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KRISLAI
Apie vieną konferenciją.
Ordinai pirmūnams.
Po dešimt metų.
Dėl Nlksono pasitikimo.

Rašo Rr. Mizara

š. m. balandžio 8-9 dieno
mis Vilniuje įvyko žemės ūkio 
pirmūnų pasitarimas - konfe
rencija.

Konferencijoje buvo aptarti 
svarbiausi reikalai, susiję su 
tuo, kaip sėkmingiau, kaip 
greičiau pakelti žemės ūkį, 

^/<aip pagaminti dar daugiau 
duonos, daugiau mėsos, dau
giau pieno, daugiau kitokių 
žemės ūkio produktų.

Sprendžiant spaudoje apra
šymais. tai buvo didžios svar
bos Lietuvos rinktin i a u s i ų 
darbuoto jų suvažiavimas.

įdomu tai. kad šios konfe
rencijos proga Tarybų Sąjun
gos vyriausybė apdovanojo or
dinais ir garbės raštais net 
2,529 Lietuvos respublikos 
kolūkiečius! Apdovanojo juos 
už šaunų darbą .'

22 žemės ūkio pirmūnams 
buvo suteiktas Socialistinio 
Darbo Didvyrio vardas; jiems 
Įteikti ir Lenino ordinai.

Lenino ordinu apdovanoti 
137 žmonės.

Darbo Raudonosios Vėliavos 
ordinu—377 žmonės.

“Garbės ženklo“ ordinu — 
715 darbuotojai.

“Už darbo šaunumą“ ir “Už 
Pasižymėjimą. darbe“ raštais 

’5—1,270 žmonių!
Ligi šiol nieko panašaus 

Lietuvoje dar nėra buvę!..

Vadinasi, Lietuvos kolūkiai 
jau, kaip sako žmonės, iš tik
rųjų pradeda gyvuoti!

Praėjusiais metais keletas 
kolūkių minėjo savo dešimt
metį. šiemet tokių kolūkių bus 
labai daug.

Dešimt metų — neilgas lai
ko tarpas. Per desėtką .metų 
Lietuvos žemės ūkis buvo per
tvarkytas, pastatytas ant nau
jų pamatų. Ežios tapo suar
tos, žmonas pradėjo žemę- 
motiną apdirbti kolektyviai ir 
kolektyviai dalintis savo dar
bo vaisiais.

Iš pradžių buvo labai sunku 
verstis. Stokavo prityrimo, 
šokavo susiklausymo, stokavo 
pralavintų žmonių; nebuvo 
užtenkamai ir mašinų. O kla
ninis priešas dar nebuvo visai 
nugalėtas—jis visaip kenkė!..

Dabar jau kas kita. Ko
lektyvi Lietuvos žemės ūkį 
šiandien tvarko aukštuosius 
mokslus išėję žmonės, pasi
šventę žmonės. Kolūkiečiai 
jau permatė, jog kolektyvus 
darbas yra našesnis, ir kolek
tyvinė, socialistinė santvarka 
žemės ūkyje gyvuos ir gyvuos, 
c su tuo vis gerės kolūkiečių 
buitis!

Dabar, kai pradėjo kolūkiai 
patys pirktis visokias mašinas, 
jų gyvenimas dar aukščiau ir 
aukščiau kils.

Mūsų vice-prezidentas Nik- 
sonas, vykdamas į Pietų Ame
riką, veikiausiai nei nesapna
vo, kad jis ten bus sutiktas 
taip, kaip buvo sutiktas, sa
kysime, Peru respublikos sos
tinėje, Limos mieste.

Tik man rodosi, komercinė 
spauda ir. pats Niksonas daro 
didžiulę klaidą; dėl žmonių 
demonstracijų prieš jį jie ver
čia visą kaltę ant komunistų.

Ir vėl pablogėjo 
taikos reikalai

Varšuva. — Užsienio di- 4
plomatai mato vėl pablogė
jimą pasaulyje taikos rei
kalų. Jungtinės Valstijos-, o 
paskui ir Anglija, atmetė 
Lenkijos pasiūlymą sudary
ti neutrališką zoną Centri
nėje Europoje.

Amerika, nepaisyd a m a 
plačių protestų, iš naujo 
pradėjo atominių bombų 
bandymus Ramiajame van
denyne.

NATO nariai palaikė

Arabu ir Vakarų 
vokiečių sutartis

Bonna. — Vakarinė Vo
kietija ir Jungtinė Arabų 
Respublika pasirašė preky
bos sutarti. Vakaru Vokie
tija sutiko duoti arabų res- 
puiblikai $95,000,000 kredi
to. Tai pirmoji vokiečių ir 
arabų sutartis po Antrojo 
pasaulinio karo.

Jungtinė Arabų Respub
lika gaus iš Vokietijos in
dustrinių gaminių. Vokieti
ja iš arabų šalies gaus med
vilnės, vaisių ir kitų me
džiagų.

Arabų respublika sutiko 
atmokėti vokiečiams jų 
bažnyčių konfiskuotu's tur
tus.

LENKAI KOMUNISTAI 
RŪPINASI DeL TITO
Varšuva. — Kinijos ko

munistai griežtai kritikuo
ja titojistus už “iškraipymą 
marksizmo”. Tarybų dien
raščiai tą kritiką persi
spausdino.

Gomulka dabar vizituoja 
Bulgariją, Rumuniją ir 
Vengriją, kurių komunistai 
nuolatos kritikavo titojiz- 
mą.

Tito yra pažadėjęs atvyk
ti į Lenkiją gegužės 2i9 die
ną. Daugelis lenkų komu
nistų kalba, kad “šaltai jis 
bus priimtas”.

Naples, Italija. — Polici
ja areštavo tris Jungtinių 
Valstijų jūreivius. Jie plėšė, 
komunistų kandidatų gar
sinimus. Tai trečias toks 
amerikiečių elgesys bėgyje 
savaitės.

Pasirodo, už medžių jie ne
mato miško.

Ne, ne komunistai kalti, jei 
Pietų Amerikos žmonės neap
kenčia “jankių.“ Ir labiau
siai norėdami, komunistai ne
būtų galėję sutelkti studentų į 
tokią demonstraciją, kokią 
pastarieji suruošė Limoje. 
Pagaliau Peru respubikoje 
komunistą, kaip žinia, nėra 
daug.

Lotynų Amerikos žmonės 
jau seniai kelia protestus 
prie “jankių imperializmą,“— 
Lotynų Amerikos atžvilgiu: 
prieš ekonominį imperializ
mą.

Tai reikėtų JAV vadovams 
suprasti, o supratus — keisti 
savo politiką.

Dulleso politiką viršūnių 
konferencijos reikalais.

Nepaisant didelio ir sku
baus apsiginklavimo, Jung
tinėse Valstijose nedarbas 
nemažėja. Istorija Lodo, kad 
nedarbo padėtis akstindavo 
karinius avantiūristus i ką
rą.

Jugoslavijos titojistų ne
sutikimai su kitu šalių ko
munistais yra viltis tiems, 
kurie, karo atsitikime, lau
kia komunistinių valstybių 
pasidalijimo.

Kinai suėmė 170 
japonę žveję

Pekinas. — Kinijos kari
niai laivai suėmė 14 japonų 
laivų ir 170 žvejų. Nepai
sant kinų protesto, japonų 
žvejai veržiasi į Kinijos te
ritorinius vandenis Rytų 
Kinijos jūroje.

Japonų motoriniai laivai 
iki tiek sauvaliauja,kad jie 
apvertė porą kinų žvejų lai
velių. Vienas kinietis prigė
rė.

Japonija, būdama Vaka
rų įtakoje, neturi diploma
tinių ryšių su Kinija.

PALEIDO DAR 4 NACIŲ 
KRIMINALISTUS

Bonna. — Jungtinių 
Valstijų viršininkai Vakari
nėje Vokietijoje dar ketu
ris nacius kriminalistus pa
leido iš kalėjimo. Jie yra 
Martin Sandberger, Adolf 
Ott, Ernest Biberstein ir 
Otto Brinkman.

Visi buvo nekaltų žmonių 
žudytojai. Pradžioje jie bu
vo nuteisti miriop, vėliau 
jiems mirtį pakeitė kalėji
mu, o dabar paleido.

DABAR LĖKTUVAIS 
DARYS ŽALOS

Washingtonas. — Aišku, 
kad Indonezijos valdžia Su
matroje laimėjo pergalę. 
Dabar sukilėliai laikysis 
Medano, Celebes ir kitose 
salose. Jie lėktuvų pagalba 
puls. Indonezijos centrus ir 
skandins užsienio laivus. 
Lėktuvų ir lakūnų jie gau
na nuo Čiang Kai-šeko. 
Taip dėsto iš Tolimųjų Ry
tų grįžę karininkai.

ANGLAI DEGINA 
JEMENU NAMUS

Adenas. — Anglijos kari
niai lėktuvai bombarduoja 
jemenų miestelius ir degina 
namus. Jemeniečiai nori 
jungtis su Jungtine Arabų 
Respublika. Anglija yra Je
meno “globotoja”, tai ir 
priešinasi.

Jemenas yra prie Indijos 
didjūrio, užima 75,000 ket- 
virtamiškų mylių ir turi 
4,000,0000 gyventojų.

Belgradas. — Sako, kad 
Tarybų Sąjungos preziden
tas K. Vorošilovas jau ne- 
bevyksiąs į Jugoslaviją.

Laisvei ir laisviečiams
sveikinimas iš Lietuvos

(Telegrama Laisvės
VILNIUS, geg. 9 d. - 

Minėdami Spaudos dieną, 
s.’unčiiame karštus sveikini
mus seniems Laisvės dar
buotojams. Linkime svei

katos, sėkmės!
Pasirašo: Karosas, (žur

nalo “Komunisto” red.), 
Laurinčiukas, (“Sovietska- 
ja Litva” red.),Mozūriūnas,

Eisenhowerio valdžia jau 
nusileido pietų rasistams

IV ashingtonas. — ■ Pieti
nėse valstijose reakcininkai 
vėl pakėlė galvą. Rasistai 
puola negrus, žydus, indė
nus ir progresyvius žmones. 
Visoje eilėje valstijų jie pa
dėjo bombas negrų mokyk
lose, žydų sinagogose ir iš
sprogdino namus. Tas suju
dino net Birmingham, 
Nashville, Miami ir Jack
sonville miestų valdžias. Šių 
miestų majorai Jacksonvil- 
lėje atlaikė konferaenciją.

Bet Jungtinių Valstijų 
Justice departmento gene
ralinis advokatas Rodgers 
pareiškė, kad “atskiroje 
valstijoje bombavimai sina
gogų ir negrų mokyklų, tai 
dar nėra federalinės val
džios reikalas”. Jis atsisakė 
pasiųsti FBI agentus ištyri
mui rasistų veiklos.

Tada Rodgersui buvo nu
rodyta, kad 1951 metais, ka
da panašiai sauvaliavo ra

TITO IR JO SĖBRAI 
VĖL PURKŠTAUJA

Belgradas. — Jugoslavi
jos Komunistų Lyga, kuriai 
vadovauja Tito, išleido pa
reiškimą. Vietoje priimti 
užsienio komunistų kritiką, 
pareiškime sako, būk užsie
nio komunistai veda prieš 
titojistus “kryžiaus karą”

LEBANONE PUOLĖ 
. AMERIKOS ĮSTAIGAS

Beirutas. — Lebanone 
gyventojai puolė Jungtinių 
Valstijų propagandos, cent
rus. Beirute ir Tripoly su
degino Amerikos laikraš
čius, knygas ir sugriovė 
“Informacijų knygyno” pa
talpas.

Valdžia pašaukė armiją, 
kuri šaudė į žmones. Pen- 
kioliką žmonių nušovė ir 
128 sužeidė. Bet demonstra
cijos1 nesibaigia.

MIRĖ KOMEDIJANTO 
RED SKELTON SŪNUS

Los Angeles. — Richard 
Freeman Skelton, 10 metų 
berniukas, sūnus paskilbu- 
sio komiko Red Skeltono, 
mirė nuo leukemijos (krau
jo vėžio). Tėvai darė viską 
jo išgelbėjimui, bet veltui. 
Pereitą vasarė tėvas sūnų 
buvo nusivežęs net į Euro
pą,

redakcijai)
(žurnalo “Pergalės” red.), 
Povilavičiūtė, (žurnalo “Ta
rybinė moteris” red.), Rei- 
mieris (savaitraščio “Lite
ratūra ir Menas” red.), Zi
manas, (dienraščio “Tiesos” 
red.); taipgi P. Rotomskis 
(Kultūriniams ryšiams su 
užsieniu palaikyti draugijos 
pirmininkas). ;

sistai, tai tų laikų Justice j 
departmento vedėjas Mc
Grath pasiuntė FBI agen
tus ir dėjo pastangų suval
dyti prasikaltėlius.

— Kodėl tada federalinė 
valdžia vienaip elgėsi, o da
bar jau daro kitaip?—klau
sė jo. Rodgers atsakė, kad 
Justice departmentas elgia
si taip, kaip “valdininkai 
nori”.

Tuo pat kartu preziden
tas įsakė generolui E. A. 
Walker ištraukti federali
nės armijos dalinius iš Lit
tle Rock, kur jie buvo perei-1 
tą vasarą pasiųsti suvaldy-1 
ti rasistų Central High 
mokykloje. Eisenhoweris, 
tarp kitko, pareiškė:

“Aš pasitikiu lokalinei 
valdžiai ir piliečiams, kad 
jie bus atsakomingi ir pa
laikys tvarką, kurios reika
lauja federaliniai įstaty
mai”.

KANADOJ STREIKUOJA 
GELEŽINKELIEČIAI

Ottawa. — Virš 3,000 Ca
nadian Pacific Railway Co. 
pečkurių sustreikavo ir pa
statė pikietus nuo Atlanto 
iki Ramiojo vandenyno. Jie 
reikalauja, kad kompanija 
neatleidinėtų iš darbo dar
bininkų.

MIRĖ VYRŲ 
LINKSMINTOJA

Londonas. — Mirė Sylvia 
i Grey, sulaukusi 92 metų 
amžiaus. Tai viena iš la
biausia paskubusių “Gaiety 
Girls” šokikių grupės. Ta 
šokikių grupė buvo sudary
ta 1888 metais. Jos linksmi
no Anglijoje, Amerikoje ir 
kitur žmones. Turėjo pasi
sekimo tarpe vyrų, o la
biausiai jas mylėjo Anglijos 
karalius Edwardas VII-is.

HAMBURGAS SMERKIA 
ATOMINIUS GINKLUS
Hamburgas. — Šio did

miesčio ir Hamburgo valsti
jos parlamentas, nubalsavo, 
kad birželio 8 dieną leis pi
liečiams balsuoti ar jie su
tinka, idant Vakarų Vokie
tija būtų atomų ginklų ba
zė. Adenaueris reikalavo 
Hamburgo ir Bremeno, kad 
jie atsisakytų nuo plebiscito.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

Peru studentai 
puolė Nixoną

Lima. — Iš anksto vice-pienas akmuo pataikė Nik- 
prezidentas Niksonas buvo'šonui į kaklą, kitas jo san- 
persergėtas, kad jis neitų į'draugui Jack Sherwood į 
pagarsėjusį 400 metų senu-1 dantis, 
mo San Marcos Universite- Į 
tą, nes Jungtinių Valstijų 
prestižas nupuolęs. Bet 
Niksonas nepaisė persergė
jimo.

Virš 2,000 studentų masi
niai išstojo prieš Jungtines 
Valstijas ir apmėtė Nikso- 
ną ir jo palydovus akmeni-!
mis, bonkomis, kiaušiniais, kad demonstracijas suruo- 
pomidorais ir apelsinais, šė komunistų simpatikai.

Neduos Amerikai 
karinię bazię

Rabatas. — Alžyro, Tuni- i Washingtonas. — Paul H. 
sijos ir Maroko konferenci- Douglas, senatorius iš I1H- 
joje, kuri įvyko Tanžyre, nois valstijos, sako, kad 
nutarta neduoti Jungtinėms dvidešimtyje valstijų jau
Valstijoms pastovių karinių virš 15 savaičių be darbo
bazių. iyra 4.800,000 žmonių. Jis

Jungtinės Valstijos turi į apskaičiavo tik iš 70 indust- 
karinių bazių Maroke nuo; r’nių centru, o šalis turi 
pereitojo karo, o Alžyre į virš 150 tokių centrų, 
taip pat, kaip Prancūzijos į Tuo kartu Darbo depart. 
talk ninke. Šis nutarimas pranešimai priešta-
gali turėti reikšmės tik at-!rauia pjrmiau buvo pa- 
eityje.

TSRS MINĖJO KARO 
PERGALĖS DIENĄ

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda gegužės 9 d. 
atžymėjo kaipo pergalės 
prieš hitlerinę Vokietiją. 
Gynybos ministras marša
las Malinovskis savo pareiš
kime sako, kad Tarybų Są
junga daugiausiai gyvasčių 
padėjo pergalės atsekimui. 
Nemažai žuvo amerikiečių 
ir anglų, sakė jis. J i s 
apgailestavo, kad dabar 
Amerikos ir Anglijos val
džios vėl sėbrauja su buvu
siais naciais.

KONGRESMANĖS AR 
VYRO BUS VIRŠUS?

• Crookston, Minn. — Iš 
Minnesota valstijos Kong
reso nariu yra Mrs. Coya 
Knutson, 46 metų moteris. 
Bet štai jos vyras Andrew 
Knutson, mašinų pardavė
jas, pastatė žmonai ultima
tumą: Arba tu būsi Wash
ingtine, arba būsi namie. Jis 
sako, kad jų namai atsidūrė 
“neegzistacijos padėtyje”.

MIRĖ J. DAVIES, 
ŽYMUS VEIKĖJAS

Washingtonas. — Mirė 
Joseph Davies, sulaukęs 81 
metų amžiaus.. Tai buvo žy
mus demokratų veikėjas. 
Jis savo laikais buvo Ame
rikos ambasadorius Tar. Są
jungoje. Vėliau parašė vei
kalą “Mission to Moscow”.

TURKAI SVEIKINO 
GRĮŽUSIUS GARNIUS 
Ankara. — Turkijoje tik

ra šventė, nes jau sugrįžo 
garniai.. Pereitoji žiema bu
vo sunki, tai garniai buvo 
toliau išskridę ir grįžo pa
vėluotai. Turkai kiekvienais 
metais svęikina sugrįžusius 
garnius...

Demonstrantai sudraskė 
Amerikos vėliavą. Jie ture* 
jo obalsius: “The nation in 
grief—Viceroy Nixon has 

(arrived!” “Get Out Nix
on !”, “Down with Atomic 
War!” ir panašius.

Niksono šalininkai sako,

! Jau 4,800,000 yra 
ilgai be darbo

skelbta, kad 78,000 bedarbių 
sumažėjo. Dabar sako, kad 
pirmiau buvo manyta, jog 
fabrikai atleido 100,000, o 
dabar surasta, kad atleido 
267,000.

ŽURNALAS “AMERIKA” 
LENKŲ KALBA

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjunga leidžia Jungtinėse 
Valstijose informacinį žur
nalą “U.S.S.R.”, o Amerika 
—rusų kalba žurnalą “Ame
rika”.

Dabar Jungtinių Valsti
jų vyriausybė susitarė su 
Lenkijos valdžia, kad lenkai 
leistų informacinį žurnalą 
Amerikoje, o Amerika leis 
lenkų kalba žurnalą “Ame
rika” Varšuvoje.

KOLUMBIJOJE VAIKAI 
SVEIKINO NIKSONĄ
Bogota. — Kolombijos 

sostinėje vice - prezidentą 
Niksoną pasitiko vaikai, ku
rie buvo valdžios organi
zuoti. Studentai gi demons
travo su plakatais: “Go 
Home, Nixon!” Kolombijos 
valdžia darė viską, kad čia 
nepasikartotų tas, kas buvo 
JPeru respublikoje.

SAKO, KAD AMERIKAI 
BŪTŲ NAUDINGA

Washingtonas. — Hana 
Bethe, specialis Eisenhowe
rio patarėjas atominės 
energijos reikalais, sako, 
kad Jungtinės Valstijos tu
rėtų naudos, jeigu uždraus
tų atominių ginklų bandy
mus. Jis nurodo, kad gali- 
ma su Tarybų Sąjunga susi
tarti.

Maskva. — Mirė rašyto
jas Borisas Romaškovas. 
1948 metais jis laimėjo Sta
lino premiją už veikalą “Di
džioji jėga”.
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NESENIAI įvykęs Jugoslavijos Komunistinės Są
jungos suvažiavimas iš naujo pakartojo Tito valdžios 
nusistatymą skleisti ręyizionizmą pasauliniame komunis
tiniame judėjime. / ’

Tito tebesiryžta revizuoti (“pataisyti”) marksizmą- 
leninizmą. Jis atmeta dėsnį, kad socialistinis pasaulis tu
rėtų veikti sutartyje iš vien prieš bendrą priešą. 
Tito ir jo šalininkai atsisako skaityti Tarybų Sąjungą 
komunistinio judėjimo vadovu. Gaudamas iš Amerikos 
milijonus dolerių, Tito nori būti geras Amerikai.

Dėl to Tito ir jo šalininkai buvo kritikuoti tarybinė
je spaudoje ir liaudiškų respublikų spaudoje. Kritikuoti, 
tiesa, jie buvo atsargiai, mandagiai. Matyt, nenorima vi
sai sutraukyti su Jugoslavija ryšius panašiai, kaip jie 
buvo sutraukyti prieš keletą metų, Stalino laikais.

Aštriausiai prieš Tito išstojo Kinijos komunistai. Jų 
laikraštis (“Liaudies dienraštis”) parašė įvedamąjį, ku
riame tiesiog pasakė, jog Tito esąs JAV “imperialistų 
įrankis.” Kinų dienraštis ragina komunistines ir darbi-

rinėtoja Miss Josephine 
Roche. Ji surado, kad gy
dytojai siunčia ligoninėn li
gonis, kuriems ligoninė 
reikalinga. Jie ten juos lai
ko ilgiau, negu reikalinga. 
Jie daro operacijas, kurios 
būna nereikalingos. Už vis
ką, žinoma, unijos fondas 
turi gydytojams gerai ap
mokėti. • >

Fondo vedėjai su skundu 
prieš tokius gydytojus krei
pėsi į American Medical 
Association, bet ir ten nie
ko nelaimėjo. Asociacija 
pa tvarkė, kad fondas turi 
pildyti gydytojų norus, ir 
tiek.

penki teismo nariai: Bur
ton, Douglas, B r e n n a n , 
Black ir Warren. Prieš pa
sisakė: Harlan, Frankfurt
er, Whittaker ir Clark.

Konservatyvus “N. Y. 
Herald-Tribune” kolumnis- 
tas David Lawrence šį teis
mo nuosprendį griežtai 
smerkia.

Washingtonas. — Senatį 
niame komitete išaiškinta, 
kad tūlas Benjamin Lapen- 
sohn, newyorkietis, apga- 
vingais būdais iš New Yor- 
ko Valstijos Darbo Federa
cijos išviliojo $39,000. Jis 
apgavęs įr daugiau unijų. 
Dabar jis esąs pasprukęs į 
Bermuda. Jo ieškoma.

Lapensohn turi įsteigęs 
! firmą vardu “Rollee Pub
lications,” kuri tarpe 1949 
ir 1957 pasidarė sau $914,- 
834.

visai tai galėtume gauti gana 
paprastai ir keleriopai pi
giau.

į Arba:
Kiek džiaugsmo mums su- 

i D v a r i o n o muzika, 
Žmuidzinavičiaus kūrinių re- 

Į produkcijos, lietuviškos Aka
demijos leidiniai. Bet kuriam 

leidžiamas lietuviui įdomu sužinoti apie 
Šis num. iš- tėvynės gelmių tyrinėjimus, 

Leidi- <'pi(-‘ Kauno hidroelektrinės 
statybą, apie mūsų senovės is
torijos medžiagą, pargabentą 
iš Vokietijos archyvų.

Mainais — kaip tai, pavyz
džiui, lenkų emigrantai pradė
jo praktikuoti — mes galėtu
mėm savo broliams ir sese- 

j i ims Lietuvoje nusiųsti savo 
) kodėl gi mūsų 
nenuvykti į senąją 

tėvynę ? Kas įd.ėmiai seka 
įvykių raidą Lietuvoje, neabe
joja, kad mūsų žavingoji 
nina Liustikaitė susilauktų 
icgėto pasisekimo Vilniaus 
harmonijoje.

Janas Tautvilas baigia:
Mūsų nuomone, kultūri

niai ryšiai gali pasirodytj ne
labai naudingais kai kuriems 
klerikalų šulams, o tautai ir 
išeivijai bendradarbiavimas su 
tėvyne — nors ir i kiek jis bū
tų suvaržomas—turėtų neįkai
nuojamos vertės.

VISŲ PABĖGĖLIŲ
RIMTAM 
APGALVOJIMUI

Mums į rankas
leidinys, pavadintas “Biule-! 
tiniu.” Gavom trečią jo nu- /iktu 
merį. Pirmųjų dvieju ne-

. same matę.
“Biuletinis 

iš Chicagos. 
ėjęs balandžio 18 d. 
n*o adresas nepad uotas.

ninku (marksistų) partijas griežčiau prieš Tito politiką! yjsokią
kovoti.

Kasis viso to išeis, sunku pasakyti. Galimas dalykas, 
kad socialist!nės-komunistinės valstybės su Jugoslavija 
palaikys ryšius, valstybinius ryšius, bet, atrodo, kad ide
ologiniame fronte bus pradėta daug aštresnė prieš Tito 
kova.

Tenka atsiminti, jog šiandien revizionistų atsiranda 
visur. Galimas daiktas, kad jie bandys kaip nors kaž 
kokią savo organizaciją įkurti ir visaip kenkti marksisti- 
niam-leninistiniam judėjimui.

džia, kas už jį atsako.
Mums atrodo, jog tai bus 

darbas ir pastangos tų pa
bėgėlių, kurie nebepasiten- 
kina elabartiniu savo liki
mu ir svajoja apie sumezgi-1 tūrini u. 
ma rvšiu su Lietuva. | chorams

Tiek apie “Biuletinio” 
kilmės neaiškumus. Tačiau 
jame užtinkame visą glėbį 
gana sveikų minčių bei nuo
monių. Straipsnių autoriai 
smerkia tuos, kurie mulki
na pabėgėlius visokiais pa
žadais jiems Lietuvą “išva
duoti” ir kurie taip įniršu
siai šiandien kovoja prieš

, mintį sumegzti ry
šius su Lietuva, ir kultūri
niai su ja bendradarbiauti.

Tūlas P. K. sklandžiai su
kritikuoja VI i ką. Jis rašo:

Vliko moralinio bankroto 
priežastys kiekvienam iš mū
są yra aiškios, kaip ant delno 
—tai pernelyg trumparegė ir

Ja-

fil-

Cleveland, Ohio. — Gegu
žės 7 d. čionai įvyko AFL ir 
CIO vienybės konvencija. 
Joje dalyvavo 2,000 delega
tų iš įvairių unijų lokalų. 
Konvencija nutarė abi or
ganizacijas Ohio valstijoje 
sulieti i viena. Tai bus 
darbo federacija su 1,000,000 I 
narių. Ypač gerai yra or
ganizuoti Cleveland©, Akro- 
no ir Youngstowno darbi
ninkai.

Chicago, III. — Electrical 
Workers unijos 10-to dis- 
trikto konvencija vienbal
siai pasisakė prieš IIlino
jaus valstijos seimelyje re
akcinių elementų pastangas 
pravesti priešunijinius įsta
tymus. Konvencija nutarė j 
paraginti visas darbo uni-l 
jas vieningai kovoti prieš I 
tokias pavojingas pastan-Į 
gas. |

sena. Susidėjęs su bu v. hitle
rininkų salininkais, 
susitepusi a i s v o k i e č i ų 
cijos metu, Vilkas 
politiniu biznieriumi
kuriu visiškai mums svetimu 
įstaigų lizdu. Tie patys, ku-

o ku pa
puški are 
ir kai

yra 
dar- 
tar-

Washingtonas. — šalies 
Aukščiausias Teismas išne
šė nuosprendį, kuris gali 
turėti daug įtakom ateities 
darbininku ir darbdaviu 
s a n t y kiuose. Jis nutarė, 
kad National Labor Rela
tions Board turi teisę ir ga
li nepripažinti tam tikrų 
punktų kontraktuose tarpe 
darbo unijų ir samdytojų. 

a Jis patvarkė, kad samdyto
jai neturi teisės statyti uni
jai visiškai negalimų, ne-

Geležinkeliečių brolijų 
(unijų) organas “Labor” 
nurodinėja, kad Amerikoje 
trustai vis dar tebeauga, 
nors prieš juos neva veda
ma kova per paskutinius 70 
metų Mažos kompanijos ir 
korporacijos vienijasi i di
džiules korporacijas. Pav., 
tik paskutiniais devyniais 
menesiais taip susiliejo 731 
korporacija. Valdžia tik 
kalba prieš trustus, bet ne 
piršto nepajudina jiems pa
stoti kelią.

Kaip gyvena ir niokosi 
Lietuvos jaunimas?

Mūsų veikėja K. Pėtri- 
kienė šiomis dienomis gavo 
laišką iš Lietuvos nuo sa
vo sesers dukters. Laiškas 
įdomus tuomi, kad jame ga-

kaip šiandien mokosi ir gy
vena Lietuvos mokyklinis 
jaunimas. Todėl mes jį čia 
įdedame.

Mes Į priimtinu sąlygų derybose 
protestam i1 v J

AMERIKOJE ŠIUO METU revizionistai taipgi daro 
visa, kad galėtų sunaikinti JAV Komunistų partiją. Tito 
šitie žmonės skaito savo “vadovu išmintinguoju”.

Aną dieną vienas JAV komunistų veikėjų, Leo 
Thompson, per savaitraštį “The Worker” pripažino, jog 
revizionistai daro visa, kad tik galėtų labiau komunistų j 
partijai pakenkti, kad galėtų ją apgriauti. Kai kurie tų i 
revizionistų, sakė Thompsonas, dar vis tebesinešioja par
tinį bilietą, na, ir iš vidaus ardo partiją. Kiti, pasitraukę 
iš partijos (pav. John Gates), važinėja po miestus 
bando kenkti komunistiniam judėjimui iš lauko pusės.

L. Thompson, beje, pripažino, jog JAV partijoje dar 
tebėra ir “dogmatų”, tokių žmonių, kurie gyvena ne su 
šių dienų pareikalavimais, o praeitimi. Jie marksizmo-le
ninizmo nesupranta. Jie savo nusistatymu taipgi kenkia 
komunistiniam judėjimui, tad ir prieš juos lygiai tenka straipsnį “ 
kovoti, sakė L. Thompson. i egzistencija.”

siškai įdomus 
Tarp kitko, jis rašo:

šiais laikais, kada tiek kal
bama apie taiką sugyvenimą 
tarptautinėje plotmėje, , mū
sų tarpe vis daugiau susidomi- 
nama galimybėmis sueiti Į kon
taktą su tolimąja tėvyne. Ir 
iš tikrąją—jeigu net patys di
dieji varžovai pasaulio areno
je — JAV ir Sov. Sąjunga — 
pamažu priversti ieškoti “mo-; 
dus vivendi” ir net jau sudarė 
susitarimą dėl tam tikro kul
tūrinio bendradarbiavimo, pa
sikeitimo studentais, moksline 
literatūra, teatrų gastrolėm,— 
kodėl gi nesiekti panašių, nors 
kuklesnių ryšiu tarpe lietuvių 
— išeivijoje ir tėvynėje? At
rodo, k i e k v i e n a s lietuvis 
džiaugtųsi Vilniaus operos at
silankymu Vakaruose, lietu
viškomis knygomis ir plokšte-Į 
iėmis.

Kaip nekeista, sako Taut
vilas, bet atsirado tokių, at
siprašant veikėjų, kurie iš vi
sų jėgų stengiasi užkirsti tam 
kelią.

Čia jau smarkiai kriti
kuoja Chicagos k u n i g ų 
Draugą, kuris tokiems ak
liems veikėjams nustato 
gaires.

Iš bendra darbi avimo su 
Lietuva, pasak Tautvilos, 
būtu nemaža naudos vi
siems lietuviams išeivijoje. 
Pavyzdžiui:

Kiek tenka išgirsti nusi
skundimų, kad mums neuž
tenka lietuviškosios literatū
ros, kad kartais dėl mažo ti
ražo stačiai neįmanoma išleis
ti reikalinigausių vadovėlių, 
mokslinių knygų. Iš Lietuvos

■ ti mus savanaudčliais, susisu-
Į ko šiltus lizdus atiku ir visokiuI
I šaltojo karo fondu sąskaitom 
į Aklai prisilaikydami savo bo-
■ su politikos “iš jėgos poziei-

lr!.ių,......................................................
ku Įkyriai mėgino mus įtikin
ti. jog vienintelė mūsų viltis—■ 
tai svetimą valstybių, < 
pagalba grįžti į Tėvynę.

SUKAKO TRYLIKA metų, kai buvo galutinai su
trėkšta hitlerinė Vokietija, kai naciškoji vokiečių milita- 
rinė klika buvo paklupdyta ir vergiškai turėjo pasirašy
ti, kad ji besąlyginiai pasiduoda demokratiniam pasau
liui.

Nebuvo žmonijos istorijoje tokio mūšio, tokio kari
nio žygio, kokį parodė Tarybinė armija, apsupdama Ber
lyną, — ano meto hitlerinę tvirtovę, — ir ten negailestin
gai sumušdama nacių armijas!

Trylika metų — trumputis laiko tarpas. Kaip gi 
šiandien Vokietijoje viskas atrodo? Turėtų, rodosi, būti 
taip, kad sumušta Vokietija atsižadėtų karo, atsižadėtų 
visiems laikams pakelti ginklą prieš pasaulį. Bet ar yra 
taip?

Tiesa, Vokietija perskelta. Rytinė, socialistinė Vokie
tija, — Vokietijos Demokratinė Respublika, — trokšta 
taikos ir kovoja už taiką. Bet Vakarinė Vokietijos dalis, 
—Federalinė Vokietijos Respublika, — ir vėl ginkluoja
ma; likusieji hitlerininkai ten laisvai veikia, šūkalodami 
apie karą!

Vakarų Vokietija, mat, pasiliko kapitalistinė, o ją 
ėmė globoti Amerika ir Anglija — tos. pačios šalys, prieš 
kurias tik prieš trylika metų hitlerininkai kariavo.

Vakarų Vokietijos armija ginkluojama amerikiniais 
atominiais ginklais. Vakarų Vokietijos kapitalistai, ku
rie prieš 13 metų visaip palaikė Hitlerį, šiandien geriau
si Amerikos, Anglijos, Francūzijos bičiuliai.

Atrodo, visa, kas neseniai buvo, tapo pamiršta. Pa
miršta tapo ir tai, kad tie patys “Vakarų kapitalistai”— 
Amerikos, Anglijos, Francūzijos kapitalistai, — kadaise 
ginklavo Hitlerį, kuris vėliau tuos ginklus atsuko prieš 
Ameriką, Francūziją ir Angliją!

Jeigu naujas karas kiltų, tai adenaueriai ir kiti tu
rėtų gerai suprast’, kad jie gautų daug didesnių smū
gių negu gavo prieš 13-ką metų Berlyne! Jeigu Hitleris, 
sumobilizavęs visą kapitalistinę Europą, nepajėgė socia
listinio pasaulio nugalėti, o pats turėjo galą pasidaryti, 
tai šiandieniniai Vakarų Vokietijos valdovai, tarnauda
mi Wall strytui, susilauktų baisesnių dienelių!

Minint 13-kos metų sukaktį nuo hitlerinės Vokietijos 
sutrenkimo, tiek visi vokiečiai, tiek visas pasaulis turėtų 
sakyti: lai viešpatauja visuotina taika!

ĮžYMAUS DVASININKO 
GIMTADIENIS

Ne visi dvasininkai 
šalta k ra u j ai, užkietej ę 
bo žmonių priešai. Jų 
pe yra ir gerų žmonių, 
turime mintyj;
tiškos sektos dvasininką 
Rt. Rev. Arthur W. Moul
ton iš Salt Lake City, U- j5 
tah, kuris šiomis dienomis 
atšventė savo 85-tą gimta
dienį. Tai žmogus, kuris 
paskutiniais keletu desėtkų 
metų kietat daikosi su tais, 
kurie kovoja prieš reakci-

Ypač jo veikla svarbi
Vilkas iki paskutiniu lai- Nacionaliniame S v 

wSwinA . tė t urgi- 
miams Ginti Komitete, 
kurio garbės pirmininku jis 

1,1 dabar tebera.
Nedaug tokių aukštų dva- 

Jonas Tautvilas patiekia j sininkų teturime. Juos gal 
Lietuviškoji ko- galima ant vienos rankos 

Tai visapu- pirštų suskaičiuoti visoje 
st ra i psn i s. Am e r i ko j e.

Vyskupo Moultono pager
bimui gimtadienio proga 
pasiųstas įžymių amerikie
čių sveikinimas, kuriame, 
tarp kitko, sakoma:

Mes linkime jums links
miausio gimtadienio ir sveiki
name jus už Jūsų pastangas 
dėl mūsą šalies sveturgimią. 

'į Mes tikime, kad jūsų vadovy
bė Amerikinio Sveturgimiams 
Ginti Komiteto veiklai atitin
ka visų amerikiečių demokra
tinės sąvokos tradicijoms 
labui.

ir

SUKRĖTĖ GI TIK 
SILPNAPROČIUS

Chicagos menševikų
j ienos

Nau- 
(geg. 3 d.) suriko: 

i “Hooverio knyga, kuri su- 
! krės komunistų pasaulį.” 
Į čia, kaip žinia, kalbama 
apie FBI direktoriaus Ed
gar Hooverio naują knygą 
“Masters of Deceit.”

Tai knyga, kurioje daugiau 
fantazijų, išmislų ir prasi
manymų, negu šivesos ir 
tiesos. Joje komunistai per
statomi velniais su ragais.

Dėl jos, žinoma, joks pa
saulis nesusikrėtė. Niekas 
šios knygos rimtai neima. 
Visi žino, kad jis gauna al
gą už bauginimą Amerikos 
žmonių komunistais.

Bet, matyt, tomis Hoove
rio liguistomis fantazijomis 
tikrai tapo sukrėsti mūsų 
menševikai iš Chicagos 
Naujienų. Bet tai nieko 
naujo: jie tokiais silpna
pročiais pasirodo nebe pir
mu kartu. w

United Mine Workers 
unija turi turtingą Gero
vės Fondą. Jis samdo daug 
daktarų. Bet kur yra pini
gų, ten susidaro pagunda. 
Pasirodė, kad daktarai, 
kuriais fondas pasitikėjo, 
pradėjo praktikuoti apga
vystę.

Tai aikštėn iškėlė fondo

dėl kontrakto.
Pirmiau ši valdinė ištai

ga neturėdavo teisės kištis 
į samdytojų ir unijų susita
rimus.

Už sprendimą balsavo i pasamdyta neutrališka ty

Jau daug laiko praslinko 
nuo to laiko, kai rašiau, 
mieloji Teta, Jums laišką. 
Tuomet buvau dar vaikas, o 
šiandien jau subrendęs 
žmogus, bet dar 'galiu eiti 
koja kojon su dabartiniu 
jaunimu...

Mano svajonė buvo visuo
met tik mokytis. Šiandien 
ji man tikrai išsipildė. Da
bar man nereikia vaikščio
ti mokyklon kelis kilomet
rus ir bristi per ])urvą pa
tamsy.

Gyvenu bendrabuty. Kam- 
|barys yra antram aukšte.

"iMes čia gyvename keturios 
[merginos. Kambarys šdtas 
j ir saulėtas. Čia yra ir všn- 
dehtiekis bei kiti patogu
mai. Yra ir valdiška valy

toja, kuri kasdien sutvįar-
ras organinio jodo šaltinis!ko kambarius. \
yra jūrų žuvys. Žu- šioje mokykloje paruošisS . 
vies reikia valgyti, kas ke- mi specialistai - agronomai, 
lios dienos, šviežios žuvies Mokosi kartu vyrai ir mer
ai? džiovintos, konservuotos, ginos.

Yra ir valgykla mokyklos 
r ū m u o s e

Darbininkų Sveikata
J. J. Kaškiončius, M. D.

JPROČIAI IR SVEIKATA. 
JODAS

Kiekvieno žmogaus asme
niniai įpročiai tampriai su
siję su jo sveikatos b ū k 1 e. 
Yra gerų, naudingų . įpro
čių, yra ir žalingų, kenks
mingų įpročių. Visokių tų 
įpročių, įgudimų čia aš ne- 
liesiu. Šiuo atveju siaures
niu bruožu. Sakysim, mais
to, valgymo įpročiai, valgo
mųjų patiekalų pasirinki
mas, pats valgymo, kramty
mo, vandens atsigėrimo bū
das. Kokių miltelių, piliu
lių ar. lašų vartojimas. Vi
taminų vartojimas, jodo, jo
dino tinktūros po lašą kai 
kada. Sėmenų (ar kana
pių) viduriams tv a r k y t i 
vartojimas. Magnezijos pie
no (milk of magnesia), gal 
ii- skydinės liaukos (thy
roid) po truputėlį... Čia pat 
ir pasivaikščiojimas, gilus 
kvėpavimas, gi m ha s t i k a , 
poilsis, miegas... Daugybė 
smulkių dalykų sudaro

marinuotos. Tik negadin
kite žuvies su visokiais L umuvov, 
taukais, gyvuliniais rieba- i moksleiviai, 
lais. Virta žuvis, kaip Lie- (gana geras, 
tuvoj būdavo kaimiečių pa- i---- — -
protis, puikus dalykas. Ga- rublių. Taip, kad iš stipen- 
lite ir kepti su augaliniais dijos galima puikiausiai 
aliejais (kukurūzų, medvil- pragyventi. O dabar šti
li ės grūdų).

Su maistu, su vandeniui 
dažnai esti, kad gauname! 
visiškai mažai jodo. J. V. kitą metą, po to bus puse 
daugely vietų žemė taip iš- metų praktikos, į 
plauta, iškošta, nualinta, valstybiniai . egzaminai 
dulkėmis išnešiota, kad ja-įtapsiu specialistu. ----
vai, žolės, vaisiai ii* daržo-jkos metu bus mokama virš 
vės tose vietose neturi jodo. | stipendijos 
Didžiųjų ežerų juostoj be
veik visai nebeliko žemėse 
ir vandeny jodo. Dėl jodo 
stokos išsivysto tenai sky-r 
dinės liaukos ligos, navikai, 
gūžiai (goitre).' Toji juos
ta ir vadinama gūžio juos

kurioje valgo 
Maistas čia 

nes kainuoja 
mėnesiui šimtas dvidešimt

pendijos gaunu šimtą aš
tuoniasdešimt rublių.

Čia mokysiuos! šįmet ir

paskui
1 ir 

Prakti-

; keturi rubliai 
kasdien, tai jau tuomet gau 
siu mėnesiui šešis šimtus 
šešiasdešimt rublių. W 

Baigusi šią mokyklą ti
kiuosi stoti į universitetą, 
kai pastarąjį baigsiu, tuo
met šiek tiek būsiu pasie
kus, ko tai]) seniai troškau.

'Tiesa, kai kam labai keis- 
bet man 

tai vienas malo
numas ir tikslą pasiekti ne
svarbu kada, bet pasiekti, o 
nenuleisti rankas ir skęsti 
gyve n i mo malonumuose.

O. Radzevičiūte

žmogaus įprotį ir atsiliepia|ta (goitre belt)/ 
į sveikatą. I rpam trūkumui prašalin-

Seniau kada tekdavo man ti nepakanka. valgyti tų eže- ta, kad mokausi, 
savo patarimuose dažnai 
minėti kad ir jodivo"tinktū
rą. Ar tai jau dabar jodo 
nebereikia? Kurgi nerei- ypač tos juostos 
kės. Dar labiau reikia. Jo- jams. Gerai ir 
do būtinai neikia mūsų sky- draska (iodized salt). O, 
dined (tiroidinei, pailgą jai kad labiau užtikrintumėte 
kaklo) liaukai. Jodo, kaip 
ir kitokių elementų bei 
druskų, mineralų, taipgi 
taminų mes gauname 
paprastu maistu, bent 
trupučiuką. Dažnai 
kai negauname labai esmi
nių ir reikalingų mūsų or- 
gaizmui dalykėlių. Ir il
gainiui iš to susidaro mity
binių trūkumų,, ir nuo to 
pašlyja mūsų sveikata.

Grįžkime prie jodo. Gc-

rų bei upių žuvį, nes ir žu- mokytis, 
vys tenai neturi jodo. Jū
ros žuvys, taip, naudingos

> gyvento- 
Gerai ir joduotoji

jų 
vi
su
Po

visiš-

jodo atsargą savo organiz
mui, imkite jodo tinktūros 
(tinetur of iodine), po lašą 
į vandenį ar pieną, kas die
na, arba kas dvi trys die
nos. šitokioj formoj jodas 
neįsisavina į organ i z m ą , 
bet, panašiai kaip ir drus
ka, padeda išlaikyti skydi
nę liauką normalioj būklėj, 
gaivina ją.

Kurs drasko alyvų šakas, 
Įduoti nors vieną žodelį, 
Kad nuneštų į Jūsų rankas. ■

Kapsukas, 1958 nu bal. 4 d. O. lt.

Madridas. — Fašistai su
areštavo daug žmonių. Jie 
tą atliko išvakarėse savo 
paradų, atžymėjimui jųįpr- 
galės 1939 metais.

2 pusi. Laisvė (Liberty) Antiadien., geg. (May) 13, 1958



NAUJI BRUOŽAI NAUJAJAME GYVENIME
i J. PALECKIS
Lietu v o s Aukščiausiosios 

Tarybos Prezidiumo 
Pirmininkas

Vyko Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos posėdis. 
Deputatai, sesijos dalyviai, 
svarstė pirmą darbotvarkės 
klausimą—apie darbo žmo
nių medicinos aptarnavimo 
gerinimą. Po sveikatos ap
saugos ministro A. Dirsės 
pranešimo ir sveikatos ap
saugos bei socialinio aprū
pinimo reikalų nuolatinės 
komisijos pirmininko depu-

Kuo stipresni šie 
kuo įvairesnės jų 
tuo vaisingesnė ir respub
likinės Aukščiausiosios Ta
rybos veikla, tuo gyvybin
gesni jos nutarimai.

Rimtos išvados
Gydytojo A. Jašinsko kal

ba, kurią deputatai išklau
sė su dideliu dėmesiu, įga
lino respublikos Sveikatos 
apsaugos ministerijos vado
vus išnagrinėti d a u g e 1 į 
problemų, kurioms iki tol 
nebuvo skiriama reikiamo 
dėmesio. Oratorius aštriai 
iškėlė klausimą apie gydy
tojus, bijančius dirbti peri
ferijoje, tupinčius mieste.

—Mes girdime nusiskun
dimus, — sakė A. Jašins- 
kas,—jog kai kuriuose res
publikos rajonuose trūksta 
dantų gydytojų. O tokiuose 
centruose, kaip, pavyzdžiui, 
Kaunas, jų yra daugiau ne
gu peikia. Kodėl gi tiems 
gydytojams, kuriems maža 
darbo mieste, nepadirbėjus 

(kaip reikiant kaime? Apie 
tai, kaip šį reikalą geriau 

'organizuoti, teks rimtai pa- 
I galvoti.

Platūs pasitarimai
Respublikos Aukščiausioji 

Taryba jau seniai kviečia į 
sesijas pramonės, žemės 

i ūkio ir kultūros specialis
tus, kai svarstomi vieni ar 
kiti klausimai. Antai, į 

j ketvirtąją sesiją, kurioje 
buvo svarstomas klausimas I 

i apie Valstybinių pensijų 
įstatymo įgyvendinimą, bu- 

Respublikos Aukščiausio- vo pakviesti socialinio aprū- 
sios Tarybos nuolatinė svei- pinimo skyrių vadovai, 
katos apsaugos ir socialinio i profsąjungų ir kiti darbuo- 
aprūpinimo komisija nuolat į tojai, 
remiasi medicinos darbuo
tojų aktyvu. Ir Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiu
mas pakivetė gana didelę 
mas pakvietė gana didelę 
darbuotojų į sesiją, kuri 
turėjo apsvarstyti eilę 
svambių klausimų. Tarybi
nes demokratizmas neįma
nomas be valstybinės val
džios organų nuol a t i n i ų 
tvirtų ryšių su masėmis.: drėgnų žemių nusausinimo

pranešimo prasidėjo gyvos, 
aštrios diskusijos. Pirmi
ninkaujančiam buvo paduo
dami vis nauji rašteliai, ku
riuose buvo prašoma leisti 
pasisakyti.

Svarbi ir įdomi kalba
—Žodį gauna draugas 

Jašinskas, — paskelbė pir
mininkaujantysis.

į tribūną pakilo Kauno 
respublikinės ligoninės vy
riausiasis gydytojas A. Ja- !* 
Minskas. Jis nėra Aukščiau
siosios Tarybos deputatas 
Į sesiją jį pakvietė kai} 
stambų specialistą, žymų į 
medicinos veikėją. Tą die-: 
na posėdžio salėje buvo iri 
daugelis A. Jašinsko kole-i 
gu. Jie labai domėdamiesi!* sekė sesijos eigą, atidžiaiI 
klausėsi deputatu kritinių 
pastabų, kurios lietė Svei-I 
katos apsaugos ministeriją 
eilę ligoninių, klinikų ir ki
tų medicinos įstaigų.

ryšiai, 
formos,

turinyts reikalų su 
pensijomis. Svarstant klau
simą apie tolesnį valstybi
nės ir kooperatinės preky
bos vystymą, dalyvavo dau
gelio Lietuvos miestų ir 
kaimų prekybos tinklo at
stovai. Aukščiausiosios Ta
rybos šeštojoje sesijoje, kai 
buvo svarstoma labai svar
bią reikšmę respublikai tu
rinti pelkėtų bei pernelyg

Apie žymius žmones
Rašo D. M. šolomsikas

Kopernikas—visatos mokslo tėvas
Dabar ir pradinių mo-|giški kūnai, keliauna aplin- 

kyklų mokiniai žino negin
čijamą tiesą, kad ne saulė 
keliauja aplink žemę, o že
mė su kitomis saulinės sis-: 
temos planetomis skrenda 
aplink saulę.

Ilgai žmonijos mokslinin
kai klaidžiojo, norėdami su
prasti visatą. Daug buvo 
visokių galvojimų. Religi
ja? mokino, kad Dievas “vis
ką sutvėrė iš nieko.” Kas 
tam prieštaravo, tuos degi
no ant laužo, kankino ir

Ilgai buvo mokinama, būk jau taip aiškūs 
žemė yra paplokšti, kaip 
stalas, ir turi “pražūties 
kraštus.” Per šimtus metų 
žmonės bijojo plaukti to
liau nuo Europos ir Azijos 
krantų, kad nenusievrstų į 
pražūtį.

Pradžioje šios gadynės re
ligija mokino, būk žemė sto
vi vietoje, o saulė, žvaigždės 
sukasi aplinkui ją. Ir štai 
Nikolojus Kopernikas, kurį 
Engelsas apibūdino “tita
niško mąstymo, pasiryžimo, 
charakterio ir mokslinio ži
nojimo žmogumi,” sugriau
na klaidžiojimų mokslą ir 
padeda teisingą visatos 
mokslo pagrindą.

Kopernikas padaro išva
dą,# kad žemė nestovi vieto
je, bet ji, kaip ir kiti dan-

R1

nuomonę, geriau atsiževlgti 
į vietos ypatybes.

Nauji bruožai atsirado ir 
santykiuose tarp respubli
kos Aukščiausiosios Tary
bos deputatų ir Prezidiumo, 
jo aparato.

Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas pradėjo ge
riau, veiksmingiau padėti 
deputatams atlikti jų parei
gas rinkėjų atžvilgiu. Šiam 
tikslui rengiami, p a v y z - 
džiui, specialūs deputatų 
pasitarimai, kai jie atva
žiuoja į eilines sesijas. 
Rinkdamiesi į sesiją, depu
tatai dalydavosi savo darbo 
patyrimu rinkiminėse apy
gardose, pasakodavo apie 
keliones į kolūkius, susiti
kimus su rinkėjais.

Pranešimai iš vietų
Nauja Lietuvos Aukščiau

siosios Tarybos deputatų ir 
Prezidiumo ryšių forma yra 

davė vadinamieji informaciniai 
| laiškai. Tuose laiškuose 
deputatai smulkiai infor
muoja Prezidiumą apie sa
vo darbą rinkiminėse apy
gardose, išdėsto piliečių pa
stabas ir pasiūlymus. Dau
geliu atvejų laiškuose iške
liami klausimai,

ir melioracijos įrenginių 
apsaugos problema, taip 
pat dalyvavo daug specia
listu, šio klausimo žinovu.

Nauji pasimojimai
Artimiausiu laiku Lietu

vos Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumas ketina iš
leisti Įsaką dėl gamtos ap
saugos. Idėją, kad reikėtų 
išleisti tokį įsaką, iškėlė 
plačioji visuomenė, tarybi
nis aktyvas.

Netolimoje ateityje Lietu
vos Aukščiausioji Taryba 
turės priimti kodeksus — 
baudžiamąjį, baudžiamąjį 
procesinį, šeimos ir santuo
kos bei kitus. Dabar jų 
projektus ruošia specialios 
komisijos. Ruošiamieji da
bar kodeksai bus sudaryti 
sutinkamai su bendrasą- 
junginiais įstatymais. Kar
tu jie atspindės ir respubli
kos nacionalines ypatybes.

Praėjusieji metai c___
naujo ir aktyvinant arčiau-1 
šiai prie liaudies esančius 
valstybinės valdžios orga
nus — vietines Darbo žmo
nių deputatų tarybas ir jų 
v y k d o m uosius komitetus. 
Ryšium su tuo reikia visų 
pirma paminėti, kad res-| . .. v - , -
publikos vietinės Tarybos iesmin? reikšmę respublikos 
dabar turi naujus Nuolati- 1’c.Sa-? ai"
nių komisijų nuostatus.

Aukščiausiosios Tarybos 
septintojoje sesijoje buvo 
patvirtinti Apylinkių Tary
bų nuostatai. Lietuvoje yra 
daugiau kaip 1,200 apylin
kių,'į jas išrinkta apie 20 
tūkstančių deputatų. Tai, 
kad nebuvo tiksliai apibrėž
tos Apylinkių Tarybų par
eigos, žymiai varžė jų dar
bą. Dabar visa tai įveikta.

Saitai su masėmis
Pastaraisiais metais res

publikos Aukščiausiosios 
Tarybos darbo praktikoje 
įsigalėjęs metodas plačiai 
svarstyti ruošiamus valsty
binius aktus — labai būdin
gas reiškinys. Jis rodo, kad 
vis labiau vystoma tarybi
nė demokratija, ir įgalina 
geriau išaiškinti masių

Siųsdama jų kalbų ir laiš
kų išrašus, resp u b 1 i k o s 
Aukščiausioji Taryba tuo 
būdu stiprina deputato po
ziciją, kelia jo, kaip valsty
bės veikėjo, autoritetą.
Dalijamiesi kitų patyrimais

Stengdamasis patobulinti 
savo darbą, Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo apara
tas’ atidžiai seka literatūrą, 
kurioje nušviečiamas Tary
bų darbo patyrimas. Ypač 
kruopščiai mes studijuoja
me mūsų kaimynų baltaru
sių ir latvių pasiekimus. Su 
šiomis dviem respublikomis 
mus sieja ne tik bendros 
sienos. Mes lenktyniauja
me, keičiamės delegacijo
mis, išvien tikriname savo 
įsipareigojimų vyk d y m ą . 
Po to, kai buvo reorgani
zuotas pramonės ir statybos 
valdymas, j šį draugišką 
lenktyniavimą įsijungė Lie
tuvos, Baltarusijos ir Lat
vijos Liaudies ūkio tarybos.

Kovo 16 d. respublikoje, 
kaip ir visoje šalyje, su di
džiuliu pasisekimu praėjo 
rinkimai į TSRS Aukščiau
siąją Tarybą. Šiai nepa
prastai svarbiai politinei 
kampanijai paskyrė didelį 
dėmesį respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi- 

turintys' diumas ir visos visuomeni-
nes organizacijos.

įku deputatas J. Sviščevas 
išdėstė inform a c i n i a m e 

' laiške kai kurių rinkėjų 
nuomonę apie “Žalgirio” 
mašinų gamyklos likimą. 
Pritardamas rinkėjų nuo
monei, deputatas pasiekė, 
kad būtų priimtas toks nu
tarimas, kuris visiškai ati
tiktų reikalo interesus.

Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiume visi in
formaciniai laiškai kruopš
čiai išnagrinėjami. Į depu
tatų pastabas atsiževlgia- 
ma, jos pranešamos vado
vams tų ministerijų ir žiny
bų, nuo kurių priklauso 
laiške iškeltos problemos 
sprendimas;

Savo reikalavimuose ir 
pasiūlymuose deputatai iš
reiškia rinkėjų valią, socia
listinės valstybės interesus, .diškomis respublikomis.

įėjusį

senu-

Pasaulinis prekybos 
laivynas

Iš Londono praneša, kad 
Anglijoje stato arti 10,000,- 
000 tonų įtalpos prekybinių 
laivų. Bendrai pasaulyje 
dabartiniu laiku stato 34,- 
000,000 tonų įtalpos laivų.

Pasaulinis prekybos lai
vynas turi 110,000,000 tonų 
įtalpos. Laivai aliejaus ga
benimui (tankeriai) turi iki 
30,000,000 tonų.

Stato naujus, bet Anglijo
je dabar yra 1,000,000 tonų 
prekybos laivų be jokio pa
reikalavimo.

Buenos Aires. — Argen
tina ves platesnę prekybą 
su Tarybų Sąjunga ir liau

Vieną žiemos vakarą
(Vaizdelis )

Paglostęs savo žilą ūsą, 
Kazys Radzevičius pravėrė 
klubo-skaityklos duris. Jis1 
šiandien t perdaug pasisku
bino. Viduj nebuvo dar nė 
vieno kolūkiečio.

— Prašom, prašom, dėde 
Kazimierai. Naujus žur
nalus ką tik parnešė ... — 
mandagiai pakvietė 
klubo vedėjas.

Į šviesią ateitį
šešiasdešimtmečio

ko net akys sumirksėjo. 
Labai jis jau pamėgo tuos 
žurnalus. Žiūri į nuotrau
kas ir atsigerėti jomis ne
gali. Tarsi jo paties, vai
kų, kaimynų gyvenimas ten 
atvaizduotas. Štai kažkokio 
kolūkio nauja gyvenvietė 

I nupaveiksluota. Vienas na
mas visiškai toks, kaip jo 
dabar statomas — aukštas, 
plačiais langais, raudonu 
kaminu... Va, čia bus sve
čių kambarys, o ten—mie
gamasis, koridorius... Gre
ta—seklyčia. Kertėje prie 
lango stovės jų giminės pa
žiba— staklės, kuriomis jo 
dukrelė Bronė aus už vai
vorykštę puikesnį audinį. 
Prie stalo vakarais susi- 
spies šeimyna. Genutė siu- 
vinės, o jis skaitys, arba 
klausysis radijo. Iki to lai
ko tikriausiai iš armijos su
grįš Petrelis. Gal būt mar
čią po to parsives... Vietos 
užteks visiems. O jeigu bus 
ankšta, pasistatys sau 
namą — dar didesnį, 
žesni. Juk darbas io w v

Ir atėjo nauji laikai
Pagaliau malūno ratą 

pradėjo sukti kiti vandenys. 
Atėjo nauji laikai. Buožės, 
it svilinamos blakės, sulin
do į plyšius. Tačiau, visą 
gyvenimą mite žmonių 
krauju, jie jau nebegalėjo 
be jo apsieiti. Iš pasalęs gė
lė savo buvusius kumečius. 
Juos gėlė 1946 metais, kai 
žmonės ėjo prie urnų. Juos 
gėlė ir tada, kai kūrė pir
mąjį kolūkį apylinkėje. Ba
lys MatiukaS, Ona Valiu
kaitė, Juozas Savickas, bro
liai Sanklodai ir daug, daug 
kitų valstiečių padėjo savo 
galvas. Draugų mirtis dar 
labiau sustiprino gyvuo
sius. Jie susivienijo. Ir 
susivieniję nušlavė viską, 
kas tik pastojo jiems kelią 
į laimę.

Nebeliko

Neatpažinti

kita 
gra- 
ran-

tarybinio 
Misiūnas 
Visi pa- 
net anū-

kui saulę, kad ne žemė yra 
centre, bet saulė. Ir dėka 
teisingam mokslo pagrindui 
dabar žmonės žino ne tik 
žemės apvalumą, kokio ji 
dydžio, kaip greitai skren
da aplinkui saulę, kaip že
mė ir pati dar 
kaip rutulys.
nė aplinkui saulę sudaro 
skirtingus metų laikus, o 
jos vertimasis aplinkui sa
vo “ašį” sudaro dienas ir 

„ naktis.
šiandien mokslui tie da- 

i, kad 
saulės arba mėnulio užte
mimą iš anksto išskaitliuo- 
ja iki sekundės: kur jis bus, 
kada prasidės ir kada pa
sibaigs. Dabartinėje gady
nėje žmogus jau paleidžia j 
erdvę sputnikus. Ir tai gali 
padaryti tik todėl, kad jis. 
žino ir pažįsta žemę, ant 
kurios jis gyvena.

Biskis biografijos
Nikolojus Kopernikas bu

vo lenkų tautos žmogus. Jis 
gimė 1473 metų vasario 19 
dieną Torunio mieste, tur
tingoje pirklio šeimoje. Ka
da Nikolojus buvo dešimties 
metų, 1483 metais mirė jo 
tėvas.

Berniuką paėmė auklėti 
ir mokyti jo motinos brolis 
kanauninkas, o vėliau vys-

verčiasi, 
Žemės kelio-

kupas Lukošius Varčerodė. 
1491-1494 metais Koperni
kas mokėsi Krokuvos Uni
versitete, kuris tais laikais 
buvo vienas iš geriausių.

1495-1505 metais Koper
nikas mokėsi Italijoje Pad
ua ir Ferrara 
tuose.
mo ir

universite- 
Jis pasiekė astrono- 

teisininko mokslą. 
Plačiai susipažino su tos 
gadynės mokytais žmonė
mis.

1505 metais Kopernikas 
grįžo į Lenkiją.
paskirtas Frauenburgo 
katedros kanauninku. Ten 
jam teko ne vien kanaunin
ko preigas eiti, bet katedrą 
paversti į tvirtovę ir atrem
ti kelis Teutoniško ordeno 
(kryžiuočių) puolimus.

Nikolojus Kopernikas gi
liai studijavo astronomijos 
mokslą ir po keturiasdešim
ties metų savo darbo padarė 
išvadą, kad pirmesnis 
mokslas apie žemę, saulę, 
visatą yra klaidingas; kad 
ne saulė su dangiškais kū
nais sukasi aplinkui žeme, 
bet žemė sukasi aplinkui 
saulę. Jis parašė mokslinę 
brošiūrą “Dangiškos erdvės 
ir jų keliaujantieji kūnai.”

Baisi buvo gadynė
Vienas dalykas buvo pri

eiti prie teisingos išvados, 
parašyti brošiūrą, bet kitas, 
kaip pradėti skelbti tiesos 
mokslą? Kaip a t s i s t o t i 
prieš religiją?

Atminkime, kad tai buvo 
Viduramžiu, katalikų baž
nyčios juodžiausios reakci-

jos laikai. Tryliktame šimt
metyje prasidėjo siautėji
mas inkvizicijos. Romos po
piežiaus palaiminti veikė 
inkvizicijos teismai. T i k 
pagal oficialius jų nutari
mus 31,000 žmonių buvo 
sudeginta ant laužo už “be
dievybę,” — tikrumoje tai 
šimtai tūkstančių žuvo žmo
nių.

1660 metais, tai yra dau
giau kaip 100 metų jau po 

! Koperniko mirties, inkvizi- 
Jis, buvo toriaį' sudegino ant laužo 

Giordano Bruno už Koper
niko mokslo skleidimą. Dar 
vėliau, būtent jau 1632 me
tais, reakcija vertė italų 
astronomą Galilei Galilėjų 
atsižadėti Koperniko moks
lo.

Aišku, kad pačiam Koper
nikui buvo dar sunkiau 
pradėti skelbti tiesą apie vi
satą. Todėl jis, 1512 me
tais, savo mokslą išdėstęs 
laiškuose, siuntinėjo patiki
miems mokslininkams. B-et 
nuo inkvizicijos jis negalė
jo pasikavoti. 1616 metais 
inkvizitoriai uždraudė Ko
perniko brošiūras platinti 
ir jas sunaikino, kur tik 
surado bibliotekose.

Sunku buvo surasti ir to
kią spaustuvę, kurios savi
ninkai ture 
spausdinti jp>perniko . bro
šiūras. Kai kurie paimdavo 
rankraštį, bet metų metus 
laikydavo pirmiau negu im
davosi darbo. Daug jo rank
raščių žuvo; sudegino 
spaustuvių savininkai*

drąsos at-

Radzevičius taip įsigilino 
į ateitį, jog nepastebėjo, 
kaip viens po kito pradėjo 
rinktis kaimynai. Atėjo 
fermos vedėjas Kilius, ge
riausia kolūkio melžėja Juš
kienė, Aknystos 
ūkio darbininkas 
ir daugelis kitų, 
gyvenę, kai kurie
kus turi. Nematę švieses
nės valandėlės jaunystėje, 
jie jos ieško sulaukę žilo 
plauko... *

—Ei, Povi], užsuk ten ką 
nors tokio linksmo...— šūk
telėjo visiškai pr a p 1 i k ę s 
šaškių lošėjas sėdinčiam 
prie aparato kolūkiečiui.

—Tavęs nuo pralaimėji
mo ir pasiutpolkė neišgel
bės...—atšovė šis.

Istorijos ratas atgal 
nesisuka

Jeigu Vyžonų malūno ra
tas staiga pradėtų suktis 
atgal, gal tuomet vėl pa
dvelktų praeitis su visais 
jos baisumais. Bet ratas at
gal nesisuka ir žmonės pra
eities iš naujo nepergyvens. 
Jie tik prisimena ją kaip 
šiurpią legendą.

Visos dabartinės Vyžuo
nų apylinkės žemės kadaise

1543 m. gegužės 24 dieną 
Nikolojus Kopernikas mirė. 
Keliomis dienomis prieš jo 
mirtį, kada jis jau neturė
jo sąmonės, viena spaustuvė 
atspausdino jo knygą ir ke
lis jos egzempliorius atne
šė.

Pereitojo amžiaus vidury
je, Pragoję, buvo surasta 
bažnyčios sienoje paslėpti 
kai kurie Koperniko raštai. 
1873 metais buvo atspaus
dinti. Tik praėjus dauge
liui metų po jo mirties, ka
da jau progresas paėmė 
viršų ant religinės reak
cijos, pasaulis suprato, 
koks mokslo milžinas buvo 
Kopernikas, ir atidavė jam. Paklausė Palovinui, Berke- 
tinkamą ir užpelnytą pa
garbą.

Kitas didysis mokslinin
kas, Fredrikas Engelsas, 
r’ašė: “Nikolojus Koperni
kas pradžioje nedrąsiai, o 
paskui vis drąsiau, o jau 
gulėdamas mirties patale, 
pareiškė protestą prieš baž
nyčios autoritetą gamtos 
mokslų klausimais. Nuo to 
laiko ir prasidėjo metskai- 
tis pasiliuošavimo mokslo iš 
teologijos pančių.”

Suprantama, Nikdlojaus 
Koperniko mokslas dar ne
buvo pilnas. Jį daugelis ki
tų mokslininkų papildė ir 
pagilino. Bet Kopernikas 
padėjo kertinį akmenį tie
sos mokslui, ’ant kurio ir 
rymo šių dienų aukštai pa
kilusi filosofija apie žemę 
ir jos santykius su kitais 
dangiškais kūnais.

liui, Miliūnui ir dar keliems 
turtuoliams. Šimtai vals
tiečių skurdo mažuose skly
peliuose. Kas nenorėjo mir
ti badu, tas ėjo vergauti pas 
buožes ir dvarininkus.

Nuėjo pas buožę Miliūną 
tarnauti ir gritelninkė Nor- 
kūnienė su savo vaikais Ja
ne, Staseliu ir Juozuku. 
Visus metus jie lenkė nuga
rą, prakaitu aplaistė pla
čius jo laukus. O kai atėjo 
atsiskaitymo diena, jis ne
davė jai už tai nė cento.

Nuskriaudė jie ne vien 
tik Norkūnienę. Jankauskų, 
Sanklodų, pagaliau ir to 
paties Radzevičiaus šeimos 
dirbo jiems tik už sužiedė- 
jusios duonos kąsnelį. .Už 
tai čia dvareliai augo kaip 
ant mielių, gyvavo, klestėjo 
karčiama...

nė pėdsakų
virtinė metų, 
dabar senosios 

Vyžuonų apylinkės. Palo-
vinų bei Miliūnų valdose 
klesti vienas priešakinių 
Utenos rajone “Saulės spin
dulio” kolūkis, Aknvstos 
tarybinis ūkis. Vietoj kar- 
čiamos įsikūrė vidurinė mo
kykla. Be jos veikia dar dvi 
pradinės mokyklos. Įrengti 
kino salė, kultūros namai, 
atidarytos dvi kaimo biblio
tekos, puiki ligoninė. Bu
vę kumečiai ir bernai šian
dien turtingiausi žmonės. 
Tokius namus, kaip Radze
vičiaus, statosi ir jau apsi
gyveno juose dešimtys dar
bininku ir kolūkiečiu. Vi
sur šviečia elektra, daug 
kur pamatysi stovintį mo
tociklą, išgirsi radijo imtu
vo garsus. O juk buržuazi
jos valdymo metais valstie
tis, norėdamas įsigyti bate
li jinį radijo imtuvą, turėjo 
parduoti net penkis beko
nus.

Jūra subanguos vasarojai
Tačiau, bene svarbiausia 

yra, jog Norkūnienės nieks 
daugiau nebeskri a u d ž i a. 
Jos du vaikai mokosi, o tre
čiasis —■ plieno žirgu plėšia 
prakaitu ir krauju permir
kusius dirvonus. Jau po 
metų čia jūra subanguos 
vasarojai, kurie dar labiau 
įkvėps žmones darbui ir 
kovai.

ti tenos rajonas 
Vyžuonų apylinkė

Pirmosios saldainės
Prieš 5,000 metų egiptie

čiai jau turėjo saldainės. 
Bet tada jas gaminosi tie
siai iš saldžių vaisių, kaip 
figų, datulių ir tt. Dabar 
saldainės gamina su cuk
raus, sirupo (syvų), vaisių 
ir uogų pagalba.

Jungtinėse Valstijose da
ro iki 2,000 skirtingų rūšių 
saldainių ir kitogių formų 
saldumynų. Kiekvienais me
tais pagamina virš 2,500 
milijonų svarų saldainių.

Medžių erkė
Yra gyvulių ir žmonių pa

razitas erkė. Bet yra ir me
džių parazitų.

Medžių erkė turi smailą 
galvą, išsipūtusi, su 8 kojo
mis. Ji graužia lapus, me
džių žievę, naikina miškus. 
Bet šie parazitai puola ir 
gyvūnus. Dažnai įsigraužia 
į šunis ir geria jų kraują.

Dr. P. J. Rafle sako, kad 
medžių erkės pagimdo pas 
žmones dėmėtąją šiltinę.
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EUGENIJA TAUTKAITe

Takais takeliais i didį keliąJM

(Tąsa)

Iki Režicos miesto drauge su manim 
keliavo Drabavičienė. Ten mos susitarė
me toliau eiti atskirai. Frontas traukė
si* Mudvi galvojome, kad miestą tuoj 
užims baltieji ir mes vėl salėsime ke
liauti. Bet praėjo diena, kita—vis dar 
vyko aršūs mūšiai. Pasiryžome nebe- 
gaišdamos prasiskverbti per fronto lini
ją ir traukti toliau. Mūsų įgaliotinis 
jau buvo išvykęs iš miesto ir negalėjo 
suteikti mums jokios pagalbos. Susita
rėm su Drabavičiene susitikti artimiau- 
šiame miestelyje jau anapus fronto—Vi
lūnuose.

Auštant išėjau iš Režicos, liet tuoj už 
miesto ribų prieš mane kaip iš žemės iš
dygo du raudonarmiečiai ir ėmė kaman
tinėti, grasindami, kad tuojau sušaudys. 
Aš aiškinausi, kad esu iš Vilūnu ir einu 
namo. Tada jie dar labiau įniršo, įtar
dami, kad aš šnipė, nes Vilūnai buvo 
jau baltųjų gaujos rankose. Sakyti 
jiems teisybės negalėjau. Vargais ne
galais pavyko išsiprašyti, kad jie mane 
paleistu.

Pasukau atgal į miestą. Eidama ke
liu, įsižiūrėjau nuošalią pirkelę. Nuta
riau ten įlįsti ir palaukti momento, ka
da galėsiu atsidurti baltųjų pusėje. At
sargiai pradariau duris ir įėjau į vidų; 
ten nebuvo nė gyvos dvasios. Ėmiau pro 
mažytį langelį dairytis į laukus; mačiau, 
kad po viena, po du skubiai traukiasi 
raudonarmiečiai. Siautė baisi sniego pū
ga. Ėmė poškėti šūviai. Prigludau prie 
sienos. Šūviai artėjo. Atsiguliau ant 
žemės ii laukiau, kad tuoj kas nors įsi
verš i vidų. Buvo klaiku, krėtė šiurpu
lys. Staiga iš pakrosnės išlindo žila se
nės galva. Ji baisiomis akimis pažvelgė 
į mane; valandėlę mudvi žiūrėjome viena 
i kita, v **

—Ko tau čia reikia? — latviškai pra
kalbo senutė latgališku akcentu, kurį ne
sunku buvo suprasti.

—Šaudo, bijau... *
—Eik šen!—pasakė senutė, ir aš taip

gi įlindau į duobę po krosnim. Senute 
ėmė klausinėti, iš kur aš ir kur keliauju. 
Primelavau visokių nebūtų dalykų. Dė
jausi visai nieko nesuprantanti apie po
litiką. Senutė dūsavo ir vis dejavo, kad 
sunkus gyvenimas ateina. Ji prie Tary
bų valdžios gaudavusi senatvės pensiją, 
o dabar teksią elgetauti. Gaila man bu
vo senutės, gaila išeinančios iš tų vietų 
Raudonosios Armijos. Žinojau, kad tols
tu nuo laisvo pasaulio, nuo savų, žmonių, 
bet pareiga mane vedė atlikti partijos už
davinį.

Visą dieną ir naktį ištupėjome susi
rietusius pakrosnės duobėje. Pries auš
tant dar arčiau ėmė kalenti kulkosvai- 
•džiai. Atrodė, kad šaudo į mūsų pirkele. 
Staiga taip trinktelėjo, kad visa lūšnele 
sudrebėjo, lyg kas būtų pakėlęs ją į vir
šų ir vėl patupdęs ant žemės. Viskas su
siūbavo, ir vienintelis pirkeles langas iš
lėkė su visais supuvusiais rėmais, f vi
dų pašėlusia jėga įsiveržė vėjas, atrodo, 
kad jis viską sumaišė ir susuko į verpetą. 
Mudvi su senute sustirome iš baimės.

Į rytą šaudymas nutilo, bet mes dar 
ilgai nesiryžome išlįsti iš savo saugyklos.

Pagaliau išlindau' iš tos ‘‘slėptuvės.” 
Padėkojusi senutei už prieglaudą ir iš- 
klausinėjusi apie kelią į Vilūnų pusę, 
leidausi toliau nuo fronto linijos. Fron
tas nusirito į rytus, iš tolo dar vis buvo 
girdėti šaudymas. Ėjau per užpustytus 
tuščius laukus, kuriuose tik pūga siuto, 
brisdama per giliausias pusnis, dažnai 
suklupdama ir išklysdama iš kelio. Ap
linkui nebuvo matyti nė vieno žmogaus, 
niekas nevažiavo. Tik kartą pavyko pa
siprašyti pavėžėti, bet netrukus mūsų 
keliai išsiskyrė. Vėl ėjau pėsčia.

Viename kaime, užėjusi užkąsti ir at
šilti, visai netikėtai sutikau draugę Polę 
Bukontai tę, kuri jau keletą d i e n ų čia 
ilsėjosi. Toliau keliavome abidvi, buvo 
kiek smagiau. Iki vakaro nusiyrėme 
apie dvidešimt kilometrui nuo fronto li
nijos. Pagaliau pasiekėme Vilūnus. Už
ėjome į pirmą priemiesčio trobelę ir pasi
prašėme nakvynės, nes buvome labai pa
vargusios. Tačiau mūsų nepriėmė, saky
dami, kad čia, pafrontėje, visokių žmo
nių vaikščioja, ii- bala žino, kas jie. Nu

tarėme užeiti į bažnyčią. Mudvi su Dra
bavičiene buvome susitarusios, kad baž
nyčioje prie durų mūkelės aš padėsiu jos 
duotą man Marijos paveiksliuką,—taip 
ji sužinos, jog aš tą vietą jau praėjau. 
Bažnyčia buvo beveik tuščia. Palikusi 
paveiksliuką, niekam nematant nusiė
miau nuo mūkelės du iš ten sukabintų 
pamestųjų rožančių. Jie turėjo padėti 
mums vaidinti dievobaimingas mergai
tes.

Reikėjo pasirūpinti nakvyne, nes jau 
artinosi naktis. Nutarėme užeiti į klebo
nija. Ten ilgai mus kamantinėjo, matyt, 
klebono šeimininkė, bet vis tik pagaliau 
priėmė. Kunigas buvo kažkur išvykęs. 
Naktį išgirdome, kai]) jis sugrįžęs barė 
šeimininkę ir tarnaites, kam priglaudė 
mus. Anksti rytą mus pažadino ir liepė 
nešdintis.

Ieškojome prieglaudos miestuko pa
kraštyje. Mus priėmė viena gera mo
teris, kuri dažnai dūsaudavo, kad dabar 
sunku, gyventi, kad nėra darbo, o prie 
Tarybų valdžios visi turėjo darbą ir gy
venę daug geriau. Šioje šeimoje mes pa
sijutome savų žmonių tarpe. Nutarėme 
pailsėti čia kokią dieną, nes buvome la
bai pavargusios. Aš jaučiausi labai blo
gai. Ryte atsikėlusi pamačiau, kad vi
sas mano kūnas išbertas. Pakviestas 
daktaras nustatė, kad jau penktą dieną 
sergu dėmėtąja šiltine.

Ta nelemta liga sutrukdė mano kelio
nę. Patekau į ligoninę. Ten teko matyti 
baisius baltųjų latvių žiaurumus. Atėję 
žvalgybos karininkai išvilkdavo ligonius, 
komunistus ar šiaip tarybinius žmones, 
už kojų į kiemą ir ten šaudydavo juos. 
Mano padėtis taip pat buvo labai kebli. 
Jie žvairavo į mane, klausinėjo, bet aš 
dėjausi esanti labai silpna ir nieko neat
sakinėjau, gulėjau užsimerkusi. Kai tik 
pakilau iš lovos ir vėl galėjau vaikščioti, 
tuojau sprukau iš miestuko. Su speku
liantais nukeliavau i Rygą, o iš ten vėl 
su Pole Bukonaite traukėme toliau į Lie
tuvą.

Turėjau vykti į Biržus pas fotografą 
Niaurą. Pas tą seną Rygos darbininką 
buvo susitikimo punktas (“javka”). Bet 
tuo laiku, kai aš sirgau, daug kas galėjo 
pasikeisti, todėl mudvi su Pole Bukonai
te nutarėme eiti į mažytį bažnytkaimį 
Palėvanėlę, netoli Kupiškio, kur ji gyve
no. Ten sužinojome daug naujienų. Pa
sirodo, su Biržais nutrūko visi ryšiai, 
nes Niaura buvo areštuotas. Susisiekė
me su partijos Panevėžio komitetu, su 
draugu Benceliu-Lipkinu. Kol mums 
paruošė pasus, sėdėjome, ant aukšto 
pas Merkius Palevanėlėje. Merkytė—vė
liau mūsų poetė Lavėnos liuda — ir jos 
sesuo Zosė globojo mus. Paskui nuvy
kome į Panevėžį. Partijos kurjerė Felė 
Dakolskaitė (dabar jau mirusi) davė ad
resą ir slaptažodį, ir mes iškeliavome į 
Kauną. Tai buvo balandžio pradžioje.

Nuvykau į nurodytą vietą Laisvės alė
joje pas gailestingąją sesutę Rivą (pa
vardės nebeatsimenu). Pasakiusi slap
tažodį ir gavusi atsakymą, paprašiau 
suvesti mane su draugais iš Centro Ko
miteto, bet ji tą dieną negalėjo to pada
ryti ir susirūpino, kur mane apnakvin
ti—pas ją buvo maža vietos. Nors sa
kiau jai, kad esu pripratusi prie visokių 
sąlygų ir man vis tiek, kur pergulėti, 
bet ji, matyt, nelabai norėjo priimti ma
ne. Fit i į viešbutį aš griežtai atsisakiau. 
Mano laimei, atėjo draugas Derveliš, la
bai energingas, drąsus žmogus, profsą
jungų darbuotojas, ir pasiūlė man apsi
stoti pas jį.

Rytojaus dieną mane nuvedė j konspi- 
ratyvinį butą Druskininkų skersgatvyje, 
kuriame gyveno Emilija Šimkaitė (Ši
maitė). Ten jau buvo atėję Baltrus Ma
tusevičius (Vladas) ir Vladas Jasaitis, 
atvykęs iš Panevėžio rajono. Mums besi
kalbant, į langą kažkas pabarbeno. Ant 
slenksčio pamačiau aukštą, truputį link
telėjusį barzdotą vyriškį, kuris žvelgė į 
mane per akinius ir šypsojosi.^ Iš karto 
nepažinau jo, nors jis atrodė kažkur ma
tytas ar į kažką pažįstamą panašus, pri
minė Kristaus veidą Repino paveiksle. 
Emilija norėjo supažindinti mus, bet jis 
skubiai nusiėmė akinius ir pasakė, kad 
mes — seni pažįstami. Tai buvo Karolis 
Požėla.

(Bus daugiau)
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CAMBRIDGE. MASS
Lietuviški Klubai “veikia”

Gegužės 1-ą dieną “The 
Boston Daily Globe” paduo
da žinią, kad “Cambridge 
American Lit huanian 
Club,” 163 Harvard St., 
balandžio 30-os vakaro 9:30 
vai. policija padarė didžiau
sią užpuolimą ant “ištvirkė
lių” to miesto istorijoje, su
areštuodami 400 vyrų ir dvi 
“nuogas” moteris. Be to, 
klube rado ir konfiskavo 
1,800 pėdų nemorališkų fil
mų. Suareštuotus greit pa
leido, apart 14 vyrų ir tų 
dviejų moterų, kurie yra 
yra kaltinami to viso biznio 
veikloje. Tie visi turėjo už-Į 
sistatyti po $1,000 kaucijos 
kiekvienas prieš išeinant į 
laisvę. Sakoma, kad šimtai 
žmonių susirinko žiūrėti į 
kelias dešimtis policininkų, 
suvažiavusių daryti ant klu
bo užpuolimą. Dargi kalba-' 
ma, kad tą “teatrą” suren
gė lenkai, pasinuomavę lie
tuvių klube salę, ir ėmė po 
$4 už parodymą nuogų mo
terų.

Kaip ten bebūtų, bet yra 
įdomu tas, kad minėtas klu
bas yra katalikiškas. O jei 
jis būtų progresyviškas, ar 
Bostono tik nekurie laikraš
čiai trumpai incidento pažy
mėjimu būtų pasitenkinę? 

I Neabejoju, kad būtų at
spausdinę pirmuose lapuo- 

i se didžiausiomis antraščių 
raidėmis. O juk ar jie būtų 
katalikai, ar tautininkai, so
cialistai ar komunistai, vi
sus vienodai traukia prie 
gamtos apdovanotų gražuo- 

; lių. Bet reikėtų būti vyrais, 
o ne avinais, nes tik avelės 
vilką pamatę bėga į grupę 
ir iš būrio drįsta į vilką žiū
rėti. Argi moters paslaptis 
toks baisus organas kaip 
avelėms vilkas, kad indivi
dualiai vyrams būtų negali
ma žiūrėti?.. Neabejoju, 
kad daug vedusių su šeimo
mis vyrų eina į tokias pa
res, o tikrumoje reikėtų to- 

ikius teatrus palikti kuni
gams, nes jie neturi savų 
žmonų, o svetimoteriauti 
jiems “uždrausta”....

Aš myliu švarą, žmo
nišką elgesį, inteligentišku
mą, bet kraštutinumo ii’ 
staigmenų nepaisau. Nema
nau, kad pamiršus vienai 
ar dviem minutėm nusiimti 
kepurę kas nors varytų ir 
iš bažnyčios, kaip kad ma
ne “išvijo” iš klubo. Tie
sa, ten groja geras orkest
ras, yra vieta tarp stalų 
šokti, ir jeigu įsileistų į 
klubą visokius valkatas, tai 
turintieji dagiau pinigų 
neitų ir biznio nepadarytų. 
Bet, mano supratimu, ne
reikėtų taip staigiai užpulti 
ant žmogaus, nedavus jam 

Į laiko nė apsidairyti . . .
Draugijos užsidaro

Šiomis dienomis likvida
vosi (balandžio 27 d. laikė 
paskutinį narių susirinki
mą) “Susivienijimo Lietu
vių Šv. Kazimiero Draugi; 
ja,” Bostone. Tai, rodos, 
jau penkta ar šešta draugi
ja kelių metų bėgyje mirė. 
Nyksta draugiojs, silpnėja 
ir kitokios lietuvių organi
zacijos. Nekurie jų nariai, 
neturėdami jokio visuome
ninio užsiėmimo, aišku, 
traukia į klubus ir juose ne
pasitenkina vien alkoholi
nių gėrimų vartojimu, inte
resuojasi ir tokiais teatrais, 
kaip kad Cambridge’iaus 
lietuvių katalikiškame klu
be, kuris buvo surengtas 
prieš pat darbininkų šven
tę Gegužės Pirmosios išva
karėse. Kuomet viso pa- 

■ šaulio darbo klasė rengėsi, 
o kai kur jau demonstravo 
prieš išnaudotojus (lytinia
me pasaulyje diena anks
čiau, : 
lietuvių klubų salių estra
dose velniapinigiai nuogas 

į moteris demonstravo prie- 
. šais

Prieš porą savaičių šeš
tadienio vakare bevažinėda
mas po Bostoną užsukau į 
Cambridge ir užėjau pas 
p a ž a n g juosius žmones, į 
Lietuvių Piliečių Klubą, 
stiklą alaus išgerti. Prieš 
15 metų dažnai i tą klubą 
n u v a žiuodavau. Paskiau 
kažkaip pamiršau visus 
klubus, kokį laiką jų visai 
nelankiau. Tik prieš keletą 
metų vėl parūpo matyti, 
kaip jie atrodo. Taigi ir į 
Cambridge’iaus L. P. Klu
bą jau kelis sykius užkliu
vau. Dabar klubas 
puikiau atrodo, negu 

i prieš kelioliką metų, 
ilais atžvilgiais per daug 
moderniškas, į bažnyčią pa
našus. •

Man įėjus ir dar nespėjus 
gauti stiklą alaus, prisista
tė žmogus su įsakymu: 
“Take your hat off, please.” 
Nusigandau, manydamas, 
kad pakliuvau į kokią nors 
šventovę. Bartenderis ne
noromis įpylė alaus, tur būt 

! ir jam nepatikau, nes pats 
norėjau pasitarnauti, kuo
met trys patam a u t o j p s 
vaikštinėjo aplink kelis ten 
esančius jaunuolius. Tai 
buvo šeštadienio ankstyvas 
vakaro laikas, dar mažai 
žmonių tebuvo- ir tie visi 
jauni; iš mano seniau pa
žįstami! nemačiau, todėl 
maniau išgerti stiklą alaus 
ir traukti į barnus ar kur 
kitur, kur man bus galima 
ir su skrybėlaite ant plikos 
galvos prie baro,stovėti. .

daug 
buvo
Tū-

Hartford, Conn.
Visko po biskį

Statybos darbininkai lai
mėjo streiką, po trijų sa
vaičių sugrįžo dirbti. Ma
žieji kontraktoriai turės tą 
patį mokėti kaip, didieji už 
tą patį darbą. Kontraktus 
pasirašė trejiems metams 
su pakelta mokestimi. Strei
kavo 2,500 darbininkų.

Laisvės Choras gavo pia
nistę akompanuoti. Sandra 
Rasimavičiūtė; jauna mer
gaitė, mylinti muziką ir 
gražiai atrodanti,, padės 
choristams. Garbė jos moti
nai, kad taip gražiai moko 
mergaitę ir pati atveža į 
pamokas.

Laisvės Choras važiuoja į 
Worcester] sekmadienį, ge
gužės 18 d., dainuoti ir sy
kiu su worcesterieciais gra
žiai laiką praleisti. Taigi 
kviečiame hartfordieč i u s 
važiuoti su mumis kartu, 
smagią kelionę turėti ir 
gražų koncertą išgirsti. Bu
šas išeis 11 vai. ryto nuo 
157 Hungerford St. Tikieto 
kaina tik $1.50 Kreipkitės į 
Choro narius arba t ei. 
CH 7-2596, L. Žemaitis^ Ne
daug vietų liko, paskubėki
te, nesigailėsite.

Skaitytoju Balsai I
Kas link religijos 

išjuokimo a-
Drūčiai noriu paploti Mi

kui Detroit iečių i užu 
straipsnį: “Lietuvos katali
kas kritikuoja Laisvę”, til- 
pusį Laisvės 53 num. Jo tei
singas išvedžiojimas kas 
link religijos. Tinka dalinai 
ir laiško iš Lietuvos “Bro
liams Lietuviams” rašyto
jui. Tam Pačiam L. num. 
Vyt. Aglinaitis irgi didžiuo
jasi, kad Lietuvos laikraš
čiuose “nerasite rašant 
prieš dievą, kunigus”. 
Reiškia, kunigai gali mul
kinti žmones, skiepyti ne
būtus daiktus, visokius bib- 
liškus stebuklus, nesijuoki
te iš jų. Nesijuokite iš ku
nigo, kada jis, apsikarstęs 
pažibintais kostiumais prieš 
'išgražintą altorių tūpčioja, 
lotyniškai plepėdamas, ka
da jis sako, kad miltinis bly
nelis, pavadintas sakramen
tu, yra Jėzaus Kristaus tik
ras kūnas ir kraujas, ir tt. j 
Tikėkime ir nesijuokime, t

Amerikos pažangieji lie-1 
tuviai dar atsimename tu<>s Į 
laikus Lietuvoje, kada k\ini- ■ 
gas pravirkdindavo žmones 
per pamokslus bažnyčioje. * 
Ar ir dabar vis dar reikia 
verkti vardan religijos?

KINAI PASMERKĖ 
TITOIZMĄ

Pekinas. — Kinijos Ko
munistų partijos dienraštis 
“Jenmin Jihpao” (Liaudies 
Dienraštis) pasmerkė Tito 
ir jo nusistatymą. Dienraš- 

i tis rašo: “Jugoslavų revi- 

ko imperialistai, o ypatin
gai Amerikos, nori.”

negu Amerikoje), tai į zionįstų programa yra tas

PIETŲ AMERIKOS 
PREKYBOS REIKALAI
Rio De Janeiro. — Čeko

slovakija ir Lenkija sutiko 
pirkti 400,000 maišelių ka
vos, kuri bus išgabenta še
šiolikos laivų. Mainais Če
koslovakija pristatys 27,000 
tonų plieno. Atvyko Rumu
nijos ir Tarybų Sąjungos 
prekybos delegacijos.

šimtus susirinkusių
Pandelietis

Cleveland, Ohio
Nepaprastais banketas
Neišvengiamai laikas nuo 

laiko visose mūsų lietuvių 
kolonijose iškyla klausimas 
apie vietos korespondentus, 
ar jie perdaug, ar permažai 
aprašo apie vietos veikimą? 
O kartais ir visai netikėtai 
užmina kam ant komo. Na, 
ir įsivelia į diskusijas ir bū
na apkalbami. Aišku, nėra 
nuo to liuosi ir Cleveland© 
korespondentai. Tačiau jie 
nepaiso, ar kas juos giria 
ar peikia. Jie teikia žinias 
mūsų spaudai ir tuomi, ži
noma, jie pasitarnauja ne 
tik mūsų spaudai, bet ir pla
čiai visuomenei.

Todėl vietinis Moterų 
Klubas matė reikalą su
ruošti korespondentams pa
gerbimo banketą. Banketas 
įvyks geg. 17 d. L.D.S. Klu
bo svet., 9305 St. Clair Ave. 
Pradžia 6 vai. vakare. Bus 
pateikta puiki vakarienė tik 
už. $1 ypatai. Po vakarienės 
tęsis šokiai prie A. Pleikio, 
orkestro iki vėllumos.

Šis pobūvis jau bus pas- 
kut’nis šį sezoną svetainėje, 
todėl tikimasi gana skait
lingos publikos, o kurie atsi
lankys, nesigailės tą padarę..

Birželio 1-mą dieną jau 
pradėsime piknikauti. P’k- 
niką rengia L.D.S. 55 kuopa 
Jasūnų darže, ant 422 kelio. 
Tėmykite vėlesnius pačių 
rengėjų pranešimus.

J. žebrys

Odesa. — Graikijos laivas 
“Olympia” aplankys tris ta
rybines prieplaukas: Odesą, 
Jaltą ir Sačį. Lankysis grai
kų turistai.

Maskva. — “Prav d o s” 
kasdien spausdina po 5,650,- 
000 kopijų.

Belgradas. — Dideli lie
tūs iššaukė patvynius. Žuvo 
28,000 akrų pasėlių.

■Mis

Lawrence-Methuen, Mass

Pirmas Pavasarinis Parengimas
Spaudos Naudai—“Laisvei”

Sekmadienį, Gegužes-May 18
Pradžia 2 vai. dieną

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

Baltimore, Md. Pasilinksminimai

LAISVĖS PIKNIKAS
Rengia ALDLD 25 kp. r

Su šaunia dainų programa, kurią atliks
Aido Choro Vyrų Kvartetas

iš New Yorko

Taipgi dalyvaus vietinė finų (suomių) 
Merginų Grupė, dainuos ir šoks

įvyks Sekmadienį

Birželio 1 June
Pradžia 11 vai. dieną; Muzika nuo 3:30 iki 8:3.0 P. M.

Slovak National Home Park
• 6526 Holabird Avė.

Genas orkestras Įžanga 75<|L

«



SCRANTON, PA.
IR VĖL DEMOKRATŲ Jsuomenes užlaikoma ligoni- 

< SMARVe į ne, taip, kad valstijinis kny-
Dar viena mūsų miesto, 

demokratų atidengta smar-! 
vė neišgaravo, o jau ir kita I 
pasmirdo. Kai}) čia seniai! 
mūsų miesto ponai valdovai, ■ 
jėzujitiški demokratai, 
prasmardino miesto atmos
fera. kada buvo pasinešę

Smith sako: “...more than! 
$1,000,000 in hospital service ! 
‘has been indiscriminately Į 

away’ at Scrantongiven

“besigydydami” su savo 
I šeimynomis ir draugučiais 

vvbiu net 30 procentu ir su H ^Įę metų, išeikvo jo vie
tini buvo iškelta visokios] mil,1°n:’ dolerl"- 1 asn°- 
machinacijos ir neaiškumai j 
su miesto finansiniu stoviu,! minėta

ontroller) atsisakė ir!;".1 Išleidimui palocmmr,; 
s parodyti žmonių pa-| kada ’„eriniams, "Vs m“" 
tiems knygų pei-žiū- tlnal ^rganttems žmonėms, | 
ims (accountants), L jėzuitiškų d e m o k ra tų

žinoma,
me nieko Į miesto valdžios suoluose 

tu paėin.iyaiČUS-,^egn',kis Vogk’

čiams i aki nekii

Tur būt visoje 
j ra tokio miesto 
1 riaus, jezujitiško 
' to, kaip mūsų ponas

gaspado- 
demokra- 

mėje-
nai pabūgo ir susilaikė nuo 
mokesčiu kėlimo ant tiek

ar antro-

visai beverčiuv

no, kad tenka net ir nosį 
užsiimti. Mūsų mieste ran-

nes. Kurios yra pilnoj 
savybėj jezujitų, airių 
kupo, ir kelios kitos.

tinę j, tai ir “proclamation”.
Ir kada gi mūsų miesto 

žmonės, balsuotojai, susi- 
nirne ?

Balsuotoj as

Scranton 1 
yra pusiau Lawrence. Mass.

Žinios
uoliai, vienas

ir biedni žmones, kurie ne 
turi iš ko užsimokėti, galėti tomobili ir važiavo i Haver- v C

gonines vecie, 
gubernatoriuj 
politikieriai, j 
tinka, kad koks biedniokasi 
atsiduria ligoninėn ir turi'

i skiria ne
bet vietiniai H111’1' l('1(Jimo važiuoti. Vai- 

a ir jei atsi-P<a* prisipažino, kad jie va
žiuoja vogtu automobiliumi.

turi leidimo važiuoti.
ir jei atsi-

o : Tik dabar tapo surastas 
K. Heffernas., Jr., kuris.

Chicagos Žinios
Puikiai pavykęs Vilnies 
šėrininkų suvažiavimas
Sekmadienį, gegužės 4 d., 

Mildos, patalpose, įvyko Vil
nies bendrovės dalininku 
suvažiavimas. Į suvažiavi
mą atsilankė gana gražus 
būrys akcininkų ir organi
zacijų atstovų.

Iš redakcijos ir admini
stracijos raportų teko pa
tirti, kad Vilnis, nors turi 
tam tikrų sunkumų, bet jie 
bus nugalėti ir jos gyvavi
mas dar ilgas.

Būva plačios ir konkre
čios diskusijos, liečiančios 
redakcijos raportą. Duota 
gana konkrečių ii* naudingų 
patarimų laikraščio pageri
nimo reikale, bet nebuvo 
išvengta tuščių, nieko gero 
neduodančių kalbų. Bet ne
gi visko išvengsi.

Padaryta daug gerų tari
mų. Dalyviai pasižadėjo 
daugiau rašyti konkrečiais 
klausimais į spaudą. Buvo 
raginta, kad vietos kores
pondentai dalyvautų kores
pondentų ratelio mokyklėlė
je, kad prasilavinus dau
giau lietuviško rašto.

Kiek teko nugirsti, aukų 
ir sveikinimų, kol kas, 
įplaukė apie $4,000. Tikima
si, kad jų bus daugiau.

Skaitytas L. Prūsekos 
sveikinimo laiškas, kuris 
susilaukė šilto prielankumo.

Priimta svarbiu dienos 
klausimais atsakančiu rezo
liucijų.

Išrinkta veikli nauja Di
rektorių taryba.

Po suvažiavimo buvo su
ruoštas šaunus banketas.. 
Reikia pasakyti, kad vaka
re j banketui dar daugiau 
svečių sugužėjo. Tai tikrai 
sudarė malonia nuotaika, 
vaišės buvo tikrai šaunios.

Dabar svarbu, tai visus 
pasižadėjimus pravesti gy- 
venitnan ir dirbti laikraščio 
sutvirtinimui ir pagerini-' 
m ui.

— Dalyve

kunigai laisviau atsinešė, 
tai ten yra palaidota lietu
vių ir latvių. Dabar frančiš- 
konai yra kitokio nusistaty
mo. Todėl Kanešauskų pa 
laidojimo pavyzdys gali bū
ti geras ir kitiems pasekti. 
Atminkite, kad žemė yra 
visur ta pati.

Susirinkimai ir piknikai
Lietuvos Dukterų Palai

pinė Draugystė nutarė prie 
progos surengti pikniką. 
Įnešta, kad iš narių nebūtų 1 
renkama po dolerį, kada;

nare miršta, bet mokama iš, svečiavosi keletą dienų Au- 
Draugystės iždo tiek, kiek' burne pas savo sesutės duk- 
yra narių. Visų narių par-' terį Mrs. Helen Marcotte, 
eiga įnešimą remti. Seka-į Ta proga d. Čereškienė ap- 
mas susirinkimas įvyks lie- lankė ir mano namus. Buvo 
pos 11 d. I linksma pasikalbėti su Mass.

—:— i valstijos veikėja. Linkiu il-
Gedemino P a š a I p i n ė i giausių metų, nepavargti ir' 

Draugystė taipgi rengs pik- toliau darbuotis!
niką. Prie piknikų rengiasi Koresp.'
LDS ir LLD kuopos. Atro- ------------------ -
do, kad šiemet turėsime ne- Jakai.ta. _ Indonezija 
mažai pikiu <ų. neves jokių derybų su suki-

Viešnia iš Mass. lėliais karo baigimui. Suki- 
Kazimiera Čereškienė lėliai turi būti sutrėkšti.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga.

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

Prašom kreiptis: 
.JOHN PETRUS 

11 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tol.: JA. 4-4576

Worcester, Mass., Lietuvių Meno Sąjungos 2-ros Apskrities

PAVASARINIS KONCERTAS
Programos atlikime dalyvauja: Hartfordo, Montello

MONTELLO TRIO:
Rose Stripinis, William Juodeikis, Albeit Potsius

ninei, tai tokiam
| mack upę trys savaitės at- 

s nu- 
Mass.

valdovais ir politil 
demokratu tvarto.

O kadangi valst

Ex-mainierių Klubo 
piknikas

Chicagiečiams jau žino
ma, kad gegužės 18 d. įvyks 
Eks-mainierių klubo pikni
kas. Tikimasi daug svečių. 
Piknikas įvyks Liepos, dar
že, chicagiečiams gerai ži
nomoje vietoje.

Re p.

ir Worcesterio meno jėgos.

Sekmadienį

Gegužės 18 May
Pradžia 2-rą vai. dieną

Lietuvių Salėje
29 Endicott Street

Worcester, Mass.

ties (lean) ir nepaisant kaip, Į 
bet turi apsimokėti ligoni-jnes^as 
nei skola. Bet visai kitaip .

>nais i ragcsiai praleido jo ieško- 
Lįs ' darni. Manė, kad gal kur 

, nors arti Lawrence užsitu- 
kiria!r^j° tarpe krūmų upės pa- 
pinį. i kraštyje. Tai buvo dar jau

gti, tai, gal netikėtai, at-j nas vyi as, tik 48 metų, 
siuntė ir savo “general au-1 , ... . ..
ditor” patikrinti ligonines!, Ja"! tlk kelios drenos beh- 
finansinį stovi, nes vis bu-!ko. lk,,metlnl° banketo' ('e- 
vo girdėti iš ligonines vedė- j ral Ra_lesime su sveemis pa
lo nusiskundimu, kad liga iškalbę n Juk su jais esame 
ninė sunkiai verčiasi finam' nesimatę per v.*! yemą- 
siniai. Xa, ir tur būt valsti- ŠVazlu",kl(e ankst1’ tal bus

a
rinimui ligoninės finansinio ivasaros “° Pigimus 
stovio knygų, nebuvo iš je- lr.g;'U klta,s 'Waneuus

kią, prastai sakant, kiau-! 
lystę, mūsų miesto ponams; 
ir demokratiškiems visuo-j 
menininkams iš jezujitų j 
avinyčios.

Taipgi teko kalbėtis su 
i banketo komisija. Banketas 
gerai prirengtas ir visi bū
site gerai pavaišinti. Galiu 
užtikrinti, kad komisija tie-'

* Z ’ / 1 A i j a • • • •

miesto !pagamins skamal> nes Josturintieji auk
urėdus ir didele ................. .
skolingi ligoninei tūkstan-:riil! '.'g! pasu-uosy svečius
čius doleriu ir nei nepagal-1 su «e,'als links’

kupo prisakymą, visi tie po- viaiJl
nai katalikai turė jo bei pri-)de,lame bankete!

šeimynos katalikiškoj ligo-f, Aldei manas N. J. Gaila- 
1 h an raportuoja miesto tary
bai, kad niekas neklauso ša-valdomose ligoninėse po 

smertelnu grieku prisakyta 
už gydymą užsimokėti, ten 
jokio dykai (charity) gydy
mo nėra — tai tie visi jezu- 
jitiški politikieriai “pamir- 

katalikystės principą ir 
^avanaudiškai naudojosi vi-

daryti. Pusę išlaidų mies
tas padengs, o kitą pusę pa
tys savininkai. Kaina yra 
$3.70 už ketvirtainį jardą.

S. Penkauskas

5 pusk—Laisve (Liberty)-Antradien.. geg. (May) 13. 1958

Lewiston-Auburn, Me
Padėka

Nuoširdžiai dėkoju vi
siems giminėms, draugams 
ir draugėms už simpatiją ir 
užuojautą mano liūdesio 
valandoje. Ačiū visiems už 
gėlių vainikus, kurie puošė 
mano mylimojo vyro kars
tą. Širdingai dėkavoju vi
siems už prisiųstus užuojau
tos laiškus ir dovanas! J)ė- 
kui grabnešimas ir visiems 
už palydėjimą mano gyve
nimo draugo į paskutinę ke
lionę.

Adele Martinkienė
__ .__ • 

Oak Hill kapinės
Lietuviškai, tai bus Ąžuo

lų Kalno kapinės. Šiose ka
pinėse jau nemažai ilsisi 
pažangių Lietuvos sūnų ir 
dukterų. Šiomis dienomis 
tapo palaidoti abudu Onu
tė ir Jonas Kanešauskai.

Jau buvo “Laisvėje” ra
šyta, kad neleido Jono kū
ną palaidoti M t. Hope ka
puose, greta jo žmonos, dėl 
religijos. Tada jo dukros, 
nenorėdamos skirting o j e 
vietoje laidoti tėvą, nupirko 
vietą Oak Hill kapinėse ir 
abu tėvus palaidojo greta.

Mat, Mt. Hope kapinės 
yra airiu katalikų. Seniau

Dahvatis ir Hartfoido LAISVĖS CHORAS, vadovybėje Wilma Hollis

Taipgi dainuos Worcesterio AIDO CHORAS, vadovybėje Jono Dirvelio
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvvauti koncerte, sutiksite pavasarį sir-daina

V



Philadelphia, Pa.
Ar nubaus stebukladarius? Į reikia išmušti, išvyti.

Mūsų miesto District At
torney Victor H. Blanc yra 
pasimojęs traukti atsako
mybėn Christian Scientis
ts, kaltindamas nepapras
toje žmogžudystėje.

Kaltinami yra Edward B.
Cornelius, 37 metų, ir jo 
žmona, 38 metų, už numari
nimą dviejų vaikų. Jų sū
nus Davidas, septynerių me
tų, mirė Scientist Nursing;

Jie rėmėsi ir “šventuoju” 
raštu (Biblija), kur šventa-

žus Kristus gydęs ligonis 
maldomis.

Taigi, dabar mūsų “iš
minčiams” didžiausias gal
vosūkis, kaip čia ir besutai- 
kvti “šventuosius”

DIDYSIS NEW YORKASI Kvietimas ’konfeiencij ■H k tau ▼ Y ■ a Het. Literatūros Draugi- Yra kviečiami kuopų

Iš LDS 46 kuopos 
susirinkimo

Trečiadienį, gegužės 7 d., 
| Liberty. Auditorium patal
pose, ivvko kuopos susirin- 

parėdy- kimasJ ‘y ‘ t ;
su paprastais svietiš- liūtiniai. Finansų sekr. 
reikalais. Sakoma, kad portas parodė

Yra kviečiami kuopų 
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 
LLD suvažiavimą Pitts- 
Pittsburghan.

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

Jonas Grybas,
LLD 2 Apskr. pirm.

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

Rodys įdomų filmą 
svarbiam tikslui

Šio penktadienio vakarą, 
gegužės 16, New Yorke ruo
šiamas rodymas tarybinio 
filmo, kurio visos pajamos 
skiriamos paremti Ameriki
nio Sveturgimiams 
Komiteto veiklą.

Filmas “Boule de 
bus pirmu kartu rodomas 
Amerikoje. Filmui pagrin
das paimtas iš francū- 
zų rašytojo Guy De Mau
passant novelės. Gamintas 
rusu kalba ir aiškinamas 
angliškai. Bus rodomas Ca
meo teatre, 693 8th Avė.,

Brooklyno Moterims
Moterų Klubo labai svar

bus susirinkimas įvyks ge
gužes 15-os vakarą, Audito
rijoje. Galutinai pasiruoši
mas Tėvų Dienos pramogai.

Valdyba

Narių dalyvavo vi- 
> ra- 

kad kuopa 
gražiai gyvuoja ir auga na
riu skaičiumi. Visu nariu 4, C
mokesčiai pasimokėta lai- 

į ku.
Šiais laikais nebesipeša- Komisija, kuri rūpinasi 

ma dėl religiių gerumo ar kartu su kitomis Brooklyno 
jų durnumo. Visi aukštieji • kuopomis ir apskrities ko- 
valdininkai labai jas godo-'ritėtu surengimu bankieto, 

1 bankietas 
visais atžvilgiais pavyko.

mus
kais
vien
valstijoje jie turi tokių baž-

tik Pennsylvanijos

namuose 1956 m. kovo 14d. nyčių net 83, vien Philadel- 
---- ----- ... ; (diabetes) h-jphijoje esą net šešios.nuo cukrines

šeima gyveno 
vadina m a m e 

Swarthmore. Kuomet jų sū
nus, begydomas maldomis, 
buvo jau visai nusilpęs, bu
vo pašauktas gydytojas, ku
ris nuvežė į ligoninę ir te
nai .insulinu sutvirtino vai
kutį ir po kiek laiko paleido į 
namo. Gydytojas įsakė, kad 
vaikutis turi būtinai gauti 
insulino, nes turi nepagydo
ma ligą diabetes ir be tų 
vaistų negali gyventi.

Tėvai nusisprendė neduo
ti vaikučiui insulino, bet 
tęsti gydymą maldomis., j 
Vaikutį išvežė į Christian 
Sciense prieglaudą, kur ir 
mirė po kelių dienų..

Kadangi Pennsylvanijos 
valstijoje yra įstatymas, įsa
kantis tėvams teikti ser
gantiems vaikams medikalę 
pagalbą, apart maldų, tai 
tuom remdamasi valdžia 
padėjo tėvus po $1,000 už
statu.

Dabar kitas įstatymas, 
kuris muša virš minėtąjį, 

legalizuotos,

Cornelians 
užmiestyje, ma dėl religijų gerumo 

jų durnumo. Visi :

ja, juo tu daugiau ir kvai- raportavo,^ kad 
liau tiki, tuo geresnis avi- visais ;
nas esi. Advokatai sako, kad Buvo skaitlingas.
Pennsylvanijos valstijoje, ---- .

'esą išleisti įstatymai, vienas nauji nariai.
11903, kitas 1915,

Perstatyta ir visi priimti 
Darbuoja-

, įsakanti masi, kad gavus daugiau 
tėvus bausti už toki vaikų naujų narių.
marinimą. Bet biblijistai 
sako, kad kurio gyvybės 
maldomis neišgelbėįai, tai 
žinok, kad jo pageidavo die
vas ir jį pasišaukė pas save!

Romos katalikai tuo klau
simu gudresni. Jie nedrau-

, Jeigu visos 
šioje 'apskrityje kuopos ge
rai pasidarbuotų naujų na
rių Įrašyme, tai sekančiai 
apskrities konferencijai d. 
Matulis galėtų raportuoti, 
kad mes savo užduotį gar
bingai atlikome, r

Į LDS 13-tąjį seimą,------------ ’ | -į J-Z kJ

džia kreiptis ir pas gydy-į ]<Uris įvyks liepos pradžio- 
toja sveikatos sutvirtini-! 
mui, nors ir jie turi daugy
bę stebukladarių šventųjų.

Beje, philadelphiečiai rū
pestingai rengiasi važiuoti 
į baltimoriečių šaunųjį pik
niku, kuris įvyks birželio 
pirmą dieną. Šiemet, girdė
jau, gavę labai gražų busą, 
tik kiek brangesnį. Verta 
skubėti užsisakyti sėdynes.. 
Patartina kreiptis pas J. 
Kazlauską. 735 N. Bucknell 
St. Pašaukti — ST 2-5437. 
Arba pas drg. Pletienę, 2146 
Mt. Vernon St. Šaukti: 
ST 2-7317. Smulkesnių nu- 
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žintos legalėmis, ir jos gali z,noma’ bHs Ye>Ja'-’-,.
elgtis pagal ju supratima. I Svariausia nepasizadeti taH 
Jie manė, kad jų vaikutis Įd:en^ niekur k,tur vtziuot’- 
buvo velnio apsėstas, tai jį ; Južint’škis

tai religijos, 
carter i notos.
First Church of Christ, 
Scientist, Swarthmoreje, ir 
Mother Church, Bostone, 
taipgi ta jų “prieglauda” 
yra valstijos teisėmis pripa-j 
žintos legalėmis, ir jos gali i

Brockton, Mass.
John Food Shoe Co. su

bankrutavo. Ten dirbo apie 
pora tūkstančių darbininkų. 
Vienos savaitės algos darbi
ninkams likosi neišmokėtos. 
Biznis perėjo į valdžios ran
kas. Dirbtuvė buvo ant 
Field St., Montello, Mass.

Mūsų mieste “Social Se
curity” gauti užsiregistra
vusių bedarbių yra 4,400. 
Daugumai bedarbių nedar
bo apdrauda jau išsibaigė. 
Šitie bedarbiai neįeina į 
aną skaitlinę.

Iš saulėtos Floridos su
grįžo šie Laisvės skaityto
jai: Elsie Zaleskaitė kuri 
ten išbuvo per žiemą su sa
vo ponais prie namų ruošos., 
irAna ir Petras Klimai, bet 
girdėti, kad jiedu jau ten 
įsitaisė namelius ir, pralei
dę vasarą čia, griš į Flori
dą.

Chicago, III.
Mirė Mykolas Trainis

Gauta žinia, kad gegužės 
5 dieną, Casapolis, Mich., 
mirė pažangietis Mykolas 
Trainis.. Jis per daugelį me
tų gyveno Chicagoje. Jam 
teko pagyventi įvairiose 
miesto dalyse, todėl dauge
liui lietuvių jis buvo žino
mas.

Drg. M. Trainis priklau
sė įvairiose organizacijose, 
ir buvo nuoširdus rėmėjas 
pažangaus judėjimo. Jis bu
vo rėmėjas Roselando Aido 
choro, Mildos namo, Rose
lando Lietuvių Kultūros 
klubo ir eilės kitų organiza-

kad

Ginti

Suif”

je Pittsburghe, delegate iš
rinkta M. Juškienė.

Nutarta birželio 8 d. Ilgo
joje Saloje pas Semėnus su
rengti draugišką išvažiavi
mą. Draugai žadėjo dar
buotis, kad išvažiavimas 
būtų sėkmingas. Taip ir 
bus. Koresp.

Gera buvo vakariene
LDS 1 kuopos suruošta 

vakarienė praėjusį šešta
dienį (geg. 10 d.) visapu- 

Isiškai buvo gera, pavykusi. 
; Svečiai galėjom-? valgyti iki 
i persivalgymo. Tikrai buvo- 
jme viskuo privaišinti. Abe
joju, ar kuopai liks doleris 
i kitas pelno.

Dar kartą mes gavome 
I įsitikinti, kad labai gražiai

Lankėsi J. N.
Zajankauskas

Penktadienį, Laisvės raš
tinėj lankėsi J. N. Zajan
kauskas, neseniai išėjęs iš 
ligoninės. Juozas sakėsi, 
kad prisiėjo daug perken
tėti. Kai snigo, jis paslydo 
ir išlaužė kojos kaulą dvie
jose vietose. Apart nelaimės 
su koja, jam susidarė ir kt. 
nesmagios komplikac i j o s 
ligoninėj. Beveik 14 dienų 
mažai ką pažinojo ar galėjo 
susikalbėti. Tačiau, prie ge
ros priežiūros, jis pasveiko. 
Savo džiaugsmu jis norėjo 
pasidalinti ir su laisviečiais, 
tad ir užėjo į raštinę.

Jis taipgi pranešė
buvo pamatyti kitą gerą 
draugą, kuris dabar randa
si Kings County ligoninėj, 
tai J. Steponaitį, plačiai ži
nomą brooklynietį.

Nors Laisvėje buvo apie 
Steponaičio lankymo valan
das pažymėta, čia vėl at
kartosime, nes neteisingai 
buvo pažymėtas ward’o nu
meris. Steponaitis x randasi 
Ward A-41, ir lankymo va
landos yra: penktadieniais 
nuo 2 ik 4 vai.; sekmadie
niais nuo 6 iki 8 v. vakaro. 
Tat, turintieji laiko, užeiki
te pasisvečiuoti su ligoniu. 
Steponaitis per J.N.Z svei
kina savo draugus ir pažįs
tamus.

Abu Juozai yra geri Lais
vės rėmėjai ir mes linkime 
jiems sustiprėti sveikatoje.

Beje, J. N. Zajankauskas 
apdovanojo Laisvę su pen
kine.

So. Brooklyn, N. Y.
IŠ LDS 50 KUOPOS 

SUSIRINKIMO
Penktadienį, gegužės 2 d., 

įvyko kuopos susirinkimas. 
Narių dalyvavo skaitlingai. 
Kuopos komiteto raportas 
parodė, kad kuopoje viskas 
geroje tvarkoje. Nariai 
duokles mokasi laiku. Ligo-

Padėka
Staiga susirgęs ir išvež

tas ligoninėn pasi daviau 
operacijai. Operacija gerai 
pavyko. Ligoninėje išgulė

jau 
randuosi namie po gydytojo 

i priežiūra.
Ačiū draugams ir drau

gėms už lankymą ir atvi- 
i rutes. Ačiū Babrauskams, 
pas kuriuos gyvenu, nes jie 

i mane dažnai lankė ligoni- I • 1 1 *1 «■> *

PRANEŠIMAI
netoli 42nd St. Pradžia 9 jau 20 dienų. Dabar

Komiteto prieteliai pra
šomi pastebėti tai, kad, nors 
teatras bus atdaras ir fil
mas rodomas ir anksčiau, i 
tačiau tik nuo 9 vai. vak. j 
pirktieji tikietai eis komi- !n§je jr claug pagelbėjo na- 
teto naudai. Rep.1 muose<

ATVYKO STIPRIAUSI 
SOVIETŲ VYRAI

Į New Yorką atskrido, 
septyni stipriausi tarybi-' 
niai vyrai. Jie yra: Vladi-

LLD 
geg. 17 
se, 806 
reikalų aptarimui,
vaukitc . Kom.

CAMDEN, N. J.
133 kp. susirinkimas jvyks 
d.. Liaudanskicnės namuo- 

Florcnce St. Yra svarbių 
tad nariai daly- 

(55-56)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas jvyks 

geg. 16 d., 1150 No. 4th St. Nariai 
prašomi dalyvauti, pasiimti š. m. 

j knygą ir pasimokėti už 1958 rn<> 
tus duokles. (55-56*

Charles Balčiūnas-----------------------------------
RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kp. mitingas

Mūsų kuopos susirinkimas jvyks 
duktė! ircčiadienj, -gegužės 14 d., vakare, 

Aly- Kultūriniame Centre. Tai bus 
....... ..................... ....... ............................. svarbus susirinkimas. Išgirsime ra- 

mir Strogov, Evgeniji Ma-įkau savo krikšto motinos, Antosios portą iš įvykusios vakarienes, dis- 
................. " ’ jos dukters Vero- kusuosime nacionalj Draugijos su- 

...vj.xvo.m iš Bakaloriškių 
1 raiim j kaimo, maždaug 1923-4 m. -Jeigu 
Vorob- gyva’ Prašau atsiliepti šiuo adresu. 

■» _. . į Varėnos rajonas, Varėna I, Nauja- 
IvleClVe- ulyčio gatvė, Marė Kaziulionienė, 

lyčio gatvė, Marė Kaziulionienė, 
i Lithuania, USSR.

ir ame-,-----------------------------------
; Ieškau savo sesers su vyru ir šei- 
■ ma, kurie 

i buvo apsigyvenę Cleveland, Ohio. 
_______ ______ * Veronika (And
riaus); Marcinkevičius Vincas; duk-

I vičiūtės, 
I č us. Ieško sesuo Puskunigicnč 
Petronė, Andriaus. Rašykite: Kaz
lų Rūdos rajonas, Skriaudžių paš
tas, Gudelių kaimas, Izabelė Barz- 

• daitienė, Lithuania, USSR.

Pajieškojimai
Aš, Valatkevičiūtė Marė, 

Vinco, iš Bakaloriškių kaimo, 
j taus apskr., Onukio valsčiaus,

najev, Viktor Bušujev, Fio 
dor Bagdanovsky, 
Lomakin, Arkadiji 
jo v ir Aleksandar 
dev.

Gegužės 16 d. jie 
rikiečiai turės kėlimo var-' 
žytines Madison

Vinkšnorienės ir 
nikos, išvykusių važiavimą ir pasiuntimą delegatų. 

Visi nariai ir narės prašomi daly
vauti. Dar yra nepasimokėjusių 
šių metų duoklių. Ateikite ir pa- 
simokėkite, ir pasiimkite knygą 
“Gydymo istorija.“ Valdyba

(54-55)

išvyko iš Kazlų Rūdos
Square ' valsčiaus, Marijampolės apskrities ir 

z-, n y, 4. i • i buvo apsigyvcr~ ™Gardene. Po to Jie vyks į Marcinkevičienė 
Detroitą ir kitus miestus.

Juos užkvietė New Yor 
ko University Club.

Gavau “Lietuvių Kalbos 
Žodyną” iš Lietuvos. At- 
s’.untė brolio Antano (jau 
miręs) duktė Jenė iš Jotiš- 
kių kaimo, Šiaulių rajono. 
Knyga gerai apdirbta, gera 
ir naudinga. Bet jame žo
džių “cibuliai”, “kilbasos” 
ir “ropukai” nė su žiburiu 
nerasi. Taipgi gavau du 
laiškus iš kolūkių gyveni
mo. Pasiųsiu Laisvės redak
cijai peržiūrėti, gal iš jų ką 
nors panaudos.

G. Shimaitis

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos ir Tarybų Są
junga susitarė pasikeisti 
plieno srityje patyrimais.

ROCHESTER, N? Y.

Gedemino Draugystės metinis pik
nikas jvyks Gcgužčs-May 17 d., sa
voje salėjo, 575 Joseph A ve. Nariai, 

lerys Magdutė ir Marytė Marcinke-1 ar eis ar ne, visvien turės užsimo- 
sūnus Juozas Marcinkevi- keti jžarigą po vieną dolerj. Nena- 

riams įžanga veltui. , Kviečiame vie
tinius, kanadiečius, binghaintonie- 
čius ir kitus dalyvauti. Smagiai 
praleisite laiką prie smagios muzi
kos, skanių valgių ir kitų vaišių.

Rengėjai.
54-^6). 

WORCESTER, MASS. >1

Lietuvių Meno Sąjungos 2-oji 
Apskritis rengia gražų pavasarini 
koncertą, sekmadienj, gegužes 18 d. 
Programos atlikime dalyvaus Hart
fordo, Monlėlio ir Worcesterio me
nininkai. Pradžia 2 vai. dieną. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti šiame koncerte. Salė 29 
Endicott St. Rengėjai. (54-55)

l

Brooklyne gyvena mano žmonos 
dvi tetos. Mikolaitienū 
Stasionienė Uršulė. Prašau jas 
siliepti sekamu antrašu:

Vilkaviškio rajonas
Bartnikų kaimas ir paštas 
Albinas Ivanauskas 
Lithuania, USSR

Magdč ir 
at-

EINA Į LIETUVĄ
Lietuvos žmonės labai myli 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę į 
Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė, kad jiems Laisvė la
bai patinka.

Laisvės Kaina
J Lietuvą $12 Metams

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

LAISVE
110-12 Atlantic Avė.
Richmond IH1! 19, N. Y.

galima panašias vakarienes 
surengti ir su labai maža 
moterų pagalba, arba ir vi
siškai be jos. Už tokią žiau
rią išvadą prašau mūsų mo
teris ir gaspadines neįsižeis- nių tik vienas. Milenkevičia 
ti. Mačiau, kad tik Verute raportavo apie banketą, ku

rį rengė LDS 3-oji apskri
tis kartu su Brooklyno kuo
pomis . Banketas buvo sėk
mingas.

Atlikta LDS Centro Val
dybos balsavimas. Balsuo
ta už visus dabar esančius 
Centro valdyboje.

Į LDS 13-ąjį seimą, ku
ris įvyks pradžioje liepos 
mėnesio Pittsburghe, iš
rinktas J. Logisky.

Draugas Kūlikas pranešė, 
kad savo namą pardavė Mi-!., 
lenk-evičiaus žentui. Iki šiol *' 
kuopa laikė savo susirinki
mus Kūliko name be užmo
kesčio.

* Kuomet buvo užklaustas 
naujasis savininkas Imil- 
kowskis, ar bus galima su
sirinkimus laikyti su tinka
mu atlyginimu, jisai atsa
kė, kad Kūlikas davė vietą 
susirinkimus laikyti be at
lyginimo, tai aš taipgi galiu 
duoti be atlyginimo. Nariai 
jam išrdingai padėkojo.

Drg. Kūlikas apie vidurį 
šio mėnesio išsikelia gyven- 
į Ulster Parką, arti Kings
ton, N. Y. Jisai tenai turi 
įsigijęs ūkį.

Žinoma, jisai southbroo- 
lyniečių nepamirš — ret
karčiais atvyks atlankyti, o 
kai kurie kuopiečiai nuva
žiuos pas Kūliką. Tepai 
yra daug vietos, galima ir 
vakacijas praleisti.

Linkėtina Vincui sėkmin
go gyvenimo naujoje vieto
je. Koresp.

Bunkienė prisidėjo su pa
tarnavimu prie stalų. Na, 
o vyrai, — Alekas Velička, 
kuopos pirmininkas ir vy
riausias kukorius, Valys 
Bunkus ir Petras Grabaus
kas, taipgi J. Rušinskas,— 
sušilę darbavosi.

Beje, gražiai, sklandžiai 
pirmininkavo Vincas Čepu
lis. Jis irgi, iškviesdamas 
kai kuriuos svečius pagirti 
ir pagerbti vakarienės ren
gėjus, moteris “boikotavo.” 
Kam varginti moteris, kuo-

Nuo 1919 iki 1929 m. gyvendamas 
Lietuvoje ir nuo 1929 iki 1938 m. 
Argentinoj, palaikiau ryšius su sa
vo draugu Krukoniu Jonu, kilusiu 
nuo Šventežerio, Lazdijų rajono- 
apskr. Pergyvendamas karo sūku
rį ir hitlerinį okupaciją, jo adresą 
pamečiau ir nutraukiau susirašinė
jimą. Iš ankstyvesnių susirašinėji
mų atsimenu, kad jis dirbo ar ben
dradarbiavo Amerikos pažangiojoj i 
spaudoj — Laisvėje ir Vilnyje. To-1 
oėl prašau jo (jei gyvas) parašyti j 
laišką. Vladė Sabaliauskienė, Juo- į 
zo, Veisėjų rajonas, Vainiūnų paštas, 
Cibulių kaimas, Lithuania, USSR 

(54-55)

ei jų. Taipgi priklausė prie met ten buvo daug smar- 
LLD li9 kp. ir kitų organi- kįų vyrų?!
zacijų.

Velionis buvo gimęs Ku- 
preliškių apylinkėje, Vabal
ninku rajone, Biržų srityje. 
Mirė sulaukęs 81 metų.

Paliko nemažai giminių ir 
artimų draugų.

Palaidotas geg. 9 d., Lie
tuvių Tautinėse kapinėse.

Maskva. — Tarybiniai 
mokslininkai mano, kad at
eityje bus galima satelitais 
perduoti televiz i j o s pa
veikslus visam pasauliui.

Našlė, 36 m., nori susipažinti su vyru 
tarpe 39-49 metų amžiaus, 5 p. 8 c., 
ir kad būtų rimtas. Esu Čekų tau
tybės, turiu mergaitę 8 m. am
žiaus. Prašau rašyti:* P. O. Box 4, 
Flatbush Sta., Brooklyn 26, N. Y.

Lonely, charming Czech lady, 36; 
girl 8. Would like to meet 
man 39-49, over 5 ft. 8 in.
P. O. Box 4, Flatbush Sta., 
lyn 26, N. Y.

gentle- 
Write: 
Brook-
(53-56)

Lai būna mū
sų draugėms p'amoka, kad 
mūsų vyrai gali banketus 
surengti be jų talkos!

Juokus padėjus į šalį, 
džiugu, kad mūsų broliai 
nors laikas nuo laiko ta

ikiuose parengimuose leidžia 
moterims pailsėti ir būti 
nuoširdžiai pavaišintomis. 
Ir viskas kita būtų buvę vi
su šimtu procentų gerai, 
jeigu keletu desėtkų svečių 
būtų buvę daugiau. Banke
to rengėjai, matyt, irgi ti
kėjosi jų daugiau. Čia tai 
jau beveik nedovanotinas 
LDS 1 kopous narių apsi
leidimas. Kr jie buvo? Ko
dėl iš dviejų šimtų su vir
šum susirinko į savo orga
nizacijos metinį parengimą 
tiktai gal penketas desėtkų 
su virsmu? Likusius sve
čius sudarė kitų kuopų na
riai bei šiaip smarkių va
karienių lankytojai. Rep.

PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
;; Taipgi trumpa autoriaus
B biografija, kuri labai
’! įdomi
• •
J J Knyga iš 830 puslapių
B Kaina tik $1.50
• >
:: Laisve
• • 110-12 Atlantic Avė.
!; Richmond Hill 19, N. Y. ■'

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis
Parašė L. Prūseika

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

Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.
Knyga Ii 804 puslapių

-7

Juzoas Nugauskas ieško savo dė
dės Jurgio Nugausko su šeima, iš- 
vykusio iš Kauno miesto 1913-1914 
metais. Lietuvoje liko broliai Ka
zys ir Jonas, kilę nuo Kėdainių. Pas
kutiniu laiku gyveno Baltimorėje.

žinantieji prašomi pranešti: 
Kaunas, Stepo Žuko 15-1 

Juozui Nugauskui 
Lithuania, USSR

(53-56)

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Jj

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St.

Pamatykite Operetę

“Kada kaimas nemiega
Rengia ALDLD 2-oji’ Apskritis

Suvaidins garsusis 
Aido Choras iš Worcester, Mass. 

Vadovybėje Jono Dirvelio

Gegužes (May)- 25, 1958
Pradžia 3-čią valandą popiet z

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

6 pusi.—Laisvi (Liberty)-Antradien., geg. (May) 13, 195^
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