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KRISLAI
Jehovos liudininkai.
Jų sąskrydis.
Kas jie?
Pagalvokite, liudininkai!

Rašo R. Mizara

t

Praėjusią savaitę New Yor
ke Įvyko didžiulis dievo Jeho
vos liudininkų (Jeh o v a h ’ s 
Witnesses) suvažiavimas, ar
ba sąskrydis.

Kaip jie patys skelbia, su
važiavime dalyvavo apie 180,- 

2v00 žmonių — vyrų, moterų 
if vaikų. Tai buvo pasaulinis 
šios sektos sąskrydis.

Jame dalyvavo ir apie 130 
lietuvių, turėjusių savo paski
rą sesiją, kuriai vadovavo mi- 
nisteris Hipohtas Sipavičius iš 
Chestertono, Indianos valsti
jos. Sąskrydyje buvo daug 
visokių tautų ir rasių žmonių.

■galima priminti tai, kad Je- 
hd’As liudininkų bendros se
sijos, pamaldos ar kaip pava-j 
dinsime, vyko dviejuose di-j 
džauliuose stad i o n u o s e — 
Yankee Stadium ir Polo 
Grounds.

Suvažiavimo proga apiei 
7,000 šios religijos n a r i ų 
Įbrido Į vandenį ir ten buvo 
palaiminti — padaryti minis- 
teriais, dvasiniais vadovais.

Nathanas H. Knorr, Jehovos 
liudininkų dvasios vadas, kal
bėdamas į savo pasekėjus, pa
reiškė :

— Nei viena krikščioniŲ reli
ginė sekta, nei viena kita re
liginė sekta, kurių pasaulyje 
yra daugiau kaip 1,000, nėra 
kilusi iš dievo. Tik vieni Je
hovos liudininkai su dievu Je
hova turi ryšį.

Vadinasi, pagal Knorrą, vi
sos religijos, visos sektos yra 
“fake,” apgavikiškos-jos me
luoja, sakydamos, būk turin
čios su dievu kokį ryšį . . .

■ • I

ši sekta buvo oficialiai 
įkurta 1872 metais. Jos pir
muoju vadovu buvo Charles 
T. Russell. 1910 m. Russellis 
mirė, tuomet jo vietą užėmė 
teisėjas Joseph F. Rutherford, 
o kai ir šis mirė, — dvasios 
vadu patapo dabartinis Mr. 
Knorr.

Oficialiai ši sekta vadinasi 
Watch Tower Bible and 
Tractor Society, bet vėliau 
šios draugijos nariai pradėjo 
vadintis dievo Jehovos liūdi- 
tf/n kais. Jų centras yra Brook- 
lyne.

Vyriausias ir vienintelis Je
hovos liudininkų autoritetas 
yra Jehova. Jų mokslo šalti
nis — biblija. Neužilgo, jie 
skelbia, baigsis mūšis tarp gė
rio ir blogio. 144,000 žmo
nių įeis į “dangaus karalystę“ 
Kristui saugoti, o kiti Jehovos 
liudininkai laimingai gyven
sią žemėje.

Tokia jų filosofija!
Jehovos liudininkai atsisa

ko nusilenkti bet prieš kurios 
valstybės vėliavą. Jie atsisako 
imti ginklą į rankas< taigi 
jie, vadinasi, yra pacifistai 
pilna to žodžio prasme . . .

•

Pripažinti reikia tai, kad Je
hovos liudininkai, praleidę 
daugiau savaitę laiko New 
Yorke, elgėsi korektiškai; ne
sukėlė jie niekur jokio dides
nio skandalo. Tai ne* legijo- 
ni.Į^jai!

k.oUinkame su Jehovos liudi
ninkais, kad visos religijos,

Libane išrinko prezidentą- 
ar trauksis marininkai?

Irake bus pravesta 
naujy reformų

Ką reiškia žmonių gyvenime 
pakėlimas skolų lubų?

įvyko' kais boikotavo.

Beirutas. — Libano par
lamentas 4.8 balsais iš daly
vavusių 56 atstovų if rinko 
prezidentu generolą Faudą 
Shehabą. Rinkimai
po to, kai vyriausybės par
lamento nariai ir Tautinio 
Fronto (sukilėlių) vadai su
sitarė.

Libano sukilėliai reikala
vo, kad išrinkus. naują pre
zidentą, tuojau turi pasi
traukti Chamounas, patai
kaujantis Vakarams. Jo 
prezidentystės laikas bai
giasi su rugsėjo 23 d. Ant
ras sukilėlių reikalavimas j 
buvo, kad tuojau ir Jungti
nių Valstijų marininkai pa
sitrauktų iš Libano.

Libane prezidentą renka 

JAV valdžia užsakė 
50 oro milžinų

Washingtonas. — Jugti-
nių Valstijų vyriausybė už
sakė 50 “jet” rūšies “Con- 
vair-600” oro milžinų. Jų 
pagaminimas atsieis $164,- 
000,000. Kada jie bus paga
minti, tai vyriausybė jau 
turės 110 tokių oro milžinų.

“Convair-600” liemuo yra 
140 pėdų ilgio, sparnai 120 
pėdų, skrenda per valandą 
635 mylias ir gali vežti 120 
kareivių.

ĮSITĖMYKITE NAUJĄ 
PAŠTO PATVARKYMĄ
Washingtonas. — Su rug- 

piūčio pirma diena pakėlė 
pašto kainą. Paprasti laiš
kai, kurie buvo siunčiami 
už 3 c., dabar reikalauja 
4 c.; oro pašto laiškų kainos 
yra 7 c., vietoje buvusių 6 c. 
Atvirukai buvo siunčiami 
už 2 c., o dabar reikia mo
kėti 3 c.

Knygas siunčiant, už pir
mą svarą reikia dėti 9 c., o 
už kiekvieną sekamą po 5 c.

visos jų sektos neturi jokio ry
šio su jokia viršganitine jėga, 
su jokiu dievu. Neturi dėl to, 
kad jokios viršgamtinės jėgos 
nėra!

Bet tą patį galima pasakyti 
ir apie Jehovos liudininkus. 
Jie taipgi neturi nieko bendro 
su jokia viršgamtine jėga. 
Jehova — išgalvotas pavadi
nimas. Biblija—pasakų kny
ga.

Tikėti į bet kokią viršgam- 
tinę jėgą atomo gadynėje, kai 
erdvėse lekioja mokslo su
kurti žemės palydovai (sput- 
nikai), kai žmogus ruošiasi 
pasiekti mėnulį, maršą bei ki
tas planetas, tegali tik pro
tiškai nesubrendę žmonės.

Religijos yra tam, kad pa
dėty išnaudotojams labiau iš
naudoti darbo žmones. Tai 
turėtų mano nuomone, su
prasti ir Jehovos liudininkai.

KLAIDOS PATAISYMAS

Praėjusio penktadienio kris
luose pasakyta: “Taip vėl at
rodytų laukai su smetoninin- 
kais,” etc., o turėjo būti “su 
smetoniniais viensėdžiais.”

parlamentas. Parlame n t ą 
sudaro 66 atstovai. Dalyva
vo 56, nes dabartinis prem
jeras Solh su savo šalinin-

Stojasi klausimai: Ar pa
sitrauks Chomounas iš pre
zidento vietos? Ir ar pasi
trauks Jungtinių Valstijų 
marininkai?

Iš Libano Jungtinių Tau
tų sargai praneša, kad nė
ra iš Sirijos, intervencijos, 
kad Libane eina tarpe jo 
piliečių ^aminis karas.

Washingtone kalba: jei
gu naujasis prezidentas ir 
jo valdžia reikalaus, tai i 
JAV marininkai pasi
trauks.

TSRS mokslininkai 
už tyrinėjimą

Maskva. — Nuo vidurio 
1957 metų pasauliniai 
mokslininkai atlieka tyri
nėjimus Pietinio poliaus 
srityje ir kitose žemės da
lyse. Buvo ištyrinėta jūrų 
gilis ir srovės. Daug naujo 
sužinota Antarktikoje.

Tarybiniai mokslininkai 
siūlo, kad tyrinėjimai būtų 
pratęsti iki pabaigai 195(9 
metų. Jie sako, kad brangiai 
atsiėjo sugabenti įrengimus 
į Antarktikos sritis ir at
likta daug prisirengimo, tai 
reikia tyrinėjimus tęsti.

Dulks ir viršūnių 
konferencija

Washingtonas. — Vals
tybės sekretorius Dulles 
spaudos konferencijoje 
daug kalbėjo, bet pamati
niai tą patį, ką per kelis 
metus kartoja. Jis sakė, kad 
viršūnių konferencija turi 
uždrausti “agresiją”. Dul
les sako, kad Tarybų Sąjun
ga, parduodama arabiš
kiems. kraštams ginklų, at
lieka “agresiją”.

--------------- i—
Pittsburgh, Pa. — Visi 

reikmenys, kurie yra paga
minti iš plieno, pabrango, 
nes pliero kompanijos pa
kėlė kainas ant metalo.

Beirutas. — Jungtinės 
Valstijos vis daugiau iške
lia karinių jėgų į Libaną.

Port-Au-Prince. — Haiti 
respublika reikalauja Jung
tines Valstijas atšaukti 
kel:s savo piliečius.

Washingtonas. — Atomi
nė bomba netyčia susprogo 
virš ramiojo vandenyno ka
da buvo daromi bandymai.

Washingtonas. — Fede
ralinis. Rezervo Boardas 
praneša, kad bėgyje savai
tės. industrialistai $306,000,- 
000 mažiau pinigų skolino 
iš bankų, kaip pirmesnę sa
vaitę.

Bagdadas. -- “Mes ant vi
sados atsikratome tironijos, 
neteisybės ir užtikriname 
visiems piliečiams teisybę 
ir laisvę”, pareiškė Irako 
respublikos vyriausybė.

Generolas Kassemas, Ira
ko respublikos premjeras, 
sako, kad tuojau bus leista 
piliečiams referendumu nu
balsuoti šalies konstituciją. 
Gi po to bus paskelbti par
lamento narių rinkimai.

Kassemas ir ekonominių 
reikalų ministras Ibrahį- 
mas Kubba sakė, kad jau 
paleido iš kalėjimų politi
nius kalinius, jų tarpe ir 
komunistus. Irakas plės sa
vąją industriją, bet neatsi
sakys ir nuo užsienio kapi
talo. Irako respublika im
sis priemonių žmonių gyve-

Vėliausios Žinios
Maskva. — Tarybų Są

jungos premjeras Chruš
čiovas, Gynybos ministras 
maršalas Malinovskis ir ke
li kiti vadai buvo Kinijoje. 
Keturias dienas jie tarėsi 
pasauliniais reikalais.. Iš
leido pareiškimą, kuriame 
sako, kad “imperialistai 
provokuoja pasaulinį ka
rą”. Jie reikalauja, kad 
Amerikos ir Anglijos gink
luotos. jėgos tuojau pasi
trauktų iš Viduriniųjų Ry
tu, v

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos pripažino Tra
ko respubliką.

Helsinlkis. —Suomijos so
cialistai atsisakė sudaryti 
valdžios kabinetą su komu
nistais. Prezidentas dabar 
dabar siūlo socialistams su
daryti kabinetą.

L andonias. — Anglijos vy
riausybė mano, kad reika
linga laikyti dvi konferen
cijas: vieną Vidurinių Ry
tų reikalais, o kitą bend
rais pasauliniais reikalais.

Washing toms. — Diplo
matai numato, kad Tary
bų Sąjunga, po pasitarimo 
su Kinijos vadais, pareika
laus, kad viršūnių konfe
rencijoje dalyvautų ir Ki
nija.

Londonas. —< Manoma, 
kad viršūnių konferencijos 
reikalais TSRS bus kietes
nis. atsakymas, nes TSRS 
ir Kinijos pareiškime sako, 
kad tokioje konferencijo
je turi dalyvauti visos “di
džiosios valstybės”. Kinija 
yra viena iš didžiųjų.

New Delhi. — Indijos 
premjeras. Nehru kviečia 
pasaulinius vadus ir diplo
matus prie “tolerancijos”.

Ebb Vale, Anglija. — 
Paul Robeson dainavo jau
nųjų .žmonių festivalyje. 

nimui pagerinti.. Žemes at
ims nuo feodalų ir atiduos 
žemdirbiams, bet dabarti
niai žemių savininkai gaus 
iš valdžios atlyginimą.

Kubba sakė, kad prieš 
Irako žmones dar ilgas ir 
sunkus kelias, kol jie nuga
lės visas senosios monarchi
jos liekanas ir užsienio ka
pitalo painiavas. Bet jis sa
kė, kad Irakas nesitrauks 
nuo užbrėžto respublikos 
kelio.

Kaip dabar atrodo, tai 
Vakarų diplomatija, kuri 
pradžioje piktai buvo nusi
teikusi prieš Irako respub
liką, jau taikosi prie jos. 
Gal būti, kad turi vilčių pa
veikti diplomatiniai ir fi
nansiniai savo naudai.

Limestone, Me. — Susi
kūlė bombinis lėktuvas “B- 
52”, nelaimėje žuvo 8 žmo
nės.

Beirutas. — Amerika tu
ri Libane 13,000 vyrų karo 

‘jėgą. Šimtas jos karo lėktu
vu skraido virš Libano, v

Stockholm^. — Mirė A. 
Johnson, vienas, iš didžiųjų 
švedų industrialists Jis jau 
buvo 82 metų.

Am manas. — Jordano 
karalius Husseinas pareiš
kė, kad nebeegzistuoja Ara
bų federacija, kurią buvo 
sudaręs Jordanas ir Irakas.

Maskva. — Tarybų Są
junga užprotestavo prieš 
Italiją, nes pastaroji leid
žia Amerikos karo jėgoms 
naudotis savo prieplauko
mis prieš Libaną.

Washingtonas., — Vals
tybės sekretorius Dulles 
yra Brazilijoje. Jis bando 
pašalinti Lotynų Ameriko
je nepasitenkinimus JAV 
politika.

Honolulu. — Paleido iš 
kalėjimo tris kovotojus už 
taika. Jie buvo suimti “Gol
den Rule” laivelyje, kada 
plaukė protestuodami prieš 
Amerikos atomų bombų 
bandymus. ;

Bagdadas. — Čionai buvo 
JAV “bėdų atstovas” Ro
bert Murphy. Jis dabar iš
vyko tartis su Nasseru.

I
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Cape „Canaveral, Fla. —! 
Aviacijos viršininkai iššovė 
“Atlas” raketą. Sako; būk 
ji nulėkė 2,500 mylių išilgai 
Atlanto vandenyną.

Taipei, Formosa. —Čiang 
Kai-šeko šalininkai bijosi, 
kad komunistai gali ata
kuoti Formosą. Komunis
tai traukia savo aviacijos 
jėgas į pamarį.

Washingtonas. — Jau da
rosi aišku, kad prezidentas 
Eisenhoweris ir Kongresas 
susitars pakelti valstybinių 
skolų lubas dešimt bilijonų 
dolerių, tai yra, iki $285,- 
000,000,000.

“Paprasti piliečiai dažnai 
nei nepagalvoja, ką tas 
jiems reiškia”, rašo L. G. 
Wilson. “Tikrumoje padi
dėjimas valstybinių skolų 
yra našta ant jų pečių.”

Viena, juo daugiau vals
tybė turi skolų, tuo pigesni 
darosi p’nigai, tai. yra, už
juos mažiau galima nupirk- ta federalinių skolų dar 
ti. Ką galima buvo 1939 me- mes turime valstijų, apskri
tais nupirkti už $481, tai į čių ir miestų skolas, kurias 
h?58 metais kaštuoja $1,000.! taip pat turime mokėti.

Nutarė panaikinti 
1789 m. įstatymą

Washingtonas. — Kong
resas nutarė panaikinti 
1789 metų įstatymą ir pa
teikė nutarimą prezidentui 
pasirašyti.

1789 m. įvestasis tas įsta
tymas. leido Jurgiui Wash- 
ingtonui pasilaikyti tūlus 
dalykus -slaptybėje nuo 
Kongreso, nes tada šalis 
buvo tik išsilaisvinusi iš 
britų kolonializmo.

Kongresas mano, kad da
bar tokia “slaptybė” nerei
kalinga, bet Baltasis. Na
mas dažnai ją naudoja

Atstovų butas ir 
senelių pensija

Washingtonas. — Atsto
vų butas 375 balsais prieš 
2 nutarė pakelti senatvės 
pensiją 7 procentais. Dabar 
bilius įteiktas Senato na
riams apsvarstyti. Jeigu 
ten jį priims ir prezidentas 
pasirašys, tai jis įeis į galią 
su gruodžio mėnesiu.

Šis nutarimas pakeltų 
12,000,000 senelių pensiją 7 
procentus.

DE GAULLE LAIKOSI 
SAVO NUSISTATYMO
Paryžius. — Francūzijos 

premjeras de Gaulle pakar
tojo, jog jis stoja užtai,kad 

j viršūnių konferencija Vi
duriniųjų Rytų reikalais bū
tų laikoma Europoje. Taip
gi jis stoja už tai, kad ji ne
būtų surišta su Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba. 
Konferencijai siūlo rugpjū
čio 18 d.

KETINA ATLEISTI 
PREKYBOJE VARŽTUS
Londonas. — Vakarų 

valstybės, kurios susijungę 
į NATO, jau ketina atleisti 
prekyboje varžtus.. Jungti
nės Valstijos ir jų įtakoje 
NATO valstybės labai dau
gelio prekių neparduoda so
cialistinėms šalims, vis tai 
“saugumo” sumetimais. Sa
ko, kad su rugpiūčio 15 d. 
bus daug prekių nuimta 
nuo “strateginio” sąrašo.

Kitais žodžiais, 1939 doleris 
1958 metais yra vertas tik 
48 c.

Wilson duoda tokį paly
ginimą. Darbininkas, kuris 
1939 metais, uždirbo $3,000, 
tai 1958 metais jis turi už
dirbti $6,986, kad galėtų 
taip pat gyventi, kaip jis ir 
šeima gyveno 1939 m. Mat, 
čia jį liečia ir įplaukų tak
sai.

Antra našta nuo valsty
binių skolų, tai taksai, ne 
vien nuo įplaukų taksai, bet 
ir ant įvairių pirkinių. Gre-

Kinijoje naujas 
geležinkelis

Hong Kong. — Penkiais 
mėnesiai pirm nustatyto 
laiko buvo užbaigti darbai 
naujo geležinkelio tarpe Pa- 
otow ir Lanchow miestų. 
Jis yra arti 500 mylių ilgio. 
Darbai buvo pradėti 1954 
metais. /

I šioji linija turi labai di
delės svarbos, nes ji per 
Liaudišką Mongoliją jungia 
visus svarbiuosius Kinijos 
geležinkelius su Tarybų Są
jungos geležinkeliais.

SUOMIJOS VALDŽIA 
IR KOMUNISTAI

Helsinkis. — Pereitais 
parlamentariniais rinki- 
mais Komunistų partija ga
vo daugiausia balsų ir ji tu
ri daugiausia parlamente 
narių. Šalies prezidentas U. 
Kekhonen pakvietė komu
nistų vadą Eino Kilpį, kad 
jis. sudarytų valdžios kabi
netą. Jis tą galėtų atlikti, 
jeigu suomiai socialistai su
tiktų įeiti į koalicinę val
džią.

VALDŽIA GIRIASI 
KARINIU “TURTU” 
Washingtonas — Gyny

bos departmental giriasi, 
kad Jungtinių Valstijų ka
riniai įrengimai verti $100,- 
000,000,000 . Jie sako, kad 
tą vertę sudaro kariniai 
laivai, lėktuvai, tankai, ki
tokį ginklai ir amunicija. 
Bet faktas yra, kad jie 
greitai pasensta ir nustoja 
vertės.

PASSAIC UPĖJE 
DVESIA ŽUVYS

Little Falls, N. J.—Tūks
tančiai padvėsusių žuvų 
plaukia Passaic upe. Svei
katos komisijonierius pa
reiškė, jog žuvys dvesia dėl 
to, kad upėje vanduo yra 
užterštas (polluted). Jis 
persergsti žmones, kad jie 
nesimaudytų upėje.

Havana. — Sukilėlių va
das Fidel Castro reikalau
ja, kad Jungtinių Valstijų 
marininkai pasitrauktų iš* 
Kubos.
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Apie suvažiavimą Stokholme
MES JAU ESAME RASŲ apie šaukimą pasaulio 

taikos šalininkų suvažiavimą Stokholme. Jis įvyko lie-

Arabų valstybė Irakas 
yra Artimuosiuose Rytuose 
ir ribojasi su Iranu, Turki
ją, Jungtinės Arabų Res
publikos Sirijos rajonu, 
Jordanija, Saudo Arabija 
ir Kuvetu. Irako teritorija 
—444.4 tūkstančio kvadra
tinių kilometrų. Gyventojų 
daugiau kaip 5 milijonti, 
iš kurių apie 80 procentų 
arabai, 15 procentų — kur"] 
dai.
kur yra 
gyventojų, 
miestai yra 
tūkstančiu, 
tūkstančiai,
t ū kstanč ia i gy ve n toj ų.

Irakas — ekonom i š k a i 
silpnai išsivysčiusi žemdir
bystės - gyvulininkystės ša
lis, kur dar stiprios feoda
lizmo liekanos. J v a i r i o s | 
gentys, sudarančios žymią 
gyventojų dalį, gyvena kla-

ištekliams. Okupuotą teri
toriją Anglijos imperialis
tai pa naudoj o grobikiš
kiems v e i k s m a m s prieš 
naująją Tarybų respubliką.

1920 metais Anglija iš
gavo “mandatą” naujai 
įkurtai Irak o

žinios iš Lietuvos Šypsenoj
TURTINAMA RESPUBLIKOS FAUNA Puiki pora!

Rumunijoje, Bulgarijoje, Čekoslovakijoje ir kitose- 
Europos šalyse yra plačiai paplitę fazanai. Mūsų res
publikoje juos, galima matyti tik zoologijos sode.

Yra žinoma, kad dar prieš pirmąjį pasaulinį karą 
fazanai gausiai veisėsi Kauno, Kapsuko, Tauragės apy
linkėse. Tačiau karo metais jie buvo beveik visai išnai- 

i nesirūpino šiųvalstybei, kinti. Buržuazinė Lietuvos vyriausybe ] 
Nuo tol per ilgą laiką Ira- brangių paukščių apsauga, todėl jie visai išnyko.

*

Turbūt nė vieno kito didžiulio tarptautinio suvažia
vimo Amerikos komercinė spauda taip neignoravo, kaip 
šį! Kapitalui tarnaujanti spauda bandė užtylėti tai, kas. 
vyko tame suvažiavime. Jai jis nepatiko, o nepatiko dėl 
to, kad pasmerkė Amerikos kariuomenės dalinių pasiun
timą į Libaną.

.Apie šį suvažiavimą sužinojome tik jau jam praėjus. 
Smulkiau apie ii rašo amerikinė žurnalistė Anna Louise 
Strong niujorkiškiam savaitraščiui “National Guardian”.

Pasirodo, jog suvažiavime dalyvavo tarp 1,200 — 
1,500 žmonių, suvykusių iš viso plataus pasaulio.

Žurnalistė Strong žymi, jog šį taikos šalininkų su
važiavimą jo priešai apskelbė “komunistų valdomu.” 
Tie, kurie taip rašė ir sako, nurodo žurnalistė, buvo, 
kaip ir visuomet, klaidingi, “šis suvažiavimas buvo ‘val
domas’ ne komunistų, bet visokios rūšies azijiečių.”

Iš Tarybų Sąjungos suvažiavime buvo 40 delegatų 
(jų tarpe dalyvavo ir rašytojas A. Venclova), na o iš In
dijos— 80 delegatų!

Kinija prisiuntė apie 40 delegatų, o Japonija — 70!
Stambi delegacija buvo iš Francūzijos, iš abiejų Vo- 3 

kietijų; buvo delegatų iš Afrikos, taipgi ir iš Artimųjų grindine žemės

Sostinė — Bagdadas, 
552 tūkstančiai 

Kiti stambieji 
Mosulas — 340 
Basra — 206 
Kirkukas—148

Keturios penktosios šalies 
gyventojų dirba žemės ūky
je. Svarbiausios žemės ūkio 
kultūros — miežiai, finikai, 
kviečiai, ryžiai, medvilnė.

Irakas užima pirmąja vietą

Jonas, pasakoja- savo 
draugui:

“Mūsų Tomas apsivedė 
tikrai apsitrynusią mergi
ną. Ji moka puikiai plau- - 
kioti, lošti golfą, tenisą, vai
ruoti automobilį ir lėktu
vą !”

“Tomas gi armijoje būda-kas faktiškai buvo Anglijos; 
imperializmo kolonija.

Kaip ištikimas Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir An
glijos imp-e r i a 1 i s t i n i ų 
sluoksniu liokajus Irake il- 
gus metus vei e U11$ f1.1 dondvario apylinkės Lomankos draustini mišką, 
das, kuris ne kartą turėjo! 1 •
valstybinius postus, taip 
pat ir ministro pirmininko 
postą. Remdamasis reakci
nėmis jėgomis šalies vidu
je ir imperialistų pagalba, 

gniaužė Irako liaudies na
cionalinio išsivadavimo ju
dėjimą. Tūkstančiai Irako 
patriotų kankinosi kalėji- 
muose, pažangiosios parti
jos buvo uždraustos, -ele
mentarios demokra t i n ė s 
laisvės nuslopintos. j

Nutraukė ryšius su >
Tarybų Sąjunga

Anglijai buvo leista turė
ti Irako teritorijoje karines 
aviacijos bazes. 1955 metų 
sausio mėnesi Irako valdan-i 
tieji sluoksniai nutraukė 
diplomatinius santykius su 
Tarybų Sąjunga, o 1955 
metu vasario mėnesi Ira-. 
kas JAV ir Anglijos impe
rialistų reikalavimu pasira
šė su Turkija karinę sutar
tį, pas,įdariusią Ba g d a d o 
pakto branduoliu. Šis pak
tas yra imepria 1 i s t i n i ų 
valstybių kovos prieš Arti
mųjų Rytų tautų nacionali
nio išsivadavimo judėjimą 
įrankis. Vykdyd a m a s iš 
užsienio gaunamus nurody
mus, Nuri Saidas, kaiį) at-į 
svarą organiniam ir dės-| 
ningam Egipto ir Sirijos! 
susi vienijimui, valstybių, 
sukūrusių liaują nepriklau
somą Jungtinės Arabų Res
publikos valstybę, sulipdė 
dibrtinę Arabų federaciją

1955 metais Kauno medžiotojų draugija iš Bulgari
in I j°s Lbu^ies Demokratinės Respublikos gavo 32 faza- raas”išmoko maistą paga- 

jo d rau
po ra,

j nūs. Jie buvo įkurdinti netoli Kauno, gamybiniame ūky
je. Po metų gauti rezultatai parodė, kad fermoje šie 
paukščiai veisiasi patenkinamai. Praeitų metų gegužės 
mėnesį keturi čia išauginti fazanai buvo paleisti į Rau-

minti”, priduria 
gas. “Tai bus puiki 
vienas kitą gražiai 
dys.”

Pavasarį miške buvo pastebėta porelė fazanų su 
jaunikliais. Paukščiai sėkmingai žiemojo ir veisiasi. Šių 
metų gegužės mėnesį į natūralias sąlygas buvo paleisti 
dar septyni fazanai.

Šiuo metu fazanų veisimo darbą atlieka ir kiti res-;
Nuri Saidas negailestingai publikos medžiotojų draugijos gamybiniai ūkiai. Tokios;

fermos yra Vilniaus, Tauragės, Kapsuko rajonuose.

MEILĖ IR DUONA
Karštai įsimylėjęs 

nas vaikinas sako merginai:
’’Mano brangioji, aš tave 

myliu, ir mudu vešimės, net 
jeigu prisieitų tik duona ir 
vandeniu gyventi!”

Mergina:
“Aš žinau, brangusis. Ale 

kur gi mes tos duonos gau
sime? !”

bied-

NESUPRATO 7
Norėdamas sukelti savo 

meilužėje pavydą, vaikinas 
su pasididžiavimu pasigy
rė:

“Vakar aš buvau išėjęs 
su slauge!”

Mergina:
“Taip! Už metų ar poros 

gal motina tave išleis išeiti 
ir be slaugės.”

Iš dirbamosios 12 milijo
nu hektaru žemės faktiškai 
įdirbama ne daugiau kaip 

milijonai hektarų. Pa- 
> dalis yra 

dvarininkų ir genčių šei
chu rankose. Dideli žemės 
sklypai B a g d a d o rajone 
priklauso Anglijos kapita

lini. Felachai (valstiečiai) 
.išsinuomoja žemę vergovi
nėmis sąlygomis, atiduoda-

kietijų,
rytų. Iš JAV iš viso tedalyvavo tik apie desėtkas dele
gatų.

Suvažiavimas oficialiai buvo pavadintas “Nusigink
lavimo ir Tarptautinio sambūvio” suvažiavimu.

PIRMADIENĮ Irake Įvyko revoliucija — buvo pa-
darytas galas monarchijai ir šalis paskelbta lespublika, jgg savininkams iki 70 
naujoji vyriausybė paskelbė, jog Irakas bus neutralus, proc nuimto derliaus, že- 
neįeis į jokias karines sąjungas.

Antradienį amerikiečiai marinai buvo iškelti į Liba- chanizacijos.

Na, o trečiadienį atsidarė taikos šalininkų suvažia- pj dirbtinis laistymas, bet 
vimas! Taigi, jis atsidarė nepaprastomis sąlygomis. Na, įpigacinės sistemos lygis la
ir pirmuoju suvažiavimo darbu buvo: priimti rezoliuci- bai žemas. T- • • 1 • • i 1

ną.

ją prieš invaziją į Libaną. Ji ir buvo priimta.
Aišku, visa tai ir paveikė amerikinę spaudą, kuri 

nusitarė ignoruoti suvažiavimo darbus!..

ANNA LOUISE STRONG kalbėjosi su Irako, Jor
dano ir Libano delegatais. Pasikalbėjimas labai įdomus.

“Ar Irakas įstos į Jungtinę Arabų Respubliką?”, 
klausė žurnalistė.

“Galimas daiktas, jog bus taip,” atsakė užklaustie
ji irakiečiai. Tačiau, jei įstos, tai ne apsivienijimui, o tik 
federatyviniais ryšiais. Yra, mat, istorinių skirtumų 
tarp šių šalių...”

“Ar Jordanas grįš į Iraką, žinant, kad jis, Jordanas., 
negali gyvuoti vienas?”

“Ne,” buvo atsakyta. “Jordanas ir Irakas skiriami 
didžiulių pūstynių-dykumų. Jordaną įkūrė britai, atplėšę 
nuo Sirijos. Jordanąs, veikiausia, prisidės prie Sirijos, 
kuomet ‘Vakarai’ nebus pastoję tam kelio.”

“O kaipgi su Libanu: ar jis pasiliks nepriklausoma 
valstybe? Libanas juk taipgi buvo išplėštas iš Sirijos.”

“Libanas — labai mažytė valstybėlė,” atsakė žurna
listei. “Jame gyvena daug krikščionių, kuriuos kadaise 
turkai labai žiauriai persekiojo. Dėl to libaniečiai krikš
čionys dabar bijosi mahometonų. Libanui turėtų būti pa
likta teisė būti nepriklausomam, tačiau libaniečiai kada 
nors vėliau susi riš federaciniais saitais su arabiškomis 
valstybėmis.”

Kaip matome, pabertos nuomonės yra labai įdomios 
ir žinotinos, ypatingai šiuo metu.

J. Šileikai 75 metai
ŠIŲ METŲ LIEPOS 2 d. sukako 75 metai dailinin

kui (tapytojui) profesoriui Jonui Šileikai. J. Šileika gi
mė 1883 metų liepos mėn. 2 d. Naumiesčio apskrityje, 
Jadagonių kaime.

1900 m. J. Šileika buvo atvykęs į Ameriką ir čia, be 
kitko, mokėsi paišybinio meno. 1907 metais jis įstojo į 
Chicagos Dailės Institutą ir jį baigė. Po to išvyko į Eu
ropą. Gyveno ir studijavo Vokietijoje, vėliau Maskvoje.

1915 metais jis ir vėl grįžo į Ameriką. Į Lietuvą grį
žo 1921 metais. Ten dailininkas dirba ir tebegyvena.

Dail. J. Vaitys, rašydamas apie jubiliatą “Lit. ir 
Mene”, sako: .?

“Jonas Šileika žinomas ne tik kaip geras portretis
tas, bet ir kaip puikus peizažo meistras, savo krašto 
gamtos vaizduotojas ir mylėtojas. Žinomas jisai ir kaip 
pedagogas, daug jėgų ir laiko paskyręs jaunųjų meni
ninkų auklėjimui.”

, Kai 1916 m. LSS pradėjo leisti žurnalą “Naująją ga- 
.dynė”, J. Šileika nupiešė jai viršelį: darbininkas trauko 
retežį, kuriuo kapitalizmas jį buvo surakinęs.

Geriausios jubiliatui sveikatos ir ilgiausių metų!

mes ūkyje nėra jokios me- 
. Didele reikš

mę žemdirbystei vystyti tu-

Aliejus-nafta
Irakas turtingas naftos, 

kurios atsargos skaičiuoja
mos 2,650 milijonų tonų. 
Pagal naftos gamybą Ira
kas užima vieną iš pirmų
jų vietų pasaulyje. 1955 m. 
buvo gauta 34 milijonai to
nų, 1955 m.—31 milijonas 
tonu naftos. Nuo svarbiau
sio naftos telkinio — Kir- 
kuko nutiesti naftotiekiai į 
Viduržemio jūros uostus—• 
Tripolį (Libanas) ir Beni- 
jasą ( J A R Sirijos rajo
nas).

Visa nafta užsienio mo
nopolijų rankose. Koncesi
jas turi trys Anglijos kom
panijos “Irak petroleum 
kompani,” “Mosul petrole
um kompani” ir “Basra 
petroleum komponi.” Šių 
kompanijų akcijas turi Bri
tanijos naftos kompanija, 
taipgi amerikinės kompa
nijos.

Šalyje visai nėra tėvyni
nės sunkiosios pramonės. 
1945 metais čia veikė iš vi
so tik 8 įmonės, kuriose bu
vo nuo 500 iki 1 tūkstan
čio darbininkų ir 4 įmonės 
su daugiau kaip tūkstan
tis darbininkų. Lengvojoje 
pramonėje yra apie 2 tūks
tančius smulkių įmonių, ga
minančių plytas, č e r p -e s, 
vilnonius ir medvilni n i u s 
audinius, cementą, stiklą ir

nu-

I ra-

Irako dai
le lasė ne kartą 
masinių streikų, 
demonst racijų 

reakci-

N,uo trauko jie: gamtos apsaugos inspektorius K. Svi- 
lainis (kairėje) ir gamybinio ūkio darbuotojas P. Kune
vičius. paleidžia faząnus į mišką.

Londonas. — Požeminio 
traukinio užsidegė motoras. 
Daug žmonių buvo apalpę 

i no dūmų.

APIE LAIKĄ IR ŽMONESi

or

, vaidinimo metu, 
I sėdi “valdžios pareigūnams 
^kirfnio ložoie.” o greita

Irakas praeityje
Po pirmojo pasaulinio ka

ro-Irakas buvo faktiškai 
kolonijinėje priklausomybė
je. 1918 metų lapkričio 
mėnesi anglų kariuomenė; 
nepaisydama Anglijos pa
žadų sukurti nepriklauso
mą arabų valstybę ir sulau
žydama paliaubų sąlygas, 
okupavo Mosulo naftos ra
joną, įvedė kontrolę naftos

Libano liaudies sukilimo 
užmojo įbaugintas ir bijo
damas, kad kova dėl nepri
klausomos politikos, kaip 
grandininė reakcija, apims 
ir Iraką, Nuri Saidas kolo
nijinių valstybių sluoksnių 
nurodymu išvystė karštli
gišką veiklą Bagdado pak
to viduje, sulipdydamas jė
gas nacionalinio išsivadavi
mo judėjimui Libane 
slopinti.

Respublika
Policinis režimas ir 

ras negalėjo įbauginti
ko liaudies, priversti ją at
sisakyti nuo kovos dėl savo 
teisių, dėl nacionalinės ne
priklausomybės, 
bi ninku 
griebėsi 
protesto
prieš Įsisiautėjusią 
ją. Didelį indėlį į kovą už 
išsivadavima iš užs i e n i o 
p r i e s pandos įnešė inteli
gentija, šalies moksleivija. 
Drąsus Irako patriotų bal
sas suskambėjo Azijos ir 
Afrikos šalių solidarumo 
konferencijoje Kaire.

Irakas — 'audringų įvy
kių sūkuryje. Iki paskuti
nių dienų gyvavusi mo
narchinė valdžia yra nu
versta. Paskelbta I r ako 
respublika, Nuri Saido vy
riausybė nušluota, sukurta 
nauja vyriausybė su Abdel 
Kerim Kasemu priešakyje. 
Telegramų agentūros pra
nešimais naujoji vyriausy
bė d e n o n savo agresyvųjį 
Bagdado paktą. Irako liau
dis sve i k i n a respublikos 
įkūrimą. (“Pravda”)

Rašo
STEPAS RIMONIS

Seniai, labai seniai... Bet 
gal geriau pradėti pasakos 
forma: gyveno kartą Nev- 
ronis, Nero ir Neronas... 
Nevronis — girtuoklis, po
licijos klajoklis; Nero—vil
ko kraujo šuo, ir Neronas— 
Romos ciesorius. Visi trys 
buvo žiaurūs, visi trys kan
džiojosi: kas dantimis, kas 
bizūnu, kas kruvinomis 
gijomis.

Apie pirmuosius du rašo 
Petras Mačinskas, prisiden
gęs policijos vado titulu, 
kur kituy, jei ne “Naujie
nose.” Pijus Grigaitis “pri
grėbė” dar vieną “deiman
čiuką.”

Petras'Mačinskas, sakosi, 
karjerą pradėjęs teatre. 
Teko jį matyti sutanoje, 
vaidinantį kunigą dramoje 
“Du žmonės.” Puikus bu
vo jaunikaitis! Bet pakei
tė scenos pilką duonutę į 
“faraono” blizgučius, į įvai
rių režimų lekajaus livreją- 
policijos uniformą. Skaitai 
Petro Mačinsko atsimini
mus ir matai buržuazinės 
Lietuvos policijos “vargša- 
ną” gyvenimą. Dažniausia 
draugystė ta pati: policijos 
pareigūnas, kunigasNr dvi; 
poniutės. Vos ta kompani
ja susirenka, tuoj lošia kor
tomis, gurkšnioja “įvairius 
svaigiuosius” gėrimus. Ži
noma, ir pinigais švaistosi.

Pavyzdžiui, už šunį Nev
ronis “pakloja” g r y n a i s j 
450 litų, kuriuos Petras 
Mačinskas “susikiša” kiše
nėn.

Kitą dieną vėl susirenka
ma atsipagirioti. Vėl sta
las padengtas, “apkrautas 
valgiais.” Vėl visi pasige
ria.. Kur tu, žmogus, ne
gersi ir' neūši! Vargšai 
miestelienai ir pasienio gy
ventojai žino policijos tvar-

ką, kad jau iš ryto turi būti, Policija, 
sunešta pilicijos nuovadų,!
rajonų ir kitiems viršinin- cldrfnio 
kams 
ypač 
siems, 
da policijos 
ar jo šeimos narys švenčia 
gimtadienį, vardadienį ar 
kitą kurį “dienį.” Tokią 
dieną pasipila į viršininko 
virtuvę įvairūs gėrimėliai 
ir užkandis, gi pas patį vir
šininką atsilanko ir “ištiki
mųjų” piliečių atstovas su 
“tūkstantine.”

I

Policijos, “šventoje” Lie
tuvoje, buvo per akis — ir 
viešoji, ir slaptoji, ir pasie
nio, ir geležinkelių, ir van
dens. Veikti, tiesą pasakius, 
nebuvo kas. Kad savo “veik
lumą” parodžius, vadai 
įsakydavo miesteliuose ir 
kaimuose surašyti tam tik- 
rį skaičių “protokolų.” Ir 
stengėsi ir rašė,' rašė... 
Žmonės sakydavo, jei poli
cija prikibs — tu jos neat
sikratysi, kaip pirtyje ber
žo vantos lapo, prilipusio 
prie “minkštos vietos.”

Vienas buvo kelias — po
liciją tepti. Tepami buvo 
visi — nuo ministerio iki 
eilinio policininko. Vien te- 

i pimo būdai ir medžiaga 
skyrėsi, 
“grynais 
n a m u i 
medžiagos, kiti pasitenkin
davo šimtine, kiti penkine, 
o dar kiti ir “desėtku” 
kiaušinių, turgaus metu, 
ponios policininkienės ka- 
šėn “netyčia” patekusiais.

Daug vietos savo atsimi
nimuose Petras Mačinskas 
skiria savo šuniui Nero, 
kuris moka šokti, savo uo- 
d e g ą gaudyti, Mačinsko 
daiktus ir jį patį bažnyčioje 
surasti, ir scenoje vaidinti, laikas tuos vai

“duoklė.”
prekyba verčiantie- 
privalu žinoti, ka

pa re i g ū n a s

Vieniems reikėjo 
tūkstančių ar 

“geroje gatvėje”
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Visiems, Mačinsko ant kėdės s&įž 
Nero, iškišęs liežuvį, savo 
pirmutinėmis kojomis ant 
ložos briaunos atsirėmęs. 
Puikus vaizdas! Paskui 
šuo puola į sceną ir tenai 
drasko artistus. Vienai ar
tistei net numaunama suk
nelė. Taip “artistiškai” ap
rašo šį vaizdą “Naujieno
se” Mačinskas.
Ar negražu buvo mūs Lie

tuvoje? Šuo pasidavė žmo
nių įtakai. Kas gi tie žmo
nės, kuriuos mini savo at
siminimuose Petras Ma
činskas? Nagi, policijos 
tarnautojai girt u o k 1 i a i 
Nevroniai, N'aujaliai, Dijo
kai . . .

Būtų gera, kad Petras 
Mačinskas, rašydamas atsi
minimus, duotų charakteris
tiką — būdo aprašymą—ijp 
vien savo šuns Nero, bet ir 
savo to meto draugų, o gal 
ir vienminčių Misurevičiųf • 
Nevronių, klebonų, kapelio
nų ir daugelio kitų. Ma
činskas ne anekdotais ir pa- * 
sakaitėmis nušviestų to me
to buržuazinės Lietuvos 
valdininkijos palaidų gyve
nimą ir dūkimą.

Mes sužinotume, kad Ma
činsko bičiulis Nevronis bu
vo vienas iš stropiausių ir 
žiauriausių Varnių “lietu- . 
viško” kaceto veikėjų. Kad 
jis ten, pasigėręs iki “kip
šiukų,” sadisto įniršimu, 
k a n k i n o1 savo politinius 
priešus, pažangius lietu- 
vius. Sužinotume Varnių 
kaceto Saladžių ir kitų var
dus bei darbus. Nevronį 
Varnių kacete vadindavo 
‘Neronu”, ir jis tuo didžia
vosi.

Nevronis... Neronas... Ar
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ĮVAIRUMAI
Varšuva keliasi iš 

karo griuvėsių
Lenkijos, sostinė Varšuva 

pirm karo turėjo gražiu 
namų ir 1,300,000 gyvento
jų. Naciai pavertė miestą 
pelenais. 800,000 žmonių 
buvo užmušta, kiti pabėgo, 
mieste liko tik 140,000 gy
ventojų. 78 procentai visų 
namų buvo sugriauta ir su
deginta, visi tiltai sunaikin
ti, iš kiekvieno šimto buvu- 
sių mokyklų išliko tik po 
5. Buvusių 800 didelių na
mų visi iki vienam sudegin
ti ir sugriauti. Vandens ir 
išmatų vamzdžiai sunaikin
ti. Miestas buvo paverstas 
į griuvėsius ir pelenus. Po 
karo 35,000,000 tonų viso
kių griuvėsių reikėjo išva
lyti.

Varšuva — jau atsteigtas 
miestas. Vyriausias miesto 
architektas Adam Cibo-' 

-rowski, 39 metų vyras, va
dovauja darbams.

Dabar Varšuva gražesnė, 
negu buvo pirm karo. Na
mai nauji, gražiau pastaty
ti, gatvės tiesios ir plates
nės, tiltai artistiški. 1939 
metais Varšuvoje buvo 
140,000 gyvenamų ' kamba
riu, o dabar jau yra 530,- 
000. Tada pertekliuje gyve
no turtingi, o dabar visi 
geriau gyvena, nes ponijos 
nebeliko. Varšuva jau turi 
1,100,000 gyventojų.

Platūs vieškeliai eina iš 
rytų į vakarus ir iš pietų į 
šiaurę. Yra daug fabrikų, 
tokių, kokių pirma nebuvo, 
kaip tai automobilių gamy
bos, radijo ir televizorių

gaminimo.
Ciborowski sako, kad 

centrinę apšildymo sistemą 
turi 40 procentui namų, o 

i vandens vamzdžius 85 pro
centai. Dar vis eina miesto 
statybos darbai, apie 70,000 i 
žmonių gyvena barakuose, 

: kaip kareiviai, nes moder- 
i niniu namu visiems dar. 
1 neištenka.

Kultūros palocius, kurį 
s pastatė Tarybų Sąjunga 
I savo lėšomis ir iš savo me- > 
; džiagų, kaipo ženklą drau-l 
' giškumo su Lenkija, yra i 
j vienas iš aukščiausiu ir 
į gražiausių pastatų. T a i 
| Lenkijos vyriausybės ir 
I svarbių Įstaigų rūmai.

Gyvybė sugrąžinta 
mirusiam

Iki šiol žmogų būdavo ga
lima atgaivinti, jei po regi
mos, vadinamosios kliniki
nės mirties nebūdavo praė
ję daugiau kaip 5—6 minu
tės. Vėliau organizmo at
gaivinti nepasisekdavo dėl 
kūno ląstelių irimo. Tary
binio mokslininko Negovs- 
kio metodas įgalino per
žengti šią ribą. Ląstelių iri
mas sustabdomas, pritai
kius hipotermiją — dirbtinį 
organizmo atšaldymą. Ban
dymai su gyvuliais davė tei
giamus rezultatus: pasise
kė atgaivinti šunis, praėjus 
valandai, o beždžiones — 101 
—20 minučių po klinikinės 
mirties. Tyrinėtojų nuomo
ne, šiuo būdu taip pat bus 
galima atgaivinti ir žmo
nes, praėjus ilgesniam lai
kui po mirties.

Liaudies mylimas 
agronomas

Vargu ar atsiras Eišiškių 
rajone žmogus, kuris ne
žinotu Karolio Slavinskio. 
Dėl jo nenuilstamos energi
jos ir pasiryžimo visada pa
dėti agronomą myli ir ger
bia kolūkiečiai, mechaniza
toriai, visi rajono darbo 
žmonės.

Prie Vilniaus - Gardino 
plento, už šešių kilometrų 
nuo rajono centro, medžių 
žalumoje skendi nedidelė K. 
Slavinskio sodyba. Agrono
mo vaismedžių sodas—vie
nintelis šios rūšies sodas 
rajone. 16 naujų obelų rū
šių išvedė sodininkas. Tam i 

jis pašventė pustrečio de
šimtmečio atkaklaus darbo.

Prie sodo — medelynas. 
Ned i de 1 i am e sk 1 y p-e—t ū ks- 
taučiai medelių.

Dažni svečiai K. Sla
vinskio sodyboje — jaunieji 
pionieriai. Sužinoję iš su
augusiųjų pasakojimų apie 
“dėdes Karolio” sodo ste
buklus, vaikai savo akimis 
nori jį pamatyti. Agrono
mas ilgai vedžioja mokslei
vius po savo ūkį, nuodug
niai pasakoja jiems apie 
darbą. Sužavėti stebi jau- 
n i e j i m i č i u r i n i n k a i a gr o n o- 
mą tuo metu, kai jis atlie
ka eilinius bandymus. O 

išeidami iš sodybos, vain 
kai būtinai išsineša obelų, 
vynuogių sodinukų.

Vynuogių plantacija — 
tikras agr o n o m o pasidi
džiavimas. Ne vieną-dvi rū
šis, o beveik dvi dešimtis 
įvairių vynmedžių augina 
aistringas gamtos mylėto
jas.

—Mano svajonė, — sako 
agronomas - entuziastas,— 
kad kiekvienas' kolūkis tu
rėtų didelį pramoninį so
da, kad be sodo neliktų nė 
vienos kolūkiečio, darbinin
ko, tarnautojo šeimos.

Trisdešimt metų paskyrė 
agronomas m ė g s t a m a m 
darbui. Neseniai K. Sla
vinskis . apdovanotas “Gar
bės ženklo” ordinu. Nova
torius pilnas naujų kūry
binių planų bei sumanymų, 
jis karštai trokšta padėti 
tarybiniams žmonėms pa
daryti savo gyvenimą ge
resniu ir gražesniu.

ATIDARYTI 
KOLŪKIEČIŲ POILSIO 

NAMAI
Kaunas. — Kačerginės 

gyvenvietėje, skarotų pušų 
paunksnėje, ant Nemuno 
kranto užbaigtas puikaus 
dviaukščio namo remontas, 
sutvarkyta aplinka, šiame 
name praleis savo apmoka
mas atostogas 10 rajono 
žemės ūkio artelių kolūkie
čiai.

Į poilsio namų atidarymą 
susirinko apie 100 žemės 
ūkio artelių narių, rajono 
partinių ir tarybinių kultū
rinių bei švietimo įstaigų 
darbuotojų.

Paryžius. — Premjeras 
de Gaulle vis nesutinka su 
Anglijos ir Amerikos pla
nais viršūnių konferencijos 
reikalais.

Pelėdikė yra grakštus, 
pilkai rusvas, maždaug; 
karvelio didumo paukštelis. 
Jo galva didelė, papurusi, 
akys tamsios, milžiniškos. 
Patinas nuo patelės mažai 
kuo skiriasi. Be to, pelėdi
kės blakstienos ir vokai pa
našūs į žmogaus. Jų plunks
nos labai švelnios, papuru
sios. Sparninių plunksnų 
šonuose ryškiai matomi į 
viršų pariesti šepetėliai, 
kuriais pelėdikės švelniai 
praskina orą ir taip neju
čiomis užpuola priešą. To
kias pluksnas turi visi nak
tiniai plėšrieji paukščiai.

Ilgus metus būdamas prie 
Žuvinto, galėjau stebėt 
šiuos įdomius paukščius.

Arti mano namų po karo 
ilgai stovėjo apgriuvusi 
mūrinė Daukšių bažnyčia, 
kurią pamėgo visokiausi 
paukščiai. Aukštai pastogė
je sukinėjosi čiurliai, palė
pėje perėjo kuosos, sienų 
plyšiuose — špokai, rau- 
donuodegės... Šis pastatas 
greitai mane sudomino. Ir 
štai jame, aukštai pasto
gėje, suradau liepsnotosios 
palėdos lizdą. Jį ilgą laiką 
sekiau. Po metų, kovo mė
nesį, aš ten išgirdau šūkau
jančias pelėdikes. Apie tai 
prasitariau vietiniams gy
ventojams. Jie visi kaip vie
nas tvirtino, kad ten šūkau
ja apuokai. Bet, deja, žmo
nės klydo. Apuokų net ir 
balsas visiškai kitoks, čia 
kas vakarą, temstant, im
davo kiauksėti ilgai, nutę
siamai “kiau, kiauū...” Tai 

' pelėdikių poravimosi ženk
las. Balandžio mėnesį, pa
tikrinęs mūrinėje sienoje 
plyšį, radau penkis bukais 
galais, nešvariai baltus, ru
dais. ruoželiais pamargin

Mano darbščioji pelėdike
tus kiaušinukus. Jie gulėjo 
ant storo šiaudų sluoksnio. 
Šiaudus, matyti, čia sutem
pė špokai, nes pelėdos, pa
prastai, lizdų nekrauna. Ki
tą kartą apsilankęs, lizde 
radau tupinčią pelėdikę, 
prie kurios gulė jo dvi negy
vos pelės. Pajutusi mane, ji 
sriuoktelėjo į viršų ir ten 
užsiglaudė už atbrailos, 
kiaušinėlių buvo tiek pat. 
Patelę stropiai saugojo ne
toliese esantis patinukas. 
Ypač jis pešdavosi su kuo
somis, kurios braudavosi i 
jų lizdą. Dažnai kelios kuo
sos puldavo pelėdikę. Pir
miausia, jos nutūpusios im
davo karksėti, paskui iš
tiesdavo dešinįjį ar kairįjį 
sparną. Tarytum norėda
mos pasisveikinti, jos kišt 
davo šį sparną prie pelėdi
kės. Šioji kirsdavo snapu. 
O kai to nepakakdavo, vik
riai šokdavo kuosai ant nu
garos, ir abi pešdamosios 
nusirisdavo žemėn. Tokios 
peštynės tęsėsi ilgai. Bet 
štai kartą kiaušiniukuose 
pasigirdo cyptelėjimas. Ki
ta diena radau išsikalusius 
du baltais pūkais padeng
tus pelėdukus. Vėliau išsi
rito ir visi kiti. Tada tė- o 
vams prasidėjo nepaprasta 
darbymetė. Ypač patinukui, 
nes motina vis tebešildė 
mažyčius “bu ožgalviukus.”

Gegužės 20 d. mano pe- 
lėdukai turėjo 8 dienas am
žiaus. Jų lizdą radau pa
verstą maisto sandėliu. Čia 
buvo 3 dirviniai vieversė
liai, 13 naminių pelių, 7 na
miniai žvirbliai, 4 laukų pe
lės ir 5 pelėnai. Viso net 
32 štukos! Ir visą tai su
rinko vienas patinukas, nes 
patelė vis šildė, saugojo ir 
dalijo vaikams maistą. O 

jaunikliai vis cypsėjo: “Fu- 
lit-fulit...”

Kitą dieną lizde vėl ra
dau daugybę pelių ir pelė
nų. Baskui kasdieną mais
to atsargos vis mažėjo, nes 
paaugę. pelėdukai greitai 
viską prarydavo. Pastebė
jau, kad į pelėdukės lizdą 
atnešdavo daug įvairių va
balų: kvarkvabalių, mėšlą- 
Vabalių, žirgelių...- Pelėdu
kai lizde prabuvo iki birže
lio pabaigos. Per tą laiko
tarpį jie sudorojo daugiau 
kaip 200 pelių! Štai kur 
mūsų sodybų geradariai!

Pelėdikės, o ypač jauni 
paukščiai, rudenį keliauja į 
pietus. Tą aš gerai paty
riau prie Kuršių marių, 
Ventės Rage. Čia tarp kitų 
paukščių naktį į tinklus 
į kliūdavo ir pelėdikės.

Pelėdikė yra didelė sody
bų, senų kaimų mėgėja. Y- 
pač dažnai ji sutinkama 
pietų Lietuvoje. Man dir
bant prie Žuvinto, kartą jos 
bandė kurtis mano sukel
tuose inkiluose, kurie buvo 
skirti kuosoms. Tris savai
tes pakovojusios, pelėdikės 
atsitraukė.

Pelėdikė skiriasi nuo 
apuoko tuo, kad neturi au
selių, o, svarbiausia, pelė
dikės kartais net dienos 
metu seka grobį.

Pelėdikės yra vieni nau
dingiausių paukščių, ku
riems būtinai reikalinga 
jaunųjų globa. Ypač pri
valome kovoti su prietarais, 
kurie šmeižia pelėdikę. A- 
not jų, pelėdikės pranašau
jančios gaisrus, ligas, ne
laimes. Iš tikrųjų jos šau
kia, tik reikalui esant: pa
stebėjusios girinę kiaunę, 
lapę, šešką, katę...

T. Zubavičius

JUOS LYDI LIETUVIU TAUTOS PRAKEIKSMAS
Rašo JUOZAS GAISRYS

(Pabaiga)

Pasitarę tarp savęs, buo
žės jį paskyrė Barzdų vals
čiaus policijos viršininku. 
Prasidėjo tarybinių žmonių 
gaudynės. Stadalninkas su 
gauja atėjo į Simijono Sū- 
nelaičio sodybą. Jis Tarybų 
valdžiai padėjo išdalinti 
buožių žemę naujakuriams. 
Pamatęs neprašytus sve
čius, šeimininkas paleido 
savo mažametę dukrelę ir 
įsmeigė klausiamą žvilgsnį 
į juos.

—Visiems dalinai žemės, 
sau užmiršai. Dabar mes 
tau atmatuosime, — piktai 
prakošė Stadalninkas.

Į tarpą šoko žmona, bet 
stiprus smūgis nubloškė ją 
šalin. .

J Iškankinti žmonės
Visą sumuštą Sūnelaitį 

įmetė į daboklę. Kai atsi
peikėjo, jis vos atpažino sa
vo kaimynus Stasį Zavads- 
ką, brolius Vaitiekų ir Joną 
Juodišius, Kazį Pečkį. Vei
dai vienų mėlynių, išsuki
nėtais sąnariais, žmonės vos 
gali pajudėti.

Nuo grynos aslos pakilo 
Jonas Juodišius. Jis stiprio
mis rankomis pradėjo belsti 
į duris. Su kiekvienu smū
giu nusme 1 k d a v o baisus 
skausmas. Bet jis beldė ir 
beldė.

—Kur skubi, j pragarą 
visada suspėsi, — pasigirdo 
už durų piktas balsas.

Po kiek laiko atsidarė du
rys, ir jose pasirodė Stadal
ninkas.

—Arba greičiau žudykite, 
aW>a duokite vandens,—pa
raše Sūnelaitis. — Matote, 
į ką panašūs žmonės . . .

—Aha, tu dar į juos ne

panašus. Tuoj sulyginsim, 
— piktai nusikvatojo Sta
dalninkas ir trenkė šautuvo 
buože. Smūgiai pasipylė, 
kaip kruša. Be sąmonės jį 
Stadalninkas įmetė atgal į 
kamera. Paskui k a ž k u r 
dingo. Koridoriuje suskam
bėjo kibiras.

Ištroškę žmonės čiulpia 
šlapius baltinius

—Vandens norite, še, — ir 
Stadalninkas ūžtelėjo ant 
kalinių kibirą vandens. 
Kažkas nešė vandenį, o šis 
vis liejo.

Vanduo truputį lyg ir at
gaivino žaizdas, bet sukėlė 
dar didesnį troškulį. Žmo
nės čiulpė šlapius, bet nuo 
prakaito sūrius savo balti
nius, o tarpduryje kvatojo 
Stadalninkas.

Kitą dieną kaliniai gavo 
po litrą vandens. Prileido 
pasimatyti žmonas. Jos at
nešė maisto.

—Pasistiprinkite į kelio
nę, — šypsojosi Stadalnin
kas.

Toliau rikiavosi apsauga.
—Gal vežimais vešime?— 

paklausė kažkuris.
—Pėsčius varysime, — 

piktai nusikeikė vadeiva.
—-O kaip grįšime?
Stadalninkas sruputį pa

galvojo, paskui nusišiepė:
—Jie nuneš dviračius.

Kankinių eisena
Moterys ant kelių pradė

jo maldauti, kad pasigailė
tų jų vyrų, bet Stadalnin
kas paskyrė jas ir nuėjęs į 
vidų, pro langą žiūrėjo į 
pasiruošimą keionei. J i s 
šypsodamasis žiūrėjo, kajp 
jo įsakyti baltaraiščiai ri
šo kaliniams ant nugarų 
dviračius.

Iš Barzdų į Šakius paju-l 
dėjo Stadalninko gaujos ly
dima kankinių eisena. Vel
tui maldavo moterys pasi
gailėjimo jų vyrams. Mote
rys, pamačiusios ateinan
čius, išbėgdavo su kibiru 
vandens. Bet Stadalninkas 
kojos spyriu išmušdavo iš 
rankų kibirą, smūgiais nu
vydavo jas šalin.

Žvirgždaičiuose sustojo po
ilsiui. Astuoniems vyrams 
davė kibirą vandens. Za- 
vadskas nusiavė batus, kad 
pailsėtų pratrintos kojos.

—A, batai maži, — paė
męs vieną, pasižiūrėjo Sta
dalninkas, — maži, bet man 
tiks, pamainysime.

Jis trumpam, dingo ir grį
žo su kitais, praplyšusiais 
padais veltiniais.

—Palauk, aš tau padėsiu, 
— žvėriškai prasišiepė Sta
dalninkas ir ant nuogų kojų 
užtempė veltinius. — Vasa
ra, gal per šilta. Nieko, at
vėsinsime.' Ei, vyrai,—šūk
telėjo jis sėbrams.

Jie pripylė į juos van
dens.

Niekšai, žudykite čia!
Ir vėl kankinanti kelionė. 

Vilna graužė pratrintas Za- 
vadsko kojas, jam padėjo 
eiti Sūnelaitis.

Juodu sustojo, pasitem
pė:

—Niekšai, žudykite čia!
Prie jų susiglaudė nelai

mės draugai. Krauju pa
sruvusiomis akimis apžvel
gė juos Stadalninkas, nusi
plėšė nuo peties šautuvą, 
bet paskui jį nuleido. Čia 
pat Šakiai. Jis, palikęs eise
ną, sėdo ant dviračio ir nu
dūmė j miestą.

Policijos viršininkas De
mikis išklausė jo raportą ir 
susiraukė: kalėjimas ir taip

Dovydaitis išsitraukė iš 
po grindų ginklą ir išsku
bėjo kartu su D e m i k i u . 
Miestas degė. Šakiečiai iš 
degančių namų gelbėjo tai, 
kas dar buvo galima išgel
bėti. O Dovydaitis, kai]); 
juodas kranklys, šią sunkią 
šakiečiams valandą pradėjo 
vaikščioti po butus, suimi- 
nėdamas žmones. Demikiui 
su Dovydaičiu į pagalbą iš
lindo buvęs krautuvininkas 
Špokauskas, Bartkus ir kiti. 
Iš panemunės, Kudulių apy
linkės Joginiškių kaimo at
sibastė buvęs šaulys Juozas 
Eimutis. Liepos 6 dieną 
P)‘anas Dovydaitis, Juozas 
Eimutis, Liudas Stadalnin
kas saulei leidžiantis i Ba
tiškių mišką nusivarė iš 
Barzdų atvarytus žmones ir 
būrį šakiečių. Tarp jų žmo
nės pažino komjaunuolį Jo
ną Kazlauską, Joną Dragū- 
naitį, Juozą Kazlauską.

Pasigirdo šūviai...
Niūri eisena pasislėpė 

miške ir netrukus iš ten pa
sigirdo šūviai, arčiau gyve
ną žmonės girdėjo žudomų 
žmonių priešmirtines aima
nas. O sutemus ’ žmogžu
džiai grįžo apsikrovę nužu
dytųjų drabužiais.

Žudynių eisena beveik 
kas šeštadienį traukdavo į 
Batiškių mišką. Priešaky
je jos, vaikydami į šalis 
praeivius, kad jie negalėtų 
nė žodžio pratarti pasmerk
tiesiems, su šautuvais ran
kose eidavo. Dovydaitis ir 
Eimutis.

Įžymusis budelis
Liejosi nekaltas kraujas. 

Į vieną kapą buvo suguldy
ti visi Šakių miesto gyven
tojai žydai. Aukų vis ma
žėjo. Žmonės ' slėpėsi, per
spėdavo vieni kitus ir vis 
mažiau jų papuldavo į žudi

prigrūstas, negalėjote susi- 
tavrkyti vietoje.

—Galima pratuštinti, — 
žvėriškai šyptelėjo Stadal
ninkas.

Žudikai vienas kitą su
prato. Naktį Batiškių miš
ke tratėjo žmogžudžių šau
tuvai, o rytą šakiečiai Ba- 
ziliauskas ir kiti tarp grįž
tančių niekšų matė ir Sta- 
dalninką. 

• • •

Niekšų gauja
Kai kartu su okupantais 

į degantį miestą įžengė bu
vęs buržuazinio saugumo 
valdininkas, dabar gestapo 
agentas V y tautas Demikis, 
jis neilgai galvojo, kur eiti. 
Pažįstamomis gatvėmis jis 
pasuko į miesto pakraštį 
pas Praną Dovydaitį. Gim
nazistas, tėvo šaulio išauk
lėtas, dar prieš karo, pra
džią Šakiuose stojo į po
grindinę nacionalistų orga
nizaciją. Jo surinktos ži
nios nukeliaudavo per sieną 
ir vokiečių žvalgybos buvo 
labai vertinamos. Demikis 
negalėjo tuomet viešai pasi
rodyti mieste, bet už tai jis 
turėjo savo patikėtinį Pra
ną Dovydaitį. Jis gestapi
ninko akimis sekė kiekvieną 
šakiečių žingsnį, štai kodėl 
Demikis ir patraukė pas 
Dovydaitį, kaip į savo na- 
vo namus.

—Bolševikų sąrašus tu
ri? — pasisveikinęs skubiai 
paklausė jis.
—Kam sąrašai, aš ir taip 

pažįstu kiekvieną, — pa
tenkintas savimi nusišypso
jo Dovydaitis.

— Žinoti maža, reikia 
juos susemti kaip bites ir 
išnaikinti, dabar nėra kada 
delsti. Eime, — paragino 
DemikiSi

kų rankas. Dovydaitis liko
si Šakiuose, o Juozas Eimu
tis išvažiavo į Kauną. Jis 
čia, devintame forte, žudė 
nekaltus žmones. Išėjęs žu
dymo mokyklą, niekšas bu
vo labai, reikalingas gesta
pui. Baigus žudynes Kau
ne, Eimutis su žudiku ko- 
mauda b u v o pasiųstas į 
Slucką, Mogiliovą ir ton sa
vo rankomis nužudė tūks
tančius tarybinių žmonių.

Jie drąsūs tik prieš 
beginklius

Kruvinas teroras nenu
gąsdino, kaip tikėjosi buržu
aziniai nacionalistai, tary
binių žmonių, bet kėlė jų 
neapykantą. Kūrėsi parti
zanų būriai kovai prieš oku
pantus ir jų uolius talki
ninkus. Dovydaitis, Demi
kis ir į jį panašūs buvo drą
sus žudyti nekaltus, begink
lius žmones, bet bejėgiai ko
voti prieš partizanus. Ir vėl 
jie liko ištikimi sau. Pra
dėjo suiminėti beginklius 
žmones ir juos žudyti.

1942 metu vasara Demi
kis paskambino į ugniage
sių garažą, kad prie kalėji
mo atsiųstų sunkve ži m į. 
Čia Dovydaitis ir kiti žudi
kai sumetė į sunkvežimį su
rištus žmones. Dovydaitis 
sėdėjo šalia šoferio ir rodė kc7 
lią. Šį kartą mašina nepa
suko įprastu keliu į Batiš
kių mišką. Lengviau atsi
duso šoferis, gal šį kartą ne
teks jam būti šiurpių žudy
nių liudininku. Netoli Gie
draičių kaimo mašina pri
važiavo mišką. Dovydaitis 
liepė sustoti. Šoferis sten
gėsi įžiūrėti nors vieno žu
dyti varomo žmogaus veidą, 
bet Dovydaitis u ž s i m o jo 
buože ir nuvarė jį šalin. 
Miško- tyloje nuaidėjo šū
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viai, ir gauja grįžo prie ma
šinos be kaliniu, v

Degė žemė po fašistų 
kojomis

Nuo Dovydaičio rankos 
žuvo Gurskiu šeima, Barz- 
daitis ir daug gerų žmonių. 
Žmonės nusilenkdavo jų at
minimui ir, paėmę ginklą į 
rankas, stodavo į kovą. De
gė žemė po fašistų kojomis. 
Tarybinė Armija vadavo 
vieną miestą po kito. Žudi
kai, vengdami rūstaus liau
dies atpildo už .savo nusi
kaltimus, spruko kartu su 
okupantais. ♦

Į Šakius parsibastė ir Ei- ’ 
mutis. Kai Tarybinė Ar
mija priartėjo prie Šakių, 
Dovydaitis, Eimutis ir kiti 
padėjo hitlerininkams iš
sprogdinti ligoninę, kitus 
didesnius pastatus ir kartu 
su jais pabėgo.

Darbštūs žmonės daug 
padėjo pastangų, atkurda
mi savo miestą. Šiandien 
ant griuvėsių iškilo naujos 
gatvės. Viršum baltų namų 
aukštai iškilęs vandentiekio 
bokštas. Atstatyta ir ligo
ninė. Ji daug erdvesnė, ap
rūpinta puikiais įrengimais. 
Daug darbininkų ir tarnau
tojų statosi nuosavus na
mus, o miesto centre kyla 
puikių kultūros rūmų sie
nos..

Gyvendami pilną džiaugs
mo gyvenimą, darbo žmo
nės prisimena ir savo nužu
dytus artimuosius. Batiš-- 
kių miške, ant broliškų ka
pų pastatytas paminklas. 
Jis primena anas kruvinas 
n as, kelia neapykantą žudi
kams. Ir kur jie bebūtų, 
kokia skraiste besidangąty- 
tų, visur juos lydės prakei
kimas. .

(“Tiesa,’? š. m. liepos 11 d.)
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EUGENIJA' TAUTKAITE “

Takais takeliais į didi kelią
(Tąsa)

Sienos ir grindys ten buvo išmuštos 
storomis antklodėmis. Po spaustuve, 
antrame aukšte, Įsikūrusi stalių dirbtu
vė gamino spintas, spinteles, taburetes. 
IŠ spaustuvės atspausdintoji literatūra 
buvo kraunama į tas spintas ^spinteles 
ir išvežama į sandėlius. Greta dirbtuvė
lės, atskirame kambaryje, gyveno Nora 
Melnalksnaitė, kuri dirbo spaustuvėje. Ji 
turėjo netrukus išvykti, bet nespėjo — 
žvalgyba ją suėmė. Ji pasisakė esanti 
komunistė ir slaptosios spaustuvės bylą 
prisiėmė sau, norėdama palengvinti ki
tų suimtųjų likimą. O suimtieji vyrai, 
Kravecas ir Bernotas, pasirodė ištižę 
bailiai ir iš karto pradėjo vienas kita iš
davinėti. Bernotas tučtuojau ėmė rašyti 
partijai nusiminimo kupinus laiškus, ku
riuose skelbė, kad komunistu kova—tai 
“Don Kichoto kova su malūnais” ir pan. 
Jis buvo išmestas iš komunistų partijos 
eilių ir iš politkalinių kolektyvo. Greit jis 
pradėjo pataikauti socialdemokratams, 
maldauti, kad priimtų jį į savo partiją ir 
gelbėtų iš kalėjimo. Socialdemokratai, 
žinoma, priglaudė išdaviką po savo spar
neliu ir prašė žvalgybą atiduoti jį jų 
globom Lietuvos žvalgyba padėjo soci
aldemokratams, jų interesai sutapo.

Buvo pavojus, kad naująją spaustuvės 
vietą, kur išgabeno mašinas, žvalgyba 
taip pat jau nujaučia, nes vienas iš areš
tuotoji; žinojo naują butą, išvežti maši
nų tuojau nebuvo galima. Karolis Požė
la ryžosi gelbėti jas. Vakare kartu su 
draugu Kazakevičium jis nuėjo i tą butą, 
kur buvo perkelti senukai Gegeckai. Išei
damas jis atsisveikino su manimi vis mė
gindamas juokauti, net savo pasą paliko 
namie. Man buvo labai neramu: gerai 
supratau, koks pavojus jo laukia.

Sugrįžo Karolis tiktai kitą vakarą. Jo 
rankos buvo visos pūslėtos nuo kastuvo, 
bet užtat jiems pavyko mašinas suleisti Į 
duobes, iškastas po grindimis, ir sutvar
kyti viską taip, kad nė žymės neliko.

Bet, deja, provokatorius dirbo toliau. 
Tą pačią naktį žvalgyba . padarė labai 
smulkia krata Gegecku bute. Nieko įtar
tino neradę, žvalgybininkai jau buvo išė
ję į kiemą, bet kieme pastebėjo naujai iš
kastų žemių krūvą. -Tada jie grižo atgal 
į butą ir ėmė daužyti grindis. Tose vie
tose, kur buvo iškastos duobės, garsas 
skambėjo kitaip. Išlauže grindis, jie ra
do mašinas.

Suėmė senukus Gegeckus. Gegeckienė 
buvo epileptike, ji dažnai krisdavo be są
monės, todėl ją po kiek laiko paleido, o se
nuką Gegecką taip nukankino, kad jis 
mirė Kauno sunkiųjų darbų kalėjime.

Sunkiai pergyveno Karolis Požėla tą 
skaudų smūgį. “Lyg būčiau geriausio sa
vo draugo netekęs,” — skųsdavosi jis, 
drauge vėl galvodamas, planuodamas, 
kaip suorganizavus naują komunistų 
partijos spaustuvę, gerai suprasdamas, 
kad spauda—galingas ginklas ir be jo 
neįmanoma kovoti, v

Tai buvo didelis smūgis ir komjauni
mo organizacijai, nes mes nebegalėjome 
spausdinti “Jaunojo komunisto,” Atsi
šaukimus spausdinome opalografu. Ma
nei Chodosaitei vėl teko ieškoti, kur gau
ti pirkti fiksažo ir dažų. O čia dar nau
ja bėda: Manei buvo leista išvykti į 
Maskvą pasimokyti, ir reikėjo rasti, kas 
galėtų ją pakeisti šitame darbe.

Manė Čhodosaitė seniai norėjo ištrūk
ti iš savo šeimos, kur ji buvo visiems 
svetima. Tik mažoji sesuo, kuri nelabai 
tesuprato šeimos konfliktus ir barnius, 
užjautė savo drąsią sesutę, pasiryžusią 
atsisakyti visų gėrybių ir pasukti skur
daus gyvenimo ir pavojingos kovos ke
liu. Gerai prisimenu tas dienas, kada ji 
nesislėpdama liejo ašaras, maldaudama 
Komjaunimo Centro Biurą, kad leistų jai 
palikti savo šeimą,—ji daugiau negalinti 
kentėti. Bet ir Komjaunimo CB, ir Kom
partijos CK neleido, nes pas ją galėjome 
laikyti kai kuriuos komjaunimo ir parti
jos archyvus. Tai buvo labai saugi vieta, 
ir kol kas draugai negalėjo jos atsisaky
ti. Taip, mūsų įkalbėta, nubraukusi aša
rą, ji vėl imdavo nelegalios archyvinės 
medžiagos pundelį. Mažytė, su plačia
bryle skrybėle, ji vėl riedėdavo kaip rutu
liukas per Laisvės alėją į jai svetimus 
namus, šventai vykdydama partijos ir 
komjaunimo nutarimą.

Kartą visai netikėtai, bedarant re

montą Chodosų bute, iš po laiptelių, kur 
buvo suslėptas nelegalus archyvas, dar
bininkams ant galvų pabiro literatūrą. 
Manė šoko gelbėti lapelių, daug jų jai 
pavyko surinkti, bet dalis pateko į jos 
tėvo rankas. /

Po to jau nebebuvo galima leisti Manei 
slėpti pas save archyvų ir gyventi Kau
ne,—žvalgyba galėjo ją sekti ir tokiu bū
du rasti mūsų palėpę. Kuriam laikui 
Manė išvažiavo į Vokietią, 1922 m. grįžo 
į Kauną, o iš čia jai buvo leista išvykti į 
Tarybų Rusiją. Vėliau Manė Chodosaitė 
vėl grįžo į Letuvą ir ilgą laiką dirbo po- 
grindye,* eidama atsakingas pareigas, 
daug kartu buvo kalinama, bet iki šios 
dienos liko nuosekli revoliucionierė bol
ševike.

DARBĄ PERTVARKANT
Netekę spaustuvės, skubiai turėjome im

tis visų priemonių, kad išvengtume dar 
krantėje, pačiame Jonavos gatvės gale, 
didesnių areštų. Reikėjo keisti butus. 
Mums pavyko rasti kambarį Neries pa- 
krantėe, pačiame Jonavos gatvės gale, 
beveik už miesto ribų. Namo šeimininkas 
buvo Šmitas. Apsigyvenome ten kaip va
sarotojai. Namukas buvo jaukus, du 
langai į Neries pusę, vienas į sodą. Čia 
mums pavyko labai gerai susitvarkyti. 
Įėjimas į mūsų kambarį buvo iš sodo, vi
sai atskiras nuo šeimininkų. Mažytėse 
gonkelėse įsirengėme virtuvę. Aplinkui 
Žaliavo kalnų šlaitai, gausiai apaugę 
krūmais, medžiais; jie tęsėsi toli, beveik 
iki Vilijampolės tilto. Patekti į mūsų bu
tą galima'buvo be kelio, per krūmingąjį 
šlaitą; prieiti juo prie pat šeimininkų 
sodo, o sodo takeliu nepas t e b ė t i e m s 
įsmukti pas mus. Tuo takeliu dažnai at
silankydavo J. Kubickis. Darbininkai ir 
šiaip gyventojai jį žinojo kaip bolševiką 
ir greit pažindavo, todėl jis stengdavosi 
ateiti nepastebėtas. Tuo keliu dažnai 
naudodavosi ir Karolis Didžiulis. Jis 
būdavo labai atsargus, nes didelis ūgis 
gerokai jam kenkdavo: jį iš tolo galėda
vo pastebėti sekliai.

Šlaite už šeimininkų sodo įkūrėme sa
vo darbo “kabinetus,” t. y., ten buvo pa
skirtos vietos, kur susitikdavome su kom
jaunuoliais. Buvo taipgi nurodyta vieta, 
kur Karolis Požėla pasimatydavo su 
draugais iš Kauno. Iš ten buvo toli ma
tyti, kas eina keliu. Iš kitos pusės, pa
čioje kalno viršūnėje, bangavo rugių lau- 
i<ai.

Kalno papėdėje augo labai kvepiančios 
žibutės. Eidama pažiūrėti, ar nėra kas 
atėjęs į pasimatymo vietą, aš jų parau
davau su šaknimis, paskui įmerkdavau 
į gilią lėkštę. Kai kada rasdavau raštelį. 
Stengdavausi saugoti Karolį, kad mažiau 
rodytsi mieste. Kita susitikimų vieta 
buvo kapinėse, dar toliau už mūsų buto. 
Pro savo kambario langą matydavome, 
kas eina keliu. Praėjus draugui į pasi
matymo vietą, patraukdavom ir mes į 
kapines. Taip susitvarkėm, kad Karolis 
ištisas sava’tes nesirodydavo mieste.

Juozas Greifenbergeris taipgi išsikėlė 
į kitą butą. Apsigyveno jis Žemaičių gat
vėje, tarpe didelių sodų, šeimininkei 
sakėsi dirbąs kažkokioj ministerijoj. 
Kiekvieną dieną jis išeidavo į “ministe
riją” — pas mus į Neries pakrantę,- kur 
jie su Karoliu dirbo.

Man dažnai reikėdavo nueiti į miestą, 
nes reikėdavo rūpintis valgiu. Produk
tus pirkdavau Ukmergės plente, o grįž
dama apžiūrėdavai visas susitikimo vie
tas. Jei rasdavau ką nors laukiantį, su
sitardavau, kur ir kurą valanda turi at- 
eiti.

(Bus daugiau)

Saviesiems
(Moiscjevo Ansambli išlydėjus) 

Ilgą kelią iki pergalės dienų 
Eilėse mes nuskriaustųjų ėjom. 
Valią grūdino daug žygių kruvinų 
Amžiais laukiamos dienos nešėjams’

Siekiame planetų, raižome dausas, 
Taiką nešam anglui ir arabui.— 
Mėgstame mes audrą ir žaibų varsas, 
Bet nesilenkiąm auksiniam stabui.

Dirbam sau, įr dainos lydi visada, 
Mūsų šoky svaigulingas ūpas ... 
Jei pamylime, jei mylime kada— 
Išbučiuojame akis ir lūpas.

Audra Audronis
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Kelione į Pittsburghą
Binghamton, N. Y.—Lie

pos 4 diena. Vidunaktis. 
Lietus palengva lynoja, 
žmonės dar vis vaikštinėja 
gatvėmis, nekreipdami dė
mesio, kad jau vėlus laikas.

Jau pirma valanda ryto, 
jau laikas pradėti kelionę į 
LLD Suvažiavimą ir LDS 
13-ąjį Seimą, nes 1:45 vai. 
ryte busas paliks Bingh'am- 
teną. Pribuvus į Greyhound 

; busų stotį dairausi, kur 
i yra mano sankeleivės drau- 
ges: P. Jasilioniene, A. Že
maitienė, A. Maldaikienė ir 
J. K. Navalinskienė, bet jų 
nematyti. Manau sau, gal 
jos nusitarė važiuoti sekan
čiu busu. O laikas eina 
prie pabaigos. Dar kelios 
minutės prabėgo—ir mano 
draugės jau čia. Už kelių 
minučių, ve, penkios Bing- 
hamtono LLD ir LDS kuo
pų atstovės leidžiasi į ke
lionę — į seimus, kur bus 
svarstomi svarbūs mūsų 
brangių organizacijų reika
lai. Mano draugių sankc- 
leivių ūpas jiakilęs, ant vei
dų matyti maloni šypsena, 
reiškia, kad visos supranta
me svarbų kelionės tikslą.

Kadangi buvo vidunaktis, 
tai išlaukiu vaizdų nebuvo 
galima matyti. Lietus dar 
vis palengva lynoja, o bu
sas daro savo kelionę, bėga 
greitai, lyg norėdamas iš
bėgti iš naktinės tamsos.

Pirmutinis poilsio sustoji
mas buvo Scranton, Pa. Ir 
štai musę delegačių skai
čius pasidaugino: prie mūs 
prisidėjo Julia Grūšelionis, 
taipgi važiuojanti į LDS 
13-ąjį Seimą.

Štai, ve, pradeda švisti ir 
lietus sustojo lijęs. M-es, 
pasitrynę mieguistas akis, 
pradėjome žiūrėti į gražius 
gam to vaizdži us. Pu i kūmas 
neapsakomas. Kiek ten tų 
kalnų-kalnelių, gamtos taip 
gražiai aprėdytų, tik ir 
traukia prie savęs. Ir mes 
nutraukiame asmen i š k u s 
pasikalbėjimus ir valandė
lei paskęstame gamtos vaiz
duose. O kelias, j

Seke diskusijos svarbiais 
o r g a n i zacijos reikalais. 
Diskusijose dalyvavo eilė 
draugų, kurių mintis suko
si vien tik apie organizaci
jos reikalus be jokių užme- 
tinėjimų, nes visi suprato
me, kad organizacija yra 
vedama geroje tvarkoje ir 
visi to trokštame jos atei- 
t i e s gyvenime. Baigiant 
suvažiavimą, kalbas pasa
kė vietiniai veikėjai, kurie 
rūpinosi suvažiavimo ruo
šimu, linkėdami organiza
cijai ilgo laimingo gyveni
mo. Suvažiavimą uždarė 
pirmininkas J. Žebrys 6:30 
vai. vak. Delegatai ir sve
čiai skirstėsi pakilusiu ūpu 
ir geroje nuotaikoje dar
buotis organizacijos atei
čiai.

Mūsų gaspadorius P. 
i mus va- 

i _ , nes laukia
Pjgč S. Karsokienė iš- daugiau delegatų bei svečių

Namas didelis, švariai už
laikomas, yra keli dideli 
kambariai susirinkimams, 
vietos daug.

Žinodamos, kad mes dar 
tikrai gyvenimo vietos ne
turime, pradėjome rūpintis, 
kad suradus ją. Atsisveiki
nę ir padėkoję draugams 
Viktorevičiams už jų tokį 
draugišką ir malonų mūs 
priėmimą, kuris pasiliks il
goje atmintyje, važiuosime 
toliau.

J. K .Navalinskienė ir A. 
Maldaikienė pasilieka nak
vynei pas dd. Viktorevi- 
čius, o mes — J. Grūšelio- 
nis, P. Jasilionienė, A. Že
maitienė ir šių žodžių au
torė — važiuojame pas dd. i 
P. 'S. Karsokus, kur mums1 Karsokaš ragina 
buvo žadėta gyvenimui vie-* «iuoti namo 
ta. - ~ ’ * - - ,/J
eina iš gražios stubos mūsl^j LDS 13-ijo Seimo, 
pasitikti. Jos maloni veido ’ Sugrįžę namo radome 
išraiška rodo, kad ji susi-! svečius - d-e legatus: J. 
eina su savo tikromis ir iL; Krasnicką, W. Karson ir 0- 
gai nematytomis dukteri- nutę Rodgers. Visi iš Cle- 
mis. Bučiuoja, sveikina vi-' Velando. O drg. S. Karso- 
sas ir širdingai kviečia vi-; jęjene taip rūpestingai lam 
dun ir prašo, kad butumem visų, prirengusi ska- 
kaip namie. _ i niausią vakarienę. Vėl val-

Taip prasidėjo trumpas.gjai, gėrimai, naujos pažin
ai ūsų gyvenimas Pittsbur-i įyS ir draugiški pasikalbė- 
ghe, gražioje miesto dalyje!jimai< Po tų visu smagu- 
ir maloniame gražiai įreng-Į mų važiuojame i LDS 
tame dd. Karsokų name. ■ 160-os kuopos klubą. Ten 
Čia vėl vaišės, valgiai,i susitikome atvykusius dele- 
draugiški pasikalbėjimai, • g-atus iš kitur ir daug vie- 
dainos —- malonus 1 a i k o, tinių draugų. Ten susipaži- 
praleidimas iki vėlos nak
ties.

Liepos 6-tą d. Lietuvių 
Literatūros Draugijos

Suvažiavimas
Sekmadienis, ' liepos 6-a 

! diena. Rytas malonus, gra-!
žj UI S y '___ — ------------

spindulėliais sveikina, 
čiuoja, gaivina visus gyvo-įį^sV uiaugi s k u rn a . 
sios gamtos sutvėrimus. O |! ^aiP lr visas vaka- 
čia LLD—garbingos apšvie-j 
tos organizacijos—tvėrėjai, I 
veikėiai. pi

kvietė LDS Centro pirmi
ninką Joną Gasiūną, kuris 
oficialiai atidarė LD£> 
13-ąjį Seimą, pakviesdamas 
solistą Julių Krasnicką su- ' 
giedoti Amerikos ir Lietu
vos himnus, o jam akoih- 
panavo vietinė jauna lietu- > 
vaite M. Aglinskaitė. Po to 
sekė įvairių reikalingų ko
misijų išrinkimas ir eilės 
veikėjų trumpi sveikinimai. 
Seimo pirmininku išrinktas 
J. Kunca, jo pagelbininku « 
J. Grybas, o sekr. J. Siur
ba. Seka Centro Valdybos 
raportai. Visų Centro Val
dybos narių raportai buvo 
įdomūs, aiškiai pažymėti 
visi svarbūs darbai ir labai 
sklandžiai perduoti šio sei- - 
mo dalviams. 
mėm
me tokius sugabius drau 
gus 
jai.
Jonas Gasiūnas tam darbui
gana gerai tinka. Jo, kaip 

‘ (Tąsa 5-tame puslapyje)

Mes turėtu- 
džiaugtis, kad turi- 7

vadovauti organizaci-
Norisi pastebėti, kad

PHILADELPHIA, PA.

PASINUOMOKITE
IŠMINTINGI ŽMONĖS k

ATSILANKYKITE IR 
PALYGINKITE!

JEFFERSON MANOR
Sodas Viduryje Miesto
Patogumai, 1-2-3 Rūmų

nom-e su minėtos kuopos 
pirmininku Ed. Norkumi.

i Jaunas, malonus žmogus, 
i Daug darbavosi tą vakarą.
Kiekvienas jo pasijudini- 

I mas, p a t a r n avimas sve
čiams buvo draugiškas, ma- 

saulutė savo skaisčiais | įonu^ šii dingas. Ačių
bu Humbs, drauge Norkau, uz 

Jjūsų tokį draugiškumą.

kaip kokia bei ,svečiU 
gelsvos spalvos juosta, trau- . LLF 
kia artyn ir artyn prie ke- Petrikienė,
1 ionės galo. Dar pora susto
jimų poilsiui, bet dėl vietos 

i stokos juos apleidžiu.
Jau ir Pittsburg he
Štai ir Pittsburghas. 

Miestas didelis, žmonių ju
dėjimas, kaip upėje vanduo 
banguoja. Miesto išvaizda 
graži. Namai paskendę me
džiuose, kas sudaro puikų 
gamtišką vaizdą. Bušų sto
tyje žmonių 
grūdę. Na, ir 
mes, kaip ir 
Vienok 
prieina prie 
Iš išvaizdos, 
lietuvis. Taip ir buvo. Tai 
buvo drg. Viktorevičius, 
kuris atvyko mūs pasitikti.. 
Malonu buvo susitikti ir su
eiti į pirmą pažintį su drg. 
Viktoravičium. Pas i ė m ę 
porą taxių, važiuojame to
liau. Tai ir namai. Išeina 
d-gė Viktorevičienė mūs 
pasitikti ir su malonia šyp
sena ant veido kviečia muš 
vidun. Stuba gražioje vie
toje • ir labai skoningai 
įrengta. Visi daiktai turi 
savo vietas.

Pirmas minėtų draugų 
sutikimas buvo draugingas 
ir malonus. Jie mus pri
ėmė kaip artimiausius savo 
draugus bei gimines. Pri
rengti skaniausi pietūs su 
įvairiais skaniais gėrimais.

Tai taip ir prasidėjo mū
sų malonus gyvenimas pas 
pittsburghiečius. Pasival- 
gę karališkus pietus, nuė
jome pamatyti Lietuvių 
Mokslo Draugijos namo. 
Ten yra ir klubas įrengtas.

pilnai prisi
mes dairo- 

kur eisime, 
tą pačią minutę 

mūs žmogus, 
rodosi, būtų

ras gražioje, linksmoje 
draugystėje.

VkJ V I \_z X V/J <. V *- j |j

eri jos patriotai Liepos 7-ta diena, LDS 
renkasi į sevtainę, kur 
įvyks jos visuotinis suva
žiavimas. Tarp daugumos 
man nepažįstamų delegatų 

yra ir pir-

K. Depsas, A. 
Bimba, V. Andrulis, J. D. 
Bendokaitis, G. Montvila, 
Mažukna, Urmanienė, J. 
Žebrys, J. Kunca, J. Gry
bas ir daug kitų draugų ir 
draugių, kurių visų čia ne
galima suminėti. o

LLD suvažiavimas atsi
darė su trumpais draugų 
sevikinimais, nes buvo tau
pomas laikas dėl svarbių 
reikalų diskusijoms. Po iš
rinkimo reikalingų įvairių 
komisijų, sekė Centro Ko
miteto raportai. Pirmiau
siai Centro Komiteto pir
mininkė drg. K. Petrikienė 
davė savo raportą. Jos skai
tytas raportas iš 8 metų 
LLD veiklos buvo ilgas, 
nuoseklus ir gražiai, aiš
kiai pasakytas.- Ji labai 
gražioje formoje aiškino 
organizacijos pergyventus 
sunkius nesmagumus, ku
rie slėgė organizaciją per 
kelerius metus, ir kovas 
tiems nesmagumams pra
šalinti. Ir tik sunkus nenu
ilstantis darbas buvo tų vi
sų sunkumų nugalėtojas. 
Sekretorius K. Depsas pa
pildė raportą aiškiai pa
brėždamas, kad ši mūsų or
ganizacija ir narių skaičiu
mi ir finansais dar gerai 
stovi. Nors LLD aktyvesnę 
veiklą reakcija buvo su- 
.trukdžius, bet ji vėl atgyja.

“Šviesos” redaktorius A. 
Bimba irgi davė įdomų ra
portą. Išreikšdamas mintį, 
kad apart kitokių sunku
mų, “šviesai” bendradar
bių yra. nedaug, ragino ga
linčius rašyti, bendradar
biauti “Šviesai.”

Seimo pradžia
Pirmadienis, liepos 7-a d. 

jViešbutin Fort Pitt, Pitts- 
burghe, renkasi LDS 13-ojo 
Seimo delegatai. Susitikę 
pažįstamus sveikinasi, reiš
kia malonius linkę j i m u s 
vieni kitiems ir šnekučiuo
jasi apie dienos įvykius. 
Man taipgi buvo proga su
sitikti malonius draugus ir 
pas i dalinti mintimis su 

T. Kaškiaučius, W.
Centro Valdybos 
J. Gasiūnas, J.

Visi malonūs,

jais:
Skodis; 
nariai: 
Siurba, Dr. 
daug kitų,
linksmi. Jųjų veidų išraiš
ka rodo, kad mūsų garbin
ga organizacija nugalėjo 
visus sunkumus, kurie slė
gė ją per kelius pastaruo
sius metus.

Juozas Mažeika po trum
pos įžanginės kalbos perlei
do į kalbėtojo vietą J. K. 
Mažukną, kuris pasevikino 
susirinkusius į seimą visų 
vietinių LDS veikėjų ir ei
linių narių vardu ir pa-

kostumerskai 
rupius geleži- 
dažytos sienos.

DABAR IŠNUOMOJAMI
Nuo $55 «

Taipgi Paskiri Eilėse Namai 
(6 rūmų su skiepais) 

Puikios virtuvės 
su beržinėmis šėputėmis. 
Spalvotos Tile Maudynės 

įrengimai CRANE, 
padabinti, iškaitant 
nius laiptus, šviesiai 
Screens ištisai namo.

AIR CONDITION 
GAUNAMA

ovm, tobl* tonga

Akrai ploto parkinimui ir žaislams 
Dabar Priimamos Aplikacijos 

3 minuitės nuo City Hali 
Išfornišiuotas Modelis 

Dabar Rodomas .
IŠNUOMAVIMO OFISAS;

1020 Jefferson Street 
Kasdien, šeštad. ir Sekmad.

PO. 3-7579 PI. 3-7315

y

į

ATLANTIC CITY, N. J.
Norintieji vietos atostogoms ar 

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

P. & B. NAVALINSKAI
8 South Congress Avė.

Atlantic City, N. J.

(76-80)
I

t

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

NAMŲ SAVININKAMS
Pcntiname namus iš lauko ii 
vidaus; apkalame šingeliais/j 
sutaisome pijazus ir dengia
me

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

bei taisome stogus.
Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS 

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576

Lietu vi škai-angliškas 
Angliškai-! ietuviškas



BOSTON, MASS
Didesnis mažesnį ėda

Gal ne geriau ir kitose 
vietovėse kaip kad Bostono 
ir jo apylinkėse — čia tiek 
priviso radijo stočių, kad 
iš mažesniųjų leidžiamų 
programų jau negalima iš-

o reikalui esant jis už $5 
pailginamas dar dvejiems 
metams.

Kam ir kur važiuojant

Amerikos Valstijų 
čiams į daugelį šalių

skirti, nes didžiosios radijo darant žygį į bile kurią
stotys, būdamos mažai skir- 
tingesniuose kilociklių nu
meriuose, nustelbia mažą
sias. Klausa191 lietuviškas 
radijo programas kartu 
girdime dar bent po dvi 
svetimas, o kai kada, orui 
esant prastam, nei vienos 
neglima suprasti. Teko pa
tirti, kad Bostone didžio
sios praturtę jusios radijo 
stotys ant tiek suameriko- 
nėjo, kad mažesnių tautų, 
o gal ir visų neangliškųjų įjL"

Lawrence, Mass.
Įvairios žinios

Methuen mieste, Music 
Hall, yra istoriniai

HARRIMANAS IR 
KELIAS NO. 17

Parksville, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Harrimanas atidarė 
naują vieškelio dalį tarpe 
Ferndale ir Parksville, kuri 
sudaro 8 mylias ilgio. Tai vis 
gerinimas kelio No. 17. 
Naujas vieškelis eina pro 
miestelius, jo nutiesimas 
kainavo $6,300,000.

lydėjo ir kiti pittsburghie- 
čiai.

Buvo labai malonu susi
tikti draugę Onutę Remei
kiene, ilgametę Chicagos 
gyventoją, daug ten dirbu
sią organizacijose ir “Vil
nies” platinime, o dabar 
persikėlusią gyevnti į Pitts- 
burghą. Prisiminėme tuos 
laikus, kada d-gė O. Remei
kienė ir aš įdėjome nesu
skaitytų darbo valandų į 
mūsų organizacijas, susi- 

• r i ūkimus, prirašinūdam o s 
v. . . . naujus narius į mūsų orga

ne gražioje nuotaikoje nizacijas ir platind a m o s

Kelione į Pittsburghą
(Tąsa iš ketvirto pusi.) i Seime kijo diskusijos dėl 

pirmininko, j busimojo 14-jo LDS Seimo 
, Gautas Philadelphi-j 

už save. Taipgi ir Jonas įjos miesto majoro, prekybos!
ir ten duoda kon- Siurba sekretoriaus darbą | buto ir kitų įstaigų pakvie-! 

groja tais vargo-1 puikiai atlieka. Jo pateik-! timas 1960 metų seimą lai-j 
ti raportai ir visi paaiški-! kyti Philadelphijoje. Dau- 
nimai organizacijos reika-! guma delegatų pasisakė už 
luose buvo aiškūs ir kiek-į Philadelphiją. čia norisi! 
vienam delegatui buvo su-1 priminti, kad ir mano mies-' 
prantami. i tas Binghamtonas buvo pa-i

Pirmadienio vakare. Di-įdėtas ant nominacijų sąra-! 
delis širdingas ačiū pri-’šo. LDS 13-asis Seimas pa-1 
klauso LDS 142-rai kuopai,! sibaioė 
jos komitetui ir visiems na-i ji* delegatai nukilusiu finu i, *• - 1 j m '•rimus kurie su ins niurni-!-- uc.ie.^dtdl Irusiu upu. brangią musų spaudą. Tai
J, ’ / Jr J." V*. . i eJo pietų. ; buvo prieš 36 metus, nes

Pasitarimas 1922 m. apleidau Chica-
Seimams pasibaigus, Ii- gą ir nuo to laiko su d-ge 

ko daug laiko iki banketo. O. Remeikiene iki šiol ne- 
Tad 

} delega-1 šis susitikimas buvo links
mai ir sevčiai susitarė susi-jnias ir malonus, bet atsi- 
I rinkti pasitarimui 
' svarbius reikalus
i Susirinko gana daug drau- 
l gų. Pirmininkaujant Ž-e- 
[.... imtasi apkalbėti
keli klausimai, bet pradėjus

....... , _______ dideli organizacijos
vargonai. Kartą Į metus iš atlikti darbai kalba patys i vietos.

• 1» • i • Tiri -i 1 » I ZA/1) ZV Ivisos šalies organis.tai su
važiuoja ir 
cerius 
nais.

Rugpjūčio 1 d. prasidėjo 
tie koncertai ir tęsis per 
dvi savaites. Pradžia 3:30 
popiet. Patartina nueiti ir 
pasiklausyti. Po to vargo- 

vartojami 
metus laiko.

valstybę geriau atsiklausti 
jos konsulo, ar jie įsileidžia

P i visus JAV piliečius be vi
zos. Turistu i Tarybų Są
jungą važiuojant ima apie Inai nebus 
6 savaites laiko vizos išga
vimui, o be jos jie nieko ne-' 

,i važiuojanti 
ar kitokioms pradėjo 71-ius metus, 

žinau, jie jis savęs nepriskaito 
greičiau. |.pasenusių, priklauso orga- 

svarbu gauti j nizacijose, dažnai būna

Vincas Kralikauskas

de)

per

jau 
Bet 
prie

programų nebenori priimti. 
Kodėl taip daroma, spėlio
ti visaip galima.

delegacijoms
| grupėms, kiek a
parūpina
Pirmiausia
pasą, o vėliau rūpintis ki-1 Maple parke, pirmininkau-

! ja tūloms organizocijoms.
ai Linkiu jam daug sveikatos

' ir energijos veikime.

keliones reikalais.

i Pittston, Pa.
Liepos 10-tą likosi palai- 

! dotas Jurgis Milikevičius 
’! kuris per daug metų uvve-

ninku d. V. Sherbinu prieš-! 
akyje priėmė LDS delega-1 
tus su dideliu malonumu ir; 
didelėmis iškilmėmis 
name-klubė. vaiši no 
niais valgiais apie 
delega t ų-svečių.

Pasivaišini me, apart drau 
giškų pasikalbėjimų, skani 
bėjo dainos, muzika, šokiai.! 
Tos visos vaišes, visas va-!

savo! ~ . .H .x..sl<a_ j Kuomet organizacijų virsi-j buvome susitikusios, 
ninkai posėdžiavo,

apie i sevikinimas — liūdnas, 
abelnai. i graudus.

APIE PARALYŽIAUS 
LIGAS

Washingtonas. — Vaikų 
paralyžiaus liga, pradėjus 
čiepyti, yra sumažėjus 50 
procentų. Bėgyje mėnesio 
ir pusės yra 913 susirgimų, 
o pirm čiejimo per tokį pat 
laiką buvo 1,979.

Iš Londono praneša, kad 
250,000 čiepų . panaudojo 
Afrikoje ir tas davė gerų 
rezultatų

L.L.D. svarbesnieji 
nutarimai

Suvažiavime liepos 6-ą 
Pittsburgh© LLD delegatai, 

• apart kitu draugijos veiklai,.. TV , x T u- ii , j • l h Pirtstono. svarbiu klausimu, daugiau-• • i i Velionis is Lietuvos pae-sia dėmesio kreipe i sekan- .... . . n -i n- 4. • )o is buvusios Suvalkų re-ciuosius du. Pirmas ne taip I < . r, . _ i• . -i i ! dybos, Prienų apylinkes, ijau ankstyvas reikalas vrai./ o - v r- r1 / • i Nauiu Bagrenu kaimo. Ii1960 metams primosimas Į . U. ® v: .. ... ; Amerika atvažiavomedžiagos is pažangiečiu > ' .VJ. .1-4. • n-i ’ Daug metu išdirbolietuviu veiklos del propo-i. L. i.i t a zemeie, prie anglienuojamosa knygos. Į Ame- ■’ ’ 1 
Tikos lietuvių istoriją ma-i 
noma sutalpinti, nors su-l 
trauktoj formoj, visų asine-' 
nų, atsižymėjusių darbiniu-i 
kiškose prieš išnaudotojus 
kovose, apybraižas. Kad 
laiku tą darbą pradėjus, 
manau, knygų leidimo ko
misija ((LLD CK) patieks 
medžiagos rinkimui planą: 
kokią medžiagą centras tu
ri, kokia, iš kokiu asmenų 7 C- r V V
ir kaip ją renkant reikia 
surašyti. Tai yra garbingas 
sumanymas nors trumpais Į 
bruožais įamžinti į istorinę1 
&nygą kiekvieno progresy- 
vio lietuvio darbus toms or
ganizacijoms, kurios 
prisidėjusios prie 1 
žmonijos labo. i jjep0S 15-tą Pittstone, po i

Antras dalykas yra dauglilgos ligos, mirė Antanas! -- ------------ : „ x: i _i ....
mas delegacijos T. Lietu
von. Šiuo klausimu reika
linga susirūpinti dabar, nes 
ir taip mes jau tame reika
le atsilikę nuo kitose šalyse 
gyvenančios liet u v i š k o s

| no Inkerman miestely neto-1 vyras.

Liepos 27 d. Maple parke 
_ i turėjome svečių. Iš Phila- 

delphijos atvyko Jeronimas 
_ Bulauka, jo dukra ir

. Jeronimas atlanue 
sovo broli Domininką. Bu- 
lauką’ ir jo žmoną, 
lauka seniau gyveno 
rence ir daug veikė.

Labai buvo smagu 
kalbėti siu jo dukra,

giliai •' 
Mirė i1

Sveikas būdamas 
i dalyvaut laisvuose 
m uos e, taipgi buvo 
skaitytojas, ją skaitė iki 
pat mirties.

Buvo gana draugiškas.
Liko dvi dukterys, kurios 

yra vedusios, taipgi apie 10 
anūkėliai ilgai tave minės.

Ilsėkis, .drauge, atlikęs 
savo kelionę, o dukterys ir' 
anūkėliai ilbai tave minės.'

Taigi retinusi senoji kar-| 
' ta. Už kelerių metų mažai 
; rasime pažįstamų...

Tie, kurie dar gyvi, ma-1 
žai matosi sveikų. Vieni 
jau su lazdukėmis, kiti šiaip 

kovu *dėli^ra kankinami kitokių ligų.

suėji- 
La išveš

karo malonumas, malonus- niaĮclui,
■ 1

- ■ ~ L- hn spaudos ir abelnai apšvie-
. • t Lin o \ t C IčT’llo '/Lt“ ii* t • • • ’ 1

*1()? vo nemokamas? Jūsų, drau-! ^os klasimą, i-------- -----
A 1 r k 7

draugiškas patarnav i m a s 
delegatams ir

J. Bu-
Law-

kuri i

toja ir lietuviškai skaito. 
Buvo labai malonu su jais 
susitikti ir pasikalbėti. Lin
kime jiems daug laimių.

S. Penkauskas

Brockton, Mass.
Įvairios žinios 

■on Savalionis nukrito

Jis priklausė prie Lietuvių 
Piliečių Klubo ir Šv. Roko 
Draugijos. Buvo palaidotas 

"! Melrose kapinėse. Patarna- 
i v o graborius Yakavoms.

Velionis paliko nuliūdime 
dukra Stella, žentą ir anti
ką, gyvenančius Brocktone, 
taipgi dvi seseris, .Viktori- 

is ir 
kurios

! ją bure 
Karnilla, 
Lawrence, Mass.

ankstyvesnis — pasi u n t i-; Stankus.
Amerikoj išgyveno 50 

metų. Per keletą paskutinių 
metų sirgo, kankino “mai
nų” anglies dulkės. Jis visą 
laiką dirbo prie anglies.

Sveikas būdamas pre^u- 
emigracijos. Pora metų at-I meravo Laisvę, jo moteris 
gal iš Pietų Amerikos tokia jam paskaitydavo, bet pa-' 
delegacija, o pereitais (19571 skutimais keleriais 
m.) iš Kanados lankėsi Lie- jau neprenumeravo... 
tuvoje. Be atidėliojimo mes ’ A. Stankus iš Lietuvos 
turime surinkti grupę no- paėjo nuo Šiaulių, Kuršėnų 
rinčių aplankyti mūsų tėvų į miestelio. Išgyveno netoli 
žemę asmenų. O tokių, ku- 80 metų. Išaugino porą sū- 

^2’ie negailės praleisti kelio- nų ir porą dukterų, kurie | 
nes lėšų padengimui saują yra vedę. Likusiai jo mote-

I dolerių, manau, turėtų at-Iriai ir šeimai linkime nusi- 
wsirasti. raminimo Jioje liūdesio va-

Kol kas tikslių tuo reika- landoje, 
lu nurodymų spaudoje ne
mačiau, o nekeliavusieji ne-. 
žino nei iš kurio galo pra
dėti, nekurie net neatskiria 
paso nuo vizos. Pasas kai
nuoja dešimt dolerių ir iš
duodamas dvejiem metams. 
Norint pasą gauti, reikia 
nueiti į pasų davimo įstai
gą (jos yra visuose did- 

. miesčiuose), kurios adresą 
galima rasti telefono kny
goje. Ten gavus blanką, ją 
išpildyti ir, žinoma, su $10 
suma paduoti tarnautojui, 
kuris pasiunčia į Washing- 
toną. Jei viskas tvarkoje, 
pasas gaunamas į porą sa
vaičių. Tą atlikus, pirmas 
žingsnys būtų padarytas; 
o jei šiais metais ir nesuspė
tų su delegacijos siuntimu, 
h^tgi pasas neprapultų, net 
cUr 1960 metų pavasarį su 
juo būtų galima išvažiuoti,

kitiems klau
simams neliko laiko.

Drg. V. Andrulis pateikė 
platoką diskusijoms įvadą, 
kuriame apibūdinta, kas 
iki šiol kenkė mūsų judėji
mui, ir po pasikeitusios pa
dėties nurodymų J 
daugelis draugui dalyvių, 

j Visų bendras supratimas 
Svarsto organi- D)UV0> ka^ sPaucla Yra nepa-

gai, LDS 142-os kuopos na
riai, malonus prisiminimas 
pasiliks ilgoje atmintyje. 
Ačiū jums už tai.

Antradienis, liepos 8 d 
I LDS Seimo eiga tęsias 
gražiai. Visi delegatai da 
lyvauja sesijoje, malonioji 
nuotaikoje iš po vakarykš 
čiu vaišiu.
zacijos reikalus draugiškai, 
ramiai ir nuosekliai.
jaučiamės, kad esame vie
nos šeimos nariai, kuri val
do arti pusantro milijono 
dolerių turto, tai mūsų gar- 

ibinga LDS organizacija.
Sesijoms užsidarius, dele
gatai ruošiasi į ė . . ..
viešbučio valgyklos kamba
rį. Po vakarienės LDS sei-. - i “ 
mo rengimo komisijos pir-itose cliaugų

Visi
vaduojama ne tik mūsų iš
eivijai šviesti, o ir organi
zacijoms palaikyti ir stiprin
ti priemonė. Buvo daug ge
rų minčių bei pasiūlymų 
pateikta, būtent: sugrįžus 
namo susišaukti sueigą ir 
suplanuoti sisteming-e s n į

Reiškiu širdingiausią pa
dėką LDS 8-os apskrities 
valdybai ir LDS seimo ren
gimo komisijai už jūsų taip 
dideli ir brangų pasitarna- 
vimą ir draugiškumą. LDS 
142-osios ir 160-osios kuo
pų valdyboms ir visiems 
nariams — už jūsų drau
gišką, malonų priėmimą ir 
gausų vaišinimą. Taipgi 
ačiū dd. P. S. Karsokams už 

kalbėjo tėvišką priėmimą nakvynei 
ir visiems p i 11 s b urghie- 
jiams už visokį patarnavi
mą, kuris pasilieka ilgoje 
atmintyje. Anna Welhis

Pekinas. — Kinija padi
dino aliejaus įvežimą iš Ta
rybų Sąjungos.

Varšuva. — Vyriausybė
Washingtonas. — Žem

dirbystės departmentas ti
kisi, kad šiemet bus suimta 
1,240,000,000 bušelių kvie
čiu, v

Washingtonas. — Didelio 
apsiginklavimo .šalininkai 
jau kalba apie $60,000,000,- 
000 metinėms gynybos iš
laidoms.

Worcester Mass

Domicėlę ■ 
gyvenai

Liepos 20 d. mirė Ed- 
! mond Yurgeliun, 41 metų 
Į amžiaus, buvęs broektonie- 

• ! tis. Gyveno Glen Rock, N.

metais

raminimo Aloje liūdesio va-

Teko patirt, jog A. Že
maitis serga, buvo ligoninė
je, operacijai. Taipgi serga 
ir kitas Laisvės skaityto
jas, A. Kalazevičius.
bėdos su kojomis, be lazdu-

Turi

vę prenumeratą sumokės, 
kai išgalės.

Pittstonietis A. V.

pranešė -valstiečiams, kad 
jie šiemet dar turės .prista
tyti javų nustatytą 
valdžiai.

kiekį

Varšuva. — Trokui 
kūlus su traukiniu 14 
nių žuvo ir 35 buvo sužeis
ti.

susi- 
žmo-

Maskva. — Afganistanas 
ir Tarybų Sąjunga pasira
šė prekybos sutartį.
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J., dirbo Western Electric 
Kompanijai. Paliko nuliūdi
me žmoną Steponę Stetkus, 

i vaikus Rodger ir Lindą, ir 
savo tėvus Mr. ir Mrs. Kas- 
tantin. Yurgeliūnųs, čionai 

į gerai žinomus kaipo ap- 
draudos (insurance) agen
tus, taipgi du brolius: 
Francis yra Italijoje, o Al
bert — Waterbury, Conn.

Dienraščio Vilnies, fondui 
sukelta $25. Pasidarbavo 
K. Čereškienė ir George 
Shimaitis. Vilnies pikniko 
tikietų išplatinta dvi seri
jos, jų platinime pasidarba
vo G. Shimaitis.

Nežinome, ar Vilnis šie
met išleis kalendorių? Jo
kių pranešimų tuo reikalu 
dar nematėme.

Padėka
Pranešu visiems, kurie 

mane už jau tėte ligoje, kada 
buvau patekęs į ligoninę, 
kad jau esu pilnai pasvei
kęs. Ir vėl galiu darbuotis 
darbo žmonių gerovei.

Širdingai dėkavoju vi
siems už simpatiją, atjauti
mą, prisiųstus atvirukus ir 
laiškus į ligoninę ir namus. 
Dėkui Laisvės redakcijai ir 
admin, už užuojautą.

Ačiuoju Bridge water, 
Mass., Lietuvių Darb. Koo
peratyvui, jo viršininkams 

7 ir direktoriams už kaselį 
vaisių. Širdingiausiai vi
siems ačiū, to niekados ne-

Fort Pitt sPauc^os platinimo darbą ir 
didesnę savo kolonijų veik
lą. Šioje sueigoje išreikš- 

j mintyse buvo 
mininkas d. J. K. Mažukna ^a^ma mat.yti dilelis say°! 
pakvieė d. K. Petrikiene spauda susiiūpjmmas. Dis-Į 
jiirmininkauti. Pirmiausia' JvUSJ.i°į nusitęsė iki pat va-Į 
LDS prezidentas J. Gasiū- karienes’ I
nas išdalino dovanas (če- Dar vienos vaišės 
kius) LDS vajaus darbuo-l Trečiadienio 

| tojams už pasidarbavimą kią delegatų 
Į gavime naujų narių. LDS i puotą surengė 
I sekretorius J. Siurba kalbė- name 160-oji kuopa. Čia 
'jo apie patį Seimą ir jo ta-; LDS 160-oji kuopa pateikė 
rimus, kaip sėkmingiau! skanią ant išpuoštų stalų 
būtų pravesti juos gyveni-: vakarienę. Tai buvo aukš- 
man. Kalbėjo ir kiti dar- ! to pobūdžio banketas. Pri- 
buotojai. • .i sisotinus skaniais valgiais

Po kalbų turėjome progą! ir gėrimais, girdėjome kal- 
klausytis dainų. Meninę bu, dainų ir matėme filmų, 
programos dalį atliko Ju- Viena apie Bowling Turna- 
lius Krasnickas sudainuo- mentą * 
damas kelias dainas, akom- 1957 m. Kanados ____
panuojant M. Aglinskaitei. delegacijos kelionės po Lie- 
Vėliau susidarė trio: T. tuvą.
Kaškiaučius, J. Grybas ir j Filmų programai pasibai- 
P. Grabauskas. O paskui!gus, drg. J. K. Mažukna 
prie jų prisidėjo ir J. Kras- į pasakė labai įspūdingą kal- 
nickas. Jų gražios dainos I bą, kuri buvo taikoma LDS 
skambėjo iki vėlumos. Po H 3-ojo Seimo užbaigimui, 
tos malonios nuotaikos de- Apdairių delegatų tarpe ki- 
legatai skirstėsi į namus su lo mintis vakarą 
pilnu pasitenkinimu kaip! 
seimu, taip ir vakaro pro-1 Drg. Mažuknai 
grama.

Trečiadienis, liepos 9 d. 
Paskutinė LDS 13-ojo Sei
mo sesija. Seimas prasidė
jo punktuališkai. Delega
tai visi dalyvauja. Seimo 
dienotvarkė eina prie pa
baigos. Tenka pastebėti, 
kad šioje sesijoje daugiau
sia laiko pašvęsta diskusi
joms apie LDS stiprinimą 
naujais nariais. Buvo iš
reikšta įdomiu minčių. Ma- ' ” *■ 
n a u, jos visos suglaustos 
Seimo priimtoje rezoliuci
joje, be abejo, bus paskelb
tos organe “Tiesoje.” Sei
mas nutarė daryti viską, 
kas tik galima, atgaivini
mui angliškai kalb ančių 
kuopų, kurių kadaise buvo 
apie 13, o beliko tik 3.

Aido Choro Piknikas

vakare pui- 
išleistuvėms
nuosavame

Chicago j e, kita iš 
lietuviu

užmiršiu! Jūsų simpatija ir 
užjautimas pagelbėjo nuga
lėti ligą.

George Shimaitis

atžymėti, 
parama mūsų spaudai.

paprašius, 
Į paskubomis sudėta $150.50 
ir padalinta po lygią dalį 
“Vilniai” ir “Laisvei.” Tai 
gražus dalykas.

Laike vaišių gerieji mū
sų dainininkai — Tadas 
Kaškiaučius, Jonas Gry
bas, P. Grabauskas ir Ju
lius Krasnickas — vėl pa
dainavo gerai žinomų liau
dies dainų, o jiems pritarė 
visi dalyviai. Ačiū jums, 
draugai daiiiininkai!

Pagalios prasidėjo atsi
sveikinimai, atsibučiavimai 
kaip brolių ir sesučių, lin
kėjimai laimingai sugrįžti į 
pasižadėjimai pasimat y t i 
už dvejų metų LDS 14-ame 
Seime Philadelphijoje!

Draugai Mažuknai sto
vėjo klube prie d u r ų 
kiekvieną atsisveikino 
dideliu 
d a m i 
Tokiais 
niais ir linkėjimais mus iš

ir 
su 

malonumu, linkė- 
laim ingos kelionės, 

maloniais žvilgs-

WORCESTERIO ir apylinkės dainos mylė
tojams pranešame, kad Hartfordo Laisvės Cho
ras dainuos Olympia Parke, Rugpiūčio-August 
10 d. Tai bus Aido 
Kaip žinoma, Aido 
būna rūpestingai 
apart vaišių, bus
dalyvaus patys aidiečiai ir svečiai hartfordie- , 
čiai. Kvočiame dalyvauti. Rengėjai

Choro metinis piknikas. 
Choro piknikai visuomet 
surengti. Šiame piknike, 
ir muzikalinė programa:

i hnirmiimununruyri

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

ši įdomi knyga yra pagadinta:

Antano Metelionio Raštai
APIE DIEVUS ir ŽMONES

2-ras Tomas

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 anksito 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.

j

Prašome Veikti Greitesniam Išleidimui
Nelaukite asmeniškų paprašymų knygą užsisakyti, bet 

tuojau imkite plunksną, išrašykite čekį sumoje $2.00, 
dėkite į voką ir siųskite “Laisvei?’ Aiškiai parašy-

- kite savo vardą, nes jis bus išspausdintas knygoje.

Siųsdami Money Orderį ar čekį, 
terašykite tik “LAISVfc” 

ir adresuokite—

LAISVĖ
110-12 Atlantic Avenue

Richmond Hill 19, N. Y.



Įvairios Žinios
JEIGU PULS IRAKĄ, 

JIS GAUS TALKOS
Maskva. — 

nių agentūra 
skelbė, kad Vakarų valdo
vai dar vis planuoja nu-

pa-

Irako

GELEŽINKELIŲ KO. 
GAUS PARAMOS

Washingtonas. — Kong
resas nutarė palengvinti 
geležinkelių kompanijoms 
taksų reikaluose, taipgi su
reguliavime važiuotės kai’

Vaka-1 nu. Kongresas užtikrino, 
‘so- kad geležinkelių komnani- 
pa- jos gaus iš valdžios $500,- 
ša-1 000,000 paskolos.

NEW YORKASI '■ nereikėtą pakartoti?
Jokiu bokiu būdu negaliu nespėji į filmo “Tiltas” ak-

Gal įrengs naujas 
trafiko šviesas

rių auka gaus žymios

lių.
“JAY WALKING” JAU 

BUS BAUDŽIAMI
Su rugpiūčio 7 diena bus 

baudžiami visi tie, kurieWashingtonas. — Irako i 
resjiubliką jau j)ripažino j nesilaikys šviesų pereidami 
Turkija, Italija ir Japonija. | gatves — “jaywalkeriai”. 
Washingtone kalba, kad ne- Jie bus bauddžiami nuo $2

nių Valstijų valdžia. Išeina, dienos 211,000

boikoto politika

r urkmenu i

natūralia gazo.

jaywalke- 
rių” gavo persergėjimus.

Per tą laiką 15 pėsčių 
buvo užmušti ir 897 sužeisti. 
Policijos komisijonierius 
Kennedy sako, kad pėsti 
nesilaiko perėjimo tvarkos.

Washingtonas. — šių me-

rėš 2.401,314 civilinių tar-i 
nautojų.

PONAMS NEPATIKO
I m i g i *ac i j o s de par tm e n - 

tas grąžino R. Kibelį ant 
i lenku laivo “Frederik Szo-

_ . . ... I pen”. Kibelis buvo nuo toLondonas. — Anglijos . ., T ... 1 laivo pabėgęs ir sakėsi no-premjeras Macmillanas sto- . .. . ■ ..' . . c • i ris Amerikoje gyventi.ia kad viršumu konferenci- f ,r ... _‘ I las nepatiko įvairioms
lenkų reakcininkų grupėms, 

j Jie kelia protestą, kam 
grąžina Lenkijon “politi-

Kuwaitas. — Kuwaito 
vyriausvbė pasiuntė Irako 
respublikai sveikinimą.

Paryžius. — Europoje, 
numato, kad Amerikoje ne-i

Washing! onas. — Senatį 
ApnropriaEons Comm, ski 
ria civilinei gynybai $13, 
150,000.

UŽNUODYTA ARBATA
Brooklyno sveikatos sky

rius patikrino arbatą, kurią 
per Ramųjį vandenyną at
vežė norvegų laivas “Tanc-

Roma
XII iš1 
kalnus.

?zius rijus 
vakacijų į

yra užnuodyta atominių 
bombų radi akcijos bangų. 
Šią arbatą laivas atgabeno 
į San Francisco, bet ii jau 
pasiekė ir kitus miestus.

Dar vieaias nepaprastai 
šaunus piknikas

Prašome visus li( 
gerai į.sitėmyti, jog 
nanti sekmadieni
čio 10 d., turėsime viena iš 
linksmiausiu išvažiavimu, c c

Svarbu ir tas, kad brook-

pamiršti tai, ką mačiau 
praėjusį šeštadienį Kultū
riniame. Centre. Aš kalbu 
apie filmus iš Lietuvos. 
Mane taip paveikė, taip su
jaudino, jog greitomis ra
šau Laisvei ir duodu pasiū
lymą. Būtinai, man atrodo, 
šių filmų porodymą reikėtų

rosiotS Apskrities

Kasmočiu sode. Visi svečiai 
būsite viskuo pavaišinti,

sinti no

iy'Hečiams, savo mašinų ne- 
rugpiū- turintiems, pikniką paran

ku ir lengva pasiekti spe- greitoje ateityje pakartoti.
cialiu busti. Iš Williamsbur- 
go nuo Lituanika aikštės 
busas išeis lygiai 12 vai. 
dieną, nuo Kultūrinio Cent
ro, Richmond Hill, jau 
12:30 vai. Ir kelionės kaina 
visiems prieinama: tik 
$1.75 i abi puses.

Tad visi ir visos būkite 
piknike. Visų lauksime ir 

įsu visais pasimatysime.
i Rengėjai

Aš pats norėčiau antru kar
tu pamatyti.

torius įsigilinti.
žinau, kad tie, kurie 

vo ir mate, pasakys tiems, 
kurie nebuvo ir nematė. O 
tokių lietuvių Didžiąjame 
New Yorke su apylinkėmis 
yra tūkstančiai. Tai kodėl 
nesuteikti jiems Progos fil
mus pamatyti?

Ką mano Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 185 kuo-

Toks didelis, pa, kuri šių filmų parody- 
toks istorinis dalykas, jogjmu rūpinosi? 
vienu pamatymu žmogus |

bu-

Svečias

epamirštamas šeštadienio 
vakaras!

SUGRĮŽO Iš LIGONINES
Kazimiera Sukackienė 

sugrįžo iš ligoninės, kur 
jinai pergyveno gan sunkią 
operaciją. Nors dar nesi
jaučia stipri, tačiau nu
sprendė galutinio sugijimo 
ir spėkų atgavimo laukti 
namie, savo dukters Malvi- 
nos ir savo draugių priežiū
roje. Ji gyvena 294 Union 
Ave., Brooklyn 11, N. Y. 
Buto num. 31. Telefonas

Kaij) buvo skelbta, taip ir! tų pasamdė ir paruošę di- 2-4407 
vo. Tie, kurie praėjusį: džią ją Kultūrinio Centro
Uadienį atėjo i Kultūrini auditoriją. Bet nepaisant siemg) kurie ligoninėje 

lankė asmeniškai ar laiškais 
palinkėjo sveikatos.

auditoriją.
didelio ankštumo ir smar
kaus paprakaitavimo, pub-

Sukackienė dėkinga vi-

ATNAUJINO LAIVĄ
Buvęs Kanados garlaivis 

“Empress of Scotland”, 30,- 
000 tonų įtalpos, parduotas 
vokiečių Hamburg-Atlantic 
Line kompanijai. Jis atnau
jintas ir pagerintas.

Jis po vokiečių vėliava 
atplaukė į New Yorko prie
plauką. Dabar, vadin a s i 
“Hanseatic”. Ant jo yra 
850 oficierių ir jūrininkų. 
Laivas galįs vežti 
turistų-keliauninkų.

Laivas plaukios tarpe 
Hamburgo ir Amerikos 
prieplaukų. Sako, kad Va
karų Vokietijos prekybinis 
ir pasažierinis laivynas jau 
sudaro 4,000,000 tonų įtal
pos.

1,170

New Yorke, daug nelai^ 
mių atsitinka, kad važiuo
tės (trafiko) šviesos yra 
tik raudonos ir žalios spal
vos. Auto vairuotojas va
žiuoja, jo priešakyje yra 
žalia šviesa. Bet štai staiga 
ji tapo raudona. Kai kurie 
vairuotojai staigiai paspau
džia stabdžius ir sustoja. 
Tokiame atsitikime paskui 
važiavęs kitas automobilis 
įmma pirmajam į “uodegą”.

Arba dažnai policininkai 
už “raudonos šviesos pra
važiavimą” įteikia automo
bilistams bausmės tikietą.

Ši šviesų netvarka seniai 
matoma, prieš ją buvo ke
liami protestai, bet miesto 
važiuotės tvarkytojai ne
paisė. Dabar Department of 
Traffic nutarė įtaisyti dau
giau trijų spalvų šviesų, tai 
yra, kad iš žalios keistųsi į 
gelsvą, kas duotų progą ar
ti privažiavusiems dar pra
važiuoti gatvę pirm bus 
raudona šviesa.

Centrą pamatyti filmus i- 
Lietuvos, niekados to vaka
ro nepamirš. Tai buvo tik- likos nuotaika buvo aukšta 
rai naujas, nepaprastas ivy- ■ ir entuziastiška. Net ir tie, 
kis. Pirmu kartu pamatėme kuriems visą vakarą prisi- 
didžiulį veikalą, sukurtą ėjo pastovėti, džiaugėsi ne- 
mūsų senojoje tėvynėje Lie
tuvoje

>

svetainės. Jeigu< >

Sako, kad LaMarca > 
turės jau mirti

Angelo LaMarca, kuris 
1956 metais pavogė Wein- 
bergų vaiką ir nužudė, sa
koma, jau turės mirti elekt
ros kėdėje. Jis jau seniai 
nuteistas mirti, bet advo
katai įrodinėjo, kad jis 

i piktadarystę papildė “dėl 
daugelio bilų netekęs pro- 

Į to”. Taipgi jie tvirtino, kad 
I jure buvo spaudos paveik
ta, nes spauda labai puolė 
LaMarca, todėl jis negavo 
teisingo teismo.

Teisėjas Harlan atmetė 
prašymą nauio teisemo, sa
kydamas, kad jau “pakan
kamai LaMarca prasikalti
mas aiškus”. LaMarcos ad
vokatas Markowitz sako, 
“jau pasibaigė legališki ke- 

' liai jo išgelbėjimui”. N'e\ty 
Yorko valstijos gubernato-^ 
rius Harrimanas pasigailė
jimo prašymą atmetė. Sa
ko, LaMarca turės mirti 
rugpiūčio 4 d.

San Diego, Calif. — Mirė 
admirolas William Glass
ford.

REAL ESTATE

APSIKRIKŠTIJO VIRŠ 
7,000 ŽMONIŲ

New Yorke laikoma Je
hova Witnesses konferenci
ja. Trečiadienį, Orchard 
Beach maudynėse, vienu 
kartu buvo apkrikč t y t i 
7,136 žmonės (delegatai). 
Visi jie suėjo į upę, "vieni 
kitus aptaškė vandeniu, va
dai atkalbėjo maldelę ir ce
remonijos baigėsi. Kadangi 
buvo karšta, tai daugelis iš 
naujai . krikštytų ilgokai 
pasiLko vandenyje.

ATPLAUKĖ LAIVAS Iš 
RADIOAKČIJOS

Federalinės vyriausybės 
pareigūnai pranešė, kad į 
San Francisco, Calif., at
plaukė norvegų laivas “Tan- 
cred”. Ramiajame vande
nyne jis buvo ten, kur vei
kė Amerikos atominių bom
bų radioakcija.

Laivas atvežė 2,500 tonų 
įvairių prekių, 3,000 tonų 
cukraus ir 66 tonas arba
tos. Sako, kad tikrins, ar 

1 nepavojingas tas maistas.

paprastu įvykiu, džiaugėsi 
na, su I nepaprasta proga dar kartą 
su lie- nors scenoje pamatyti Lie- 
Filmas tuvą, jos laukus, jos mies- 
v’arbus tus, jos žmones.
r Man keista buvo štai dingas . , . .r C. kas: kai nesimatė visos ei- 

ietuvo es ljazlsfamib bet smarkiai 
aptingusių vietinių lietuvių, 

• . i tai iš tokio nedidelio Eas- 
_j i tono pribuvo didžiule kupi

na mašina. Mačiau vieną 
draugą net iš Scranto”, Pa. 
Buvo keletas iš Connecticut.

| Gal pirmu kartu mūsų pa
rengime matėsi nemažai 
tautininkų srovės žmonių, 
dar keletas ir dipukų! Irtai 
gerai. Jie tuo parodė, jog ir 
jiems rūpi tai, kas šiandien 
dedasi Lietuvoje, kas ten 
statoma ir kuriama. Ma
čiau, kaip ne viekas ir iš jų 
iš susijaudinimo gailią aša-

rengė jai

me ore tiek daug lietuvių 
susidomės šiais filmais, bū-1

Linksma GegužinėK

DIDELI YRA GAISRU 
NUOSTOLIAI

New Yorko Fire Depart- 
mento vedėjai paskelbė, kad 

,1957 metais mieste įvyko 
8,561 gaisras. Ju nuostoliai 
yra $22,500,000.

Komisijonierius E. Cava
nagh skundėsi, kad labai 
dažnai gaisrų gesinimo ko
mandos būna be reikalo pa
šauktos, gi tuo kartu pasi
taiko kitur gaisras ir pada
ro daug nuostolių.

Taipgi jis sakė, kad dide
lis nuošimtis gaisrų kyla iš 
neatsargaus elgesio. su pa
pirosais.

Su Dailiomis, Muzika ir Įvairumais
rengia LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-ROJI apskritis

DAINŲ PROGRAMĄ DUOS AIDO KVARTETAS 
Vadovybėj Mildred Stensler

(2-ras tenoras) T. Kaškiaučius 
(1-mas tenoras)

i te

Ir štai ką aš noriu storai 
pabrėžti: būtinai, būtinai 
reikėtų šiuos filmus paro
dyti kitose kolonijose. Rei-' 
kia pasakyti, jog Jurgis 
Klimas filmus parodė gerai. 
Aš manau, kad jis su mielu 
noru sutiktų nuvažiuoti ir 
i kitas kolonijas (už tam 
tikrą atlyginimą, žinoma) 
filmus parodyti.

Rengėjams pilnai apsimo
kės. O filmus pamatę lietu
viai visur bus rengėjams 
dėkingi už suteikimą pro
gos tokiame nepamirštama
me įvykyje dalyvauti.

Retp.

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

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

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

Mildred Stcnsler 
(vadovė ir akompanistė)

Rugp. 10 Augusį

p Grabauskas 
(1-mas bosas) K. YUKNYS 

(2-ras bosas)

Kasmočių Parke 
91 Steamboat Road 

Great Neck, L. I., N. Y.

BUSAS IŠEIS:
12-tą vai. Nuo Kultūrinio Centro, Richmond Hill, 12:30 vai 

KELIONĖ I ABI PUSES—$1.75
Nuo Lituanica Square

Kviečiame Lietuvių Visuomenę Dalyvauti,
Rengėjai

PRASTAS BIZNIS
Didelių krautuvių savi

ninkai skundžiasi, kad la
bai prastas biznis. Vasara 
jau daugiau nei įpusėjo, o 
biznio nėra. Jie sako, jog 
daug vasarinių drabužių 
yra paleidę puse kainos, 
kad nereikėtų per* žiemą 
laikyti iki kitos vasaros.

10,000 SVARŲ STALAS
Metropolitan Museum of 

Art gavo 10,000 svarų sta
lą. Tai Romos imperato- 
torių stalas. Jis. padarytas 
E' gražaus marmuro ir iš 
dab’ntas brangiais akmeni
mis.

Stalas yra 13 pėdų ilgio 
ir 6 pločio. Jis padedamas 
ant trijų, beveik per visą 
stalo plotį, marmurinių “ko
jų”

Prieš metus laiko jį su
rado Anglijoje tarpe senų 
namų griuvėsių.

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

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

Pranešimas Persikėlimo
Pagerinimui patarnavimo savo Ncwarko lęlijentarris, mes persi

kėlėme j didesnę patalpą ir dabar esame;

263 Market St., Newark, N. J.
Mūsų naujo telefono numeris: MArket 8-1968

Ir mūsų ofisas dabar yra vedamas DR. WASYL WERESH, 
kuris turi daugelio metų patylimo šios rūšies biznyje.

Greitam, tinkamai aptarnautam pasiuntimui DOVANŲ PAKŲ 
į USSR kreipkitės:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
263 Market St., Newark 2, N. J.

Telefonas MArket 3 1968.

WORCESTER, MASS.
Worcesterio ir apylinkės dainos 

mylėtojams—pranešame, kad Hart
fordo Laisvės Choras dainuos Olym
pia Parke, Rugp.-August. 10 d. 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.
Massachusetts Moterų Sąryšio pik

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

(73-77)

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

įvvyks antradienį, rugpiūčio 5 d., 
7:30 vai. vakare, 
um, 110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, 
vauti 
tieks 
mo. 
malonėkite užsimokėti, 
spenduotumėt. Valdyba

Liberty Auditori- . _. . 1 
Visi nariai kviečiami daly- 

susirinkime, nes delegatai pa- 
raportus iš LDS 13-lojo Sei- 
Kurių duoklės neužmokėtos, 

kad nesusi- 
(70-77)

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. Arli Super Markets. $18,500. 
IVanhoe 6-4984. (76-78)

:: MATTHEW A.
BEYLS

•• (BUYAUSKAS)

:: LAIDOTUVIŲ
:: DIREKTORIUS• •

• •

L Newark 5, N.J.
L MArket 2-5172 • •

:: 426 Lafayette St.

■ ) ■■■ ' .................................................

LIETUVIAI ATIDARĖ VASARNAMĮ
Puikios Jūrų Maudynes Prie Pat Namo 

Išrenduojame apartmentus po 2, 3, ir 4 kambarius.

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

Užsisakykite vietas laišku arba telefonu.

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

Telefonas 5-2338
~~ ________________>
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