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KRISLAI
Apie Darių ir Girėną.
Vainikas žuvimo vietoje.
S. Dariaus dukters žodis.
Ji—komunistė.
Iš A. Venclovos laiško.

Rašo R. Mizara

Liepos 17 d. sukako 25 me
tai, kai perskridę Atlantą, 
tragiškai žuvo du lietuvių tau
tos sūnūs — Stepas Darius ir 
Stasys Girėnas.

Lietuvoje tasai Įvykis buvo 
gražiai atžymėtas. Vilniaus 

’•‘Tiesoje’’ buvo išspausdintas 
7,et vedamasis apie Dariaus ir 
Girėno žygį. Laikraštis rašė:

‘Savo žygdarbiu Darįus ir 
Girėnas nusipelnė viso pasau
lio tautų pagarbą ir pasau
linio masto lakūnų vardą... Į 
Šio žygio paruošimą didelį in- j 
dėlį Įnešė Amerikos lietuviai—j 
darbo žmonės...”

I
Bet tai ne viskas. Kai kurios į 

visuomeninės Lietuovs organi-l 
zacijos pasiuntė specialią de
legaciją i Lenkiją, kad ji pa
dėtų vainiką Soldine (lenkiš
kai: Myšlibuše), toje vietoje, 
kur abudu didvyriai tragiškai 
žuvo.

Delegacijon Įėjo: Povilas 
Rotomskis (pirmininkas), žu
vusio lakūno duktė Nijolė Da
ri ūtė - Maštarienė, rašytojas 
Alf. Bieliauskas, Adolfas Urb- 
šas, Zenonas Brazauskas ir 
Vytautas Zenkevičius.

Soldinas, buvęs Vokietijoje, 
č^abar priklauso Lenkijai.

“Tiesoje” telpa Įdomus Ste
po Dariaus dukters, gydytojos 
Nijolės Dariūtės - Makarie
nės, straipsnis.

Gydytoja N. Danutė rašo 
apie savo tėvo didvyrio jai ra
šytus laiškus, apie sunkų anuo
metinį gyvenimą, apie tai, 
kaip Lietuvos buržuazija sie
kėsi pasisavinti Dariaus-Girė
no žygio šlovę, o tuo pačiu 
kartu paneigė ją, našlaitę, ir 
jos motiną . . .

Tik tarybinė Lietuvos vy
riausybė “neužmiršo ir lakūnų 
šeimų,” sako Dariaus dukra.

Ten pat ji rašo :
“Prisimenu vieną Kauno po

niutę, buržuazijos valdymo 
metais priklausiusią vadina
majai grietinėlei. Vieną gra
žią dieną sutinka ji mane ir 
ima taukšti, mokyti, girdi, tu 

vdėpkis, niekam nesakyk, jog 
esi Dariaus duktė. Komunis
tai tave persekios . . .

“Man tik šlykštu pasidarė. 
Ką pasakytų dabar ši poniu
tė, sužinojusi, jog aš pati esu 
Komunistų partijos eilėse?

“Esu gydytoja. Esu laimin
ga, kad galiu būti naudinga 
darbo žmonėms, rūpintis jų 
sveikata, kad savo žiniomis, 
kurias Įgijau liaudies dėka, 
galiu prisidėti ugdant naujus 
specialistus . . .

“Būdama Komunistų parti
jos eilėse, stengiuosi aktyviai 
dalyavuti visuomeniniame gy
venime. Gyvenimas tėra tik 
vienas. Kad jis praeitų ne tuš
čiai, reikia dirbti taip, kaip 
moko partija, nes partijos ir 
liaudies interesai—bendri.”

Gydytojos Nijolės Dariūtės- 
Mašt-arienės žiniai galima pa
sakyti: Mes čia, Niujorke, il- 
gtokai darbavomės, kad būtų 
pastatytas nors ir kuklus Da
riui ir Girėnui paminklas. Tai 
ir buvo padaryta — padaryta

Viršūnių konferencija ir 
Vakarų daromi planai

Washingtonas. — Čionai 
nesirengiama prie greito 
sušaukimo viršūnių konfe
rencijos. Eina kalbos, kad 
ji gal įvyks tik už trijų sa
vaičių. Tuo kartu gali žy
miai pasikeisti Viduriniuo
se rytuose padėtis.

Prezidentas Eisenhowe- 
r.'s ir Valstybės sekreto
rius Dulles daro planus, 
kaip pravesti viršūnių kon
ferenciją, kad būtų “kuo 
mažiausia debatų”. Ką tas 
reiškia, sunku pasakyti. 
Aišku, kad tokioje konfe
rencijoje, tik diskusijų ir iš 
abiejų pusių nusileidimų 
keliu galima prieiti susita
rimo. Aišku, kad rankų pa-Į 
kėlimu negalima išspręsti 
valstybinius reikalus.

Labai keistas 
anglų išmistas

Londonas. — Anglijos 
vyriausybė ruošiasi pa
reikšti Chruščiovui, kad tol, 
kol “Tarybų Sąjunga palai
kys arabų imperializmą, tai 
Viduriniuse Rytuose nebus 
ramumo”.

Tai labai keistas britų 
prasimanymas. Išeina, kad 
ne jie, kurie visame pasau
lyje turi milžiniškas koloni
jas, yra imperialistai, bet 
arabai, kurie nori nusikra
tyti imperialistų jungą.

Ottawa. — Lester B. 
Pearson,liberalų vadas, sa
kė, kad Vakarai tik ugnį 
užkūrė puldami arabiškus 
kraštus. Jis pareiškė, kad 
niekas ' negales sulaikyti 
arabu žmonių nuo kovos už V v
laisvę.

lietuvių darbo žmonių auko
mis ir pastangomis.

Paminklas stovi nedidelėje 
Lituanikos aikštėje Brooklyne.

Neseniai Lietuvos rašytojų 
delegacija aplankė tarybinę 
Baltarusiją. Apie tai delega
cijos piimininkas A. Venclo
va rašo savo laiške:

“Lietuvių rašytojų vizitas 
Baltarusijoje iš tikrųjų buvo 
nepaprastai įdomus. Mes pa
matėme didžiulius automobilių 
ir traktorių fabrikus, puikias 
kultūros įstaigas, turtingus 
kolūkius, susitikom su drau
gais rašytojais ir daugeliu ki
tų įdomių žmonių.

“Baltarusijos sostinė Mins
kas buvo visai sugriauta karo 
pradžioje 1941 m. (aš pats 
ten tada buvau pakliuvęs į 10 
valandų trukusį vokiečių bom
bardavimą ir tik per atsitikti
numą likau gyvas) — dabar 
tai naujas, puikus miestas su 
gražiais dideliais namais, aikš
tėmis, alėjomis.

“Visa Baltarusijos spauda, 
radijas, televizija tą savaitę 
skyrė lietuvių literatūrai. Tai 
buvo tikra, nuoširdi tautų 
draugystės demonstracija.

“Rugsėjo mėn. baltarusių 
rašytojai atvažiuoja pas mus 
—mes irgi juos pasistengsime 
priimti gražiai ir parodyti sa
vo respubliką...”

Maskvoje diplomatai nu
mato, kad Jungtinių Vals
tijų ir Anglijos atsinešimas 
i viršūnių konferenciją pa
aiškės tik po to, kai Dulles 
sugrįš Bagdado sąjungos 
pasitarimų, kurie šaukiami 
Londone.

TSRS premjeras. Chruš
čiovas pareiškė: “Mes esa
me liudininkais labai pavo
jingos tarptautinės padė
ties... Didžiųjų valstybių 
vadai turi tuojau paimti 
reikalus į savo rankas, kol 
dar ne per vėlu.”

Iš Paryžiaus praneša, « 
kad Francūzijos premjeras 
de Gaulle, vis dar mano, kad 
viršūnių konferencija gali 
būti paversta tik į “propa
gandos sueigą”.

Dideli pasiekimai 
Tarybų Sąjungoje.

Maskva.— Pirma jame 
1958 metų pusmetyje Tary
bų Są junga turėjo didelio j 
pasisekimo industrijoje ir 
žemės ūkyje. Industripė ga
myba planą viršijo 4 pro
centais. Špižo pagamino j 
19,300,000 tonų plieno — 
27,000,000 tonų, roliuoto 
metalo — 41,700,000 tonų ir 
aliejaus — 54,000,000 tonų. 
Elektrinės jėgos pagamin
ta 11 procentų virš plano.

Mėsos pagamino 11 pro
centu daugiau plano. Dabar 
TSRS turi 13,900,000 kar
vių, 43,800,000 raguočių 
galviju, 34,300,000 kiaulių 
ir 119,000,000 avių.

STOJA Už DIDESNES 
GYNYBOS IŠLAIDAS
Washingtonas. — Visa 

eilė senatorių * kalba, kad 
reikia padidinti gynybos 
(kariniams, reikalams) iš
laidas. Pagal dabartinius 
daromus planus, tai būsi
miems metams bus paskir
ta virš 40 bilijonų dolerių 
gynybai.

Tuo pat kartu yra dalis 
senatorių ir kongresmanų, 
kurie nurodo, kad gynybos 
departmental labai neatsar
giai eikvoja pinigus. Bet 
dar didesnio apsiginklavi
mo šalininkai ima viršų.

AUSTRŲ DELEGACIJA 
NUVYKO Į MASKVĄ
Maskva. — Atvyko Aust

rijos prekybinė delegacija 
su Julius Raab priešakyje. 
Priėmimo bankete kalbėjo 
TSRS premjeras Chruščio
vas. Jis iškėlė ir tą faktą, 
kad Jungtinių Valstijų ka
riniai lėktuvai skraido per 
Austriją paneigdami jos 
neutralitetą.

Beirutas. — Libano suki
lėlių vadai Salaam ir Jam- 
blatt sakė, kad. jie neprileis 
dirbtinio prezidento išrin
kimo liepos 31 dieną.

Didelės ‘civilinės 
apsaugos” išlaidos

Washingtonas. — Iki da
bar “civilinė apsauga” buvo 
tik’valstijų rankose ir jos 
tam reikalui išleisdavo mil
žiniškas sumas. Dabar Se
natas priėmė bilių, pagal 
kurį finansiniai prisidės ir 
federalinė vyriausybė.

Federalinė vyriau s y b ė 
numato i metus laiko su
teikti civilinių apsaugai 
$63,000,000. Už tą sumą 
bus įrengiami radarai, prie
taisai radioakcijos veikimo 
sekimui ir kitokie įrengi-' 
mai.

Vėliausios Žinios
Maskva. — Tarybine 

spauda rašo, kad Vakarai, 
ypatingai Jungtinės Vals
tijos, daro viską, kad vir
šūnių konferencija neįvyk
tų. “Pravda” ražo, kad Dul
les yra atsakomingas už 
“pavojingus manevrus”.

Dayton, Ohio. — Donald 
Knee, 13 metų berniukas, 
turėjo 110 laipsnių karščio. 
Tas įvyko iš priežasties 
kraujagyslių užsikimšimo 
sukrekėjusiu krauju. Tokio 
ligonio karščio daktarai 
pirmiau niekur neturėjo. 
Jie skubiai vaiką įdėjo į 
ledus. Berniukas dabar 
sveiksta. Jo karštis numuš
tas iki 103 laipsnių.

Ne.w Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru sako: 
“Karo pavojus Viduriniuo
se Rytuose vis dar tebėra 
didelis... Jis sumažės . tik 
tada, kada Amerika ir Ang
lija atšauks iš ten savo ka
rines jėgas.”

Gettysburg, Pa. — Prezi
dentas Eisenhoweris girdė
jo, kaip presbyterijonai 
meldėsi už taiką. Jie mal
davo dievo, kad jis paveik
tų į pasaulinių valdovų pro
tą, idant jie susilaikytų nuo 
karo veiksmu. c

Beirutas. — Libano suki
lėlių vadai Saeb Salam ir 
Kamai Jamblatt persergėjo 
Jungtinių Valstijų mari- 
ninkus nesikišti į libaniečių 
naminį karą. Jie sakė, kad 
jeigu marininkai įsikiš, tai 
tik sau blogo padarys.

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjunga siūlė sulaikyti 
ginklų pardavimą Artimie
siems ir Viduriniams Ry
tams. Jungtinės Valstijos 
sutiktu tik kai kurioms ša- • 
lims neparduoti, nes ios ten 
turi karines talkininkes — 
Turkiją, Iraną, Pakistaną 
ir kitas, kurias aprūpina 
ginklais.

Maskva. — Tarybų Są
junga įspėjo Turkiją, kad 
ji nepultų Irako.

Budapeštas. — 40,000 ta
rybinių karių jau pasitrau
kė iš Rumunijos.

“Už gerą darbą, 
gerai ir mokėti”

Berlynas. — Kada Vo
kiečių Demokratinės Res
publikos Jungtinės Socialis
tų (komunistų) partijos su
važiavime lankėsi Chruš
čiovas, tai jis, kalbėdamas 
apie technikos specialistus, 
sakė:

“Nėra reikalo, kad jie sa
vo pažvalgose sutiktų su 
komunistais... Komunistai 
į specialistus žiūri kaipo į 
specialistus, o ne politinius 
draugus... Specialistai už 
gerą darbą privalo gauti ir 
gerą atlyginimą.”

Kairas. — Arabų dien
raščio redaktorius Heikal 
rašo: “Tarybų Sąjunga tu
ri tokius naujus ginklus, 
kad JAV Šeštąjį karinį 
laivyną, kuris yra Vidurže
mio jūroje, galėtų paversti 
į tirpstantį plieną”.

New Yorkas. — “The 
New York Times” karinis 
apžvalgininkas H. W. Bald
win rašo, kad jeigu karas 
pras’dėtų, tai “Tarybų Są
junga atakuotų Ameriką 
toli siekiančiomis raketo
mis...”

Cape Canaveral, Fla. — 
Amerikos karinio orlaivy- 
no specialistai iššovė “Ex
plorer IV”, kuris yra 38 ir 
pusės svaro. Jis skrenda 
nuo 178 iki 1,365 mylių ats
toję nuo žemės.. Skraidys 
persausynus, kaip tai Ame
riką ir Europą, bet papras
ta akimi nebus matomas— 
permažas.

... Washingtonas. — Kong- 
resmanai nori baigti sesiją 
ir važiuoti namo, bet vis 
dar trukdo viršūnių konfe
rencijos ir Vidurinių Rytų 
reikalai.

Honig K on g. — Vietos 
laikraščiai rašo, kad Jung
tinių Valstijų iškėlimas 
marinų į Libaną tik dar 
daugiau uždegė kolonijose 
gaisrą.

New Orleans. — Mirė ge
nerolas C. L. Chennault, 
kuris Antrajame pasauli
niame kare vadovavo Ame
rikos lakūnams Kinijoje.

Zebulon, Ga. — Trokas 
su gazolinu atsimušė į uolą 
ir gazolinas aptaškė kitus 
automobilius. Septyni žmo
nės labai apdegė, o trys, vai
kučiai mirtinai sudegė.

MARININKAS NUŠOVĖ 
JAV MARININKĄ

Beirutas. — Pirmas Ame
rikos marininkas Libane 
mirė nuo amerikiečio kul
kos.. Marininkas S. Sanbor- 
ne, iš Fairfield, Conn., par
ėjo vėlai naktį ir praeida
mas pro sargą sutartinai 
neatsakė. Sargas jį vietoje 
nušovė.

Kongresinis Komitetas 
kerta karines išlaidas

Washingtonas. — Kon-| Karinių bazių reikalams 
greso Finansų Komitetas ‘ prašė pridėti $1,730,653,000, 
kritikavo gynybos depart- komitetas šią sumą sumaži-
mentus už neatsargų pini
gų eikvojimą. Jis nutarė su
mažinti gynybos reikalams, 
išlaidas.

Kongreso komitetas atžy
mėjo kaip faktą, karinio 
orlaivyno vedėjų pasielgimą. 
Kongreso buvo nutarta, 
kad Karinio Orlaivyno Aka
demijos reikalams, Colora
do Springs, būtų išleista 
$125,000,000. Gi jie išlei
do net $300,000,000.

Dabartiniu laiku visi gy
nybos departmental reika
lauja daugiau pinigų. Kon
gresinis komitetas nutarė 
visų skyrių reikalaujamą 

i sumą žymiai sumažinti.

Kels skolfl lubas 
I $8,000,000,000
i Washingtonas. — Prezi
dento Eisenhowerio valdžia 
prašys Kongreso, kad vėl 
šalies skolų lubos būtų pa
keltos, tai yra, kad turėtų 
teisę mus įskolinti $280,- 
000,000,000 (dviem šimtais 
aštuoniasdešimt bil i j o n ų | 
dolerių). Kai kurie kongres- j 
manai stoja už skolų pakė
limą net iki 285 bilijonų do
leriu. V

Pereitais metais valdžia 
turėjo beveik tris bilijonus 
doleriu nedatekliaus. Kiek
vienas valstybinių skolų lu
bų pakėlimas mažina dole
rio vertę, tai yra, pabrangi
na pragyvenimo reikmenis.

MAROKIEČIAI PRIEŠ 
AMERIKOS GINKLUS
Rabatas.. — Į Safi .prie

plauką buvo atplaukęs hol- 
landiečių laivas “Lijnban” 
su ginklais ir amunicija 
Amerikos karinio orlaivy
no bazei. Prieplaukoje ma-. 
rokįečiai masiniai demons
travo su obalsiu: “Šie gink
lai yra žudymui mūsų bro
lių!”

Jungtinių Valstijų val
džia patvarkė, kad laivas 
išplauktų iš Safi prieplau
kos. Jis ir pasitraukė su 
ginklais ir amunicija.

REIKALAUJA JAV I 
BAGDADO SĄJUNGĄ
Washingtonas. — Įvykiai 

Irake nugąsdino Bagdado 
karinės sąjungos narius. 
Todėl Anglija daro spaudi
mą į Jungtines Valstijas., 
kad jos įstotų į tą sąjun
gą. Iki dabar JAV nebuvo 
oficialiu nariu, bet ją rėmė. 
Valstybės sekretorius Dul
les skubinasi į Londoną tuo 
reikalu.

Paryžius. — Francūzijos 
premjeras de Gaulle siūlo, 
kad viršūnių konferencija 
būtų sušaukta Genevoje, 
Šveicarijoje.

no $512,000,0000. Karinis 
orlaivynas prašė $1,001,- 
500,000, komitetas nutarė 
sumažinti $300,000,000. Ka
rinis laivynas reikalavo 
$368,250,000, tai ši suma su
mažinta $85,500,000. Armi
ja norėjo gauti $340,000,- 
000, gavo $126,000,0000 ma
žiau.

Šis kongresinio komiteto 
pasielgimas rodo, kad ir 
kongresmanai jau jaučia, 
jog ^perdaug pinigų yra iš
leidžiama gynybai.

Tzl Aviv. — Izraelis jau 
siūlosi įstoti į karinę Bag
dado sąjungą.

FRANCŪZIJA STOJA UŽ 
PLATESNĘ PREKYBĄ
Paryžius. — Francūzija 

siekia ištrūkti iš sutarčių 
pančių, kurie suvaržo jos 
prekybą su komunistinėmis 
šalimis. Premjeras de Gaul
le sako, kad Francūzijai 
reikalinga nevaržoma pre
kyba pagerinimui • jos pa
čios finansinio ir ekonomi
nio stovio.

TURKAI SAKOSI, KAD 
JIE “NENORI KARO”
Ankara. — Turkijos 

premjeras Menderes, atsa
kydamas į Tarybų Sąjun
gos. persergėjimą nesikišti 
į arabų šalių vidaus reika
lus, sakė, kad turkai nori 
taikos.

Menderes tvirtino, kad 
įvykiai Viduriniuose Ry
tuose tiesioginiai nepaliečia 
Turkijos reikalų.

PASIGAMINO BOMBĄ 
IR PATS NUSIŽUDĖ
Newark, N. J. — Ber

nard Martins, 59 metų am
žiaus, Iberia Brewing Co. 
prezidentas, pasigamino sa
vadarbę bombą ir patsai 
nusižudė. Kada jis važiavo 
troke, tai padegė bombą, 
prispaudė ją prie krūtinės 
ir žuvo. Policija daro išva
dą, kad Martins buvo nusi
vylęs bizniu ir sveikatos su
trikimu.

JAV MOKOSI Iš 
NIKSONO KELIONĖS
Managua. — Dabar Ni- 

karaguoje lankosi prezi
dento brolis Dr. Milton Ei
senhoweris. Prieš jo atvy
kimą JAV atstovybė plačiai 
tyrinėjo, kodėl Lotynų 
Amerikoje yra nepasitenki
nimas Jungtinėmis Valsti
jomis. Sako, kad Dr. Eisen
howerio misija yra patirti 
Lotynų Amerikos žmonių 
nepasitenkinimo priežastis.

Londonas. — Mas k v o s 
radijas per penkias valan
das duoda arabų kalboje ■*, 
žinias ir programas.
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Virsūmj konferencija bus
ATRODO, KAD VIRŠŪNIŲ konferencija tikrai 

įvyks, ir ji įvyks neužilgo. Kai šitie žodžiai rašomi, dar 
oficialiai nenustatytas laikas ir vieta. Atrodo, kad vir
šūnių konferencija, tačiau, įvyks New Yorke, Jungtinių 
Tautų būstinėje.

Taigi, po tiek daug svarstymų, susirašinėjimų tarp 
Tarybų Sąjungos vyriausybės iš vienos pusės ir Vakarų 
didžiųjų valstybių vyriausybių — iš kitos, pagaliau pri
eita nuomonė, kad tokia konferencija yra būtina, kad ji 
turi įvykti greitu laiku.

Vyriausia tokios konferencijos šalininkė yra Tary
bų Sąjungos vyriausybė. Tik N. Chruščiovui, Tarybų Są
jungos premjerui, griežtai pasisakius dėl tokios konfe
rencijos sušaukimo, prezidentas Eisenhoweris ir Brita
nijos Macmillanas sutiko ją šaukti. Bet jie sutikdami, 
pareiškė noro, kad konferencija būtų Jungtinių Tautų 
būstinėje, New Yorke.

PRANCŪZUOS DE GAULLE pasisakė prieš konfe
rencijos šaukimą JT būstinėje. Šiuo atžvilgiu mes esame 
linkę su gen. de Gaulle sutikti.

Mums atrodo, kad laikymas konferencijos JT Sau
gumo Taryboje gali neduoti gerų rezultatų. Mums rodo
si, buvo reikėję tokią konferenciją šaukti kur nors neut- 
ralinėje šalyje — Šveicarijoje, Švedijoje, bei Austrijoje. 
Mums rodosi, tokia' konferencija būtų vaisingesnė, jei 
ji būtų neformali, jei ji būtų pravesta daug maž, kaip 
prieš trejetą metų buvo pravesta konferencija Ženevoje.

• čia, Saugumo Taryboje, atsiminkime, įeina ir Čiang 
Kai-šekoatstovas (didžiausia Jungt. Tautų gėda!). Čia 
gali būti konferencijos dalyvių atsižvelgta ne tiek į tai, 
ką nutarti, kaip prieiti prie svarbių sprendimų, o į tai, Į 
ką kalbėti, kaip daugiau paveikti pasaulio opiniją.

i

Na, bet gerai, kad konferencija įvyksta, nežiūrint, 
kur.

VIDURINIŲ RYTŲ problemų sprendimo, pasirodo, 
Jungtinės Tautos negalėjo atlikti dėl Amerikos inter-• 
vencijos Libane, o britų — Jordane nebuvo susitarta 
Saugumo Taryboje.

Jungtinėse Tautose JAV ir Britanija turi “mecha
nišką” daugumą — toji dauguma neatstovauja daugu- ■ 
mos pasaulio žmonių, o atstovauja tik daugumą pašau- i 
lio valstybių. Dėl to ir amerikiečių bei anglų intervenci
jos į Libaną ir Jordaną nebuvo galima išspręsti Saugu
mo Taryboje. Ką pasiūlo Amerika — vetuoja Tarybų 
Sąjunga, ką pasiūlo Tarybų Sąjunga — vetuoja šios ša
lys! To pasėka ta: amerikiniai kariuomenės daliniai te
bėra Libane, o anglų kariuomenės daliniai — Jordane.

Visa tai bet kurią dieną gali išprovokuoti karą. O 
Jei karas prasidėtų Viduriniuose Rytuose, tai vargiai 
begu galima būtų išvengti pasauliniio karo!

žodžiu, pasaulis atsistojo ties labai opiu, pavojingu 
klausimu: kaip išvengti trečiojo pasaulinio karo?

Tikėkime, kad viršūnių konferencija visa tai iš
spręs, kad pasaulis ir vėl galės laisvai atsidusti ir ilgai 
taikoje gyventi.

LKP 40 metų .
ŠIEMET SUKAKS 40 METŲ, kai buvo įkurta Lie- 

tuvos Komunistų Partija. Ši partija kūrėsi, kai Lietuvą 
dar buvo okupavę kaizeriniai vokiečiai.

1918 metų gale, kai Vilniuje Lietuva buvo paskelbta 
tarybine respublika, LKP teko stovėti neilgai tuomet 
gyvavusios socialistinės respublikos priešaky, o kai dar
bininkų ir valstiečių respublika (laikinai) žlugo, tuomet 
LKP buvo priversta pereiti į pogrindį ir ten veikti. Per 
visą buržuazijos valdymo laikotarpį ši partija buvo pri
versta veikti nelegaliai. Daug jos. geriausių veikėjų-va- 
dovų žuvo nuo klasinio priešo kulkos; daug komunistų 
buvo kankinta kalėjimuose.

1940 metais, nuvertus smetonizmą Lietuvoje, LKP 
patapo vėl legali, bet neilgam. Ii941 metais Lietuvą, kaip 
ir kitas tarybines respublikas, klastingai užpuolė naciš
kieji vokiečiai. Tuomet šiai partijai ir Komunistinio jau
nimo sąjungai ir vėl teko pereiti į pogrindinį darbą. Tik 

* 1945 m., išgrūdus iš Lietuvos naciškuosius vokiečius, 
LKP patapo vėl legali ir vadovaujanti jėga. Bet tai buvo 
labai sunkūs metai: reikėjo vadovauti liaudžiai, kad juo 
greitesniu laiku būtų sugriautas šalies ūkis atstatytas.

Žodžiu, 40 metų bėgyje LKP teko pergyventi labai 
sunkius laikus, prarasti daug geriausių savo veikėjų, at
likti didžius darbus Lietuvos liaudies, lietuvių tautos la
bui.

LKP Centro Komiteto nutarimu, ši sukaktis bus iš
kilmingai atžymėta. Paskirtas platus vadovaujamasis iš 
rinktinių veikėjų komitetas, kad rūpintųsi didžios su
kakties atžymėjimu. Komiteto pirmininku paskirtas A. 
Sniečkus.

ARABIŠKAS PUSIASALIS IR REVOLIUCIJA IRAKE
_ _ _____ . « . a • • •

ros, reikalingas mechaniTarp Turkijos, Irano
(Persijos), Persijos užlajos, zuotas drėkinimas ir taipgi 
Indijos didjūrio, Raudonųjų miškų auginimas, 
ir Viduržemio jūrų yra di- paversti 
delis pusiasalis, kuris daž
nai vadinamas Arą b i š k u 
pusiasaliu. Šis pusiasalis 
nuo senų laikų apgyventas 
arabais.

Dabar ten yra Saudi Ara-

kad vėl
i tą žemę tokiais 

derlingais, gražiais plotais, 
koki jie buvo prieš tūkstan
čius metų.

Iš istorijos
Dabar pasaulio akys nu-

bija, Jordanas, Izraelis, Si- kreiptos į Ii aką, kui įvyko 
rija, Irakas, Omanas, Ade- revoliucija. Irakas ,
nas ir Jemenas. Šis pusia
salis užima virš 1,600,000 
ketvirtainių mylių, tai yra, i 
daugiau kaip pusė Jungti
nių Valstijų. Į rytus ir va-

. Irakas yra 
tarp Turkijos, Irano, Persi
jos užlaijos, Arabijos, Jor
dano ir Sirijos.

Dabartinis Irakas užima 
171,600 ketvirtainių mylių 

i 5,500,000 gyventojų.

linio karo (1914-1918 m.) 
arabų šalys atsikratė turkų 
jungo, bet pateko i anglų ir 
francūzų kolonializmą.

Egiptas — tautinio 
išsilaisvinimo centras

Antrasis pasaulinis karas 
sukrėtė britų ir francūzų 
imperialistus, ir ' arabiški 
kraštai vienas po kitam 
pradėjo atgauti savo tauti-

ralius Feisalis ir jo minis
terija buvo ištiki m i a us^ 
Vakarams.

Intervencija į Libaną ir

karus nuo pusiasalio yra ki- * 5,500,000 gyventojų.
*/aisty- Nuo Turkijos puses per vi-tos arabiškų tautų v 

bes. Viso arabiškų žmonių 
yra apie 100,000,000. Ir 
nepaisant, kad jie sudaro 
atskiras valstybes, jie turi 
bendrą kalbą, papročius, 
praeitį ir religiją.

Prieš daugelį tūkstančių 
metu arabai buvo kultūriš
ki ausi žmonės. Jie daug da
vė žmonijai. Bet kai pateko 
į kitų nelaisvę, tai jų tau
ta atsiliko. Dabartiniais lai
kais prabangiškai, tiesiai 
pasakiškai gyvena tik viso
kie karaliai, karai inkai, 
princai, dideli feodalai, o 
liaudis yra pavergta.

Keturi penktadaliai gy
ventojų užsiima žemdirbys
te. Žemė yra didelių feoda
lų nuosavybė. Valstiečiai ją 
nuomoja ir moka nuomą ja
vais. Žemės apdirbimas at
liekamas primityviškais - se
noviniais įrankiais. Darbi
ninkai taipgi kenčia dubel- 
tavą išnaudojimą — savųjų 
ir užsienio kapitalistų.

Arabiškame pusiasalyje 
žemė derlinga, bet dabar ji 
labai nualinta. Išnaikinti 
miškai, užviešpatavo saus-

są Iraką teka Euphrate ir 
Tigris upės, kurios įplaukia

Senovėje šie plotai • buvo 
labai derlingi ir turėjo daug 
ir gražių miškų. Prieš 5,- 
000 metų ten buvo Assiri- 
jos ir Babilonijos bibliškos 
valstybės. Religiniais pada- 
v i m a i s prileidžiama, kad 
“rojus” buvo tarp šių upių.
336 metais prieš dabartine 

gadynę Irako plotus nusiau
bė Aleksandras Makedonie
tis; 200 metų pirm šios ga
dynės ten buvo įsikūrusi 
Salėk i dų karalystė. Paskui 
įsigalėjo Persija.

Septintame mūsų met- 
skaičio š i m t m e t y j e i šį 
kraštą atėjo arabų tautos. 
Devintame šimtmetyje Ira
ko plotus valdė Romos im
perija. Tryliktajame šimt
metyje Iraką nusiaubė mon
golai, o jau 14-ajame šimt
metyje , atėjo osmanai-tur- 
kai.

Turkai per šimtus metų 
buvo įsigalėję Arabiškame 
pusiasalyj ir kitose arabų 
šalyse. Po Pirmojo pašau

Egipto ir Sirijos susijun
gimas i Jungtinę Arabų 
Respubliką pasidarė arabų 
tautinio išsilaisvinimo cen
tru. Prie Jungtinės Arabų 
Respublikos prisidėjo fede
ratyvinis ryšiais Jve m e n o 
karalystė. Libano liaudis 
nori vienytis su Jungtine 
Arabų Respublika, bet tam 
priešinasi nedidelė valdi
ninkų grupė su prezidentu 
Chamounu priešakyje.

Vakaru kapitalizmas yra 
apjungęs Turkiją, Iran ą, 
Iraką ir Pakistaną į taip 
vadinamą Bagdado sąjun
gą. Įvykęs perversmas Ira
ke, kurio pasekmėje įsistei
gė Irako respublika, supur
tė karinę Bagdado sąjungą. 
Užsienio intervencija į Li
baną ir Jordaną — tai ban
dymas pastoti kelią arabų 
tautų vienybei ir tautiniam 
išsilaisvinimui.

Irako ūkis
Irakas turtingas aliejaus 

šaltiniais, kurį eksploatuo
ja Anglijos, A m e r i kos ir 
Hollandijos aliejaus kompa
nijos. Irako žemdirbiai sė
ja kviečius, miežius, ryžius, 
suoras, medvilnę, tabaką ir 
tt. Jų šalyje gerai auga 
vaisiai, ypatingai datulės.

Dar nemažai gyventojų 
klajoja iš vietos į vietą su

galvijų bandomis. Prieš 
metus laiko Irake buvo: 4,- 
500,000 avių, 1,800,000 ož- ______ m________
kų, 800,000 raguočių gyvu- Jordaną tikrumoje buvo 
lių, apie 600,000 arklių, ruošimasis atsteigti monar- 
mulų ir asilų.

Industrija turėjo 23,000 
įmonių, daugiausia maisto 
kenavimo, verpimo, audimo, 
kilimų gamybos ir kiek tiek 
metalo.

Dabartinis perve r s m a s 
Irake nėra socialė revoliuci
ja, tai perversmas tautinio 
nepriklausomingumo, kuris 
veda šalį į atsipalaidavimą 
nuo užsienio kapitalizmo ir 
prie žmonių gyvenimą geri
nančiu reformų, c u

Kaip nuvertė Irako 
Karaliaus valdžią

1789 metų liepos 14 dieną 
Paryžiaus gyventojai, Fran- 
cūzijoje, paėmė Bastiliją, 
kurioje buvo laikomi kara
liaus priešai. Tais laikais 
tai buvo pradžia Didžiosios 
Francūzų Revoliucijos.

1858 m. liepos 14 dieną 
! Bagdade buvo nuversta ka
raliaus Feisalio valdžia ir 
šalyje paskelbta respublika.

Sukilimą įvykdė Trečioji 
Irako divizija vadovybėje 
generolo 
Kassemo.

Anksti 
salis ir

Abdel Karim el-

rytą karalius Fei- 
jo artimi ruošėsi

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
NE VISKUO 
PASITENKINĘ

Clevelando smetonininkų 
Dirva (liepos 10 d.) labai 
atsargiai reiškia nepasiten
kinimą Amerikos Lietuvių 
Tarybos “kongresu,” įvyku
siu Bostone. Kongreso pre
zidiumas buvęs prapuolęs 
“fiesusivokimuose” ir todėl 
“be reikalo bent keletą 
svarbių klausimų dėl laiko 
stokos visai iš kongreso iš
jungė.” Pats prezidiumas 
buvęs sudarytas senoviškai', 
neprisileidžiant naujų jėgų. 
O ALT sekretoriaus Pijaus 
Grigaičio “kalba nepasižy
mėjo konkretumu, buvo ga
na ištęsta ir būtų geriau ti
kusi kuriam nors eiliniam 
ALTo skyriaus narių susi
rinkimui.”

PYKSTA BE DIDELIO 
REIKALO

Keleivis smarkiai ižeidė 
ir išbarė Laisvės korespon
dentą, kuris trumpai para
šė apie Amerikos Letuvių 
Tarybos jomarką, įvykusį 
Bostone. O dalykas tame, 
kad mūsų korespondentas 
pasakė, kad po “kongreso” 
atidarymo įvyko pamaldos, 
į kurias delegatai nuvyko. 
Keleivis gi tvirtina, kad pa
maldos įvyko d a r prieš 
“kongreso” atidarymą.

Betgi skirtumas labai 
menkas, ir dėl jo Keleivio 
redaktorius, mums atrodo, 
neturėjo užsirūstinti. Svar
bu, kad keleiviniai ir nau- 
jieniniai menševikai sušilę 
meldėsi ir klausėsi pamaldų 
bažnyčioje. Tai jau princi
pinis dalykas. Koksai pa- 
ralius juos t-en už nosies nu
tempė?
Malda yra malda, poteriai 

pasilieka poteriais, prieš 
seimą ar seimą atidarius.

KLAIDINA, AR 
APGAUDINĖJA?

Chicagos Naujienų redak
torius tvirtina, kad Ameri
koje prie sovietinių įstaigų 
d e m o n s truoja “civiliniai 
žmonės, kurie neturi nieko 
bendra nei su valdžia, nei 
su policija. Kai policija pa
tiria, kad minia renkasi 
demonstruoti prieš Sovietų 
pasiuntinybę ar kitą įstai
gą, ji tenai nuvyksta žiū
rėti, kad nebūtų daužomi 
langai- arba tepi i o j a m o s 
sienos.”

Matote, kaip viskas gra
žu ir malonu. . Žmonės nie
ko bendra neturi nei su po
licija, nei valdžia ! Daro, ką 
jie nori! Ir taip rašo men
ševiku dienraščio redakto
rius !

Kaip gi iš tikrųjų yra kad 
i ir tame pačiame mūsų New 
|Yorke? Visų pirma, tie, 
kurie nori ką nors pikietuo- 
ti, turi iš anksto apie tai po
licijai pranešti, 
licijai nereikia 
žino.

Kitas dolykas.
su policija ir valdžia tokios 
geros ir bejėgės prieš sauje
lę fašistinių chuliganų,, ku
rie ir akmenimis mėto, ir 
langus daužo, ir sienas tep-

plakatais. Tuo tarpu sau-

įvykti Bagdado sąjungos 
pasitarimas kariniais rei
kalais.

Bet štai ieina karininkai 
ir pareiškia karaliui, kad 
jis yra areštuojamas. Ka
ralius Feisalis įsakė sar
gams šaudyti į karininkus, 
o sosto įpėdinis Abdul Uah 
puolė prie revolverio. Bet 
tučtuojau jis ir karalius 
Feisalis patys krito ant 
grindų.

Pradžioje sukilimo buvo 
pabėgęs premjeras N u r i 
Saidas, kuris pramintas 
“Senąja lape.” Bet neilgai

jelei fašistinių chuliganų įįs galėjo slapstytis. Surado 
tose pa- J i apsirengusį ------------leidžiama siautėti 

čiose New Yorko gatvėse!

gali 
gy-

ten
t

NORI, KAD LIETUVIAI 
LAISVĖS NETURĖTŲ

Chicagos kunigų Draugas 
(liepos 21 d.) išvysto labai 
įdomią filosofiją. Per ją 
mūsų klerikalai t pasisako 
prieš lietuvių laisvę ir pro
gresą.

Didžiausias, girdi, pavo
jus yra tame, kad Lietuvos 
žmonės gali daugiau laisvės 
įsigyti ir savo gerbūvį pa
kelti. Draugas tiesiog ra
šo:

“Juo lietuviai mažiau per
sekiojami, rusų engiami ir Jų 
gerbūvis pagerės, tuo bus di- 
dėsnis pavojus insiskevrbti 
svetimai galvosenai, kuri 
pakirsti saviškos kultūros 
vybines šaknis.”

Ir taip rašo ne kuris
neapsitašęs klerikaliu kas 
bet Draugo editorial ų (ve
damųjų straipsnių) rašyto
jas. Pagal jį, matote, saviš
ka, lietuviška galvosena ne
suderinama su žmonių lais
ve ir gerbūviu. Išeina, kad 
lietuviai laimingi tik tada, 
kada jie yra pavergti ir nu
skurę !

Dabar aišku, kodėl jiems 
taip rūpi sugrąžinti Lietu
von smetoninį fašizmą ir( 
klerikalinę inkviziciją.

Lietuvių laimė tiktai ta
me, kad šitokie “vaduotojų” 
kėslai; vėjais nuėjo. Jų tą 
nelaisvės ir skurdo filosofi
ją Lietuvos žmonės su pa
sipiktinimu atmetė. Lietu
vių tauta tiki laisve ir ger
būviu. Štai kodėl ji pasirin- 
ko socializmo kelią, — kelią 

su policija ir valdžia: jiems kuris veda į ’aukštesnį ger- 
eiti būvį, į platesnes laisves, į 

ir šviesų ir laimingą rytojų.

Taigi, po- 
>atirti: ji

Jeigu mū-

jau seniai yra New Yorko 
žmonėms uždraudusios ge
gužinėje šventėje gatvėmis 
maršuoti? Nutarė, patvar
kė, įsakė ir atliktas kriukis. 
Nebėra demonstracijų, ne
bėra eisenų, nors kasmet 
yra prašoma ir reikalauja
ma jas leisti.

Taigi, mūsų civiliniai 
žmonės turi ką nors bendra

nevalia susirinkti ir 
gatvėmis su iškabomis

: '-------- Į moteriškės
rūbais ir bėgantį. Jis buvo 
sušaudytas.

Tuo kartu armijos dali
niai Bagdade jau laikė savo 
rankose geležinkelio centrą, 
tiltus, telegrafo ir telefonų 
stotis, pašto centrą, radijo 
stotis, o gatvėmis žygiavo 
kareivių patruliai.

Sukilimo vadai iš Bagda
do radijo stoties pranešė:

“Bagdado piilieciai! Mo
norchia j jau žlugo. Tegul, 
gyvuoja Irako respublika!”'

Tuojau buvo sudaryta 
Irako respublikos vyriausy
bė. Paskelbta, kad neužilgo 
bus parlamentiniai rinki
niai — atstovų į respublikos 
parlamentą. Bus padaryta 
reformų liaudies gerovei.

Naujoji vyriausybė pa
skelbė, kad ji ant toliau ne
siskaito sąjungoje su Jor
danu, kad ji pasitrauks ir 
iš Bagdado karinės sąjun
gos. Ji paskelbė, kad ji pri
pažįsta Jungtinę Arab ų 
Respubliką ir atnaujina su 
ja 1948 metų bendro apsi
gynimo sutartį. Kartu ji 
paskelbė, kad nori lygiomis 
teisėmis sugyevnti su viso
mis kitomis šalimis, kaip 
kapitalistinėmis, taip ir ko
munistinėmis.

Tartum perkūno 
jėga trenkė

Nuvertimas monarchijos 
Irake buvo perkūno smūgis 
į Vakarų politiką. Arabiš
kame pusiasalyje Irakas 
yra’ tvirčiausias militari- 
niai, kurio armiją sudaro 
arti 100,000 vyrų. Jis ap
ginkluotas modern iškaiš 
Anglijos ginklais. Irakas 
buvo skaitomas viena iš

chiją Irake. Amerikoje per 
kelias dienas ko m e r c i n ė 
spauda tvirtino, . kad būk 
“ištikimos karaliaus jėgos 
maršuoja į Bagdadą nu
versti respublikos valdžią.” 
Tikrumoje, Irake to nebuvo. 
Visos ginkluotos jėgos buvo 
respublikos pusėje. Žmonės 
n e a p k entė karaliaus val
džios ir sveikino perversmą.
Karaliaus Husseino planas

Monarchijos atsteigimui 
buvo viltis- iš Jordano pu
sės. Mat, prieš kiek laiko 
Jordano karalius Husseinas 
ir Irako Feisalis, kurie yra 
pusbroliai, paskelbė, kad jie 
sudaro Arabų Federaciją. 
Tai buvo žingsnis prieš 
Jungtinę Arabų Respubli
ką. Jordane buvo 10,000 
Irako armijos vyrų.

Jordano karalius Hussei
nas, kaip tik sužinojo apie 
įsisteigimą Irake respubli- V 
kos, pasiskelbė ir Irako ka-T 
raliumi. Jis šaukė, kad 
“maršuos į Iraką atsteigi
mui minarchijos.” Jo planas 
doti Irako 10,000 vyrų ar
miją, jos užnugaryje pasta
tyti savo ginklo tas jėgas, o 
šias jėgas turėjo remti in- 
terventai.

Bet šie planai susmuko. 
Irako 10,000 vyrų armija, 
kuri buvo Jordane, grįžo į 
savo šalį kaip respublikos 
šalininkai. Irake ramu. 
Liepos 18 dieną Associated 
Press praneša: “Jau mažai 
vilties nuversti Irako res
publiką.” Pranešė, kad liau
dis su respublikos valdžia 

’ ir armija jos pusėje.
Pasaulio sumpatija

Tuo kartu Irako respubli
ka gavo masinį pritarimą 
visam-e pasaulyje. Taip va
dinamos “vidurio šalys” 
Indija, Indonezija, Burma, 
visa eilė Afrikoje ir Azijoje 
valstybių — kietai pasisakė 
prieš bet kokią intervenciją.

Irako respublika pareiš
kė, kad ji nori draugiš
kai sugyventi su visomis ša
limis. Ji neturi tikslo tuo
jau sulaikyti aliejaus biznį 
su Vakarais.

Jungtinės Tautos yra 
prieš intervenciją. Tarybų 
Sąjunga ir liaudiškos res
publikos stoja už taikos pa
laikymą Artimuosiuose ir 
Viduriniuosiuose Rytuose.

Tokia padėtis rašant šį 
straipsnį. Atrodo, kad bai
saus karo audra gal pra
slinks. V. Sūnus

Iš laiškų redakcijai
Draugai: 7

Vienas blogas dalykas 
Detroite, kad nesiranda ko-< 
respondentų. Progre šyvių 
piknikų niekas negarsina. 
Aš skaitau Laisvę ir nema
čiau pagarsinta. Aš visuo
met būnu spaudos parengi
muose. Pernai taipgi nebu
vo garsintas spaudos pikni
kas. Apgailestauju ir pyks- 
tu-

Supagarba, M. B.
Redakcijos pastaba

Labai gerai, kad draugas 
susirūpinote tokia padėtimi 
Detroite. Bet tik apgailes
tavimu jos nepataisysime. 
Kodėl jūs patys nepabando- 
te rašinėti į Laisvę ne tik 
apie piknikus, bet bendrai 
apie padėtį ir veiklą Detroi
te? Jūs rašote suprantamai. 
Prašome neatsisakyti, f/s 
anksto ačiū!

2 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., liepos (July) 29, 1958



Darbininkų Sveikata ' ‘Svečiuose pas rašytoją Bronę Buivydailę LAISVĖS REIKALAI

MITYBOS SVARBA
Mūsų bendra sveikatos 

būklė daugiausia priklauso 
nuo maisto ir nuo jo įsisa
vinimo į mūsų organizmą. 
Mitybos dalykas svarbus 
vaikui, svarbus suaugusiam 
žmogui, bet dar svarbesnis 
—senyvam.

Senyvo žmogaus organiz
me esti esminių pakitimų, 
todėl ir su maisto pasirin
kimu reikia tikslumo, kad 
nenukentėtų org a n i z m o 

• būklė. Yra sudalyta net 
ypatinga specialybė senyvų 
ir senu žmonių medicini
niams reikalams tenkinti— 
geron tologija. Gerontologi
ja gvildena senyvo žmogaus 
organizmą, vykstančius pa
sikeitimus ir liguistumo 
poreiškius. O geriatrika 
pritaiko atitinkamą prie
žiūrą ir gydymą.

Senyvo žmogaus sveikatai 
palaikyti labai daug reiš
kia tiksli dieta, kad atsipil- 

I dytu ir išsilygintų sunau
dota energija ir kad visi 
plastiniai procesai turėtų 
reikalingų statybinių me
džiagų.

Senyvo žmogaus maiste 
turi būti reikalingas kie
kis ir pritinkama proporci
ja visų esminių maisto dės
nių: baltymų (proteinų), 
a n g 1 iavandenių (carbohy
drates) bei cukrų, riebalų, 
vitaminu ir miner a 1 i n i u 
druskų. Imkime p i r m a 
energijos klausimą.

Energijai atpildyti ir iš
lyginti galėtų tikti tiek ang
liavandeniai, tiek riebalai ir 
baltymai. Visos šitos skir
tingos maisto medžiagos, 
tam tikromis sąlygomis, ga
li oksiduoti — jungtis orga
nizme su deguoniu, kilti 
iki galutinių produktų ir 
teikti išeikvotos -energijos 
t’lftm tikrą kieki. Atseit, ši- 
luo atžvilgiu — sunaudotai 
energijai išlyginti— yra vis 

učius, M. D.
viena, kas organizme oksi
duojasi: ar angliavande
niai, ar riebalai ar balty
mai. Bent tik kolorinė bei 
šiluminė vertė būtų apskai
čiuota.

Tačiau, fiziologijos atžvil
giu, tai nebūtų tinkamas 
dalykas. Sudarant maisto 
porcijas bei racioną, netei
singa būtų apriboti tik ka
lorijų apskaičiavimais. Or
ganizmui labai svarbu 
maisto sudėtis, kad būtų di
etoje gera proporcija ir ko
kybė visų p a g r i.n d i n i ų 
maisto dėsnių: baltymų, 
riebalų, angliavandenių, vi
taminų ir mineralų, su 
skysčiais ir vandeniu. Visa 
to reikia naujiems audi
niams gaminti.

Maisto davinio norma, 
pritaikoma senyvam žmo
gui, esti žymiai skirtinga, 
negu paprasta jauno dar
bingo žmogaus norma. Ka
lorijų skaičiaus g a 1 i m a 
taip labai ir nežiūrėti. Už
tat labai esminga, kad bū
tų gana baltymų, ypač- leng
vai permalamų ir įsisavi
namų gyvulinės kilmės bal
tymų. Liesa mėsa, ypač ke
penys, sūris, kiaušiniai, pie
nas, žuvis, truputis ir auga
linių baltymų (sojos pupų, 
žirnių, riešutų, lęšių, pupų, 
grikiu, rugio bei kviečio 
“juodos” duonos).

Gyvulinių riebalų kuo 
mažiausiai, — užtat reikia 
augalinių aliejų (kukurū
zu, medvilnės grūdų alie
jaus—Wesson oil, Dexola). 
Miltinių gardėsių nedaug 
ir atsargiai. Vitaminų ir 
mineralų — su dideliu kau
pu, gausiai.

Buenos Aires. — Argen
tina gauna iš užsienio $1,- 
000,0000,000 vertės. įrengi
mų aliejauos gamybai. Iš 
Tarybų Sąjungos ji gauna 
$100,000,000 vertes.

Anykščiuose, netoli nuo 
gražiosios bažnyčios, savo 
nuosavame namelyje gyve
na Bronė Buivydaitė-Mičiu- 
lienė. Gimusi 1895 m. Svė
dasuose, ji, kartu su tėvais, 
vaikystėje persikėlė į A- 
nykščius ir gyvena čia iki 
šiandien (žinoma, su per
traukomis, kurias ’iššaukė 
jos mokymosi ir 19-kos mo
kytojavimo metų laikotar
pis) — taigi, ii pati save 
laiko tikra anykštiete. Čia 
prabėgo jos vaikystė ir 
Anykščių gamta, be abejo
nės, turėjo į ją panašų po
veikį, kuris pagimdė Bara
nauską, Biliūną ir Vienuolį. 
Ji pati rašo: “Anykščių 
aukotieji kalneliai, vingieji 
upeliai, gražiosios Švento
sios pakrantės, ramus puše
lių o'imas ugdė grožio jaus
mą ir žadino svajones”. Tė
vas Buivydas įsigyvendino 
Afrikoje taip, kad .galėjo 
kiek padėti ir Tėvynėje li
kusiai savo šeimai. Ši para
ma ir įgalimo Br. Buivydai- 
tę baigti Kauno buhalterių 
kursus, o 1914 metais ir 
Utenos keturklasę. Busimo
ji poetė tuo metu troško tik 
vieno: būti mokytoja. Pate
ko į Voronežą, kur įsitrau
kė i literatūros ir kt. rate
lių darbą, čia gimė ir poe
tės pseudonimas “Tyrų duk
tė”...

Šiandien gal nedaug kas 
ir atsimena Tyrų dukterį ir 
jos pirmąjį poezijos rinkinį 
“Vasaros šnekos”. Tačiau 
tie, kurie 1921 metais ir vė
liau buvo gimnazistais, — 
neužmirš temperamentin
gos, jautrios, gyvos poezi
jos knygutės.

Anykščiuose būd a m a s, 
“Tėvynės balso” bendradar
bis svečiavosi pas tą vieną 
seniausiųjų mūsų poetų. 
Tarp kitko, — ne “vieną se
niausiųjų”, bet iš tiesų 
PIRMĄJĄ lietuvių poečių- 
moterų. Br. Buivydai te 
sėkmingai savo metu suvai

dino savo vaidmenį, kaip 
poetė-kūrėja.

— Taip, literatūroje pil
ni ą kartą pasirodžiau viešu
mon 1921 m. Pirmieji mano 
mokytojai ir vadovai šioje 
srityje ir buvo V. Putinas- 
Mykolaitis, K. Binkis, B. 
Sruoga”.

Pavyzdžiui, Sruoga Br. 
Buivydaitės eilėraščius pa
vadino tuomet ’’vieversėlio 
dainele”. Vėliau, susižavė
jusi Knuto Hamsuno kūry
ba, Br. Buivydaitė parašė 
romaną “Mėlynos akys”, 
spausdintą žurnale “Židi
nys”. Prie labai sėkmingų 
jos kūrinių romano žanre 
tenka priskirti ir pirmąjį 
“Atverstų lapų” tomą 
(1934 m.). Šiuo metu Lietu
vos Grožinės Literatūros 
leidykla pasiūlė aut orei 
pertvarkyti “Atverstuosius 
lapus” — teisingiau, pirmą
jį romano tomą ir parašyti 
(pagaliau!) antrąjį, kurio 
su tokiu nekantrumu prieš 
dvidešimt su kaupu metų 
laukė (ir nesulaukė!) gau
sūs Br. Buivydaitės. skaity
tojai.

Literatūrinis Br. Buivy
daitės aruodas: poezija — 
“Vasaros šnekos”, “Skudu
čiai”, “Anykščių baladės”, 
“Po žilvičiais”, dramatur
gija — “Stebuklingoji ra
dasta”, “Lapė gudragalvė”. 
Jos kūriniai vaikams., su
telkti rinkiniuose “Trys bi
čiuliai”, “Auksinis batelis” 
ir “Pagiry maža trobelė” 
sukėlė didelį jaunųjų skai
tytoju entuziazmą. Didelę 
dalį Br. Buivydaitės kūry
bos naujai išleido dabar, 
Vilniuje, Grožinės literatū
ros leidykla. Rašytojai pa
skirta pensija.

— Klausiate apie tolimes
nius kūrybinius mano pla
nus? — sako Br. Buivydai- 
te. — Taigi, dabar rašau 
apysaką va’kams, nors pa
vadinimas, kaip ir numato
ma dviejų tomų apimtis — 

tik provizoriniai Tai paaiš
kės apysaką baigus.

Stebime Br. Buivydaitę. 
Knygoje “Tarybų Lietuvos 
rašytojai” jinai pasisakė: 
“Gaila, kad mano gyveni
mo saulė jau į vakarus pa
krypus”. Negalime su tuo 
sutikti. Tikrai, sidabriniai 
pražilusi, bet dar tokia jau
natviška, gyva. Ta pati vė
javaikiška... ne, ne ta, žino
ma, tik ją gerokai prime
nanti “Tyrų duktė”.

— Okupacijos metais, — 
pasakoja Br. Buivydaitė,— 
parašiau ir paruošiau nau
ją poezijos rinkinį “Paukš
čiai vėtroje”. Tikiuosi ir jis 
pasirodys spaudoje. Kūry
binių planų daug ir mane 
vilioja darbas. Kadaise ne
buvo ir tų sąlygų, kurias 
kūrybai turiu dabar. Juk 
devynioliką metu mokyto
javau Veiveriuose, Panevė
žyje, Alytuje. Dabar, vals
tybės aprūpinta pakanka
ma pensija, galėsiu atsidėti 
tik literatūrai.

Taip, nors vaikystės sva
jonėse. buvo mokytojos, dar
bo idealas, tačiau B r. Bui
vydaitę tikrai prie savęs 
pririšo literatūra. Jaukia
me kambaryje — knygos. 
Gėtės ir Šilerio portretai 
ant sienų...

— Taip, aš turiu daug pa
žįstamų ir asmeniškų drau
gų užsieniuose. Su ne vienu 
iš jų teko žengti .pirmuo
sius žingsnius ir literatūro
je. Ta proga perduokite 
jiems mano sveikinimus.

Malonus ir nuoširdus pa
sikalbėjimas su rašytoja 
Br. Buivydaitė tuo ir bai
gėsi .

MASKVA. — Tarybų Są
junga iš Austrijos turėjo 
gauti 1,000,000 tonų alie
jaus atlyginimui už austrų 
padarytus karo - laiku nuo
stolius. TSRS tą kiekį su
mažino ant pusės.

Apšvietą branginantieji 
rūpinasi, kad Laisvė gy
vuotų. Ruošiama parengi
mai tam reikalui ir atsi
naujindami prenumeratą 
arti visi skaitytojai pride
da aukų laikraščiui. Šiuo 
kartu sekami asmenys įtei
kė finansinės paramos:

Nuo svečių LDS 160 kp.
Klubo vaišėse liepos. 9 d., 
Pittsburgh, Pa. .. $80.25 

Nuo Chuladų pares (per
V. Taraškienę), Lawren
ce, Mass.................. 16.00

Crown Pt.
Braziliečiai ..........   10.00

B. Kirstukas, Cleveland,
Ohio ........................ 6.00

Kazė Chaikovsky, Brook
lyn, N. Y.................... 6.00

J. Jakelevičius, E. St.
Louis, Ill.................. 6.00

S. Benkus, Haverhill,
Mass......................... 5.00

' A. P. Dambrauskas,
Haverhill, Mass. ... 5.00 

Elena'...................... 5.00
Frank Zavis. Bethlehem,
Pa............................. 5.00

F. Vaivila, Hamilton,
Canada .................. 4.00

Mrs. H. Stankus,
Bethlehem, Pa.........3.00

K. C. Strauss,
Easton, Pa.  ......... 3.00

A. Sheiris, New
Kensington, Pa. ... 3.00 

P. Peškaitienė,
Chicago, Ill.............. 3.00

Josephine Maslauskas,
Pennsburg, Pa. . .. 3.00 

Izabella Drilling,
Easton, Pa..............  3.00

Antanas Kruša,
T. Markei, Niagara
Falls, N. Y..................2.00
Pittsburgh, Pa.........2.00
Po $1: William Delnicki, 

Bridgeport, Conn.; P. Rai
nys,'Brooklyn, N. Y.; An-- 
na Mažuikienė, Dorches
ter, Mass.; S. Kuzmickas, 
Cleveland, Čhio; Antanas 
Brooklynietis; Andrew Ste
nės, Bronx, N. Y.; F. Petkū- 
nas, Worcester, Mass.; J. 
Gendrėnas., St. Petersburg, 
Fla.; John Laemy, B’klyn, 

N. Y.; J. Dobrow, B’klyn, 
N. Y.; Roman Stashis, Yu
caipa, Calif.; Paul Dutches, 
Rockville, Conn.; Onutė iš 
Brooklyno; Ig. Sutkus, 
B’klyn, N. Y.; J. Gailiūnas, 
B’klyn, N. Y.; Ig. Karlonas, 
Scarsdale, N. Y.; A. Matu
lis, Jersey City, N.J.; R. Jar
vis, Plymouth, Pa.; J. Ka- 
tinis, Easton, Pa.; A. Kalu- 
zevičius, Pittston, Pa.

V. Daugirdas, 'Paterson, 
N. J., 77 c.

Dėkojame visiems už 
gražią paramą. Su taip rū
pestingu skaitytojų rėmi
mu, Laisvė pergalės visus 
sunkumus, gyvuos ir lankys 
jūsų namus, atnešdama ži
nias ir kitokius raštus, ku
rių jūs laukiate.

Laisvės Administracija

Sidabro kalnas
Perų respublikoje, Pieti

nėje Amerikoje, yra Potosi 
kalnas. Jį galima būtų pa
vadinti sidabriniu. Kol tuos 
plotus valdė Ispanija, tai 
per 250 metų ki-ekvieneriais 
metais iš kalno iškasdavo 
$4,000,000 vertės sidabro. 
Ir dabar kalnas dar duoda 
nemažai sidabro.

Dabartiniu laiku pasauli
nė sidabro gamyba yra apie 
20,000,000 svarų per me
tus. 1939 metais ' buvo jo 
iškasta 16,000,000 svarų, 
arba $110,000,000 vertės.

Sidabriniai pinigai turi 
90 procentų sidabro ir 10 
procentų vario.

Anglioje pirmus sidabri
nius pinigus pradėo gamin
ti 1215 metais.

Beirutas. — Pirmiau 
Chamouno valdžia gyrėsi, 
kad ji “visur muša sukilė- 

1 liūs”. Bet dabar jau pripa
žino, kad sukilėliai valdo 
vieną trečdalį šalies, tai 
yra, visus šiaurrytus. Suki
limo vadai sako, kad trys 
ketvirtadaliai šalies yra jų 
rankose.

JUSTAS PALECKIS

DIDYSIS LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS
Šiemet lietuvių tauta ypač rėmėsi daugiausia dvari- 

džiaugsmingai sutinka aš- n inkais ir buožėmis, kliudė 
vai- vystyti sunkiąją pramonę, 

atkūrimo Lietuvoje nes, vystantis pra m o n e i, 
Tai visų dorų lie-į būtų neišvengiamai augusi 

. Užsienio 
siems, kurie mato, kaip Lie-’ k a p i t a listams — faktiš- 
tuva septynmyliais žings- kiems šalies šeimininkams— 
niais žengia į gerovę, pažan- buvo reikalinga Lietuva tik 
gą, pasiturėjimą.

tuonioliktąsias tarybų
džios 
metines.
tuvių šventė, tai šventė vi-'darbininkų klasė.

kaip agrarinė kolonija.
Sunkus buvo kelias į lais-l Sunki ir niūri buvo bur- 

vę mūsų tautai, gyvenan- ■ žuazinės Lietuvos darbo 
Įį’iai prie Baltijos jūros. Vi-, valstietijos ir darbininkų 
ša jos daugiaamžė istorija padėtis, 
kupina didvyriškos kovos 

’.prieš svetimšalius gro
bikus ir vidaus engėjus.
Drauge su rusais ir kitomis 
Rusijos tautomis lietuvių 
tauta kovojo prieš carizmą, 
iki jis buvo nuverstas ir 
laimėjo socialistinė revoliu
cija. Prieš 40 metų, 1918 
metais, lietuvių tauta kūrė 
tarybų valdžią; bet ją už- 
g n i aužė kontrrevoliucija, 
vokiečių kari u o m e n ė s ir 
Antantes ginkluotųjų pa
jėgų padedama. Daugiau 
kaip 20 metų lietuvių tau
ta buvo buržuazinės fašisti
nės diktatūros priespaudo
je.

Viso krašto atsilikimas
Tuo laikotarpiu respubli

kos ūkis buvo sustingęs ir 
nusmukęs. Bur ž u a z’i n ė s 
Lietuvos ekono m i k o s pa
grindas buvo žemės ūkis.

r ž uaziniai ekonomistai' 
nstgi teigė, kad Lietuvoje 
nesą perspektyvų pramonei 
vystyti. Vyriausybė, kuri

ir darbininkų
Šimtai tūkstančių

miesto ir kaimo žmonių 
bergždžiai klaidžiojo po ša
lį, darbo ieškodami. Bot 
darbo nebuvo — siautė ne
darbas.

Ieškojo laimes kitur
Mėgindami rasti išeitį iš 

sunkios padėties, daugelis 
lietuvių palikdavo tėvynę ir 
vykdavo į Pietų Ameriką, 
Prancūziją ir kitas šalis. 
Apytikriais, duomen imis, 
buržuazinės Lietuvos egzis
tavimo laikotarpiu į užsienį 
emigravo daugiau kaip 100 
tūkstančių žmonių. Be to, 
dešimtys tūkstančių kume
čių kasmet išvažiuodavo iš 
Lietuvos kitur uždarbiauti. 
Tik dabar jie gavo galimy
bę grįžti į tėvynę ir dirbti.

Posūkis į naują kelią
Esminis posūkis lietuvių 

tautos gyvenime įvyko 1940 
metų liepos 21 d. Tą dieną 
visos tautos išrinkto Liau
dies Seimo nutarimu buvo 
paskelbta, kad Lietuvoje 

atkuriama tarybų valdžia. 
Pirma karta Lietuvos is
torijoje buvo visiems lai
ka m s likviduotas nedar
bas. Dvarininkų ir buo
žių žeme buvo perduota 
b e ž e m i a m s ir mažaže
miams valstiečiams. Darbo 
žmonėms buvo užtikrinta 
nemokama medicinos pagal
ba, buvo sudaryta galimybė 
kultūringai ilsėtis, vystyti 
savo -kultūrą. Lietuvių tau
tai buvo atvertas platus ke
lias į mokslą. Smarkiai pa
kilo Lietuvos darbo žmonių 
materialinė gerovė.

Karo padarytos žaizdos
Hitlerinės Vokietijos 

įvykdytas klastingas užpuo
limas nutraukė Tarybų Są
jungos tautų, tame tarpe ir 
lietuvių tautos, taikų kuria
mąjį darbą.

Fašistiniai grobikai pa
darė Lietuvai milžiniškus 
mater ialinius nuostolius, 
kurie, nepilnais duomeni
mis, sudarė 17 milijardų 
rublių. Buvo visiškai arba 
dalinai sugriautos didžiau
sios pramonės įmonės, pa
kirsta respublikos energeti
kos bazė. Nuo sugriovimų 
smarkiai nukentėjo Vilnius, 
Klaipėda, Kapsukas (buv. 
Marijampolė), Mažeikiai. 
Beveik visiškai buvo nu
šluoti nuo žemės paviršiaus 
Šiauliai, Raseiniai, Vilka
viškis, Biržai, Šakiai; Na
cistai ir lietuvių reakciniai 
nacionalistai Lietuvos teri

torijoje išnaikino apie pusę 
milijono žmonių.

Reikėjo didžiulės talkos
Buržuazinės santvarkos 

laikais mažoje šalyje būtų 
buvę neįmanoma greitai at
kurti visa tai, kas buvo su
griauta. Bet Tarybų Lietu
vos darbo žmonės, broliškų 
tarybinių respublikų pade
dami, per trumpą laiką sėk
mingai atkūrė liaudies ūkį. 
Lietuvos miestams, gamyk
loms, fabrikams, mokyk- 
loms, ligoninėms, transpor
tui, energetikos ūkiui atsta
tyti buvo gauta mašinų, 
staklių, metalo, medvilnės, 
benzino, anglies iš 52 Tary
bų Sąjungos miestų. Lietu
vai atėjo į pagalbą Maskva 
ir Leningradas; gar šioji 
Tula siuntė ketaus liejinių, 
M agnitogorskas — rūšinės 
geležies, Stalingradas ir 
Rostovas — traktorių bei 
kitų žemės ūkio mašinų.

šaunus atsakymas
Pokario metais lietuvių 

tauta pasiekė didžiulius lai
mėjimus. Šie laimė j i m a i 
akivaizdžiai paneigia bur
žuazinį šmeižtą, esą darbo 
žmonės patys neįstengia 
valdyti valstybę ir tvarkyti 
jos liaudies ūkį.

Dabar Tarybų Lietuvos 
pramonė1 gamina produkci
jos septynis kartus dau
giau, negu 1940 metais. 
Vien tik per pastaruosius 
ketverius metus pramonės 
produkcijos gamyba Lietu
voje dvigubai padidėjo. 
1957 metais, palyginus su 
1940 metais, elektros ener

gijos išdirbis padidėjo 9 
kartus, durpių gavyba—18 
kartų, įvairių audinių ga
myba — beveik 5 kartus, 
odinės avalynės — 10 kar
tų, konditerijos gaminių — 
19 kartų, žuvies sugavimas 
—70 kartų. Metalo apdir
bimo pramonės ir mašinų 
gamybos produkcija per tą 
patį laikotarpį padidėjo 
maždaug 36 kartus. Žymiai 
išsvystė transportas. Asfal
tuotų kelių ilgis nuo 150 
kilometrų padidėjo iki 2,- 
500 kilometrų. Tarybų Lie
tuvoje pokario laikotarpiu 
pastatyta apie 300 didelių 
pramonės įmonių, išaugo 
naujos pramonės šakos, 
apie kurias burž u a z i j o s 

.viešpatavimo metais niekas 
nė nesvajojo. Kas, pavyz
džiui, būtų 1939 metais 
patikėjęs, kad atsilikusioje 
Lietuvoje bus gaminamos 
sudėtingos metalo piovimo 
staklės, turbinos, elektro- 
motorai, tikslūs matavimo 
prietaisai, dviračiai, bus 
statomi laivai?
Naujas Lietuvos peizažas
Aukšti milžiniškų gamyk- 

hj kaminai, naujos laivų 
statyklos, doką i, galingos 
elektrinės, asfaltuoti keliai, 
tiltai pakeitė Lietuvos pei
zažą. Sparčiais tempais 
statoma Kauno hidroelek
trinė prie Nemuno. Ji bus 
galingiausia stotis Pabalti
jy. Ateinančiais meteis ji 
respublikos liaudies ūkiui 
sduo beveik dvigubai tiek 
energijos, kiek buržuazinės 
Lietuvos laikais duodavo 
visos elektrinės* Numatyta 

pastatyti Smalininkų hidro
elektrinę, o vėliau — Aly- 
taus-Birštono HES taip pat 
prie Nemuno. Artimiausiu 
laiku kiekviena Lie t u v o s 
gyvenvietė, kiekvienas kol
ūkis ir tarybinis ūkis bus 
elektrifikuoti.

Statomos naujos įmonės: 
grąžtų fabrikas, staklių re
monto įmonė, nauji cechai 
laivų statykloje, turbinų 
gamykloje, “Komunare” ir 
eilėje kitų įmonių. Labai 
plačios perspektyvos atsi
skleidžia respublikos chemi
jos pramonei. Bus pastaty
tos didelės įmonės, gami
nančios sintetinį pluoštą, 
trąšas ir t. t.

Pastaraisiais metais di
džiulį mastą įgavo gyvena
mųjų namų statyba. Per 
artimiausius 10-12 metų 
visi gyventojai turės būti 
aprūpinti erdviais butais. 
Vien tik šeštajame penkme
tyje Lietuvoje bus pastaty
ta 2 milijonai kvadratinių 
metrų gyvenamojo ploto.

žemes ūkyje laimėjimai
Žymių laimėjimų .pasiek

ta žemės ūkyje. Pernai Lie
tuvos kolūkiai pirmą kartą 
minėjo savo dešimt metų 
sukaktį, o daugumos kol
ūkių amžius tėra septyneri- 
aštuoneri mefai. Per tą 
trumpą laiką Lietuvos kai
me įvyko dilžiuliai pakiti
mai. Atkaklioje klasių ko
voje buvo laužoma tai, kas 
paseno, ir buvo kuriama 
nauja, socialistinė santvar
ka kaime.

3 p.-Laisve (Liberty}— An trad., liepos (July) 29, 1958

Lietuvos kolūkiai ir tary
biniai ūkiai 1957 metais, 
palyginus su 1956 metais, 
padidino pieno gamybą 49 
procentais, mėsos — 57 pro
centais. Kiaulienos gamy
ba padidėjo pustrečio kar
to. Šimtui hektarų žemės 
ūkio naudmenų 1955 me
tais visų kategorijų ūkiuose 
pieno buvo gauta 258 cent
neriai, 1956 metais — 269 
centneriai, o 1957 metais— 
319 centnerių, .arba 458 kL 
logramai vidutiniškai vie
nam gyventojui. 1957 me
tais karvių skaičius respubr 
likoje, palyginus su 1955 
metais, padidėjo 115.1 tūks
tančio, tame tarpe kolūkiuo
se — 53.4 tūkstančio. Da
bar respublikoje šimtui hek
tarų žemės ūkio naudmenų 
— kolūkiuose, tarybiniuose 
ūkiuose ir individualiniuo
se ūkiuose — yra 16 karvių. 
Per vienerius metus pieno 
primelžimas vidutinikai iš 
vienos karvės padidėjo 417 
kilogramų.

Padidinus gyvuliu skaičių 
ir pakėlus jų produktyvu
mą, praeitais metais šimtui 
hektarų žemės ūkio naud- 
menų pagaminta 64.6 cent
nerio mėsos, kai tuo tarpu 
1955 metais buvo gauta 
48.3 centnerio. Ypač žymūs 
rezultatai pasiekti pieno 
gamybos srityje. Praeitais 
metais Lietuvos žemės ūkis 
davė vieną milijardą 200 
milijonų kilogramų ' pieno. 
Kaimo darbo žmonės sėk
mingai sprendžia uždavinį—

(Tąsa 4-tame pusi.)



EUGENIJA' TAUTKAITE A. KiicinsTcailc rybiškiausi, bet ne kartą ir vardę. Jei reikia, galima’

Takais takeliais į didį kelią
(Tąsa)

Netrukus parėjo ir Karolis. Jis taipgi 
labai nudžiugo, pamatęs svečią: apie jį 
težinojome tik tiek, kad neišvyko į Ta
rybų Rusiją. Vakarieniavome tą vakarą 
labai gerai nusiteikę. Ignas su Karoliu 
čia pat ir suplanavo darbą Šiaulių rajo
ne, kur Ignas turėjo keliauti. Karolis 
buvo nepaprastai patenkintas, kad Šiau
lių rajonas vėl turės gerą vadovą. Kitą 
vakarą Ignas Gaška jau išvyko į Šiau
lius.

Lapkričio pabaigoje, ištrūkęs iš kon
centracijos stovyklos, sugrįžo i Kauną 
Vladas Jasaitis-Senutis, taip pat delega
tas Į Trečiąjį Lietuvos Komunistų parti
jos suvažiavimą. Jis buvo suimtas kartu 
su I. Gaška, sėdėjo kalėjime; vėliau ji 
perkėlė į koncentracijos stovyklą, kuri 
buvo arčiau Lietuvos sienos. Iš ten jis 
pabėgo. Jasaitis-Senutis buvo nuošir
džiai atsidavęs kovotojas už darbo žmo
nių reikalus, bet mėgdavo prieštarauti, 
buvo labai užsispyręs ir ne visada laiky
davosi partijos drausmės. Šitos jo bū
do savybės kliudė jam dirbti ir suartėti 
su draugais.

Tuo laikotarpiu, kai Jasaitis grįžo iš 
Vokietijos, labai trūko vadovaujančių 
kadru. Jį nusiuntė vėl i Šiaulių rajoną. 
Vėliau jis išvyko į Tarybų Sąjungą.

TREČIOJI LIETUVOS 
KOMJAUNIMO SĄJUNGOS

K O N F ERE N CIJ A (RLE N U M A S)
1921 metų gruodžio mėnesio pradžioje 

Kaune buvo sušaukta III-ji LKJS konfe
rencija. Toje konferencijoje - plenume 
dalyvavo visų rajonu komjaunimo atsto- 
vab du LKJS C B nariai, LKP atstovas ir 
vienas svečias iš Vilkaviškio parajonio.

Ši konferencija buvo audringa. Kauno 
rajono atstovas pareiškė, kad, jeigu tėra 
du CB nariai (tie nariai—P. Glovackis 
ir aš, kiti buvo suimti), tai faktiškai jo 
jau nebesą, jis neturįs teisės toliau funk
cionuoti. Jam pritarė kiti Kauno delega
tai, kurie buvo taipgi paliesti “opozici
jos” įtakos. Jie siūlė išrinkti naują 
Centro Biurą. Kiti delegatai įrodinėjo, 
kad tai padaryti turi teisę tik suvažia
vimas. Buvo pasiūlyta į nesančių narių 
vietas papildomai išrinkti naujus CB 
narius.

Konferencijos dienotvarkė buvo tokia: 
1. pranešimas apie LKJS CB darbą nuo 
Il-sios konferenciijos, 2. profsąjungų ir 
jaunimo sekcijos prie profsąjungų dar
bas, 3. papildomas LKJS CB narių rin
kimas, 4. nelegalios spaudos leidimo 
klausimas, 5. sąjungos lėšos (nario mo
kesčio įvedimas ir spaudos fondo suda
rymas).

Pranešimas ir ataskaitos iš vietų pa
rodė, kad CB pasiekė per tą laikotarpį 
kai kurių laimėjimų vykdant 11-osios 
konferencijos nutarimus: buvo sustiprin
tas vadovavimas rajonuose; CB nariai 
dažnai lankydavo rajonus; darbas ten 
ėmė vykti geriau; pagyvėjo veikla lega
liose organizacijose (profsąjungose, jau
nimo sekcijose, kultūros-švietimo klubuo
se) ; geresnė padėtis buvo ir spaudos 
srityje (išėjo ketvirtas “Jaunojo komu
nisto” numeris). Buvo atspausdinti Il
sios konferencijos nutarimai, išleista 
daug brošiūrų, taip pat ir nemaža in- 
strukcių rajonams apie jų darbą, apie 
konspiraciją, apie komjaunimo eilių va
lymą, apie nario mokestį; rajonuose su
šaukta eilė pasitarimų; Vilnijoj specia
liai dirbo vienas CB narys. Ten taip pat 
pagerėjo spaudos lenkų ir rusų kalbo
mis leidimas, bet buvo daug trūkumų.

Konferencija pažymėjo taip pat ir tai, 
kad nepakankamai kreipta dėmesio į Su
valkijos rajoną, nors ten taip pat buvo 
vienas iš CB narių. Pabrėžta, kad C B 
nariai, dirbdami rajonuose, visai užlei
do darbą centre, be to, jų čia buvo 
likę tik du. Tokia padėtis sukėlė didelį 
nepasitenkinimą, ir tuo naudojosi visi 

"“nuskriaustieji.” Prie “nuskriaustųjų” 
priklausė trys buvusieji komjanuoliai, 
išmesti iš sąjungos narių už disciplinos 
pažeidimą. Jie nesiliovė kovoję su CB 
vadovybe, sudarė atskirą komjaunimo 
Organizaciją ir visur kalbėjo komjauni
mo vardu. Vilkaviškio parajonyje nuo 
pat komjaunimo organizavimo pradžios 
irgi buvo nepatenkintų. Jie taipgi prisi
dėjo prie “opozicijos,” susirišdami su 
kauniškiais, išmestaisiais iš komjaunimo 
eilių. Paaiškėjo, kad vilkaviškiečiai buvo

neteisingai informuoti ir nežinojo, kas 
iš tikrųjų yVa ta “opozicija.” Konferen
cijoje buvo nutarta imtis prieš “opozi
ciją” griežčiausių priemonių ir paskelb
ti apie išmestuosius spaudoje, kad visi 
sąjungos nariai žinotų, jog jie neturi 
nieko su mūsų sąjunga.’

Papildomai į Centro Biurą buvo iš
rinkti dar du nariai, kurių pavardžių 
neatsimenu.

Taip pat kalbėta apie centrinio orga
no charakteri. Nutarta, kad draugai iš 
rajonų turi aktyviai jame dalyvauti, dau
giau rašyti. Konferencija patvirtino CB 
nutarimą dėl savo lėšų sudarymo, t. y., 
nuspręsta reguliariai rinkti nario mokes
tį. Nutarta sudaryti fondus spaudai 
remti, o taipgi rinkti aukas politiniams 
kaliniams šelpti.

ANTROJI SUVALKIJOS RAJONO 
KOMJAUNIMO KONFERENCIJA
1921 metų gruodžio mėn. ar 1922 m. 

sausio pradžioje (tiksliai neatsimenu) 
Vilkaviškyje įvyko antroji Suvalkijos 
rajono komjaunimo konferencija. Iki to 
laiko jau mes turėjome gana stiprias 
komjaunimo organizacijas Marijampolė
je, Vilkaviškyje, Gižuose, Virbalyje. Jau 
buvo šis tas padaryta ir kaimo jauni
mo — buožių bernų ir tarnaičių, dvarų 
darbininkų tarpe. Vilkaviškio miestely
je jau turėjome nemaža jaunų darbinin
ku. Ju tarpe tuo metu buvo ir Sarinas- 
Bilevičius. Jis ir Pijus Glovackis orga
nizavo šią konferenciją. Gerai atsimenu 
konfliktą su to buto šeimininke. Jos vy
ras buvo partijos narys ir dirbo šerių 
dirbtuvėje. Jis tą naktį išėjo į naktinę 
pamainą dirbti, o žmonai pasakė, kad čia 
ateisiąs Bilevičius ir dar pora vyrukų, 
tegu ji įsileidžianti juos. Bet ji visai ne
žinojo, kad čia bus visą naktį posėdžiau
jama. Vakare žmonės ėmė rinktis į nu
rodytą butą, atėjau ir aš. šeimininkė bu
vo nustebusi, kad pas ją renkasi ne tik 
žydai, bet ir lietuviai. Visiems susirin
kus, Bilevičius priėjo prie durų ir, už
rakinęs jas, įsidėjo rakta i kišenę.

Apie dešimtą valandą pradėjome kon
ferencijos posėdį. Dienotvarkė buvo ga
na plati. Daugiausia ginčų sukėlė ata
skaitos iš vietų. Man teko padaryti pra
nešimą apie Trečiąjį Lietuvos Komunis
tų partijos suvažiavimą ir jo nutarimus 
dėl komjaunimo darbo Lietuvoje. Visi 
pritarė tiems nutarimams ir džiaugėsi, 
kad partija skiria tiek daug dėmesio 
komjaunimui. Tai turėjo padėti išgy
vendinti žalingus nesutarimus tarp “se
nių” ir “jaunųjų.” Daug buvo kalbėta 
taipgi dėl darbininkų jaunimo sekcijų 
prie profsąjungų ir jų darbo. Tada Vil
kaviškyje ir Marijampolėje jau buvo or- 
organizuotos jaunimo sekcijos prie prof
sąjungų. Konferencijoje buvo pažymėta, 
kad Suvalkijos ra jonas jau yra padaręs 
žymų žingsnį į teisingą kelią, atmetė 
įvairias “opozicijas,” kai kuriuos “opozi
cionierius” laikinai, o kitus net visai pa
šalino iš komjaunimo. Buvo išrinktas 
naujas Suvalkijos rajono komjaunimo 
komitetas: Pijus Glovackis (jis tada bu
vo gimnazistas Vilkaviškyje), Sarinas- 
Bdevičius (šerių dirbtuvės darbininkas 
iš Vilkaviškio), Žaldaris iš Marijampo
lės, Anskaitis-Pranskus iš Naumiesčio ir 
dar vienas draugas iš Marijampolės, ku
rio pavardės neatsimenu. Konferencijo
je buvo jaučiamas didelis pasiryžimas 
dirbti, pakili nuotaika; pasakyta daug 
gerų, sveikų minčių.

Apie dvyliktą valandą be jokių cere
monijų Įėjo į kambarį šeimininkė ir lie
pė mums skirstytis. Bilevičius pasakė, 
kad išsiskirstysime, kai baigsime posė
džiauti, patarė jai nesijaudinti ir gulti. 
Bet ji nenurimo, vis kliudė mums, ren
gėsi eiti į dirbtuvę pas savo vyrą ir pra
šyti jį, kad lieptų mums išsiskirstyti. 
Priėjusi prie durų ir neradusi rakto, vėl 
ėmė kelti triukšmą. Bilevičiui pareiškus, 
kad raktas pas jį ir, kol nebus pasibaigu
si mūsų konferencija, jis neduosiąs jo ir 
niekur jos neišleisiąs, moteriškė net pra
virko. Bet nieko nepadarysi su tokiais 
Įžūliais “svečiais”! Teko jai paklausyti 
Bilevičiaus patarimo ir eiti gulti.

Auštant mes baigėme konferenciją ir, 
kai tik galima buvo išeiti į gatvę, pradė
jome skirstytis iš nesvetingos’ šeiminin
kės buto.

(Bus daugiau)

M p.-JLaisve (Liberty)—An trad., liepos (July) 29, 1958

Kaip rašyti laiškus
Nuo seno yra priimta 

pradėti laišką kreipiniu. 
Kreipimosi žodžiai gali būti 
labai įvairūs. Tėvams, glo
bėjams, auklėtojams čia ga
lina išreikšti pagarbą, mei
lę, iškelti jų gerumą, bran
guma — MYLIMASIS TĖ
VELI ! GEROJI MAMY
TE! MANO BRANGIOJI 
MOTINA! GERBIAMAS 
IR MYLIMAS TĖVE! ir t. 
t. Mažai pažįstamus žymes
nius ar už save viršesnius 
žmones kreipiniuose galima 
vadinti titulais. Į nepažįs
tamus ar mažai pažįstamus 
ž m o n e s kartais galima 
kreiptis ir tiesiog GER
BIAMASIS! ar GERBIA
MASIS DRAUGE! Tik į 
labai artimus ar sau lygius 
žmones galima kreiptis var
dais.

Po kreipinio, išreikšto laiš
ko antraštėje vienu ar ke
liais žodžiais, geriausia dė-
ti šauktuką (žinoma, vie
ną). Kreipimosi žodžius ne 
tik laiško antraštėje, bet ir 
pačiame jo tekste priimta 
rašyti didžiąja raide. Iš pa- 
g a r b o s asmeniui, į kurį 
kreipiamės, didžiąja raide 
rašome ir įvardžius, 
TAMSTA, JŪS. Netgi ir 
draugiškas įvardis TU laiš
ke rašytinas didžiąja raidę. 
Taip pat dera to asmens, 
kuriam rašomas laiškas, tė
vą ir motina laiške minėti 
d i dž i os i o m i s r a i dė m is.

Pats ląiško turinys pri
klauso nuo daugelio dalykų. 
Vienaip reikia rašyti už sa
ve viršesniam, kitaip savo 
artimiesiems, dar kitaip 
nepažįstamiems ar mažai 
pažįstamiems. Vienaip ra
šysime turėdami konkretų

patys naiviausi laiškai. 
Dažnai jie taip “nusaldina
mi,” kad po kelerių metų

išreikšti ir dėkingumą. Ta 
pačia proga norisi priminu 
ti, kad laiškuose netinkam

reikalą, kitaip tik draugiš
kumą palaikydami. Kiek
vieną laišką galima vis ki
taip pradėti ir kitaip baig
ti. Vis dėlto negalima vi
siškai nepaisyti ir mūsų 
liaudies tradicijų. Manda
gumas ir pagarba laiško 
skaitytojui reikalauja šiek 
tiek užmiršti save, daugiau 
domėtis juo. Bent jau laiš
ko pradžioje nederėtų apie 
save rašyti. Išmičių, žino
ma, galėtų būti. < Pavyz
džiui, išvažiavus į tolimesnę 
kelionę, savo artimiesiems 
ir bičiuliams galima pir
miausia laiške papasakoti 
savo kelionės įspūdžius.

Rašydami mažiau pažįs
tamiems ar už save vyres
niems, turėtume būti labai 
atsargūs ir santūrūs. Pa
vyzdžiui, nedera mokiniui 
laiške mokytoją klausinėti: 
“Kaip Jūs gyvenat, kaip 
laikosi Jūsų žmona, vaikai,

ir pačiam jų autoriui dėl jų 
darosi gėda, ypač tada, kai 
ta meilė jau perdegus ar vi
sai užgesus.

Pasitaiko gyvenime ir vi
sai priešingų dalykų. Yra 
žmonių, ypač vyrų, kurie 
bet kokį jausmo pareiškimą 
laiko moteriškumo ir silp
numo požymiu, negarbingu 
dalyku. Tokių “medinės 
širdies” žmonių laiškai pa
sižymi šaltumu, oficialumu. 
Net ir savo šeimos nariams 
bei artimiesiems jie vengia 
šiltesnio žodžio, tariamai 
kenkiančio jų “geram” to
nui. Pavyzdžiui, rašai laiš
ką į kolūkį senai, paliegu
siai savo motinai, kuri per 
didelį vargą pastatė tave 
ant kojų, išleido į mokslą. 
Kodėl pagailėti jai švelnes
nių, nuoširdesnių žodžių, 
kurių taip laukia jautri mo
tinos širdis?!

Kaip laiško pradžioje,

įmantriai išraityti para
šai, ypač mažai pažįsta
mam, garbingam asmeniui.

Šeimos nariams, gerai pa
žįstamiems, artimiems 
draugams visiškai užtenka 
vardo, pridedant mandagu
mo žodelius: TAVE MY
LINTI DUKTĖ, JŪSŲ IŠ
SIILGĘS SŪNUS ir pan.

Laiškus, kurie rašomi 
įstaigoms, pavyzdžiui, įvai
rioms redakcijoms, organi
zacijoms, reikia rašyti ofi
cialiai, trumpai ‘ ir aiškiai 
išdėstant patį reikalą. Laiš
ko pradžioje užrašyti re
dakcijos, organizacijos ar 
šiaip įstaigos, kuriai rašo
ma, pavadinimą naudinin
ko linksniu. Viršuje reikia 
palikti tuščios vietos, nes 
laišką gavusi įstaiga čia 
paprastai užrašo ne tik ga
vimo datą, bet ir savo 
sprendimą ar nukreipimą. 
Gale geriausia nedėti jokių

ar visi sveiki?”
Kai kas laiškuose labai 

mėgsta išlieti visus savo 
jausmus. Gyvenimo prislėg
tieji, ypač moterys, kartais 
taip nupasakoja laiškuose 
savo ligas, skausmus, nesu
tarimus su savo šeimos na
riais ar kaimynais, taip nu- 
dejuoja, nuaimanuoja, kad, 
atrodo, jų vienų gyvenimas 
tėra vertas dėmesio.

Žinoma, galima laiškuose 
guostis, dalytis su artimai
siais savo pergyvenimais, 
prašyti jų paramos. Tiktai 
ne kiekvienam dera atverti 
savo širdį, kankinti savo 
kančiomis kitus, ypač ne
galinčius padėti draugus.

Reikėtų šį tą pasakyti ir 
dėl įsimylėjusiųjų laiškų. 
Tai bene bus patys kū-

Didysis lietuvių tautos kelias
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

artimiausiais metais pavyti 
JAV pagal mėsos, sviesto ir 
pieno gamybą vidutiniškai 
vienam gyventojui.

Lietuvos žemdirbių dar
bas aukštai įvertintas viso
je šalyje. 22 žemės ūkio 
pirmūnams suteiktas gar
bingasis Socialistinio Darbo 
Didvyrio vardas, o 2,529 
žemės ūkio darbuotojai ap
dovanoti ordinais ir meda
liais.

Dabar Lietuvps kaimas 
nebe toks, koks jis buvo 
prieš aštuoniolika metų. Ne 
tik mašinos ir hidroelektri
nės pakeitė kaimo vaizdą: 
neatpažįstamai išaugo žmo
nės.

Šviesa ir mokslas
Buržuazija tyčia stengėsi, 

kad liaudis būtų tamsi, 
prietaringa, siekdama pa
jungti ją sau ir išnaudoti. 
Bet nuo pat pirmųjų Tary
bų valdžios dienų liaudis 
gavo galimybę mokytis. Jei
gu buržuazijos viešpatavi
mo laikais Lietuvoje buvo 
69 gimnazijos ir 27' progim
nazijos, kuriose mokėsi apie 
25,000 mokinių, tai dabar 
Tarybų Lietuvoje yra 431 
vidurinė mokykla ir 927 
septynmetės mokyklos, ku
riose mokosi 392,284 moki- z I
niai. Buržuazinės santvar
kos laikais Lietuvoje buvo 
iš viso tik apie 4,000 stu
dentų, o dabar aukštesniose 
mokyklose mokosi apie 24,- 
000 studentų.

Didelis kultūros ir švie
timo darbas vykdomas ne 
tik mokykloje. Tarybų val
džios metais įsteigta tūks
tančiai bibliotekų, klubų- 
skaityklų, kaimo kjubų, 
kultūros namų, lektoriumų.

Įsteigta Lietuvos Mokslų

akademija, 12 aukštųjų 
mokyklų, įkurta daug nau
jų teatrų, išplėstas gydymo 
įstaigų tinklas, pastatytos 
naujos sanatorijos ir poil
sio namai kurortinėse vieto
vėse, plečiamas poliklinikų, 
ambulatorijų, vaikų ir mo
terų konsultacijų tinklas.

Dideles kultūrines verty
bes sukūrė mūsų dailinin
kai, rašytojai, kompozito
riai.

šimtai jau sugrįžo
Pastaraisiais metais į Lie

tuvą sugrįžo šimtai lietu
vių iš užsienio. Jie visi įsi
taisė Lietuvoje, gavo darbą 
pagal specialybę, dauguma 
jų aktyviai dalyvauja vi
su o m e n iniame gyvenime, 
daugelis mokosi. Reemi- 
grantai akivaizdžiai įsitiki
no, kaip praeityje atsilikusi 
Lietuva tapo didžiai išvys
tyta pramonės ir mechani
zuoto žemės ūkio respubli
ka.

Tarybų Lietuvos nueitas 
kelias ryškiau šiai rodo, 
kaip išaugo ir išsivystė 
liaudies kūrybinės jėgos. 
Sugrįžusi į galingosios Ta
rybų Sąjungos sudėtį, lietu
vių tauta gavo neribotas 
galimybes savo dvasinėms 
jėgoms vystyti. Dabar Ta
rybų Lietuvos darbo žmo
nės su pasitikėjimu žvelgia 
į ateitį. Jie gerai žino, kad 
rytojaus diena bus geresnė, 
negu ši diena, kad gyveni
mas, kurį jie kuria savo tai
kiu darbu, bus dar švieses
nis.

Kainas. *— Sudarytas ko
mitetas išdirbimui planų 
glaudesniam sugyvenimui 
Irako su Jungtine Arabų 
Respublika.

taip ir pabaigoje gal nede
rėtų kalbėti apie save. Čia 
galima išreikšti padėką už 
laišką, kartais už pinigus 
ar siuntinį, jei esi gavęs ir 
jei dar nepadėkojai laiško 
pradžioje; sergančiam vi
suomet tinka palinkėti svei
katos, besirengiančiam iš
važiuoti pagal mūsų liau
dies papročius galima pasa
kyti laimingo kelio, šeimos 
nariams ir artimiesiems de
ra laiško gale tarti nuošir- 
desnius meilės, pasiilgimo 
ar pagarbos žodžius.

Pasirašyti priimta deši
nėje. Kaip laiško kreipinys, 
taip ir parašas gali būti 
įvairus. Tai priklauso ne 
tik nuo mūsų santykių su 
asmeniu, kuriam rašome, 
bet kartais ir nuo paties 
laiško pobūdžio ar stiliaus. 
Už save- viršesniam, mažai 
pažįstamam asmeniui gali
ma dar išreikšti pagarbą ir 
pasirašyti visą vardą ir pa-

pagarbos reiškinių.
Tiek asmeniniai, tiek ir. 

oficialūs laiškai turi būti* 
rašomi tik rašalu, gerame 
popieriuje. Kairėje pusėje 
apie ketvirtadalis popie
riaus formato paliekamas 
paraštei. Dešinėje pusėje 
taip pat nereikėtų rašyti iki 
pat, popieriaus pakraščio. 
Nuo seno yra įprasta laišką 
rašyti dvigubame popieriu
je, pritaikytame prie voko 
formato. Taip bene ir bus 
geriausia. Antroji popie
riaus pusė, kad ir neprira
šyta, vis tiek n-enuplėšiama. 
Jokiu būdu niekam nedera 
laiško rašyti įvairiose po
pieriaus atkarpėlėse, nely
giai nuplėštais kraštais.

Voko adresą reikia tvar
kingai ir švariai užrašyti.

Dar viena mandagumo 
taisyklė, kurios niekada ne
galima užmiršti, tai—laiku 
atsakyti į laišką.

(Iš ‘‘Tarybine moteris") \ 
__________________________________ yfr

LAISVIEČIAI!

Padėkite Dienraščiui Vilniai 
Sukelti $6,000 Fondą

Visa eilė veikėjų yra gavę nuo dienraščio Vilnies ku
ponų knygelę, prašant išparduoti jas sukėlimui Vil
nai $6,000 fondo. Kuponai yra stambesnių ir žemes
nių kainų.

Laisviečiai, kurie negavote minėtų kuponų, prašome 
kreiptis į Vilnies administraciją, ir būsite mielai ir 
greitai jais aprūpinti. O kurie nenorite užsiimti ku
ponų platinimu, bet patys norite padėti Vilniai su
kelti $6,000, prašome prisiųsti savo dovaną kiek iš
galite, o Vilnis įteiks jums kuponą.

Be to, kurie dar neprenumeruojate dienraščio Vil
nies, užsisakykite jį dabar. Kaipo naujas skaityto
jas būsite priskaityltas prie sukėlimo $6,000, užtikri
nimui dienraščio Vilnies gyvavimo.

Vilnies Kaina $10 Metams

VILNIES ADMINISTRACIJA
3116 So. Halsted St., Chicago 8, 111.

■

Lietuviškai-angliškas
Ąngliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

LAISVE ;
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y;

r
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BINGHAMTON, N. Y.

STASYS JASILIOMS

Lawrence, Mass. New Haven, Conn.

Prisiminimas mano mylimo vyro 
8 metų mirties sukakties.

Mirė liepos 30, 1950.
Paulina Jasil i o i>, ie n ė

Pranešama, kad Mass, 
valstijoje jau 75 dirbtuvės 
užsidarė ant visados. Dėl 
to 18,000 darbininkų neteko 
darbo. Suprantama, jie tu
lpės ieškoti kitų darbų, kad 
palaikyti savo ir šeimų gy
venimą. Gi žmogui, kuris 
jau yra virš 50 metų am
žiaus, tai dabar darbo nei 
už pinigus negalima gauti. 
Gi senatvės pensijai jie yra 
dar perjauni.

Sakoma, kad kada šios 
dirbtuvės dirbdavo, tai per 
metus jos darbininkams iš
mokėdavo iki $70,000,0000.

LLD 32 kuopos susirinki
mas įvyko liepos 15 d. Na
rių atsilankė daugiau, kai į 
pirmesnius susirinki m u s . 
Buvo išduotas raportas iš 
LLD suvažiavimo. Nariams 
patiko suvažiavimo nutari
mai. Mūsų kolonijoje pasi
stengsime suvažiavimo ta
rimus įgyvendinti.

Serga keletas lietuvių. 
Julius Duoba yra ligoninė
je jau aštunta savaitė. Jo 
sveikata taisosi lėtai. Dar 
gal ims kelias savaites iki 
galutinai susveiks.

, - PITTSBURGH, PA.
Apie suvažiavimus

Pittsburghe liepos 6 įvy
ko LLD suvažiavimas, o 
liepos 7-9 dd. LDS seimas. 
LDS seime daugiausia buvo 
kalbama, kaip gauti dau
giau naujų narių į šią or- 
ganizacišą.

Man rodosi, kad diskusi
jose šis klausimas nebuvo 
išrištas. Delegatai kalbėjo, 
kad reikia dirbti ir naujų 
narių prirašyti. Bet ne vi
si tą gali padaryti. Mano 
supratimu, tai tą klausimą 
apskričių komitetai ir kuo
pų susirinkimai turi plačiai 
diskusuoti ir prisitaikyti 
prie vietos sąlygų. Senesni 
nariai galėtų gauti naujų 
narių savo amžiaus, bet jie 
jau yra per seni į LDS įsto
ji, o jauni į senų kalbinimą 

'• nedaug kreipia dėmesio.
Pittsburghe

ma surengti 27 d. liepos, to
dėl reikia skubėti. Apskri-

ir prašo kooperacijos, nes 
laiko nedaug turime. Kelro- 
dys į pikniko vietą bus pa
skelbtas vėliau.

LDS 8-tos Apskrities 
Komitetas

Išvažiavimas
LDS 157 kp. Treveskyn,

Pa., turės savo išvažiavimą 
ir pikniką rugpiūčio 3 d., 
Oakdale Rd. Vieta visiems 
gerai žinoma. LDS 157 kuo- 

! pa visus ir visas kviečia 
dalyvauti. Ypatingai kvie
čia pittsburghiečius atsilan
kyti, tai treveskyniečiai 
atsilyginsime dalyvaudami 
jūsų parengimuose.

Treveskyniečiai ruošiasi 
I svečius ir viešnias tinka
mai priimti ir pavaišinti 

; valgiais ir atitin-
. o

■ mes turėjo- skaniaig _ .. ___
!?e organizacijoje jaunuo- kamais ggrimais. Būkite, o 
hų, bet didele dalis jų pasi- persitikl.insite, kad nebūsi- 
Tt»n 11 1/A z-x Im rs va Ir I n 11 h 1traukė, o kurie priklauso, 
tai mažai interesuojasi sa
vo amžiaus, jaunimo prira
šymu.

Kiek aš patyriau, dauge
lis tėvų savo jaunuolius 
prirašo prie apdraudos (in
surance) kompanijų, bet ne 
prie LDS. Prie LDS yra 
daug pigiau, tai kodėl čia 
neįrašyti jaunuolius? Jeigu 
jaunuolių daugiau prigulė
tų, tai tada lengviau būtų 
galima jų gauti. Manau, 
kad laikas ir tiems jaunuo
liams sugrįžti į LDS, kurie 
pasitraukė. Suprant a m a, 
mes, Pittsburghe, bandysi
me pravesti 
nutarimus.

Kaip man 
LDS yra gera 
organizacija. Jos turtas sie
kia beveik pusantro milijo
no dolerių. Reikėtų, kad 
jaunesni žmonės į tai kreip
tų daugiau atidos, nes tur
tas yra sudėtas jų pačių tė
vų. Supraskime, kad tai mū
sų turtas ir turėtume taip 
daryti, kad jis netektų 
svetimtaučiams, kurie prie 
organizacijos auklėjimo ne-

suvažiavimo

atrodo, tai
ir turtinga

Liepos20 dieną LDS8-tos 
apskrities komitetas turėjo 
posėdį LDS 160 kp. name. 
Daugiausiai svarstė pikni
ko reikalus. Piknikui vieta 
buvo paimta, bet ją parda
vė. Todėl manyta, kad jau 
LDS apskrities pikniko ne
turėsime. Bet, štai, paaiš- 

kad dar pikniką gali-

te suvilti.
LDS 157 Kuopa

be vaistų negali 
nė vienos dienos, 
vyras buvo sužeis- 
jau tikra šeimoje

Brockton, Mass.
Mūsų ligoniai

Serga daugelis “Laisvės” 
skaitytojų. Jau virš mėne- 
sis, kai serga Walter Kelly. 
Jis skaudžiai susižeidė gal
vą dirbtuvėje prie mašinų 
taisymo. Buvo ligoninėje ir 
turėjo specialų daktarą.

Gi jo žmona Anna jau 
per daugelį metų serga art
ritu. Ji 
apsieiti 
Gi kada 
tas, tai
bėda. Smagu girdėti, kad 
Walteris jau gerai sveiksta.

Sunkiai susirgo Marijona 
Morkevičienė. Ji vėl pasi
davė į Phaneaux ligoninę. 
Jai skausmus nuramina tik 
įšmirkštimais ir maitina ją 
mechaniškai.

William Gėrius jau sugrį
žo iš ligoninės ir yra namie, 
184 Ames St.

Juozas Masteika žvejoda
mas nusilaužė koją. Dabar 
yra Brockton City ligoninė
je.

Vincas Stulgaitis, stough- 
tonietis, sunkiai sirgo nuo 
Naujųjų Metų. Jis perėjo 
daugelį ligoninių ir turėjo 
daugelį daktarų. Brockton 
ligoninėje jam padarė ope
raciją n u g a r kaulyje. J o 
sveikata pradėjo gerėti.

Linkiu visiėms ligoniams 
greitai pasevikti.

Geo. Slnmaitis

5 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., liepos (July) 29, 1958

Mirė Karalina Gružaus- 
kienė. Gimusi Lietuvoje, 
Leipalingėje. Paliko nuliū
dime du sūnus ir anūkų. 
Mirusiai amžinas poilsis, o 
užuojauta jos šeimai.

Jau kelinta diena sirgu
liuoja Jonas Petkus. Jis 
drąsinusi ir ilgai nenori pa
siduoti. Kiek žinau, tai ke
lias dienas gulėjo ir ilsėjosi.

Linkiu ligoniams greitai 
pasveikti.

Mirus G. Petrimeas, 
$200. Teismas tik po 4 
tų nusprendė, kad du sūnūs 
gauna po $100. Iš tos sumos 
jie dar turės padengti teis
mo išlaidas, tai jiems ma
žai kas ir liks.

Negerai, kad žmonės 
pirm mirties neapsirūpina, 
nepadaro testamento. Bet 
dar blogiau, kada sūnūs dėl 
tokios mažos sumos negali 
susitaikyti be teismo.

liko 
me LDS 16 kuopa rengiasi 

prie sekamo susirinkimo, 
kuriame bus išduotas ra
portas iš LDS 13-ojo sęimo, 
įvykusio Pittsburghe. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. 
Turėsime ir skanių užkan
džių. Seimo tarimai turėtų 

’< visiems nariams apeiti.

Kongresmanas Thomas 
Lane pranešė, kad Avco 
Corp, gavo didelį užsaky
mą. Bet kokia nauda Law
rence darbininkams iš to I 
užsakymo, kai mini m a 
kompanija krau stosi iš 
Lawreice miesto.

Sužinoję, jog waterburie- 
čiai rengia pietus pas Dr. 
Stanislovaitį, jų gražiame 
ūkyje, rugpiūčio 17 dieną, 
ir mes dalyvausime. Kuo 
skaitlį ngesn i būsime, tuo 
bus smagiau -ir daugiau 
naudos. Visi ten būkime!

So. Boston, Mass.
“Keleivis” (liepos 10 d.) 

įsižeidęs rašo, kad pamal
dos lietuvių parapijos baž
nyčioje buvusios prieš 
Amerikos Lietuvių Kongre
so atidarymą ir kad Laisvė 
tuo būdu apie tas pamaldas 
meluojanti. Dabar aš, Lais
vės korespondentas, pasisa
kau, kad Kongreso pirmo
joje sesijoje nedalyvavau. 
Tą rašydamas sėmiausi pa
sakojimu vienos Lietuvių 
Piliečių Draugijos delega
tės, kurią nuo seniai pažįs
tu. Man pasakojo, kad visi 
delegatai prieš Kongresą 
buvę bažnyčioje. Ir po to iš 
jos negalėjau nieko dau
giau sužinoti, kadangi ji 
dabar serga ir randasi li
goninėje.

“Keleivis” skriaudžia 
savo skaitytojus

“Keleivis” savo skaityto
jams paduoda tik tas dalis 
Dr. A. Trimako pranešimo, 
kurios teikia savo pasekė
jams iluzijų, o nukniaukia 
visa tai, kas, pagal praneši
mą, yra dabartinėje Lietu
voje gero. D r. Trimakas sa
kė arba pripažino, kad da
bar Lietuvoje yra daugiau 
mokyklų, daugiau aukštes
nį mokslą pasiekusių vyrų 
ir moterų, kad Lietuvos in
dustrija visko pagamina 
daugiau, negu seniau, “ne
priklausomoje” Lietuvoje. 
O tarptautinėje padėtyje 
atominė energija sulaikan

Pittsburgh, Pa.
Graži parama mūsų 

spaudai
Liepos 9-tą laike LDS 160- 

tos kuopos vaišių-banketo 
LDS 13-to seimo delega
tams, J.K. Mažuknai atsi
šaukus paremti spaudą, ku
ri nuoširdžiai tarnauja ir 
agituoja už LDS, vakaro 
dalyviai parėmė sekamai:

P. Paserskis aukojo $10.
Po $5: V. ir M. Yuden, 

P. Grabauskas, J. K. Ma- 
žukna, J. Kaminskas, J. Ja- 
silionienė, J. ir M. Žebrys,
J. ir A Eitutis, Ant. Žemai
tis, B. ir A. Salaveičikas, A. 
Gotautas, J. Grybas, T. 
Kaškiaučius, K. Petrikienė, 
Joe Skairius, J. K., Ona Ja
kubauskienė.

Po $3: Joe Kesnier ir V. 
Bunkus.

Po $2: St. ir U. Paich, M. 
Savukaitienė, J. Stasevičia,
K. Matakas, J. ir A. Kudis, 
J. ir R., St. Orda, J. Urman, 
J. S. Mažeika, A. Bimba, 
A. Žemaitienė, P. Katelia- 
vas, V. Remeikis ir A. Wel- 
lus.

O Radgus $1.50.
Po dolerį: Alvina Strich,

F. Imbras, Bevardis, M. Di
dier, A. Bubliauskas, Kras- 
nickas, Kuncas, J. Nava- 
linskienė, Bubliauskas, A. 
Maldaitienė, J. Gasiūnas, 
Mrs. Karsokas, J. Grasiulio- 
nis, Milwaukee, J. Krosin, 
A. Žukienė, Pandelietis, • J. 
P., Ex Pittsburghietis, X., 
J. M., J. Lagausky, M. ir Y. 
Stanislovaitis, Shusas> J. 
M., V. Smalstienė, S. Pen- 
kauskas, Clevelandietis ir 
Anonimus. Viso $160.50.

Padalinta pusiau Laisvei 
ir Vilniai po $80.25.

Aukų užrašytojos:
M. Yuden

J. Urnion

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai

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

Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576

siėmėt piknikų kaip 
nėra. Seniau nebūdavo 
vieno sekmadienio be

ir 
nei 
pa

Jersey City, N. J.
Su liūdesiu pranešu jums, 

kad mirė mano mamytė. Ji 
buvo Laisvės skaitytoja.

rengimo. Gal tarn bus vie- dabar prašome sulaikyt
na priežastis — didelis ne
darbas, o antra, tai tas, kad; 
surengti pikniką kainuoja 
apie $100. Reikia padengti 
lėšas leidimo, policininkų, į 
parko ir tt.

Methuene yra trys lietu
vių parkai: progresyvių 
Maple parkas, lietuvių tau
tiškos. ir Romos katalikiš
kos parapijų parkai. Vietos 
yra, tik parengimų nėra.

siuntinėję laikraštį Dėl pla- 
I tesnių informacijų pranešu 
| sekamai:
I Liepos 16 d. mirė Elzbie
ta Merkevičienė (Daukšiū- 
tė). Kilusi iš Marijampolės. 
Jersey City išgyveno 50 
metų. Brooklyne ištekėjo 
•už vyro Jono 1904 m., kuris 
jau miręs prieš keletą me
tu, i.

Laidotuvės įvyko iš Šv. 
Onos lietuvių bažnyčios į 
Šv. Kryžiaus k a p i n e s, 
North Arlington.

Liko nuliūdime dvi duk- 
y cxvvxux terys> sūnus, trys, anūkai, 

Kai 'tiū'žurnalas “ateina, Pęnki pro-anūkai. Už velio-

Washingtone Tarybų Są
jungos atstovybė leidžia 
žurnalą “
Lawrence parduoda 20 ko
pijų Sterling krautuvė, prie 
Essex ir Amsbury gatvių.

kurio

tai į pusvalandį visą išper
ka. Žmonės nori daugiau, 
nes žurnalas gražiai paga
mintas ir teikia faktų apie 
tarybinę šalį.

Krautuvės savininkas sa
ko, kad j iš negali daugiau 
kopijų gauti, nes pagal 
JAV ir TSRS valdžių susi- 

jo spausdinimotarimą 
skaičius yra aprubežiuotas.

S. Penkauskas

Waterbury, Conn.
LLD 28 kp. ir LDS 49 

kuopų nariams
LLD 28 kp. ir LDS 49 kp. 

narių susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugpjūčio 8 d., 
8 vai. vakare, Lietuvių Pi
liečių Klubo žemutinėje sve
tainėje, 103 Green St.

Kviečiame visus narius 
kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti. Bus raportai iš 
LLD ir LDS suvažiavimų, 
kurie liepos pradžioje įvyko 
Pittsburgh,, Pa. Išgirsite, 
kokius planus padarė suva
žiavimai minėtų organizaci
jų gerovei.

Susirinkimai atviri, tai 
kviečiame Waterburio lietu
vius, kurie ir nėra minimų 
organiacijų nariais. K. K,

nes šeimą pasirašo Alfred 
Merrick.

Cleveland, Ohio
C1 evela n d o—A kr ono 

piknikas

Apskritis su Akrono L.D.S. 
73 kuopa bendrai rengia 
bent vieną pikniką metuose, 
ir tie piknikai visuomet bū
na skaitlingiausi, ir, su
prantama, sėkmingi. Ir tai 
natūralu, nes visiems yra 
malonu susitikti kitų mies
tų veikėjus ir pažįstamus, 
su jais, pasikalbėti ir bend
rai dieną praleisti.

Šiemet šis gražus pažmo- 
nys įvyks rugp. (Aug.) 3-čią 
dieną tarpe Clevelando ir 
Akrono, kiek arčiau prie 
Akrono.

Kelrodis: Iš Clevelando 
važiuokite 21 keliu iki Cop
ley Circle; nuo ten imkite 
162 kelią. Pervažiavę dve
jas geležinkelio reles, rasi
te, po tiesiai, St. Michael St. 
Juom važiuokite iki rasite 
<1280. Tai ten ir bus pikniko 
vieta./

'Akrono ir apylinkės lie
tuviams toji vieta gerai ži
noma. Jie suras ir be nuro
dymų, ir, suprantama, kaip

ti1 gal dėl šių priežasčių 
“kongreso dalyviuose matė
si daugiau nusivylimo, ne
gu vilties.

“Laisves varpas”
Ponas P. Viščinis .liepos 

20 d. savo radijo programo
je irgi pateikia svajonių.
Transliuoja “Lietuvos at
stovo” Kajecko kalbą ir| 
priedui skaito laišką, būk 
tai iš dabartinės Lietuvos 
pasitraukusios moteriškės. 
Rašoma, kaip Lietuvoje bu
vusi apvaikščiota vasario 
16-ta (kelintais metais, ne
sakoma), kad jaunimas gie
dojęs “Lietuva tėvyne mū
sų” ir vidurnaktyje buvęs 
išėjęs į gatves demonstraci
joms.

Gal gi ir ne visi ten yra 
pasitenkinę. Bet štai mano 
draugas savo sesers dukrai 
jos vedybų proga pasiuntė 
pinigų dovanų. Ji rašo, dė
koja už pinigus, bet kadan
gi jie savo gyvenime jokių 
trūkumu neturi, tai už tuos 
pinigus kam ten ant kapi
nių pastatysią kryžių! Va, I 
man rašo 16 metų mergaitė 
ir guodžiasi, kad šią vasa
rą, pabaigusi mokslą, bū
sianti prie tėvų namie. Mat, 
ji jau i-augusi iš tos jau
nuolių kategorijos, kuriuos 
ima į kurortus be jokių lė
šų tėvams.

Taigi, ar kas nors pana
šaus buvo Lietuvoje jūsų, 
ponai, viešpatavimo lai
kais?

Laisves Korespondentas

PRAŽUVO MŪSŲ 
RAKETOS PELYTĖ

Cape Canaveral. — Kaip 
žinia, tarybiniai mokslinin
kai Antrajame sputnike bu
vo iššovę į erdvę šunį. Mū
sų karinio orlaivyno specia
listai iššovė “Thor-Able” 
raketą išilgai Atlanto van
denyną, kurioje buvo pely
tė. Vietoje, kur turėjo nu
kristi raketa, buvo pelytės 
ieškoma per 24 valandas, 
bet nesurasta nei raketos 
“nosies”, nei pelytės.

pirmesnįuose panašiuose 
piknikuose, taip ir šį kartą, 
jie visi dalyvaus.

J. žebrys

Brockton, Mass.

Moterų Sąryšio Metinis

PIKNIKAS
ĮVYKS SEKMADIENĮ

Rugpiūčio 3 August
Prasidės 1-mą valandą dieną

Liet. Taut. Namo Parke
Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.

Bus Gera Muzika Šokiams
Moterų stalas bus turtingas puikiais namie gamintais 

valgiais: turėsime kugelio, pyragų 
ir kitokių gardumynų.

Rengėjos

Moksliniai išaiškinimai religinių prietarų. Taipgi 
paduodama ’interesingų istorinių bruožų iš Amerikos | 
lietuvių gyvenimo, ypatingai iš angliakasyklų srities.

ši įdomi knyga yra pavadinta:

Antano Metelionio Raštai
APIE DIEVUS ir ŽMONES

2-ras Tomas

Šią Knygą Išleis “Laisvė”
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenės

Ji bus išleista iš anksto užsiprenumeravrmo būdu. Prenu
meratorių vardai bus išspausdinti knygoje. Knygos spaus
dinsime tik tiek, kiek iš anksto surinksime prenumeratų.

Prašome Tuojau Užsisakyti
Knygą norime išleisti kaip galint greičiau. Tačiau tikrą 
išleidimo laiką nustatys patys prenumeratoriai: kuo grei
čiau knygą užsiprenumeruos, tuo greičiau ji bus išleista.

Prašome Veikti Greitesniam Išleidimui
Nelaukite asmeniškų paprašymų knygą užsisakyti, bet 

tuojau imkite plunksną, išrašykite čekį sumoje $2.00, 
dėkite į voką ir siųskite “Laisvei.” Aiškiai parašy
kite savo vardą, nes jis bus išspausdintas knygoje.

Siųsdami Money Orderį ar čekį, 
išrašykite tik “LAISVĖ" 

ir adresuokite—

LAISVĖ
110-12 Atlantic Avenue

Richmond Hill 19, N. Y.



Del A. Metelionio knygos 
prenumeratų

Knygos užsisakymai atei
na gražiai. Prenumeratorių 
vardų Laisvėje neskelbsi
me, nes jie bus išspausdinti 
knygoje. Paskelbsime tik 
pasidarbavusius prenume
ratų rinkimui.

SVARBI NAUJIENA
Vienas gausus apšvietos 

rėmėjas oficialiai ir tvirtai 
pranešė, jog jis duos $1,000 
išleidimui Antano Metelio- 
nii raštų antrojo tomo, kai 
bus surinkta 1,000 prenu
meratų.

Dalykas yra rimtas ir tik
ras, nes tas asmui kasmet į 
Laisvės fondą aukoja po 
šimtą dolerių. Jo pažadas 
yra aukso valiuta.

Dabar gavimas to tūks
tančio doleriu vra mūsų da
lykas — turime surinkti 
1,000 prenvmnera torių kny
gai! Darbuokimės visi, kad 
kuo greičiau surinkti tūks
tantį prenumeratorių ir lai
mėti knygos išleidimui 
$1,000.

Pirmajam Metelionio raš
tų tomui surinkome 1,200 
prenumeratų. Antrajam to
mui norime surinkti 1,500

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Newjersietis M. Klimas 

gavo nuo savo sesers (iš 
Kauno) laišką, čia talpina
me svarbesnes iš jo ištrau
kas. — Red.

Neseniai man teko būti 
IX-am forte, kur smetoni
niais laikais buvo kalėji
mas. To vaizdo aprašyti ne
įmanoma, nes žmogus, ku
ris ten nėra buvęs, to neįsi
vaizduos, o ir aš ne tokia 
puiki rašytoja, kad galė
čiau atvaizduoti to kalėji
mo sąlygas.

Koridoriai, kur saulės 
spindulys niekada nepasie
kia, yra po žemėmis; kame
ros. drėgnos, tamsios ir liūd
nos, kokias galima tik įsi
vaizduoti. O čia gyveno 
žmonės. Parašų parašai sie
nose išbrėžti, liudija įvyku
sius faktus. O vokiečių oku
pacijos laikais kiek ten bu
vo laikoma žmonių — lietu
vių, žydų, rusų. Gi už ką? 
Tai liudija netoli tos vietos 
sušaudyti ir užkasti tūks
tančiai žmonių. Šiurpu apie 
tai ir kalbėti.

Dabar ten ruošiamasi 
statyti paminklą ir padary
ti muziejus. Tokiai vietai ir 
reikėtų tinkamos pagarbos.

Laikas gydo žaizdas. 
Taip ir mes tą visą baigia
me pamiršti. Maži jau už
augo, dideli surimtėjo, o se
ni paseno. Bet man labai 
gaila, kad negalima pasukti 
atgal metų bent kokią pen- 
kioliką (žinoma, be tų šiur
pių pergyvenimų). Aš kai 
augau, na, kai buvau užau
gus mergina, buvo karo lai
kas, tai linksmybių ir nebu
vo, o ir linksma nebuvo. 
Kai augo mano vyresnės 
seserys,'prisimenu, tai ne
buvo tokių puikių pasilinks
minimų, kaip dabar. Tuo
met kai reikdavo suruošti 
kokį pasilinksminimą, tai 
leidimas brangiai kainuo
davo, be to muzika ir visa 
kita būdavo, irgi neįmano
ma. Na, o paimkim dabar 
jaunimui tik gyventi, ypa
tingai vasarą. Viskas vyks
ta organizuotai, gražiai, o 
kokie įdomūs pasilinksmi
nimai, mane net pavydas 
ima, kad aš ne visur pri
tampu. Na, bet pažiūrėti 
mėgstu... Greit bus joninės, 
kaip įdomu: visur ant kal
nų dega laužai, groja or

prenumeratų. Tačiau rei
kia pasiskubinti, kad kuo 
greičiau surinktum tūks
tantį prenumeratų ir gauti 
dovana.

Šiuo kartu prenumeratų 
rinkimui pasidarbavo šie 
asmenys:

Domininkas Jusius, Wor
cester, Mass., 8 prenum.

Vincent Smuidin, St. Pe
tersburg, Fla., 9 prenum.

V. Žilinskas,- Plymouth, 
Pa., 3 prenum.

Metelionio raštų “Dievai 
ir žmonės” 2-ro tomo kaina 
$2. Prašome tuojau užsisa- 
kvti, kurie dar neužsisakė- 
te.

Kai kurie klausia, kada 
baigsis knygai prenumera
tų rinkimas. Sunku pasa
kyti. Norime knygą išleisti 
pradžioje 1959 metų. Bet 
tas priklauso nuo prenume
ratų rinkėjų ir nuo visuo
menės, kaip greit suplauks 
knygis užsisakymai. Taigi 
baigimas prenumeratų rin
kimo ir knygos išleidimo 
laikas yra pačios visuome
nės valioje.

Laisves Administracija 

kestras, šoka ir dainuoja 
jaunimas.

Kaune studentams stato 
studentų miestą, šone mies
to išskyrė gerą gabalą že
mės ir statys jiems naujus 
rūmus, bendrabučius, spor
to sales. Labai daug dėme
sio kreipiama į jaunimą — 
priaugančią kartą.

Dažnai tenka pastebėti 
mūsų laikraščiuose apie 
Amerikos mažamečių nusi
kaltimus, kaip jie terori
zuoja mokytojus. Nežinau, 
ar tai tiesa, bet tai baisu. 
Pas mus to nesigirdi. Pas 
mus atostogų metu organi
zuotos stovyklos prie eže
rų, miškuose, kur vaikai 
įdomiai vyresniųjų priežiū
roj, praleidžia laiką. O ku
rie silpni moksle, tiems mė
nesį prieš atostogų pabai
gą vyksta konsultacijos, 
ruošiasi naujiems mokslo 
metams.

Man labai keista, kad ka
pitalistinėj santvarkoj no
rima, kad žemė būtų neap
sėta, o liktų dirvonuoti. O 
pas mus kaip tik priešingai, 
vyksta žmonės j dirvonuo
jančias žemes, išmoka jiems 
persikėlimo išlaidas, teikia 
pašalpas, kad tik įdirbtų 
dirvonuojančias žemes, o 
naudą mes patys matome. 
Prieš keletą metų mes anks
ti keldavome, kad galėtume 
nusipirkti duonos, o šian
dien viso ko pilna.

Mums atsibodo žodis “ka
ras”, o kam jis yra reika
lingas ir iš to mano turėti 
naudą, tai būtų gerai, kad 
tokie provokatoriai atvyk
tų į Tarybų Sąjungą. Čia 
juos patalpintų “Laikos” 
vietoj į sputnikus, na, o ap- 
skridę aplink žemę pama
tytų, kas yra nuolatinis bai
mės pavojus kad nenukris
tų ir neužsimuštų. Tai tokia 
baimę jaučiame ir mes, kad 
kur nors ir kas nors iš
troškęs kraujo, sputniko 
signalus nepalaikytų už 
atomines bombas^ ir neįžieb
tų to naujo pavojaus...

Julija

Ar tamsta turi Jono Kaš- 
kaičio poezijos knygą “Pro
švaistės”? Jei ne, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00. 
Gaunama Laisvės knygy
ne.

DIDYSIS NEW YORKAS
G. Mizaraitčs laiškas 
iš Alytaus

Alytuje gyvena Vincas 
Mizara (Rojaus brolis) su 
šeima. Dvi jo dukros lankė 
vidurinę mokyklą, bet vy
resniajai, Gražinai, nese
niai atsitiko baisi nelaimė,

Gražina šiemet baigė vi
durinę mokyklą. Ji ■— ta
lentinga ir veikli mergaitė: 
dalyvauja visuomenin ėję 
veikloje, priklauso mokslei
vių meno, taipgi literatų 
rateliams ir veikliai daly
vauja sporte. Ir štai, kokia 
baisi nelaimė ja patiko: eg
zaminų metu, lenktyniuo- 
jant, besivaržant su kitais 
sportininkais - dviratinin
kais, Gražina nupuolė nuo 
dviračio ir baisiai susižei
dė. Be sąmonės buvo nuvež
ta į ligoninę.

Šiek tiek pasveikusi, ji 
rašo newjorkiškiams Miza- ■ 
rams:

“Aš taip džiaugiuosi vėl i 
galėdama Jums rašyti. O i 
juk nieks nesitikėjo, kad ašį 
kada nors vaikščiosiu, kai-. 
besiu, rašysiu. Na, bet lai
mei, viskas gerai baigėsi,. į 
Aš jau baigiu pasveikti. Tik' 
vieno man gaila, kad nega- j 
lesiu tikriausiai šiemet sto- i 
ti į aukštąją mokyklą, nors į 
aš dar tikiuosi, gal būt man i 
išduos sveikatos pažymėji-i 
mą ir aš galėsiu stoti...

“Man buvo trūkęs galvos 
kaulas, aš 4 dienas išgulė- i 
jau be sąmonės, ir tik mū- ’ 
sų gydytojams turiu būti į 
dėkinga, kad šiandien galiu I 
Jums rašyti. Jie taip rūpes
tingai prižiūrėjo mane!.. 
Ligoninėje praleidau visą 
mėnesį...

“Aš laikiau t i k pusę 
brandos egzaminų. Brisi-1 
menu, išlaikiau algebros eg
zaminą ir išvažiavau varžy-. 
boms. Prisimenu, kaip davė 
startą, prisimenu, kaip nu- į 
važiavai 10 kilometrų, ap
sukau dviratį ir stengiausi 
kuo greičiau pasiekti fini
šą... Daugiau nieko neatsi
menu...

“Tiesa, aš atestatą gavau 
neblogą. Jame nėra nė vie
no nepatenkinamo požy- 
žymio — tik “geri” ir “la
bai geri”. Jeigu būčiau lai
kiusi savo egzaminus, jie 
būtų dar geresni. Atestatą 
man atnešė draugai į ligo
ninę.
Apie Alytų

“Na, tiek apie save. Dabar 
apie mūsų šeimą. Mes gyve
name po senovei. Mama ir 
tėvelis dirba. Mūsų Elvyra 
(Gražinos jaunesnioji sesu
tė) atlieka gamybinę prak
tiką prie naujų statybų. 
Pas mus, Alytuje, statoma, 
daug naujų namų: Baigia
mas 8 butų gyvenamasis 
namas, statomas 1 gyvena
masis namas siuvimo fabri
ko darbininkams, kitas na
mas statybos-remonto kon
toros darbininkams, fabri
ko “Ūkmašina” darbinin
kams ir naujos patalpos 
siuvyklai, taipgi foto atelje.

“Puošiasi mūsų Alytus. OĮ 
prisimenu dar neseniai, kur 
dabar kyla nauji namai, bu
vo griuvėsiai, likę po karo. 
Ir mes, mokiniai, valėme 
tuos griuvėsius, lyginome.

“Gražiai atrodo Alytus 
po keletos metų. Mes džiau
giamės, kad ir mūsų Elvy
ra nors truputį prisideda 
prie miesto puošimo. Šiaip 
sau pas mus nieko naujo. 
Visi sveiki...”

Gražinai tenka nuošir
džiai palinkėti, kad ji pilnai

Ar jau pasiruošė pamatyti 
filmus iš Lietuvos?

Mes žinome, kad vasaros Tad visiems prieinama pro-
metu parengimai salėse ne
labai madoje. Bet visi jau 
seniai žino, kad mūsų Kul
tūrinio Centro patalpose 
vasaros metu viduje daug 
šalčiau, negu už jų sienų.

Kitas dalykas, tai paren
gimo svarba ir pobūdis. Kai 
yra ko išgirsti bei pamaty
ti, susipratęs lietuvis nesė
dės namie. Taip, mes tiki
me, bus ir ateinantį šešta
dienį, rugpjūčio 2 d. (7:30 v. 
vak.), kuomet įvyks rody
mas filmų iš Lietuvos. Tai 
visai naujas, visai nepa
prastas dalykas. Tai staig
mena, kurios niekas nepra
leis. Įėjimas gi nemokamas.

“Paliegėlis” (luošys) 
bandė apiplėšti

Keistų dalykų dedasi mū
sų mieste. Štai automobilis
tai, važiuojantys dideliu 
Rockaway vieškeliu linkui 
Pennsylvania Ave., pastebė
jo, kad šalimai vežimėlyje 
stūmėsi pirmyn žmogus. 
Suprantama, automobilistai 
atsargiai jį aplenkdavo.

Bet štai Mrs. Lena Ernst, 
38 metų moteris, pasigailė
jo jo ir paklausė:

— Kur gi, gerbiamasis, 
taip važiuojate!

— Linkui Flatlands ir 
Pennsylvania Avės., — at
sakė paliegėlis.

— Na, tai aš pavešiu jus.
Moteris padėjo jam 

įlipti į užpakalinę sėdynę, 
įkėlė ir jo “vežimą”. Ir va
žiuoja toliau. Tik pajuto į 
sprandą atremtą revolverio 
vamzdį ir “kolieka” pareiš
kė:

— Būk rami ir atiduok 
savo piniginę, tai jums nie
ko blogo nebus! ,

Moteris jau rengėsi išpil
dyti “koliekos” įsakymus, 
kai pro šalį važiavo polici
ninkai John Kimbell ir Do
nald Chamagney. Moteris 
ėmė šaukti:

— Gelbėkite! Gelbėkite, 
šis žmogus turi revolverį.

Policininkai tuč-tuo j a u 
suėmė “kolieka”. Jo revol
veris buvo vaikų, žaislinis. 
Iš karto sakėsi esąs Ir
ving Axelrod, vėliau Stan
ley Emanuel. Policija jį nu
gabeno į Kings County li
goninę, kaltindama užpuo
lime. Ten patirs jo sveika
tos stovį. Gi moteris sakė, 
kad ji daugiau “neturės 
gailestingos širdies”.

SVEIKINA Iš ATOSTOGŲ
Petras Šatkauskas links

mai atostogauja pas Cast
kill kalnų farmerius brolius 
Bloznelius ir saldžias uoge
les skina. Jis yrašė pasvei
kinti jo kaimyną Mizarą, 
visus kitus gerus dzūkus, 
taip pat aukštaitį Bimbą ir 
visus laisviečius. O sugrįžęs 
jis ketina laisviečius pa
sveikinti dar stipriau, su 
dovana laikraščiui. Rep.

New Yorke ir apylinkėje 
alkoholio naudojimas labai 
sparčiai plečiasi, ypatingai 
tarpe jaunesniojo amžiaus 
dabar jau yra virš 40,000. 
žmonių. Westchester ap
skrityje .1950 metais buvo 
žinomi 17,732 alkoholikai, o 

pasveiktų, kad jai šiemet 
pavyktų įstoti į aukštąją 
mokyklą siektis pasirinktos 
profesijos!

ga pamatyti ir išgirsti šių 
dienų Lietuvos artistus, ak
torius, menininkus.

Kaip jau buvo pirmiau 
pranešta, bus parodyti du 
filmai. Vienas parodo kana
diečių lietuvių delegacijos 
apsilankymą Lietuvoje, o 
kitas, beveik poros valandų 
rodymo filmas., pavadintas 
“Tiltu”, pavaizduoja lietu
vių tautos troškimus, ko
vas ir siekimą laimės.

Todėl viską atidėkite į 
šalį ir šeštadienio vakarą 
ateikite pamatyti minėtus 
filmus.

Rengėjai

Ir vėl graži ir 
linksma gegužinė

Štai ir vėl visiems proga 
susieiti ir smagiai laiką 
praleisti tikrame gamtinia
me rojuje. Mes kalbame 
apie LLD Antrosios Ap
skrities ruošimą pikniką 
rugpjūčio 10 d., sekmadie
nį. Bus puiki meninė dainų 
programa, kurią atliks mū
sų šaunusis aidiečių kvar
tetas Mildred Stensler va
dovybėje. ,

Kur ši linksma gegužinė 
įvyks? Ogi Kasmočių par
ke, 91 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y.

Kadangi iš Brooklyno eis 
didžiulis busas, tai pikniko 
vietą pasiekti lengvai gali
ma ir tiems, kurie savo au
tomobilių neturi, arba ne
nori piknike pasivaišinę sa
vo mašiną vairuoti.

Visi širdingai kviečiami.
Rengėjai

AIDO CHORAS
Šio penktadienio vakare 

yra šaukiamas labai svar
biam pasitarimui susirinki
mas. Jame privalo dalyvau
ti Aido Choro komiteto vi
si nariai ir komisija, kuri 
buvo” išrinkta suplanuoti 
programą rudens parengi
mui. Taipgi dalyvaus choro 
mokytoja Mildred Stensler. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Taipgi Aido Vyrų kvarte
tas susirinkime, nes po pa
sitarimo turėsim dainų pa
mokas, kad tinkamai pasu 
ruošti dėl 10 d. rugpiūčio, 
nes LLD 2-ros Apskrities 
piknike turėsime. dainuoti.

Aido mokytojai ir pirm.

Pajieškojimai REAL ESTATE

Ieškau dėdės Mykolo Masonio, s. 
Jono, senai išvykusio į JAV. Tu
rėjo nuosavus namus, 512 E. 88th 
St., Chicago, Ill. Rašiau jam, bet 
laiškai grįžo. Nežinau, ar jis gy
vas ar ne. Kas apie jį žinote, pra
šau pranešti man, už ką tariu iš 
anksto ačiū. Antan'as Masonis, 
Trakų rajonas, Rudiškių miestelis, 
Lithuania, USSR. (74-75)

Paieškai! brolio ir seserų: Rokas 
(Raymond) Krukonis, s. Petro; Kru- 
konytė Marė, po vyru Brokienė; 
Karalinka Krukonytė, po vyru Mu- 
zikevičienė. Kilę iš Druskininkų 
kaimo, Merkinės vaisė., Alytaus 
apskr. Jau apie 20 m. kai gavau 
laiškus nuo jų. Norėčiau žinoti, ar 
jie dar gyvi. Jie kartu gyveno. Pas
kutinį adresą turėjau: Mr. Raymond 
Krukonis, Warehouse Point, Conn. 
Prašome susisiekti su manim. Anto- 
sc Subačienė (Petro), Druskininkų 
miestas, Nemuno g-vė 19, Lithuania, 
USSR.

Aš, Vincas Visockis, paieškau sa
vo brolio ir sesers, gyvenančių 
Brooklyno mieste, Mykolo Visockio 
ir Onos Visockaitės. Išvažiavo į 
Ameriką iš Tragiškės kaimo, Seinų 
vaisė., Suvalkų gub. žinančius apie 
juos, kur jie yra, prašau pranešti 
man. .Vincas Visockis (Simano), 
Vidgirių kaimas, Skardupių paštas, 
Kapsuko rajonas, Lithuania, USSR.

(74-75)

SERGA
Kazimiera Sukack i e n ė 

jau kuris laikas skundėsi 
nesveikata. Liepos. 25 ji pa
sidavė operacijai. Šiuos žo
džius rašant operacijos pa
sėkos dar nebuvo žinomos.

Randasi Prospect Heights 
Hospital, 775 Washington 
Ave., Brooklyn, N. Y. Kam
barys 328. Lankyti galima 
kasdien nuo 1 iki 8.

Linkime greit pasveikti. 
Žinią pranešė I. Levanienė.

MIRĖ
Petras Dumbliauskas, gy

venęs 1938 Linden St., 
Brooklyne, mirė liepos 26 
d. Pašarvotas August W. 
Kodzis šermeninėje, 63-06 
Flushing Ave., Maspethe. 
Laidos antradienį, liepos 29 
dieną, 2 vai popiet, Mt. Oli
vet (Alyvų) kapinėse.

Liūdesy liko žmo^.a Ona, 
sū^us Petras su žmona, du 
anūkai, brolis Juozas 
ir kiti giminės. Jiems reiš
kiame užuojautą.

Žinią pranešė B. Kala- 
kauskaitė.

Teatruose
Geri filmai

Cameo teatre dar trejetą 
dienų bus rodomi tarybi
niai filmai “Lust for Gold” 
ir “Dniepro dainos ir šo
kiai”. Pirmasis, šaum ko
medija apie ponų praeitį, 
o antrasis atidengia dabar
tį. Abu labai įdomūs.

Paskutinis rodymas ket
virtadienį. Teatras randasi 
8 Avė., netoli 44th St., New 
Yorke. Atdaras nuo 11 vai.

“DAILY NEWS” RAŠO, 
KAD REIKIA KATĖS
Kaip žinome, iš Cape Ca

naveral, Fla., buvo iššauta 
raketa, kurioje buvo peliu
kė. Karinio orlaivyno spe
cialistai per 24 valandas 
ieškojo Atlante raketos ga
lo su pelyte, bet nerado.

. Komercinis “The Daily 
News” rašo, kad tam rei
kalinga katė.

MEN—ItlEiN—MEN
Life Time Opportunity

FULL OR PART TIME
ALL YEAR ROUND

Excellent opportunity
FOR BIG EARNINGS

CALL IL. 8-6327
(73-75)

SLEEP IN—OWN RM. Bath, TV. 
Country home in L. I. Must be 
kind co children. All modern 
work appliances. Must speak 
English. Recent references. $55 
week. Tel. Port Washington 7- 
•1820 ' (73-75)

MT. VERNON, Graham School 
area. Palatial custom-built field
stone and stuccoe home on largo 
beautifully landscaped lol; 10 
rms, 4i baths, garage, full base
ment, fireplace and 2 screened 
glass enclosed porches, $35,000. 
Will discuss terms. Brokers pro
tected. Evening & weekends. MO. 
8-5985; weekdays FA. 4-0773.

(73-75)

LIETUVIAI ATIDARĖ VASARNAMĮ 
Puikios Jūrų Maudynes Prie Pat Namo 

Išrenduojame apartmentus po 2, 3, ir 4 kambarius.

Taipgi išrenduojame paskirus miegamuosius kambarius 
su public kitchen. Kainos nebrangios.

Užsisakykite vietas laišku arba telefonu.

Violet’s Guest Home 
125 Atlantic Ave., Atlantic City, N. J.

1 Telefonas 5-2338
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PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
rugp.-Aug. 4 d., Liet Taut. Narnoj 
kambariuose, 8 .Vine St., 7:30 v. v.<f 
Prašome narių dalyvauti, išgirsite 
Laisvės pikniko raportą ir iš kuopų 
pikniko raportą.

Taipgi norime priminti brocktc- 
niečiams, kad rugp. 3 d. įvyks Mass. 
Liet. Moterų Apšvietos Sąryšio pik
nikas L- T. Namo Parke, Winter 
St., ant Keswick Rd, Bus muzika, 
gerų valgių. Pradžia 1 vai. dieną. 
Geo. Shimaitis. (75-76)

Noriu sužinoti, ar Andrius Simo
naitis gyvas, ar kas yra iš jo šeimos. 
Jis kilęs iš Marijampolės apskr-, 
Šilavoto vaisė., Jicstrakio kaimo, iš
vykęs j Ameriką prieš didįjį karą, 
1914 m. Lietuvoje likusio orolio An
tano duktė, Konstancija Simonaity
tė nori susisiekti. Prašome rašyti 
sekamu adresu: Daugų miestas, P. 
Cvirkos g-vė, Nr. 24, Lithuania, 
USSR. (75-76)

WATERBURY, CONN.

LLD 28 kuopos ir LDS 49 kuopos 
nariams pranešame, kad įvyks susi
rinkimas Rugp.-Aug. 8 d., 8 vai. 
vak., Liet. Piliečių Klubo žemutinė
je salėje, 103 Green St.

Būkite visi nariai, atsiveskite ir 
, kitus išklausyti raportus iš LLD ir 
I LDS suvažiavimų, įvykusių Pitts- 
burghe. Bus visiems įdomu sužinoti 
ateities planus įr tt. K. K. (75-77)

WORCESTER, MASS.
Worcesterio ir apylinkės dainos 

mylėtojams—pranešame, kad I lart- 
l’ordo Laisvės Choras dainuos Olym
pia Parke, Rugp.-August 10 d. Tai 
bus Aido Choro metinis piknikas. 
Kaip žinoma, Aido Choro piknikai 
i upes tingai surengti. šiame pikni
ke, apart vaišių, bus ir muzikalė pro
grama, dalyvaus patys aidiečiai ir 
svečiai hartfordiečiai. Kviečiame da
lyvauti. Rengėjai. (74-78)

BOSTON, MASS.
Massachusetts Moterų Sąryšio pik- 

,’iikas įvyks August 3 d. Liet. Taut. 
Namo Parke. Bus namie gamintų 
valgių. Pradžia 1 vai. dieną. Kvie
čiame visus dalyavuti. Valdyba.

(73-77)

Londonas. — Kipro salo
je į mėnesį ir pusę buvo už
mušta 95 žmonės.

HELP WANTED MALE

BOYS OVER* 18—TRAVEL! 
USA, Mexico, Hawaii & return. New 
cars furnished. English speaking 
foreigners acceptable. Can earn $125 
wk. Immediate cash advance. Must 
be neat & personable. Mr. Van 
Barker, Colliseum House, 228 W. 
71st St., N. Y. C. (73-75)

Help Wanted—Female
REGISTRUOTOS SLAUGRS

Pakaitomis — 3 iki 11; 11 iki 7?į
40 vai. savaitė. Periodiniai pakeli-^, 
mai. Asmeniška apdrauda, įskaitant 
Social Security. Atostogų iki 3 sa
vaičių. 12 dienų sirgimo apmokėji
mas; 7 metinės šventės. Blue Cross 
--Blue Shield, sveikatos ir nelaimių 
apdraudos. Alga pradžiai—nuo 3 iki 
11 vai., $74; nuo 11 iki 7 va., 72. 
Užmokami viršlaikiai. Užeikite arba 
rašykite.

DIRECTOR OF NURSING 
ST. CLARE’S HOSPITAL 

Schenectady, NJ Y. Ex. 3-6601 
. (74-76)

GIRLS OVER 18—TRAVEL! 
USA, Mexico, Hawaii & return. New 
cars furnished. Eng. speaking 
foreigners acceptable. Can earn 
$125 wk. Immediate cash advance. 
Must be neat & personable. Mr. Van 
Barker, Colliseum House, 228 W. 
71st St., N. Y. C. .... (73-75)
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