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KRISLAI
Francūzi /oje.
111-iasls tarybinis palydovas.
P. Rotomskio raštas.
Tysliava ir Alksninis.

Rašo R. Mizara

Šie krislai rašomi, kai Fran- 
cūzijoje dar vis “nėra viskas 
aišku.”

Ai- de Gaulle pasidarys dik
tatorium ? Ar socialistai susi
pras ?

Jei Prancūzijos Socialistu 
mirti ja priimtų Francūzi,jos 
H^munisitų partijos siūlymą ir 
sudarytų Liaudies fronto val
džią. jokie fašistiniai elemen
tai ten negalėtų pakelti gal
vos.

Deja, pragaištinga Social:s-
di partijos politika, kuria no
rima dešimt milijonų alžyrio-l 
čių laikyti Francūzi,jos ver-1 
gaiš, duoda smūgi po smūgio ■ 
visai francūzų tautai.

* Į

Dėl 'io, kas vyksta Francu-i 
zijoje, dreba ir Dullesas, nes
jaučia, kad NATO gali suby- 
i ėti.

•
111-iasis tarybinis dirbtinis 

žemės palydovas (sputnikas) 
lekioja viršuje mūsų galvų.

Tai dar vienas milžiniškas 
tarybinio mokslo žygis.

Kai kurie mūsų šalies vyrai 
sako:

—Aa, vadinasi, jeigu Tary-j 
bų Sąjunga galėjo paleisti į! 
erdvę pusantro tono pabūklą,! 
tai jau aišku, ji gali kur tik 
norį, paleisti ir balistinę ra
ketą.

Kiti sako:
—Mes, amerikiečiai, 'taipgi 

turime erdvėje tris dirbtinius 
žemės palydovus, bet kas iš 
jų, kad jie yra tik musės, pa
lyginti su tarybiniu ereliu...

Nesinervuokime, anksčiau 
ar vėliau, amerikiniai moksli
ninkai paleis Į erdvę ir savo 
didesnį kūdikį.^

Povilas Rotomskis rašo Vil
niaus “Tiesoje” apie Tarybų 
Sąjungos ir Lenkijos draugys-
1ę.

Toji draugystė ypatingai 
ryški tarp Lietuvos ir Lenki
jos respublikų.

Kartu su K. Vorošilovu, ne 
seniai besilankiusiu Lenkijoje, 
buvo nuvykęs ir A. Sniečkus, 
L^P pirmasis sekrdtorius.

“Šių metų balandžio-gegužės 
mėnesiui j Lenkijos Liaudies 
f|^spubiiką yra pakviesta 14 
žmonių mūsų koncertinė bri
gada,” sako P. Rotomskis.

Šiais metais iš Lenkijos į 
Lietuvą atvyks būrys lietuvių 
mokytojų studijuoti lietuvių 
kalbą, o iš Lietuvos į Lenkiją 
vykd lenkų mokytojai studi
juoti lenkų kalbą.

Argi tai nėra gražus bend
radarbiavimas ?

Net ir J. Tysliava abejoja, 
ar dėl tų visų demonstracijų, 
kurios praėjusią savaitę pasi
reiškė (įvairiose pasaulio da
lyse) prieš Ameriką, “yra kal
ti vieni komunistai.” 

žinoma, ne!
Sakysime, Peru ir Venezue- 

loje, kur buvo pasireiškę di
džiuliai prieš JAV išstojimai, 
komunistinis judėjimas yra 
silpnesnis, negu Urugvajuje ir 
Argentinoje. Bet pastarosiose 
šalyse, ten esant Niksonui, to
kių demonstracijų, kokios įvy
ko Urnoje ir Karakuose, ne
buvo!

T'e, kurie visą kaltę dėl de
monstracijų prieš Niksoną pri-

Francūzija yra arti 
pilietinio karo

Paryžius. — Francūzi jos 
parlamentas 461 prieš 114 
balsų įgalino premjero 
Pflimlino valdžią vartoti 
jėgą sutreškimui militaris- 
tų, kurie siekia pasmaugti 
respubliką. Už suteikimą 
visos galios vyriausybei bal
savo komunistai, socialistai, 
radikalai ir liaudiški res
publikonai. Prieš balsąvo 
degaulistai ir kiti reakci
ninkai.

Pflimlino valdžia pastatė 
armijos dalinius ir sudrū- 
tintas policijos jėgas strate

JAV aviacijos gamintojai 
džiaugias i—turi darbų

Washingtonas. — Nedar
bo juodasis debesys jau iš- 
siskla’dė virš karinės avia
cijos fabrikų. Nauji val
džios užsakymai karinių 
lėktuvų ir raketų suteikė 
darbų.

Aviacijos industrijoje dir
ba 800,000 darbininkų. Su 
1957 metų pabaiga darbąs 
buvo sušlubavęs. Motorų 
gamintojai 1957 metais pa
gamino už $14,500,000,000, 
tai 21 procentu mažiau už 
1956 m. Bet dabar dirba 
pilnais garais.

Douglas Aircraft Co. ga
vo didelių užsakymų ant ar
mijos transporto “C-133” 
lėktuvų. Sausyje - vasaryje 
kompanija turėjo $300,000,- 
000 įplaukų.

Republic Aviation Corp., 
Long Islande, vėl pakvietė 
prie darbo 1,000 darbinin
kų iš 8,000 pirmiau paleistų. 
Gamina mūšio lėktuvus.

DAUGIAU LĖKTUVU 
Į LEBANONĄ

Washingtonas. — Armi
jos dienoje buvo atšauktas 
karinių transporto lėktuvų 
paradas. Iš Amerikos išskri
do 40 karinių transportų 
“C-124”, kurie gali vežti po 
200 krreivių ir mažesnius 
tankus. Jie nuskrido į Va
karų Vokietiją, o iš ten, 
reikalui esant, skris į Leba- 
noną.

KARDINOLĄ STRITCH 
IŠTIKO SMŪGIS

Roma. — Kardinolas 
Stritch gavo širdies smūgį. 
Trys savaitės prieš tai jam 
nupiovė deginę ranką. Jis 
vis dar tebėra ligoninėje. 
Kardinolas yra paralyžiuo
tas, bet dar turi sąmonę.

meta komunistams, yra akli!

Beje, J. Tysliava per savo 
laikraštį debatuoja su tūlu 
Alksniniu.

Abudu jiedu, aišku, tauti
ninkai. Abudu garbina Ant. 
Smetoną. Bet man rodosi, kad 
Alksninis yra geresnis smeto- 
nininkas, dėl to,kad jis akles- 
nis. Alksninis, pasakysiu Dė
dės šerno žodžiais, priklauso 
prie “gyvųjų išnykusių sutvė
rimų.”

ginėse vietose. Šaukia re
zervistus sutvirtinimui val
džios jėgų. Areštavo kelis 
generolus ir apie 100 jų ša
lininku.

Francūzijoje valdžia turi 
apie 300,000 vyrų armiją. 
Vakarų Vokietijoje dar 
60,000. Alžyre, kur milita- 
ristai paskelbė sukilimą, yra 
apie 500,000 francūzų armi
jos. Bet reikia žinoti, kad 
vieno nusistatymo yra fa
šistiniai generolai, o visai 
kito daugelis oficierių ir 
kariu, v

Vien ant “F-105” lėktuvų 
gavo valdžios užsakymą už 
$347,000,000.

Boeing Airplane Co. sail
s' - kovo mėnesiuose turė
jo užsakymų už $428,000,- 
000. Gamina tolimo siekio 
bombinius lėktuvus.

Lockheed Aircraft Co. per 
pirmus tris mėnesius turė
jo $5,076,000 pelno, o metai 
pirmiau per tą patį laiką 
buvo tik $3,415,000. 1958 
metais kompanija turės 
valdžios užsakymų už $800,- 
000,000. Vien raketų gamy
boje dirba 125,000 darbinin
ku.

Per tris Ji958 mętų mėne
sius United Aircraft Corp, 
padarė $11,540,000 pelno. 
Valdiški kontraktai siekia 
$1,800,000,000.

Curtis-Wright Corp, per 
tą patį laiką turėjo $5,014,- 
000 pelno.

VENEZUELA LABAI 
NEPASITENKINUS

Karakas. — Venezuelos 
vyriausybė nepasitenkinusi 
prezidento Eisenhowe r i o 
Pasielgimu. Kada ten buvo 
Niksonas, tai Eisenhoweris 
įsakė marinams ir parašiu
tininkams būti pasirengu
siems vykti į Venezuela. 
Pastarosios valdžia sako, 
kad jos karinės jėgos būtų 
gynę savo šalį, ir tas galėjo 
atvesti prie karo.

INDONEZIJA ATMETĖ 
UŽSIENIO SIŪLYMUS
Jakarta. — JAV siūlė In

donezijos valdžiai, kad ji 
sulaikytų karinius veiksmus 
prieš sukilėlius ir su jais 
užvestų taikos derybas..

Indonezija atmetė tą pa
siūlymą, kaipo “kišimąsi į 
jos vidaus reikalus”. Prem
jeras Džiuanda sako, kad 
sukilėliai yra užsienio agen
tai ir jie turi būti sunaikin
ti.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris lošė 
golfą, o slaptos policijos na
riai gretimai nešiojo radijo 
priimtuvą, kad jis žinotų 
įvykius Niksono kelionėje.

| Niksonas sugrįžo 
į Washington?

Washingtonas. — Ketvir
tadienį Jungtinių Valstijų 
vice-prezidentas Niksonas 
parskrido iš Pietų Ameri
kos. Orlaukyje jį pasitiko
prezidentas Eisenhoweris, 
Valstybės sekretorius Dul
lesas ir daug kitų valdinin
ku.

Savo kalboje Niksonas 
pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos turės šalinti tai, 
kas kenkia geriems santy-
kiams su Lotynų Amerika, gausite musų pagalbą.”

Kinija žada padėti 
Indonezijai gintis

Pekinas. Kinijos Liau
dies Respublikofe vyriausy
bė pareiškė, kad ji jau pasi
rengusi teikti Indonezijai 
karinę pagalbą prieš užsie
nio intervenciją. Sako, jei
gu Amerika gali “daryti 
karinę intervenciją prieš 
Indonezijos liaudį per 
Čiang Kai-šeko kliką”, tai 
Kinijos yra pareiga gelbėti 
Indonezijai apsiginti.

Kinijos vyriausybė sako, 
kad Amerikos nau jausi 

, ginklai ir dideli kiekiai 
amunicijos plaukia per

Su didžiąja Kinija 
reikia skaitytis

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų valdžios kari
niai specialistai, o ypatin
gai atomų reikalais, sako, 
kad su Kinija reikės skaity
tis. Dr. Hans Bethe ir kiti 
nurodo, kad jeigu būtų su
sitarta sulaikyti atominių 
ginklų bandymus, tai tada 
reikėtų ir Kinijoje turėti 
kontrolės punktus.

Jie sako, kad Himalajaus 
kalnuose dažnai įvyksta že
mės drebėjimų. Be kontro
lės punktų Kinijoje jau ne
būtų galima žinoti, ar ten 
žemė drebėjo, ar buvo ato
miniai ginklai bandomi. O 
norint 'Kinijoje turėti to
kius kontrolės centrus, rei
kėtų ją pripažinti.

TRUMAN KRITIKUOJA 
DŲLLESO POLITIKĄ
New Yorkas. — Buvps 

prezidentas H. Trumanas 
pareiškė, kad Eisenhoweris 
ir Dullesas savo politika tik 
“padeda Sovietams”. Tru
manas sako, kad Washing- 
tono neaiški politika, visoki 
atidėliojimai kenkia pačiai 
Amerikai. .

Beirutas. — “Jungtinės 
Valstijos išgelbės Lebano- 
no valdžią”, pareiškė Ame
rikos atstovas R. G. Mc
Clintock. '

Horta, Azores salos. — 
Per žemės drebėjimą su
griuvo virš 600 na'mų. Por
tugalų kariniai laivai išve
ža gyventojus nuo salos.

į Sovietai ir arabai 
apsikeis pagalba

Maskva. — Jungtinės 
Arabų Respublikos prezi
dentas Nasseris, po ilgo vi- 

j zitd Sovietuose, jau išvyko 
i namo. Atsisveikinimo kal-
! bose Nasseris ir tarybiniai 
įvadai pasisakė, kad trokšta 
taikaus ir gražaus sugyve
nimo ir pasaulyje taikos.

Chruščiovas, tarpe kitko, 
sakė: “Jūs, arabai, turite 
mūsų simpatiją ir, reikale,

Č’ang Kai-šeko rankas su
kilėliams karui prieš Indo
nezijos liaudį.

Kinijos vadai atžymėjo, 
kad jų šalis jau suteikė In
donezijai ryžių, medvilnės, 
kitokių civiliniams žmo
nėms reikmenų ir kreditu. 
Bet jeigu nebus sulaikyta 
karinė intervencija, tai Ki
nija stos savo broliškos tau
tos pagalbon. “Mes pasitiki
me, kad šioje Indonezijos 
teisingoje kovoje ją palai
kys Afrikos-Azijos ir viso 
pasaulio žmonės”, sako val
džios pareiškimas.

| Franco grąžins 
monarchizmą

Madridas. — Fašistinis 
diktatorius Franco susitarė 
su buvusio karaliaus gimi
nėmis grąžinti Ispanijoje 
monarchizmą. Spaudos at
stovams jis sakė, kad falan- 
gistai (fašistai) tokio nu
sistatymo yra nuo 1938 me
tu. C-

Jis nepasakė, kada pla
nuoja tą padaryti. Yra spė
liojama, kad Franco laiky
sis diktatoriaus vietoje iki 
nrrties, o jau tik tada bus 
grąžintas karalius į sostą.

NASSERIS JAU 
GRĮŽO Į EGIPTĄ

Kairas. — Nasseris, J AR 
prezidentas, jau sugrįžo į 
Kairą. Jis 18 dienų išbuvo 
Tarybų Sąjungoje. Nasser 
pareiškė pasitenkinimą Ta
rybų Sąjungos draugišku 
atsinešimu linkui arabų 
tautų.

LEBANONO VALDŽIA 
GIRIASI PERGALE t

Berųtas. — Lebanono 
valdžia, gavusi Amerikos- 
ginklų ir lėktuvų, sako, kad 
laimėjo pergalę prieš sukilė
lius ir užėmė Tripolio mies
tą. Kada sukilėliai buvo pa
ėmę Tripolį, tai nebuvo skel-’ 
biama.

Beirutas. — Jau atskrido 
Amerikos kariniai lėktuvai 
su ginklais ir amunicija.

LaPaz, Bolivija. — Prasi
dėjo sukilimas Santa Cruz 
mieste.

T. Sąjunga užsistojo 
už lebanono žmones

Maskva. — Tarybų Są- ’ 
jungos vyriausybė kaltina 
Jungtines Valsti jas už inte-Į 
tervenciją prieš Lebanono , 
žmones. Lebanone žmonės, < 
sako Tass, sukilo prieš da
bartinę valdžią, kuri nesi-, 
skaito su liaudies valia.

Lebanono gyventojai no- j 
ri vienybės su Jungtine Ara
bų Respublika. Dabartinė 
Lebanono valdžia pataikau
ja vakarams ir su liaudies 
valia nesiskaito. Todėl pra
sidėjo liaudies sukilimas.

Jungtinių Valstijų kari

Milžinas Tarybų sputnikas 
yra pasaulio dėmesyje 

i •'4’

Maskva. — Tarybiniai 
mokslininkai paleido į erdvę 
tretįjį sputniką. Jis aplinkui 
žemę apskrenda per valan
da ir šešias minutes. Skren
da daug maž tokioje pat 
aukštumo je kaip ir pirmesni 
tarybiniai sputnikai, nuo 
150 iki 1,200 mylių nuo že
mės.

Tretysis sputnikas yra 
arti 3,000 svarų. Jis yra be
veik 12-kos pėdų ilgio, stor
galyje apie 6 pėdos diamet- 
riškai. Šis sputnikas įreng
tas kaip kokia mokslinė la
boratorija. Jis matomas vi
sose pasaulio dalyse.

Ar patarnaus taikai?
Po to, kai š’s sputnikas 

buvo paleistas, Chruščiovas, 
Tarybų Sąjungos premje
ras, pareiškė: Šis Tarybų 
milžiniškas atsiekimas nėra 
niekam grumojimu, bet turi 
būti persergėjimu... Lai pa
galvoja tie, kurie neįvertina 
Tarybų galios, kiek reikėtų 
Amerikos satelitų sujungti, 
kad susilygintų su mūsų 
paleistu sputniku. Ir toliau 
jis sakė:

“Mes privalome liautis 
vieni antrus gąsdinę. Mes 
turime atsisėsti prie vieno 
stalo ir pasikalbėti dėl tai
kaus vienų su antrais sugy
venimo mūsų planetoje.”

Kitur atsiliepimai
Visame pasaulyje sujudi

mas ir nustebimas tarybi
nių mokslininkų pasieki
mais. Spaudoje tik mirga 
antgalviai: “Sovietai iššovė 
3,000 svarų sputniką!” “So
vietų tretysis sputnikas 100 
kartų didesnis už Ameri
kos!” “Soviet, sputnikas. — 
tikra laboratorija!” “Sovie
tų sputnikas. yra erdvėje 
stot;s linkui mėnulio!”

Amerikos mokslininkai, 
kaip Von Braun, Dr. E. Tel
ler ir kiti atžymėjo, kad 
Tarybų Sąjunga yra toli 
priešakyje kitų šalių erdvių 
užkariavime.

Visi sutinka šiais klausi
mais, kad iššauti tokį milži
ną reikėjo neišpasakytos 
raketos jėgos. Atminkime, 
kad Amerikos satelitai sve
ria tik nuo trijų iki 30 sva
rų. Jeigu tarybiniai moksli

niai transporto lėktuvai 
pristatė Lebanono valdžiai 
ginklų, jų tarpe net nedide
lių tankų. Amerikos ir Ang
lijos karo laivai plaukioja 
Lebanono pakraščiais, ma
tomai, taipgi teikia valdžiai 
pagalbą.

Tarybų Sąjunga p e r- 
sergsti Vakarus, kad jie.su 
savo intervencija sudaro 
pavojų taikai. Ji atžymi, 
kad arabu tautos žmonės 
kovoja už savo laisvę, ir ko
vos, jeigu net ir karas jiems 
bus užkartas.

ninkai gali į erdvę iššauti 
3,000 svarų sputniką, tai ži
noma, kad nėra išmislas, 
jog Sovietai turi raketas, 
kurios gali pasiekti už dau
gelio tūkstančių mylių esan
čius sausynus..

Į Amerikos satelitą “Ex
plorer III”, kuris turi 31 
svarą,galima patalpinti 
1 svarų įrengimų. Į Šį tary
binį sputniką galima patal
pinti iki 2,200 svarų.

Apie sputnikus
Pirmąjį sputniką tarybi

niai mokslininkai paleido
1957 m. spalo 4 d. Jis svėrė 
184 svarus. Antrąjį sputni
ką Sovietai iššovė 1957 m. 
lapkričio 3 d. Jis svėrė 
1,120 svarų. Tretysis iššau
tas 1958 m. gegužės 15 d.; 
sveria nuo 2,926 iki 3,000 
svarų.

Jungtinės Valstijos savo 
satelitą “Vanguard” iš'ovė
1958 m. kovo 17 dieną; jis 
sveria 3 svarus ir kvoterį. 
Pirmąjį “Explorer” iššovė 
1958 m. sausio 31 dieną. Jis 
sveria arti 31 svaro. Antrą
jį “Explorer” iššovė 1958 m. 
kovo 26 d.

Tokio. — Tarybų Sąjunga 
įspėjo Japoniją prieš karo 
provokacijas. Sako, kad iš 
Japonijos karinių bazių 
amerikiniai lėktuvai skrai
do su atomu bombomis.______»

Little Rock. Ark. — Mirė 
Dr. C. Wassell, žymus kari- 
n’s specialistas.

Trenton, N .J. — Piliečiai 
protestuoja prieš kėlimą 
taksų ant gazolino.

Binghamton, N. Y.
Mirė John Wellus, gegu

žės 18 d. Kūnas pašarvotas 
Laskowsky Funeral Home, 
367 Prospect St.

Laidojimo diena dar ne
buvo nustatyta, kai šią liūd
ną žinią telefonu pranešė 
M. Kazlauskienė. Vėliau bus 
plačiau parašyta apie velio
nį ir šermenis.

Velionis paliko nuliūdi'me 
žmoną Oną. Laisvės perso
nalas išreiškia užuojautą 
Onai .ir velionio draugams.

a
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Buvusio kunigo žodis
.1. RAGAUSKO straipsnis, — “Kodėl aš mečiau ku

nigystę?” — tilpęs Laisvėje geg. 16 d., mūsų nuomone, 
turėtų būti kiekvieno atidžiai perskaitytas ir pastudi
juotas.

Juozas Ragauskas buvo katalikų kunigas. Ir ne 
koks kunigas, o Kauno kunigų seminarijos klierikų“dva- 
sios tėvas ir dėstytojas,” atsieit, profesorius. Kunigu jis 
buvo per 13 metų. Na, ir po ilgų stebėjimų, studijavimų 
J. Ragauskas metė kunigystę, patapo ateistu (bedieviu) 
ir šiandien jis dirba ateistinėje srityje, — rašo brošiū
ras, teikia žmonėms paskaitas, nušviesdamas religijos 
kenksmingumų liaudžiai.

J. Ragausko straipsnis įdomus ir svarbus daugeliui 
ir mūsų ateistų-laisvamanių. Straipsnio autorius, buvęs 
karštai tikintys dvasininkas, parodo, kas ir kaip vertė 
keisti jo pasaulėžiūrą. Pirmiausia jis, pradėjęs plačiau 
žvalgytis, pamatė, jog katalikų dvasininkijos žodžiai su 
darbais, nesuderinami; jis pamate išnaudotojų klasės, 
kuri lūpomis garbina dievą, veidmainystę. Karas, vokiš
kųjų nacių ir jų talkininkų žiaurumas jam statė klausi
mą: argi iš tikrųjų yra dievas? O jeigu jis yra, tai kodėl 
leidžia tokioms baisenybėms įvykti?

“Nesusipažinęs su marksizmo mokymu,” rašo jis, 
“apie klasinę religijos esmę, aš dar nesupratau, kodėl 
bažnyčia daug kalba apie artimo meilę, bet nesirūpina iš 
pagrindų gerinti vargstančiųjų padėtį. Mane giliai pikti
no bažnyčios nejautrumas vargo žmonėms, sotus ir pra
bangus dvasininkų gyvenimas, jų gobšumas, draugavi
mas su turtingaisiais, privilegijuota dvasininkų padėtis 
visuomenėje.”

“Nesusipažinęs su marksizmo mokymu...” Tai ir yra 
vyriausia daugeliui žmonių kliūtis, pastojanti kelią į 
progresą!

Daugelis tikinčiųjų mato, jog ne viskas yra taip, 
kaip turi būti; jie mato ir savo “ganytojų” blogus dar
bus; jie mato ir jaučia, kaip matė ir jautė J. Ragauskas, 
klasinėje visuomenėje negeroves, iš kurių išplaukia bai
sios, visai žmonijai tragedijos — karai, etc. Tačiau pilnai 
suprasti tų negerovių priežasties tie žmonės be marksis
tinės literatūros negali. Negali atsipalaiduoti nuo tikėji
mo, nes nepajėgia suprasti, kas iš tikrųjų religija yra, 
kaip ji atsirado, kodėl ji atsirado, ir kokia jos rolė. Aiš
ku, visa tai gali išaiškinti marksizmas, tik reikia jį stu
dijuoti.

“Dialektinis ir istorinis materializmas,” sako J. Ra
gauskas, “puikus mokslas, pagrįstas tikrovės faktais ir 
jų teisingu aiškinimu, be jokių fantastinių svaičiojimų, 
kurių taip gausu idealistinėje filosofijoje.”

•

LAISVĖJE tilpo kai kurių mūsų laikraščiui pasta
bų, prisiųstų iš skaitytojų Lietuvoje, primenant, būk mū
sų laikraštyje telpa per daug anti-religinių pasisakymų.

Nemanome, kad Laisvėje telpa anti-religinių raštų 
daugiau, kaip, sakysime, Tarybų Lietuvos spaudoje. Bė
da su mumis, bėda yra ta, kad mes, kalbėdami bei rašy
dami apie religiją; neretai panaudojame atgyvenusius 
savo dienas “mockinius” bei “šliupinius” terminus. Daž
nai per daug stačiokiškai “iš peties” pliekiame, užuot 
gražiai, moksliškai, su atitinkamais pavyzdžiais aiškinę 
religijos nenaudą darbo žmonėms.

Tiesa, buvęs kunigas J. Ragauskas daugiausiai rašo 
apie save, tačiau jo straipsnio toną turėtų paimti ir mū
sų ateistai — mes visi.

Visuomet turėtume atsiminti tai; su tikinčiaisiais 
mes išvien kovojame prieš išnaudotojus streiko metu, 
darbovietėse, už didesnį duonos kąsnį; su tikinčiaisiais 
išvien kovojame už taiką.

Kol kas tikinčiųjų darbo žmonių yra daugiau negu 
ateistų-bedievių. Jeigu norime bendrai su jais kovoti už 
šviesesnį rytojų, tai neprivalome jų užgaulioti aštriu žo
džiu religijos, klausimuose; neprivalome tuo būdu juos 
nuo savęs atstumti.

Pagaliau, turėtume nepamiršti ir to: 95 procentai 
dabartinių mūsų ateistų kadaise buvo tikintieji.

Bandykime gražiai, draugiškai — su gyvu žodžiu 
ir su gera literatūra — eiti pas tikinčiuosius ir jiems gy
vais pavyzdžiais, paimtais iš gyvenimo, padėti atidary
ti akis.

Telkime visus dirbančiuosius į bendrą veiklą už tai
kos išlaikymą pasaulyje ir už šviesesnį rytojų!

Pavasaris baigiasi
PAS MUS ŠIŲ METŲ pavasaris buvo šaltas ir lie

tingas. Kitur gal būt jis buvo*saulėtas ir šiltas.
Kaip bebūtų, jis baigiasi. Neužilgo prasidės vasara, 

o su ja ir mūsų vasarinės pramogos, kurios duoda nau
dos visam mūsų pažangiajam judėjimui; duoda naudos, 
aiškh, ir kiekvienam.

Bandykime padaryti vasariškas pramogas sėkmin
gas. Bandykime jas ruošti taip, kad duotų juo daugiau 
naudos mūsų laikraščiui, mūsų spaudai.
* Laisvei, atsiminkime, parama buvo reikalinga pir
miau, ji labai reikalinga ir šiandien!

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
AMERRIKOS 
KOMUNISTAI 
PRADEDA VAJŲ 

t

Komunistų Partijos Naci
onalinis Komitetas išleido 
platų atsišaukimą į pažan
giąją Amerikos visuomenę. 
Jame prašoma partijai su-r 
kelti .$185,000 fondą. Visi! 
tie pinigai eisią sustiprini-' 
mui partijos organizacinių 
pozicijų.

“Tie pinigai reikalingi, sakoj P11® 
komitetas, “suteikimui par 
jai priemonių dėl pasekmin
gos veiklos ateinančiais 
metų mėnesiais.

nai, kaip ir Nemunas, sugeba 
atsipalaiduoti n u o šiukšlių. 
Kaip Nemune taip ir tautinėje 
srovėje siu k Įsės neįstengia at
sispirti galingam sriautui ir 
lengvai išmetamos į lėkštą 
purviną krantą. O kas dėl po- 
iitrukiško dvokimo, tai pats 
skaitytojas, įvertinęs išdėsty- 

įtus faktus, nuspręs, kam jis 
i yra artimesnis: Gingui su Ab- 
iraičiu, ar J. Tysliavai.“

Mums tik tenka pridurti: 
politrukiško dvokimo 

•ti. i šiukšlių priklauso ne tik 
• I Juozas Tysliava, Vienybes 

1958 j redaktorius, bet visi smeto- 
įnininkai. Jų visa laikysena 

. i ir veikla dvokia pašvinku-
^oiau- j siu fašizmu.
“Be greitos ir tinkamos fi-1 --- ----------

vo, tai jie šiandien neturė
tų biznio Fatimoje. Jie ne
būtų sulaukę Marijos “apsi
reiškimo” Fatimoje.

Ta pačia sveika logika ei
nant, tiek Chicagos kunigų 
Draugas, tiek visa klerika
lų spauda sunkiai nusideda, 
kuomet ji ne tik ne dėkoja 
tiems bolševikams, bet dar 
ant jų visus šunis karia-

nansinės pagalbos p arti j o s 
veikla skaudžiai nukentės, j 
Mūsų iždas visiškai išsisėmė Į 
per paskutinių dešimties metų I

BOLŠEVIKŲ
IŠSIGANDĘS
KUNIGŲ DIEVAS

persekiojimą. Taip pat pa-- 
Mangos išlaikyti Daily Work-j 
er ir The Worker skaudžiai) 
palietė partijos iždą.“

Komitetas nurodo, kad 
paskutinių dvejų metų vi
dujinė frakcinė kova užda
vė partijai skaudų smūgį. 
Labai sumažėjo ir partijos 
nariu skaičius.

“Kapitalistinės spaudos tei
gimas,“ sako komitetas, “kad 
Komunistų partija turinti di
delius slaptus fondus, yra pik

SAKO. KAD CASTRO 
SUKILIMAS SUSMUKO

Mr. Daniel James, rašo iš 
Mexico City, Meksikos, apie 
buvusį Kuboje sukilimą. 
“Aštuoniolikos mėnesiu 
Castro vadovaujamas suki
limas visai susmuko... Suki
lėlių jėgos taip pakriko, 
kad dabar jau nieko nereiš
kia”, rašo jis.

James rašo, kad Sierra 
Maestrą kalnuose Castro 
sukilėlių likučius yra iš visų 
pusių apsupę 10,000 B atis
tos kareivių. Ir jiems nėra 
vilties išsisukti ir atsigau
ti, nes jų vardas visai nu
puolė.

tas ir sąmoningas melas su 
tikslu sunaikinti mūsų parti
ja.”

ŠIUKŠLĖS, NEMUNAS 
IR JUOZAS TYSLIAVA

Clevel a ndo D i rvo j e (geg. 
12 d.) Vaclovas Alksninis 
pliekia kailį savo srovės ko
legai Juozui Tysliavai. Tys- 
liavos užsilaikymas Ameri
kos Lietuvių Tarybos New 
Yorko Skyriuje, kuomet ki
ti tautininkai tą skyrių boi
kotuoja, priskai tomas prie1 
sunkiųjų Ty«liavos nusidė-| 
j imu. Jis turėjęs kartu su 
Ginkumi ir Abraičiu išeiti 
laukan.

Alksninis savo nusiskun
dimą prieš Tysliava baigia:

Tautinės srovės palyginimas 
Ndmūnu yra vaizdingas. Ji-

Chicagos kunigų Draugas 
(geg. 9 d.) prieina išvados, 
kad dievas buvo taip išgąs
dintas revoliucijos Rusijoje, 
jog atsiuntė savo motiną 
Mariją apsireikšti Fatimo- 
je ir mus persergėti nuo 
baisiausio pavojaus. Skai
tome :

Atkreipkime dėmesį į šį su
tapimą: 1917 m. balandžio 16 
d. praėjus vienam mėnesiui 
nuo kariuomenės sukilimo, ku
rio metu nelaimingasis caras
Nikalojus 11 buvo priverstas 
atsisakyti sosto (1917 m. ko-l 
vo men. 12-17 d.), į Petrapilį! 
a t v y k o Leninas ir Trockis 
kurstyti komunistų revoliuci
jos. Tų pačių metų lapkričio 
7 d. Petrapilyje — po kelių 
dienų ir Maskvoje — jau tri
umfavo bolševizmas, kurio 
tikslas užkariauti R u s i j ą , 
Meksiką, Pirenūjų pusiasalį ir 
pagaliau visą pasaulį. Tarp 
šių reikšmingų datų, būtent: 
gegužės 13, dieną ir spalio 13 
dieną įvyko >Fatimoj pirmasis 
ir paskutinių Marijos pasiro
dymas. . ,

Ka visa tai reiškia? Tail . • Ireiškia, kad musų kunigai 
ir davatkos turėtų karštai 
padėkoti Rusijos bolševi
kams, nes jeigu jie nebūtų 
pravedę 1917 metais revo-| 
liucijos ir neišgąsdinę die-;

Kodėl Castro sukilimas 
susmuko? — klausia Ja'mes. 
Ir jis atsako: Todėl, kad 
Castro buvo tik “pielavinų 
didvyris”. Jis buvo “tik
avantiūristas, be politinės 
programos, be militarinės 
organizacijos, ir neturėjo 
masinio judėjimo savo už
nugaryje.” Jis savo pusėje 
turėjo Amerikos spaudą, o 
ji negalėjo padaryti pasek
mingą revoliuciją Kuboje.”

James rašo, kad Ameri
kos spaudoje į padanges kė
lė Castro, laikraščiai talpi
no jo barzdotus paveikslus, 
kurie buvo kiek panašūs į 
rašytoją Hemingway, arba 
kas tai viduryje tarpe Šv. 
Povilo ir Dovydo. Jį gar
sino nemažiau kaip Marilyn 
Monroe, bet už Castro barz
dos, girdi, ir nebuvo dau
giau jėgų, kaip už Povilo ir 
Dovydo.

James rašo, kad dar per-

Knyga apie lietuvių divizijos kovas
. Lietuvos Valstybinė gro-j Organizacijos pradžia

literatūros leidykla Lietuvos tarybinė vyriau- 
jau išleido antrąją laidą ge- susitarusi su Tarybų 
nei±J- Macijausko kny-. Sąjungos valdžia ir tarybi
nes Jev^?,es. karo .lon" nes armijos komanda, ėmė- 
tuose . lai atsiminimai gį darbo organizuoti lietu- 
zmogaus, kims dalyvavo vį^ą ginkluotųjų jėgų dali- 
divizijos organizavime, ko-Jnį v u
vojo, atliko su divizija virš 
tūkstančio mylių kelią gar
bingai ir pergalingai

Knyga turi arti 300 pus
lapių, atspausdinta ant ge
ro popieriaus, iliustruota. 
Ją redagavo M. Sluckis.

1941 metų birželio 22 die
ną Hitleris ir jo šalininkai 
pasalingai užpuolė Tarybų 
Sąjungą. Lietuva, kaipo bu
vusi kaimyninkystėje su 
Vokietija, pirmiausia nu
kentėjo nuo nacių lėktuvų 
bombardavimų, jų tūkstan
čiu tanku, kurie veržėsi i 
senąją mūsų tėvynę. Hitle
rininkams gelbėjo lietuvių 
buržuaziniai nacionalistai, 
puldami tarybinės armijos 
ir Lietuvos veikėjus iš už
nugario. Todėl per savaitę 
laiko jau visa Lietuva buvo 
hitlerininkų okupuota.

Prie tokių • sąlygų labai 
sunku buvo didesniam lie
tuvių skaičiui pasitraukti į 
Tarybų Sąjungos, gilumą. 
Bet vis vien dešimtys tūks
tančių lietuvių suspėjo pa
sitraukti. Vieni traukėsi su 
ginklu rankoje, besiginda
mi, kiti civiliai traukėsi nuo 
baisaus amžinojo Lietuvių 
priešo.

Darbas nelengvas, nes pa
sitraukę lietuviai buvo išsi
sklaidę plačiai Tarybų ša
lyje. Dalis jų buvo ginkluo
tose jėgose, kiti išvykę į to
limus kraštus dirbo fabri
kuose, o kiti dar pasitrau
kusių centruose.

Bet į Lietuvos vyriausy
bės pakvietimą jie energin
gai ir nuoširdžiai' atsiliepė. 
Karinio dalinio organizavi- 
n\o centras buvo prie Vol
gos upės, į šiaurę nuo Gor
kio miesto. Rinkosi lietu
viai iš plačios, tarybinės ša
lies. Vieni važiavo trauki
niais, sunkvežimiais, ark
liais, o kai kurie ir pėsti 
ėjo.

Lietuviai, buvę Sovietų 
armijos eilėse, kaip genero-. 
las Baltušis - Žemaitis, J. 
Macijauskas, Bartašiūnas, 
Mažeika, Stasiulis, Žibur- 
kus, Tolkevičius ir kiti pir
mieji atvyko.

Karininkai, tarnavę seno
je Lietuvos armijoje ir pa
silikę ištikimi liaudžiai, 
kaip Lune, Moteika, Karve
lis, Petronis, Šurkus ir kiti, 
taip pat prįbuvo į organiza
vimo punktą.

Rinkosi lietuviai, augo 
dalinys nuo bataliono į pul
ką ir diviziją.

Lietuvos tarybinės val
džios ir partijos vadai — J. 
Paleckis, Gedvilą, Šumaus- 
kas., A. Sniečkus, Niunka ir 
kiti dažnai lankėsi į organi
zavimo centrą, kalbėjosi su 
kovūnais. Visi jie degė troš
kimu greičiau pasiruošti ir 
mestis į kovą prieš lietuvių 
tautos ir visos žmonijos 
žiaurųjį priešą.

Lietuviai rašytojai, J. 
Marcinkevičius, Liudas Gi
ra ir kiti veikė junginio ei
lėse, o kiti savo plunksna 
kovojo prieš bendrąjį prie
šą.
“Keršto valandos atėjo,— 

keršto mūs rūstaus!”
Taip rašė liaudies poetas 

Liudas Gira. Ir kerštą lietu
viai išliejo 1943 metais, 
Oriolo miesto srityje, kur 
lietuviškoji divizija sunai
kino virš 13,000 hitlerinin
kų.

1943 metų liepos pradžio
je Hitleris, pasinaudoda
mas nebuvimu antrojo 
fronto Europoje, sukaupė 
jėgas ir dar kartą bandė 
parblokšti Tarybų Sąjungą, 
puldamas Kursko kryptimi.

Jo tas ofensyvas su dide
liu prakišimu parblokštas. 
Toje kovoje pirmu kartu 
ir lietuvių divizija pavarto
jo ginklą prieš savo šalies,

eitąjį rudenį demokratiniai 
žmonės bijojo, kad Castro 
gali tik pagadinti kovos rei
kalus prieš Batistos dikta
tūrą.

Castro pradėjo savo “re
voliuciją” Meksikoje ir su 

(grupele pasekėjų išvyko į 
Kubą. Visi, kas jį arčiau 
pažino, į jį žiūrėjo kaip į 
avantiūristą. Batistos prie
šai jau tada rūpinosi, kad 
Castro tik pakenks kovų 
reikalui. Visi suprato, kad 

i be politinės programos ne
galima politinę kovą laimė

ki.
Viena iš didžiausių jo 

klaidų, tai nebandymas lai
mėti į savo pusę militarinių 
Batistos jėgų. Argentinoje 
ir Venezueloje diktatoriai 
bvo nuversti todėl, kad mi
ll tarinės jėgos prieš juos iš
stojo.

Didžiausia Castro*• krimi- 
nalystė, teigia James, buvo, 
tai jo teroras. Bombų spro
gimais ir cukraus plantaci
jų naikinimu jis nei kiek 
nenusilpnino Batistos, bet 
prieš save nustatė Kubos 
žmones. Ir tuo jis pasirašė 
sau mirties dekretą.

Dabar vėl Kubos žmonės 
pasilieka po Batistos dikta
tūra, kol atsiras sugabus 
vadas, kuris supras liaudies 
reikalus ir apjungs ją kovai 
prieš diktatūrą.

Šypsenos
VYRO NELAIMĖ

Jonas sklandžias] savo 
draugui:

“Žinote, mano žmona už-
I ' M !*‘

įsimanė pirkti indams plau- 
|ti mašiną, ir ką tu jai pa-
! darysi!”

“Tu tikrai laimingas,” 
atsakė jam jo draugas, 
“mano žmona mano, kad ji 
apsivedė su indams plauti- 
.mašina.”

JI NEKALTA
Vyras parėjo namo gana 

alkanas. Žmonelė jam pa
kišo tiktai sūrio kavalkutį.

“Ar tiktai tiek dėl vaka
rienės?” jis paklausė nusi
minęs.

Ji per ašaras:
“Argi aš kalta: mėsa už

sidegė ir turėjau panaudoti 
sriubą jos užgesinimui!”

KOKIOS JOS 
LAIMINGOS!

Dvi senmergės seserys 
I skaito laikraščius. Vieną 
pakelia galvą ir sako:

“Štai žinia apie vienoj 
moteriškės trečio vyro įnir
tį. Ji visus juos sudegino.”

Jos sesuo, atsidusus:
“Kokių laimingų yra mo-» 

į toru: kai kurios mūsų netu- 
! rime nei po vieną vyrą,, o 
’kitos turi jų ir deginimui.”

PAGAMINA 1,000
MILIJONŲ LEMPUKIŲ ;
Elektros šviesa yra malo-1 

niausią ir parankiausia.! 
Kiekvienais metais Jungti- į 
nėse Valstijose pagaminai 
nemažiau 1,000,000,0000! 
lempukių (bulbs). Supran-j 
tania, kad apie tiek jų ir j 
susinaikina.

Cincinnati, Ohio. — Čio
nai šiomis dienomis Įvyko 
i domi industrinių dirbiniu 
paroda. Ją * suruošė Ohio 
valstijos darbo unijos ir 
fabrikantai. Buvo išstaty
ta 20 milijonų dolerių ver
tės įvairiausių produktų, 
pagamintų fabrikuose, ku
rių darbininkai yra organi
zuoti i darbo unijas.

— Ko verki?
— Mama man liepė perei

ti į kitą gatvės pusę, kai 
pravažiuos tramvajus, o šia 
gatve tramvajai nevažiuoja.

Jonukas pirmą sykį va
žiavo traukiniu. Staiga įėjo 
konduktorius ir paprašė 
parodyti bilietus.

Jonukas skubiai pradėjo 
ieškoti ir labai išsigando, 
kad nežino, kur padėjo savo 
bilietą:

— Tai nieko blogo, bilie
tas tikriausiai atsiras, tik 
prisimink, jaunuoli, kur jį 
padėjai.

— Taip, jums tai nieko 
blogo, — atsakė berniukas, 
— o aš nežinau, kurioje sto
tyje turiu išlipti

tautos ir visos žmonijos 
priešą.

Po tarybinės armijos lai
mėjimų Kursko srityje, lie
tuvių divizija atliko ilgą 
kelionę, ją permetė arčiau 
Lietuvos sienų. Per Tūla, 
Maskvą, Toropoec ji buvo 
perkelta į Polocko - Svolno 
sritį prie Dauguvos upės.
“Nešim laisvę savo šaliai,— 

priešą vysim lauk.”
1944 metu birželi Sovieti

nė armija nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų perėjo į ofen- 
syvą. Puolė priešą, ir Lietu
vių .divizija, Polocko kryp
timi. Hitlerio įsitvirtinimai 
ir milijoninė armija Balta
rusijoje buvo sulamdyta. 
Atsidarė kelias Lietuvos iš
laisvinimui.

maitijoje net pasiekdama 
Pampalius Latvijoje. O se
kamos kovos buvo Ii945 m. 
sausio pabaigoje už išlaisvi
nimą Klaipėdos. Ypatingai 
čia pasižymėjo Lietusių di
vizija savo narsumu ir ga
bumu. Už tai jai suteiktas 
vardas Klaipėdos raudono
sios vėliavos divizija.
J. Macijauskas smulkme

niškai aprašo didvyriškas 
kovas ir sugabumus. Biru
tės Karosienės, Danutės 
Stanelienės, F. Lysenko, 
Vilenskio, Baranausk*o, 
Ruožuko, Romo Adomaičio, 
Petronio ir- daugybės kilį 
kovūnu. Jis nuoširdžiai ir 
smulkmeniškai rašo apie ei
linių ir karininkų drąsą, 
pasišventimą, bet labai 
kuklus, dėl savo rolės.

J. Macijausko knyga 
'istorinis dokumentas apie ;;' 

Lietuvių divizija su di-jtas kovas, kurias lietuviai’ ’ 
džiu ūpo'pakilimu įžengė Į išvien su Tarybų Sąjungos 
Lietuvą Vyrečiaus srityje ii- kitų tautų karininkais ir ei- 
kovoje grudo~ priešą per į ]jniais laimėjo, kad pasaulis 
Daugalius, Užšali, Šimonis, 
Subačių, Panevėžį, Radvi
liškį ir Šiaulius.

Hitleris sukaupė jėgų ir 
išvystė kontr-atakas Šiau
lių kryptimi. Šičia Lietuvių 
divizija ir vėl išlaikė ir at
mušė įšėlusias priešo ata
kas, padarydama priešui 
milžinišku nuostolių

Iš čia Lietuvių divizija su 
kovomis grūdo priešą Kel
mės, Kražių kryptimi iki 
Tilžės. Toliau ji kaunasi Že

būtų laisvas ir laimingas..
Karui baigiantis, Lietu

vių divizija dalyvavo suė
mime apie 350,000 hitleri
ninkų Kurše, Latvijoje.

Po karo laimėjimo ji pel* 
Šiaulius ir Kauną atvyko į 
Vilnių. Visu keliu lietuvių 
liaudis karštai ir nuošir
džiai sveikino pergalingąjį
Tarybinės armijos lietuvių 
dalinį. ’
_______ 1). M. Šolomska^

2 pusi. Laisve (Liberty) Antradien., geg. (May) 20, 1958



KĄ JAUČIA IR GALVOJA ĮŽYMUSIS LIETUVOS 
RAŠYTOJAS IR DARBUOTOJAS A. GRICIUS

Mūsų ilgametis laisvietis 
Antanas Stripeika iš Eliza
beth, N. J., prisiuntė mums 
laišką, gautą iš Lietuvos 
nuo savo pusbrolio Augus
tino Griciaus. Tai nepa
prastai įdomus laiškas. Mes 
jį čia patiekiame mūsų 
skaitytojams ištisai.

Vilnius, 1958. IV. 22. 
Mielas broli Antanai!

Paties laiškas, rašytas 
kovo 20 d., Vilniuje manęs 
nerado. Visą mėnesį bu
vau Latvijoje, o kai vakar 
grįžau, laišką radau ant 
stalo, belaukiantį manęs. 
Skubu atsakyti.

Esame sveiki, dirbame 
kiekvienas savo darbą ir 
džiaugiamės jo vaisiais.

Pavasaris šiemet pas mus 
vėlyvas, dar dabar nevisur 
nubėgęs sniegas, upės pat
vinusius, o kai kurios labai 
smarkiai tvinsta, sukelda
mos net potvynių pavojų. 
Kitais metais šiuo laiku 
žmonės jau ardavo ir net 
avižas sėdavo.

Nepaisant to, nuotaika vi
sur gera. Kaimiečiai džiau
gias naujais tarybinės val
džios pertvarkymais žemes 
ūkio srityje, pramonėje, 
namų statyboje. Kur tik 
pasijuki, kaime, miestelyje 
ar mieste, visur jaučiama ir 
akimis matoma darbo nuo
taika, nauji dideli žmonių 
pasiryžimai ir užsimojimai.

Tad pavasaris pas mus, 
Lietuvoje, kad ir vėlyvas, 
bet geras, smagus.

Manęs klausi, kaip aš 
gaunu pensiją dar neturė
damas nė 60 metų amžiaus.

Pagal tarybini pensijų 
įstatymą Lietuvoje, kaip ir 
kitose tarybinėse respubli
kose, visi vyrai fizinio dar
bo darbininkai gauna pen
siją sulaukę 60 metų. O 
protinio darbo darbininkai 
—i menininkai, rašytojai, 
itairių kultūros darbo sri
čių darbuotojai gali gauti 
personalines pensijas sulau

kę 55 metų amžiaus.
Man išrūpino pensiją Ta

rybinių Rašytojų Sąjunga 
kaip rašytojui, dirbusiam 
literatūros darbą daugiau 
kaip 25 metus, kai man su
ėjo 56 metai. Aš gaunu 
kas mėnesį 1,000 rublių 
pensijos. Žinoma, aš dar 
nesitvarsau lovoje, o dirbu, 
ir gana daug, ir neblogai 
užsidirbu.

Dar klausi: ar daktarai, 
rašytojai inžinieriai, moky
tojai ir kt., užimantieji val
diškas vietas, būtinai turi 
priklausyti komunistų par
tijai. Žinoma, ne!

Į komunistų partiją varu 
niekas nevaro. Į komunis
tų partiją ne kiekvieną ir 
norintį priima. Į komunis
tų partiją priimami tokie 
žmonės, kurie savo dvasia, 
savo pasauliožiūra yra prie 
to priaugę, kurie, prireikus, 
neatsisakys vykdyti sun
kiausią uždavinį, kurie ne
pabijos ir mirti žmonių la
bui, komunistinės ideologi
jos labui. O juk dar ne visi 
tokie žmonės. Žmonės į ko- 
munistų partiją stoja ne 
dėl karjeros, n-e dėl gero 
gyvenimo tik pačiam sau, o 
dėl to, kad jie nori ir yra 
pasiryžę aktingai kovoti už 
komunizmo įsigalėjimą. O 
juk ne kiekvienam atsiran
da ryžto ir dvasines jėgos, 
ideologinio tvirtumo būti 
tikru komunistų partijos 
nariu. Tokie žmonės ir ne
stoja į partiją, arba ir pa
reiškę norą stoti — nepri
imami, tol, kol yra abejoji
mų, kad jis gali būti tvir
tas, nepalenkiamas kovoto
jas už komunizmo idealus, 
už visuotiną liaudies egro- 
vę.

Tik tokį aš suprantu ko
munistų partijos tikrą narį.

Yra nepartinių piliečių, 
kurie sąžiningai dirba savo 
specialybės darbą, toje sri
tyje ar kitoje, kuri yra 
jiems pavesta. Ir jie iš es
mės niekuo nesiskiria nuo 

partiečių, ir jie gyvenime— 
darbe ir buityje — lygiai 
traktuojami su partiniais.

Pavyzdžiui, aš nesu ko
munistų partijos narys, gal 
niekada juo ir nebūsiu iki 
pat mirties, bet dėl to nesu 
laikomas kokiu nors antra
eiliu žmdgum, mano darbas 
vertinamas ne pagal tai, ar 
aš partinis ar ne, bet pa
gal tai, kaip jis padarytas: 
gerai ir sąžiningai, ąrba 
blogai ir nesąžiningai.

Mano duktė Laima, gydy
toja, mokslinė darbuotoja, 
mano sūnus Jonas kino ope
ratorius taip pat neparti
niai, bet jie užima vietas 
pagal savo specialybes ir 
pasiruošimą užimamai vie
tai, ir yra labai gerai ver
tinami kaip sąžiningi ir 
uolūs darbininkai. Taip ir 
visiems kitiems.

Visa tai jums pasakoju 
tiesiai ir atvirai, kaip tą 
reikalą jaučiu ir išmanau.

Jums ten Amerikoje viso
kie “Vaduotojai” suka gal
vas įvairiausiomis nesąmo
nėmis apie gyvenimą Lie
tuvoje. Nelengva jums su
siorientuoti ir atrinkti, kur 
čia tiesa, ir kur melas.

Savaime suprantama, kad 
tokie žmonės, kurie neteko 
Lietuvoje dvarų, bankų, 
fabrikų, didelių namų mies
tuose, niekad nesutiks su 
tarybine santvarka Lietu
voje. Ir jie nori “vaduoti” 
ne Lietuvą, bet savo turtus 
Lietuvoje. Jie stengiasi lai
kyti savo įtakoje ir tuos 
žmones, kurie Lietuvoje jo
kių turtų neturėjo, o pabė
go iš Lietuvos prigązdinti 
vokiečių ir lietuvių fašistų 
propagandos.

Tokių žmonių man ir gai
lai, gaila jų vaikų. Mums 
čia, Lietuvoje, tenka dažnai 
išgirsti, kad pabėgusių lie
tuvių vaikai jau suameri- 
konėją, net namie su tėvais 
lietuviškai n-ebesusika 1 b a. 
Juk tai baisus dalykas! Tai 
ar Lietuva tokiems “lietu

viams,” kurie nė žodžio lie
tuviškai nebemokės? K ą 
tokie “lietuviai” neš į Lie
tuvą ją “vaduodami”? Ne
suprantu, kur tų “vaduoto
jų” galvos ir širdys!

Jei jie, tie “vaduotojai,” 
atmestų šalin visą pagiežą 
dabartinei Lietuvai, tary
binei, stengtųsi sąžiningai 
ir giliai pažinti, kas dabar 
Lietuvoje dedasi, kaip ku
riasi gyvenimas, kokie ten 
užaugo nauji, jauni kadrai 
—inžinieriai, rašytojai, gy
dytojai, įvairių šakų moks
lininkai, ko jie siekia savo 
tėvynėje, kaip jie sampro
tauja apie tautos ateiti, jie 
“n-ebemaliavotų” Liet u v o s 
purvais, kaip dabar daro, o 
stengtųsi, kad ir iš tolo, ne- 
grįždami, gyventi su savo 
tėvyne bendromis viltimis 
ir bendromis mintimis, 
bendrais siekimais. O dar 
geriau, jei jie grįžtų ir įsi
jungtų į bendrą darbą su 
visa lietuvių tauta. Juk 
gyvenimas vietoje nestovi, 
auga nauji žmonės, kuriems 
juo toliau, juo sunkiau bus 
susikalbėti su tais, kurie 
kelioliką ar kelias dešimtis 
metų bus prasibastę svetur, 
ne tik be gyvo ryšio su Lie-1 
tuva, bet dargi kaip aršūs 
jos priešai.

Aš asmeniškai turiu apie 
save štai ką pasakyti: nie
kaip negalėčiau ilgai gy
venti be savo tėvynės, be 
savo krašto, be savo žmonių.

1931 metais buvau nu
važiavęs į Ameriką, šiaip 
sau pasidairyti. Išbuvau 
apie du mėnesius. Viešėjau 
lietuvių kolonijose Brukli
ne, New Yorke, Bostone, 
Klivelande, Čikagoje, Šiboi- 
gene, Stemforde ir eilėje ki
tų miestų ir miestelių, ir 
net pas lietuvius farme- 
rius. Visur patyriau malo
nų vaišingumą.

Brukline man siūlė likti 
“Vienybės” redaktor i u m , 
žadėdami pergabenti iš Lie
tuvos mano šeima. Bet aš v

nesutikau. Man nepatiko 
Amerikos gyvenimas, tas 
žmonių kažkoks sumašinėji- 
mas, kažkoks suautomatėji- 
mas. Man rodėsi, kad kiek
viename žmoguje veikia 
kažkoks motoras ir paskui 
kiekvieną driekiasi benzino 
dūmų srovė.

Žinoma, aš nelikau nepa
stebėjęs to, kas gera: daug 
naudingu ir reikalingų 
žmogui mašinų ir prietai
sų, kas lengvina gyvenimą. 
Bet jie manęs nesuviliojo. 
Grįžau i savo tada dar var
ganą, apšepusią ir apskre
tusią Lietuvą. Grįžau su 
mintimi, kad visa, kas gera 
Amerikoje, mes galime pa
siekti ir gyvendami Lietu
voje, bet pasieksime nesu- 
m'ašinėdami, neatiduodami 
už tai savo sielos, savo 
įgūdžių gyventi, netapdami 
žmonėmis, kuriems vietoje 
sielos ir širdies — benzinu 
varomas motoras.

Nežinau, ar aš pakanka
mai aiškiai išreiškiau savo 
mintį' ir 'ar teisingai tu ją 
suprasi, mielas Antanai.

Žinoma, tu, tiek metų gy
venęs Amerikoje, gali nesu
tikti su tokiu mano požiū
riu. Tu, be abejojimo, ge
riau vertini amerikinį gy
venimą ir randi jame daug 
pranašumų. Šitokios tavo 
nuomonės aš nemėginu už
ginčyti. Aš tik pasakau sa
vąją. Ir aš džiaugiuos, kad 
aš tada nelikau Amerikoje, 
ir kad manęs ten nenubloš- 
kė karo audra. Aš esu gi
męs Lietuvoje ir tik Lietu
vai, ir aš turiu gyventi su 
savo tauta tiek jos varguo
se, tiek ir jos džiaugsmuo
se, jos darbuose ir svajonė
se.

Yra toks poetas Antanas 
Miškinis. Jis buvo skau
džiai nusikaltęs tarybinei 
santvarkai, jis buvo tos 
santvarkos priešas. Dabar 
jis laisvas, vėl kuria savo 
poezija. Neseniai buvo at
spausdintas jo - eilėraštis, 
kuri'ame yra toks posmas:
Gerai, kad aš neemigrantas,— 
Čia mano duona ir daina.

Šitaip jis pasakė ne tik sa-

Iš kur kilęs vardas 
“Mauzoliejus”?

Dabartiniu laiku garsiau
sias yra mauzoliejus Rau
donojoje Aikštėje, Maskvo
je. Jame guli Lenino ir Sta
lino palaikai. Yra ir kitur 
mauzoliejų.

Iš kur kilo toks pavadini
mas? Jis labai senas. 353 m.
pirmiau mūsų gadynės mirė 
Karijos karalius Mausolus. 
Jo žmona Artemisija savo 
vyro kūną palaidojo į spe
cialiai pastatytą palocių.

Taigi mauzoliejus parei
na nuo karaliaus vardo
Mausolus.

Karijos valstybė buvo 
šiaur-vakarinėje Anatolijo- i gi aus.’ai finansuoti Jungti- 
je (dabartinėje Turkijoje).jnių Valstijų bankai. Sako, 
Vėliau ją užvaldė Persija, 
Makedonija su Aleksandru 
Didžiuoju, Egiptas ir Ro
mos imperija.

SAKO, KAD APVOGĖ
RICHARDĄ NIKSONĄ
Bogota. — Kada vice-pre- 

zidentas Niksonas lankėsi
Kolombijoje, tai po ceremo
nijų apsižiūrėjo, kai jis ne
turi piniginės. Dingo apie 
$100 pinigais ir turistiniai 
čekiai.

Pasklydo gandai, kad būk 
Venezueloje buvo “sudary
tas planas Niksoną nužu
dyti”.

vo mintį. Jis pasakė mintį 
tūkstančių, kurie šiandien 
neemigrantai, gyvena savo 
žemėje, su savo tauta, eina 
kartu su ja, kopdami vis 
aukštyn, pasiekdami v i s 
naujus laimėjimus, įveikda
mi trūkumus ir skurdą.

Baisiai ilga parašiau laiš
ką. Tau nusibos ir skaityti. 
Gal ne viskas tau ir patiks. 
Bet aš taip galvoju, taip 
jaučiu ir taip kalbu.

Netrukus ketinu būti Pa
langoje, aplankysiu ir Stir- 
bavičius.

Linkiu tau, tavo dukterei 
ir žentui sveikatos ir viso
kių sėkmių. Būsiu dėkingas 
už laišką, jei vėl parašysi. 
Bučiuoju.

Tavo Antanas

Ruošiasi prie 
naujo biznio

Kada Egiptas sunaciona- 
lizavo Suezo Kanalą, tai 
anglų-francūzų kompanija 
pasiliko be biznio. Tuojau 
buvo seudaryta British 
Channel Tunnel Co., French 
Channel Tunnel Co. ir In
ternational Road Federa- 
tion. Tos kompanijos, sąjun
goje su Suez Canal Co., su
planavo prakasti tunelį po 
Anglų kanalu, tai yra, jun
giantį Angliją ir Francūzi- 
j‘L

Jau pagaminti planai. Da- 
lyvauja ir Amerikos inži
nieriai, nes darbą turės dau-

kad už metų laiko jau imsis 
darbo.

Anglų kanalas yra tik 
apie 20 mylių vandens plo
tis. Suprantama, kad tune
lis turės būti daug ilgesnis.

Pirmasis galvojo apie to
kį tunelį Napoleonas prieš 
150 metu. c

Mat, anglai 1805 metais 
nuskandino Napoleono ka
rinį laivyną Trafalgaro mū
šyje, tai jis norėjo Angliją 
pasiekti per tunelį.

Ar senos rašomosios 
metalinės plunksnos?
Rašomosios plunksnos, 

kurias mes naudojame, vi
sai jaunutės. Anglijoje pir
mąją rašomąją plunksną 
(metalinę) pasigamino tik 
1780 metais. Bet po to apie 
pusė šimto metų dar prabė
go pirmiau, negu ji rado 
pritarimo.

Jungtinėse Valstijose pir
mąsias rašomąsias plunks
nas pradėjo gaminti 1880 
metais. Pirm to jas įgaben
davo iš kitų’ ^alių.

■ Bet žąsies arba kitokios 
paukštės plunksnos rašy
mui jau buvo naudojamos 
prieš 4,000 metų. Todėl, ka
da matome senų laikų ra
šytojų portretus, matome 
ių rankoje ne metalines, bet 
žąsies plunksnas.

MŪSŲ MAISTAS IR CHEMIŠKI NUODAI
Jau nuo seniai dalis gy

dytojų kelia protestą prieš 
chemikalus mūsų maiste, 
Bet pelnagrobiai tą greitai 
užgniaužia. Pastaruoju lai
ku dienraštis “New York 
Post” patalpino ištisą eilę 
straipsnių, paremtų faktais, 
kaip chemikalai kenkia 
žmonių sveikatai. Čia pa
duosime trumpą sutrauką.

Mūsų maiste yna
> 550 chemikalų

U.S. Public Health sky
rius ir Food & Drug Admi
nistration turi faktus, kad 
prie maisto gaminimo, jo 
konservavimo ir paruošimo 
yra naudojama 550 skirtin
gų chemikalų ir dažų.

Vieni iš jų reikalingi, kad 
maistas ilgiau išsilaikytų, 
kiti, kad jis būtų “skanes
nis” ir “gražesnis”. Maisto 
gamintojai ir įrodinėja, kad 
visi tie priedai yra nekal
čiausi”. Ir blogumas yra ta
me, kad valdiškos įstaigos 
negali uždrausti tuos “pa
gražinimus” naudoti tol, 
kol nėra įrodyta, kad jie 
kenkia.

Gaidžių “kaklai” jau 
išromija vyrus

Kad buliai arba gaidžiai 
būtų ramūs, greičiau augtų 
į mėsą, tai juos išromydavo 
(kastruodavo). Bet mokslas 
daro greitą progresą. Pas
tarais keliais metais suras
tu jog vietoje juos romyti, 
ga/ima padaryti ra'miais 

chemikalų pagalba.
Užtenka’ gaidžiuko odą 

ant kakliuko prapjauti, 
įspausti po ja tik 15-kos mi
ligramų “diethsyFtibestrol” 
piliulę ir gaidukas bus ra
mus, kaip vištaitė, per aš- 
tuonias savaites. Sparčiau 
augs jo raumenukai ir rie
balai, nes “diethylstilbest- 
rol” yra moksliniai paga
minti moteriški hormonai.

Paukščių augintojai da
bar Amerikoje į metus lai
ko sunaudoja 100,000,000 tų 
piliukių.

Vieni daktarai, kaip Dr. 
R. K. Enders iš Swarth
more kolegijos, Dr. Carl 
Hartman iš Ohio Research 
Foundation Johnson & 
Johnson firmos, įrodinėja, 
kad jie tuos chemikalus iš
bandė ant žiurkių, kralikų, 
šunų ir surado, jog tos pi
liulės “vyrukus” padaro 
“moteriukėmis”. Jie sako, 
kad vyrai, valgydami gai
džiukų kaklus, nustoja vy
riškumo! Bet kiti įrodinė
ja, kad jie patys valgo to
kius gaidžių kaklus, o vie
nok tebesijaučią vyrais!

Kada tas dalykas atsidū
rė valdžios sveikatos sky
riuje, tai patvarkė, kad gai
džių pristatytojai nupiautų 
tas kaklo dalis, kur yra pi- 
liukė, nes būk chemikalai 
randasi tik kakle. Vienok 
nupjauti, kad ii; po colį, 
tūkstančius kakliukų, tai 
biznieriams nuostolis. To

dėl jie “gražiai” apeina įsta
tymus. Charles A. Herr
mann, Ney Yorko miesto 
Food & Drug Adm. inspek
torius, sako, kad vien 1950 
metais jis sulaikė 50,000 už
muštų vištų, nes buvo gai
džiukai su chemikališkais 
kakliukais.

Atrodo, kad vyrai turės 
atsisveikinti - su gaidžiukų 
kaklais, jeigu nenorės pa
virsti į “moteriškes.’
Gražūs saldainiai ir nuodai

Food & Drug Administ
racija yra legalizavus devy
niolika dažų maisto daly
kams. Tas spalvas turime 
saldainiuose, pyragaičiuose 
ir kitokiame maiste.

1950 metais Kansas City 
po “Halloween” susirgo 
daug vaikų, nes jie valgė 
gražiai nudažytus saldai
nius. 1955 m. po tos pat die
nos dar daugiau vaikų su
sirgo Boston, Mass.

Bet labiausiai Ameriką 
supurtė 1955 m., kada San 
Francisco mieste po kalėdi
nio parengimo 178 svečiai 
atsidūrė ligoninėse. Medici
nos tyrimai parodė, kad tie 
žmonės buvo užsinuodiję 
saldainiais ir kukurūzais, 
kurie turėjo “Orange No. 
1” ir “Red No. 32” dažų.

Apelsinus! (orange) 
dažo geltonai

Apelsinai, auganti Kali
fornijoje, yra geltoni, o 

Floridoje ir Texas valstijo- 
se-žali. Jeigu žmonėms tas 
būtų aišku, tai gal nereikė
tų apelsinus dažyti.

Floridoje ir Texas valsti
jose augusius apelsinus da
žo, rūlkydą'mi “Orange No. 1, 
No. 2, No. 3” geltonais ir 
“Red No. 32” dažais. Buvo 
įrodyta, kad tie dažai pavo
jingi žmonių sveikatai. Bet 
apelsinų augintojai turi da
ryti biznį.

11956 m. liepos mėnesį Ei- 
senhowerio valdžia leido 
jiems dar per trejus ’metus 
taip “rūkyti” -apelsinus, bet 
tuo pat laiku ieškoti nekal
tų dažų. Pusė laiko jau pra
bėgo, o apelsinų augintojai 
nekaltų dažų dar nesurado. 
Todėl dalykas jau eina į 
Aukščiausią Teismą, kuris 
turės išspręsti, ką daryti.

Įstatymai lėti, o 
mirtis skubi

Bet įstatymų gaminimo 
darbas eina lėtai, o jų pra- 
vedimas gyveniman dar lė
čiau. Gi liga prisimeta grei
tai. Daug daktarų įrodinė
ja, kad dažai ir chemikalai 
mūsų maiste yra kaltinin
kai vėžio, širdies ir kitokių 
ligų. . ; !

Kongrese yra keli tuzinai 
bilių prieš chemikalu8 ir da
žus, bet jų tvarkytojai sa
ko : kol biliai bus ištyrinėti 
ir apsvarstyti, tai prabėgs 
apie dešimt metų.

Kongresmanas Delaney, 

iš New Yorko valstijos, įne
šė bilių, kuris reikalauja, 
kad gamintojai pirm dėjus 
chemikalus į maistą, turi 
įrodyti Food & Drug Ad
ministracijai, jog jie ne
kenksmingi.

Jo bilių remia Dr. W. E. 
Smith, iš Englewood, N. J., 
vėžio ligų specialistas. Dak
taras sako: “Mūsų sveika
ta priklauso nuo maisto, ir 
tai tautos nelaimė, kada 
žmogaus virškinimo orga
nai paverčiami į chemikalų 
atftiatines rynas, idant pa
tenkinus prekybos pasiseki
mą.”

Mat, dabar maisto gamin- 
i tojai gali dėti chemikalus, 
! neįrodę jų nekenksmingu
mo.

Dr. Howard A. Rusk iš 
Osawatomie State Hispital, 
Kansas City, sako, kad 
maistas kaltas ir už neiš
pasakytą proto ligų skaičių. 
Jis sako, kad Jungtinėse 
Valstijose yra 16,000,000 
žmonių, kurie daugiau ar 
mažiau serga protiniai. Jis 
nurodė, kad 1957 metais 23- 
se valstijose 15 procentų 
žmonių sirgo protiniai, o vi
soje šalyje-----virš 11 pro
centų.

National Association for 
Mental Health raportavo, 
kad 1957 metais labai pro
tiniai sergančių ligoninėse 
buvo 54^,560 žmonių.

Didelis žmogaus 
atsparumas

Kaip gi žmonės,gyvena, 

jeigu jie susiduria su tiek 
daug sveikatai kenksmingų 
dalykų? Žinoma, kad ore 
yra daugybė bakterijų ir 
nuodų ant žemės. Mes jų 
gauname kvėpuodami, pa
liesdami daiktus gerdami 
vandenį ir valgydami mais
tą. Tai kodėl žmogus vis 
tiek tebėra gyvas?

Todėl, kad žmogus yra 
atparus, kad jis naikina vi
sokias bakterijas. Dažnai 
vienu savo nusičiaudėjimu 
jis užmuša daugybę bagte- 
rijų.

žmogaus oda tokia, kad 
saugoja jį nuo išlaukinių 
nuodų. Jeigu pasitaikė odą 
pradrėksti, tuojau iš žaiz
dos paplūsta kraujas ir 
plauja žaizdą. Jeigu pateko 
žaizdon nuodų ir aplinkui 
susidarė tinimas, ten prasi
dėjo tikras karas: nuodai 
stengiasi prasiveržti giliau, 
o šimtai žmogaus sargų, tų 
mažų “kareivėlių”, neleidžia 
priešui įsigauti. Todėl nie
kados nereikia spaudyti pa
tinimų aplinkui žaizdą ar 
spuogą, nes vietoje pašalinti 
blogą, galite tik savo apgy
nėjus sutriuškinti.

Virškinimo organai, tai 
svarbiausia dalis. Jie turi 
sutvarkyti, išdalyti maistą, 
kad žmogaus kūnas būtų 
papenėtas, aliejais aprūpin
tas, apsaugotas ir sutvir
tintas.

Dažnai kemšame maistą 
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su skuba, pamiršdami, kad 
burnoje dantys yra kaip tik 
tam, kad sukramtyti mais
tą. Atsitinka, kad pilvo “in
spektoriai”, apžiūrėję- tą 
maistą, trenkia jį atgal: 
“Šia tau! Šia tau!” Tada 
sakome: “Pilvas supyko.”

Ar žinote, kad mūsų pil
vas ir žarnos du kartus tiek 
pagamina syvų, kuomet mes 
pavalgome, kad tas valgis 
būtų tinkamai sudorotas! 
Tie syvai neutralizuoja ir 
sunaikina daugybę kenks
mingų elementų.

Bet jeigu vis tik į kraują 
prasiskverbia kenksmingų 
nuodų, tai tada kraujo “ka
reiviai” puola priešą ir su
naikina.

Bet jeigu jau žmogus pri- . 
rijo perdaug kenksmingų 
valgių, tai nei virškinimo 
organai, nei kraujas, nebe
gali apsiginti. Tada jau rei
kalinga išlaukinė medikalė 
pagalba.

Yra nuodų, kurie nepada
ro žmogui didelės žalos 
ūmai. Jie laipsniškai, po 
biskį, vis daugiau ir dau
giau kenkia, kol galų gale 
jau liga išsivysto.

Štai kodėl yra pavojingas 
tas maistas, kuris turi che
mikalų, kenkiančių žmo
gaus sveikatai.

Šis klausimas dažnai dak
tarų judinamas, bet biznio 
reikalai paima viršų ir bal
sai ’ už žmonijos sveikatą 
dingsta.

V. Sūnus



EUGENIJA TAUTKAITE

Takais takeli ais i didį kelią Rašo Pranas Duoba

(Tąsa)

Jis priminė, kad pirmą kartą su
sipažinome 1916 m., dar prieš revoliuci
ją, Dorpato studentu lietuviu susitikime 
su Petrogrado lietuviais moksleiviais 
Kronštate. Antrą kartą matėmės maž
daug prieš metus Dvinske. Dar pa
juokavo, kad keliavęs mano užbur
tais takais ir jie buvę 1 a i m i n g i. 
Papasakojau ir aš tada Baltrui Ma
tusevičiui ir Karoliui Požėlai savo kelio
nės nuotykius ir nelaimes, pasakiau vi
sa, ką buvo liepęs pranešti “Tėvas” (taip 
mes vadindavome Kapsuką), atidaviau 
atgabentuosius dokumentus. Draugai 
stebėjosi, kaip aš juos išsaugojau, nepa- 
mečiau. Jie patarė man po tokios ilgos 
ir sunkios kelionės porą savaičių pailsėti. 
Poilsio atsisakiau. Norėjosi greičiau 
dirbti. Karolis Požėla pasiūlė man imtis 
komjaunimo darbo. Mielu noru sutikau.

NAUJOJO DARBO PRADŽIA
Tuo metu Kaune jau buvo susikūrusi 

komjaunimo moksleivių kuopelė. Kuope
lės veikė ir kitose Lietuvos vietose: Ro
kiškyje. Vilkaviškyje, Marijampolėje, 
Šiauliuose. Lietuvos ir Baltarusijos 
Komjaunimo sąjunga turėjo savo Centro 
Komitetą. Iš jo narių Lietuvoje gyveno 
tik Juozas Greifenbergeris. Sunku buvo 
per pilietinio karo frontus palaikyti ry
šius su centru ir gauti nurodymus. Bū
tinai reikėjo, kad komjaunimas turėtų 
savo vadovaujantį organą čia pat, Lietu
vos pogrindyje, todėl Lietuvos Kompar
tijos Centro Biuras sudarė laikinąjį va
dovaujantį komjaunimo organą, Lietu
vos Komjaunimo sąjungos Centro Biurą. 
Jame dirbti paskyrė Juozą Greifenbcr- 
gerį, Liovą Šapira ir mane.

Juozas Greifenbergeris tuo metu bu
vo išvykęs į Vilnių pravesti organizaci-, 
nes komjaunimo konferencijos, iš ten tu
rėjo važiuoti į Berlyną, kur vyko Kom
jaunimo Internacionalo vykdomojo komi
teto posėdis (jis tuo metu buvo vykdomo
jo komiteto narys).

. 1920 metų pradžioje Kaune susikūrė 
pirmoji komjaunimo kuopelė., Jos orga
nizatoriai buvo Liova Šapira, Manė Cho- 
dosaitė, Tovka Tverje'TL kiti moksleiviai. 
Jie labai aktyviai vystė politinio švieti
mo, savišvietos darbą. Šioje kuopelėje 
buvo ir tokiu nariu, kurie vėliau beveik 
nedalyvavo komjaunimo judėjime. Jie 
buvo prie jo pritapę tik laikinai, revoliu
cinės situacijos įtakoje, naujų minčių 
pagauti.

Lietuvos Komunistų partijos Centro 
Biuras davė mums nurodymus tuojau 
užmegzti- ryšį su ta kuopele ir sušaukti 
jos susirinkimą. Karolis Požėla smulkiai 
apsakė mums tos kuopelės veiklą. Jie 
manė, kad joje dirbama neteisingai, — 
čia nesą nė vieno jauno darbininko.

“Komjaunimas — tai kovinė darbinin
kų klasės jaunimo organizacija, o ne 
šiaip sau savišvietos būrelis, todėl mūsų 
uždavinys pirmiausia užmegzti ryšį su 
ta kuopele ir jiems išaiškinti, kad, kol jų 
tarpe nėra nė vieno darbininko, mes jų 
negalime laikyti komjaunuoliais,” — aiš
kino Karolis Požėla.

Man buvo pavesta susirinkime pada
ryti pranešimą apie komjaunimo tikslus 
ir uždavinius. Tai buvo mano gyvenime 
pirmas toks rimtas pranešimas, ir aš la
bai jaudinausi. Pranešimui pasiruošti 
man padėjo Karolis Požėla. Liova Šapi
ra turėjo paskelbti, kad LKP Centro 
Biuras paskyrė Laikinąjį Lietuvos Kom
jaunimo Centro Biurą, ir išvardinti jo 
narius.

Tame susirinkime pasireiškė nesvei
kos tendencijos: kai kurie nariai, nepa
tenkinti, kad Lietuvos Komjaunimo Cen
tro Biuras paskirtas be jų žinios, kalbėjo 
apie komjaunimo savarankiškumą ir ne
priklausomą nuo partijos, — partija tik 
kontroliuojanti ir padedanti dirbti. Iš 
karto pajutome tą neteisingą kryptį, ku
rios laikėsi šios grupės “lyderiai” pvz., 
Tovka (Tverje). Mudu su Liova buvome 
tada dar jauni, neprityrę ir nelabai mo
kėjome atremti tokius teiginius.

Aš savo baigiamajame žodyje pasa
kiau, kad LKP Centro Biuras nepripa
žįsta tokios grupės, kurioje nėra nė vieno 
darbininko, nes komjaunimas—tai kovi
nė jaunųjų darbininkų organizacija, o 
ne šiaip sau savišvietos draugija. Tie 
Karolio Požėlos žodžiai buvo įsmigę į ma
no sąmonę ir padrąsino mane. Liova taip

Kančių keliais atgal tėvynėn ministerija šį g y 8 y t oJ o* 
Paškevičiaus išrastą įren
ginį rekomendavo masinei 
gamybai. * E. .

pat labai susijaudino ir pasiūlė: kas ne
nori, kad partija vadovautų, gali eiti 
sau, kur nori, žodžiu, pirmasis susirin
kimas pasibaigė labai audringai. Kai 
mudu viską išpasakojome Karoliui Po
žėlai, jis labai smarkiai kritikavo mane 
už baigiamąjį žodį, gerokai išbarė Liovą 
ir pasijuokė, kad mes išvaikėme savo ma
ses ir likome “generolai be armijos/’ Bet 
vis tik jis ir pagyrė mus, kad nutarėm 
užmegzti ryšius su darbininkais, kad vi
sus kuopelės narius įpareigojom kuo 
greičiausiai vykdyti šį nutarimą.

Tai buvo nelengvas uždavinys.. Pir
mutiniai to darbo griebėsi Manė Chodo- 
saitė ir L. šapira. Šapira laukdavo prie 
fabriko vartų ir, kai jauni darbininkai 
eidavo iš darbo, imdavo juos kalbinti, 
klausinėti, kaip jie gyvena, kiek uždirba, 
kiek valandų dirba. Kartais jam pavyk
davo surinkti šiek tiek žinių mūsų spau
dai, bet būdavo ir taip, kad darbininkai 
varydvao jį šalin, laikydami šnipeliu, o 
kai kada net grasindavo j a m duosią į 
sprandą, jeigu nepatiksiąs jų ramybėje. 
Bet Liova buvo labai atkaklus ir sakė vis 
Hek ateisiąs vėl su jais pasikalbėti. Kai 
jis atnešė atsišaukimų ir pirmąjį mū- 
sų“Jaunojo komunisto” numerį, darbi
ninkai juo patikėjo. Jis paskyrė vietą 
susitikimui ir pravedė pirmąjį darbi
ninkų komjaunimo kuopelės posėdį. Taip 
buvo sukurta pirmoji darbininkų kom
jaunimo kuopelė. Jos nariai buvo: Ra
polas čarnas, Aizikas Lifšicas- (žuvęs 
Didžiojo Tėvynės karo metu kautynėse 
prie Oriolo), Vulfas šimensas (dabar 
gyvena Vilniuje) ir kiti.

Šį darbą dirbti stengėsi padėti mums 
ir J. Kubickis, kuri sturėjo didelę įtaką 
Kauno darbininkams, ne tik geležinkeli
ninkams, bet ir kitiems. Jis tuo metu 
gyveno i}* dirbo Kaune.

Prisimenu tokį nuotykį. J. Kubickis 
žadėjo man atvesti jaunus darbininkus, 
kurie pareiškė norą būti komjaunuoliais. 
Susitarėme susitikti prie Nemuno.

Buvo puikus, saulėtas sekmadienis. Ne
munas plaukė ramiai, lyg užsimąstęs. 
Nuo kalnelio iš tolo pastebėjau prie pat 
vandens Kubickį ir dar du jaunuolius, 
kurie metė meškeres ir vis dairėsi į ša
lis. Kubickis žiūrėjo į vandenį ir ne
davė man sutarto ženklo. Buvome susi
tarę, kad jis atsisuks nuo upės ir pakels 
dėžutę su kirminiukais, tada aš galėsiu 
prieiti prie jų. Nusileidusi nuo kalnelio, 
paėjėjau kiek taku ir pasirodžiau jiems, 
bet Kubickis vis nėatsisuko. Aš praėjau 
pro juos ir atsistojau kiek toliau, žiūrė
dama į Nemuną. Maniau, gal jis nepa
stebėjo manęs. Vėl sugrįžau atgal, bet 
ženklo negavau. Netekusi kantrybės, nu
sileidau prie pat vanden-s ir priėjau prie 
meškeriotojų. Kubickis net paraudo iš 
pykčio ir, neatsisukdamas į mane, tyliai, 
bet griežtai pasakė:

—Mus seka, bėk!..
Bet bėgti jau buvo vėlu. Prie meške

riotojų priėjo kažkoks ponaitis.
—Kiek norite už tas dvi žuveles?—pa

klausiau vaikinus.
Jie atsakė, kad neparduoda, o meške

rioja sau. Aš prašiau, kad parduotų, ir 
derėjausi su jais. Šnipas klausėsi ir dai
rydamasis nuėjo į kitą pusę. Aš patrau
kiau įkandin jo, o vėliau staiga pasukau 
atgal ir įkopiau į kalną. Už medžių ma
čiau, kad šnipas grįžo ir vis sekė meške
riotojus.

Taip ir nepavyko pirmas susitikimas 
su tais vaikinais. Tačiau kitą sekmadie
nį prie Neries manęs laukė jau keturi 
jaunuoliai. Kubickis nesirodė, o anie du 
meškeriotojai buvo jau mane įsižiūrėję 
ir pažinę pakvietė į laivelį. Nuplaukė
me valtele už Kauno ribų ir pradėjome 
pirmąjį naujos komjaunimo kuopelės su
sirinkimą.

Tuo pat metu Kaune susikūrė dar 
viena darbininkų komjaunimo kuopelė. 
Vėliau paaiškėjo, kad ta kuopelė anks
čiau gyvavo, bet negalėjo užmegzti ry
šių su partija — ji veikė giliai pogrin
dyje. Liova atkakliai eidavo prie fabri
kui ir dirbtuvių vartų ir vis kalbindavo 
jaunus darbininkus. Kai kurie iš 
jų jau pradęjo apsiprasti ir nebe- 
v a rydavo jo nuo savęs,-— taip 
jis ilgainiui ir suartėjo su darbi n im 
kais. Kai Liova įteikė jiems atsišauki
mą ir pirmąjį “Jaunojo komunisto” nu
merį, jie tapo savais žmonėmis.

(Bus daugiau)
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bėgti. Netrukus buvo sulai
kytas traukinys, iš kurio ; 
pasipylė šūvių salvės. Vieni 
Krito nuo šūvių, o iš, likusių 
gyvųjų, atskaičius iš eilės 
kas desimtą, čia pat prie 
traukinio buvo sušaudyti.

Mane, kaip sunkiai su
žeistą, į krūtinę, paguldė į 
Kauno Raudonojo Kryžiaus 
ligoninę. Pasveikęs vėl pa
tekau į tą patį Pravieniškių 
pragarą, kur kartu su ki
tais likimo draugais, alka
nas, parazitų graužiamas, 
hitlerininkų mušamas, vil
kau sunkų jungą. Taip išse
ko jėgos, taip mus iškanki
no, kad mes jau nieko nebe
laukėme, nieko nebijojome, 
net... mirties Slinko praga
riškai baisios ir nieko vil
tingo nebežadančios, mūsų 
vargo bei moralinių kančių 
dienos... Jokių žinių iš fron
to, jokių iš “laisvėj” gyve
nančių pranešimų... Tik vis 
dažniau ir dažniau pradėję 
rodytis mūsų padangėje, ta
rybiniai lėktuvai mums 
priminė, kad hitlerininkų 
frontas — pralaužtas ir jie 
traukiasi į Vakarus...

11944 metų birželio mėnesį 
pro mūsų lagerio spygliuo
tas vielas pradėjo prasi
skverbti linksmesnių žinių: 
artėjo frontas. Buvom gir
dėję gandų, kad artėjant 
frontui, mus visus sunai
kins vietoje arba išveš į 
vakarus. Taip ir įvyko. Mes 
atsidūrėme Prancūzij o j e. 
Čia teko dirbti kasyklose. 
Vėliau patekau į Vokietiją.

Į Tėvynę
Kartą per draugus para

šiau tarybiniam konsului. 
Nors kol tai pasiekiau, tu-’ 
rėjau pakelti daug pašity- l 

kės orą, ieškodami karinių čiojimų, paniekinimų ir 
priešo objektų! Nardė ir vargo.
apie mūsų ešaloną, bet... jo 
neapšaudė! Mes laukėme, 
kada sustabdys traukinį ir 
lieps sugulti mums ant že
mės, iš kur mes galėsime pa
bėgti, bet apsivylėme. —- 
garvežys skubėjo į vakarus!- 
Tada mums pavyko atplėšti 
vienas vagono duris. Nesu
laukę, kad šiek tiek sulėtin
tų greitį, apie 20 žmonių iš- 
šokom iš vagono ir leidomės

1943 m. mane prievarta 
paėmė į hitlerininkų armiją 
ir išvežė į Rygą. Kadangi aš 
nesiryžau kovoti jų eilėse, 
pabėgau... Tačiau neilgai te
ko džiaugtis “laisve”, nes 
Šiaulių o s e žandarmerijos 
agentai vėl suėmė ir, skau
džiai sumuštą, nuvežė į 
Pravieniškių kalėjimą....

Iš prižiūrėtojų elgesio ju
tome, kad kažkas greitai tu
ri įvykti! Jie kažką mums 
ruošė, nes suniurzgę bėgio
jo ten ir šen, garsiai far- 
fliuktuodami vieni kitus, o 
kalinius, pasipainiojus i u s 
jiems netikėtai po kojomis., 
mušė šautuvų buožėmis.

Pagaliau mus visus suri
kiavo... Stovėjome visi mir
tinoje tyloje; nei kalbėtis, 
nei dairytis mums neleido. 
Atrodė, kad uždraus ir... 
garsiai alsuoti! Širdims 
plakti.!

Vilties įprošvais teles
Kadangi neliepė mums 

pasiimti jokių darbo įran
kių, mes spėliojom, kad at
ėjo pati baisioji, pati rūsčio
ji atsisveikinimo valanda— 
arba mus sušaudys, arba iš
trems iš Tėvynės... Bet kada 
mus sugrūdo į vagonus, šiek 
tiek lengviau atsidusom.

Tačiau palikti Tėvynę, pa
likti savo šeimas, palikti ar
timuosius, su kuriais kartu 
gyvenome, kuriuos mylėjo
me, taip pat nelengva...

Mūsų ešalonas sujudėjo 
vakarų kryptimi... Gniaužė
si pagiežos kumštys, ilge
siu plakė širdys... Ir štai, 
laiminga akimirka: prava
žiuojant pro Kazlų-Rūdą, 
skardžiai sukaukė pavojų 
skelbdamos sirenos. Tarybi
niai naikintuvai raižė tėviš-

Tarybinis Konsulas mane 
labai nuoširdžiai priėmė, 
davė pinigų apsimokėti sko
lom, apmokėjo už viešbutį, 
ir pasirūpino, kad aš kartu 
su 15 likimo draugų pasiek
čiau savo mielą ir brangią 
gimtąją šalį, kur aš vėl jau
čiuos tikru žmogumi ir lais
vu piliečiu.
Lietuva, Kaunas, 
Lenino pr. 4—3.

Žinios iš Lietuvos
Vieno instituto mokslininkių 

tarptautiniai ryšiai
VILNIUS.—Glaudus kū

rybinis bendradarbiavimas 
užsimezgė t a r p Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos 
Biologijos instituto ir Če
koslovakijos R -e s p U bl ikos 
Slovakijos Mokslų akademi
jos Helmintologijos institu
to mokslinių bendradarbių. 
Abu institutai siekia bend
romis jėgomis surasti efek
tyvias kovos su fascelioze—• 
sunkia gyvulių liga — prie
mones. 'Lietuvos mokslinin
kai taiko draugų čekoslov^- 
kų paruoštą fasceliozės ty
rimo metodą. Pabaigus ty
rimus, grupė Biologijos ins
tituto mokslinių bendradar
bių nuvyks į Čekoslovakiją, 
kur kartu su Slovakijos 
Mokslų akademijos Helmin
tologijos instituto moksli
ninkais apibendrins tyrimų 
rezultatus ir paruoš kovos 
sū fascelioze priemones.

Plečiasi Biologijos institu
to mokslinių bendradarbių 
ryšiai ir su kitų šalių moks
lininkais. Instituto parazi
tologijos laboratorijos vedė
jas M. Bablanskaš dalyva
vo mokslinėse konferencijo
se Lenkijoje ir Čekoslova
kijoje Baltijai tirti.

’ Lietuvos moksli ninkai 
sistemingai keičiasi moksli
niais straipsniais su drau
gais vengrais, lenkais, če- 
koslovakais. Užmegztas su
sirašinėjimas su Vokietijos 
Demokratinės Respublikos, 
J u go slavijos, Prancūzijos 
mokslininkais.

Naujos statybos rajone
UTENA. — Antrajame 

šių metų ketvirtyje rajono 
centre bus atiduotas naudo
ti naujas mūrinis šešių bu
tų namas. Dabar čia den
giamas stogas. Dedami pa
matai dvylikos butų gyve- 
najam namui, kurį numato
ma pastatyti iki Didžiojo 
Spalio 41-jų mėtinių.

Šiais metais rajono vyk
domasis komitetas išskyrė 
32 žemės sklypus individu
aliems statytojams. Dabar 
nuosavus namus statosi 45 
miesto gyventojai.

Numatyta išplėsti rajoni
nę ligoninę, pristačius ant
rąjį aukštą. Vietų Skaičius 
bus padidintas 50-čia lovų.

Naujausia aparatūra bus 
aprūpinti fizioterapijos, 
rentgeno kabinetai, chiru- 
ginis bei kiti ligoninės sky
riai ir poliklinika.

Basanavičiaus gatvėje 
bus pastatytas trijų aukštų

namas, kuriame bus įreng
ta valgykla, restoranas ir 
rajono vartotojų koopera
tyvų sąjungos kontora.

Sudeikių miestelyje Alau
šo ežero krante bus pasta
tyti Kultūros namai su 300 
vietų žiūrovų sale. Jie ap- 
t a r n 'a u s “Kureišiškių,” 
“Sudeikių,” “Juškėnų” ir 
“Stumbrio” kolūkius. Kul
tūros namai statomi taip 
pat Tauragnų miestelyje.

GYDYTOJO 
PAŠKEVIČIAUS 

IŠRADIMAS
Vilnius

Mindaugo gatvė, Nr. 30. 
Prie namo kalbanti iškaba 
skelbia, kad šiame nedide
liame, vieno aukšto namely
je yra Vilniaus miesto III 
ligoninės filialas. Čia dir
ba šios ligoninės radiologi
jos kabinetas.

Neseniai laiškininkas šio 
kabineto vedėjui gydytojui 
Vytautui Paškevičiui atne
šė laišką. Išradimų ir at- 
radimų komitetas prie 
TSRS Ministrų Tarybos 
laiške pranešė, kad gydy
tojui pripažintos išradėjo 
teisės už jo sukonstruotą 
įrengimą ampulėms (am
pulė: aklinai užtaisytas 
vaistų indelis) su radioak
tyviais skysčiais atidaryti 
ir išpilstyti gydymui rei
kalingomis dozėmis.

TSRS Sveikatos apsaugos

ORGANIZUOJAMAS 
PSICHOLOGŲ D—JOs 
SKYRIUS LIETUVOJE
VILNIUS. — Prie švieti

mo ministerijos organizuo
jamas Psichologų draugijos 
Lietuvos skyrius. Sudary
tas organizacinis komitetas, 
į kurį įeina 7 Vilniaus 
V a 1 s t y binio V. Kapsuko 
vardo universiteto ir Vil
niaus pedagoginio instituto 
moksliniai darbuotojai. Or
ganizacinio komiteto pirmi
ninku patvirtintas A. Gu
čas.

Iš LIAUDIES 
DEMOKRATUOS 

ŠALIŲ
ŠIAULIAI. — Lietuvos 

magistralės Šiaulių apygar
dos siauriesiems geležinke
liams aptarnauti iš Čeko
slovakijos Liaudies Respub
likos atsiųsti keturi šilum
vežiai. Jie išvysto daugiau 
kaip 50 kilometrų greitį per 
valandą ir gali praeiti 400 
kilometrų, nesustodami 
pildyti kuro atsargų. Maši
nisto būdelė pilnai automa
tizuota. Radviliškio vagonų 
depui iš Lenkijos Liaudies 
Respublikos atsiųstos nau
jausios konstrukcijos stak
lės.

Didysis Lietuvą Piknikas

BOSTONO 
APYLINKĖJ

LIEPOS
JULY 4

MONTELLO 
MASS.

BUS DAUG 
SVEČIŲ

Baltimore, Md.

Didysis Lietuvių piknikas spau
dos paramai jau rengiamas. Pla
nuojama sudaryti gražią rpogra- 
mą ir ruošiamasi patiekti sve
čiams egro maisto. Svečių lauk
sime iš arti ir toli.

Piknikas įvyks penktadienį, liepoS. 
4-tą d., pradžia 1-mą valandą po-'"** 
piet. įžanga 50c. Geras orkest
ras šokiams. Atsilankykite ir pasi
linksminkite skaitlingoje sueigoje.

Spaudos piknikas bus laikomas 
gražiajame pušyne, Lietuvių Tau
tiško Namo Parke, Winter St. ir 
Keswick Road, Montello, Mass. 
Išsikirpkite antrašą, kad nereiktų 
klaidžioti važiuojant į pikniką.

ii r

Visuomet Bostono apylinkėj 
tono apylinkėj spaudės pikni
kuose būna daug svečių iš to
limesnių miestų. Jų bus ir šie
met . Taigi būkite ir jūs, pasi- 
matykite su daugeliu malonių^ 
svečių.

ii

Pasilinksminimas

LAISVES PIKNIKAS
Rengia ALDLD 25 kp.

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. 4

Genas orkestras įžanga 75 ę.



I MONTREAL, CANADA
^TRUMPAI APIE VISKĄ Daroma išvada, kad žmo-l 

gaus organizmui reikia la
bai mažai druskos.E. Urbonavičienė turėjo 

operaciją Victoria ligoni
nėj. A. Milakienė turėjo! T. IA TA __
operieja General ligoninėj.! ^llIįs
V. Vekterienč susižeidė ko-’Pr,kl!'Ui?(’ Ro>'al Edward ir 
ja, gydosi Maiseneauve li-lnOya' Victoria ligoninėms, 
imninėie K Ronšienė !)V.Iraportuoja kad plaučių ve- 

izys per 15 pastarųjų metų 
' padidėjo virš 500 procentų, i

Anot jo, jei tokiu tempu 
ši liga plis, tai 1975 metais

Ištekėjo I. Ališauskaitei kas trečias asmuo sirgs 
už G. Levinsko. Vestuvės! plaučių vėžiu.
buvo La Salle Golf Klube.! Nuo 1950 metų Royal Ed- 
Jaunieji medaus

(losi namie.

sveikti.

Miami, Fla.
Žinelės

Prieš pusmetį laiko mies
to majoras per vietinę spau
dą paskelbė, kad busuose 
segregacija yra panaikinta, 
ir negrai gali atsisėst bile 
kur. Man tankiai prisieina 
važiuot busu į miestą ir aš 
pastebėjau, kad visi negrai 
eina sėstis į užpakalines sė
dynes, kaip ir pirmiau, pa
skirtas negrams. Matyt, jie 
taip daro iš seno papratimo. 
Bet pereitą savaitę pastebė-

A. Subačiute ištekėjo už

bo tikrai nų svetainėj. Jau 
nieji medaus mėnesiui išvy

mėnesiui I ward ligoninėj buvo pada- 
i ry operacijos ant plaučių 
500 ligoniu ir visos buvo O v
pasekmingos, kadangi laiku 
buvo atkreipta atyda.

Abiejų vestuvės buvo la
bai šaunios.

Linkiu jaunavedžiams lai
mės naujame gyvenime, o 
Ališauskams ir Subačiams 
susilaukti gražių ir sveikų 
anūku. 4.

Dvylika aliejaus kompa
nijų siūlo valdžiai, kad ties
tų vamzdį iš Edmontono į 
Montrealą, kuriuo būtų pri
statomas aliejus Montrealo 
aliejaus apdirbimo įmo-

rai į busą, trys užsimokėję 
fėrą, nužygiavo atsisėst į 
užpakalines sėdynes, o ket
virtas atsisėdo į priešakinę 
sėdynę šalia baltos moters 
su balta suknele. Bušo šofe
ris nieko nesakė, reiškia, 
viskas O.K. Ir prie geriamo 
vandens segregacija yra 
naikinama — iš to paties 
krano gali gert negrai su 
baltais.

nėnis.

šešios katalikų mokyklos, i 
kurių mokytojai streikavo 
nuo kovo 10 dienos, pradės 
mokyti, nes gavo paskolą 
$10,000 ir sumokės' moky
tojams algas.

Kuomet avažiavo Moiseje-I

su Genovaite Mikalaus-

sėjo mėnesį.

vo šokėjai ir muzikantai 
Montrealą, buvo tokių, 
tie nesiskubino įsigyti 
kietų. Už tai tie, kurie

West Mount policija p ra 
ku- jnešė, kad turi būti visi šu- 
ti- nes pririšti. Už palaidą šu-

ne
turėjo tikieto iš anksto, tu-į $40.

n į 'reikės mokėti pabaudą

S u r i n ko M on t rea. liet is

Philadelphia, Pa.
Dovanos iš tarybinės 

Lietuvos
Siuntėme ir dar tebesiun- 

čiame iš Amerikos į Lietuvą 
dovanas artimiems 
nėms. Bet dabar

Vieną vakarą teko apsi
lankyt Lietuvių Piliečių 
Klube, kuris randasi po nu
meriu 3655 N. W. 34th St. 
Įsigėrus po vieną kitą vod- 
kos ant drąsos ir pasikalbė
jus su klubo nariais, paaiš
kėjo: Klubas turi savo na
mą. su sale, baru, virtuve. 
Klubas išbudavotas prieš 
penkerius metus, lėšavo 
apie 25 tūkstančius dolerių. 
Pinigus, skolino po 8 tūks
tančius dolerių Naujokaitis 
ir Noris. Dabar paaiškėjo, 
kad visa skola atmokėta, li
ko tiktai šėrininkam skola 
apie 9 tūkst. dol. Biznis ei
nasi labai gerai, klubo ver
tė pašokusi dvigubai, žino
ma, kylant kainom.

jau 
ir iš

gimi- 
yra 
Lie-

Chicago, III.
Užmušė lietuvis lietuvį
Arthuras Rinkus, 16 me

tų, važiavo motociklu. • Pri
važiavęs prie 38 gatvės ir 
Emerald, pasukęs galvą pa
žiūrėti, ar netoli yra kitas 
auto, nepastebėjo, kaip už
važiavo ant . Juozo Klimo. 
Klimui buvo nutraukta ko
ja. Jis, nuvežtas į ligoninę, 
mirė. Vaikinas areštuotas.
Chicaga konvencijų miestas

Šiemet Chicagojė įvyks 
daugiau konvencijų negu 
kada nors praeityje nuo 
1933 metų, kada čia įvyko 
pasaulinė paroda — Cen
tury of Progress. Šiemet 
Chicagojė įvyks 1,037 ma
žos ir didelės konvencijos. 
Delegatų jose bus 1,288,- 
000. Labai dažnai, sykiu su 
delegatais, atvyksta ir jų 
šeimos.-

Chicagą kasmet aplanko 
milijonai turistų. Delega
tai ir turistai palieka Chi- 
cagoj didžiausias sumas pi
nigų. Spėjama, kad šiemet 
jie išleis Chicago j apie 800 
milijonų dolerių.
Tarybų Sąjuiigos stipruoliai 

išėjo laimėtojais
Pirmadienį, gegužės 12 d., 

Chicagos amfiteatre, kuris 
randasi 42 ir Halsted Sts., 
buvo rungtynės tarp Tary
bų Sąjungos ir JAV stip
ruoliu.

Tarybiniai stipruoliai lai
mėjo 6 vietas prieš ameri
kiečius ir tik 7-a lengvo svo
rio vėtą laimėjo izraelietis 
imigrantas L Berger.

Matomai, toks pralaimė
jimas buvo nesmagus ir 
mūsų didžiųjų laikraščių 
reporteriams, nes jie veik 
visą reikalą “tyliai” pralei
do. Koresp.

Darbininkų Sveikata
J. J, Kačldaučius, M. D.

SKYDINRĖS IR KITOS 
VIDINĖS LIAUKOS

Apie liaukas visiems tekda
vo girdėti. Gal daug kas ir 
apsimiršo, tai pravartu bus 
čia nors trumpai paminėti. Vi
dinių išskyrų liaukos — endo
krininės liaukos — viso orga
nizmo šeimininkės. Net i? 
protą ir visą žmogaus išvaiz
dą ir jo gabumus nustato tos 
stebėtinai galingos liaukos.

Skydinė liauka — viena iš 
tų pačių vyriausiųjų organiz
mo valdovių. Ji kontroliuoja 
žmogaus ūgi, organų veikimą, 
vidurių veikimą, virškinimą, 
odos, akių išvaizdą ir visą ei
lę organizmo prievolių. Tai 
perilga istorija, tai lai bus 
gana šiam kartui tik tiek už
siminti, kad, žmogui einant 
senyn, šita liauka apydažniai 
esti apsilpusi. Nebeleidžia pa
kankamai savo sunkos į krau
ją, tai iš to ima atbukti visa 
eilė žmogaus gabumų, pojū
čių, fizinių ir protinių bei 
dvasinių poreiškių.

žmogaus raumenų sistema 
nustoja pirmesnio įprastinio tą
sumo ir miklumo. Nervai pa
sidaro aržesni, greičiau įsikir- 
šina. žmogaus patvarumas ir 
gabu'mas susikaupti ties kokiu 
darbu darosi menkesnis. At
mintis trumpesnė, užeidinėja 
u ž si mirsimas, išsiblaškymas. 
Skaitai knygą ir greit daug ką 
užmiršti. Bendras paskuba
mas menkesnis. Rodos, kad 
tavo jausmų organai nebesui- 
nia daug ko iš tave supančios 
aplinkos.

Keičiasi bendra nuotaika,

Laiškas iš Lietuvos

ne- 
re i-

pa-

savijauta, žmogus labiau lin
kęs nuošaliau kur laikytis, 
net ir vengdamas susitikimų 
su draugais bei pažįstamais. 
Kokie didingi vaizdai arba 
galinga žavinga muzika 
bepasiekia tavęs, kaip 
kiant.

Ir fizinė išvaizda kiek
kinta. Pastorėja tūli kaulai. 
Veidas atrodo lyg grubesnis 
ir bukesnis, be pirmesnio iš
moningumo. Nuovargis grei
čiau įveikia...

Sakytum, kad tai bendrai 
senatvės arba senėjimo ženk
lai. Bet nebūtinai tai taip yra. 
Pragyventų metų skaičius ne
esti proporcijoj su šitokių 
simptomų atsiradimu ir jų žy- 
mumu. šitokiais atvejais kal
tininkė esti apsilpusi skydinė 
liauka. Ir labai dažnai daly
kai pakrypsta gerojon pusėn, 
kai tokiam subjektui gydyto
jas priskiria, greta jodo lašų,’ 
dar ir skydinės liaukos nedi
delėm dozėm. Sakysim, thy
roid gland 1712 gr. arba % 
gr. ar <4 gr. . Po vieną kas
dien. Tatai atpildo liaukos 
trūkumą ir pagyvina visą 
ganizmą.

gyvens lietuvių laudies šir
dyse.

Šiais metais Pirčiupyje 
bus pastatytas paminklas 
fašistų budelių sudegin
tiems tary b i n i a m s žmo
nėms. Artimiausiu metu 
ten bus pradėti statyti šeši 
vienbučiai 
mai, kurie 
blausiai, nukentė j u s i e m s 
nuo vokiškųjų fašistinių 
okupantų kaimo gyvento
jams.

Netoli paminklo išauga 
gražus dviejų aukštų pa
statas. Tai bus mokykla- 
muziejus. Pirmame aukšte 
bus mokykla, muziejus ir 
biblioteka, o antrąjį — už
ims mokytojų ir bibliotekos 
darbuotojų butai.

Naujas Pirčiupio kaimas 
bus elektrifikuotas.

enamieji na- 
i perduoti la

*

or-

Iš Lietuvos
PIRčIUPIO KAIMO 

TVARKYMAS

įėjo grįžti namo nuo sve
tainės durų.

Turiu prisipažinti, kad ir! 
aš buvau lėtųjų tarpe. Už 
tai ir negaliu nieko pasaky
ti apie pačius šokėjus. Bet 
iš buvusių girdėjau gerą 
nuomon. Taipgi komenta
torius Walter O. Hearn 
Montrealo Star’ėje sako,
kad sekėjai sumusė mitą, * gaunama dovanų 
būk rusai yra atsilikusi ša-jįUVos.

Mrs. Toleikienė 
sesers sūnaus gavo knygą 
iš 1955 metų Dainų šventės, 
įvykusios liepos 17—23 d.d. 
Vilniuje, ryšium su Tarybų 
Lietuvos 15-metinėmiš. Pui
ki knyga. Pilna jaunimo pa
veikslų ir įvairių šokių, su 
paaiškinimais apie iš kiek
vieno rajono dalvaujantį 
jaunimą.

Šių žodžių rašytoja gavo 
nuo brolio iš Panevėžio 
knygą, rašytojo kunigo 
Maironio Rinktiniai raštai, 
du tomu, išleista Vilniuje 

. 11956 metais.
Utikoje gyvenantis mano 

giminaitis iš Vilniaus nuo 
sesers sūnaus gavo audinių, 
piniginę su Vilniaus Gedi-

M. Meehan, 66 metų am- 
. Aaus našlė, paralyžiuota, 
* nekurį laiką buvo ligoninė

je, bet ana diena išvarė na- 
mo, nes vietos prireikė ki
tam.

Kadangi ji buvo įsiskoli
nusi krautuvei už maistą 
$68.00, tai jos baldai buvo 
atiduoti pardavimui iš var
žytinių. Bet jai prašant 
buvo duota jai teisė atpirk
ti bėgyje 10 dienų. Žmonės 
suaukojo jai $90.50.

53,999 Kvebeko provinci-l 
jos farmeriai skolingi val
džiai $154,652,095.

Aluminum Company of 
Canada atleido iš darbo 
500 raštinių tarnautojų ir 
.formanų, jei negaus dau
giau užsakymų.

Per praėjusius 4 mėne
sius Montrealo užsidarė 
247 bizniai, nes negalėjo iš-

jo nuostolių.

nuo savo

Miamės Lietuvių Socialis 
Klubas taipgi nesnaudžia, 
nes gegužės 11 d. buvo su
rengęs Motinos Dieną. Dar
bavosi didžiumoj vieni vy
rai. Dalyvių buvo apie pus
šimtis. Klubo pirmininkas 
pasakė “spyčių”, bet kalbė
jo ir kiti klubo nariai ir mo
tinos. Vyriausia mamyte 
pripažinta Marijona Meiso- 
nienė. Jai prisegta gėlių 
puokštė, ir dovanėlė suteik
ta. Ir antrai mamytei buvo 
prisegta gėlių puokštė, bet 
jos pavardės nepatyriau, 
nes netikėtas šturmingas 
lietus su perkūnija užklupo, 
turėjome išbėgiot iš parko 
kas sau apie trečią valandą. 
Tai pabaiga buvo neperge
riausia.

Gyvenant saulėtoj Flori
doj dvyliktus metus, per

mino pilies atvaizdu ir pa- t;l laiką daug kas atvažia-
rašų, pinigų pavyzdžių ir 
grybų.

Pasirodo, kad ten /mo

I vo pas. mane pasisvečiuot, 
pasikalbėt. Mielai suteikda- 
vom nakvynę pas save ir ki

nės dirba ir nebadau ja. Lai- [ur pas lietuvius, ir aprody-
kui bėgant Tarybų Lietuvos į 
šmeižikams liežuviai nusi
dėvės, nebetikės jiems, žmo
nės nė tie, kurie buvo jų 
suvedžioti.

5,000 miesto darbininkų 
pakėlė algas 16 centų i va-j 
landa. Dabar minimum bus 
$1.44 i valandą ir trys sa
vaitės apmokamu atostogų.

Derybas vedė ČLC.

Dr. W. C. Alvares rašo, 
kad tyrinėjo aukšto kraujo 
spaudimo priežastį ir atra
do sekančius davinius:

581 asmuo valgė sūriai. 
Iš jų rasta su aukštu krau
jo spaudimu 61. Kita gru
pė 630 asmenų valgė neper- 
sūriausiai. Iš jų rasta su 
aukštu kraujospūdžiu 43. 
Trečia grupė iš 135 asmenų 
vartojo druskos labai ma- 
ž^įi. Iš jų tik vienas rastas 
^u aukštu kraujo spaudimu.

Smagi žinia, kad Phila- 
delphijos pažangiečiai ren
giasi važiuoti į Baltimorės 
draugų rengiamą pikniką. 
Jis įvyks birželio pirmą die
ną. Tai bus smagus susiti
kimas su gerais draugais, 
nors sykį per metus bend
rai ir smagiai laiką praleis
ti. Tad, kas tik galite, ruoš
kitės birželio 1-mą patekti 
į piknikan keliauninkų bu
są. Rengėjai vėliau praneš, 
iš kur busas išeis.

Iki pasimatymo piknike, 
Baltimorėj!

P. Valantiienė
-------------- . v

Paramus, N. J. — New 
Jersey valstija turi geriau
sius automobilių kelius.

davau miestą. Apsistojus 
viešbutyje to negalima gau
ti, nei draugiškai lietuviškai 
pasikalbėt. Ir ateityje mie
lai sutinku bile draugą 
draugiškai pasitikt savo 
mieste.

V. J. Stankus

Daugiau įvairių parengi* 
mų Laisves naudai.

5 pusi.—Laisve (Liberty)- Antnadien., gcg. (May) 20, 1958
• I B

Worcester, Mass.
susirinkimo

12 d. gegužės
susirinkimas buvo 

skaitlingas ir visi draugiš
kai diskusavdme mūsų 
kp. veikimo kalendorių. 
Štai jis: Išrinkta du delega
tai į L.L.D. suvažiavimą — 
J. Jaškevičius ir P. šušas. 
Nutarta surengti pirmą pa
vasarinį pikniką Olympia 
Parke 25 gegužės. Čia li
kos išrinkta šauni pikniko 
komisija ir darbininkai, kad 
svečiai, atvykę į gražųjį 
Olympia Parką, galėtų pra
leisti gražiai laiką 
giai pasisvečiuoti.

Gegužės 20-21 
įvyks “rummage
tai bus visko išpardavimas 
po numeriu 103 Sūmmer St. 
Nepamirškit dalyvauti.

Kadangi Laisvės metinis 
piknikas įvyks 4 d. liepos 
Montello Tautiškame Parke, 
tai prie šio pikniko jau yra 
ruošiamasi. Čia draugas 
Skliutas išdalino po knygu
tę visiem įžangos tikietų 
platinimui. Visi esate ra
ginami įsigyti po tikietą, 
nes prie jų yra ir įžanginė 
dovana.

Mūsų kuopa gražiai gy
vuoja!

Šis

ir sma-

dienomis 
sale” —

J. M. L.

MIRUS

DOMINIKAI GRINAI
(Gyveno Detroit, Micb.)

Reiškiame širdingą užuojautą broliui 
Antanui, jo žmonai Helen, sesers 

vaikams ir jų šeimoms.

Kapinėse, Chicagojė.
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Jurgis Šimaitis, Brock- 
ton, Mass., gavo porą laiš
kų iš Lietuvos nuo savo gi
minaičių. Jo brolio dukra 
Genė rašo, atsakydama į 
Jurgio laišką:

“Rašote, jog Amerikoje 
labai daug bedarbių. Gera 
būtų tuos bedarbius į kol-Į 
ūkį patalpinti. Labai daug 
darbo, nes mūsų rankos iš
laiko laimingą gyvenimą.

“Yra daug jau grįžusių 
iš užsienio. Jie gailisi, kad 
buvo ten. Na, kai kuriems 
ir laimingoje IJetuyoje ne
gerai. Mums gerai. Ligo
ninės ir mokslas veltui.”

1944 metų birželio 3 die
ną vokiškieji fašistai ir Lie
tuvos buržuaziniai naciona-| 
listai gyvus sudegino 119: 
taikių Dzūkijos Pirčiupio 
kaimo gyventojų ir pavertė 
pelenais beveik visas jų so-! 
dybas. Atminimas apie žu- ' 
vusius nuo fašistų rankos 
tarybinius žmones visada

Kitą laišką, gavo nuo pus
seserės dukters Matildos 
Jankauskienės. Ji tarp kit
ko rašo:

“Dirbame kolūkyje. Ži
noma, kolūkyje nereikia su 
vienu arkliu ir žagre dirbti. 
Viskas atliekama mašini- 
zuotai. Dirba traktoriai. | 
Mūsų kolūkyje taip pat yra i 
aštuoni traktoriai. Kulia. 
kombainais. Mūsų tėtis I 
dirba kolūkio statyboje, o 
statyba labai didelė. Stato 
pastatus tokio didumo, kaip 
dvarai kitąsyk. Mūsų kol
ūkis šiemet pasistatė sau 
didelį uždavinį pasistatyti 
porą arklidžių, kluoną, mo
kyklą ir pabaigti kiaulidę, <

“Dabar jau pavasaris, be
veik sniego nėra, tai prasi
dės lauko darbai. Kai dir
bame, tai turime ko paval
gyti ir apsirengti. Bet kas 
nedirba, tai nieko ir netu
ri.” ' :
' Abudu laiškai gauti iš Ša
kių rajono.

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

Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576

PARCEL SERVICE, INC.
39 Raymond Plaza W. 

Cor. Market Street 
Newark, N. J.
(Mūsų firma yra 

prieš Pennsylvania stotį)
Telefonas: ML 2-5334

Mes siunčiame siuntinius i visas 
Sovietų Sąjungos Respublikas. <

• Greitas patarnavimas
• Prieinamos kainos
• Siuntėjai gauna pašto kvitas 

ir pranešimą su priėmėjo pa- 
rau

• Specialiai kreipiame dėmesį į 
visus siuntinius, prisiųstus j 
ofisą dėl išsiuntinio. įskaitant 
ir tuos, kurie gaunami iš kitų 
miestų.

• Siuntiniai, 
mi, tuojau

• Jūs galite
tų, reikalingų pasiuntimui, mū-. 

sų ofise.
Ofisas atdaras kas dieną, įskai

tant šeštadienius iv sekmadienius, 
puo 9.00 A. M. iki 5:00 P. M.

oro paštu siunčia- 
pasiun^iami.
gauti visokių daik-

Massachusetts Lietuvių Metinis

Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

Įvyks Sekmadienį

Birželio 15 June
Prasidės anksti, 10 valandą ryto

Programoje Dalyvauja:

MONTELLO TRIO
Rožė Stripinis, Wm. Juodei
kis, Alb. Potsius. Pirmąsyk 
pasirodys su savo skambio
mis dainomis Maple Parke.

VYRŲ GRUPE 
su gerais lavintais balsais, 

vadovaujant Albeit Potsius.

Niekur Nėra Gražesnės 
Vietos Piknikams Kaip

MAPLE PARK
Lawrence ir Methuen, Mass.

I

Visada šiame metiniame piknike būna svečių 
iš kitų kolonijų ir dar gerokai tolimų kolonijų; 
neabejojame,'kad jų bus ir šiemet. Taigi turėsi
te ęerą progą pasimatyti su jais. Čia smagiai 
pasikalbėsite su savo priedeliais, draugais ir gi
minėmis.

Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

AVALON, N. J.
Pokylis — Laisvės Koncertas

Sezono atidarymo proga, rengiamas vasarinis po
kylis, kuris atsibus sekmadienį, birželio 22 d. Kvie
čiame visus ir visas mylinčius linksmai,- smagiai 
laiką praleisti, atsilankyti. Gražiame pajūryje galė
site gerai pasimaudyti Atlantiko vandenyne. Visi 
būsite gražiai priimti, gerai pavalgydinti ir pavai
šinti. Tikimės turėti daug svečių iš visur. Kuriems 
laikas leidžia, atvažiuokite šeštadienį, vietos užteks 
visiems. Sekmadienį bus duodami pietūs nuo 12 
iki 3 vai. Bus įvairaus valgio ir visokių gėrimų. 
Viskas bus veltui. Turėsite progą išgirsti pereitų 
metų Laisvės koncertą, kuri atliks Juozas Aleksantis 
iŠ Essex, Conn., kurį jis užrekordavo. Bus visiems 
malonu išgirsti tą koncertą. Daroma viskas, kad 
visus patenkinti.

Vieta—147 13 St., Avalon, N. J. 
Telefonas Avalon 7-3117

' Visus^užkviečia J. A. ir Elz. BEKAMPIAI
P. S. Kam vieta patiks ir kam bus patogu, galėsite 

praleisti atostogas už labai prieinamą kainą.
žhi nnnni

A



Pajieškojimai
Mikėno Broniaus, dingusio 

antrojo pasaulinio karo metu, 
ieško tėvas Kostas Mikėnas, 
gyv. Lietuvoje, Kaunas, Vil
niaus g-vė Nr. 29, bt. 1.

Rėdanto Alberto ir jo žmo
nos Martos arba jų vaikų ieš
ko sesuo Rėdantaitė-Mažulai- 
tienė Adelė, Miko d., gyv. Lie
tuvoje, K y b a r t ų r a j o n e. 
Kregždžių kaime.

Aleksinaitės-Zuikienės Onos, 
Simano d., 1912 m. išvykusios 
į JAV, ieško Zuikipnė O. ir 
Aleksinaitė Ada, gyv. Lietu
voje, Prienų rajone, Šilavoto 
apylinkėje.

Matijošaitienės Agotos, din
gusios antrojo pasaulinio karo 
metu, ieško Matijo š a i t y t ė 
Jadvyga, gyv. Lietuvoje, Kau
nas,Lampėdžiai, Basa n a v i- 
čiaus g-vė Nr. 22.

Mockapetrio Juozo, Mocka
petrio Antano ir Mockapetrio 
Jurgio, seniai išvykusių į JAV, 
ieško sesuo Mockapetrytė-šeš-1 
rakauskienė Ieva, Simono d., į 
gyv. Lietuvoje, Prienų rajone,' 
Šilavoto apyl., žarstos kaime.

Kmieliausko Stasio, Juškos 
Vinco, Kurilos Andriaus iri 
Diškevičienės Katrės ieško 
Kmieliauskas Jurgis, Motie
jaus s., gyv. Lietuvoje, Alytus, 
Birutės g-vė Nr. 34.

Krasausko Petro, Onos s., 
gim. 1910 m., išvežto j Vokie
tiją 19 14 m., gyvenusio Leip
cige, ieško motina Kukurienė 
Ona, gyv. Lietuvoje, Pasvalio 
rajone, kol. “Daujėnai.’’ ?

Maksimavičiaus Stasio, Juo
zo s., gim. 1912 m., dingusio 
antrojo pasaulinio karo metu, 
ieško pusbrolis Valantavičius 
Stasys, Jono s., gyv. Lietuvoje,' 
Vilnius, Trimitų g-vė Nr. 56-2. i

Lukošienės Emilijos, Stepo' 
d., gyvenusios Užvenčio vals-l 
čiuje, šakių apskrityje, dingu-■ 
sios antrojo pasaulinio karo 
metu, ieško motina Magdale
na G rebel i e nė ir sesuo Liucija 
Petrauskienė su šeima, gyve
nančios Lietuvoje, Vilnius, Ei
dukevičiaus g-vė Nr. 4, bt. 28.

Bložicnės Mortos ir Misevi- 
čienės Elžbietos, seniai išvy- 
k u šių j JAV ir gyvenusių New Į 
Yorko mieste, ieško Mickeliū-i 
naitė V., gyv. Lietuvoje, Pas
valio rajonas, “Pergalės” kol.

Stankaus Danieliaus, Anta
no s., gim. 1926 m., dingusio 
antrojo pasaulinio karo metu, 
ieško sesuo Stankutė Genė, 
gyv. Lietuvoje, Kretinga, Klai
pėdos g-vė Nr. 59.

Gudlenkaitės Ertos, 1943 
metais išvežtos į Vokietiją, 
ieško motina Reichertienė Ba
sė, gyv. Lietuvoje, Priekulės) 
rajone, žagatpurvių kaime.

Kriaučiūno Jono, Prano s., 
gyvenusio JAV., Bostono mies
te, ieško Kriaučiūnaitė Genė, 
Juozo d., gyv. Lietuvoje, Kau
ras, Kęstučio g-vė Nr. 61a-6.

Jagmino Jono, Jagminaitės 
Stasės, gyvenusių Čikagoje, 
igško sesuo Nemaniūnienė Ci
ną, gyv. Lietuvoje, Kuršėnai,
Alėjos g-vė Nr. 21.

Lemežio Bronislavo, Antano 
s., išvykusio į JAV 1925 m., 
ieško Butkus Ipolitas, Antano 
s., gyv. Lietuvoje, Priekulės 
raj., Dėtuvos kaime.

Višinskio Kazimiero ir Vi
šinskio Jono, Jurgio s., gyve
nusių JAV, arba jų vaikų, 
ieško Visinskas Bronius, Jur
gio s., gyv. Lietuvoje, Kaunas, 
Kęstučio g-vė Nr. 61 a, bt. 6.

Washingtonas. — Atsto
vų Butas užgėrė bilių teik
ti Amerikos talkininkėms 
$3,000,000,000 metinės pa
galbos. 

—— I ■ ■ ■ ■, J „
Montreal. — Kanados val

džia nubaudė laivo “Bato- 
ry” kapitoną $50. Mat, pas 
jį surado amerikinių cigare- v • cių.

Washingtonas. —Mirusio 
diplomato Joseph Davies 
turtas siekia $2,950,000.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijoje įsteigta dešimt rake
tų bazių.

Įdomus, gražus 
koncertas

Praeitą savaitę teko da
lyvauti Jamaica Chorai pa
vasariniame koncerte. Cho
ras susideda tik iš moterų. 
Labai daug klasinių dainų 
sudainavo, labai gražiai. 
Taip malonu buvo klausy
tis, rodos, niekad nenusibos
tų. Dainininkės buvo apsi- 
rėdžiusios baltomis sukne
lėmis ir gėles prisisegusios 
prie krūtinės. Labai gražiai 
atrodė. O jų žavingi balsai, 
tai ah! Patinka man uni
forma, puošia, jaunina. No
rėčiau, kad kada nors dar 
aidietės pasipuoštų pana
šiomis suknelėmis.

Tame koncerte buvo ge
ras skaičius lietuvių. Ma
nau, jie taip, kaip ir aš, no
rėjo būti, tik todėl, kad 
jame dainuoja mums vi
siems žinoma garsioji dai
nininkė Suzanna Kazokytė. 
Iš tikro, jai reikia išreikšti 
daug garbės ir padėkos, kad 
jinai dainuodama profesijo- 
nalinėj grupėj, nesididžiuo- 
ia ateiti mums Į pagalbą, 
kada tik Susanna pakviečia.

Tik sekmadieni ji puikiai 
atliko savo rolę sU aidie- 
čiais operetėje “Kornevilio 
varpai”, o už poros dienų 
dainavo savo koncerte. Ir 
tiek dainų atidainuoti! De
ja, tik tie gali suprasti, ku
rie yra apdovanoti tuo gam
tos turtu. Mylėti dainą, 
gal būt, visi mylime, bet su- 
prašti ją ir padainuoti taip, 
kai]) kadaisia tą dainą yra 
žmogus sukūres, nelengva.

Aš ir mano vyras labai 
esame Kazokytei dėkingi už 
pakvietimą. Ir linkime daug 
geros sėkmės bujoti Suzan- 
nai su daina toliau.

Elena Brazauskas

PASISMAUGe 13 METU 
BERNIUKAS

Brooklyne, šv. Antano 
(Romos katalikų) mokyloje 
rastas pasikoręs 13 metų 
Thomas Connoly, iš Wood
side.

Policija mano, kad nelai
mė įvyko, kada berniukas 
lipo prie antros eilės meta
linių šėpų. Matyti, kad jo 
kojos, paslydo, švarkas ir 
kaklaraištis užkliuvo už ge
ležinio kablio ir berniuką 
užsmaugė.

Albany, N. Y. — Policija 
areštavo M. Levine, 60 me
tų, kuris buvo ieškomas. 
Chicagos paštas kaltina jį 
vagystėje.

Girdėsime ii daimaofaiit sekmadieni

Woroesterio Aido Choras, vadovybėje Jono Dirvelio, gegužes 25 d. suvaidins operetę “Kada kaimas nemiega.” 
Tai bus Liberty Auditorijoje, Richmond Hill. Pradžia 3 vai. popiet.

čia bus gražus pasilinksminimas prie gorų užkan
džių ir gėrimų. Kviečiame visus atsilankyti, nes yra 
labai gera proga—trys dienos švenčių. Išvažiavimas 

bus šeštadienį, sugrįžę turėsite laiko pasilsėti.

KELRODIS. Iš Newarko, N. J , imkite kelių 22-rą; privažiavę 
Clinton' miestelį, už poros mylių privažiuosite Mountain View 
Valgyklą, Pattenburg, N. J., ir sukite mažu keliu po kairei, ir 

privažiavę mažą tiltelį rasite Čiurlių ūkį.

6 pusi.-Laisvė (Liberty)- Antiiadien., gpeg. (May) 20, 1958

{DIDYSIS NEW YORKAS
Tėvams pagerbti 
popietis

Gegužės 15-os vakarą mo
terys klubietės savo susirin
kime svarstė, kuo pgerbsi- 
me ir pavaišinsimo tėvelius 
ir jų dieną paminėti atvyk
siančius svečius.

Tėvų (bendrai Tėvo ir 
Motinos) Dienos minėjimas 
įvyks birželio 7-os vakarą, 

i Liberty Auditorijoje. Dai- 
Inuos Aido Choras. Po trum- 
I pos programos, seks vaišes. 
Bufetą, gražų akiai ir malo
nų skoniui, priruoš keturios 
iš geriausių klubiečių šei
mininkių. Tikimasi linksmo 
pobūvio.

I Klubietės prašo visus į 
; svečius.
| * Nutarė pasveikinti Lietu- 
i vių Literatūros Draugijos 
i suvažiavimą ir įteikti de- 
I šimtinę dovanų.

Išrinktos delegatės LLD 
vietinės apskrities konfe
rencijom Ji įvyks gegužės 
25 dieną, 11 va]., Auditori
joje.

Priminta artėjanti Atmi
nimi! (Memorial) Diena ir 

j po plačios apylinkės kapus 
i jau pasklidusios mūsų mie
los draugės klubietės. Gal 
būt valdyba jas visas vėl 
paminos laikrašty, kaip tai 

[buvo padaryta praėjusiais 
metais.

Klubo sekretorė ir kores
pondentė E. Kasmočienė, 
nors pati negalėdama at
vykti, užrašus atsiuntė per 
drauges. Ji išvyko kūdikio 
laukiančios dukters vaikus

I prižiūrėti.
Kita mūs narė, Mrs. 

Slonksnaitis pasiskundė ne
galinti darba’s nusidėti ir 

i tuo pat sykiu dovanojo klu- 
; bo veiklai dešimtinę. Daug 
mūsų draugių rūpinasi sa
vo klubo gerove. Jos jei ne 
vienu, tai kitu būdu jo veik
lą paremia.

Linkiu sveikų, laimingų 
visoms atostogų ir links
moms atvykti į rugsėjo 18 d. 
susirinkimą, kur vėl planuo
sime ateities darbus.

Ekstra Kor.

LIŪDI SAVO ANŪKĖS
Gegužės 17-os. rytą susiti

kau williamsburgietį Anta
ną Krapavicką apsiverkusį. 
Ką tik gavęs telefonu pra
nešimą, kad mirė jo maloni 
anukutė, šešerių metų.

Musu užuojauta jam ir jo 
liūdinčiai dukrai su šeima.

TSRS atstovas Menšikovas 
aiškino taikos reikalus

Plaza viešbutyje buvo 
žurnalistų ir profesionalų 
banketas. Dalyvavo Tarybų 
Sąjungos atstovas M. Men- 
šikovas. Spaudos korespon
dentai statė jam eilę klausi
mu.

Dėl įvykių Lotynų Ame
rikoje, kada ten lankėsi 
Niks.onas, atstovas atsisa
kė aiškinti. Jis sakė, kad tai 
Tarybų Sąjungos neliečia.

Apie, tarybinį sputniką jis 
sakė, kad tai yra “labai di
delis mokslo atsiekimas” ir 
patarė rimtai pagalvoti 
tiems, kurie į Tarybų Są
jungą žiūri vis neigiamai.

Dėl Eisenhowerio pasiū
lymų, kad būtų įvesta Šiau
rinio Poliaus srityje in
spekcija, jis sakė, kad tai 
negali patarnauti taikai. 
Prie taikos reikia eiti pla
čiu baru, visame pasaulyje, 

JUOZAS DAINIUS — 
PENSININKAS

Žymusis spaustuvninkas- 
presmenas, Juozas Dainius, 
ilgus metus dirbęs, dabar 
jau išėjo “ant pensijos.” J. 
Darnius yra ilgokai dirbęs 
ir Laisvėje. (Vėliausiu lai
ku jis. dirbo angliškose 
spaustuvėse.)

Tenka pasakyti, kad drg. 
Dainius yra nuoširdus as
muo, taipgi ir geras visuo- 
men'ninkas. Jis daugiausiai 
darbuojasi I I)S IT-rojoje 
apskrityje.

Spaustuvininko profesijo- 
jje J. Dainius dirba per il
gus metus. Jis, rodosi, pra
dėjo dirbti Saliamono Ba- 

inaičio spaustuvėie Kaune 
[dar prieš B'.rmąji pasaulinį 
i kara. v

Atvykęs j Ameriką, jis 
dirbo lietuviškose ir angliš
kose spaustuvėse; daugiau
sia angliškose.

Poilsio jis pilnai užsipel
nė !

MOTERIS YRA N. Y. 
IŽDININKĖ

Mrs. Hilda Schwartz tapo 
prisiekdinta New Yorko 
miesto iždininkės parei
goms. Jos vyras yra advo
katas. Ji gaus $20,000 meti
nės algos.

Tai gal būti pirmoji mo
teris užimanti taip didelio 

i miesto iždininkės vietą.

o ne daryti kokias inspekci
jas atskirame jo plote. Jis 
nurodė, kad nieko nereiškia 
vienoje vietoje inspekcija, 
kuomet arčiau prie Tarybų 
Sąjungos iš kitur skraido 
Amerikos bombiniai lėktu
vai su atominėmis ir hidro
geninėmis bombomis.

Reikale Viršūnių konfe
rencijos jis sakė, kad turi 
būti iš abiejų pusių po lygų 
skaičių dalyvių ir noras tai
kiam sugyvenimui. Kitaip 
ta konferencija naudos ne
neštu.

Dėl visokių “specialistų 
ir žinovų Tarybų Sąjungos 
reikalais.” jis atžymėjo, kad 
dažnai tie “žinovai” nieko 
nežino. “Kaip jie gali maty
ti gyvenimo faktus, kad jie 
patys viską apsupa tirštais 
išsigalvojimų debesimis?”, 
pareiškė jis.

PAPRASTA, BET LABAI 
j REIKALINGA DOVANA

Kas pavasaris praretinda
ma iš savo šėpų ir stalčių 
daugiau apdėvėtus audinius, 
Albina Mikniaus atsimena 
Laisvę spausdinančias maši- 

; nas. Atvykdama. į pramogas 
,ji atitempia maišą buvusių 
■ savo puošmenų, atiduoda 
juos Laisvės mašinoms va- 

: lyti.
Taip pat dažnai padaro ir 

Elzbieta Kasmočienė.
Atlikę audinio gabalai at

rodo menkas dalykas, kai jų 
nereikia. Bet prie mašinų 

! be jų neapsieisi. Jei ne tos 
dovanos, per metus ne vie
na sauja dolerių išeitų sku
durams pirkti.

ATVYKO Iš MASKVOS 
ŽYMUS MUZIKAS

Į Jungtines Valstijas at
vyko Kiril Kondrakkinas, 
Maskvos Filharmoniškos 

I Simfonijos vadovas. Jis 
j tvarkė Čaikovskio salėje 
! reikalus Maskvoje, kada 
! amerikietis Cliburn laimėjo 
pirmąją dovaną.

Kondraškin lankysis eilėj 
m i estų: Philadelph i joje, 
Washingtone ir t.t.

PAIEŠKOJIMAS
lieškomi sekami asmenys — Ma- 

I re Krutulienė, Kat rė Simanaitienė, 
i Ona Šyvokienė, Ašuoliausko Kazio 
dukterys. Jeigu gyvos, prašome ra
šyti sekamu adresu: Petras Lau
kaitis, Prienų rajonas, Tartupio 
paštas, Medeišiu kaimas, Lithuania, 

’USSR. (56-57)

AIDO CHORAS
Viso Aido Choro dainų 

pamokos, kaip ir visada, 
įvyksta penktadienį. Pra
džia 8-ą valandą. Vyrų 
kvarteto — 7:30. Prašome 
lankyti pamokas, nes reikia 
g e r a i pasiruošti Moterų 
Klubo rengiamam Tėvų pa
garbai parengimui, kuris 
įvyks birželio 7 d.

Choro valdyba

BROOKLYNO FABRIKAI
New Yorko miesto majo

ras Wagner kalbėjo Brook
lyn o Prekybos skyriuje. Jis 
sakė, kad Brooklynas uži
ma pirmąją vietą industri
joje. Atžymėjo, kad fabri
kai, prieplaukos ir kitokios 
darbo įmonės suteikia dau
giausiai darbų.

SVEIKINA LAISVIEČIUS 
I Torontiškis A. Morkis, 
Sr., rašo: O

“Viso labo visam “Lais
vės” štabui! Apsistojome 
vienai dienai Salisbury Ko
telyje, Niujorke. Vykstame 

I į Bostoną keletui dienų.”

PRANEŠIMAI 
j BROCKTON, MASS.
I

Gegužinė Eisena (May Walk), 
rengia Moterų Apšvietos Kliubas, 
įvyks geg. 25 d. Liet. Tani. Namo 
Parke, Winter St. Pradžia 12 v. 
dieną. Bus visko ko tik parengimui 
reikia. Reng. Kom.

LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 2 d., L. T. N. kambariuose, 
7:30 v. v. Reikia prisirengti prie 
Laisvės pikniko, kuris įvyks liepos 
4-6 dd. Prašome- narius dalyvauti. 
G. Shimaitis. (57-58)

Pirmas piknikas. Liet. Taut. Na- 
Į mo Parke, Winter St. įvyks geg. 30 
i ir birželio 1 dd. Rengia Liet. Taut.
* Namo D-vė, 1 vai. dienų. Bus ge- Į 
i ra muzika, įvairių valgių ir gėri- i 
mų. Kviečiame visus dalyvauti.

Birželio 8 d. įvyks piknikas, ku- . 
rj rengia Montello Vyrų Grupė. Bus j 

: muzika, dainų, sporto Prašome vi- 
1 sus dalyvauti.

Birželio 15 d. pas mus bus ma- 
! žas piknikas. Visi rengsimės va- 
Į žiuoti į Lawrence. Ten bus pikni- 
. kas 7-os ir 1-os apskričių (LLD ir 
LDS). Montello menininkai atliks 
progratną — Montello Trio. Vyrų 
Grupė, vad. A. Potsiaus, broliai 
Bonney ir Ed Saukai, smuiko ir 
akordiono solistai. Dalyvaukite.

LA I S V E
EINA Į LIETUVĄ

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

Laisvės Kaina
J Lietuvą $12 Metams 

t

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

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

Linksmai Praleiskite Trijų Dienų Šventę 
Dalyvaukite LDS Trečiosios Apskrities

IŠVAŽIAVIME
Pas Čiurlius ant Farmos

Oegožeš 31 May
Pattenburg, N. J. —:— Važiuot 22 Keliu

Tokio. — Virš 10,000 stu
dentų demonstravo prie 
Jungtinių Valstijų ir Ang
lijos ambasadų rūmų. Pro-t 
testavo prieš atominius 
bandymus ir karinius prisi
rengimus.

• PAJĖGĄ TEIKIA SAULĖ
• BATERIJA ATPILDO 

SAULĖS ENERGIJĄ
• BATERIJA OPERUOJAMA 

BE SAULĖS
• Pirkite lensas ir rėmus imis 
savo pasirinktą akinių specia
listą.

NEMOKAMAS 
DEMONSTRAVIMAS 

Zenith Radio Corporation 
of New York 

Hearing Aid Division 
666 FIFTH AVENUE

New York 19, N. V. — Circle 5-1400

Arba matykite artimiausią 
teisėtą Zenith Hearing Aid 
Dealer  j. Jo vardas yra jūsų 
telefono direktoryje.

Business Opportunity 4-------- .------------------------------ j
Saldainių krautuvė. Glendale, L. I.
Renda $90. Su 4 kambarių apart
ment u užpakalyje. G metų lease. 
Parduodame prieinamai. VI. 6-9763.

(56-58)

West Brighton, Staten Island, N. V. 
Parduodame gesoJjno stotį, puiki 
kampinė vieta. Du įvažiavimai ir 
du. išvažiavimai. Privat iškas savi
ninkas. Labai prieinama kaina, 
įsteigta virš 30 metų. Nepraleis
kite progos. Gibraltar 2-9232.

(57-59)

SIŲSKITE J RUSIJĄ 
Per patikimą firmą 
ŪSAM CORP.

Galite siųsti absoliutiškai viską
IŠSKIRIANT 

VILKĖTUS DRABUŽIUS
Muitas ir visos kitos lėšos 

apmokamos čia.
Priėmėjas nemoka nieko. 
Reikalaukite Nemokamo 

KATALOGO
Taipgi siunčiame j 

LIETUVĄ ir LENKIJĄ <"

ŪSAM CORPORATION 
Krautuvė 104 W. 29th St. 

Arti 6th Avė., N. Y. 1, N. Y. 
Tol. CII. 4-7898-7899

Atdara kasdien nuo 9 iki 6. 
šeštadieniais nuo 10 iki 4.

Uždara Sekmadieniais.

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J. L
MArket 2-5172 •’

426 Lafayette St. •;
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