinių Valstijų 
Studentų Taryba. Jaunuo
liai ruošiasi bendrai sueigai 
ir kalboms per radiją.

jais. Tarybinių filmų kaina 
nustatyta nuo $$20,000 iki 
$50,000. Visų amerikinių 
filmų po $35,000.

AMERIKA NENORI 
NEUTRALIUOS ZONOS
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų valdžia atmetė 
Lenkijos siūlomą planą 
įsteigti Centrinėje Europo
je neutrališką zoną. Lenki
ja siūlė, kad visi atominiai 
ginklai būtų pabalinti iš Če
koslovakijos, Lenkijos, Ry
tų ir Vakarų Vokietijų ir 
kad iš tų šalių būtų sudary
ta neutrališka zona.

ADMIROLAS BURKE 
JAU PRISIPAŽINO

Washingtonas. — Admi
rolas A. A. Burke, kuris re
mia Eisenhowerio planą 
perorganizavime kar i n i o 
centro (Pentagono) jau pri
sipažino, kad jis “perdėjo”.

ISPANIJA NESITRAUKS 
Iš MAROKO BAZIŲ :

Madridas. — Ispanija ne
sitrauks iš Marokoje kari
niai strateginių bazių: Ceu
ta, Penon de Valea on Go- 
mera, Melila ir iš Chafari- 
nas salos. Šios bazės yra ar
ti Gibraltaro sąsia u r i o. 
Jungtinės Valstijos užgiria 
tokį Ispanijos nusistatymą.

PARTIJA NORI, KAD 
NEHRU NESITRAUKTŲ

New Delhi. — Indijos 
Kongreso partijos vadai il
gai kalbėjosi su premjeru 
Nehru. Jie pra^ė. kad jis 
nesitrauktų iš dabartinių 
pareigų. Prieš kiek laiko 
Nehru sakė, jog jis nori pa
sitraukti iš premjero parei
gų ir pasilsėti.

Hong Kong. — šioje prie
plaukoje stovi 22 prekiniai 
laivai be jokio pareikalavi
mo. Pasaulyje pasireiškęs 
nedarbas atsiliepė ir ant lai
vų kompanijų.
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Balandžio menesio įvykiai
NEDARBAS AMERIKOJE. Balandyje nedarbas 

dar labiau padidėjo. Darbo dePartmentas pranešė, jog 
virš pusėje svarbių industrinių centrų bedarbių skaičius 
yra 10 procentų iš pirmiau dirbusių darbininkų. I. Lu
bin, New Yorko valstijos bedarbių komisionierius mano, 
kad jau yra 5,987,000 bedarbių.

Plieno industrija tedirba tik apie 50 procentų. Kovo 
mėnesį darbininkams buvo $1,500,000,000 mažiau algų iš
mokėta, negu vasario. Į užsieni $1,511,000,000 išvežimai 
sumažėjo, lyginant su pirmesnių mėnesio išvežimu.

Prezidentas pasirašė bilių, kuris skiria $1,800,000,000 
naujų namų statybai. Bet tai mažai veiks į nedarbo ma
žinimą, nes pinigai skjriami skolinti kontraktoriams, o 
pastarieji nesiskubina skolinti, nes jie turi pastatytų na
mų, kurių negali parduoti.

UŽSIENIO PREKYBA. Tarybų Sąjunga siūlė šie
met šaukti visų Europos valstybių ir Jungtinių Valstijų 
prekybos reikalais konferenciją, kurioje būtų išdirbti 
nevaržomai prekybai ir paskolų prieinamomis sąlygomis 
planai. Kaip žinome, dabai- Jungtinių Valstijų vyriausy
bė varžo prekybą su Tarybų Sąjunga, Kinija ir kitomis 
liaudiškomis respublikomis. Sovietų atstovas sakė, kad, 
pašalinus tas dirbtines kliūtis, padidėjusi prekyba gale- 
tų pagelbėti mažinti nedarbą Amerikoje ir kitose kapiti-

vyriausybės at
metė konferencijos reikalą.

PAS JUOS IR PAS MUS
Balandžio 27 d. įvyko ka- 

nad iškęs 
vės

spaudos bendro- 
Nepriklausoma Lietu- 

šeri n i n kų s u si r i n k i m as. 
Plačiai apie, tai rašoma bal. 
30 d. “Nepriklausomoje 
IJ etų vo i e. ” Susi rink i n tas,

sulos pavasarį. Lyg lašelis iš 
versmės, kai kelionėj tvanku 
ir dulkės apkrenta ir lūpas,

Pasakyta iš tikrųjų teisin
gai, nuoširdžiai. Tokiems žmo
nėms, kurie su pagarba ir 
meile žiūri i Tarybų Lietuvą, 
jos pasiekimus, lietuvių tauta, 
Lietuvos valstybinės organiza- 

j ei,jos yra pasiruošusios visuo- 
Įmet ištiesti ranką ir bendra- 
! darbiauti. šioje srityje jau kai 

padaryta. Vis daugiau 
užsienyje gyvenantiems tau
tiečiams išsiunčiamo 
Lietuvoje spausdinami pažan
giųjų užsienio lietuvių rašyto
jų kūriniai. Mes nė kiek ne- 
abejojame, jog kultūrinis 
bendradarbiavimas tarp Lie
tuvos ir mūsų tautiečių užsie
nyje nepaliaunamai plėsis ir 
stiprės.

Tačiau atsiranda žmonių 
vadinaųjų “veiksnių“ tarpo, 

N. j kuriems toli gražu nerūpi, kad 
šėl’inin-Į stiprėtu kultūriniai ryšiai tarp 
" sis | Lietuvos ir užsienyje gyvenan

čių lietuvių. Vieni iš jų at-

'sako, tesėsi viso labo tiktai' 
penkias valandas.
vo 30 asabu.s

Kas mums įdomu, lai tas, Įkas 
jog tame šėrininkų susirin
kime niekas nė neprisiminė 
apie kardelinio savaitraščio 
“Nepriklausoma IJ et u va ”
turinį. Išvada gali būti 
dvejopa: susirinkę šėrinin- 
kai buvo žmonės, kurie jo
kio supratimo apie laikraš-l 
tį neturi, arba jiems nebuvo | 
leista kalbėti apie “N. L.”Į 
turinį. Ten, mat, buvo j j 
pats Jonas Kardelis, “ 
L.” bosas, kuris f" 
kams vadovavo. Kaip i 
patvarkė, taip ir buvo. O 
juk jis netiki i jokia kriti- Įxirai pasisako, prieš kultūrinį V , .. *.... ‘ ! knnd.... z-i.. ..u;.. .. .... m......r,.ką arba savikritiką.

Kas kita su mūsų Lais-j 
vės bendrovės šėrininkų su-Į 
sir i ūkimais. Juose kuo ma-j 
žiausia laiko praleidžiama1 
bizniškiems laikraščio rei-Į 
kalams. Visuomet mūsų su-1 
važiavimuose plači a u s i o s Į 
diskusijos išsivysto po re-j 
daktoriaus pranešimo. Mū-| 
sų suvažiavimai tęsiasi >vi- j 
są dieną. Daugiau kaip pu-i

knygų.

bendradarbiavimą su Tarybų

ĮDOMYBĖS
Mirties pasiuntinys

Yun Nep'omocen, “cabin 
boy” patarnautojas ant 
Panfilo Naravaiz laivo, 
sirgdam as rauplėmis 
(smallpox), pabėgo nuo lai
vo į Meksiką, ir jis ta liga 
užkrėtė vietos indėnus, ir 
nuo tos ligos mirė 3,000,000 
indėnų.

1520 metais ispaniškas 
grobikas Paifilo Naravaiz 
išlipo Meksikon, turėdamas 

kuriems su savim 900 vyrų, su kurių 
pagalba manė pagauti kitą 
tokį pat avantiūrista, Her
man Cortez, kuris užgrobė 
Meksiką ir atrado Califor
nia. Cortez išėjo pasitikti 
priešą su savo didesnėmis 

i spėkomis. Jis sumušė Pan- 
Tčvynę, socializmo keliu žen-i^do Naravaiz armiją ir pa- 
giančią lietuviu tautą.

Vadinasi, Tarybų Lietu
va išties savo motinišką' 
r anka kiekvienam, kuris i 
nuoširdžiai norės su jai 
bendradarbiauti. Tai turė-i 
tų gerai isitėmyti kiekvie-Į 
nas lietuvis.

Lietuva, o kiti, matytų neno
rėdami visišaki susikompromi
tuoti mūsų tautiečių akyse, žo
džiais sakosi esą už kultūrinį 
bendradarbiavimą, o faktiškai 
užsiima provokacijomis ir de
magogiškais tauškalais.

Mūsų požiūris šiuo klausi
mu buvo, yra ir bus aiškus: 
mes tiesiame ranką mūsų bro
liams ir sesėms, kurie dabar 
neturi galimybių grįžti į Tėvy
nę svetimuose kraštuose, mes 
darysime viską, kad juos pa
siektų lietuviška spauda, lietu
viška daina ir žodis, kad mū
sų tautiečių vaikai augtų są
moningais lietuviais, 
brangi socialistinį gyvenimą 
kurianti savoji tauta. Mes už 
ebndradarbiavi'mą su visais 
dorais lietuviais, bet ne su de
magogais ir provokatoriais, 
kurie 113 dolerius prekiauja 
švenčiausiais kiekvienam lie
tuviui jausmais, kurie niekina

tį Naravaiz paėmė į nelais
vę, o jo armiją Įjungė į per-

Didėja ir gražėja 
Senieji Trakai

Nuo neatmenamų laikų 
stovi Trakų pilys. Nekar
tą kruvini mūšiai ir stichi
nės nelaimės nu$lu o d a v o 
miestą nuo .žemės pavir
šiaus. O jis vėl pakildavo 
iš griuvėsių ir pelenų.

Puiki gamta ir istoriniai 
paminklai kasmet pritrau
kia čia tūkstančius darbo 
žmonių, iš visu Lietuvos vie
tovių, o taip pat iš broliš
kųjų respublikų. Vyriau
sybės nutarimu, Trakai pa
verčiami darbo žmonių kul
tūringo poilsio vieta. Čia 
taip pat rūpnamasi gyven
tojų buitinių gyvenimo są
lygų pagerinimu.

Pradėti statyti mūriniai 
gyvenamieji namai. Stato
mas 15 butų namas, išaugo 
gražus administracinis pa
statas. Pastatyta rajono 
universalinė parduo t u v e, 

Tarp Vytauto
ir ežero krantinės 

ir įsteig-

Darbininkų Sveikata
J. J. Kašlciaučius, M. 1).

LABAI NAUDINGI 
AUGALINIAI ALIEJAI

Daug kam—ir ne karta 
teko patirti, kad gyvuliniai

naujų atėjūnų buvo ir tas 
su “smallpox” liga. restoranas.

Yun Nepomucen istorijo- gatvės
je yra žinomas kaipo tas įrengtas parkas 
žmogus, nuo kurio vieno ta autobusu stotis, 
žmogaus atneštos ligos mirė
daugiausia žmonių. Ir jeigu j pastatyti kultūros namus. 
palyginti su Jungtinių Vals- j viešbutį ir ryšių kontoros 
tijų karais po revoliucijos,' pastatą.
kiek juose buvo užmušta J. Į Rekonstruoti šaligatviai, 
V. kareivių, tai bus tik vie- pastatytos tipinės tvoros, 
nas trečdalis užmūštų, kiek užkonservuoti senosios pi- 
mirė nuo “cabin boy” už- lies griuvėsiai parke.
krėstos ligos 1520 metais'. Praėjusiais metais ir šią 
indėnu. Į žiema, atlikti dideli darbai

—:— ; atstatant viduramžių pilį>
, Margaret Chrystie Rus-i saloje. Ateinančiais metais 
sell iš Knoxvillle, Tennessee, j čia bus atidarytas istorijos 

a turėjo tris vyrus, su kuriais Į muziejus. Išsipildė sena 
..dl legališkai buvo vedus, ir'trakiečių svajonė: miestas 

. . al j n,i?"inuo kurių turėjo po vieną i sujungtas geležinkeliu su 
su koionaumų ( ’d" į vaįRą. p>e£ vįsį vaikai gimė ' respublikos sostine Vilniu-

I po tėvų mirties. Imi.
—:— Artimiausiu metu Mary-

Galima atpažinti iš kiau-Įtės Melnikaitės gatvėje bus 
i šinio, kas išsiperės, gaidų-; pradėtas statyti naujas 

• Va1’" j kas at vištytė. Į gražus restoranas su stogu-
Gaidukui kiaušinis yra! veranda ir kambariais poil- 

. sdp- pailgas, o vištytei apvalus, i si autojams.

Miesto centre numatoma
namus.

Koks gi tas gerumas bei 
naudingumas? Ogi štai 
koks. Riebalinių rūkščių 
esencija (essential fatty 
acids), tų augalinių aliejų 
linoleinė rakštis mažina,daugybę negerumų. Viso

kie tiršti padažai, taukai, 
raščio turinio apkalbėjimui, j 1 a š i n i a i, lajai, taipgi ir 

j sviestai, ledai (šaldinys), 
i riebi mėsa, perėję per vidu- 
! rių plėves ir per kepenis, 
i sueina į kraują. Žinoma, 

-ivisokių syvų pakeisti ir pa- 
' J virtę mažytelaičiais lašeliu- 

Įkais- ir vadinami choleste
roliu. . . Tų cholesterolio la- 
šeliukų tirštai, susidaro ar
terijų viduje ir net prisive
lia prie vidinių plėvelių, net 

Įir įstringa į arterijų plėve- 
Jis taipgi reika-Pes’

SVARBŪS ĮVYKIAI. Nikita Chruščiovas užėmė Ta
rybų Sąjungos premjero vietą.

Kuboje Fidel Castro vadovaujamas sukilimas prieš 
Batistus režimą nepavyko.

Brusselyje, Belgijos sostinėje, atsidarė pasaulinė 
•paroda.

Ne vadoje susikūlė du lėktuvai ir žuvo 49 žmonės.
Jungtinių Valstijų Justice departmento žmonės suė

mė W. Heikkilą, Amerikoje užaugusį žmogų, ir deporta
vo į Suomiją. Bet vėliau jį pargabeno atgal. j

Amerikos militarises nustebino tarybiniai mumur, ..
ninkai, kurie buvo iššovę 3,344 svarų raketą į 300 mylių i apsivertęs aukštyn

1 ir dabar jau reiix«i<iujtir»i 
! kuo didžiausio Anglijos ap-| 
1 siginklavimo ato m i n i a i s 
trinkiais.
laująs palaikyti visas britų Iš to ir prasideda arteri-|be uždusimo, 
sąjungas su kitomis šalimis.1 jų gedimas —aterosklerozė mo.
Mr. Bevanas pareiškęs:

Jei mes, nutarę atsisakyti 
nuo H-bombų, sugriausime vi
sas sąjungas, su kuriomis mes 
šiuo laiku esame susirišę, 
rusai iš mūs juoktųsi ir i 
lėtų mums jokios pagarbos.

Jei Mr. Bevanas dabar 
jau šitaip kalba, tai bloga. 
Tai parodo, kad jis griežtai 

; pakeitė savo nusistatymą. 
Tai parodo, kad jis padavei 
ranką karo kurstytojams.

Dar blogiau' tas, kad Ang
lijos darbiečiai turi 
progų laimėti būsi m u o s e Į 
parlamento rinkimuose, r1 
jiems laimėjus, 
tektų užsienio reikalų mi
nistro postas. Tai 
svarbi vieta.

JEIGU TIESA, TAI 
JIS PABLŪDO

Ch ieagos nienše v i kų 
j ienos (bal. 21 
džiaugiasi, kad

' Darbo, partijos “kairiaspai 
moksli-' nis” vadas An-eur Bevan 

kojomis j

Kanadoje pire vienas seniausių žmonių pasaulyje, 
Javier Pereira, indėnas, kuris, sakoma, jau turėjo virš 
150 metų amžiaus.

INDONEZIJOS LAIMeJIMAS. Indonezijos Jiaudies j * 
armija ir karinis laivynas laimėjo pergalę ir užėmė Pa
dange miestą, kuriame sukilėliai buvo įsirengę savo cent- 

.. .Balandžio mėnesį Indonezijos vyriausybės jėgos be
veik visai apvalė Sumatros salą nuo sukilėlių ir sudavė 
jiems smūgį Celebes saloje.

Užsienio kapitalo remiamas, sukilimas visai nerado 
pasekėjų Indonezijoje ir susmuko. Sukamo, šalies prezi
dentas, pareiškė, kad socializmas laimės pasaulyje, kapi
talizmas yra pačios istorijos nusmerktas žlugimui.

TAIKOS REIKALAI. Vi ršūnių konferencijos reika-1 
lai, — konferencijos, kuri turėtų įvykti tarptautiniam 
įtempimui sušvelninti ir sutvirtinti pasaulinės taikos rei
kalą — žymiai pablogėjo.

Į Tarybų Sąjungos siūlymą sušaukti viršūnių konfe
renciją, Vakarai atsakė,.reikalaudami, kad pirm atsako- 
mingiausių valstybių vadų dar turi susirinkti užsienio 
ministrai, o pirm ministrų, turį tartis ambasadoriai.

Kada Tarybų Sąjunga priėmė ir šį Vakarų reikala
vimą, tai Vakarai siūlė, kad ambasadoriai svarstytų tuos 
pat klausimus, kurie turėtų būti svarstomi ir pačioje 
viršūnių konferencijoje. Taip viršūnių konferencijos rei
kalas yra su kliuvęs.

N. Chruščiovas, Tarybų Sąjungos premjeras, pareiš
kė, kad už konferencijos atidėliojimus, siūlomas Vakarų 
nepriimtinas sąlygas ir už tolimesnio apsiginklavimo 
lenktyniavimą yra atsakomingos Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos valdžios.

. Tarybų Sąjunga iškėlė protestą prieš Jungtines 
Valstijas, kaltindama, kad Amerikos kariniai lėktuvai su 
atominėmis ir hidrogeninėmis bombomis skraido arti jos 
sienų. Klausimas atsidūrė Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryboje.

Tarybų Sąjungos parlamentas nutarė, kad Tarybų 
Sąjunga sulaikytų atominių ir hidrogeninių bombų ban
dymus. Kartu kvietė Jungtines Valstijas ir Angliją tą> 
pat padaryti.

Anglijoje ir Amerikoje buvo liaudies išstojimų už 
atominių bombų bandymų sulaikymą. “Walk for Peace” 
piliečių eisenos baigėsi New Yorke pikietavimu Jungti
nių Tautų ir reikalavimu, kad jos veiktų už taiką.

Tikėkime, kad gegužės mėnuo bus laimingesnis tai
kos apgynimo atžvilgiu.

Tikėkime ir darbuokimės, kad tik kaip nors būtų su
švelninti tarpvalstybiniai santykiai.

Mūsų visų noras, mūsų troškimas: taika ir tik taika 
tegali pasaulį išgelbėti.

Taip tarė ir milijonai žmonių Gegužės Pirmąją.

N a u-' 
labai į 

Britanijos1

berijąs. Vartodami 
aliejų, geryn eina ligoniai 
su patižusiom i 
mis, 
ninių) širdies arterijų ligo
mis.

Mokslininkai reportuoja i 
medicinos žurnaluose savo 
tyrinėjimų duomenis, 
todami savo dietoje augali
nių aliejų, ligoniai su s 
nom širdim darosi sveikes
ni. Širdis jiems geriau 

įveikia. Jie įstengia geriau
Kanuolės Sūnus

Hussein Roushdi Pasha,

Iš čia matysis 
puikus vaizdas į ežerą.

Pavasarį prasidėjo dar
bai įrengiant vandentiekį

i vaikščioti, ilgiau vaikščioti du sykius, Egypto premje- jr kanalizaciją,-o po to bus

! (atherosclerosis). Arterijos 
i pasidaro pabrinkusios, pa- 
i tižusios ir siauresnės, siau
resnio spindžio. Tokios su- 
siaurėjusios arterijos gali 

i greičiau užsikimšti kokiu 
kraujo krešulėliu, ir toj vie
toj vyksta audinių gedi
mas, dėl kraujo netekimo. 
Jei tokia katastrofa įvyksta 
širdies raumenų arterijoje 

j (karūninėj, koronarinėj ) , 
I tai štai tau “širdies smū- 
Įgis,” tokio ar kitokio laips- 

daugl n’o: trombone.
Jei arterijos šakelė užsi- 

o I kemša smegenyse, tai tau 
Bevan ui | ir apopleksija — stabo ligą,

tai

labai

Už NUOŠIRDŲ 
BENDRADARBIAVIMĄ

Jau ir Amerikos klerika
linėje spaudoje pradeda pa
sirodyti minčių už bendra
darbiavimą su Lietuva. 
Ypač kanadiškiuose “Tėviš
kės žiburiuose” šis klausi
mas buvo iškeltas jau ke
liais atvejais.

Kaipgi į tai žiūri Tarybų 
Lietuva? Atsakymą šutei-' 
kia “Tėvynės balsas,” lei
džiamas Vilniuje ir dau
giausia taikomas užsieniuo
se gyvenantiems lietuviams. 
Ten skaitome:

Apie Tarybų Lietuvą prieš 
kurį laiką Amerikos lietuvių 
žurnalistas Cicėnas taip rašė:

“Ten A. Vienuolis, B, Sruo
ga, Maironis, ‘Metai’ ir Kris
tijono Rankraščiai, ‘Svodbi- 
nės dainos,’ ‘Lietuvių liaudies.

paralyžius. Jei plaučiuose 
—irgi rimtas dalykas.

Vadinas, didesniais 
kiais ir 
gyvuliniai 
arterijas.

Netaip greit prilįsta.
Mokslininkai suseke, kad 

augaliniai aliejai — jų rie
balinių rūkščių esencija — 
linoleinė rakštis mažina su
telkusius kraujo skysčiuose 
(plazmoje) gyvulinius rie
balus — cholesterolį. Maži
na susitelkusias arterijų 
plėvėse gyvulinių riebalų 
nuosėdas, — prašalina jas, 
sulaiko jų prisigrūdimą ar
terijų viduje. Tokiu būdu 
arterijos pasidaro netokios 
siauros, netaip išbrinku
sios, atseit, netaip lengvai 
jos tada gauna ir užsikimš
ti kokiu atsitiktiniu krau
jo krešulėliu. Štai koks da
lykas !

Verta šitai gerai įsidėti 
galvon kiekvienam pagyve
nusiam žmogui, ar jo tebė-

be .išsikvepi- rui, buvo suteiktas garbės i pekonstruoiamas
_ _________________ .......................................i_______________ I . J . • _ ir asfal

tuojamas grindinys. Per
tvarkoma turgaus aikštė, * 
įrengiamas stadionas. Nu-- 

i matyta pastatyti 900 vietų 
'vidurine mokykla, kino sa- 
|lę. ~ '. . . .
' Atsirado nauji individua- 

j gyvenamųjų namų 
kvartalai. Šiuos namus pa-

ženklas “Topuzzade”, kas 
reiškia “Kanuolės Sūnus”.

Kruvinas karas delei 
meškos lyties

Šveicarijoje dviejų kai
myniškų apskričių, Appen- j 
želi ir St. Gall, emblema l]jnįu 
(ženklas) yra meška. ’

1579 metais St. Gall at- j įįjstate darbininkai, tarnau-

menas’ ir kt. Va, paštininkas Čja kaip tik yra pats ge- 
Pa- rūmas, tų augalinių aliejų 

. Lyg- naud i ngumas.
atnešė ‘Sukilėlių’ 1 tomą, 
keliui daugiau vertybių.

kie- 
dažnai vartojam i j

riebalai gadina ra sveika širdis ar jau kar- 
Gadina ir sąna- tais šlubuoja,' trūkčioja, 

rių plėves iir liaukas ir or- dreba.
ganus. Galiausiai iš atero- Tai kokie gi tie augaliniai 
sklerozės išsivysto arterio- aliejai? Kur jų galima 
sklerozė, kai arterijų šieno-.gauti? Ogi visai paprasti 
se prisikrauna kalcio drus
kų, kalkių.

Kaip tik atvirkščiai vei
kia augaliniai aliejai, dar
žovių, riešutu ar grūdu — 
sėmenų aliejai. Augalų 
aliejai visuomet skysti 
skystučiai, — jie ne
su t i r š tėja, “nesutenėja,” 
nesukietėja atvėsdami ar 
šaldomi. Augalų aliejų ne
reikia laikyt šaltai: jie ne
genda bet kur ant lentynos 
laikomi. Ir šitie augaliniai 
aliejai turi savyje riebali
nės rūkšties esenciją (es
sential fatty acids) — lino- 
leinę rūkštį (linoleic acid).

Tai kokie gi tie augaliniai

daržovių, grūdų, sėmenų ar 
riešutų aliejai bei alyvos: 
medvilnės g r ū d ų aliejus 
(cottonseed oil), kukurūzų 
aliejus (cornoil), sojos pu
pų aliejus (soyoil), riešu
tų aliejus (walnut oil, pea
nut oil), saulėgrąžų - sau- 
lėžoliu aliejus (sunflower 
oil).

Vaistinių nereikia: pilna 
jų valgomųjų daiktų par
duotuvėse. Dažniausiai pa
simaišo visai nebrangus ku
kurūzų aliejus, taipgi med
vilnės grūdų aliejus, tokiais 
ar kitokiais pavadinimais 
(wesson oil, dexola, salad 
oil).
. Neimkite perdaug iš kar
to : vidurius praskiedžia,

spausdino almanachą, ku
riame pažymėjo, kad jų 
emblemos meška yra vyras, 
o Appenzell emblemos, meš
ka yra moteris.

Appenzell manė, kad tai 
yra įžeidimas jų apskrities 
emblemos. Ji pareikalavo, 
kad St. Gall apskr. atšauktų 
jų apskr. įžeidimą. Bet St. 
Gall atsisakė atšaukti ir pa
skelbė karą. Abiejų apskri
čių armijos vedė kruviną ir 
iškaštingą karą per 2 me
tus. Tūkstančiai žmonių bu
vo užmušta iš abiejų ap
skričių, bet galų gale suti
ko St. Gall, kad jų kaimy-

tojai, pensininkai. Trakai 
ruošiasi sutikti svečius-tu- 
ristus. Koresp.

• Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves paramai.

Klausimai ir > 
Atsakymai

KLAUSIMAS: :
Aš atvykau Amerikon 

prieš porą metų. Dabar 
norėčiau paimti darbą, bet 
ten reikalauja piliečio arba 

n'iškos apskrities emblema' padariusio pareiškimą tapti 
yra meška-vyraš! ; piliečiu. Tačiau aš girdė-

J. Bimba i jau, kad Imigracijos ir Na- 
----------------- ------------------J turalizacijos įstatymas yra 
paleidžia. Pirmą diena -! Paikinęs tokio pareiškė 
t ,------------------------------- įmo reikalavima. Ar tiesa;
pusantro arbatinio šaukšte-j Ir.^s kitas, tą.^ikalavimą 
lio, trečią - du šaukšteliu 8alet^ ”avaduotl?
arba pusę šaukšto. Paskiau■ ATSAKYMAS: Tiesa, kad 
—- po valgomąjį šaukštą, Siaujasis įstatymas panaiki* 
dar paskiau — palaipsniui j na taip vadinamus pirmuo- 
pasiekite ir po pusantro ir (sius popierius. Tačiau jū- 
po du šaukštu per dieną, ar
ba po šaukštą prie kiekvie
no valgio. Geras naudingas 
bus pridėčkas prie papras
tos jūsų dietos. Ir vidu
riams lengvai atsieina, ne 
taip, kaip anie 
riebalai.

sų atsitikime, kadangi tai , 
siejasi su darbu, jūs galite 
tokius popierius išsiimti. 
Nueikite į artimiausią US 
Imigration and Naturaliza-'. 
tion Service raštinę, ir ten

gyvuliniai jums bus suteiktos reika
lingos blankos išpildymui.J-
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Apie žymius žmones
Rašo D. M. šolomskas

Lietuvos liaudis gerbia ir 
myli savo rašytoją Juliją 
Beniuševičiūtę - Žymantie
nę - Žemaitę. Myli už jos 
paprastumą, nuoširdumą, 
atvirumą savo raštuose.

“Aš rašau ne iš galvos, 
bet iš gyvenimo”, sakė ji pa
ti apie savo kūrybą. Ir kas 
jos raštus skaitė, tas tuo 
isitikino.

Julija Beniuševičiūtė gi
mė 1845 m. birželio 12 d. i 
Žemaitijoje, Bukantiškėse, 
Platelių valsčiuje, Kretin
gos apskrityje. (Seniau bu
vo manoma, kad ji gimusi 
Telšių apskr., bet Tarybų 
Lietuvoje specialė kimisija 
nustatė tikrą vietą ir laiką).

Ji augo laiku, kada bau- 
džiavizmas buvo pasiekęs 
juodžiausį ponų viešpatavi
mą. Ji pasipiktino ponais ir 
ištekėjo už baudžiauninko, 
išsižadėdama bajorystės.

Jau būdama 50 metų 
pradėjo rašyti

Vilkdama paprastos vals
tietės gyvenimą, jau būda
ma didelės šeimos motina, 
nežinodama gramatikos, su
grubusiomis rankomis nuo 
sunkaus darbo, sulaukusi 
50 metų, ji imasi rašyti.

1894 metais ji parašė pir
mąjį savo kūrinėlį “Piršly
bos”, kuris 1895 metais, pa
vadintas “Rudens vakaras”, 
buvo atspausdintas kalen
doriuje. Draugai pastebėjo 
jos plunksnos gabumą ir ra
gino ją rašyti. Julija mokė
si gramatikos ir rašė dau
giau. Ir ji savo talentą pa
skyrė liaudies reikalams, 
aprašydama jos vargus ir 
uždavinius.

Žemaitė savo apsakymė
liuose, vaizdeliuose, apy
braižose vaizdžiai aprašė 
liaudies vargus, bet kartu 
turėjo viltį, kad carizmui ir 
dvarponijai. bus padarytas 
galas, kad skriaudžiami ir 

vargstanti žmonės pasieks 
išsilaisvinimą.

žemaite vyksta 
Amerikon

li914 m. rugpjūčio 1 dieną 
kaizerinė Vokietija paskel
bė Rusijai karą. Lietuva at
sidūrė karo liepsnoje. Prie 
pirmesnių vargų ir prie- 
spaudų prisidėjo dar karo 
pagimdyti vargai. 1915 me
tais kaizerininkai okupuoja 
visą Lietuvą.

Žemaitė matė kaizerinin- 
ku žiaurumus. Ji su dideliu 
užjautimu rašo apie rusus 
belaisvius, kuriuos vokiečiai 
verčia apkasus kasti ir žvė
riškai persekioja. Kas dėl 
vokiečių kaizerininkų, ji ra
sė:

“Prieš vokiečius lietuvio 
širdis saip tvaksi, kad iš ša
lies girdėt. Ateis kuomet 
nors laikas, kada lietuviai 
duos jiems per verpstas.’

Žemaitė atvyksta į Jung
tines Valstijas rinkti aukų 
šelpimui lietuvių, nukentė
jusių nuo karo ir vokiečių 
okupacijos.

Jai būnant Amerikoje pa
sibaigia karas. Lietuvos 
dvarponi ja ir buržuazija su 
Lenkijos ir užsienio impe
rialistų talka nugalėjo Lie
tuvos tarybinę respubliką, 
kuriai vadovavo Vincas 
Kapsukas.

Dar 1919 metais, Chica- 
gos lietuvių organizacijų 
konferencijoje Žemaitė pa
rašė Lietuvos reikalais re
zoliuciją, kurioje, tarpe kit
ko, pasakyta:

“Konferencija, apsvars
čius kovos būdus už Lietu
vos laisvę, atranda, kad 
Lietuvos laisvės priešais 
yra ne tik svetimi pavergė
jai, o ir ‘savieji’ darbo žmo
nių išnaudotojai, kad tie 
Lietuvos laisvės priešai, 
remdami vieni kitus, jau 
dabar planuoja, kaip uždėti

jungą ant Lietuvos, kad dar
bininkai privalo statyti su
vienytas pastangas prieš 
tuos Lietuvos laisvės prie
šus, idant nedavus jų pla
nams įvykti.”

1920 m. birželio 15 d. ji 
rašė iš Amerikos savo sū
nui į Lietuvą laiške: “Man 
žingeidu, kokį prezidentą 
Lietuva gaus? Ar šaltus 
barščius, arba surūgusi 
Smetoną, arba tiesiai ko
kias išrūgas, kokių didžtur
čių, dvarponių ar kunigų 
išsunktas, nes visur turtai, 
pinigai viršų ima.”

Ir vėliau, patyrus apie 
Lietuvos dvarponių ir bur
žuazijos įsigalėjimą, ji jau 
rašė:

“Na, dabar kad užsisės 
žmonėms ant sprando, nė 
atsigvėpti negalės... Dar di
desnį jungą uždės žmo
nėms. Tai bus gardūs pyra
gai. O jūs, kareiviai, galvas 
guldę už demokratiją ir lais
vę, ką sakysite ant tokios 
neprigulmybės?”

“Į Lietuvą grįžau, 
o Lietuvos neradau”
1921 m. Julija Žemaitė 

grįžo Lietuvon. Ir kaip ji 
pasipiktino ponų viešpata
vimu, kad sušuko: “Į Lie
tuvą grįžau, o Lietuvos ne
radau!” Ji, matydama, 
kaip buržuazinės Lietuvos 
valdonai stengėsi tik sau 
įsitaisyti šiltas gūštas, ma
tydama visur žiaurų darbi
ninkų, tarnautojų ir vals

tiečių išnaudojimą, maty
dama žulikišką valdonų at- 
sinešimą linkui pačios Lie
tuvos tautinės laisvės, Ju
lija prieš pat savo mirtį sa
kė:

“Štai Lietuvos apgynė
jai — provokatoriai, biau- 
rybės. Ar galima tokius 
žmonėmis vadinti? Tik žvė
rys ir gana...” (Visos cita
tos imtos iš Žemaitės laiš
kų, rašytų jos sūnui, tilpu
sių “Tiesoje” No. 110, 1940 
m.)

Taip Žemaitė rūsčiai kal
bėjo apie smetonininkus 
dar 1920-1921 m. Supran
tama, koks jos būtų buvęs 
atsinešimas linkui smetoni- 
ninkų 1926-1940 m. Dar 
daugiau ji piktintųsi lietu
viais nacionalistais, kurie 
Antrojo pasaulinio karo 
laiku tarnavo hitlerinin
kams prieš Lietuvos ir lie
tuviu laisve, o dabar dau- 
gelis iš jų, gyvendami už
sienyje, niekina Lietuvą ir 
jos liaudį.

Julija Žemaitė mirė 1921 
metų gruodyje. Ji mirė 
Marijampolės (dabar Kap
suko) mieste. Prie jos ka
po rašytojas Vaižgantas pa
sakė :

“Lietuva baisiai šykščiai 
atsimokėjo garbingai sene
lei už jos nenuilstamą ir ta
lentingą darbą literatūros 
ir visuomenės srityse.”

Bet taip Žemaitei šlykš
čiai atsimokėjo tik buržua
zinė — dvarponių — Lietu-

Aukštosios mokyklos ir 
v 

jaunieji specialistai
Į kokią Lietuvos ūkinio ar 

kultūrinio gyvenimo sritį 
pažvelgtume — visur sutik
sime jaunus, Tarybų val
džios metais baigusius 
aukštąsias mokyklas specia
listus, vaisingai dirbančius 
savo gimtosios šalies lai
mės ir klestėjimo vardan. 
Mokytojai, inžinieriai, gy
dytojai, agronomai, kalbi- 
bininkai, istorikai, rašyto
jai, visuomeninių organiza
cijų darbuotojai — visi jau
nieji Lietuvos specialistai— 
kupini energijos ir didelių 
užmojų, kupini meilės savo 
šaliai, dirba visomis jėgo
mis, kad stiprėtų ir žengtų 
pirmyn Tarybų Lietuva.

Ruošiant Lietuvos inteli
gentijos tautinius kadrus, 
didžiulį darbą nuveikė Lie
tuvos aukštosios mokyklos. 
Vilniaus Valstybinis V. 
Kapsuko vardo universite
tas pokario metais išleido 
daugiau kaip 5,000 specia
listų. Universiteto auklėti
niai šiandien va d o v a u j a 
įmonėms ir kol ū k i a m s, 
mokslinio tyrimo įstaigoms 
ir statyboms, jų tarpe yra 
nemaža jau pagarsėjusių 
rašytojų, visuomeninių vei
kėjų. Universitetas kasmet 
auga. Šiuo metu jame mo
kosi 5,700 studentų.

va. Naujoji, Liaudies Lie
tuva Žemaitę gerbia. Jos 
raštus išleido šešių tomų 
rinkinyje. Jos kapą lanko 
Lietuvos jaunimas, valdi
ninkai ir veikėjai. Jos var
das yra įamžintas.

Neseniai Tarybinė Sąjun
ga išleido pašto ženklelį su 
Žemaitės atvaizdu, kuris 
pasiekia visus pasaulio 
kraštus. Štai kaip laisvoji 
Lietuovs liaudis ir broliš
kos tautos įvertina didžiąją 
lietuvių tautos rašytoją Ju
liją Žemaitę.

tyti Antalieptės hidroelek
trinę ir eilę kitų svarbių ob
jektų.

Kauno Politechnikos in
stitutas atidarė savo filialą 
Vilniuje. Artimiausiais me
tais numatyta tokius atida
ryti ir kituose stambesniuo
se Lietuvos miestuose.

Jei Politechnikos institu
tą Lietuvoje vadina pramo
nės kadrų kalve, tai Žemės 
ūkio akademiją—kadrų že
mės ūkiui kalve.

Jau pi r m a i s iais, labai 
sunkiais pokario metais, 
Tarybinė vyriausybė ėmėsi 
visų priemonių, kad būtų 
smarkiai išplėstas specialis
tų žemės ūkiui ruošimas. 
Pastangos davė gerus vai
sius. 1946 metais Lietuvos 
žemės ūkio akademijoje mo
kėsi du kartus daugiau stu
dentų, negu' buržu a z i j o s 
v a 1 d y md metais. Šiemet 
akademijoj —■ 2,905 studen
tai. Tai septynis su viršum 
karto daugiau, negu joje 
mokėsi iki karo!

Naujus kadrus ruošia 
taip pat Kauno medicinos, 
kūno kultūros, Vilniaus ir 
Šiaulių pedagoginiai instL 
tūtai, Veterinarijos akade
mija ir kitos aukštosios mOr 
kyklos.

Janoji Tarybų Lietuvos 
inteligentija, armija ’aukš
tos kvalifikacijos specialis
tų kartu su visa lietuvių 
tauta dirba šalies gerovei ir 
vis aukščiau kelia savo dar
bu Lietuvos vardą.

(“TB”)

JŪRŲ REIKALAIS 
NEGALĖJO SUSITARTI

Geneva. — Po dviejų mė
nesių derybų baigėsi jūrų 
reikalais konferencija. Tik
rumoje ji nepadarė jokio 
nutarimo. Jungtinės Valsti
jos reikalavo, kad tik per 
tris mylias nuo kranto jūra 
būtų skaitoma šalies vande
niu, •-o‘vėliau iki šešių mylių. 
Tarybų Sąjunga, Indija ir 
eilė kitų šalių stojo už dvy
liką mylių.

Kauno politechnikos insti
tutą ne veltui vadina Lietu
vos pramonės, statybų, 
energetikos k a d r ų kalve. 
Šiandien ki-ekviename res
publikos fabrike, gamyklo
je, kiekvienoje statyboje su
tiksime specialistus, poka
rio metais baigusius šį in
stitutą. Daug instituto auk
lėtinių užima žymius postus 
pramonės valdyme, mokslo 
įstaigose.

Pokario metais Politech
nikos institutas jau paruo
šė 3,500 inžinierių. Kasmet 
jį baigia 600 specialistų. 
Ateity—dar didesnės insti
tuto augimo perspektyvos: 
per artimiausius penkerius 
metus numatyta ^paruošti 
institute daugiau kaip 3,- 
600 aukštos kvalifikacijos 
inžinierių.

Šia proga įdomu pateikti 
kai kuriuos palyginimus: 
Tarybų Lietuvoje kiekvie
nai dešimčiai tūkstančių 
gyventojų išleidžiama 40% 
daugiau inžinierių, negu 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose ir 3 kartus daugiau, 
n-egu bet kurioje Vakarų 
Europos šalyje!

Pastaraisiais metais in
stitute įvestos naujos speci
alybės, labai reikali n gos 
Tarybų Lietuvos liaudies 
ūkiui; mechaninė medienos 
technologija, laivų mašinos 
ir mechanizmai, statybinės 
ir kelių mašinos bei įrengi
mai, elektros mašinos bei 
įrengimai ir tt. Šios specia
lybės įvestos ne atsitiktinai: 
juk Lietuva dabar turi 
sparčiai augančią laivų sta
tybos pramonę, elektrotech
nikos gaminių pramonę, jo
je be paliovos vyksta di
džiulės statybos. Kauno Po
litechnikos institutas daug 
prisidėjo parengiant Kauno 
hidroelektrinės prie Nemu
no projektus, padėjo pasta

REDAKCIJAI

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
BROLIAMS LIETUVIAMS 
Mielieji Laisviečiai!

Dėka savo sesers iš 
Brockton, Mass., aš gaunu 
jūsų gerb. laikraštį “Lais
vę”. Dabar po reorganizaci
jos jį gausiu rečiau, bet jis 
liks man mielas ir įdomus 
ir toliau, kaip daugeliui mū
sų tautiečių, kurie jį skaito 
kaip savo tikrų brolių ir se
serų, gyvenančių už daug 
tūkstančių mylių nuo savo 
tėvynės, brangius rašto 
įdirbus, o kartu ir kultūros 
vaisius. Aš jūsų laikraštį 
pažįstu dar nuo prieškari
nių laikų. Tada jį man siun
tinėjo mano mylimas brolis, 
kuris ir dabar gyvena Flori
doje. Kada Lietuvoj Smeto- 

; na su savo tarnais žiauriai 
susidorojo su suvalkiečiais 
ūkininkais — juos šaudyda
mas, aš tada neiškentęs pa
rašiau ilgą straipsnį “Gel
bėkite mūsų sielas”, kurį 
jus visą ištisai atspausdino
te. Nuo tada aš likau Lais
vės draugu, tik žiaurus ka
ras nutraukė tą pažintį. Da
bar daugiau susipažinęs ne 
tik asmeniškai su “Laisve”, 
bet per jį daugiau ir geriau 
pažinau tenykščių lietuvių 
gyvenimą, jų būdą. Mes čia 
Tėvynėje dabar išaugom, 
sustiprėjom, jau gerai išmo
kom kaip atskirti draugą 
nuo priešo ir pan. Jūsų gy
venime, sprendžiant iš 
spaudos, iškyla keletas įdo
mint momentų, apie ką ir no
rėčiau čia jums išsitarti:

Svarbiausias momentas, 

kad daugumas Amerikos 
lietuvių būkštauja apie re
zignaciją prieš amerikiečių 
tautą. Dauguma sako: Se
noji karta baigia išmirti, gi 
jaunimo liko mažai, o nau
ji ateiviai taip pat maža ką 
pagelbės, nes jų vaikai daug 
greičiau nutautėš nekaip se
nųjų ateivių. Už šį nutautė
jimą nėra kaltas jaunimas, 
bet atsakingi senieji, kad 
jaunimui nesudarė sąlygų 
būti tikrais lietuviais. Pas 
mus čia Lietuvoje taip pat 
buvo daug galimybių jauni
mui nutautėti, bet jis pasi
liko tvirtai lietuviškas. Yra 
sakoma, kad ta visuomenė, 
kuri netenka jaunimo, ne
tenka studentijos sau yra 
pasirašiusi mirties sprendi
mą. Mes čia tėvynėje dėl to 
esame ramūs. Bet pas jus, 
gerb. tautiečiai, reikalai ne
kokie. Jūs visą laiką turėjo
te geresnes gyvenimo sąly
gas kaip mes čia Lietuvoje. 
Jūs mažai žinote, kas yra 
karai, kas yra žudymai, kas 
yra sugriovimai. Mes Tėvy
nę atstatėm ne. vieną kartą, 
tas daug kainavo darbo. 
Mūsų pagrindas valstietis 
labai sunkiai dirbdamas 
stengėsi savo visus vaikus 
mokinti. Bet tik sunkiame 
darbe tautos išlieka didin
gos ir gyvos. Prabanga ir 
pinigas tautoms padeda iš
sigimti...

“Laisvėje” mes dažnai 
skaitome kaip Amerikos 
lietuvia negražiai tarpe sa
vęs pešasi, vieni kitus nieki
na, užgaulioja, įtarinėja. 

užmiršti savo brangią Mo
tiną Tėvynę? Juk jūsų dau
gumas vaikystės dieneles 
praleidote čia Lietuvoje, jū
sų motina lietuvė pirmą žo
dį išmokė tarti lietuviškai. 
Dauguma iš jūsų ir savo 
darbu esate padėję, kad Te* 
vyne gyvuotų. Tai kodėl da
bar ją išduoti svetimie
siems už niekšingus gra
šius?

...Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais turime ir 
būt, tą garbę gavome užgi
mę, jai ir neturim leist pra
žūt!

Iš Amerikos lietuvių 
spaudos mes matome, kad 
jūs nesistengiate artėti prie 
savo tėvynės bent kalbos 
dalimi. Jūsų laikraščiuose 
pilna visokiausių angliškų 
žodžių, kurie verste verčia 
jaunuolį į amerikonišką glė
bį. O jeigu kalba būtų var
tojama gryna lietuviška, 
jis pamatytų, kad ji graži, 
kad verta jos mokytis, ja 
kalbėti. Ar nėra tokiems 
žodžiams tikrų lietuviškų 
vardų (banketas, piknikas, 
sosaidė, unija, rendos, bi- 
liai ir kiti). Pav. “Vilnis” 
1958.1.11 d. savo tos dienos 
puslapiuose rašė: “Siūlo 
skebinį bilių. Washington— 
Senatorius Barry Goldwa
ter įnešė ‘right to work’ bi
lių”. žinoma, toks rašymas 
neveda link lietuvybės. Čia 
Amerikos lietuviai daug ga- 
tėtų pasisemti ir pasimoky
ti iš tėvynėje leidžiamų laik
raščių, žurnalų ir knygų. 
Pav. pas. jus Amerikoje yra 
platinamas lietuvių kalbos 
žodynas, kodėl juo nepasi
naudojus?

Žinoma, toks susiskaldymas 
nei vienai tautai neduoda 
gero. Atskiros grupės ar 
partijos nori įrodyti, kad 
tik vieni jie. yra tikrais pat
riotais, o kiti parsidavėliai 
ir pan.

Čia norėčiau, brangūs 
broliai ir seserys, jums pri
minti garsaus Italijos rašy
tojo E. De Amičio, “Mažasis 
Padujos Patriotas” apsakyk 
mėlį. Kas yra pamiršęs, 
trumpai pakartosiu: “Vie
nu garlaiviu iš Barcelonos 
į Italiją grįžo pas savo tė
vus benamis, nuskurdęs ir 
alkanas mažas berniukas, 
kuris buvo savo tėvų par-1 
duotas kaip gyvulys į cirką. 
Turtingieji to garlaivio ke
leiviai, kad pasirodyti save 
gerais žmonėmis, sumetė 
tam berniukui krūvelę smul
kių pinigų, už kuriuos jis 
galėjo būti sotus ir apsiren
gęs. Bet kada jis nugirdo, 
kad tie patys aukotojai-pra- 
dėjo peikti ir užgaulioti jo 
tėvynę — Italiją, jis nesi
tverdamas apmaudu sviedė 
tuos suaukotus pinigus tie
siog aukotojams į veidą, su
rikdamas: Susirinkite savo 
pinigus! Aš nepriimu iš
maldos iš tų, kurie niekina 
mano tėvynę!..”

Taip, brangūs broliai lie
tuviai, o kokia padėtis mūsų 
tautiečių tarpe? Ar daug 
atsiras tokių patriotų? Mes 
žinome, kad dauguma savo 
lietuviškas sielas yra par
davę kapitalo dievaičiams. 
Ar tai negėda pažeminti ir

Toliau jūsų laikraščiuose 
labai daug vietos skiriama 
apie atskirų asmenų minė
jimą vedybų, mirimo, gimi
mo arba visokių sukakčių 
proga. Kodėl jūs negalėtu
mėt daugiau rašyti apie sa- 
,xo Tėvynę, jos meilę ir gro^ 
žį? Pas mus Lietuvoje vis
kas yra pagrįsta ant visuo
menės. Čia yra iškeliamas 
kolektyvas, o ne atskiras 
asmuo. Pas mus asmenybės 
kultas yra smerkiamas. Mes 
neskaitome geru rašytoju 
ar menininku, tą, kuris yra 
suakmenėjęs ir nieko neku
ria apie visuomenę.

Be to, jūsų laikraščiuose 
labai daug didelių ir mažų 
naujienų, (tai puiku), bet 
mažai rašoma apie darbi
ninkų reikalus, kaip jie ko
voja už savo interesus, kaip 
darbo žmonės veda savo or
ganizacijas ir 1.1. Amerikos 
lietuvių darbininkišku o s e 
laikraščiuose nemažai yra 
rašoma ir iš Tėvynės gyve
nimo. Net mūsų laikraščiai 
yra užgyrę “Laisvę”, kad 
teisingai rašo apie Lietuvą. 
(Kauno Tiesa 1958.III.il d.)

Pas mus laikraščiuose ne
rasite rašant prieš dievą, 
kunigus, o pas jus pilna vi
sokiausių ilgaskvernių, da
vatkų, dipukų, cicilikų, rau
donųjų, bedievių ir pan. už
gauliojimų. Kam tai reika
linga? Ar čia nėra vienas 
kito įžeidinėjimas, ar negi
linamas tautiečių išsiskyri
mas?..

Čia norėtųsi pasakyti ke
letą žodžių tiems Amerikos 
lietuviams, kurie, paliko Tė- 
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|vynę po antro pasaulinio 
karo ir kurie čia Lietuvoje 
paliko šiltas ministrų, direk
torių vietas, turėjo didelius 
turtus: dvarus, b a n k us, 
fabrikus ir pan. šie “varg
šai” guodžiasi grįžti į Lie
tuvą, bet visi šie ponai pa
miršta, ar laukia jų Tėvynė, 
ar priims juos atgal Lietu
vos liaudis? Ne! Jie lietu
vių tautai nereikalingi. Te
gul ir žemės drebėjimas 
įvyksta ir daug kas kojom 
aukštyn apsiverčia, bet tų 
senų išnaudotojų, tų tautos 
siurbėlių mes lietuviai, ku
rie tiek daug esame išken
tėję, nelaukiam jų grįžtant. 
Tegul jiems būna ramu Dė
dės Šamo žemėj, o mums 
bus ramu be jų mūsų Tėvy
nėj Lietuvoje. Mes laukiam 
ir lauksim sugrįžtant savo 
tikrų brolių lietuvių, tų, ku
rių rankos pūslėtos nuo 
sunkaus darbo, bet sielos jų 
švarios ir sąžinės ramios 
prieš Motiną mūsų Tėvynę.

žinokite, brangūs broliai 
ir seserys lietuviai, ateis gi 
lauktoji diena, galėsite grįž
ti į savo Tėvynę, po ilgo 
klaidžiojimo svetimose ša
lyse, kur tiek daug esate 
patyrę vargo ir pašaipos. 
Jūs grįšite pavargę, o Tėvy
nė priglaus jus maloniai po 
savo mėlynu dangumi. Ir 
vėl galėsite jausti jos /žalių 
girių kvėpavimą — jos šir
dies plakimą tarpe skar
džiai skambančių lakštinga
los giesmių.

Vyt Aglinaitis,
Senas jūsų tautietis 

Kaunas. 1958.11.15 d.

Redakcijos pastaba
Su kai kuriomis Vyt. Ag- 

linaičio pastabomis negali
ma sutikti. Pavyzdžiui, jis 
ima ir sutapatina Amerikos 
lietuvių gyvenimo sąlygas 
su Lietuvos žmonių gyveni
mo sąlygomis. Jos visiškai 
skirtingos. Kas to nesupran
ta, tas negali suprasti mū
sų padėties.

Arba, ar galima sutikti su 
besąlyginiu pasakymu, kad 
“prabanga ir pinigas tau
toms padeda išsigimti”. Iš
eina, kad tik ta laiminga 
tauta, kuri gyvena skurde 
—juo didesnis skurdas., tuo 
sveikesnė tauta! Jeigu taip, 
tai ir tarybinėms tautoms, 
kurios taip energingai kelia 
savo medžiaginio ir kultū
rinio gyvenimo lygį, grū
moja pavojus.

Visiškai nepagrįstas yra 
straipsnio autoriaus prime-'; 
timas Amerikos lietuviams, 
ypač mums pažangiečiams,, 
kad “dauguma jų savo lie
tuviškas sielas yra pardavę, 
kapitalo dievaičiams”.
, Sutinkame su Vyt. Agli- 
naičio kaltinimu, kad mūsų 
spaudoje ir kalboje kupina 
visokių svetimybių. Mūsų- 
rašomoj on ir kalbamo jon . 
kalbon yra įsiskverbę daug 
angliškų žodžių.

Bet labai dažnai mes pa
galvojame: Mums labai, la-. 
bai sunku iš mūsų kalbos ir., 
raštijos išprašyti laukan 
piknikus ir banketus, bet 
kaip ir . kuo jūs, Lietuvos 
draugai, pateisinate savo 
spaudoje “startus”, “kro
sus”, “finišus”, beje, ir “pik
nikus”, ir “mitingus”?

1958.III.il


EUGENIJA TAUTKAITĖ

Takais takeliais i didį kelią
(Tąsa)

Jau naktį mes atvykome i kažkokį kai
mą. čia mūsų vežikai pasuko į kairę, ir 
mes turėjome išlipti. Nežinodami, kaip 
toliau eiti, pasibeldėme į vieną varging- 
gą bakūžėlę, bet ilgai mums niekas neat
siliepė. Pagaliau prie lango priėjo se
nis ir piktai suriko, kad mes naktį ra
mybės neduodam. Gražiai atsiprašėme 
ir paklausėme kelio. Senukas, mūsų 
mandagumo sušvelnintas, išėjo iš gryčios 
ir parodė,

Toliau keliavome pėsčiomis. Naktis 
buvo vesi, eiti nesunku. Pradėjo aušti 
lytas. Traukėme laukais, vėliau miške
liu, neramiai dairydamiesi, kad ir vėl 
neužkluptų baltųjų žvalgyba. Po kiek 
laiko priėję kaimą, papusryčiavome ir 
pradėjome klausinėti, kokia čia valdžia. 
Žmonės atsakinėjo labai nenoromis, su 
baime . O paauglys vaikas paaiškino, kad 
pas juos jokios valdžios nėra. Suprato
me, kad tebesame neutralioje zonoje. Pa
ėję apie dšimt kilometru, vėl paklausė
me piemenukų, bet ir šie atsakė, kad jo
kios valdžios nėra. Miškelyje pasilsėję, 
vėl keliavome toliau.

Pagaliau naktį pasiekėme Ežerėlius. 
Ant tilto stovėjo raudonarmiečių sargy
ba, kuri nuvedė mus į karo komendan
tūrą. Suradę karo komendantą, prašėme' 
apie mūsų atvykimą kuo greičiausiai 
pranešti Ypatingosios komisijos įgalioti
niui. Karo komendantas skubiai nusiun
tė pasiuntinį su mano rašteliu. Mums su 
raudonarmiečiais begeriant arbatą, į ko
mendantūrą įbėgo Ypatingosios komisi
jos įgaliotinis Juozas Opanskis.

—Tai tu gyva?!—sušuko, mane apka
bindamas.

—Kaip matai,—atsakiau.
—Koks “kartus nusivylimas”! — juo

kavo Opanskis.—O čia mes visi jau tave 
apverkėme ir palaidojome kaip didvyrę. 
Kažkas jau ir nekrologą parašė!

Juozas Opanskis buvo gyvo, linksmo 
būdo žmogus, puikus draugas, ištvermin
gas komunistas, negailestingas kovotojas 
su priešu. Kilęs nuo Utenos, iki 1914 m. 
karo jis mokėsi Utenoje, o karo metu iš
vykęs i Petrogradą, gyveno lietuvių 
moksleivių bendrabutyje ir mokėsi reali
nėje gimnazijoje. Dar prieš 1917 m. 
Vasario revoliuciją Opanskis stojo j bol
ševikų partiją, aktyviai dalyvavo Didžio
jo Spalio revoliucijoje. 1917 m. liepos 
mėn. “Pravdos” redakciją užpuolus ke- 
renskininkams, jis narsiai ją gynė ir bu
vo sužeistas į galvą, 1919 m. Opanskis 
buvo paskirtas Vilniaus Ypatingosios ko
misijos pirmininku. Vėliau visą savo 
trumpą gyvenimą jis dirbo saugumo or
ganuose. Žuvo Minske 1927 m. nuo ban
ditų rankos, eidamas valstybės saugumo 
liaudies komisaro pareigas.

J NAUJĄ KOVOS DARBĄ
Gavę iš Opanskio dokumentus ir ko

mandiruotę, iš Zarasų išvykome į Dvins- 
ką, kur buvo Gynybos taryba ir Lietu
vos ir Baltarusijos Komunistų partijos 
CK įgaliotinis Angarietis. Ten pat dir
bo ir Baltrus Matusevičius. Jiems per
daviau visas žinias apie Vilniaus partinę 
organizaciją ir pogrindyje susikūrusį 
miesto komitetą, kuriam tuomet vadova
vo Kazys Naujokaitis, o taipgi apie pas
kutiniųjų laikų įvykius mieste ir kai
muose . Norėjau keliauti toliau, j Kom
jaunimo Centro Komitetą, kuris tuomet 
buvo Minske, bet Angarietis pasiūlė man 
likti čia ir dirbti Gynybos tarybos slapta
jame skyriuje. Likti Dvinske labai neno
rėjau, veržiausi vėl prie komjaunimo 
darbo, bet visgi teko pakluti.

Kaip tik tuo metu iš įvairių baltųjų 
užimtų Lietuvos kampelių i Dvinską su
važiavo daug mūsų draugu. Tai buvo 
liūdnas laikas: lietuviškosios buržuazi
jos užgrobtoje teritorijoje siautė kruvi
nas teroras, visa, ką iškovojo darbo žmo
nės, buvo atimta, sunaikinta, sutrypta. 
Mūsų Lietuva vėl paskendo ašarose ir 
kraujuje.

Komunistai skubėjo ten, kur jų laukė 
sunkus, atkaklus darbas, pavojus, o gal 
ir mirtis. Bet jie tvirtai tikėjo, kad po 
kiek laiko Lietuvoje vis tik bus vėl at
kurta Taiybinė santvarka. Daugelis mū
sų draugų, pasitraukusių iš buržuazinės 
kariuomenės jau užimtų vietų, atvykę į 
Dvinską, perduodavo savo ištaigų doku
mentus ir bylas CK įgaliotiniui, o patys

grįždavo vėl į Lietuvą organizuoti po
grindžio darbą. Taip susirinko nemaža 
vykstančių į Lietuvą ištvermingų komu
nistų. Jų tarpe buvo Kazys Bangaitis- 
Dom irias, Petras Pajarskis, Baltrus Ma
tusevičius, Stasys Eimutis, Valiukas ir 
kt. Man teko juos išlydėti, visiems tarti 
nuoširdų atsisveikinimo žodį ir palinkėti 
gero kelio.

Vienas iš pirmųjų į Lietuvą išvyko Va
liukas. Tai buvo dar labai jaunas, tik 
pradėjęs gyventi vaikinas. Karšta kom
jaunuoliška širdis jį traukė ten, kur šau
kė vargstanti Lietuvos liaudis. Visiems 
laikams liko mano atmintyje diena prieš 
jam iškeliaujant. Buvo liepos mėnesio 
pradžia. Aš įdaviau Valiukui mandatą 
—mažyte plono šilko skiautelę su ant
spaudu ir įrašytu jo slapyvardžiu. Stro
piai susukusi ji dūdele, įkišau į papiroso 
kandikli ir įdėjau į portsigarą. Valiukas 
buvo linksmas, juokavo ir visą vakarą 
dainavo. Atsisveikino jis su šypsena lū
pose ir iškeliavo kupinas vilčių ir kuklu
mo. Tačiau, eidamas per fronto liniją, 
.jis pateko i baltųjų lietuvių rankas ir bu
vo sušaudytas.

Lietuvos ir Baltarusijos Gynybos tary
ba buvo įsikūrusi viešbučio patalpose. 
Ton pat gyveno ir visi darbuotojai. Tie, 
kurie turėjo grįžti į Lietvą, taipgi ten 
apsistodavo.

Išvykstančiųjų tarpe buvo ir Karolis 
Požėla, neseniai drauge su Raudonąja 
Armija pasitraukęs iš Šiaulių. Kelias, 
kuriuo ėjo Valiukas, jau buvo baltųjų 
susektas, todėl kiti draugai turėjo patys 
ieškoti naujų kelių. Karolis Požėla, su
žinojęs, kad aš neseniai atvykau iš Vil
niaus, labai susidomėjo, kaip atkeliavau. 
Aš jam smulkiai papasakojau visus ke
lelius, upelius, miškelius, takus ir kai
mus, kur ėjau. Jis braižė planus ir vis 
dar klausinėjo, juokaudamas, kad eisiąs 
mano takais, nes jie turėtų būti laimin
gi ir jam. Po kelių dienų jam reikėjo 
išvykti, todėl vakarais mudu ilgai kalbė
davomės.

Neužmirštamos liko tos mūsų trumpo 
susitikimo dienos, ypač paskutinis vaka
ras, kai mudu išsėdėjome beveik iki ry
to viešbučio vestibiulyje. Tada aš paži
nau jame tą nepaprastą žmogų, kurį vie
ną kartą gyvenime susitikęs, jau nieka
da jo neįstengsi užmiršti.

Aš papasakojau jam ir pati svajojanti 
grįžti į Lietuvą dirbti pogrindžio darbą. 
K. Požėla pritarė man, sakydamas, kad 
kiekvieno komunisto * pareiga kovoti dėl 
savo liaudies laisvės. Jis man patarė, 
nuvykus į Tarybų Rusiją, neleisti veltui 
laiko, stengtis mokytis ir daug skaityti. 
Išsiskyrėme, kai visur buvo mirtina ty
la—ir gatvėje ir Gynybos tarybos patal
pose—viešbutyje. Atsisveikinant palin
kėjau jam laimingos kelionės ir sėkmės 
darbe, o jis man — greitai susitikti Lie
tuvoje.

SUSITIKIMAS SU DRAUGAIS
Būdama Dvinske, sužinojau, kad čia 

stovi mūsų Karolio Libknechto v a r d o 
Vilniaus komjaunimo karinis būrys. 
Skubėjau aplankyti savo brangius drau
gus. Sunkiųjų kovų laikotarpis mus la
bai suartino, todėl mes susitikome kaip 
tikri, broliai, nesimatę ilgus metus. Čia 
radau Ramanavičiu, Vlada Rimša ir ki- 
tus draugus. Mūsų karinį būrį išforma
vo į Raudonosios Armijos dalinius. Vie
ni jau turėjo paskyrimą į frontą, kiti 
ruošėsi vykti į Lietuvos pogrindį, kai ku
rie dar niekur nebuvo paskirti. Dažnai, 
radusi laisvesnę valandėlę, nubėgdavau 
pas savo būrio komjaunuolius.. Beveik 
kiekvieną dieną ką nors tekdavo lydėti: 
vienus—j frontą, kitus—į Maskvą, į ko
kius nors kursus. Gaila buvo su jais skir
tis: jie visi buvo puikūs, nuoširdūs drau
gai.

Dvinske ir man neilgai teko būti. Lie
pos pabaigoje gavau telegramą iš Mins
ko: mane kvietė į Lietuvos ir Baltarusi
jos Komjaunimo Centro Komitetą.

(Bus daugiau) 
■ ■■■■■ iiW > —■■■■■■■ i ■ ■ ■■■■.. i ........   m. nii .n  ...................

Nesi vėlinkite, Laisvės Prieteliai
Tuojau pasisakykite, kad stojate į Lais

vės prietelių eile, jei vienu kartu neišgalite 
įmokėti metinės duoklės $25, pasisakykite, 

po kiek galite mokėti j mėnesj, ir pradėkite 
darbą. ,

■ i*l Ii Iii i .ii. -..i. ........... ...................................... ... ............................................... ................. ..................................................................
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IŠ LIETUVOS ISTORIJOS
<c

ciklopedija 
rybinė Enciklopedija”) iš
aiškina virš 100,000 temų;

Bolšaja Soviet ska ja En- Cornelus Tacitus, gimęs 
(“Didžioji Ta- apie 55 metus ir miręs 117 

metais, kai kurį laiką tar
navo gotams (vokiškoms 
padermėms). Jis susipaži
no su Baltijos jūrų 
pusėje gyventojais 
viais ir latviais.

tuvos istorijos. Ten randa
me žinių apie buvusius lie
tuvių tautos vadus, litera
tus, veikėjus, kovas, karus 
ir tt.

1957 metais buvo išleista 
Juozo Jurginio “Lietuvos 
TSR istorija”; tai vadovėlis 
vidurinėms mokykloms. Tai 
suglaustoje formoje Lietu
vos istorija nuo pat seniau
sių laikų iki mūsų dienų. 
Veikalas didelio formato, 
paveiksluotas, atspausdin
tas ant gero popieriaus, tu
ri virš 170 puslapių. Išėjo 
35,000 tiražu.

Lietuvos TSR Mokslų A- 
kademijos Istorijos Insti
tutas 1955 m. išleido nepa
vaduojamą dokumentų rin
kini — “Lietuvos TSR isto
rijos šaltiniai” pirmąjį to
mą, kuriame telpa 568 do
kumentai iš lietuvių tautos 
praeities.

sis veikalas yra 614 pus
lapių. Surinkti dokumentai 
— įvairių rašytojų atsilie
pimai apie lietuvius, kroni
kos, metraščiai ir tt. Doku
mentai prasideda su romė
nų rašytojo Tacito atsilie
pimu apie lietuvius (ais
čius) nuo 98 metų mūsų 
gadynes ir baigiasi su 1860 
metais.

“Lietuvos TSR istorijos 
šaltiniai,” apart dokumen
tų, dar turi geografinių 
vardų rodyklę, asmenų var
dų rodyklų ir chronologinį 
šaltiniu sąraša.

Turėdami šiuos dokumen
tus, mes karts nuo karto 
duosime mūsų laikraštyje 
duomenų iš lietuviu tautos 
istorijos.

Romėnų rašytojas Publus

rytų 
lietu-

Tais lai
kais Baltijos jūrą vadini 
Svebų jūra; Tacitus štai 
ką rašė:

“Dešiniajame Svebų jūros 
krante jūra plauna aisčių 
gentis... Ji garbina dievų 
motiną. Kaip prietaringu
mo ženklą, nešioja šernų pa
vidalus (statulėles). Tai 
vartojama vietoje ginklų ir 
kitokios apsaugos... Retai 
vartojama geležis, dažniau
siai medžio lazdos. Javus 
ir kitokius vaisius augina 
ištvermingiau negu tingūs 
germanai.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
PIETUOSE RASISTAI 

IR VĖL DŪKSTA
Jacksonville, Fla. — Ra

sistai iš “The Confederate 
Underground” padėjo bom
bas į žydų centrą ir negrų 
mokyklą. Nuostolių nedaug 
padarė, bet išgąsdino žmo
nes ir sukėlė didelį nerimą. 
Tai jau trečias, panašus ra
sistų pasielgimas 1958 me
tais.

skrido Nasser, Jungtinas 
Arabų Respublikos prėzi* 
dentas. Orlaukyje jį pasiti
ko TSRS prezidentas Vor^-^ 
šilovas, premjeras Chruš
čiovas ir eilė užsienio atsto
vų. Jų tarpe buvo ir Jungti
nių Valstijų ambasodorius.

JAV LAIMĖJO PANAMOS 
KANALO REIKALAIS 
Washingtonas. — Aukš

čiausias Teismas palaikė 
Jungtinių Valstijų nustaty
tas kainas už perplaukimą 
laivu Panamos k a n ai u. 
Prieš aukštas kainas buvo 
pasisakęs žemesnis teismas, I 
bet Aukščiausias

PREZIDENTAS 
KARTOJA, KĄ 

PIRMIAU SAKĖ
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris, pasi
tarime su spaudos atstovais, 
sakė, kad “nedarbas mažė
ja”. Jis savo kalbą remia 
tuo, jog balandyje nedarbo 
apdraudą imančiu sumažėjo 
78,000.

INDONEZIJOS DAR 
VIENAS LAIMĖJIMAS
Jakarta. — Indonezijos

Teismas i arm^i°s daliniai užėmė Bu-
į kittinggi miestą Sumatroje.
i Tai buvo sukilėlių centras 
Į po to, kaip jie neteko Pa- 
Įdango. Dabar Sumatros sa- 

Tarybiniu loję beveik visi miestai yra 
“jet” lėktuvu “TU-104” at- valdžios rankose.

. Bet ieško naudos I palaikė valdžios pusę.
ir jūroje, ir tik j i-a vieni iš | 
visų kitų seklumose ir pa-; 
čiame krante renka ginta-’ 
ra, kurį patys vadina ‘gle- 
sum.’

re ir nežinojo, kokia jo

jo kilmė. Jis, būtent, ilgai 
tarp kitų jūros išmetamų 
daiktų buvo nejudinamas, 
kol mūsų prabangumas ir 
jam vertę suteikė. Jiems jis 
atrodo bevertis: renka, ko
kį randa, neapdirba, atga
bena ir stebėdamiesi priima 
atlyginimą...”

(Iš “Lietuvos TSR istori
jos šaltiniai’’.)

Tai šitokis yra atsiliepi
mas apie lietuvius, kuriuos 
tais laikais vadino aisčiais. 
Jš jo matome, kad lietuviai 
jau rūpestingai .augino ja
vus. Iš to suprantame, 
kad jie buvo vietos gyvento
jai ir jau nesi kilnojo su gal
vijų bandomis iš vietos į ki
tą vietą.

1). M. Šolomskas

NASSER ATVYKO Į 
TARYBŲ SĄJUNGĄ 

Maskva.

Lawrence-Methuen, Mass

Pirmas Pavasarinis Parengimas
Spaudos Naudai -“Laisvei”

Sekmadienį. Gegužės-Mav 18
Pradžia 2 vai. diena

MAPLE PARKE
Lawrence-Methuen, Mass.

Bus šaunūs pietūs šiame metiniame parengime, 
iš geriausių valgių ir įvairių gėrimų. Tad kviečiame 
visus dalyvauti šiame pirmame pavasariniame pa
rengime, pirmame šį sezoną.

Rengėjai, LLD ir LDS Kuopos

i Montello* Brock ton. Mass. i

Worcesterio AIDO CHORAS Suvaidins Trijų Aktų Operetę

“KADA KAIMAS NEMIEGA”
Rengia Lietuvių Tautiško Namo Draugovė

Sekniad,. Gegužes-May 11 — Pradžia 2 Vai. Dieną

> 9
k- j

i ‘4

f i vHv LĮĮĮĮI

Worcesterio AIDO CHORAS, vadovybėje Jono Dirvelio

Lietuvių Tautiško Namo Viršutinėj Salėj, 668 No. Main Street, Montello
■ Kviečiame visus meno mylėtojus ir rėmėjus dalyvauti, pamatyti šią gražią operetę, kurią 

paraše V. Raila, muziką sutaisė aDratėlė Yuden. Yra gražių dainų ir jaukaus humoro.
Durys atdaros nuo 1 vai. dieną.

Rengėjai J

. r~~^

B



Iš N. Anglijos Liet, 
motery suvažiavimo lt

Balandžio 13 d. Lietuvių • 
Amerikos Piliečių Klubo i 
Svetainėje, 823 Main St.,] 
Cambridge, Mass., įvyko: 
N.A.M.S. suvažiavimas. Su-i 
važiavimas visais atžvil- ■ 
giais buvo sėkmingas.

Gabiai pirmininkavo J. 
Stigienė. Nutarta atlikti] 
daug svarbių darbų bėga-! 
mais metais.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
kolonijose daugiausiai dar-j 
buojasi moterys.

Nutarta surengti Moterų] 
Sąryšio pikniką pabaigoje 
birželio mėnesio. Tai bus 
pirmas šios vasaros sezoną] 
pažmonys.

Plačiai aptarta “Laisvės”] 
metinio pikniko reikalai.; 
Piknikas įvyks liepos 4 die-j 
na Tautiškame Parke,Mon
tello, Mass. Nutarta pasida
linti darbais, idant tinka
mai aptarnauti publiką ir 
padaryti finansinės para
mos laikraščio palaikymui, i

Nutarta pasiųsti pasvei-j 
akinimą L. Prūseikai ir biskį! 

finansinės paramos.
Nutarta paaukoti “Lais

vei”, “Vilniai” ir kitiems; 
darbininkiškiems reik a- ] 
lams.

Kadangi iš kitų valstijų 
moterys neprisiunčia savo 
delegačių į suvažiavimus, 
tai Nutarta ateityje vadin
tis: Massachusetts Moterų 
Sąryšys, vietoje Naujosios 
Anglijos. Dar Mass, valsti
jos draugės nepavargo veik
loje, tai taip ir vadinsimos.

Skaityta sveikinimai su
važiavimui. Su sveikinimais 
gauta aukų sekamai: Cam
bridge Moterų Klubas $20; 
So. Boston LLD 2 kp. Mo
terų Klubas $15. Montello ir! v i
Norwoodo moterų klubai! 
sveikino su mažesnėmis au-i 
komis.

Valdyba palikta ta pati, 
nti's ji savo pareigas gerai

Nutarta sekamą Mass. 
Moterų Sąryšio suvažiavi
mą laikyti vėl Cambridge, 
Mass. Šios kolonijos mote-, 
rys draugiškai priėmė dele-! 
gates ir skaniai pavaišino. ] 
Labai ačiū draugėms už jų 
tokį didelį draugiškumą!

Užbaigoje suvažiav i m o i 
draugės sakė prakalbėles. | 
Visos buvo gerame ūpe ir i 
pasiryžusios daug darbuotis] 
ateityje.

Delegatė
I

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

LIETUVOS KATALIKAS 
KRITIKUOJA“LAISVĘ”
“Laisvėje” iš balandžio 

mėn. 1 d., 1958, yra patal
pintas rašinys po antrašte: 
“Iš įdomių laiškų apie gyve
nimą Lietuvoje.” Tuos pen
kis laiškus pridavė “Lais
ves” Redakcijai montellietis 
A. Raila nuo giminaičių iš 
Lietuvos.

Nieko įdomaus nėra tuose 
laiškuose. Tai paprasti laiš
kai, kokių dabar yra nema
žai amerikiečiu laikraščiuo
se — “Laisvėje” ir “Vilny
je”. Tačiau vienas laiškas 
yra įdomus, kurį rašo Railų 
giminaitis Antanas Arvase- 
vičius iš Šiaulių rajono. Jis 
kritikuoja “Laisvę”. Jis su
tinka, kad “Laisvėje” “yra 
įdomių straipsnių”, dėl ku
rių, jis sako, “aš galėčiau 
ginčytis”. Suprantama, kad 
jis galėtų ginčytis, nes 
“Laisvėje” neigi “Vilnyje” 
nėra pagarbos kunigams 
neigi kapitalistinės santvar
kos agentams, kurie yra 
prisidengę dievu ir religija 
“šventa” ir išnaudoja tikin
čiuosius.

Jam labai nepatinka, kad 
“Laisvėje” ir gal “Vilnyje”, 
“labai šiurkščiai išsijuokia 
iš žmonių, tikinčiųjų į Die
va”. Ar jis sapnavo, ar ko
kia nors nuo gyvenimo 
atsilikusi ypata jam pasakė, 
kad “Laisvė’ išjuokia tikin
čiuosius žmones? Nieko pa
našaus nebuvo ir nėra. Jei 
“Laisvėje” ar “Vilnyje” bū
na straipsnių apie religiją 
ir kunigiją (A.M.Metelionio 
bedieviški straipsniai) — 
tai tik nurodymas, kaip ku
nigai, vyskupai, prelatai ir 
pats “šventasis tėvas” (po
piežius) mulkina - nuodija 
tikinčiuosius žmones ir da
ro sau milžiniškus pelnus.

Jis pažymi, kad “Pas mus 
Lietuvoje per laikraščius iš 
žmonių, tikinčių į Dievą, ne
išsijuokia, neužgaulioja, tik 
moksliškais įrdymais žmo
nėms aiškina, kad nėra Die
vo”. Tačiau jis nepaiso tų 
moksliškų įrodymų, jis ne- 
pasiliuosuoja iš religinių 
žabangų, tiki į dievą ir eina 
į bažnyčią melstis, kad jam 
dievas atleistų griekus, pa
pildytus kai nebūna bažny
čioje (kartais ir bažnyčioje 
galima padaryt “grieką”: 
jei pasižiūrėsi į gražią mer
giną, nepasitursinsi prieš 
“šventuosius” ar prieš kuni
gą, ir jei neduosi kunigui 
“almūžnos”—tai ir bus “pa
pildyti griekai ’).

Prie to, Antanas Arvase-

SKAITYTOJU BALSAI
vičius dar išdidžiai pareiš
kia: “Aš tikiu į Dievą. Esu 

j katalikas. Einu sekmadie
niais į bažnyčią ir iš manęs 
komunistai, nei rusai, nei 
lietuviai nesijuokia, neuž
gaulioja. Poilsio dieną tai 
aš kaip noriu, taip pralei
džiu...” Ir amerikiečiai lie
tuviai, laisviečiai ir vilnie
čiai, nesijuokia, neužgaulio
ja tikinčiųjų žmonių — mal
dininkų,, tik apgailestauda
mi nurodinėja, kad tikintie
ji į dievą duodasi save kuni
gams apgaudinėt ir išnau- 
dot, darydami žalą sau ir 
valstybei.

Mes, amerikiečiai, daug 
sykių skaitėme Lietuvos 
laikraščiuose, kaip P atlai
dus sueina - suvažiuoja kol
ūkiečiai, palikę savo darbus 
“dievo apveizdai ’. Kuni
gams rugiapiūtė! O žiūrėk, 
tų kolūkiečių laukuose javai 
prinokę byra, šienas pūva, 
o po atlaidų užėjo lietingos 
dienos ir viskas supūva. 
Taigi dievoti žmonės — 
maldininkai daro žalą sau 
ir valstybei. Jei yra skubus, 
neatidėliotinas darbas, tai 
reikia tą darbą padirbt, o tik 
paskui galima eiti bažny
čion melstis, kurie nori. 
Amerikoje yra kitaip. Jei 
kapitalistas - fabrikantas 
nori išleist daugiau produk
cijos, t. y. pagamint dau
giau reikmenų, ir pasidaryt 
sau pelno, tai darbininkams 
nėra poilsio dienų neigi sek
madienių tupėt bažnyčioje, 
bet būna priversti dirbti 
septynias dienas savaitėje 
ir dar su ilgais viršlaikiais. 
Neklausysi darbdavio, nuei
si bažnyčion, tai būsi išmes
tas iš darbo ir tuomet turė
si daug sekmadienių ir “po
ilsio” dienų, bet neturėsi ko 
valgyt. Ir katalikų dievas 
nebaudžia darbdavių už lau
žymą šventadienių. Mano 
supratimu, tarybinė valdžia 
ir darbo prižiūrėtojai per
daug švelniai glosto viso
kius maldininkus, ir tuos, 
kurie linkę tinginiauti. Dar
bas turi būti pirmoje vieto
je, o ne maldos!

Suprantama, komunistai 
nepersekioja, nesijuokia iš 
tikinčiųjų žmonių, nenori jų 
įžeist. Bet kodėl patys reli
giniai žmonės neprotauja, 
nepagalvoja kas yra blogai 
ar gerai? Kodėl brolis A. 
Arvasevięius ir tūli kiti ne
pagalvoja apie sovietinių 
komunistų moksliškus įro
dymus,'kad nėra dievo ir 
tokio dangaus, su visomis 
merginomis pavidale ange
lų ?

Jei jau ne kas kitas, tai 
Sovietų sputnikai įrodė, 
kad nėra tokio dangaus. O 
dievus pasidirba patys žmo
nės, kurie neprotauja, ku
riems sukti apgavikai įkal
ba, kad reikia tikėt į dievą.

Nuoširdžiai linkiu ir pa
tariu, kad brolis A. Arvasc- 
vičius pasiliuosuotų iš reli
ginių žabangų, ir kad nuo
širdžiai dirbtų, dėl Tarybi
nės Lietuvos, dėl savo ir 
liaudies gerovės.

Mikas Detroitietis

AMERIKIEČIAI 
MASKVOJE

Maskva. —‘šeši amerikie
čiai, kolegijų ir universite
tų studentų laikraščių re
daktoriai, atvyko tyrinėti 
Tarybų Sąjungoje mokslo 
reikalus. Jų tarpe yra Ford
ham ir Columbia universi
tetų atstovai, taipgi nuo 
Bronx, Darthmouth ir Jay 
Sorenson kolegijų redakto
riai.

Daugiau įvairių, parengi
mų Laisvės naudai.

Jau praslinko vieneri metai, kai mirė

JONAS VITKŪNAS
Tai buvo nuoširdus draugas, ir geras rėmė
jas Wilkes-Barres Aido Choro ir jo narys, 
taipgi ir kitų organizacijų. Ilsėkis ramybėje.

Tavo draugas A. Valinčhis,
Pittston ietis.

Kvietimas į konferenciją
Liet. Literatūros Draugi

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

Yra kviečiami kuopų at
stovai arba kuopų valdybų 
nariai. Konferencija pra
sidės 11 vai. priešpiet. Tai 
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 visu Apskrities 
ribose gyvuojančių kuopų 
pasiųsti atstovus, arba kuo

Worcester, Mass., Lietuvių Meno Sąjungos 2-ros ApskritiesIK KONCERTAS
Programos atlikime dalyvauja: Hartfordo, Montello ir Worcesterio meno jėgos.

-M

MONTELLO TRIO:
Rose Stripinis, William Juodei kis, Albert Pot sius

Sekmadienį

Gegužes 18 May
Pradžia 2-rą vai. dieną

Lietuvių Salėje
29 Endicott Street

Worcester, Mass.

Dalyvaus ir Hartfordo LAISVES CHORAS, vadovybėje Wilma Hollis

Taipgi dainuos Worcesterio AIDO CHORAS, vadovybėje Jono Dirvelio

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvvauti koncerte, sutiksite pavasarį su daina.
<i _ - ................................ .— . . . ... ............ . .................... i --

5 pusl.—Laisvė (Liberty)- Antradienis, geg*. (May) 6* 1958

pų valdybos turėtų daly
vauti.

.Jonas Grybas,
LLD 2 Apskr. pirm.

SAKO: “VIELOS 
BUVO KALTOS”

Cape Canaveral — Kari
nio laivyno viršininkai sa
ko, kad iššautas. “Van
guard” nukrito į jūrą todėl, 
kad “vielos buvo netvarko
je”. Sako, būk viskas buvo 
įrengta tam, idant mėnulis 
skristų aplinkui žemę, bet 
jis nukrito i jūra ir nusken
do.

Chicago, III. — Demokra
tų vadas Stevenson nedaug 
tikisi iš viršūnių konferen
cijos.

Cleveland, Ohio
Iš Moterų Klubo 

susirinkimo
Lietuviu Moterų Klubo 

susirinkimas buvo labai 
gražus, skaitlingas ir nuo
taikus. Turime komisiją ap
lankyti lietuves ir kalbinti į 
klubą. F. Turausky aplankė, 
ir į mūsų klubą įstojo ketu
rios naujos nares: Eva Lan
gus, Stela Butkus, Bertha 
Butkus ir Anna Šulcą. Trys 
narės yra iš jaunesnės kar
tos. Tai labai malonu, dau
giau tokių narių mums rei
kia.

Nutarta sekamame susi
rinkime turėti paminčjijmą 
Motinos dienos. Visas nares 
kviečiame dalyvauti. Prašo
me ir svečių atsilankyti, 
kam tik laikas leidžia. Se
kamas mūsų susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gegužės 
15 d., vakare.

Taipgi nutarta pagerbti 
korespondentą ir “Vilnies” 
vajįninką P. Rodgers. Pa
gerbimas įvyks šeštadienį, 
gegužės 17 d., mūsų klubo 
svetainėje. Visus ir visas 
kviečiame dalyvauti.

Užsibaigus susirinkimui, 
turėjome skanias vaišes ir 
pagerbėme dvi nares Įiroga 
jų gimtadienio — M. Plaush 
ir M. Lobikienę. J

Nutarta gimtadienio pa

minėjimą turėti kiekviena
me klubo susirinkime tų na
rių, kurių tą mėnesį įvyks
ta gimtadienis. Taigi, po 
kiekvieno susirinkimo bus 
pietūs gimtadienio proga. 
Kviečiame visas nare lanky
ti susirinkimus.

A. R.

BUS SUDARYTA 
ALŽYRO VALDŽIA

Tanžyras. — Alžyro suki
lėlių vadų konferencija, ku
rią jie laikė bendrai su Tu- 
nisi jos ir Maroko atstovais, 
jau išdirbo planą sudary
mui egzilinės liaudies vald
žios. Alžyro liaudies val
džia, laikinai, bus užsieny
je, bet ji vadovaus kovoms 
už šalies nepriklausomybę.

Roma. — Italijos Komu
nistų partijas vadas P. Tog
liatti sveiksta.

NAMŲ SAVININKAMS
Pentiname namus iš lauko ii 
vidaus; apkalame šingeliais; 
sutaisome pijazus ir dengia
me bei taisome stogus.

Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS 

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576
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Paprastai yra sakoma, 
kad politinio žanro veikalas 
negali turėti pasisekimo 
scenoje. Gal ir taip. Bet yra 
ir daug išimčių. Tokią išim
tį turime dabar su New 
Yorke ant Broadway Cort 
Teatre vaidinama drama 
apie Franklin Delano Roo
seveltą. Drama pavadinta 
“Sunrise at Campobello” 
(Saulė teka Campobelloje). 
Tikrai neprastas, tikrai 
įdomus veikalas apie tą di
dį, nepaprastą žmogų. Ma
čiau savo akimis, stebėjau 
pilnutėlės salės žmonių en
tuziastiška atsinešima lin
kui veikalo ir aktorių. Ši 
drama skaitoma viena iš 
pasėkmingiausių dramų, 
kada nors suvaidintų 
Broadway teatruose.

Svarbiausioje, Roosevel- 
to, rolėje vaidina labai pla
čiai judžių lankytojams pa
žįstamas Ralph Bellamy. Ši 
svarbi šiame veikale rolė 
jam labai atitinka, ir jis ją 
vaidina labai naturališkai. 
O tai nelengva rolė. Tiktai 
toks žymus aktorius paip 
Bellamy ir gali ją tinkamai 
ir įtikinančiai atlikti.

Kitos labai svarbios rolės 
yra trys: Roosevelto žmo
nos Eleonoros Rooseveltie- 
nės (vaidina Mary Ficket), 
jo motinos Sara Delano 
Rooseveltienės (Anne Sey
mour), jo labai artimo 
draugo, patarėjo ir faktinai 
mokytojo Louis McHenry 
Howe (Henry Jones).

Drama prasideda su 1921 
metais, kuomet Rooseveltų 
vasarnamyje “Campobello”, 
kuris buvo New Brunswick, 
Canada, po pasimaudymo, 
Rooseveltą, dar jauną vyrą, 
paguldė lovon vaikiškasis 
paralyžius. Paskui viskas į 
sukasi aplink Roosevelto, 
drąsią kovą atgauti sveika
tą. Yra tiesiog nepamiršta
mų scenų. Tiesa, Roosevel- 
tas pilnai sveikatos nebeat
gavo, amžinai pasiliko su 
suparalyžiuotomis kojomis, 
bet taip ją pataisė, jog, kaip 
žinia, vėliau tapo New Yor- 
ko valstijos gubernatoriumi 
ir dar vėliau Jungtinių 
Valstijų prezidentu. Veika
las baigiasi su 1924 metais 
New Yorke Madison Square 
salėje įvykusia Demokratų 
partijos konvencija, kurioje 
į J. V. prezidento vietą Roo- 
seveltas nominuoja Al. Smi- 
thą. Tiek iš istorijos, tiek 
iš šios dramos žinome, kad 
Rooseveltas veikiausia nėr 
būtų buvęs tuo, kuo jis bu
vo, jeigu jis nebūtų turėjęs 
Eleanoros ir Howe. Jie jį 
suprato, akstino, drąsino, 
jam visaip padėjo. Retai 
kurio kito žmogaus gyveni
me turi tiek įtakos kiti žmo
nės, kiek turėjo F. D. Roose
velto gyvenime ir kovoje už 
atgavimą sveikatos jojo 
žmona ir draugas!

Esu nusivylęs tik tuo, 
kad “Saulė teka Campobel- 
loie” pasibaigia per anksti. 
Aš tikėjausi, kad drama 
nors trumpais bruožais pa
lies Roosevelto gubernato- 
riavimą ir prezidentavimą. 
O tai juk ir buvo, politinės 
veiklos požiūriu, svarbiausi 
jo visuomeninės veiklos lai
kotarpiai. Bet, matyt, dra
mos autorius Dore Schary 
norėjo kuo ryškiausiai pa
vaizduoti žmogaus ryžtą 
nugalėti net tokius baisius 
priepuolius, kaip polio. Jis 
stengėsi, matyt, mums pa
rodyti, kaip negalima ir ne
leistina net ir rūsčiausiomis 
gyvenimo valandomis įpulti 
beviltėn, desperacijom Ir tai

Supiltas dar vienas 
lietuviškas kapas

Praėjusį ketvirtadienį Cy- 
: press Hills kapinėse tapo 
I supiltas dar vienas naujas 
■ kapas. Ten palaidojome 
i Kazimierą Pužauską, kurį 
i žiaurioji vėžio liga išplėšė 
! iš gyvųjų tarpo balandžio 
127 d. Kazimieras mirė po 
j sunkios ligos. Sausio 24 d. 
; jam buvo Kew Gardens li- 
! goninėje padaryta operaci- 
i ja, po kurios, atrodė, ligonis 
; sveiksta. Bet taip jau su 
! vėžiu ir būna: po operacijos 
! truputį atleidžia, o paskui 
Į vėl griebia ir užmuša. Taip 
i atsitiko ir su Kazimieru 
I Pužausku. Per Velykas at
krito, buvo sugrąžintas li
goninėn ir ten mirė.

Dideliame nuliūdime liko 
velionio žmona Juzė Pu- 
žauskienė, duktė Sylvia Pu- 
žauskaitė ir sesuo Anasta
zija Žilinskienė, žmona ge
rai žinomo aidiečio, šiuo 

j tarpu irgi sirginėjančio, Ži- 
j linsko. Taip pat liko nema
nai giminių ir draugų.

Velionis Kazimieras Pu
žauskas mirė sulaukęs 69 
metu amžiaus. Gimęs buvo 
Lietuvoje Kauno apskrities 
Vilemii kaime. Amerikon 
jis atvyko 1907 metais. 

Į Pradžioje kiek laiko dirbo 
Pennsylvanijos anglies ka
syklose, paskui persikėlė į 
B rook lyną ir čia iki liga ne- 
parbloškė buvo rūbsiuviu - 
kriaučiumi. Priklausė, ži
noma, prie Amalgameitų 
unijos lietuviško 54 lokalo. 
Buvo tykus, draugiškas, su
sipratęs darbininkas. Ve
lionis labai gerbė ir mylėjo 
Laisvę. Jis buvo jos didelis 
patriotas ir nuoširdus re-j 
mėjas. Suprasdamas laik
raščio sunkią ekonominę 
padėtį, paremdavo jį auko-

i mis.
Kazimiero kūnas buvo pa

šarvotas Šalinskų šermeni
nėje. Ji ten aplankė daug 
jo giminių ir pažįstamų. 
Karstas buvo apstatytas 
gėlėmis. Ir į kapines paly
dėjo gražus būrelis jojo 
prietelių. Laidotuvių di
rektorius Šalinskas, kaip ir 
paprastai, patarnavo drau
giškai ir užjaučiančiai. Ka
pinyne prie duobės trumpai 
pakalbėjo A. Bimba. Pas
kui visi palydovai buvo už
kviesti į Winter Garden Ta
vern restaurantą ir skaniai 
pavaišinti.

Dar karta likusiai šeimai 
mūsų giliausia užuojauta, o 
jums, Kazimierai, lai būna 
lengva juodoji žemė tame 
taip gražiame Cypress kal
nelyje. Rep.

VARŽYTINĖS LAIVŲ 
SAVININKŲ TARPE
Dabar pelninga laivų 

kompanijoms vežioti turis
tus tarpe Europos ir Ame
rikos. Veikia visa eilė euro
pinių kompanijų, kurių lai
vai plaukioja tarpe abiejų 
sausynų.

Amerikos laivų kompani
jos nenusileidžia. Moore- 
McCarmack Co. tik pasista
tė naują laivą “Atlantic”, 
kuris turįs 18,000 tonų įtal
pos. Laivas įrengtas moder
niškai. Jis gali vežti 860 pir
mosios klasės keliauninkų, 

visa dramos autoriui pui
kiai pavyko.

Nemažai savo gyvenime 
esu matęs ant Broadway 
teatruose vaidinimų, bet ši 
drama apie Rooseveltą bene 
bus manyje palikusi giliau
sią įspūdį.

Rep.

apypilnė Kultūrinio Centro 
auditorija. Buvo svečių ir 
iš toli. Gerą atstovybę tu
rėjo Connecticut valstijos 
meno mylėtojai.

Reikia pasakyti, kad kon
certo programa buvo gyva, 
įvairi. Ištraukos iš opere
tės “Kornevilio varpų”* at
liktos labai puikiai.

Šis koncertas, kaip žino
ma, buvo choro jubiliejinis 
koncertas. Mūsų Aidas jau 
apvaikščiojo savo gyvavimo 
45-tąją sukaktį. Teisingai 
Rojus Mizara savo kalboje 
atžymėjo, kad mūsų Aidas 
yra seniausiaas lietuvių 
liaudies choras visame pa
saulyje. Tai yra kuo 
džiaugtis ir didžiuotis.

“Kornevilio varpų” vai
dinime, be, žinoma, pa
ties viso choro, dalyvavo 
Kazokytė, Ventienė, Bra
zauskienė, Buknienė, Yus
kevich, Kazlauskienė, La
zauskas, Rainys, Brazaus
kas ir Babarskaitė. Vaidi
nimas pavyko labai gerai, 
kiekvienas savo rolę atliko 
puikiai.

Girdėjau, kad Elena Bra
zauskienė smarkiai lavina 
savo balsą. Antrojoje pu
sėje programos ji dainavo 
solo. Publikai ji labai pa- 
tiko. Aido Choro Moterų 
Choras davė mums keletą 
dainelių. Dainavo g e r aa , 
harmoningai. Dvi jaunos 
merginos, nelietuvės, Hope 
ir Sasha, viena savo giliu 
balsu, kita su armonika, su
silaukė iš publikos entuzi
astiško užgyrimo. Reikia 
pripažinti, kad ir visas cho-

WOODHAVEN, N. Y.

MIRUS

Kazimierui Pužauskui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Juzei, 
dukrelei Sylvijai, seseriai Anastazijai Žilinskie

nei ir visiems giminėms bei draugams:

P. Grabauskas
K. Čerka
I. ir A. Bimbai
J. Gasiūnas
P. Katash
M. E.
B. Skubliskas
M. Raskauskas
S. Griška
J. Šimėnas 
Lukaitis 
A. Kulis
William Skodis

Kavaliauskas
A. Mikalas
V. A. Žilinskas 
Blatsaitis
V. Gogas
Bartkus
Mrs. ir Mr. Anderson
A. Anderson
Mrs. ir Mr. Lenz 
Mrs. ir Mr.

Walter J. Bartkus 
Amelia Yuskevich 
P. Šolomskas

Šaulius buvo Aido koncertas
Praėjusio sekmadienio ras pasirodė puikiai. Ypač 

mūsų Aido Choro koncertą'mūsų moterys spalvinguose 
reikia skaityti visapusiškai kostiumuose padarė šaunų 
pavykusiu. Džiugu, k a d įspūdį.
publikos buvo nemažai — Puikiai pirmu sykiu mū

sų publikai atsirekomenda-
vo akompanistė Ann Salyk. 
Tai šauni pianistė. » .'

Nereikia ne kalbėti, jog 
viskam vadovavo mūsų my
limoji Aido mokytoja Mild
red Stensler.

Mes dar kartą nuoširdžiai 
palinkėjome i Aido Chorui 
dar ilgai, ilgai mus links
minti savo liaudiškomis 
dainomis. Rep.

■ - 1 M
Aido Chorui 45 
mėty sukaktyje

Sveikinu sulaukusius dar
bais turtingo ir garbingo 
jubiliejaus, drąsiai išgyve
nusius visokias audras. Sy
kiu įteikiu kuklią dovanėlę, 
tik po $1 už kiekvienus iš
dainuotus metus, viso $45.

Linkiu ilgiausių metų!
Jonas, Jr.

MOKYKLŲ VEDĖJAI 
GAUS PO $37,500

Apšvietos Taryba nubal
savo, kad mokyklų vedėjai 
(superintendentai) gautų į 
metus po $37,500 algos. Jie 
bus sekami algos dydyje po 
miesto majoro, kuris me
tams gauna $40,000.

NAUJA MOKYKLA
Netoli nuo New Yorko, 

White *’ Plains miestelyje, 
to naują mokyklą, kurios 
pastatymas ir įrengimas 
kainuos arti $10,000,000. Sa
ko, jog tai bus pirmoji Ame
rikoje taip moderniškai 
įrengta ir patogi mokykla.

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Kazimierui Pužauskui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo našlei 

Juzei, dukrai Sylvijai, giminėms 
ir draugams.

ROJUS ir IEVA MIZARAI

Lėktuvų nelaimės
Belgijos lėktuvas su 28 

keliauninkais išskrido iš N. 
Y. International orlaukio. 
Po dviejų valandų kelionės, 
virš Atlanto vandenyno, už
sidegė vienas jo motoras.

Lakūnams pavyko gaisrą 
užgesinti. Lėktuvas grįžo į 
orlaukį. Tada keliauninkai 
persėdo į kitą ir išskrido į 
Europą. 

_  *
•

Nedidelis lėktuvas nukri
to į Long Island Sound van
denį ir nuskendo 25 pėdų 
gilumoje. Jis priklausė civi
linei aviacijai. Įvykį matė 
žvejai, ir apie tai pranešė 
valdžiai. Po šešių valandų 
kraštų apsaugos laiveliai iš
vilko lėktuvą, bet lakūno 
kūno dar nesurado.

I ___________________________

1 Įsitemykite ir 
atsiminkite

Dabar jau galima praneš
ti, kad mes matysime-girde- 
sime operetę “Kada kaimas 
nemiega”. Jau galutinai su
sitarta su Worcesterio Aido 
Choru. Visas Choras čia 
pribus gegužes 25 d. ir .mi-| 
notą operetę suvaidins.
, Apie tai, žinoma, bus pla

čiau prisiminta Laisvėje vė
liau.šiuo tarpu t:k prašo
me: ruoškitės šiame nepa
prastame pobūvyje visi da
lyvauti.

Susirinkimas
LLD 1-ios kuopos susirin

kimas įvyks 9-tą d. gegužės, 
7 vai. vakaro, Liberty Audi
torijoje. Nariai būtinai da
ly vaukit. Turime labai svar
biais klausimais pasikalbėti.

Valdyba

Pajieškojimai
Juzo.cs Nugauskas ieško savo dė

dės Jurgio Nugausko su šeima, iš
dykusio iš Kauno miesto 1913-1914 
metais. Lietuvoje liko broliai Ka
zys ir Jonas, kilę nuo Kėdainių. Pas
kutiniu laiku gyveno Baltimorėje. 
JĮ žinantieji prašomi pranešti:

Kaunas, Stepo Žuko 15-1 
Juozui Nugauskui 
Lithuania, USSR

(53-56)

Lietuvoj gyvenanti Kriūkonių šei
ma paieško j Ameriką išvykusios 
Levisios 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—115th St., Richmond 
Hill. 18, L. L, N. Y.

Veronika Rokaitė, gyvenanti 
Anykščių rajone, Debeikių miestely
je, ieško savo brolio Petro Roko, 
Jono sūnaus, gimusio 1905 m. Ute
nos apskrities Anykščių valsčiaus 
šeiminiškių kaime, ir emigravusio į 
Kanadą 1932 m.

Seserų Onos Dabulskytės-Kinčie- 
nės ir Juzefos DabulskytėsMineikie- 
nės ieško jų brolis Juozas Dabuls
kis, Jono sūnus, gyvenantis Taura
gės rajono Pagramančio apylinkės 
Lylasėnų kaime. Jo seserys į Ame
riką išvyko prieš pirmąjį pasaulinį 
karą ir maždaug iki 1940 m. gyveno 
New Yorke-Brooklyne.

Stasė Kybartiertė-Baziulytė, gyve
nanti Pagėgių rajono Vilkiškių kai
me (Vilkiškių paštas), ieško savo 
brolio Antano Baziulio, Stasio sū
naus, 1930 m. išvykusio į Braziliją 
iš Utenos apskrities Joniškio vals
čiaus Pašiliniškių kaimo. Paskuti
nis nuo jo laiškas buvo gautas 1940 
m. iš San Paulo miesto.

Veronika Bajarūriienė, gyvenanti 
Dotnuvos rajono Surviliškio kaime 
(Surviliškio paštas), ieško savo tėvo 
Jono Lukšio, kurio paskutinis laiš
kas gautas maždaug 1940 m. iš Au
rora miesto, JAV.

Paieškau pusbrolio Antano Sven<- 
ticko, gyveno apie Pittsburghą. 
Prašau jo paties, arba žinančių apie 
jį pranešti man. Už tai tariu ačiū 
iš anksto. Margaret Kubert, 309 
South Ave., Garwood, N. J.

Ieškau giminių: Miliausko Juozo, 
Miliausko Miko, Miliausko Adomo 
ir Miliauskaitės Elenos. Prieškari, 
niais metais gyveno Srancton1/ Pa., 
ir turėjo savo namą. Noriu sužino
ti’, ar 'gyvi ar ne. Taipgi Kis- 
liauskienės Marijos, jau senų 
metų, apie 70< Ieško jūsų pa
siilgus sesė ir teta. Po vyru pavar- 
dė Zagurskienė Magdalena, Ramo
no. Po tėvais Genevičiūtė. Taipgi 
ir Savickieriės Elenos (Adomo Za- 
gurskio). Rašykite. Alytus, Nemu
no g-vė, nr.- 1, - Elena Savickienė, 
Lithuania, USSR. (51-52)

L.D.S. Pirmosios PRANEŠIMAI
Kuopos vakarienė

Lietuviu Darbininku Su
sivienijimo 1-ma kuopa ren
gia vakarienę - banketą ge
gužės 10-tą dieną, šeštadie
nį, 7-tą vai. vakare, Liberty 
Auditorijoje, Richmond 
Hill.

Džiugu girdėti iš rengė-j 
jų, kad tikietai dėl vakarie-; 
nės platinasi labai gerai. 
Jeigu taip eis iki paskutinės 
dienos, tai visi tikietai iš
eis, ir banketas bus labai 
pasekmingas.

Norisi žodį tarti į pirmos 
kuopos narius, kad jie visi 
dėtų pastangas įsigyti va
karienės tikietus ir joje da
lyvauti. Kurie tikietų dar 
neturi, gali jų gauti, arba 
rezervuoti pas Petrą Gra
bauską, patelefon u o j a n t 
MI. 7-0939; pas Petrą Ka- 
piską, 32 Ten Eyck St., 
Williamsburge, arba pas šių 
žodžių rašytoją—LA 7-1432.

A. Gilmanas

J. Steponaitis 
ir vėl serga

J. Steponaitis vėl pasida
vė į Kings County ligoninę. 
Jis randasi ant ketvirto 
aukšto, Ward 841. Lankymo 
valandos: penktadieni a i s 
nuo 2 ik 4 po pietų; sekma
dieniais nuo 6 iki 8 vai. va
kare. Patariu aplankyti ser
gantį draugą. Linkiu jam 
greitai pasveikti!

G. Wareson

Sveikina
Pittstonietis A. Valinčius 

Gegužes Pirmosios proga iv^ks antradienį, gegužes 5 d., 7:30
. . , . .v. 1v.1 & vai. vakare, Liberty Auditorium,prisiuntė laisvieciams Šiltus no-06 Atlantic Ave., Richmond Hill.

sveikinimus.
numirėprTe

AUTO RATO
L. Campbell, 47 metų am

žiaus, iš Cambria Heights, 
automobilyje vežė savo 
žmoną ir du vaikus pas 
dantistą. Staigiai jam su
spaudė krūtinę.

Tiesa, Campbell suspėjo 
paspausti stabdžius, bet au
tomobilis išvažiavo į prie
šingą kelio pusę ir susimu
šė su kitu. Tačiau sus.’’muši
mas buvo jau silpnas ir visi 
išliko sveiki. Campbell mirė 
nuo širdies smūgio.

ATVYKO TARYBINIAI 
STUDENTAI

Trys tarybiniai studentai 
— V. Popovas, Bugrovas ir 
Poloskovas — atskrido New
Yorkan. Juos pasitiko ame
rikiečiai studentai iš Coun
cil of Student Travel. Tary
biniai studentai lankysis 
Washingtone, Chicagoje ir 
kitur. Paskui keli amerikie
čiai studentai su jais vyks į 
Tarybų Sąjungą.

Kviečiame į L.D.S. 1-mos kuopos I

BANKETĄ
Tai pasilinksminimas, kurio visi laukiame

Įvyks šeštadienio vakarą J

Gegužes 10 May
Žymiausi 1-mos kuopos kulinarai gamins valgius h

i Vakarienė $3.00. Pradžia 7-tą vai. vakare |

Kviečiame visus ir nęsivėlinant atsilankyti į
Liberty Auditorium I

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. |

Čia būsite gerai pavaišinti puikia vakariene ir j 
linksmai praleisite laiką su daugeliu jau seniai ma- j 

| tytų draugų. |

.. ......... . 4
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6 pusl.-Lahve (Liberty)- Antradienis, geg. (May) 6,19^

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. rhėncsinis susirinki- 

mas Įvyks gegužės 12 d., 7:3C v. % J 
Galutinas pasiruošimas reikės at
likti dėl "rummage sale," kuris 
įvyks geg. 20 ir 21 dd. Taipgi ir 
būsimas piknikas geg. 25 d., Olym
pia Park. Nariai prašomi visi da
lyvauti. Kp. Sekr. (53-54)

LDS 57 kp. specialus svarbus su- 
siiinkimas įvyks geg. 8 d., reikės 
atlikti balsavimas kandidatų į Cen
tro Valdybą ir išrinkti delegatus į 
13-ą j j Seimą. Nariai būkite susirin
kimo, pradžia 7.30 v. v., 29 Endicott 
St. Užr. Sekr.

BROCKTON, MASS.
Sekmadienį, gegužės 11 d., ma

tysite 3-jų aktų operetę KADA 
KAIMAS NEMIEGA. Suvaidins 
Worcesterio Aido Choras, vadovau
jant Jonui Dirveliui. Rengia Liet. 
Taut. Namo D-vė, viršutinėj salėj, 
668 N. Main St. Pradžia 2 vai. 
dieną. Išgirskite gražių dainų ir 
jaukaus humoro. Parašė V. aRila, 
muziką sutaisė Daratėlė Yuden. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. (51-53)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 

trečiad., gegužės ‘ (May) 7 'd., 7:30 
v. v., Liberty Auditorijoj, 110-06 At
lantic Avė. Nariai prašomi daly
vauti. Bus balsavimas LDS Centro 
valdybos sekamam terminui, rinki
mas delegatų į LDS seimą, kuris 
įvyks Pittsburghe liepos mėn. ir tu
rime kuopos reikalų aptarimui. 
Kom. (51-53)

LDS 1 kp. metinis banketas įvyks 
gegužės (May) 10 d., 7.30 vai. vak., 
Liberty Auditorijoj, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill. b

Šis banketas bus nepąprastas, 
kadangi Alex Velička, 1 kuopos pre
zidentas, gamins patrovas šiam ban
ketui. O jis per daugelį metų paty
ręs tame darbe. Taigi kviečiame 
skaitlingai atsilankyti, ir patirsite, 
kad maistas skaniai paruoštas.

Rengėjai

WATERBURY, CONN.
Šiuomi primename 28-tos kuoP°S 

Literatūros Draugijos nariams, kad 
neužmirtų ateiti į svarbų mitingą 
gegužės 9, penktadienį, 8 vai. vaka
re, 103 Green St. salėj. Ateina va
sara, ateina LLD seimas, reikia
daug svarbių dalykų diskusuot. Ne- 

| užmirkite! Kuopos korespondentė. 
I -- --- .... ----- ---- ■■■ — -"■"■■

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas

Visi nariai kviečiami dalyvauti, nes 
'bus rinkimai Centro Valdybos ir 
■Seimo delegatų. Kurių duoklės ne
užmokėtos, malonėkite' ateiti ir užsi
mokėti, kad nesusispenduotumėt.

Valdyba <52-53)

•i MATTHEW A.
BUYUS ;

(BUYAUSKAS) 2
P LAIDOTUVIŲ ’
| DIREKTORIUS J
:: <• • •
•; Newark 5, N. J. 2
•• MArket 2-5172 2• •

:: 426 Lafayette St. •
2

TEIS JĮ KAIP ŽMOGŽUDĮ
Valdiškas advokatas F. 

Gulotta pareiškė, kad 15 
metų junūolis B. Zator, ku
ris nušovė savo amžiaus 
jaunuolį T. Wall, bus teisia
mas už žmogžudystę. Advo
katas sakė reikalausiąs janA 
mirties bausmės.
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