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KRISLAI
Bus ar nebus?
Jdomus filmas iš Lietuvos.
Socializmas žemės ūkyje.
Menševikų protas ir progra

ma.
Niekados atgal i džiungles!

Rašo A. Bimba

Visi mano, kad mūsų vyriau
sybė viršūnių konferencijos 
nenori. Pagal mūsų muziką 
turi šokti ir Anglija. Todėl pra
sidėjo konferencijos atidėlioji- 
mas, nuo jos išsisukinėjimas.

f Jeigu konferencija ir įvyks, 
tai, kaip atrodo, ji bus labai 
nusmailinta. Jos reikšmė ne
bebus tokia didelė ir ryški, 
kokia būtų buvusi, jeigu ji bū
tų įvykusi tuojau po Ameri
kos ir Anglijos karinių jėgų 
pasirodymo Artimuosiuose Py
tuose.

Rytoj, šeštadienį, Kultūri-į 
nio Centro patalpose bus rodo
mi filmai iš Lietuvos. Tikrai 
naujas ir gražus dalykas. Nie
kados pirmiau nebuvau ma
tęs ištiso didelio filmo lietuvių 
kalba su lietuviais aktoriais. 
Veikiausia ir jūs nesate matę.

štai dabar visiems proga 
pamayti.

Praėjusios savaitės krisluo
se žadėjau sugrįžti prie svar
bios ir įdomios temos—žemės 
ūkis ir socializmas. Pasikal
bėjimas eina su Naujienų re- 
daakoriumi Pijum Grigaičiu 

txpie jo vadovaujamų menše
vikų programą Lietuvos žemės 
ūkiui, kai jis ir šimutis Lietu
vą “atvaduos.”

Su šniūrais ir šniūreliais mu
du apsidirbome praėjusią sa
vaitę. Jų mums nebereikia. 
Jie tiktai nelaimę Lietuvon su
grąžintų.

Taj kur išeitis, kur išgany
mas?

Grigaitis atsako trumpai ir 
drūtai: VIENSĖDŽIAI (N., lie
pos 14 d.), ūkininkai turi iš
sikelti į viensėdžius.

Tai ir bus socializmas pagal 
Marksą ir visus marksizmo 
dėsnius!

Tai bus, žinoma, menševi- 
kiškas socializmas, menševikų 
socializmas!

• Ir ten pat savo ilguose išve
džiojimuose menševikų oraku
las nurodinėja, kad faktinai

• jau ir prie Smetonos Lietuvoje 
mažai šniūrų ir šniūrelių be
buvo likę. Beveik visi ūki
ninkai buvo iškelti arba išsikė
lę į viensėdžius.

Taigi, reiškia, kad Lietuvo
je, bent kas jau liečia žemės 
ūkį, pagal menševikus, reikia 
grįžti prie Smetonos laikų. Na, 
o kai mes sakėme, kad “va
duotojai” nori atsukti istorijos 
ratą atgal ir sugrąžinti Lietu
voje smetonizmą, tai jie mus 
barė ir plūdo.

Tiek (to. Svarbu, kad paga
liau mes turime menševikų 
programą pertvarkymui Lietu
vos žemės ūkio. Kolūkiai tu
ri trauktis šalin. Maži ir di
deli ūkininkai turi keltis į vien
sėdžius.

Bet kaipgi su tais viensė
džiais? Kaip jie atrodė Lietu
voje prieštarybiniais’ laikais?

Ar jau Grigaitis pamiršo, 
kas dėjosi Lieuvoje? Argi ga- 
lilna pamiršti, kaip kasmet 
^fantais Lietuvos mažažemiai

(Tąsa 5-tame puslapyje)

MAŽAI VILTIES BELIKO
VIRŠŪNIŲ PASITARIMUI

Skiria 40 bilijonų dolerių 
JAV gynybos reikalams

REIKALAUJA NEVARŽYTI 
PILIEČIAMS PASPORTŲ

Washingtonas. — Chruš
čiovas, Tarybų Sąjungos 
premjeras, rūsčiai atsakė į 
prezidento Eisenhowe r i o 
siūlomus planus, viršūnių 
konferencijai. Chruščio
vas kaltina Jungtines Vals
tijas, kad jos nenori viršū
nių konferencijos, tai ir 
“traukiasi nuo pirmesnio” 
susitarimo”. Jis taipgi sa
ko, kad Jungtinės Valstijos 
ir Anglija nori išsigelbėti 
nuo “atsakomybės už tai
kos ardymą Viduriniuose 
Rytuose”.

Chruščiovas pakart o j a, 
kad “karo pavojus yra di
delis ir reikalinga viršūnių 
konferencija”. Jis reika
lauja, kad toje konferenci
joje dalyvautų: Anglija, 
Francūzija, Jungtinės Vals-|

Nenori viršūnių 
konferencijos

Washingtonas. — Visa 
spauda Washingtone rašo 
prieš viršūnių konferenciją. 
Jie įrodinėja, kad ta “kon
ferencija palaidos mus”, tai j 
“bus nusileidimų” konfe
rencija.

Kada atrodė, kad gali 
įvykti konferencija, tai Ed
gar Ansel Mowrer savo 
straipsnį užvardino: “Vir
šūnių konferencija, tai blo
gas dalykas Vakarams”.

Robert S. Allen rašė., kad 
Eisenhoweris turi atsisaky
ti nuo viršūnių konferenci
jos.

■ ...!■> UI ........... ' I

SENATORIUS KALTINA 
EISENHOWERI

Washingtonas. — Sena
torius H. H. Humphrey, de
mokratas iš Minn., sakė, 
kad Chruščiovas daug da
rosi propagandos kalbėda
mas apie viršūnių konfe
renciją. Kas dėl Jungtinių 
Valstijų, tai jis sakė: “Pre
zidentas sako,, kad jis nori 
vykti į tokią konferenciją, 
bet tikrumoje jis to neno
ri”. ’ -

KINIEČIAI .NUšOVe 
2 PRIEŠO LĖKTUVUS
Taipei. — Čiang Kai-šeko 

viršininkai pripažino, kad 
Kinijos keturi karo lėktu
vai “MIG-17” mušėsi su ke
turiais čiang - kaišekinių 
lėktuvais virš Formozos 
pertako. Kinų lėktuvai nu
mušė du Amerikos išdir- 
bystės čiang - kaišekinių 
“F-84” lėktuvus.

IšKėLė daugiau
MARININKŲ

Havana. — Kuboje Jung
tinės Valstijos turi savo 
karines laivyno ir orlaivyno 
bazes. Praneša, kad iškėlė 
daugiau Amerikos mari- 
ninkų karinio laivyno ir or
laivyno bazėje netoli nuo 
Guantanamo. Sako, jie rei
kalingi “apsaugai vandens 
rezervuarų”.

tijos, Tarybų Sąjunga ir 
Indija. Konferencijai vietą 
siūlo New Yorką arba bile 
vietą Europoje.

Panašią notą TSRS pa
siuntė ir Anglijos valdžiai. 
Francūzijai nota yra daug 
švelnesnio turoinio.

Washingtonas pareiškė: 
“Tarybų Sąjunga nori grei
tai šaukti konferenciją... 
Jungtinės Valstijos nemato 
reikalo skubėti...”

Washingtonas. — Valdiš
ki žmonės kalba, kad JAV 
nori ištraukti savo mari- 
ninkus iš Libano. Sako, tas 
bus galima padaryti, jeigu 
Libane bus išrinktas naujas 
prezidentas, arba jeigu 
Jungtinių Tautų sargų kie
kis padidės.

Jordano karalius 
prie sužlugimo
Roma.—“Jordano karalius 

Husseinas prie sužlugimo 
slenksčio”, rašo Paul Un
derwood, atvykęs iš Jorda
no. Korespondentas sako, 
kad Husseinas laikosi tik 
anglų ginklų apsaugoje. Bet 
galimas daiktas, jis soste 
išsilaikys ne Igiau šešų mė
nesiu, c

Jeigu ne Anglijos para
šiutininkai, tai jis jau būtų 
nuverstas. Jordano gyven
tojai Husseino neapkenčia. 
Armija demoralizuota, tik 
pereitąjį mėnesį Husseino 
šalininkai suėmė 150 oficie- 
riu. v

IRAKO RESPUBLIKA IR 
VAKARŲ POLITIKA
Washingtonas. — Irako 

respublika laiko stovykloje 
43 Amerikos karinius lakū
nus, kurie ten buvo moky
ti irakiečius skraidyti ame
rikinius “F-86-F” lėktuvus. 
Taipgi stovykloje yra 1,100 
britų lakūnų ir jų šeimų na
riu, c

JAV ambasadoriaus pa
galbininkas pasiliks Irake. 
Sako, kad Bagdado sąjun
gos, nariai (Anglija, Turki
ja, Iranas ir Pakistanas) 
rengiasi pripažinti Irako 
respubliką. JAV sulaikė 
ginklų siuntimą į Iraką.

INDIJOJE GERBIA 
TARYBŲ SĄJUNGĄ

New Delhi. — Indijos 
žmonės dar neseniai patys 
išsilaisvino iš britų koloni
alizmo. Todėl kada išgirdo 
apie iškėlimą Amerikos ir 
Anglijos jėgų į Vidurinius 
Rytus ir Tarybų Sąjungos 
tuo reikalu poziciją, tai vi
sur sveikina TSRS politiką.

Rio.de Janeiro. — Brazi
lija sutiko, kad vokiečių 
Kruppo firma statytų fab
riką. Kruppo firma pasi
rengus statyti už $14,000,- 
000 fabriką.

Washingtonas. — Senato 
Appropriations Committee 
siūlo kariniam pasiruoši
mui sekamais metais išleis
ti $40,032,000,000. Armijai 
skiria devynis bilijonus do
lerių, kariniam laivynui vie
nuolika, o orlaivynui net 
aštuoniolika bilijonų dole
rių. Raketų ir kitokiems 
pasiruošimams pinigai 
skiriami atskirai.

Ši suma yra $1,245,841,- 
000 didesnė, negu preziden
tas prašė, ir $1,624,000,000 
didesnė, negu Atstovų bu
tas nutarė.

Kartu senatinis komite

Japonų protestai 
prieš JAV A-bombas

Tokio. — Sujudo Japoni
joje žmonės, o ypatingai 
žvejai, prieš Jungtinių 
Valstijų nesiliauj a n č i u s 
atominių bombų bandymus 
Ramiajame vandenyne. 
Prieš dvi savaites du japo
nų laivai pateko į atomų 
bombų radioakcijos bangas, 
ir nuo to susirgo šimtai 
žmonių.

Liaudies reikal a v i m ai 
privertė Japonijos vyriau
sybę įteikti Amerikos val
džiai protestą.

Vėliausios žinios
Beirutas. — Libano par

lamentas išrinko šalies pre
zidentu Faudą Shehabą. 
Praneša, kad abi pusės 
parlamente susitaikė tuo 
reikalu.

Londonas. — Iranas ir 
Pakistanas jau pripažino 
Irako respubliką.

Maskva. — Amerikos ka
rinis lėktuvas skrido iš Ira
no, per Kaspijos jūrą, lin
kui Bakų aliejaus šaltinių. 
Tarybiniai lėktuvai jį nuvi
jo.

Washiingtomas. — Jung
tinių Valstijų valdininkai togas. Jis vis tikisi, kad 
daro viską, kad jeigu įvyks įvyks viršūnių konferenci- 
viršūnių konferencija, tail ja.

SAKO, KAD KINIJA 
RUOŠIA SPUTNIKĄ

Londonas. — Maskvos 
radijas pranešė, kad Kinija 
ruošia iššauti į erdves sput- 
niką. Pirmoji tą atliko Ta
rybų Sąjunga, sekamos bu
vo Jungtinės Valstijos. Jei
gu Kinija tą padarys, ji bus 
trečia šalis.

JAV ORLAIVIS 
LINKUI š. POLIAUS

Lakehurst, N. J. — JAV 
orlaivis “ZPG-2” išskrido 
linkui šiaurinio poliaus. 
“ZPG-2” yra 343 pėdų ilgio. 
Savaisiais laikais panašus, 
tik didesnis, Mussolinio or
laivis “Italia” ten buvo nu
skridęs, bet grįždamas su
lūžo.

tas kritikuoja orlaivyno 
viršininkus už neatsargų 
pinigų eikvojimą. Taipgi 
daro pastabų valdžiai, ypa
tingai demokratai.

Senatoriai Dennis Cha
vez, demokratas iŠ New 
Mexico, ir Clinton P. An
derson, iš New Mexico, sa
kė, kad valdžia turi savuo
sius įrengimus išbandymui 
raketų ir lėktuvų, bet ji 
leidž:a ir privatinėms kom-. 
panijoms tokius, pat įrengi
mus turėti. Todėl tie val
džios įrengimai, kurie tiek 
daug pinigų kainavo, “stovi 
be darbo ir rūdyja”.

Angly armija, o 
Amerikos lėšos

Ammanas. — Anglija lai
ko savo parašiutininkus 
Jordane, kurie saugoja ka
ralių Husseiną.. D a b ar 
Anglijos ir JAV valdžios su
sitarė, kad anglų parašiu
tininkus aprūpins Amerika 
visokiomis reikmenimis.

Dabartinių parašiutinin
kų aprūpinimui kasdien iš 
Kipro salos lėktuvais bus 
nunešama 16 tonų reikme
nų.. Bet jeigu Anglija jų 
skaičių padidins, tai reikės 
daugiau ir reikmenų.

kad ji nebūtų “paversta į 
Sovietų propagandos suei
ga”.

Newark, N. J. — Susikū
lus dviem gatvekariams, su
žeista 35 žmonės.

Ammanas. — Jungtinių 
Valstijų “bėdų atstovas” 
Robert Murphy pribuvo į 
Jordaną. JAV vyriausybė 
jį siunčia, kur tik susidaro 
“bėdos”.

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų generalinis sek
retorius Dag Hammarsk- 
joldas nutraukė savo atos-

HAITI REIKALAUJA 
ATŠAUKTI ATSTOVĄ
Port-au-Prince. — Res- 

publikutės Haiti ’vyriausy
bė pareikalavo iš Jungtinių 
Valstijų, kad atšauktų sa
vo atstovą Geraldą Drewą. 
Sako, kad “jis jau perdaug 
kišasi į šalies vidaus reika
lus”. Neseniai kulkų spie
čius buvo paleistas per lan
gą į šio atstovo valgomąjį 
kambarį.

Tokio. — Pietinė Korėja 
laiko 500,000 armiją ir Ame
rika ten turi 80,000 vyrų.

Maskva. — Sportininkas 
E. Strelcovas gavo 12 metų 
kalėjimo. Jį apkaltino mer
ginos išprievartavime.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris krei
pėsi į Kongresą, kad šis 
duotų teisę Valst. sekreto
riui išduoti visiems pilie
čiams pasportus ar neiš
duoti. Prezidentas reika
lauja, kad Valstybės 
sekretorius turėtų teisę at
sisakyti išduoti pasportus 
komunistams.

Suprantama, jeigu Vals
tybės departmentas gautų 
tokias teises, tai jis galėtų, 
kaip ir pirmiau, atsisakyti 
išduoti pasportus bile pilie
čiams.

Prieš tokį siūlymą sukilo 
įvairios organizacijos. New 
York o advokatų sąjunga 
pareiškė, kad “pasportai 
neturėtų būti išduodami tik

Smarkiai auga 
Kinijos prekyba

Osaka. — Japonijos audi
nių gamintojai nusigando, 
kad Kinijos audiniai stumia 
juos iš pasauliinių rinkų. 
Hong Konge 1955 m. Kini
ja pardavė 1.1,000,000 ket
virtainių mastų mervilnės 
audinių, o 1957 m. jau 21,- 
000,000, gi šiemet parduos 
apie 40,000,000 ketv. mastų.

Japonijos prekyba krin
ta žemyn. Kinija pažadėjo 
pristatyti į Indoneziją 72,- 
000,000 ketv. mastų per 
penkeris metus. Šių metų 
Kinijos audinių išvežimas į 
užsienį bus apie 120,000,000 
ketv. mastų, o Japonijos jau 
tik 95,000,000 ketv. mastų.

NORI ARKLIO IR 
JOJIKO VIENYBĖS

New Yorkas. — Romoje 
popiežiaus, organas “L’Os- 
servatore” rašo apie komu
nistinį pavojų arabų šalyse. 
“The Daily News” savo re
dakciniame šaukia prie vie
nybės musulmonus - (ara
bus) su Vakarų krikščioni
mis.

Išeina, nori, kad krikš
čionys ir ateityje viešpa
tautų ant- musulmonų. Ši 
vienybė panaši į arklio ir 
jojiko vienybę — vienas ne
ša, kitas sėdi ant nugaros.

IRAKAS NEDALYVAUS 
BAGDADO SĄJUNGOJE
Bagdadas. — Irako res

publikos premjeras Kasse- 
mas pareiškė, kad Irakas* 
neturės savo delegatų Lon
done, kur šaukiama Bagda
do karinės sąjungos konfe
rencija. Mat, kiti tos sąjun-| 
gos nariai — Anglija, Tur
kija, Iranas ir Pakistanas 
— dar nepripažino Irako 
respublikos.

Washingtonas. — Senato 
Užsienio Santykių Komite
tas sako, kad Dulles jam 
nesakė apie savo planus, 
kuriuos jis pasiūlė Bagda
do sąjungai.

kriminalistams arba to
kiems asmenims, kurie su
daro pavojų šalies reika
lams”.

Advokatų sąjunga kriti
kuoja prezidento siūlomą 
įstatymą, kaipo prieštarau
jantį Amerikos tradicijoms, 
kurias apgynė Aukščiasias 
Teismas.

Amerikos Žydų Kongre
sas reikalauja, kad JAV 
Kongresas atmestų Eisen- 
howerio pasiūlymą.

Sanford H. Balz, varde 
Washington© advokatų są
jungos, reikalaudamas at
mesti Eisenhowero siūly
mą, tarpe kitko, pareiškė: 
“Pasportai buvo išduodami 
nuo pat pradžios mūsų isto
rijos, nes tai konstitucinė 
Amerikos piliečių teisė”.

“Nėra karaliaus - 
nereik nė palociaus”

Bagdadas. — Irako kara
lius Faisalis buvo įsakęs 
pastatyti jam “Mėlynąjį 
palocių”. Arabų karaliai ir 
turčiai nesigaili žmonių pi
nigų savo prabangiam gy
venimui. Palocius dar tik 
dalinai pastatytas, o jau jo 
statybai išleista $20,000,000.

Naujoji Irako valdžia nu
tarė nutraukti palociaus 
statybą, o Bagdade pasta
tyti 360 didelių gyvenamų 
namų. Jų statybai bus išleis
ta $7,000,000.

JAV PASIIMA SAU 
DIDESNĘ NAŠTĄ

Londonas. — Karinėje 
Bagdado sąjungos konfe
rencijoje mūsų Valstybės 
sekretorius Dulles pažadė
jo, kad Jungtinės Valstijos 
tuojau atsilieps i bent kokį 
są jungos pareikala v i m ą. 
Mat, iš šios sąjungos iškri
to Irakas, tai ja susilpnino. 
Dabar Bagdado sąjungą 
sudaro: Anglija, Turkija, 
Iranas ir Pakistanas.

JAU PRADEDA JIE 
PASAKYTI TEISYBĘ *
Washingtonas. — Valdiš

ki žmonės pripažįsta, kad 
ne Libano, o Irako reikalai 
paakstino prezidentą pa
siųsti marininkus į Viduri- 
niuosius Rytus. Bijosi, kad 
Irakas reikalaus daugiau 
pelno nuo aliejaus, kaip 50 
placentų. Numato, kad Ira
ko respublikoje pakils ara
bų išsilaisvinimo ūpas, kaip 
tas įvyko Egipte.

NUŠOVĖ NEGRŲ 
VADĄ WALKERI

Membhis, Tenn. — Neg
ras J. Hamilton nušovė neg
rų vadą Dr. J. E. Walkerį. 
Daktaras, buvo jau 78 metų 
amžiaus, turėjo didelės įta
kos ir buvo banko preziden
tu. Hamiltonas savo pikta
darystę teisina paduodamas 
įvairias priežastis.

Rio.de
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Liepos menesio įvykiai
LIEPOS MĖNESIO įvykiai iš vienos pusės parodė, 

kad yra valdovų, kurie imasi pavojingų taikai žingsnių, 
o iš antros — kaip galingos pasaulio taikos šalininkų 
jėgos.

Iki vidurio mėnesio tarptautiniai įvykiai rodė vals
tybinių santykų švelnėjimą. Lotynų Amerika pradėjo 
platesnę prekybą su komunistinėmis šalimis. Jungtinėse 
Valstijose girdėjosi balsai — biznierių ir politinių vei
kėjų — už platesnę prekybą su Tarybų Sąjunga ir kito
mis šalimis. Buvo reikšta daugiau kritikos tiems, kurie 
vis dar nesutinka, kad kapitalistinis ir socialistinis pa
sauliai galį ir turi taikoje sugyvent.

INDONEZIJOJE susmuko užsienio sukurstytas su
kilimas. Indonezijos vyriausybė baigia likviduoti ban- 
dittj gaujas, kurios dar slapstosi kalnuose ir raistuose ir 
bando kenkti liaudžiai. Tuo pat kartu Indonezijos liau
diška vyriausybė imasi priemonių pagerinti transporto 
įmones, plačiau užvesti prekybą su kitomis šalimis.

SUOMIJOS parlamentariniuose rinkimuose komu
nistų balsai žymiai paaugo. Tai rodo, kad vis daugiau 
žmonių įsitikina, jog komunistų siūlomasis kelias yra 
atitinkamas liaudies reikalams.

Iš LIBANO sugrįžo speciali Jungtinių Tautų komi
sija ir tos organizacijos generalinis sekretorius Dag 
Hammarskjoldas ir pareiškė, kad jie nesurado jokių 
įrodymų, būk Sirija daranti intervenciją į Libaną. Ko
misija ir generalinis sekretorius sakė, kad “nėra faktų 
Chamouno nusiskundimams paremti, būk Libaną už
puolę Sirijos komunistai.”

Visi šie įvykiai rodė, kad pasaulyje einama prie 
švelnesnio įtemptinumo, prie taikesnio sugyvenimo.

__ .___

BET PERVERSMAS IRAKE kaip perkūnas iš 
giedro dangaus trenkė liepos vidury, kai atėjo iš Bag
dado žinia, kad ten įvyko tautinis perversmas, karaliaus 
Faisalio valdžia nuversta, monarchija likviduota ir pa
skelbta Irako respublika.

Sujudo komercinė spauda. Sušuko radijo ir televi
zijos komentatoriai; visi mušė į vieną tašką, būk “Li
bane ir Jordane pavojus,” būk “Vakarai turi gelbėti 
Artimuosius Rytus.”

Nuo ko gelbėti? Kodėl toks Vakarų sujudimas? Ko
dėl pasiųsta Anglijos parašiutininkai į Jordaną, o Ame
rikos marininkai į Libaną? Iš Libano tik ką buvo sugrį
žusi Jungtinių Tautų komisija, kuri su generaliniu sek- 
sekretorumi raportavo, kad ten nėra užsienio interven
cijos. Ant Libano ir Sirijos sienos, buvo ir tebėra Jung
tinių Tautų sargai, kurie apie jokią intervenciją nežino.

Buvo aišku: Vakarų politikus supurtė ne Libano ir 
Jordano reikalai, bet tautinis perversmas Irake. Irakas 
buvo skaitoma stipriausia ir ištikimiausia Vakarų poli
tikos jėga arabų šalyse ir Bagdado karinėje Sąjungoje. 
Ir štai ten perversmas. Karalius Faisalis ir jo artimi žu
vo. Įsisteigė respublika; naujoji valdžia atsisako eiti ki
tų komandoje. Ji ketina rūpintis Irako šalies ir liaudies 
reikalais, įvesti reformų liaudies naudai.

Irako respublikos vyriausybę pripažino: Kinija, In-į 
dija, Tarybų Sąjunga, Indonezija, Lenkija, Čekoslovaki
ja, Vengrija, Jungtinė Arabų Respublika, Tunisija, Sau
di Arabiją, Demokratinė Vokiečių Respublika ir eilė ki
tų šalįjUAišku, kad Irako respublika, susilaukus šių ša
lių pripažinimo, turi stiprų pastovumą.

• <
SUJUDO PASAULIS dėl iškėlimo Amerikos mari- 

ninkų į Libaną ir Anglijos parašiutininkų į Jordaną; su
judo viso pasaulio žmonės. Šie žygiai susilaukė užgyni
mo tik iš tų, kurie bendrai veikia NATO sąjungoje.

Indijoje, prasidėjo masinis reikalavimas, idant inter
vencija būtų sulaikyta. Indonezijoje tas pats. Arabiškų 
šalių žmonės pasisakė, kad jie bendromis jėgomis sto
vės už savo laisves; už savo tautos teises.

Net NATO šalyse, kaip Anglijoje, Vakarų Vokieti- 
joe, Skandinavijoje, Kanadoje, didelė dalis spaudos ir 
veikėjų pasisakė pries' intervenciją.

Tarybų Sąjungos iškeltas o balsis tuojau šaukti vir
šūnių konferenciją, surado pritarimo; net konferencijos 
priešininkai tiesiogiai negali nuo jos atsisakyti; jie pri
versti daryti manevrus. '

Taigi, įvykiai Viduriniuose Rytuose parodė, kaip 
gali ūmai dalykai sprogti ir prasidėti viską naikinantis 
karas. Iš antros pusės rodė, kokios pasaulyje jau yra ga
lingos taikos jėgos, kurios neišvengiamai nubaustų kal
tininkus, karo pradėjėjus.
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AMERIKOS LIETUVIAI turėjo du svarbius suva
žiavimus Pittsburghe. Tai Lietuvių Literatūros Draugi
jos suvažiavimas ir Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
seimas. Abu jiedu turi didžiulės svarbos ne vien minėtų 
organizacijų nariams, o ir visam pažangiajam judėji
mui ir mūsų spaudai.

PRIMINIMAS 
PRANCŪZAMS

Grupės intelektualų lei
džiamas žurnalas “Prevent 
World War III” su apgai
lestavimu rašo apie Fran- 
cūziją. Leidėjų komiteto 
sekretorius Simard prime
na, kiek tvirta ir gerai 
ginkluota Vokietija net 
dviemis atvejais nusiaubė 
Francūziją dar šiame šimt
metyje. Paskutinėje kovoje 
su vokiškais agres oriais 
francūzai prarado 700,000 
savo geriausių sūnų ir duk
rų.

Na, o dabar ta pati Vo
kietija (Vakarų Vokietija) 
su Adenaueriu priešakyje 
vėl apginkluojama geriau
siais amerikiniais ginklais. 
Jau ir dabar vėl vokiečiai 
yra tvirtai įsigalėję toje pa
čioje Francūzijoje. Pavyz
džiui, įžymiausias budelis ir 
francūzų žudytojas Antrojo 
pasaulinio karo metu “ge
nerolas Hans Speidel ko
manda voja francūzų karei
vius. Vokiečiai kariai trem
pia Paryžiaus gatves. Vo
kiečiai turistai traukinėja 
paveikslus tų miestų, ku
riuos taip neseniai jie buvo 
paėmę vardu Hitlerio. Tuo 
tarpu visu smarkumu eina 
ginklavimas vokiečių ato
minėmis bombomis. Iš tik
rųjų visa kartybės tulžis ta
po išgerta.”

O tragedija pasidaro dar 
baisesnė, kai pamisliji, kad 
patys francūzai beveik nie
ko nedaro, kad pastoti ke
lią Vokietijos ginklavimui. 
Kol kas de Gaulle nėra pa
kėlęs ‘piršto prieš vokiečių 
ginklavimą at o m i n ė m i s 
bombomis.

MOTERYS 
PRALENKUSIOS 
VYRUS

Jungtinių Valstijų Darbo 
Departments teigia, kad 
šios šalies darbininkės mo
terys t u r i aukštesnį mo
kyklinį išsilavinimą, negu 
vyrai darbininkai. Paim
kime vidutinę moterį. Ji 
yra išbuvusi mokykloje apie 
12 metų, o tuo tarpu vidu
tinis vyras tėra lankęs mo
kyklą apie vienuolika metų. 
Seniai praėjo tie laikai, ka
da mūsų moterys buvo skai
tomos nuo vyrų atsilikusios 
lankyme mokyklų. Jos juos 
ne tik pasivijo, bet ir pra
lenkė !

KO EUROPIEČIAI 
DAUGIAUSIA BIJO?

N. Y. Post kolumnistas 
Marquis Childs lankėsi Len
kijoje ir rašo apie jos žmo
nių nuotaikas. Lenkų di
džiausia baimė — vokiečių 
apginklavimas. J ie mano, 
kad kaip greitai Vakarinė 
Vokietija bus apginkluota 
atominiais ginklais, Sovie
tai būtinai turės Lenkijoje 
turėti atominę bazę. Ir ta
da, lenkų supratimu, tarp
tautinė padėtis pasidarys 
dar labiau įtempta.

“Ir to visi lenkai, ne
paisant jųjų politinio įsiti
kinimo, sako Childs, dau
giausia bijo. Nes jie yra 
įsitikinę, kad kada tai 
įvyks, nebeliks jokios vilties 
pasauliniam įtempimui' at
sileisti ir kad pasaulis vėl 
atsidurs prie naujo karo 
prarajos.

“Lenkijos baimė, supran
tama, susieta su giliausiu 
nepasitikėjimu Vokietija — 
nepasitikėjimu, kuriuo yra 
persiėmusios visos klasės. 
Reikia atsiminti, kad Len
kija baisiai nukentėjo nuo 
vokiečių okupaejios. Iš apie 
30,000)000 šalies ž m o n ių, 

apie devynis milijonus, jų 
tarpe apie tris milijonus žy
dų, naciai išžudė.”

Kas' svarbiausia, pasak 
Childso, kad šita baimė 
viešpatauja visoje Rytinėje 
ir Centralinėje Europoje. 
Bijo vokiečių apsiginklavi
mo atominiais ginklais ne 
tik Lenkija, ne tik kiti so
cialistiniai kraštai, bet visa 
Europa, kuri taip skaudžiai 
nukentėjo nuo vokiečių 
siautėjimo.

KĄ MUŠTI:
ŽMONES AR IDĖJAS?

Tuo klausimu labai smar
kiai Chicagos kunigų Drau
ge (liepos 23 d.) filosofuoja 
Dr. Kazys Sruoga, vienas 
iš žymiausių klerikalų. Jis 
sako girdėjęs mintį, “kad 
dabar reikia užmušti Nas- 
serį, ir viskas ‘gražiai’ baig1" 
sis.” Bet, girdi, toks žygis 
neišspręstų pamatinio klau
simo Artimuosiuose Rytuo
se, nenuramintų ir nenuslo
pintų arabų.

Visai protingai Dr. Sruo
ga pažymi: “Žmonių užmu
šimas daug nepadeda. Rei
kia užmušti idėjas, jei jos 
blogos arba jei jos (kad ir 
neblogos) kenkia kieno nors 
interesams. Bet ar galima 
idėjas užmušti taip lengvai 
kaip žmones?” Sruoga abe
joja. •

PUIKUS PROGRESAS
J. Kirkilienė, Vilniaus te

levizijos centro meno redak
cijos atsakom ingo j i redak
torė, rašo:

Vos prieš m eitus Vilniaus te
levizija transliavo savo pirmą
ją bandomąją programą, o da-< 
bar ji jau žengia plačiu kūry
bos keliu. Vilftiaus televizijos 
stotis yra viena galingiausių 
Tarybų Sąjungoje. Jos bokšto 
su antena aukštis siekia 192 
metrų. Ji galingesnė, negu 
Maskvos ir Leningrado stotys. 
Šiuo metu televizijos centre 
dirba 45 inžinieriai .ir techni
kai, iš kurių 7 yra išėję spe
cialų plataus profilio mokslą.

Šiais metais numatyta pa
statyti fabriką filminėms juos
telėms gaminti. Fabriko pasta
tymas padės televizijos dar
buotojams sudaryti savo filmi
nių juostelių fondą, kuriuo jie 
galės keistis su kitų stočių fil
minių juostelių fondais.

Numatoma išplėsti televizi
jos ^stočių tinklą visoje Lietu
voje. Tam tikslui bus pasta
tytos retransliavimo s t o t y s , 
kurios transliuos Vilniaus tele
vizijos centro programas. To
kios stotys bus statomos Kau
ne, Klaipėdoje, Šiauliuose, Ku
piškyje ir kituose miestuose 
bei miesteliuose. Bus taip pat 
nutiesta relėjinė radijo perda
vimo linija Vilnius - Maskva, 
kurios dėka žiūrovai galės 
matyti visas mūsų šalies., o 
taip pat užsienio šalių televi
zijos programas.

GRĮŽTANT ŽUVO 
JAV ADMIROLAS t

San Francisco, Calif. — 
Iš Japonijos laivu “Prezi- 
dent Cleveland” plaukė ad
mirolas L., C. Quiggle ir 
apie 800 mylių nuo kranto 
dingo. Jis buvo vienas iš 
jaunesnių admirolų, 52 me
tų amžiaus. Laivo kapito
nas Ehmanas mano, kad 
admirolas nušoko nuo laivo 
į jūrą.

Maskva. —- Mirė rašyto
jas Michailas Zosčenko, su
laukęs 63 metų amžiaus. 
Zosčenko yra parašęs daug 
grožinės literatūros veika
lų, daugumoje jumoristinio 
turinio.

Savo laiku jis buvo smar
kiai kritikuojamas už sveti
mą kryptį jo veikaluose.

Apie laiką
, Rašo

STEPAS RIMONIS
Pijus, ne popiežius, bet 

jau linkstąs prie altorių ir 
“spaviednyčių,” Grigą i t is, 
savo “Naujienose” * renka 
“gabius” rašytojus, recen
zentus, korespondentus . . . 
Tų “gabiųjų” tarpe pasižy
mėjo tūlas Stasys . . . Jūs, 
tur būt, užbėgsite man už 
akių ir prie to vardo pridė
site — Raštikis. Vai, ne! 
Stasys Raštikis, paragavęs 
“nacių” kariško mokslo ir 
“likvidavęs” buržuazinę 
Lietuvos kariuomenę — at
gailauja. Prieš mus kito 
Stasio kūryba.

Sako, kad vardai turi 
reikšmės žmogaus būdui. 
Būk tai, visi Kaziai, Juozai, 
Stasiai, Jonai — panašūs. 
Nežinau, kaip iš tikrųjų 
yra, bet mano aprašomaja
me atsitikime — tai pasi
tvirtino. Mano Stasys Juš
kėnas, kaip ir Stasys Raš
tikis, pasišovė rašyti atsi
minimus, recenzijas ir pro
testus. Labai mėgiamam 
Grigaičio Stasiui Juškėnui 
skiriami “Naujienų” pusla
piai. Juškėno mėgiamos te
mos — kacetai ir policija.

Mums labai keista, kad 
Stasys Juškėnas, kaip ir jo 
vienvardis Raštikis, viską 
žino, viską mato, visur ne
kaltas stebėtojas. Panašūs 
žmonės, kaip Juškėnas, aiš
ku, liks įamžinti Grigaičių 
istorijoje, todėl ir mums, 
rašanti ems apie laiką ir 
žmones, pravartu šią isto
riją šiek tiek praturtinti.

Mūsų žiniomis, Stasys 
Juškėnas, kilus tarybinei 
santvarkai Lietuvoje, laižė
si prie to meto savo virši
ninkų, bet matydamas, kad

LAIŠKAS IŠ
Worcesterietis J. Jeske vi-, 

čius gavo laišką nuo savo 
pusbrolio mokytojo, gyve
nančio Vilniuje. Laiškas 
įdomus, todėl mes jį paduo
dame mūsų skaitytojams.— 
Redakcija.

Vilnius, 1958. VII. 7 d. 
Mielas Jokūbai!

Apsidžiaugiau sužinojęs, 
kad Tu ieškai mano adreso 
ir nori man parašyti laišką.' 
Tai labai puiku. Juk esame 
brolių vaikai. Tavo motina 
turėjo mažą bakūžėlę Mus- 
teikos kaimo gale, o mano 
tėvelis mažutį smėlėtos že
mės sklypelį Darželių kai
mo gale. Tavo mamytė ir 
mano tėvelis buvo tikri bro
liai. Jie buvo neturtingi 
kampininkai, o mudu esame 
jų vaikai — palikuonys.

Nei tavo tėvelių, nei ma
no jau nėra gyvųjų tarpe— 
jie jau senokai mirė. Tu esi 
už mane vyresnis, bet aš 
puikiai atsimenu, kaip Tu 
mane mokei pirmąsias rai
des rašyti. Taip pat atsi-j 
menu, kaip Tau nusibodo! 
svetimųjų gyvulius ganyti 
ir viską metęs iškeliavai į 
Ameriką laimės ieškoti, o 
aš, ilgokai papiemenavęs, 
nusprendžiau mokslus eiti, 
kad paskui galėčiau savajai 
liaudžiai tarnauti.

Ir štai jau daugiau kaip 
30 metų dirbu mokytojo 
darbą, mokau savosios liau
dies vaikus. Savo darbo vai
siais aš jau galiu pasi
džiaugti. Daug išmokiau 
darbo žminių vaikų., Jie da
bar dirba naudingą savo 
kraštui darbą. Kai kurie iš 
jų yra daktarais, inžinie
riais, direktoriais, mokyto
jais. Kiti dirba fabrikuose 
ir gamyklose eidami atsa
kingas pareigas.

ir žmonės
jo politiniai tamsūs “sielos 
užkampiai” paaiškės, pasi
darė “volsdeutcher’iu” ir 
repatrijavo Vokietijon.

Atvykęs Vokietijon, “pri
artėjo” prie kaceto, bet ne
išgyventi jam Balio Sruo
gos “Dievų Miške” aprašo
mų žiaurumų. Stasys Juš
kėnas tik “stebėjo.” Matė, 
kaip šokdinami ant karšto' 
asfalto-betono kacetininkai, 
prievarta “juokino” savo 
sargybą. Stasys Juškėnas, 
greta su Drazdausku, “ste- 
bėjo” . . . Kurias pareigas 
ten Juškėnas ėjo?

Drazdauskas, už žiaurų 
elgesį su kacetininkais len
kais, buvo suimtas ir jam 
grėsė mirties bausmė. Apie 
jį, rodos, rašė 1948 metais 
“Laisvė.” Drazdausko čia, 
Amerikoje, nesigirdi. Dide
lis smūgis Grigaičiui — jis 
neteko dar vieno “gabaus” 
rašeivos. Kad Stasys Juš
kėnas “gabus,” tai įrodo ir 
jo paskutinieji raštai. Jis 
iš korespondencijų ir atsi
minimų rašymo perėjo į 
kritiku luomą: iškritikavo 
“Pasaulio Lietuvių Žiny
ną.”

Savo raštais Stasys Juš
kėnas tiek pagarsėjo, kad 
“Lietuvos Šaulių Sąjunga 
Tremtyje” išsirinko Juškė- 
ną, jam nedaly v a u j a n t, 
“garbės teisman.” Stasys 
Juškėnas pasiskubino per 
jam artimus laikraščius 
pranešti - protestuoti, kad 
tas išrinkimas jo “nesais
to.

Juškėnui žinoma Hitlerio 
“nacių” santvarka. Toje 
s a n t v a rkoje, kaip dabar 
aiškėja . Uline, kur teisiami 
hitlerininiai žmogžudžiai — 
žmonės buvo šaudomi be 
teismo.

LIETUVOS
Ilgas, sunkus kelias

Tačiau, mielas Jokūbai, 
mano paties kelias į mokslą 
buvo ilgas ir per daug sun
kus. Tur būt prisimeni, 
kad aš mokslus pradėjau ei
ti Merkinės progimnazijoje, 
o juk Merkinė buvo už ru- 
bežiaus. Mat, poniška Len
kija buvo pagrobusi mūsų 
kraštą ir norėjo jį sulenkin
ti. Aš, lietuviu gimęs, pa
siryžau ir mokslus eiti Lie
tuvoje. Tur būt supranti, 
Jokūbai, kad mano tėvai, 
būdami tokie pat neturtin
gi, kaip ir Tavieji, negalėjo 
man išeinančiam jokio tur
to duoti. įdėjo man į mai
šą “bekoną”, duonos, treje
tą sūrių, gabalą lašinių 
ir tai buvo viskas. Aš, ap
sivilkęs trinyčiais, apsi
avęs vyžomis, su maišu 
ant pečių,, dar vaiku būda
mas, iškeliavau per miškus 
Merkinės link mokslo sem
tis. Keliu eiti nebuvo ga
lima, nes galėjo sučiupti 
lienkai, ir tada, vietoj gim
nazijos, būtų tekę kalėjime 
tupėti. Iš Darželių iki Mer
kinės yra 20 kilometrų, bet 
aš miškais beklaidžiodamas 
dukart tiek padariau. Mai
šas kad ir ne per sunkus 
buvo, bet mane, mažą vai
ką, labai išvargino. Vis tik 
Merkinę pasiekiau laimin
gai, nepatekęs lenkams į 
nagus.

Dar labiau apsidžiaugiau, 
kai laimingai išlaikiau eg
zaminus į pirmąją gimnazi
jos klasę. Už turėtus pi
nigus nusiprkau reikalingas 
mokslui knygas ir pradėjau 
mokytis, bet dabar prasidė
jo žiauri gyveninio tikrovė 
ir visi vargai. Atsineštos 
maisto atsargos greitai ma mjos sostinę.
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žėjo;* pinigų jau nebuvo, o’ 
reikėjo kaip nors susirasti 
kokį kambarėlį — kur nors 
apsigyventi. Merkinėje joj 
kio bend r abučio mokslei
viams nebuvo, o be pinigų 
nieks nepriima. Taigi atsi
dūriau tokioje padėtyje, kad 
nors gyvas į žemę lįsk, arba 
per rubežių grįžk į namus. 
Bet kadangi aš labai norė
jau mokytis, todėl nutariau 
verčiau Nemuno ar Stan
gūs upelio pakrantėse po 
krūmais miegoti, bet dar 
keletą dienų gimnazijoje 
pasimokyti. Ir štai tokiu 
kritišku momentu miestelio 
viduryje susitikau seną žy
dą Elkę, Tai buvo vienin
telis mano pažįstamas Mer
kines miestelyje. Tu, Jokū
bai, turėtum jį gerai atsi-

(Tąsa 4-tame pusi.)
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KALENDORIUS
SVARBŪS ĮVYKIAI 
RUGPIŪČIO MĖNESĮ
1 d., 1914—kaizerinė Vo

kietija paskelbė karą Rusi
jai — pradžia Pirmojo pa
saulinio karo.

1 d., 1944 — Tarybų ar-y 
m i ja išlaisvino Kauną iš 
nacių okupacijos.

3 d., 1492—Kolumbas iš
plaukė iš Palos prieplaukos 
į kelionę, "kurioje atrado A- 
merika.

3 d., 1940—Lietuvos res
publika priimta į Tarybų 
Sąjungą.

5 d., 1943 — Tarybų ar
mija, po pergalės Kursko 
kryptyje, išlaisvino Oriolo 
ir Belgorodo miestus.

5 d., 1844 — gimė rusų 
menininkas 1. E. Repinas.

5 d., 1895—mirė moksli
nio socializmo tėvas Fredri- 
kas Engelsas, o

5 d., 1940—Latvijos res
publika priimta į Tarybų
Sąjungą.

6 d., 1940 — Estijos res
publika priimta į Tarybų 
Sąjungą.

12 d., 1569 — Lietuva ifif 
Lenkija pasirašė Liublino* 
sutartį.

13 d., 1898 — Maniloje 
pasidavė Ispanijos jėgos 
Jungtinių Valstijų laivy
nui.

14 d., 1885 —- pirmasis 
elektrinės jėgos gatvekaris 
pradėjo veikti Baltimorėje, 
Md.

15 d., 1945 — Tarybų ar
mija išlaisvino Korėją iš 
Japonijos okupacijos.

15 d., 1914 — Oficialiai 
atidarytas Panamos kana
las. • . I

15 d., 1392—Krėvos pily
je pasmaugtas Lietuvos ku
nigaikštis Kęstutis.

16 d., 1777 — mūšis prie 
Benningtono — karas ame-^ 
rikiečių prieš Angliją.

17 d., 1809 — R. Fultono I
garlaivis “Clermont” pirmąy | 
kartą plaukė garo jėga.

21 d., Ii941 — Leningra
do apsigynimo pradžia 
prieš nacių puolimą.

21 d., 1944 — Tarybų ar
mija sumušė-nacių ir ru- j 
munų jėgas Jassy srityje; 
didžius kiekius jų suėmė į 
nelaisvę.

24 d., 1944 — Tarybų ar
mija išlaisvino Kišeniovą, 
Moldavijos sostinę, iš nacių 
okupacijos.

25 d., 1918 — Francūzi
joje sumušta kaizerininkų 
armija.

27 d., 1776 — Amerikos 
revoliucionierių kovos prieš 
Angliją Long Islande.

30 d., 1919 — Mūšy prieš 
petliuriečius žuvo tarybinis 
karvedys N. Šcorcas.

31 d., 1944 — Tarybii ar
mija išlaisvino iš nacių oku
pacijos Bukareštą, RumJS



Darbininkų Sveikata
J. J. Kaškiaučius, M. D,

METABOLIZMO 
YPATUMAI

Medžiagos apykaitos pro
cesai netaip sklandžiai 
vyksta senyvo žmogaus or
ganizme. Anabolizmas, nau
jų audinių augimas esti lė
tesnis, negu jauno sveiko 
žmogaus, o katabolizmas— 
audinių irimas trupėjimas 
ir gedimas — vyksta spar
čiau senyvame organizme.

Maisto dėsniu asimiliaci
ja — sunaudojimas, įsisa
vinimas neina taip sklan
džiai senyvam žmogui. Už
tat disimiliacija — maisto 
gedimas viduriuose ir neti
kęs Įsisavinimas esti gana 
žymus.

Virškinamieji organai ne
įstengia taip gerai susido
roti su maistu, nebent die
ta būtu labai tiksliai ribo
ta ir rūpestingai parinkta,: 
pagal vidurių gabumą gerai 
permalti ir p a s k 1 e i s t i j 
kraują ir į visus audinius.

/ Maisto medžiagos įsisavi
na į organizmą ne pilnai, 
ne visiškai. Dalis jų neper- 
simala, nepasikeičia ir pasi
šalina per apatinę žarną. 
Vartojant mišrią dietą, 
maždaug dešimta dalis ne
įsisavina. Bendrai imant, 
gyvulinės kilmės maistas 
įsisavina geriau ir leng
viau. Augaliniai maisto pa
tiekalai palieka žarnose 
daugiau nesunaudotų nuo
sėdų, kurios ir esti tuo nau
dingos, kad jos akstiną žar-i 
nu judėjimą ir padeda joms

Apie žmogui ir sielą
geriau išsivalyti ir išsituš
tinti. Mažina vidurių už
kietėjimą.

Be to, augalinis maistas, 
vaisiai, žalios lapuotos dar
žovės yra geras mineralu ir 
vitaminu šaltinis. Tačiau, 
mūsų civilizuotame gyveni
me, augalinių mineralų 'ir 
vitaminų mums prieinamas 
kiekis esti gana menkas. Ir 
šitą trūkumą būtinai turi
me organizmui atpildyti, 
kasdien vartodami gausias 
vitaminų ir mineralų dozes. 
Gausios mineralų ir vitami
nų dozės ilgiau palaiko or
ganizmą jauną ir veiklų, 
mažina senėjimo procesus.

Mineralu ir vitaminu 
gausą gerai veikia ir visą 
metabolizmo eigą. Medžia
gų apykaita viduriuose esti 
veiklesnė, audiniai daugiau 
įsisavina sau reik a 1 i n g ų 

. statybinių medžiagų. Visi 
i kūno audiniai ilgiau pasi
lieka veiklūs ir gaivūs. Vi
sa žmogaus savijauta esti 
normalesnė, geresnė. Geres- 

I nė nuotaika ir gabumas 
i jausti ir reaguoti į aplinkos 
įtaką. Tatai reiškia lyg ir 

; pajau nė j imą »viso organiz
mo. Žmogus esti budresnis, 

, veiklesnis, lankstesnis. Ge- 
j resnio turi noro ką veikti, 
jausti, džiaugtis ir links
mai, viltingai, optimistiš
kai traktuoti savo draugus, 

’kaimynus. Tai labai ženk- 
I lingas dalykas. Ryškiau nu
spalvina visą gyvenimą, da
ro jį malonesnį ir lengves
nį’ gyvent.

Biblijoje, arba taip vadi
namame “šventajame raš
te”, pasakojama, kaip die
vas iš molio nulipdė žmogų, 
įkvėpė jam sielą ir pavadino 
jį Adomu (hebraiškai “žmo
gus”). Žmogų gyvu pada
riusi siela. Ir jeigu ši siela 
paliekanti žmogų, tai žmo
gus mirštąs.

Ši pažiūra atsirado labai 
seniai, dar pirmykščių žmo
nių tarpe. Įvairios ligos, šal
tis, audros, perkūnas — vi
sa tai jiems buvo nesupran
tama, paslaptinga. Gamta 
ir pats žmogus nesuprato ir 
negalėjo teisingai išsiaiš
kinti mirties, miego, sapnų 
priežasčių. Žmogus sapne 
mato, kaip jis keliauja, me
džioja, dirba. Ir kaip nesi
stebėti, kai nubudęs jis pa
sijunta esąs toje pačioje 
vietoje, kur buvo atsigulęs. 
Nežinodamas tikrosios sap
nų priežasties, jis galų gale 
įpindavo antgamtinę jėgą. 
Pagaliau toks žmogus pra
dėjo galvoti, kad ir jame 
pačiame slypi jo antrinin
kas —siela.

Vadinasi, kai žmogaus 
kūnas miega, jo siela gali 
keliauti, kalbėtis, dirbti. 
Kada siela grįžtanti, žmo
gus. nubundąs. Kai kurios 
tautelės manė, kad žmogus 
mirtų, jeigu miegantį jį pa
žadintum tuo metu, kol jo 
siela dar nesugrįžus į kūną.

Ypač gąsdino pirmykštį 
žmogų mirtis. Jis mirtį lai
kė ne kuo kitu, kaip sielos ir 
kūno atsiskyrimu, 
netekęs sielos 

pūdavęs. Tuo tarpu siela, 
būdama nemirtinga, atsi- 
skirdavusi ir iškeliaudavu
si. Taip atsirado tikėjimas. į 
pomirtinį gyvenimą.

Senovės Graikijoje dau
gelis manė, kad siela po 
žmogaus mirties pereina į 
gyvulio kūną. Dabar pana
šiai galvoja budistai (piet
ryčių Azijoje paplitusi reli
gija). Kai kurios Australi
jos tautelės tiki, kad žmo
gaus siela po mirties gali 
pavirsti akmeniu, medžiu. 
Gi katalikai mano, kad po 
mirties siela einanti arba į 
dangų, arba į pragarą. Ne
gana to, religijos šalininkai 
teigia, jog žmogus gali mąs
tyti, kalbėti, tik todėl, kad 
jis turi nemirtingą sielą.

Remdamiesi mokslu, mes 
drąsiai galime tvirtinti, kad 
žmogus neturi jokios amži
nos sielos. Visi pasakojimai 
apie sielą atsirado todėl, 
kad, nepažindamas pasaulio 
ir pats savęs, žmogus nega
lėjo išsiaiškinti tokių reiš- 
ginių, kaip sapnai, mąsty
mas, mirtis. Dabar užtenka 
faktų, įrodančių, kad žmo
gaus mąstymo organas yra 
smegenys.

Aiškinant žmogaus psi
chiką, ypatingai daug pa
dėjo žymiųjų rusų moksli
ninkų I. M. Siečenovo ir 
I. P. Pavlovo darbai. Jie 
įrodė, kad žmogus mąsto, 
kalba, sapnuoja todėl, kad 
jis turi labai išsivysčiusią 
centrinę nervų sistemą ir 

Kūnas, smegenis. Nė vienas kitas 
įnirdavęs,1 gyvūnas tokių smegenų ne

puri, todėl ir protauja —tik 
žmogus.

Visi žino populiarų posa
kį : “Sveikame kūne — svei
ka siela”. Ši mintis turi gi
lią prasmę. Žmogus paste
bėjo, kad silpstant kūnui, 
mažėja ir dvasiniai sugebė
jimai, mąstymas, atmintis. 
Aišku, kad šios savybės yra 
žemiškos prigimties.

Pasitaiko, jog gimusiam 
vaikui nustoja vystysis sme
genys. Vaikas auga, o sme
genys nedidėja. Toks ligonis 
savo elgesiu daugiau pana
šus į gyvulį kaip į žmogų. 
Neseniai į Tbilisi klinikas 
buvo- atvežta tokia mergai
tė. Nors ji jau buvo 14 me
tų, tačiau visiškai nemokėjo 
kalbėti, o savo pyktį reikš
davo kan d ž i o j i m u s i ir 
draskymu nagais. Matome, 
kad žmogaus mąstymui 
pirmiausia yra būtini nor
maliai išsivystę smegenys.

Religija teigia, kad siela 
yra nemedžiaginės prigim
ties. Tačiau visiems gerai 
žinoma, kaip žmogaus są
monę veikia narkotikai, 
(opiumas, morfijus). Psi
chinėse ligoninėse dažnai 
vartoja vaistą “aminaziną”, 
kuris gerai gydo sunkiai su
sirgusius psichinius ligo
nius. Jų nenormalus prota
vimas. išnyksta.

Vadinasi, žmogaus “sie
lą”, jos funkcijas galime 
veikti paprastomis, žemiš
komis priemonėmis. O jeigu 
taip, tai apie ją negalima 
kalbėti kaip apie kažkokį 
antgamtini reiškinį. Medici
na žino, labai daug atsitiki
mų, kai, praėjus 10—20 ar 

net daugiau minučių po-li
gonio mirties, žmogus yra 
atgaivinamas. Religijs 'tvir
tinimu, tokio žmogaus kūną 
siela jau turėjusi palikti. 
Negi gydytojas galėjo savo 
noru grąžinti žmonėms jų 
sielas?

Visa tai pagrindžia mintį, 
kad teorijos apie nemirtin
gas sielas yra išgalvotas da
lykas žmogus mąsto, kalba 
tik todėl, kad jis turi labai 
išsivysčiusią centrinę nervų 
sistemą, turi labai tobulą 
mąstymo organą — smege
nis.

J. VINCIūNAS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LENKIJOS LIETUVIŠKŲ 
MOKYKLŲ MOKYTOJAI 
KELIA KVALIFIKACIJĄ

, Klaipeda. — čia prasidė
jo lietuvių kalbos ir litera
tūros mokytojų kvalifika
cijos kėlimo kursai, kuriuo
se savo žibias gilina 122 aš
tuntųjų - vienuoliktųjų kla
sių mokytojai iš įvairių 
respublikos miestų.

Į kursus atvyko grupė 
lietuvių mkytojų iš Lenki
jos Liaudies Respublikos. 
Jų tarpe — Seinų apskri
ties švietimo skyriaus vedė
jo pavaduotojas Juozas Le- 
ončikas, Seinų apskrities 

į Punsko vidurinės mokyklos 
i mokytojas Jonas Stoskeliū
nas, Suvalkų apskrities 
Vaiponių mokyklos moky
toja Danutė Nirulytė ir ki
ti — viso 10 žmonių. Užsiė
mimų metu lietuviai moky
tojai iš Lenkijos susipažins 
su LKP X suvažiavimo me- 

i džiaga, Tarybų Lietuvos 

laimėjimais žemės ūkio, 
technikos, kultūros srityse, 
išklausys eilę paskaitų apie 
lietuvių kalbos ir literatū
ros dėstymo pagerinimą bei 
mokinių raštingumo. kėli
mą.

Kursuose dėsto Vilniaus 
Valstybinio pedagoginio in
stituto bei V. Kapsuko var- > 
do universiteto dėstytojai, 
Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos moksliniai darbuo
tojai, prityrę respublikos 
mokyklų mokytojai.

MOKYKLOS 
OBSERVATORIJOJE

Akmene. — Visi, kas da
lyvavo šį pavasarį įvyku
sioje tradicinėje rajono 
moksleivių darbų parodoje, 
buvo maloniai nustebinti 
Naujosios Akmenės viduri
nės mokyklos astronomų 
būrelio narių pagamintais 
eksponatais: įvairaus dy
džio teleskopais, veikiančio 
dirbtinio žemės palydovo 
modeliu ir k t. Moksleivių 
rankomis pagaminti prie
taisai susilaukė geriausio • 
parodos žiūri komisijos 
įvertinimo.

Mokytojo Mato Mosiū- 
ra:čio vadovaujami jaunie
ji astronomai atlieka daug 
bandymų: stebi dangaus 
kūnus. Šiais metais jie už
registravo kelias dešimt 
prasiveržimų Saulėje, ste
bėjo Saturno planetos paly
dovų judėjimą.

Tokio. — Japonija' ir Ta- 
į rybų Sąjunga apsikeis fil
mais. Japonija gauna “Ra
musis Donas”. “Broliai” ir

i kitus tarybinius filmus.

JUOS LYDI LIETUVIU TAUTOS PRAKEIKSMAS
Rašo JUOZAS GAISRYS

Sunkūs buržuazinių naci
onalistų nusikaltimai prieš 
lietuvių tautą. Gėdingiau
sius išdavystės ir niekšišku- 

xmo puslapius jie įrašė į sa
vo saskaita hitlerinės oku- v v
pači jos metais. Dar prieš 
karo pradžią jie, kaip ap
mokami šnipai, talkininka
vo hitlerininkams. Vos hit- 
1 e r i n i n k a i įkėlė į mūsų 
kraštą kruviną batą, buržu
aziniai nacionalistai pradė
jo tarybinių žmonių žudy
mus. Liejosi nekaltų žmo
nių, žilag’alvių senelių ir tik 
gimusių naujagimių, krau
jas. Vengdami rūstaus liau
dies atpildo už savo pikta
darybes, daugelis buržuazi
nių nacionalistų kartu su 
hitlerininkais pabėgo į va
karus; Ilgainiui jie susira
do naujus šeimininkus, už 
dolerį pradėjo jiems tar

nauti. Daugelis jų stengia
si pavaizduoti save buvu
siais kovotojais prieš hitle- 

. rininkus. Ypač paskutiniu 
metu pakėlė galvą į JAV ir 
Kanadą pasprukę niekšai. 
Lengva meluoti ten, kur ta
vęs niekas nepažįsta. Bet 
Tarybų Lietuvoje darbo 
žmonės su prakeikimu mini 
jų vardus.

Štai tik maža dalis jų nu
sikaltimų, kurie parodo tik
rąjį jų veidą.

• Pirmieji galvažudžiai
Kai po sunkios darbo die

nos ramiai ilsėjosi Kudir
kos Naumiesčio gyventojai, 
Šešupės ir Širvintos pa
krantės krūmuose linksmai 
čiauškėjo lakštingalos. Bet 
štai nakties tylą sudrumstė 
sunkūs žingsniai, užtaiso 
mų automatų žvangėjimas. 
Prisidengdami nakties tam
sa ir rūku, per Širvintą per
brido pirmieji hitleriniai 
galvažudžiai. Gal būt, tie
Statys, kurie Prancūzijoje 
perbrido per Masą, plovė 
savo kruvinas rankas Vys

loję. Lengvos pergalės ap
suko jiems suįžūlėjusias 
galvas. Jie išėjo į Hitlerio 
žadėtą pasivaikščiojimą po 
Tarybų Sąjungą. Bet jau 
kitame krante juos pasitiko
mušti pasieniečiai. Saujelė 
drąsių karių stojo į nelygų 
mūšį. Kiekvieną Naumies
čio grindinio pėdą okupan
tai klojo savo lavonais. Ka
pitono Biedino pasieniečiai 
narsiai gynė komendantū
ros pastatą. Suklupo ne vie
na hitlerininku ataka. Mi
na sugriovė pastatą, nutilo 
šūviai, kartu su sprogimo 
dūmais nusileido raudonoji 
vėliava. Tuomet iš pakam^ 
pių išlindo buržuainiai na
cionalistai. Kartu su įtūžu
siais nuo pirmojo nepasise
kimo okupantais, jie ėjo po 
butus, rinkdami tarybinius 
žmones.

Lietuviškieji budeliai
Vienas iš pirmųjų baltą 

raištį užsirišo Juozas Jurk
šaitis. Gatvėje jis pasigrie
bė žuvusio pasieniečio šau
tuvą, išnaršė šovinyną, ki
šenes, bet šovinių nerado— 
jie visi buvo paleisti į fa
šistus. Bet jam šovinių da
vė vokiškasis komendantas 
Bingelis. Jurkšaitis su sa
vo švogeriu Levicku įsiveržė 
į Kosto Mockaičio butą^

—Renkis, bolševike,—pro 
dantis prakošė Jurkšaitis.

Mockaitis išplėtęs akis 
pasižiūrėjo j atėjūnus. Jis 
gerai pažinojo Jurkšaičio 
tėvą. Tai buvo paprastas, 
kuklus žmogus. Pažinojo 
nuo mažens ir Juozą.. Tai 
jam, dažnai užeidamas pas 
tėvą, nunešdavo obuolį, ant 
kojos pajodindaVo. Ir štai 
jis dabar stovi prieš jį su 
baltu raiščiu, rankose atkiš-
tas šautuvas. Mockaitis vis
ką suprato ir pasižiūrėjo 
tiesiai jam. į akis.
—Tai budeliu nori pasi

daryti . . 4

Jurkšaitis neišlaikė į jį 
įsmeigto rūstaus žvilgsnio, 
nudelbė akis ir smogė šau
tuvo vamdžiu, kaip lazda, į 
galva. Prie jo prišoko ir 
Levickas.

Galvažudžių aukos
Basi, vienmarškiniai, bal

taraiščių lydimi Naumies
čio grindiniu ėjo žmonės.

Prie Šešupės, į žardį varė 
kiekivena, 'kuris tik laisves- 
nį žodį išdrįso pasakyti ta
rybinės santvarkos metais. 
Mockaitis čia jau rado Joną 
Užupį, Justiną Tamošaitį, 
Albina Gerulaiti. O Jurk
šaitis ir į jį panašūs vis va
rė ir varė naujus žmones.! 
Ginkluota siena juos apsto
jo baltaraiščiai. Plikoje lan
koje be pasigailėjimo kepi
na vienplaukius žmones 
s’aulė. Čia pat už poros 
žingsnių Šešupė. Vilioja
mai teliūškuoja jos vanduo. 
Dar preš porą dienų žmonės 
maudėsi, o dabar, -dabar, 
kad gautu nors lašelį van- 
dens suvilgyti nuo karščio 
aižėjančias lūpas.

Nė lašo vandens
—Kostai, tu pažinojai jo 

tėvą, jį patį, paprašyk 
Jurkšaitį, kad leistų prie 
vandens, — prašo keli vy
rai Štabinska.

Sunku, labai sunku Šta- 
binskui prašyti budelį, bet 
jis pasižiūri į pamėlusius, 
k a r š č mojančiomis akimis 
draugus ir eina artyn prie 
Jurkšaičio.

Šis, neprisileidęs kelis 
žingsnius artyn, trokštelia 
šautuvo spyna.

—Vandens norit, tuoj aš 
jus pagirdysiu, — ir išmetė 
prie peties šautuvą.

I Žmonės metėsi j šalis.
Ir klebonas

Tik kitą dieną komen
dantas Bingelis, ku n i g a s 
Dobrovolskis, lydimi balta
raiščių, atėjo į pašė š u p į. 
Prasidėjo tardymas.

Bingelis pirmiausia pasi
šaukė vokiečius Gustavą 
Bublaiti ir Rudolfą Fres- 
dorfą.

—Kodėl nerepatrijavote į 
Reichą? — paklausė komen
dantas.

—Nenoriu turėti reikalo 
su fašistais, — ramiai atsa
kė Fresdorfas. Bublaitis 
pritariamai linktelėjo jam 
galva.

Bingelis mostelėjo ranka, 
ir juos apsupo esesininkai. 
Pradėjo eiti po vieną lie
tuviai.

Priėjo Mockaitis. Klebo
nas Dobrovolskis linktelėjo 
galva, ir jį apsupo esesinin
kai. Plėtėsi esesininku ra
tas, o į jį, klebonui, arba 
vaistininkui Gudčnui link
telėjus galva atsidūrė Ta
mošauskas, Gerulaitis, Ku
čmas ir daugelis kitų. Li
kusius paleido.

Moterų ašaros
Kraupus klyksmas nuai

dėjo iš moterų minios, kai 
esesininkai pradėjo viela 
raišioti suimtiesiems ran
kas.- Jos puolė pr?e jų, bet 
čia jas pasitiko šautuvų 
buožėmis Jurkšaičio gauja.

Kai mirties eisena paju
dėjo iš miesto, moterys už 
rankų vesdamos mažus vai
kus, su sielvartu ją lydėjo, 
bet už miesto, šūklių vieš
kelyje, atstatę šautuvus, jas 
pasitiko Jurkšaitis ir jo sėb
rai. -

Naktį prie Paražnių kab
ino sutratėjo esesininkų au
tomatai.

Puola ir žudo žydus
Tuojau prasidėjo žydų 

tautybės piliečių naikini
mas. Jurkšaitis kartu su 
kitais pradėjo varinėti juos 
į getą Pirties gatvėje. Kas 
naktį ant žydų kapų tratė
davo esesininkų automatai. 
Jurkšaitis ir kiti lindėdavo 
krūmuose, saugodami, kad 
niekas nepaspruktų. Tėvas

krito į duobes žmonės. Per 
naktį ir rytą tratėjo žudikų 
šautu v a i. Ju rkša i t i s j a u 
prašvitus iš mažėj a.n č i o s 
minios atskyrė grupę mote
rų.

Būk prakeiktas
—Juozai, už ką mane žu

dai. Tu mažas buvai geras 
berniukas, — paklaiku s i u 
balsu sušuko Zilbermanie- 
nė. Jis užaugo šios žilos mo
ters akyse, kartu su jos 
dukterimi lankė mokyklą.

—Būk prakeiktas, galva
žudy! — duktė savo kūnu 
uždengė nuo smūgių moti
ną. Abidvi griuvo į duobę, 
žudiko kulkų pakirstos.

Fabrike žmonės budėjo 
per naktį ir kitą dieną, kad 
pamatytų grįžtant žudikus. 
Ne smalsumas juos traukė. 
Biauru buvo į juos žiūrėti, 
bet reikėjo apie juos teisybę 
išsaugoti ateičiai.

Ir grįžo jie kitą dieną. 
Juozas Jurkšaitis, visas že
mėtas ir kruvinas, sėdėjo 
ant nužudytųjų drabužių. Tė
vas užtrenkė prieš jo nosį 
duris. Jis įsikraustė į nu
žudytų Zilbermanų butą.

šiurpios tragedijos vietoje
Šūklių ir Paražnių kaimų 

valstiečiai- po kiek laiko 
nuėjo apžiūrėti šiurpios 
tragedijos vietą, nulenkti 
galvą žuvusių atminimui, 
jie vienas kitam rodė 
gruoblėtus beržų kamienus, 
ant jų sudžiūvusius žmonių 
smegenis ir švelnių, vaikiš
kų plaukų kuokštus. S u 
kraupia širdgėla pakeldavo 
iš žolės vaikišką žaislelį. O 
Kudirkos Naumiestyje Bin
gelis rodė žmonėms nuo
traukas. Jose Zagrodskis, 
Jurkšaitis ir Gudiškis paė
mę už kojų į medžius dau
žo kūdikius.

’ Vos pamatę ateinant 
Jurkšaitį, duris užsitrenk
davo naumiestieČiai, pama
tę gatvėje sukdavo į kitą 
pusę. Neilgai jis šeiminin-

su neapykanta rytais sutik
davo visą purviną sūnų.

Gete liko tik seneliai, mo
terys ir vaikai. Jie begink
liai, sielvarto ir nežinios iš
kankinti. Ir Bingelis jų žn- 
dymą pavedė Jurkšaičio 
gaujai. |

Baisus vaizdas
Liūdna procesija pajudėjo 

į šūklių mišką. Klupdamos 
vieškelio dulkėse, motinos 
ant rankų nešė kūdikius, 
paauglės anūkės už rankų 
vedė savo senelius, o viršum 
minios griaudėjo esesininkų 
keiksmai. Už miesto, pro 
malūną eisena vieškeliu pa
suko į Šūklių mišką. Pro I 
lentinę fabriko tvorą liūdną! 
eiseną stebėjo per plauką' 
nuo mirties ištrūkę Kostas 
Štabinskas,’ Stasys Dauba
ras, Jonas Pečkys. Dar ne
nugulus dulkėms, vieškeliu 
artėjo vežimas. Žmonės prie 
tvoros plyšių priplojo vei
dus. Ilgavežimyje sėdėjo 
Jurkšaitis, Gudiškis, Za- 
grodskis, šalia jų gulėjo 
šautuvai, o iš ranku i ran- 
kas ėjo degtinės butelis. Jį 
užsivertęs, puse išgėrė 
Jurkšaitis, perdavė Za- 
grodskiui:

—Gerk, akis bus taikles- i ne.
Už tvoros žmones nukrė

tė. šiurpas.
—Išgamos, — pro dantis 

prakošė Štabinskas.
—Einam, kad jų nematy

tume, — nusipurtė Pačkys.
Bet jų akis patraukė nau

jas vežimas. Jis buvo tuš
čias. Tik ant dugninės ma
tėsi glėbiai šiaudų. Vežėjas 
stabtelėjo prie krūmų. Iš 
jų iššoko vaistininkas Gu- 
dėnas, siuvėjas Rutkauskas. 
Gauja sušoko į vežimą, iš 
šiaudų išsitraukė šautuvus, 
butelius degtinės.

— Niekšai, šitie dar gė
dinasi žmonių, nori paslėpti 
savo kruvinus darbus. Ne
paslėps !— sugniaužė kumš
tis Štabinskas.

Bet budeliai miške nieko 
nesigėdim). Nuo jų kulkų

1 kovo ir Zilbermanų bute. 
Tarybų Lietuva turėjo tap
ti erdve vokiečiams. Kaip 
skėriai kraštą užplūdo va

ikiškieji repatriantai. Jie 
ėmė geriausius namus. Taip 
Jurkšaitis atsidūrė gatvėje 
ir v a 1 k i o j o s i po miestą, 
žmonių prakeikimo ir pa
niekos lydimas. Pabėgo kar
tu su okupantais. Veltui jis 
dabar už jūrų vaidina ne
kaltą. Nekaltas kūdikių 
kraujas lipnus ir įsigeria 
giliai. Juo suteptos Jurk
šaičio rankos.

Buožės pakėlė galvas
Sekmadienio popietę į 

Barzdų apylinkę įvažiavo 
pirmieji vokiečių tankai. 
Senesni žmonės su baime 
žiūrėjo į juodai baltus kry
žius. Prisiminė praėjęs ka
ras, vokiečių žiaurumas, ba
do metai. Žmonės pradėjo 
slėpti gyvulius, vertinges
nius daiktus. Jau pirmąją 
dieną pakėlė galvas buožės 
Kudirkos ir kiti. Jie degė 
pykčiu ir neapykanta nau
jakuriams, taryb i n i a m s 
žmonėms. Iš palėpių išsi
traukę seniai slėptus šautu
vus, jie susirinko Barzduo
se. Atėjo ir Liudas Stadal- 
ninkas. Jis nebuvo stambus 
buožė. Ne, tik baisiai norė
jo į juos prasimušti. Visuo
met stengėsi su buožėmis 
susėsti karčiamoje prie vie
no staliuko, kad paskui tu
rėtų kuo girtis. Dėl to jis 
įstojo ir į šaulius, kad galė
tų trankytis kartu su buo- 
žiokais. Okupantai grąžino 
jam prarastas viltis, o buo
žės pajuto turį gerą paran
kinį, kuris atliks visų juo
džiausią darbą.

(Bus daugiau)

Varšuva. — Lenkų polici
ja darė kratą Jasna Gora, 
Čenstakavoje, kur yra “ste
buklingos dievo motinos” 
paveikslai. Katalikų viršū
nės protestuoja.

■ —— ‘ I I I........ ..  ■ Į....... ......
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EUGENIJA' TAUTKAITĖ

Takais takeli
(Tąsa)

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS 
IR RAJONŲ AKTYVISTŲ

PASITARIMAS-KONFERENCIJA
1921 m. gruodžio 31 d. ir 1922 m. 

sausio 1 d. Kaun-e įvyko LKP aktyvo pa
sitarimas, kuriame dalyvavo visų rajonų 
atstovai. Iš buvusių III-jo LKP suva
žiavimo delegatii atvyko Ignas Gaška, 
Senutis-Jasaitis, Kalenda ir aš. Iš Jo
niškio buvo atvykęs Norkūnas (Didžiojo 
Tėvynės karo metu vokiečių sušaudytas), 
iš Suvalkijos—Andrius Virbila. Dalyva
vo dar Kazys Matulaitis, Stumbris ir 
Centro Komiteto sekretorius Karolis 
Požėla. Konferencija vyko Prieplaukos 
gatvėje, konspiratyvi n i am e bute, kur bu
vo apgyvendinti senukai G-egeckai ir par
tijos kurjerė Valė Narvydąitė.

Gegeckas buvo kilęs iš Linkuvos, kur 
jis tarnavo mokyklos sargu, vėliau dir
bo Rygoje darbininku. Tai senas parti
jos narys, dalyvavęs kartu su Karoliu 
Požėla ir Ignu Gaška ja kuriant 1918- 
1919 m. Karolis Požėla jį labai gerai 
pažinojo ir todėl pakvietė atvykti į Kan

oną ir apsigyventi slaptame bute.
Tame pasitarime paaiškėjo, kad po 

Karaliaučiuje gauto smūgio (suvažiavi
mo suėmimo) partinės organizacijos jau 
pradėjo atsigauti ir vėl normaliai dirbti. 
Pranešimai iš vietų parodė, kad pirmoji 
atkuto partinė organizacia Kaune, ji 
daug nuveikė, neleisdama ir kitų rajonų 
organizacijoms pakrikti. Greit atsigavo 
ir Šiaulių organizacija, kuri ir anksčiau 
buvo labai nukentėjusi nuo areštų. Tuo 
metu jau buvo reguliariai renkamas na
rio mokestis ir sudaromas spaudos fon
das. Nepartinis aktyvas rinko aukas po
litiniams kaliniams. Beveik visuose ra
jonuose buvo sudaryti parajonių komite
tai.

Pasitarimas, supažindintas su III- 
jo suvažiavimo nutarimais, visiškai su 
jais sutiko, v

Buvo svarstoma, kaip praktiškai vyk
dyti tuos nutarimus. Daug ginčų sukėlė 
klausimas dėl darbo kaime. Senutis-Ja
saitis kalbėjo, kad kaime visai nereikia, 
dirbti, kad tai esančios tuščios pastan
gos, kad reikią išplėsti darbą mieste, 
darbininkų tarpe, o kaimas ir pats pra
dėsiąs organizuotis. Prieš tokias žalin
gas trockistines tendencijas labai griež
tai paąisakė Karolis Požėla, Ignas Gaška 
ir kiti. Apsvarstytas profsąjungų klau
simas, nes šioje darbo srityje buvo jau- 

• čiamas atoslūgis. Suvalkijoj net pasi
girdo balsų, kad reikia likviduoti prof
sąjungos, bet atsirado ir kitu, kurie prie
šinosi tai tendencijai.

Tame pasitarime taipgi svarstyti ir 
komjaunimo klausimai; duoti nurodymai 
partijos organizacijoms rajonuose su
stiprinti vadovavimą komjaunimo orga
nizacijoms, nes IlI-asis partijos suvažia
vimas nutarė, kad visi partijos nariai 
iki 23 metų amžiaus privalo būti ir kom
jaunimo nariai.

Kalbėta ir apie darbą moterų tarpe. 
Nors dar prieš suvažiavimą kai kur bu
vo mėginama organizuoti skyrius, kurie 
juo rūpintųsi, bet dabar jau buvo ir su
važiavimo nutarimas prie Centro Komi
teto organizuoti skyrių darbui moterų 
tarpe. Ten buvo pasiūlyta mano kan
didatūra. Aš labai atsisakinėjau, tei
sindamasi tuo, kad nesugebėsiu atlikti 
visų man pavestų darbų, bet vis tik pa
sitarimas paskyrė mane laikinai, kol bus 
surasta kita kandidatūra.

Visi mes, pasitarimo dalyviai, drauge 
sutikome Naujuosius 1922 metus. Tai 
buvo nepaprastas Naujųjų Metų sutiki
mas, kuris liko atmintyje visam gyveni
mui. Posėdžio pertraukos metu, kaip tik 
dvyliktą valandą, susėdome prie Valės 
Narvydaitės ir senutės Gegeckienės pa
ruošto stalo ir, apimti iškilmingos nuo
taikos, tylėjome. Pirmasis prašneko Ka
rolis Požėla. Visi buvome laim’ngi, kad 
suvažiavimo dalyviams pavyko ištrūkti. 
Pirmąjį tostą kėlėme už jų sveikatą. 
Džiaugėmės, kad partija liko gyva ir dar 
labiau užsigrūdino sunkioj kovoj. Visi jau
tėme didelį troškimą dar labiau įempti 
savo jėgas. Kėlėme, tostus už draugus, 
sėdinčius kalėjimuose, už naujus partijos 
laimėjimus, už geresnius laikus, už kovą 
dėl Tarybų valdžios įkūrimo. Tuo mo
mentu buvo taip gera, taip jauku arti
mųjų draugų būryj-e.

Pavakarieniavę ir atsigavę tęsėme to-

is i didi kelią
liau savo darbą. Pasitarimas pasibaigė 
1922 m. sausio 1 d. vakare. Jau sutemus 
pradėjome po vieną, po du išlįsti iš Ge- 
geckų buto-rūsio ir visi su ypatingai pa
kilia nuotaika skirstėmės į namus, galvo
dami apie naujas pareigas, kurias gavo 
kiekvienas to pasitarimo dalyvis.

Mudu su Karoliu parėjome sutemus. 
Šehnininkė'stebėjosi, kad taip ilgai truko 
Naujųjų metų sutikimas. Karolis apsi
metė esąs girtas ir išdarinėjo įvairius 
pokštus. Senutė šeimininkė juokėsi, tikė
dama, kad jis iš tikrų jų girtas, ir stebė
josi, jog, nors jau seniai čia gyvenome, 
pirmą kartą matanti jį tokį. Po nemie
gotos nakties ir įtempto darbo Karolis 
nejautė nuovargio. Jis buvo labai lai
mingas, patenkintas ir visi juokėsi, kol 
užmigo.

1922 m. vasario pabaigoje į Lietuvą 
grįžo dar vienas IlI-ojo LKP suvažiavi
mo dalyvis—Juozas Greifenbergeris. Jo 
atvykimas labai mane nudžiugino. Gal
vojau, kad Juozas vėl dirbs komjaunimo 
darbą, perims jš manęs komjaunimo CB 
sekretoriaus pareigas, kurioms jaučiausi 
nepakankamai pasiruošusi. Bet man te
ko labai nusivilti. Juozas pareiškė, kad 
jis jau nebe komjaunuolis, be to, IlI-asis 
suvažiavimas jį išrinko į LKP Centro 
Komietą. Žinoma, jis neatsisakysiąs pa
dėti mums, komjaunuoliams. O Karolis 
Požėla ramino mane, kad Centro Komi
tetas paskirs Juozą atstovu komjaunimo 
reikalams.

PROVOKACIJOS
Sunkioje kovoje Lietuvos Komunistų 

partija grūdinosi ir ugdė vis daugiau ir 
daugiau energingų, kilnaus kovos ryžto 
kovotojų, kurie mokėjo nesugniužti nuo 
smūgių ir priešintis jiems.

Vieną rytą į mūsų butą labai susijau
dinusi atbėgo Manė Chodosaitė. Iš karto 
spėjau, kad kas nors negero atsitiko po
sėdžiaujantiems draugams: kai}) tik tuo 
metu pas Juozą turėjo įvykti CK posė
dis. Bet nelaimė buvo įvykusi )ae ten: 
Manė pranešė, kad senamiestyje, Panevė
žio gatvės rajone, kažkas negero, nes vi
sas kvartalas apsuptas kariuomenės ir 
niekam neleidžiama praeiti. Supratau, 
kad surado mūsų spaustuvę. Žinojau, kad 
mašinos jau išgabentos, bet kažkas ten dar 
buvo likę. Tuojau nubėgau pas Juozą ir 
pranešiau draugams blogą naujieną.

Tai buvo didelis smūgis mūsų parti
jai, \nors jau buvome iš dalies pasiruošę: 
žinojome, kad atsirado provokatorius, 
kuris įspėjo spaustuvės vietą. Tai buvo 
kirpėjas Kovalskis, slapyvardžiu Parkas. 
Pradžioje jis laikė kirpyklą, kur buvo su
sitikimų vieta. Buvo imtasi priemonių 
spaustuvei gelbėti. Mašinas sudėjo į rū
bų spintas, literatūrą ir šriftus—į spin
teles ir išvežė iš tų patalpų, bet kai kas 
dar pasiliko. Jeigu ne provokatorius, ši 
spaustuvė, sėkmingai dirbusi nuo 1920 
metų, galėjo dar ilgai laikytis. Ji buvo 
įrengta dviaukščio namo pastogėje, dvie
juose kambariuose: viename raidžių 
rinkykla, o kitame-r-pačios mašinos.

(Bus daugiau)

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS Rochester, N. Y.
Liepos 20-tą įvyko Mote

rų Klubo piknikas draugės 
Elzbietos Duobienės gra
žiame sodelyje. Pavyko la
bai gerai. Diena buvo gra
ži ir svečių ir viešnių atvy
ko gausus būrelis. Turėjom 
svečių net iš Baltimorės. Jo
nas Balsys, kuris svečiavo
si Rochestery, aplankė 
daug draugų ir mūsų pik
niką. Turėjom du svečius 
iš Chicago, Ill. Tai draugės 
V. Bullienės du pusbroliai, 
Povilas Kazeliūnas ir Jonas 
Lionginas (nežinau, ar ge
rai jų pavardes parašau, 
meldžiu atleisti). Mes labai 
dėkingos už atsilankymą į 
pikniką ir paramą svečiams 
iš toli, taip pat ir rocheste- 
riečiams.

Širdingai ačiū draugei 
E. Duobienei už suteiktą 
vietą piknikui, d.d. J. ir G. 
Labeikams už talką (jie dir
ba visuose pažmoniuose), 
d. K. Žemaitienei, kuri vis
ką suvežiojo piknikui ir 
dirbo jame. Greta minėtų, 
dirbo H. Velykienė, E. Duo- 
bienė, A Usevičienė, E. Če- 
reškienė L. B. Visoms dir
busioms priklauso padėka.

Ačiū d. R. Barauskui už 
dovaną. Maistu ir pinigais 
dovanų teikė: V. Greibienė, 
A. Duobienė, H. Velykienė, 
G. Labeikienė, P. Barzdai- 
tienė, O Balzarienė, E. Če- 
reškienė, D. Naujelienė, D. 
Jokūbonienė, K. Žemaitie
nė, L. B., ir V. Bullienė, kuri 
taipgi dovanojo ir megsti- 
nuką; išleistas davė 5 dol. 
pelno.

Širdingai ačiū visiems už 
atsilankymą ir visokią pa
ramą. Pelną vėliau paskir
siu)^ kur reikės.

Rugpiūčio 13-tą įvyks Mo
terų Klubo susirinkimas. 
Prašome visas nares daly
vauti. Bus išduotas pikniko 
raportas.

Rochestery sveciuoj a s i 
Marytė ir Antanas Balza- 
riai ir Floridos. Aplanko 
savo gimines ir draugus.

Toronto, Canada.1—Roth
man’s Ltd British Tobacco 
Co. laboratorijos vedėjais 
sutinka, kad rūkymas daug^P 
kaltas dėl plaučių vėžio.

Tel Aviv. — Izraelis rei
kalauja daugiau ginklų iš 
Vakarų valstybių.

PAIEŠKOJIMAS
Pa ieškau draugo Petro Lauruš- 

kos, kilusio iš Panevėžio miesto, iš 
amato kalvis, iš Lietuvos išvyko į 
Montrealą, (Kanadoj), o 1909 m. at
vyko j Brooklyn, N. Y. Labai no
rėčiau su juo susisiekti. Prašau 
jo paties atsiliepti, arba kas apie jį' 
žino man pranešti. Būsiu dėkin
gas.

Paul Chekaitis, 238 Plymouth St., 
Middleboro, Mass. (76-78)

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

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

Taipgi norime priminti brockto- 
niečiams, kad rugp.'3 d. jvyks 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.,k 
Šilavoto valse., Jicstrakio kaimo, iš* 
vykęs į Ameriką prieš didįjį karą, 
1914 m. Lietuvoje likusio brolio 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 jvyks 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 
LDS suvažiavimų, įvykusių Pitts- 
burghe. Bus visiems įdomu sužinoti 
ateities planus ir tt. K. K. (75-77)

WORCESTER, MASS.
Worcesterio ir apylinkės dainos 

mylėtojams—pranešame, kad Hart
fordo Laisvės Choras dainuos Olym
pia Parke, Rugp.-August 10 <3/1 Tai 
bus Aido Choro metinis piknikas. 
Kaip žinoma, Aido Choro piknikai 
rūpestingai surengti. Šiame pikni
ke, apart vaišių, bus ir muzikalė pro- 
svečiai hartfordiečiai. Kviečiame da- 
grama, dalyvaus patys aidiečiai ir 
lyvauti. Rengėjai. (74-78)

BOSTON, MASS. vį
Massachusetts Moterų Sąryšio pik* 

j ūkas jvyks August 3 d. Liet. Taud 
Namo Parke. Bus namie gamintų 
valgių. Pradžia 1 vai. dieną. Kvie
čiame visus dalyavuti. Valdyba.

(73-77)

L. B.
ATLANTIC CITY, N. J.
Norintieji vietos atostogoms ar 

pernakvoti, prašome užeiti pas 
mus. Del platesnių informacijų 
kreipkitės sekamu adresu:

P. & B. NAVALINSKAI
8 South Congrers Avė.

Atlantic City, N. J.

(76-80)

Entuziastai
Žlega milžinas plėšinio plūgas, 
Krankia varnos ir zuja vaikai...
Per velėnas jau traktorius brukąs— 
Galas, galas šilainei plikai!
Spokso blizgančios vaikiškos akys: 
—Tai stiprumas! Matai, kur jėga! 
Alksnį milžinas griebė vienvagis— 
Lyg smilgelę keverst po vaga!
Griebė kelmą patręšusį, kadugį žalią 
Ir paguldė glotniai po žeme...
Niekaip, niekaip vakai atsiplėšti nega- 
—Kas gi ten vėl nutiko... Eime! Iii;
Susidūrė du baisūs galiūnai— 
Plieno stumbras ir pilkas akmuo... 
—Kas kur?—Siaubas perbėga kūną. 
Įsitempia kiekvienas raumuo...
Va, žiūrėkite! Stumbras jau velka 
Tą ledynų atplaišą lauk.
Jūs, varliokai mielieji, į talką!
Tu gi, Striuki, tenai—pasitrauk!
Taip ir plūkiąs mažyliai per dieną— 
Maloni toji žemės trauka!
O kai grįš vakare, apsidrabstę velė- 
Gal paglostys motulės ranka... Lnom,

Stasys Anglickis

(Tąsa nuo 2 puslapio) 
minti, nes jis atvažiuodavo 
į Darželius ir Musteiką: su
pirkinėdavo visokius skar
malus, kiaulių šerius, autus 
ir kitką arba keisdavo su 
moterimis į muilą, ąsočius, 
adatas, dubenis ir kitką. 
Tokių kelionių metu jis vi
sada pas mano tėvelius nak
vodavo. Taigi, jį sutikęs, 
pasijutau turįs gerą pažįs
tamą ir jam nupasakojau 
visus savo vargus. Žydelis 
parsivedė mane į savo na
mus ir taip pasakė: “Tavo 
tėveliai mane visuomet į 
namus priimdavo ir mano 

I arklį pažerdavo. Elkė tave 
irgi priima, gyvenk pas 
mane.” Kaip dabar atsi
menu, kad aš iš džiaugsmo 
pašokau, pagriebęs pabu
čiavau jam ranką, ir pas jį 
apsigyvenau. Taigi Elkė 
išgelbėjo mane iš tragiškos 

• padėties. Jeigu ne Elkė, bū- 
| tų žuvę visi mano mokslai. 
| Elkė ne tik priglaudė ma
ne į savo namus, bet ir to
liau man padėjo.

Mokiau lietuvių kalbos
Buvo taip: po Lojo pasau

linio karo kūrėsi nepriklau- 
sama buržuazinė Lietuvos 
valstybė. Buvo išleistas 
įstatymas—krautuvėse var
toti lietuvių kalbą. O juk 
prekyba išimtinai buvo žy
dų rankose. Jie lietuvių kal
bos nemokėjo. Tai ot Elkė 
ir suorganizavo grupę jau 
paaugusių žydelkaičių - žy
dukų ir aš jo namuose pri
vačiai juos mokydavau lie
tuvių kalbos. Kaip pame
nu, mokėdavo man labai 
mažai, mane išnaudodavo, 
bet vistik dėka to aš galėjau 
pragyventi ir mokytis.

Elkė mirė 1930 m. Aš ap
lankau kapus ne tik Tavo ir 
savo tėvelių, bet taip pat ir 
Elkės, nes, kaip matai, jis 
daug gero man yra pada
ręs.

Vėliau, kai kada, į Merki
nę ateidavo ir mano tėvelis, 
slaptai perėjęs rubežių. Bet 
ką gi. jis vargšas galėjo man 
padėti? Jis buvo kampinin
kas, gyveno neturtingai, o 
mūsų šeima buvo didelė — 
9 asmenys. Atnešdavo ant 
pečių man šiek tiek maisto 
ir tai buvo viskas. Pats at
ėjimas pavojingas buvo ir 
labai sunkus. Juk reikėjo 
eiti virš 20 kilometru ir tai 
slapčiomis, per rubežių, ku
rį lenkai labai saugojo. Vi
sus pavojus suprasdamas, 
aš verčiausi kaip išgalėda
mas savo jėgomis. Kai at
eidavo vasara ir visi moks
leiviai išvažinėdavo atosto
gų—pailsėti, tai aš eidavau 
pas turtingus Merkinės 
priemiesčių ūkininkus gy
vulių ganyti, o nuo rudens 
vėl tęsdavau mokslą, bet į 
Darželius piemenauti jau 
negrįžau.

Darželių kaime buvo ir 
gana pasiturinčių ūkinin
kų, bet jie savo vaikų ne
leido į mokslus, bet dar iš 
mano tėvelio juokėsi, kad, 
girdi, kampininkas Adomas 
nori padaryti savo sūnų mo
kytu. Iš Viso didelio Darže
lių kaimo mokiausi anais 
laikais tik aš vienas, o .iš 
Musteikos kaimo mokėsi 
Kostas Miškinis. Jis man 
dabar ir Tavo adresą davė. 
Tačiau Kostui mokytis bu
vo lengvesnės sąlyos, nes jo 
brolis Jonas, kurį Tu gerai 
pažįsti, tuo metu buvo Mer
kinės pragimnazijos moky
toju, todėl Kostas vargo 
nematė.

Tik paties savo jėgomis
Gali sau įsivaizduoti, Jo

kūbai, kaip aš mokykloje 
skyriausi iš kitų gimnazis
tų ir savo apsirengimu. Jie

visi buvo turtingų tėvų sū
nūs ir dukros, puikiai pasi
puošę, o aš ... ? Bet apie 
tai ir rašyti skaudu. Viena, 
kur aš jiems nepasidaviau, 
tai moksle: buvau geras ir 
garbingas mokinys. Mo
kiausi savo jėgomis, pats 
sau užsidirbdavau duoną, 
pamėgau darbą, todėl ir da
bar gerbiu ir myliu tik 
darbščius žmones.

Vėliau, kai' aš jau mo
kiausi Alytaus Mokytojų 
kursuose, man teko dirbti I 
įvairų darbą: buvau ir vals
čiaus raštininku, dirbau 
teisme buhalteriu, koopera
tyve buvau sąskaitininku ir 
t.t. žodžiu, išmokau .ir dir
bau bet kurį darbą, kad tik 
galėčiau pragyvent ir kartu 
mokytis. Mano svajonė, Jo
kūbai, buvo baigti aukštąjį 
mokslą. Deja, buržuazijos 
valdymo laikais auk š t ą j į 
mokslą galėjo baigti tik tur
tingųjų vaikai arba tie, ku
rie turėjo turtingas gimi
nes. Vadinasi, aš aukštojo 
mokslo kaip ir nebaigiau, o 
įsigijau tik mokytojo cenzą 
ir pradėjau kilnų ir garbin
gą mokytojo darbą, kurį 
myliu iš visos širdies.

Tapęs mokytoju, sukū
riau šeimą. Turiu vieną 
dukrytę vardu Birutę ir 
tris sūnus. Jų vardai: Vy
tautas, Kęstutis ir jauniau
sias Skaistutis. Visi jie mo
kosi. Duktė Birutė jau tu
ri 22 metus ir studijuoja 
Vilniaus Pedagogi n i a m e 
Institute —■ IV kurse, bus 
irgi mokytoja, kaip ir aš. 
Sūnus Vytautas turi 20 me
tų. Jis studijuoja Universi
tete ekonomijos mokslus, ir
gi jau ketvirtame kurse. 
Sūnus Kęstutis studijuoja 
M e c h anizacijos Techniku
me, bus elektrikas. O jau
niausias Skaistutis šiemet 
užbaigė dešimtą klasę.

Kaip matai, Jukūbai, šei
mą turiu nemažą.
Tik gyvenk ir mokykis!..
Pas mus dabar, Jokūbai, 

sąlygos kitokios. Tarybų 
valdžia pristeigė Lietuvoje 
daugybę mokyklų. Kiekvie
name kaime yra mokykla, o 
didesniuose, kaip, pav., Ka
beliuose ar Marcinkonyse, 
yra pilnos vidurinės mokyk
los. Visose mokyklose moks
las dovaninis - nemokamas. 
Tik gyvenk ir mokykis.

Aš, Jokūbai, jaunystėje, 
valdant buržuazijai, nors ir 
labai norėjau, bet negalėjau 
užbaigt aukštojo mokslo 
nes buvau neturtingas. To
dėl dabar, esant taryb. san
tvarkai, .nutariau pasiekti 
tą, ko negalėjau pasiekti bū
damas jaunas. Vadinasi, ir
gi esu studentas. Studijuo
ju Aukštojoje mokykloje— 
P e d a g oginiame Institute 
neakivaizdiniu būdu. Pra
eis pora metų ir turėsiu 
aukštojo mokslo diplomą. 
Senatvėje studijos, nepasi
traukiant nuo darbo, nėra 
lengvas dalykas, bet noras 
ir pasiryžimas viską nugali.

Tai štai, mielas broli, pa
rašiau Tau savo gyvenimo 
aprašymą. Dovanok, kad 
šitas mano laiškas per ilgas. 
Gavęs nuo Tavęs laišką pa
rašysiu daugiau įdomių da
lykų apie pasikeitusį mūsų 
šalies gyvenimą ir prisiųsiu 
savo šeimos fotografiją.

Iš visos širdies linkiu Tau 
daug laimės, sveikatos ir 
džiaugsmo. Parašyk man 
apie savo gyvenimą, darbą 
ir rūpesčius. Visa mano šei
ma siunčia Tau nuoširdžius 
sveikinimus. Viso gero, bro
li! Lauksiu Tavo laiškučio. 
Mano sulietuvinta pavardė 
yra ne ValentukeviČius, bet 
Valys.

• ’ ’ Valys Petras

Lawrence, Mass.
I Rugpiūčio 3 d. įvyks 
j svarbus LDS 125 kp. susi- 
I rinkimas Maple parke, pra
džia 2 vai. Visi nariai da
lyvaukite, nes bus raportas 
iš LDS seimo. Turėsime ir 
kitų labai svarbių reikalų.

•

LLD 37 kuopos susirin
kimas įvyks rugpiūčio 3 d., 
Maple parke. Nariai gaus 
atvirutes. Visi ir visos da
lyvaukite, nes bus raportas 
iš LLD suvažiavimo. Atsi
veskite ir naujų narių įra
šyti D r augi j on. Metine 
duoklė tik $2. Nariai už 
duoklę gauna knygą ir žur
nalą “Šviesą”.

S. Penkauskas

bei taisome stogus.
Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass. •

Tel.: JA. 4-4576

NAMŲ SAVININKAMS
Pentiname namus iš lauko ii 
Vidaus; apkalame šingeliais; 
sutaisome pi'jazus ir dengia
me
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Lietuviškai-angliškas
*

Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne
\ Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašomo prisiųsti ir mokestį I

LAISVE r
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y. gf
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BROCKTON, MASS
Raportas iš Mass. Organiz. 

pikniko, įvykusio liepos
4 ii* 6-tą dienomis

Reikia pasakyti, kad pik
nikas bendrai buvo sėkmin
gas. Kaip žinoma, Jurgis 
Shimaitis, išrinktas pikniko 
pirmininkas, susirgo, ir! n1”* 
man teko eit pikniko pirmi-! 
ninko pareigas.

Noriu išreikšti padėką vi-i 
siems 
nėms,

tiems geriems žmo-! 
kurie dirbo piknike; 
ir visiems dalyvavu- 
piknike. Specialiai 
padėkoti montellie- 
kurie taip rūpestin-

siems 
noriu 
čiams, 
gai dirbo pikniko priruoši
mui ir po pikniko, prie ap
valymo. Taipgi didelis ačiū 
Williamui Yuodeikiui, ku
ris dirbo už baro, ir Martha 
Baronas, kuri dirbo virtu
vėje.

Lowell, Lawrence, Haver
hill ir Bostono. Svečių da
lyvavo iš Naujosios Angli-

E. Niaurienė, 2 tuz. kiau
šinių.

M. Trakimavičienė, 2 tuz. 
kiaušinių.

Budravičienė, košelienos, 
pyrago. .

J. Petrus, 2 tuz. kiauši-

N. Grigaliūnienė, 1 kvt.
! degtinės.

H. Thomas, 2 pyragus.
B. Lapin, pyrago.
Nakienė, staltiesę.
A. Stonkienė, pirkiniams 

maišą (shopping bag).
Klierikauskienė ir Sida- 

rienė, sūrio.
Kanapki-enė, pyrago, sū

rio.
J. Stiga, 3 priejuostes.
Grybienė ir Uždavinis, 

degtinės, sūrio.
Mary Stash is, 2 kvt. deg

tinės, sūrio.
P. Sidlauskas, sūrio.
Ona Gricienė, sūrio.
A. Petrukaitienė, J. La

vas, A. Venskevičius, A.| 
Norkienė, 1 kvt. degtinės,! 
sūrio, pyrago.

B. C h ube rk i s 
D. Ruplėnas 
V. Mineikis 
H. Zukonis
C. Kalvelienė

Priie
J. Petrus

Dovanų pardavinėtojai:
Mrs. Freimont
“ Bolikevich
“ Stonkus
“ Klierikaukas
“ Borusa
“ Rainard
“ Yeskevich.
“ Ausie jienė
I“

u

Trakimą vich 
Stiga

Kaminskas

Abishala
YLideikis
Turnien
Na viskas.

Prie apvalymo darbininkai: j
Mr. ir Mrs. Baronas
Mr. ir Mrs. Yudeikis 
Mr. ir Mrs. Chereška 
Mrs. Sinkevich

| pamačiau kitą policistą, ir 
vėl pasiskundžiau. Tasai 
pirmiausia užvalgė restora
ne ir tik paskui nuvežė į 
policijos stotį. Ten detekty
vas. išklausinėjo. Jie; ma
tyt, tyčia trukdė laiką iki 
netoli antros valandos ry
to. Paskui vežė parodyti 
jiems vietą, kur laukiau 
buso. Bet jie ne ten vežė, 
kur aš sakiau ant Green- 
point, o kažin kur ' 
Paskui man i 
ant kampo prie karčiamos 
ant lietaus, kol karčiamą 
uždarė. Paskui jie nuvažia
vo neva ieškoti plėšikų, bet 
sugrįžę davė 15 centų par
važiavimui į Queens Villa
ge ir paleido.

Taip viskas ir baigėsi. Su 
savimi turėjau banko kny
gutę, kelis antrašus ir 
$151.44 pinigais, nes tik bu
vau iškeitęs pensijos $93.60 
ir algo's $57.84 čekius. Vis
kas dingo. Turėjau skolin
tis sugrįžimui namo. Tai 
tokios buvo mano atosto
gos !

Cleveland, Ohio
Pranešimas LDS 4-tos 
Apskrities nariams

Mūsų metinė iškilmė, tai 
yra LDS 4-tos Apskrities 
piknikas, rengiamas bend
rai su LDS 73 kuopa (Ak- 
rone), įvyks rugpiūčio 3 d., 
netoli A krono.

Kelrodis: Iš Clevelando
• kitur važiuokite 21 keliu iki Cop- 

liepė stovėti ^l^e*
162

. Nuo ten imkite 
kelia. Pervažiavo dve- 
geležiūkelio “reles” r'a- 
po dešinei St. Michael 
Juo važiuokite iki ra- 
1280.

site
St.
site
niko vieta.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

būdavo nušluojami nuo že
mės ?

Padėtis buvo baisi, padėtis 
buvo rūsti. Buvo taip, kad net 
“Moksleivyje” (1935 m. Nr. 
1) vienas rašytojas už galvos 
susidėjęs rankas sušuko:

‘Žiūriu į langą. Kiek akys 
užmato, toli pasitiesę, nuskur
dę, sudrėkę, nuvargę Lietuvos 
laukai. Pamarginti lūšnom, su
lūžusiom, kreivom, — kryžiais 
nu-sėti, kaulų įtręšti, permirkę 
žmogaus krauju.”

Taip vėl atrodytų Lietuvos 
laukai su smetonininkais, ir

Tai ten bus pik-| tai, pasak Grigaičio, jau reikš- 
j Žebrus tų Lietuvos žemės ūkyje soci- 

.  ' alizmą!

vininkas turėdavo karvutę it 
paršiuką, kurie ganėsi bendro
siose kaimelio ganyklose ir 
gerai atrodė, ir nereikėjo jam 
juos ant virvutės pririštus lai
kyti. Kas kita, kai išsikėlė į 
viensėdžius. Ne tik tam pribui- 
šiui, bet ir dviem trečdalinin- 
kam atėjo skurdo dienos.

Viensėdžiai, kokiais buvo 
nusėti Lieuvos laukai, šiais 
m e c h anizacijos ir mokslo, 
elektros ir atominės energijos 
laikais, būtų didžiausia ekono
mine beproftystė. Net ir Ame
rikoje šimtai tūkstančių smul
kiųjų fannerių neatlaiko lenk
tynių, bankrutuoja, palieka 
žemes ir bėga kur kojos ne
ša, kur akys veda. Jų žemes 
ir vietas užima, atsiprašau, 
“dvarai” su algimals darbi
ninkais ir traktoriais.

Frank Zavis

fsylvanijos. Esu tikras, kadi Nepaimtos dovanos—štai-! 
wisi dalyviai buvo patenkin-į tiesė, “shopping bag” iri 
ti ir linksmai praleido lai-i dvi priejuostės. Šias dova- 
ką! ’ ’

Labai apgailestauju, 
Montello Vyni Grupė nega-igime 
įėjo dalyvauti programoje 
liepos 6 d., iš priežasties, 
kad dauguma grupės nariui 
dirbo piknike.

Kad 
gumą 
kams, 
dienas 
jiems suruošiau 
būvį liepos 19 d., Liet. Tau-i 
tiško Namo Salėje. Šiame 
pobūvyje prie sandvičių dir
bo mano žmona; prie “chop 
suey” Mrs. Smith, o mano 
motina ir Mrs. Yuodeikis 
padovanojo sūrio. Esu joms 
Ubai dėkingas už jų triūsą 
ir dovanas.

Liepos 20 d. šio pikniko 
tundras Komitetas išklausė liūnas, Mary WaseU, Olga 
'pilną raportą ir vienbalsiai I Graham, Mary Paura, Bro- 
priėmė. 
karnas:

DOVANOS GAUTOS
PRIE ĮŽANGOS

darbi- iDar svki visiems < 
ninkams, svečiams, aukoto-i

i nas panaudos Montello Liet. i jams ir visiems tiems, ku-i 
kad! Moterų Klubas savo paren- rie kaip nors prisidėjo prie 

kada nors
Laisvės naudai.

išreikšti savo dėkin- 
Montello darbinin- 

kurie dirbo keturias 
pikniko reikalais, aš 

mažą po-

PINIGINĖS AUKOS
Montello Liet. Moterų 

Klubas, $10.00.
V. Vaškienė, $9.
M. Vilkauskienė, $3.
Julia Rainard, $2.

rie kaip nors prisidėjo prie 
ateityje pikniko, tariu didelį ačiū už

| jūsų puikų kooperavimą ir 
energingą pašiau k a v u s į 
darbą.

Albert Pot sus.
pikniko pirmininkas '

Rumford, Me.
Netekome taurios 

lietuvaitės
Birželio 26 d. negailestin

goji mirtis išskyrė iš gyvų
jų tarpo mylimą draugę 
Margaret Manson, Jono ir

Be to, juk kaip tik vien
sėdžiuose (juk milžiniška 
dauguma jų buvo maži, smul
kūs sklypai) ir reikėdavo ne 
tik karves ir arklius, bet kiau
les, ožkas ir avis ant virvės 
nririšus laikyti. Juk pagaliau 
kaip tik tokiuose sklypuose ir 
neįmanoma panaudoti moder
niškus 
gus.

Dar 
kaimai 
buvo
kaime net ir 'pribuišis,’ sikelio 
(puspūrio) sėjos sklypelio ša-

žemės įdirbimo padar-

pusė pėdos, kai buvo 
ir šniūrai. Ganyklos 

bendros. Pav., mūsų

laiškus,

Augustas Dambrauskai,

O. Zaruba, $2.
K. Borcius, $2.
A. Yenkus, $2.
A. Broski, $2.
A. Stirienė, $2.
Eva Likas, $1.50.
Po $1: Elzbieta Repshis, 

Steve Einigis, Uršulė Kavo-

Mano atostogos ii* 
kas toliau

Nusprendžiau šiemet sa-

Hartford, Conn.
širdinga padėka

Ačiū visiems draugams, 
draugėm ir prieteliams, ku
rie mane aplankėte laike 
mano ligos, kuomet a<š bu
vau ligoninėje. Kai kurie 
mane aplankė net po keletą 
kartu.

Aš išbuvau ligoninėje 
penkias savaites. Gal nebu
vo tokios dienos, kad bent 
kas nebūtų atėjęs 
ti-

Taipgi ačiū už 
atvirutes ir gerus
mus. Ačiū Laisvės Chorui 
ir kitiems už dovanas.

Tas viskas pakėlė mano 
! Marijonos Viskonti! duktė- ūpą h* išblaškė blogas min- 
j rį. Mirė sulaukusi tiktai 51 
! metus amžiaus. Paliko di
deliame nuliūdime savo my
limą vyrą, sūnų, dukterį ir 

j tėvelius, taipgi tris anūkė- 
j liūs, kuriuos ji labai mylėjo. 
| Nebūtų svarbu apie tai 
i rašyti, nes mirtis ima senus 
ir jaunus, ir pusamžius.

tis. Dabar aš randuosi na
mie ir dar vis toliau nuo 
namų išeiti negaliu. Labai 
esu dėkingas tiems, kurie 
ateina pas mane pasikalbė
ti.

V. Staugaitis

Jeigu Grigaitis ir jo kolegos 
nieko apie šiuos laikus ir apie 
žemės ūkį nenusiriiano, tai jie 
yra bukapročiai. Bet jeigu jie 
patys žino, jog sklypai ir skly- / 
peliai su pririštomis kiaulė
mis ir avimis yra ekonominė 
beprotystė, o tačiau Lietuvos 
žmonėms perša, tai jie yra 
veidmainiai ir apgavikai.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai

Brockton, Mass

Moterų Sąryšio Metinis

ĮVYKS SEKMADIENĮ

Rugpiūčio 3 August
Prasidės 1-mą valandą dieną

porą savaičių atostogų^ Bet draugė Mansonienė yra 
žentą Long užsitarnavusi ilgos atmin
ant Spring- J ties ne tik lietuvių tarpe, 

bet ir kitataučių. Nors ji 
buvo gimus ir augus šioje 
šalyje, bet labai gerai kal
bėjo ir rašė lietuviškai ir 
visokiuose reikaluose vi- 

pamatyti j siems patarnaudavo. Drau
gė Mansonienė buvo pašto 
viršininke per 12 metų. 
Nors ji buvo tiktai vidurinę 
mokyklą (high school) bai
gusi, bet jai visur sekėsi, 
visokie darbai jai vykdavo. 
Ji buvo Lietuvos Dukterų 
Draugystės pirmininke per 
15 metų ir vadovavo mote
rų chorui, mokydama jį 
gražių lietuviški! dainų. 
Taipgi lietuvėms moterims 
duodavo pirmutinės pagal
bos pamokas, ir visada ras
davo laiko veikti su lietu
viais.

Ilsėkis, brangi drauge! 
Didelė užuojauta mylimam 
vyrui, s ū nu i, dukteriai, 
anūkėliams ir tėveliams 
nuo tave mylinčių draugų 
ir draugių.

vo
praleisti pas

field Blvd. Kadangi vaikai 
buvo išvažiavę j Maine vals
tiją, tai aš pasilikau vienas 
jų namuose ir 

I "usprendžiau v
Manhattan a ir
Hayden Planetariumą. Bet 
pirmiausia sustojau Bliss- 
villėje, kur aš esu užaugęs 
nuo 1907 metų. Apsistojau 
pas Juozą Matulaitį, su ku- 
riuomi 1911-1912 m.m. bu
vome įnamiais pas Jurgį

■ Balčiūną.
Pradėjus temti aš lau-

Raportas yra se-l nis Chuberkis, D o r o t h y 
j Ruplėnas, Vera Mineikis, 
i Nastutė Sabulis, £ u s a n 
; Shukis, Helen Žekonis, Elz- 
; bieta Čekus, Helen Thomas,

1. Kend Adamson, West' H. Ivan, M. Banevičienė, O.
Hanover, Mass., $25. ! Klimienė, J. Usevičius, J.

2. A. Stoškus, Brockton, j Matulėms, L. Z-elison.
Mass., $20. ---------

3. Nellie Dubeski, Brock- DARBININKAI PIKNIKE j kiau buso ant kampo Green-
ton, Mass., $15. LIEPOS 4 ir 6 DIENOMIS | Point Avė. Staiga mane su-

4. S. Wiesberg,
ton, Mass., $10.

5. A. Pilkauskas, Worces
ter, Mass., $5.

6. Bevardis, Brockton, 
Mass., 85.

7. V. Skodis, New Yorke,

So. Bos- Bartenderiai:
W. Yudeikis 
J. Smith 
T. Wallen

bu-

Jis

Cliffside, N. J.
Kaži m ieras Deri nei us 

vo labai susirgęs, bet 
vastis tapo išgelbėta,
ant galvos turėjo neužgija-' 
mą 'skaudulį per 15 metų, 
bet vis nepaisė, nors kiti 
draugai patarė kreiptis pas 
gydytoją. Jis atsakydavo:

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

Bus Gera Muzika Šokiams

8. Mary Adams, So. Bos- 
£on, Mass., $5.

9. B. Kiarsis, Cambridge, 
Mass., $5.

10. P. Milus, Lawrence, 
Mass., $5.

AUKOS PIKNIKUI 
DAIKTAIS

K. Kalvelienė, 2 pyragus, 
kugelio, sūrio.

M. Musteikienė, pyrago.
Mr. ir Mrs. Miskevich, 

nepaprastą gėlę.
J. Gustaitis, lėkštę žu

vies.
M. Aleksandravičienė, 3 

sūrius.
A. Kukaitienė ir U. Za

leski, kugelio.
Eva ir Nastė, 4 svarus 

sūrio.
K. Kazlauskienė ir P. Žu

kauskienė, kugelio.
B. Naviski-enė, 2 pyragus.
E. Kaulakienė, pyrago.
C. T., iš Norwoodo, ku-

geho. ,
W. Grybienė, 1 kvt. agur-

Patarnautojai:
F. Chereška
T. Yurkevich
E. Bitinas

I Gėrimo pardavėjai:
B. Naviskas

• L. Smith
Virtuvėje:

C. Chereška, ved.
M. Baronas
P. Sinkevich
J. Šankus
M. Gutauskas

Prie įžangos:
P. Sadauskas
W. Žitkus

Auto tvarkytojai.*
J. Yeskevich
G. Deksnis

Prie virtuves barčekių:
Mr. Rainard
B. Naviskas

Prie dovanų:
Geo. Shimaitis

Prie Moterų Stalo:
H. Tamašauskienė, vedėja
E. Likas

5 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., rugp. (August) 1, 1958

| griebė du jauni vyrukai, 
| paėmė į savo automobilį ir 
pasakė angliškai: “Mes ta
ve nuvešime...” Bet aš jų 
"epažinau. Nuvežė mane 
Brooklynan į kokią ten 
tamsią vietą, apiplėšė ir pa
sakė: “Eik!” Aš Šuoliais 
nubėgau į šviesią gatvę ii* 
pamatęs policistą sakau: 
“Gelbėk mane, kas nors ma
ne apiplėšė!” Policistas 
nuvedė mane į restoraną ir 
liepė palaukti. Laukiau 
apie porą valandų. Išėjęs

Bet paskutiniu laiku daly
kai pakrypo blogojoh pusėn. 
Patariamas A. Bakūnienės 
birželio 28 d. pasidavė Me
morial ligoninėn. Ten gy
dytojai surado dideli pavo
jų. Pasakė, kad jis turi 
pasiduoti operacijai. Ope
racija buvo padaryta bir
želio 30 d. Ligoninėje iš
buvo 12 dienų. Dabar drau
gas eina geryn. Tai džiugi 
žinia visiems.

Drg. K. Derinčius gyvena 
pas Bakūnus, 316 3rd St., 
Cliffside, N. J. Gerai būtų, 
kad turintieji laiko draugai 
ligonį aplankytų. G. S.

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:

A. Juigeliene

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

Maskva. — Jungtinės 
Valstijos nuo balandžio pa
baigos Ramiajame vande
nyne jau išsprogdino 32 
atomines ir hidrdgenin.es 
bombas.

Antano Metelionio Raštai
APIE DIEVUS ir ŽMONES

2-ras Tomas

IŠSIUNČIAME PAKETUS Į USSR
| LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTON I JĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

116 E. 7fh St., N. Y. C 
Tel. Y U. 2-0380

900 Literary Rd. 
develand 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461 

Dėl platesnių informacijų

,332 Fillmore Ave., Buffalo 6, N. Y. 
Tol. MOhavvk 2674

682 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

ir draugams, susisiekite su 
skyriuje jūsų mieste.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc
(Laisniuota per U.S.S.R.)

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

MOŠŲ SKYRIŲ RAŠTINES: 
132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn.
CHapel 6-4724

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

reikale išsiuntimo paketų giminėms
mūsų patyrusiais, mandagiais ir veikliais raštinės vedėjais

Jie su mielu noru suteiks jums informacijas.
Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% garan

tija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas. Adresatą pasiekia i 6-7 savaites; 
oro paštu j 7-12 dienų.

Jūsų paketas dabar gali pasiekti adresatą rugiapifltės metu.
Mūsų raštinėse randasi pilniausiai pasirinkimas įvairių, pirmos rūšies valgių, sviesto, arbatos, kavos, 

taukų, ryžių, kumpių, ir tt.
skepetaičių, batų, laikrodžių, laikrodėlių, ir tt., už labai žemas kainas.

Atsiminkite: mes esame specialistai reikale išsiuntimo paketų.

Taipgi tšdirbystės dalykų: vilnonės medžiagos, sin’tetiško šilko, visokių odų,

Šią Knygą Išleis “Laisvė”
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenės

Ji bus išleista iš anksto užsiprenumeravimo 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 Orderi ar čekį, 
Išrašykite tik “LAISVE” 

ir adresuokite—

LAISVĖ 
110-12 Atlantic Avenue

Richmond HU! 19, N. Y.

hidrdgenin.es


Ghanos premjero vizitas
Jauniausios negrų respub

likos premjeras, Dr. K varne 
Nkrumah (tariasi: Enkru- 
ma), bevizituodamas Jung
tines Valstijas, svečiavosi ir 
New Yorko mieste.

Respublika Ghana (taria
si: Hana) yra Vakarų Af
rikoje. Tai negrų respubli
ka, oficialiai pradėjusi gy
vuoti prieš 18-ka mėnesių. 
Jos p r e m j e r a s , svečias 
Nkrumah, yra kadaise gy
venęs Amerikoje. Jis baigė 
Lincolno universitetą Penn- 
sylvanijos valstijoje; jis čia, 
mokydamasis, nemaža var
go panešė.

Atostogų metu studentas 
Nkrumah atvykdavo i New 
Yorką ir čia g y v e n d a v o 
Harlemo (negrų) rajone. 
Vieną kartą jis buvo n-et 
pasimoięs pardavinėti žuvį, 
bet nesisekė.

Ir štai, šiuo metu Dr. 
Nkrumah a t v y k o į New 
Yorką, bet jau atvyko ne 
kaip studentas darbo ieško
ti, kur nors lūšnynuose pri
siglausti ir centą kitą užsi
dirbti, bet atvyko kaip res
publikos vadovas, kaip žy
mus žmogus, valstybinin
kas.

Jis čia buvo sutiktas, aiš
ku, palankiai; buvo vaišin
tas ir garbintas. Nkrumah 
aplankė ir tuos lušnynus, 
.kur kadaise jam teko gy
venti, sutiko jis daug daug 
savo senų pažįstamų, dau
giausia negrų.

Dr. Nkrumah kalbėjo ir 
JAV Kongrese; turėjo jis 
pasimatymą ir su preziden
tu Eisenhoweriu ir kitais 
žymiais mūsų šalies parei
gūnais.

Jo pažiūros
Visur jis pabrėžė vieną 

svarbų dalyką:
—Šalis, kurią aš atsto

vauju, yra nepriklausoma, 
bet jai būtinai reikalinga 
gauti ekonominę paramą iš 
kitų, didesnių ir turtingų 
šalių. Be to, jai reikalingi 
pralaivnti žmonės: inžinie
riai, gydytojai, mokytojai...

Visa tai yra šventa tiesa. 
Ghariai reikalinga tokia pa
rama, nes ji neturtinga, nes 
ji per ilgus metus buvo im
perialistų (anglų) pavergta 
ir žiauriai išnaudota. Tik 
dabar Ghanos žmonės pra
deda atsistoti ant savo kojų; 
jei ji gautų talkos iš kitų 
šalių, daug greičiau ir sėk
mingiau suklestėtų. O tai 
būtų pavyzdys ir kitoms Af
rikos negrų tautoms, beko- 
vojančioms už nepriklauso
mą, laisvą gyvenimą.

Deja, mums atrodo, jog 
Dr. Nkrumah ne ten ieš
ko savo tautai talkos. Ka
pitalistiniuose kraštuose jis 
jos vargiai begaus. Nuo
širdžią talką, nuoširdžią 
paramą Ghana tegalėtų 
gauti tik socialistiniame pa-1 
šauly.

Ghanos premjeras siūlo, 
kad būtų griežtai pasibrėž- 
ta padaryti galą imperializ
mui, kolonializmui ir rasiz
mui pasaulyje.

—Nebus ramybės pasau
lyje, — sakė Nkrumah, — 
kol silpnesnės tautos bus 
pavergtos, kol bus rasinė 
nelygybė, ekonominis tautų 
išnaudojimas ir skurdas.

Dėl savo šalies jis sakė:
—Ghanos nepriklausomy

be nebus pilna tol, kol di
delės Afrikos sritys bus pa
vergtos.

Dr. Nkrumah visur kar
tojo: panaikinti įtemptinu- 
mą pasaulyje; sul a i k y t i 
atominių bombų bandymus, 
sumažinti ginklavimąsi, pa
naikinti skurdą, ligas ir ne
raštingumą pasaulyje.

Visa tai, aišku, geras 

dalykas, bet tokie svečio pa
reiškimai nepatinka tiems, 
kurie pasiuntė Amerikos 
marininkas i Libana “tvar
kai daryti.” Nep a t i n k a 
tiems, kurie tebetęsia ato
minių bombų bandymus.

Stambioji spauda svečio 
— Ghanos premjero — vi
zitą ir kalbas labai šykš
čiai atžymėjo.

Ghana respublika užima 
apie 91,000 ketvir t a i n i ų 
mylių, o gyventojų turi apie 
4;7000,0()0, Šalies sostinė— 
miestas Akrą (Accra).

'Ghana — turtinga gam
tiniais šaltiniais respubli
ka: yra aukso, mangano ir 
kitu mineralu. Bet visa tai 
dar nėra išvystyta.

Europiečių Ghanoje gyve
na nedaug — apie 10,000. 
Vadinasi, respublikos mil-i 
žiniška gyventojų dauguma 
yra afrikiečiai, negrai. Be- 
raštiškumas ten didelis. Ša
kojasi ir kerojasi liaudyje: 
didžiulis vargas. Ir tai na
tūralu : imeprialistai, per il
gus laikus valdę šalį, juk 
nesirūpino žmonių gerbūvio 
pakėlimu; jiems rūpėjo tuos 
žmones juo žiauriau plėšti, ! 
išnaudoti ir tamsybėje lai-i 
kyti. j

• r I

Kai prieš eilę metų Dr. i 
Nkrumah grįžo į tėviškę, 
jis pradėjo organizuoti savoj 
tautiečius kovai už nepri-j 
klausomybę, kovai prieš an-J 
glus imperialistus. Dėl to į 
jam teko nemaža nukentė-' 
ti: jis buvo anglų persekio-Į 
tas, kalintas. Tačiau Dr. i 
Nkrumah ir jo tauta laimė-! 
jo. i

Yra daroma premjerui i 
Nkrumahui ir priekaištų.; 
Sakoma, jis — per didelis 
asmenybės kulto “mėgėjas,” 
savo asmens garbintojas.

Ghana pasiskelbė nepri
klausoma valstybe 1957 m. 
kovo 6-tą d. ir su ta diena ' 
Nkrumah tapo šalies prem-1 
jeru. Visa tai įvyko nese-. 
niai. Bet šiandien Ghanos i 
sostinėje jau pastatvtas Dr. 
Nkrumahui paminklas! Jau 
pašto ženkluose išspausdin-1 
ti jo paveikslai; jau gatvės! 
nešioja jo vardą.

Iš tikrųjų, atrodo, šitie 
priekaištai yra pagr į s t i . 
Taip greit ir aitriai save 
liaupsinti atrodo nėra nau
dingas dalykas nei jam pa
čiam nei Ghanos žmonėms.

Dr. Nkrumah iš New 
Yorko išvyko į Chicagą. 
Šeštadienį jis žada Ameri
ka apleisti.

R. M.

SIAUTĖ AUDROS
New Yorke ir apylinkėje 

beveik per savaitę lijo lie
tus, buvo stipri perkūnija ir 
vėjas. Žemesnes vietas ap
sėmė vanduo. Nuo naujų 
metų New Yorko apylinkė
je iškrito 39 coliai vandens.

Vėjai ir žaibai padarė 
daug žalos. 15 tūkstančių 
gyvenamų namų kai ku
riam laikui buvo netekę 
elektros šviesos.

MIRĖ T. CURRAN
Mirė Thomas T. Curran, 

republikonų partijos ilga
metis vadas. Jis buvo dar 
tik 59 metų amžiaus. Re
publikonų vadai sako, kad 
Currano mirtis esanti 
jų partijai didelis nuostolis.

RYKLĖS PAKRAŠTYJE
žvejai persergsti besi

maudančius, kad Long Is
lando srityje yra ryklių 
(sharks). Būrį jų matė At
lanto vandenyne, taipgi 
tris Long Island Sounde 
ties Oyster Bay. ;

ĮVAIRIOS žinios
HAITI PREZIDENTAS 
NUSLOPINO SUOKALBĮ
Port-au-Prince. — Haiti 

gvardija, prezidento vado
vystėje, įveikė suokalbinin
kus armijos barakuose, žu
vo apie 150 žmonių. Tarpe 
užmuštų surastas amerikie
tis Arthur Payne, kuriam 
Haiti buvo įsakius dy ge
gužės mėnesį išvažiuoti. 
Sako, kad tarpe užmuštų 
sukilėlių surado ir daugiau 
amerikiečiu. i

4,

ŽYDŲ KONGRESAS
Geneva. — čionai vyksta 

Pasaulinis žydų tautos kon
gresas. Kongrese atstovau
ja apie 75 procentus žydų. 
Viso pasaulyje yra arti 12,- 
000,000 žydų tautos žmo
nių. Pirmąją vietą užima 
Jungtinės Valstijos su 
200,000 žydu gyventojų, se
ka TSRS su 2,000,000 ir Iz
raelis turi 1,200,000.

5,-

Drg. Tauras buvo 
vėl operuotas

Kadaise drg. Tauras bu
vo operuotas ant vidurių. 
Po operacijos ilgoką laiką 
jautėsi gerai. Bet prieš tre- 

ir Ja- jetą savaičių vėl pasijuto 
“Jenufa”. blogai: kitoje vidurių vieto- 

Svečių lankėsi” skaitlingai, ja atsiradusi opa (gal ulee-

ČEKŲ OPERA 
PASAULIO PARODOJE
Brusselis. — Čekoslova

kijos paviljone visą savaitę 
buvo vaidinama Smetanos, 
žymaus čekų kompozito
riaus, pagaminta opera “Iš
mainyta nuotaka”, i 
načeko komedija

Jakarta. — Sumatroje iš 
raistų buvo išlindę sukilė
lių likučiai. Armijos ir or- 
laivyno jėgos 187 jų i-----
vė, o kitus suvarė į balas.

Mukhtara, Libanas. — Su
kilėlių vadas Jumblatt sako, 
jeigu dirbtinai ir bus išrink
tas Libano prezidentas, tai 

kol 
pasi-

sukilėliai tol kovos, 
Amerikos * marinai 
trauks..

Maskva. — Lietaus : 
rų pasėkoje buvo potvynių 
Mongolijoje. Dalinai buvo 
apsemtos- gatves sostinėje' 
UI an Batore.

Bagdadas. — Respubli
kos valdžia panaikino kara
lišką teismų tarybą.

Beirutas. — Brooklynie- 
tis marininkas Walter G. 
Richardson nušautas netoli 
Čio miesto.

Buenos Aires. — Siautė 
dideli lietūs. Potvyniuose 
žuvo 360 žmonių ir 100,000 
liko benamiais.

• Londonas. — Buvo dideli 
lietūs, daug mažesnių lai
velių nukentėjo.

Romia. — Dar 88 ameri
kiečiai atvyko iš Irako.

Ammanas. — Jor d a n o 
karalius Husse i n a s vis 
skleidžia girdus, būk Sirija 
pasirengus intervencijai į 
Jordaną.

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

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ’ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

Package Express and Travel Agency Co., Inc.
(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln PL IN. 7-6465. IN. 7-7272
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. ML 2-2452. ML 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai—‘medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mąišnos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, apmokami išanksto.

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybes medžiagų prieinamomis kainomis.

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki G vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iik 4 popiet.
NEWARKO RAŠTINE ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.
SECOND AVE. RAŠTINE ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI I V. DIEN£.

78—2nd Avė.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

832 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa.
WAlnut 8-1747

NEW YORKAS
Ar jau pasiruošę pamatyti 

filmus iš Lietuvos?
Mes žinome, kad vasaros f Tad visiems prieinama pro- 

metu parengimai salėse ne
labai madoje. Bet visi jau 
seniai žino, kad mūsų Kul
tūrinio 
vasaros 
šalčiau, 

Kitas
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, rugpiūčio 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- filmus, 
leis. Įėjimas gi nemokamas.

Centro patalpose 
metu viduje daug 
negu už jų sienų, 
dalykas, tai paren-

Rengėjai

Jį aplankęs V.

ris) praplūdo kraujavimu. 
Ligonis tuoj pasidavė ant
rai operacijai. Dėl per di
delio kraujo nutekėjimo, 

nuko- P1’^ operaciją duota jam
kraujo transfiūzija, nors ir 
nepakankama dėl reikiamos 
kraujo rūšies stokos.

Praėjusį penktadienį, po 
11 dienų po operacijos, drg. 
Tauras vėl sugrįžo į savo 
butą. Nors jaučiasi gana 
silpnas, bet džiaugiasi, kad 

j visgi jo sveikatos stovyje 
operacija yra pavykusi.

Linkime geram draugui 
aud- greitai ir pilnai pasveikti.

DAR APIE LIGOTĄJĮ 
PLĖŠIKĄ

Jau buvo rašyta, kaip pa
liegėlis norėjo apiplėšti 
Mrs. Ernest. Pasirodė, kad 
jis. tikrai serga kojomis jau 
virš 11 metų. Tai Antrojo 
pasaulinio karo veteranas’ 
Stanley Emanuel, 36 metų 
amžiaus, ištiktas paraly
žiaus.

Kada jo advokatas G. 
Dolton, norėdamas suma
žinti jo prasikaltimą, sakė, 
kad Emanuelis yra “ne
sveiko proto”, tai pastara
sis. suriko:

i— Aš nesu kvailas! 
t:k buvau girtas, nes 
dvi dienas gėriau!

Jis sakė, kad visus pini
gus pragėrė, tuomet suma
nė žaislinio revolverio pa
galba jų gauti.

Aš 
per

Jungtinės Tautos. — Jau 
20 šalių pripažino Irako 
respubliką.

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

11601 Jos. Campau Ave.
Detroit 12, Mich.
Townsend 8-0298 

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 j 
šalį ir šeštadienio vakarą 
ateikite pamatyti minėtus

Žuvęs marininkas 
troško namų

Prieš kelias dienas Liba
ne buvo nušautas brookly- 
nietis marininkas Walter 
Richardson. Kada valdžia 
jau buvo pranešusi tėvams 
liūdną žinią, kad jų 19 metų 
sūnus žuvo, tai laiškanešys 
atnešė marininko laišką iš 
liepos 22 d., tai yra, para
šytą pirm jo mirties.

Walteris tėvams skundė
si, kad jam nepatinka buvi
mas Libane, kur yra labai 
karšta ir daug smėlio. Tar
pe kitko jis rašė:

“Amerikos armija kraus
tosi į Libaną, o aš labai 
džiaugčiausi jeigu galėčiau 
iš čia išvažiuoti' ir pasiekti] 
namus”.

Pasirodo, jo troškimas 
i neįvyko. Jis žuvo ten. Tėvai 
'pergyvena didelį širdies 
skausmą. Motina, kai jai 
buvo pranešta apie sūnaus 
mirtį, kartojo: “Aš negaliu, 
negaliu tam tikėti!” ir gai
liai verkė. Tėvas ką tai sa
kė apie politiką, bet komer
cinė spauda nutylėjo, tik 
padavė jo sekamus žodžius: 
“Tai labai didelis mums 
nuostolis.”.

Užsimušė mergina
Dvi jaunos merginos 

Brooklyne šoko ant Demo
kratų Klubo paplokščio sto
go, arti krašto priėjusios, 
nuvirto ir nukrito žemyn iš 
3-jų aukštų. Teresė Lees, 
17 metų, nuvežta į ligoninę 
tuojau mirė. Jos sandraugė 
Vincente Massario, 19 me
tų, yra kritiškoje padėtyje.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvvyks antradieni, rugpiūčio 5 d., 
7:30 vai. vakare, Liberty Auditori
um, 110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, 
vauti 
tieks 
mo. 
malonėkite užsimokėti, 
spenduotumėt. Valdyba

Visi nariai kviečiami daly- 
susirinkime, nes delegatai pa- 
raportus iš LDS 13-lojo SeU 
Kurių duoklės neužmokėtos, 

kad nesusi- 
(76-77)

1241 Ashland Avė.
Chicago 28, Ill.
HUmbold 6-2818 

121 8. Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 
DUnldrk 6-5650

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, zkuri 
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 pasi- 
ruo.šti dėl 10 d. rugpiūčio, 
nes LLD 2-ros Apskrities 
piknike turėsime dainuoti.

Aido mokytoja ir pirm.

Albany. — New Yorko 
valstija skirs kelių reika
lams $3,400,000,000.

AIR FILTERS CO.
Distributors of Fiberglass 

‘‘Dustop” Air Filters. 
Authorized fabricator of special 
sizes. Tremendous slection. 
sizes in stock.

32 E. 4th St., N. Y. C.
ORegon 3-5850.
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CONCRETE CONTRACTORS
Sidewalks, Driveways, Cellar 

Floors, Patios and all types of 
cement work. Small jobs our 
specialty. Anywhere in Brook
lyn.

PAUL ALLRED
401 Chauncey St. GL. 3-0009

is

Overhead Garage Doors
Also Electrically operated. In

stall now while the weather 
nice. Direct Factory Dist.

WALAAS 
OVERHEAD DOOR CO.

98-102 Lawrence Ave., B’klyn.
UL. 4-0066.

BURNS BROS.
Fuel Oil 

Coal 
Oil Burners 

‘‘Nearly 100 years of 
Reliable Service” 
GLenmore 6-6500

ADAM WIEGAN 
' WATERPROOFING 

CORPORATION
Above and Below. Grade Com

mercial. Industrial, Residential. 
All Work Guaranteed.
6-46 Clintonville St., Whitestone.

Flushing 8-3388.

Brick Pointing—Masonųy 
Restoration—Caulking—Grouting 
Cement Washing. Commercial— 

Residential—Industrial.
All Work Guaranteed. Upper 

Manhattan & Bronx.
J. G. WATERPROOFING CO. 

824 W. 89th St. KI. 3-7004.

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Avė.

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MfiSOS IR WURSTWAREN

i i rSb

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J. !!
MArket 2-5172 •;

426 Lafayette St. •;
4hMm|hHhHmHh|h|h|hHhH^

LIETUVIAI ATIDARĖ VASARNAMĮ
Puikios Jūrų Maudynės 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. 

Telefonas 5-2338

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt., rugp. (August) 1, 1958

JEHOVOS LIUDININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Baigiasi Jehovos Wit* 
nesses religinės sektos su-y 
važiavimas. Vieni sako, kad 
dalyvauja 150,000, kiti, kad 
190,000 žmonių. Faktas yra, 
kad tai didžiausias suvažia
vimas. Jis laikomas Yankee 
Stadiume ir Polo Grounds.

Tik vieniems pusryčiams 
košės pagaminimui reikėjo 
30,000 kiaušinių ir kelių to
nų avižinių miltų.

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, Colllseum House, 228 W.
71st St., N. Y. C. (73-75)

Help Wanted—Female
REGISTRUOTOS SLAUGES

Pakaitomis —-3 iki 11; 11 iki 7. 
4C vai. savaitė. Periodiniai pakeli
niai. Asmeniška apdrauda, jskaitan't 
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, N. Y. Ex. 3-6601
(74-76)

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

REAL ESTATE

East Meadow, L. I. Puikus mūri
nis namas (Birchwood ir Field- 
stone). Cape Cod. 4 miegrūmiai, 
2 vonios. 60’x 100’ plotas. 5%. 20 m. 
mortg. Arti Super Markets. .$18,500. 
1 Vanhoe 6-4934. (76-78)

• SHOPPERS GUIDE & •
• BUSINESS DIRECTORY •
• Th? business Men and Merch-J 

. Jants ' listed on this page have*
Jbeert serving the public for many* 
•years r.nd are highly recommend-* 
Jed by the Lithuanian paper. J 
J. Clip and save this handy Di-J 
•rectory as a guide to economical 
land honest service. You will savel; 
•time and money by shopping^ 
•through these columns. •

Vestuvės, bankietai ir parės. 
Puikioje atmosferoje. Vietos dėl 
10 iki 300 žmonių. Šokiai kiek
vieną penkt. ir šešt. Muzika GAY 
TONE TRIO.

HY-WAY INN
So. State Pkway iki Exit 21. 

3 blokai j pietus. FR. 8-9620 re- 
zervaicijoms. 482 Nassau Road, 
Roosevelt, L. I. Kainos žemos.

MODERNIZUOTI NAMAI
Gražios Virtuvės—Vonios 
Puikiai Ištaisyti Skiepai

MORVIN CONTRACTORS 
Dėl nemokamo patarimo.

Kainos žemos
ES. 6-5122.

SKLEPAI IŠVALYTI 
IR SIENOS NUMAZGOTOS

Pirmos klasės darbas
Kainos Žemos

ROOSEVELT MARKS 
138-28 107th Ave., Jamaica, L.

OL. 8-6862

AIR CONDITIONING
Specialus išpardavimas. Nauji 

1957 ir 1958 modeliai. Įvedimas 
ir patarnavimas veltui. Visi ge
rai žinomų firmų.

SCOTT
AIR CONDITIONING

362 E. 72nd St., N.Y.C.
LE. 5-8585.
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