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METAI 49-ji

KRISLAI
— Rašo R. Mizara ■— >

AFL-CIO konferencija.
JAV KP posėdis.
Gegužės Pirmoji arti.
P. Alšėnas pas melagius.
Šį savaitgalį.

Balandžio 19 ir 20 dd. Com
modore viešbuty, Niujorke, 
įvyks konferencija, kurią šau
kia AFLCIO vadovai.

Oficialus konferencijos tiks- • v a • • • « • ■ a

TSRS vėl paryškino savo

las : užsieninių reikalų gvil
denimas. Neoficialus: bandy
mas pakenkti viršūnių konfe
rencijai, kuri įvyks gegužės 
mėnesį.

Čia dalyvaus visa AFIj-CIO 
vadovybė ir rinktiniai orga
nizacijos pareigūnai.

Kalbėtojais pakviesti : gen.
J. B. Medaris, atkaklus gink
lavimosi šalininkas, Henry A./ 
Kissingeris — šaltojo karo ša
lininkas, ir daug kitu asmenų,

Meany 
politikai, dešinesnei už tą, ku
rią kadaise skelbė Dullesas.

Turime nepamiršti, kad G. 
Meany, AFL-CIO prezidentas, 
dirba išvien su Lovestonu.

Gaila, labai gaila!

pritariančią George

Pries apie porą savaičių Či
kagoje įvyko JAV Komunistų 
partijos Nacionalio Komiteto 
posėdis. Tai buvo pirmas po
sėdis po 17-ojo Partijos suva
žiavimo.

Čia buvo išrinktas iš 18 as
menų veikiantysis komitetas,

sąlygas nusiginklaviui
Geneva. — V. A. Zori-1 

nas, Tarybų Sąjungos dele
gacijos pirmininkas, nusi
ginklavimo konferencijo
je, pareiškė: Tarybų Sąjun
ga nepriims nusiginklavi
mo ir kontrolės dėl erdviu 
raketų tol, kol Jungtinės 
Valstijos nesutiks panai
kinti visas savo karines ba
zes kitose šalyse. Jis sakė, 
kad jeigu TSRS sutiktų su 
tokiu JAV pasiūlymu, tai 
susilpnintų savo gynybą 
prieš užpuolimą iš minėtų 
bazių.

Zorinas sakė, kad Tary
bų Sąjunga niekam negrą- 
sina raketomis, bet ji nega
li jas panaikinti, kol Vaka
ruose nesimato rimtų požy
miu nusiginklavimui.

Kas. dėl laiko, per kurį 
| turėtų būti įvykintas nusi
ginklavimas, tai Zorinas 
sakė, kad tam pilnai pa
kanka ketverių metų, kaip 
Jungtinių Tautu Asamblė
joje pasiūlė Chruščiovas. 
O vėliau pasitarime su 
spaudos atstovais jis sakė, 
kad kas nors “yra netaip 
gero užpakalyje Jungtinių 
Valstijų pasiūlymų” eiti 

žings-

planą 
nusi-

Dėl nauju įyvkių 
Kubos respublikoj

bus
Ku-

Ku-

Didžiuliai potviniai įstūmė 
žmones į baisiausią nelaimę

kuris spręs visus skubius klau- | . , .
Simus, iškilusius tarp NK po-1 prie nusiginklavimo 
sėdžių. inis po žingsnio”.

Buvo svarstyti šių metų pre-! Kas dėl suorganizavimo 
zidentinių rinkimų ir negrų i kontrolės aparato, tai Zori- 
kovų pietinėse valstijose klau
simai. Padaryti tuo reikalu 
atitinkami nutarimai.

nas sakė, kad “tos amžinos 
kalbos” tuojau pasibaigtų, 
kontrolės aparatas būtų su
darytas, kai tik būtų įvyk
dytas nusiginklavimas. Kol 
nėra sutikimo eiti prie ge
neralinio nusiginklavimo, 
tai “tos amžinos kalbos” 
yra tik kalbos.

Zorinas v ė 1 paryškino 
Tarybų Sąjungos poziciją 
dėl nusiginklavimo: .

1. Reikia paruošti 
pilnam ir visiškam 
ginklavimui;

2. Sutikti, kaip tas nusi
ginklavimas bus pravestas 
gyve n i man;

3. Nustatyti per kiek lai
ko ir kokioje proporcijoje 
nusiginklavimą pravesti;

4. Kas dąl kontrolės, tai, 
kai bus nustatyta nusigink
lavimo laipsniai, bus suda
rytas tiems laipsniams 
kontroliuoti aparatas.

Po išreiškimo Vakarų ir 
Rytų pozicijų nusiginklavi
mo reikalais, daugelis ko
respondentų daro išvadas, 
būk “konferencijos darbai 
užsikirto”,' nes yra didelių 
skirtumų. Kai kurie numa
to, kad tik viršūnių konfe
rencija galės pastūmėti nu
siginklavimo reikalus pir
myn.

Havana. —Kubos ir Len
kijos respublikos pasirašė 
sutartį. Jų prekyba 
pirmoji savo dydžiu po 
bos ir TSRS prekybos.

Raul Capero Banilla,
bos prekybos ministras, pa
reiškė, kad jau pardavė 
Tarybų Sąjungai 425,000 
tonų cukraus. TSRS sutiko 
per penkeris metus pirkti 
Kuboje 5,000,000 tonų cuk
raus.

6,500 Kubos valdžios dar
bininkų jau dirba ant The 
United Fruit Co. cukriniu 
nendrių plantacijų. Minima 
JAV kompanija turėjo 270,- 
OOOakrų žemės plotą. Vai

džia perėmė nuo kompani
jos ir mašineriją, už kurią 
sutiko užmokėti. Taipgi pa
ėmė du fabrikus, kurie per 
metus pagamindavo 1,275,- 
000 maišų cukraus, kiekvie
nas po 250 svarų.

Oriente provin c i j o j e 
Jungt. Valstijų vyriausybė 
turi Nicaro nikelio kasyk
las ir fabriką. Nicaro fab
rikas per metus pagamin
davo 37,000,000 svarų nike
lio. Jame dirba 2,700 kubie
čių ir tik 14 JAV piliečių. 
Dabar Kubos valdžia uždė
jo ant išvežamojo metalo 
25 procentus taksų ir po 
$20 už kiekvieną žemės 
hektarą (2 akrus ir pusę).

Pilnas nusiginklavimas — tai 
svarbiausias visų reikalas

Laikas visiems pagalvoti, 
kad Gegužės Pirmoji jau ne 
už kalnų.

Gegužės Pirmoji, beje, 
pripuola sekmadienį. Tuo bū
du Niujorko darbo žmonės sa
vo šventę atžymės pirmadienį, 
gegužės 2 d., didžiuliu mitin
gu Union Aikštėje.

J. Kardelio laikraštis pri- 
pėckojo kvailiausių dalykui 
apie mano kalbą, sakytą va
sario 20 d. Brooklyne.

Na, ir ką gi? Barti Kar
delį už tai, kam taip meluo
ja? Ne! Tai būtų tuščias 
daVbas, tuščios pastangos. Jis 
melui skleisti leidžia laikraš
tį, jis iš melo pragyvenimą 
dayo.

Kaž koks Pr. Alšėnas tuos 
J. Kardelio melus perspausdi
no Čikagos marijonų “Drau
ge.”

Toks tokį pažino ir ant ar
batos pavadino, sako žmonės.

Reikalauja teisti 
karo kriminalistą

Maskva. — Darbo unijų 
svetainėje per tris ir pusę 
valandos keli asmenys liu
dijo ir reikalavo teisti Dr. 
Theodorą Oberlaenderį, da
bartinį Vakarų Vokietijos 
pabėgėlių ministrą. Liudijo 
tie žmonės, kurie laike ka
ro ėjo su hitlerininkais ir 
gerai žino Oberlaenderio 
kriminalystes.

Svetinėje buvo išstatyti 
kriminalysčių dokumentai 
ir paveikslai. Karo pradžio
je Oberlaenderis buvo spe- 
cialio plačių bataliono ko- 
manierius. Tas batalionas 
vien Lvovo mieste išžudė 
virš 2,000 civilinių žmonių.

Beje, Pr. Alšėnas yra ir 
Čikagos menševikų laikraščio 
bendradarbis. Jis ten rašo 
apgailestaudamas “išvargin
to” Antano Miškinio.

“Išvargintas” Ant. Miškinis 
ruošiasi be pasig a i 1 ė j i m o 
pliekti visokius lietuvių tau
tos priešus, kurie minta iš. 
šmeižtų ir klastų. Gaus ir Pr. 
Alšėnas!..

Su poetu A. Miškiniu buvau 
sutikęs Vilniuje. Jis gerai at
rodo; pilnas ūpo ir ryžto sa
vo plunksna padėti Lietuvos 
darbo žmonėms komunistinę 
santvarką1 statyti.

A. Miškinis jaučia ir ži- 
1)0, kad jis reikalingas Lietu- 
E>s liaudžiai.

O kam reikalingas Pr. Al
šėnas? Jis bėga nuo Karde
lio pas šimutį, o nuo Šimučio 
pas Grigaitį, stengda m a s i s 
jiems prisigerinti, prisilaižinė-

KINIJOS ARMIJA DAUG 
GELBĖJA CIVILINIAMS
Pekinas. —Generolas Fu 

Čungas, Kinijos 
štabo viršininko 
ninkas, sako, kad 
tais kinų armijos
dirbo 44,000,000 dienų prie 
civilinių darbų. Jie pagelbė
jo pastatyti ir įrengti 5,600 
įmonių.

armijos 
pagalbi- 

1959 me- 
kariai iš-

Londonas. — Atvyko 
Francūzijos prezidentas De 
Gaulle.

ti—bandydamas juos pralenk
ti mele ir šmeižte.

Kokio gi atpildo už tai p. 
Aiženas tikisi ?!

Šį savaitgalį Čikagos vilnie
čiai turės savo jubiliejinį me
no festivalį, o niujorkiečiai 
paminės V. Kapsuko 80-ąsias 
gimimo metinei. j

Vakarai jau atmetė 
T. Sąjungos planą

Geneva. — Nusiginklavi
mo konferencijoje Vakarų 
delegacija atmetė Tarybų 
Sąjungos nusiginklavi m o 
planą.

Socialistinių šalių delega
cija siūlė, kad konferencija 
priimtų diskusijų pamatau! 
Chruščiovo išdėstytą planą, 
kurį jis li959 metais patei
kė Jungtinių Tautų Asamb
lėjoje.

Vakarų delegacijos, var
du kalbėjo Jules Moch, 
sakė, kad Vakarai negali 
priimti TSRS pasiūlymą 
nusiginkluoti per ketveris 
metus. Moch sakė, kad Va
karų delegatai galės svars
tyti nusigihklavimo reika
lus tik tada, jeigu bus pri
imtas JAV pasiūlymas eiti 
prie nusiginklavimo “žings^- 
nis po žingsnio”.

“SAVI MARŠKINIAI 
VIS YRA ARTIMESNI”

Washingtonas. — Admi
rolas R. E. Wilson, karo 
laivyno operacijų viršinin
kas, sako, kad Jungtinės 
Valstijos negali pasitikėti 
NATO transporto galimy
bėmis. Jos visada turi turė
ti prekybos laivyne pakan
kamai laivų, kurie tuojau 
galėtų gabenti armiją, 
ginklus ir amuniciją.

Praga. — Čekoslovakijos 
teismas pasiuntė dviems ir 
pusei metų į kalėjimą kata
likų vienuolę už kurstymą 

I prieš vyriausybę.

Paryžius. — Pirm Tary
bų Sąjungos premje ras 
Chruščiovas išvyko, tai jis 
ir Francūzijos prezidentas 
De Gaulle išleido bendrą 
pareiškimą.

Jie sako,- kad dabartiniu 
laiku nusiginklavimas, tai 
svarbiausias visų uždavi
nys. Jie išreikė viltį, kad 
dešimties šalių delegatai, 
kurie posėdžiauja Genevo- 
je, prieis, prie susitarimo 
visiškam šalių nusiginkla
vimui , ir įvedimui tarptau
tinės kontrolės.

Toliau jie pareiškė pasi
tikėjimą, kad viršūnių kon
ferencijoje bus prieita prie

susitarimų, kurie sumažins 
tarptautinius nesutikimus 
ir sutvirtins taikos reika
lus. Abiejų šalių vadai pa
sisakė, kad visi valstybių 
n«sutįkimai turėtų būti 
sprendžiami ne jėgos, bet 
derybų pagalba.

De Goulle ir Chruščiovas ✓
pasisakė už pūdidinimą 
prekybos tarpe Francūzijos 
ir Tarybų Sąjungos, taipgi 
už bendradarbiavimą moks
lų srityje.

Jie plačiai diskusavo rei
kalą padarymui taikos su 
Vokietijomis ir vakarinio 
Berlyno padėtį.

Vėliausios žinios
Bonna. — Vakarų Vokie

tijos vadžia protestuoja 
prieš Tarybų Sąjungos pa
stabas apie hitlerininkų 
veiklą Vak. Vokietijoje.

Miami, Fla. —Dominikos, 
respublikos diktatorius L. 
Trujillo Malina rašo eilę 
straipsnių “The Miami He
rald” dienraštyje. Jis siūlo
si į vadus “išgelbėjimui 
Lotynų Amerikos nuo ko
munistų”.

Washingtonas. — Atsto
vų Buto Užsienio Reikalų 
Komitetas užgyrė paskyri
mą $4,038,000,000 pagalbai 
užsienyje. Bet Kubai ne
duos nei cento.

Albany, N. Y. — Hudson 
upėje vanduo pakilo. Vieto
mis reikėjo gyventojus per
kelti į saugias vietas.

Hendersonville, N. C. —- 
Gamble Benedict, New Yor- 
ko turtinga mergina, apsi
vedė su savo mylimuoju 
Andre Porumbeanu, buvu
siu jos šoferiu.

Tokio. — Japonijoje žmo
nių masės reikalauja sulai- 
kyti Jungtinių Valstijų 
propagandą prieš Šiaurės 
Korėją ir Kiniją per Japo
nijos radijo stotis.

Spokane, Wash. — Iš or- 
laukio pakildamas užsidegė 
ir sudegė didelis bombinis 
lėktuvas “B-52”. Jo paga
minimas atsiėjo $5,000,000.

Khartoumas. — Sudanas 
užprotestavo prieš Franci- 
jos atominių bombų sprog
dinimus Afrikoje.

Teheranas, Persija. —
Persijos užlajoje nuskendo 
laivelis su 57 žmonėmis.

Joliet, III. — Mrs. Lester 
Ingram, 13—kos metų, pa
gimdė berniuką. Tai 
niausią motina JAV. 
vyras yra 38-ių metų 
žiaus.

jau
jos 
am-

Havana. — Jaunųjų so
cialistų kongrese dalyvauja 
virš 4,000 delegatų.

Washingtonas. — Eisen- 
howeris* sako, kad JAV 
“yra galingiausia valsty
bė”.

Belgradas. — Atvyko In
donezijos prezidentas Su
karno.

Bostoną^, 
pakilo upių vanduo.

Smarkiai

Quincy, Ill. — Illinois ir 
eilėje kitų valstijų žmones 
ištiko baisios nelaimės, ko
kių nebuvo per desėtkus 
metų. Šiose valstijose snie
go buvo labai daug. Jam 
tirpstant ištvino upės ir 
upeliai, vanduo išsiveržė 
per užtvarus ir Illinois 
valstijoje apsėmė»*virš 100,- 
000 akrų derlingiausios že
mės.

Daugiausiai nelaimių pri
darė didžiausia Mississippi kad nuostoliai 
upė. Nilo Keokuk, Iowa, 
iki Louisiana, Mo., per 100 howeris sutiko, kadNebras- 

. mylių ilgį, ji išėjo iš ką ištiko viena iš didžiųjų 
krantų. Vietomis susidarė nelaimiu.
ežerai po 20 myliu ilgio ir riausy bes žmonės išskrido 
5 mylias pločio. Dešimtys į nelaimės vietą.
tūkstančių žmonių: farme- 
riu ir mažesniu miestelių 
gyventojų, buvo priversti 
su didele paskuba krausty
tis iš gyvenimo namu. Nuo
stolių pridarė už milijonus i mas, bet jau Manitovoc ir 
dolerių. Kiek žmonių žuvo,I kitos upės išsipūtė. Armi- 
dar nežinia, nes niekas ne- j jos inžinieriai, pagalba di- 
žino likimo daugybės^ far- namito. daužo susikimšu- 
merių.

Illinois gubernatorius pa-|liuosavus 
siuntė Nacionalę gvardiją į 11 
nelaimėk vietą, Stojo į Pa
galbą žmonėms ir regulia- 
rės armijos daliniai iš Rock 
Island, Ill.

nių, nes labai išsipūtė Mis
souri, Des Moines, Cedar ir 
kitos upės, Mississippi upės 
įtakai

Iowa ir Nebraska potvy
niai užliejo milžiniškus plo
tus. Numatoma, kad apie 
28,000 gyvenimo namų yra 
vandens apsemtų. Raudo
nasis Kryžius ir Naciona- 
lė gvardija gelbsti žmones. 
Gubernatorius R. G. Brooks 
pranešė į Washingtoną, 

i viršija $3,- 
500,000. Prezidentas Eisen-

ji išėjo
Federalinės vy-

Iowa valstijoje nukentė- \ 
jo miesteliai ir_Sioux City ■ 
miestas.

Wisconsin valstijoje dar 
tik prasidėjo sniego tirpi-

susikimšu
sias ledų kalnus, kad pa- 

; upėse vandens 
plaukimą.

Perugia, Italija. — Gitu 
liana Ottaviana, 16-kosme
tų mergaitė, pagimdė sep- 

Inžinieriai ir valdininkai Į tynių ir pusės svaro mer- 
bijosi dar didesnių potvy- 1 gaitę.

prem-

Taikos šalininkai 
bus laimėtojais

Maskva. — TSRS
jeras Chruščiovas, sugrįžęs 
iš Francūzijos, -kalbėjo 
Sportininkų Palociuje, kur 
buvo susirinkę 17,000. žmo
nių. Jis sakė, kad susitiki
mas su Francūzijos prezi
dentu De Gaulle išryškino 
daug klausimų taikos gero
vei.

Jis sakė, kad Vakarų Vo
kietijos kancleris kenkia 
tarptautiniams susi tari
mams, bet jeigu jis nuo tos 
pozicijos neatsisakys, tai 
gyvenimas jį išmes iš vado
vybės.

Chruščiovas sakė, kad 
anksčiau ar vėliau, o Vaka
rų valstybių vadai turės 
sutikti su TSRS pozicija 
Vokietijų ir vakarinio Ber
lyno reikalais.

REIKALAUJA Iš 
TABAKO CO. $1,250,000.
Pittsburghas. — O t to 

Pritchard apskundė Lig
gett & Myers Tobacco Co., 
reikalaudamas $1,250,000. 
Jis sąko, kad minimos kom
panijos agitacija už rūky
mą -paakstino jį 1953 me
tais pradėti rūkyti “Ches
terfields” cigaretes ir jis 
gavo plaučių vėžį.

F. Afrikoje muša ir 
terorizuoja negrus

Capetown. — Pietų Afri
kos vyriausybė varžo žinių 
išsiuntimą apie negrų ra
sės terorizavimą. Bet yra 
faktas, kad armijos dali
niai važinėja tankais po 
miestus ir miestelius., o po
licija šarvuotais automobi
liais.

Eilės miestų žmonės 
skundžiasi, kąd policinin
kai verčia juos eiti į darbą. 
Nyanga mieste policininkai 
mušė negrus guminėmis dū
domis ir spardė. Apie nu-. 
žudytus negrus valdžia sle
pia žinias. J? tik praneša 
tai, kur negrai besiginda
mi užmuša policininkus.

Ekstra
v •-*

Johannesburgas. —Jung
tinės Pietų Afrikos valdžia 
sugrąžino įstatymą, ver- • 
čiantį negrus nešiotis 'Su > 
savimi pasportus. Visoje 
šalyje prasidėjo negrų de
monstracijos.

•5^

Taranto, Italija. — Masi
nės bedarbių demonstraci
jos įvyko Savoje, Manduro- 
je, Apulioje ir kitur. Polici
ja puolė demonstrantus. 
Susirėmime 10 policininkų , 
ir apie tiek bedarbių su
žeista.

Chicago. — Lytinių ligų 
specialistas Dr.W.J. Brown 
sako, kad 1959 m. Jungtinė
se Valstijose sifilio ligos 
padidėjo 42 procentais lygiai mesti, 
nant su 1958 m.

San Francisco, Calif. — ,j
Chessmano visi pra- 
naujo teismo jau at- 
Nuo mirties jį gali , ’; 

išgelbėti tik gubernatorius.

šymai
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Kas ką rašo ir sako | MUZIKOS MILŽINAS

SUBSCRIPTION RATES
United
United
Queens
Queens

States, per year ..... _ $9.06
States, per 6 months $5.00 
Co. ............. $10.00 per year
Co........ 15 50 per six months

Canada 
Canada 
Foreign 
Foreign

and Brazil, per year $10.00 
and Brazil, 6 month* $5.50 
countries, per year 112.00 
countries, 6 months $6.50

“VILNIS

MIRĖ DAR VIENA 
SAVIŠALPOS DRAUGIJA

Vienas Čikagos laikraš
tis praneša, kad ten nese
niai likvidavosi dar viena 
lietuvių šalpos draugija — 
S u s i v i enijimas Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų. Draugija 
buvo suorganizuota pra
džioje šio šimtmečio; ge
riausiais laikais ji turėjo 
apie 1,500 narių.

Pagaliau narių skaičius 
nukrito iki 500, ižde pasili
ko tik $5,000. Tai nariai ir 
nusitarė: likviduoti draugi
ją, pasidalinanat pinigus, 
po $10 kiekvienam ar kiek 
ten.

Daug lietuvių savišalpos 
draugijų Amerikoje šitokiu 
būdu jau mirė.

LYGIAI PRIEŠ 40 METŲ balandžio 8 dieną Čika
goje išėjo pirmas laikraščio “Vilnies” numeris. Tai buvo 
keturių puslapių laikraštis, kurio priešakyje stovėjo 
draugai V. Andrulis, Dementis, M. Stasiukėlis, V. Ru
daitis, P. V. Žalpis (jau miręs), Pr. Buknys, J. Bendo- 
kaitis, Kukutis, Katilius (abu jau mirę) ir eilė kitų lietu
vių darbininkų veikėjų.

“Vilnis” buvo pradėta leisti tam, kad pažangioji 
lietuvių visuomenė galėtų ryškiau kovoti prieš menše- 
vikiškas “Naujienas”, tuomet (kaip ir dabar) žmeižusias 
Tarybų Sąjungą, plūdusias komunistus, niekinančias vi
są pažangų darbininkų judėjimą.

Netrukus “Vilnis” buvo pradėta leisti du kartus
per savaitę ir astuonių puslapių, o praėjus dar keleriems i-astf šitaip verkšlena: 
metams—“Vilnis” pradėjo eiti dienraščiu. Ir šiandien '

PRASTI JUS VADOVAI, 
PONAS ŽIURI

Teisėjas J. T. Zuris (Žiū
rįs) per vieną Čikagos laik-

metams—“Vilnis” pradėjo eiti dienraščiu. 
“Vilnis” tebeišeidinėja penkis kartus per

Čikaga—pati stambiausia lietuvių kolonija JAV, 
todėl pažangioji lietuvių visuomenė negalėjo ir nebega
li gyventi be savo laikraščio. Dėl to iš pat pirmų dienų 
Čikagos lietuviai darbo žmonės “Vilnį” uoliai rėmė ir I 
teberemia ją ir šiandien.

Apie “Vilnį”, kaip ir apie “Laisvę”, galima būtų 
prirašyti daug įdomių išgyventų dalykų, bet tai palieka
ma patiems vilniečiams, kurie visa tai padengs jubilieji- 
nėje savo laikraščio laidoje, pasirodančioje balandžio 9 d.

Užtenka priminti, kad “Vilnis”, kaip ir “Laisvė”, 
turėjo nemaža sunkių dienų. Ji buvo puolama ir atskirų 
reakcinių individualų ir valdinių įstaigų. Buvo laikai, 
ypatingai 1929—1935 metų krizės laikotarpiu, kai daž
nai vilniečiai negavo algų, kai laikraščio būklė buvo per
nelyg sunki. Tačiau net ir sunkiausiais laikais vilnie
čiai nenupuolė dvasioje: dirbo ir dirbdami sakė: mes 
leidžiame ir leisime laikraštį,' taip reikalingą ne tik Či
kagos, o ir višos 'Amerikos lietuviams. ■ “

Jų ryžtą, jų darbą įvertino plačioji Amerikos lietu
vių pažangioji visuomenė. Kiekvienu sunkesniu laikotar
piu ši visuomenė stojo savo laikraščiui talkon su auko
mis, su materialine pagalbi.'1'•

Ir “Vilnis” kiekvieną krizę laimingai išgyveno, ir 
ji tebeina; ji šiandien švenčia savo 40 metinį jubiliejų, 
ir drąsiai žiūri į ateitį, į tą laiką, kai galės švęsti savo 
auksinį jubiliejų.

“Vilnis” Amerikos lietuviams-—labai reikalingas 
laikraštis; jie tai žinodami, jį ir palaiko ir palaikys.

Kova už taikos pasaulyje išlaikymą, kova tųr dar
bo žmonių būklės pagerinimą, kova už šviesesni liau
džiai rytojų kaip buvo, taip ir tebėra vyriausiais daly
kais, stovinčiais prieš JAV darbo žmonių akis. “Vilnis” 
už visa tai kovoja ir, be abejonės, drąsiai kovos!

“Vilnies” 40 metų jubiliejaus proga linkime visiems 
vilniečiams geriausios sveikatos ir sėkmes laikraščiui 
toliau leisti!

Skatiname Amerikos 
niau remti savo reikalus 
jau 40 metų!

Tegyvuoja dienraštis

lietuvius darbo žmones duos- 
ginantį laikraštį, išgyvavusį

Vilnis” ir vilniečiai!

Mes vėl artinamės prie rin
kimų, ir demokratų partijos 
vadai, kurie) yra suteikę mums 
tiek daug tuščių pažadų, vėl 
prašo mūsų paramos. Kaip 
ilgai mes teiksime jiems tą 
pramogą, gaudami tik trupi-

I nius nuo jų politinio stalo? 
Lietuvių ryšiai su demokratų 
partija, kuriuos mes taip išti
kimai palaikėme, nėra tokie, 
kurių nebūtų galima nutrauk
ti.

i Geriausias pavyzdys, tai 11- 
j tas* Ward as, iš kurio yra ki
lęs dabartinis Chicagos mayo- 
ras. Lietuviai šioje apylinkė
je yra viena skaitlingiausių 
grupių ; nepaisant j tai, šiame 
Warde nėra nei vieno lietu
vio, kuris užimtų atsakomin- 
gesnę vietą miesto administra
cijoje . Iš apie trejeto desėt- 

i kų svarbesnių pozicijų, visus 
yra užimtos ne lietuvių. Ne ki
taip yra ir kituose lietuvių , 
apgyventuose warduose: 9-ta- 
me, 12-tame, 13,tame, 15-ta- 
me ir 21-mame.

Na, tai kas gi 
tas, ponas Žiūri? Ar nesa
te kalčiausi tie, kurie stovi- 

! te t. v. “politinėse viršūnė
se”? Jūs bandote įpiršti 
demokratams tarp lietuvių 
“nusinakinusius” politikie
rius, kurie nieko daugiau 
nežino, kaip tik Tarybų

Trujillo manevruoja
DOMINIKONŲ RESPUBLIKOJE liaudies nepasi- ! 

tenkinimas fašistine diktatūra reiškiasi į atvirą prieš 
ją kovą. Dominikiečiai žino, ką Kubos liaudis padarė su i 
savo budeliu Batista: jį nuvertė ir šiandien pati tapo! 
savo šalies viešpačiu. Dominikiečiai garai supranta, kad 
tą patį galima padryti ir Dominikonų respublikoje. Ir 

/. jie prie to eina.
Diktatorius Rafael Leonidas Trujillo pradėjo kišti 

... į kalėjimus tuos, kurie “šiaušiasi” prieš jo fašistinę dik
tatūrą. Įkalinta daug žmonių; kalėjimai perpildyti po
litiniais kaliniais, bet pasipriešinimas fašizmui nema
žėja.

Kilo protestai visoje Lotynų Amerikoje. Spauda ir 
darbo žmonių organizacijos reikalauja, kad Trujillo pa- i 
sitrauktų iš diktatoriaus vietos. Net ir Dominikos aukš
toji katalikų dvasininkija pasisakė prieš žiaurų terorą, 
kadangi į kalėjimą buvo įmesti ir kai kurie katalikų 
veikėjai, išdrįsę prasitarti prieš diktatorių.

Na, tai dabar Trujillo pasakė, kad jis pasitraukiąs 
iš fašistinės partijos, kad jis Įeisiąs kurtis “opozicijos” 
partijoms, na, ir kad sekamais metais būsią pravesti 
rinkimai į parlamentą.

Atrodytų, kad Dominikoje jau pasireiškė laisvesn- 
nis žmonėms atsikvėpimas. Bet taip nėra!

New York “Timeso” korespondentas Dominikoje, 
Edward C. Burke, rašo savo laikraščiui:

“Iš tikrųjų, ši šalis, kaip buvo, taip ir tebėra tvirta 
policine valstybe...”

Girdi, Trujillo dabar juo labiau reikalaująs iš tų, 
~*Jkure jam nepritaria, kad jie jam pritartų,' jo bijotų, 
'“prieš jį žodžio nepasakytų.

Dominikos liaudis, atrodo, neišvengiamai bus pri- 
; versta imtis tokių pat žygių, kokius naudojo Kubus 

liaudis, nuvertimui kruvinos fašistinės diktatūrom.

J. S. Bacho 275 metų 
gimimo sukaktuvėms 

paminėti
“Jeigų , didžiuosius kom

pozitorius įsivaižduoti kal
nų grandinės -f otma , tai 
Bachas, man rodosi, savo 
viršūne išeina toli už debe
sų, kur visada karšti saulės 
spinduliai žaidžia jos ledi
nio apdaro akinančiame 
baltume. Toks Bachas. 
Skaidrus, šviesus kaip krikš- 
tolas...’’ M. Gorkis.
Johanas Sebastijonas Ba

chas vokiečių tautos įžymus 
kompozitorius ir vargoni
ninkas priklauso prie geni
aliausių pasaulio muzikų 
skaičiaus. “Bach” vokiečių 
kalboje reiškia “upelis.” 
Bet dar Bethovenas pasakė, 
kad “ne upelis, o jūra turė
jo būti jo vardas.” Bachas 
gyveno tik savo menu ir su 
juo jis praėjo visk savo gy
venimą. Jis matė savo gy* 
veninio tikslą ir pagrindą, 

dividualą, kurie tik stoja už j Muzika Bachui buvo gili 
geresnius santykius tarp Ry- gyvenimo filosofija. O kū- 
. - . „ . -j kurie tik lan- ryUinis meistriškumas tapo

jam aukščiausia gyvenimo 
i’ pareiga.

J. S. Bachas gimė 1685 
m. kovo men 21 d. nedide-

kurie daugiau
a

Tiems darbininkams, kurie 
gauna mažiau, buvo reikalau
ta didesnio nuošimčio, o tiems, 

* mažesnio,
Central Unicn” lietuvis-

kai, atsieit, bus Centrinė 
vienybe. Kadangi gerai ži
nome, jog Vienybėje—galy
bė, tai Urugvajaus darbi
ninkai to ir siekiasi.

“MORALINIO 
APSIGINKLAVIMO” 
RITIERIAI

Kanadiškis “Liaudies bal
sas” rašo:

šaltojo karo kurstytojai, su
sispietę Moralinio apsiginkla
vimo organizacijon, užpylė 
Kanadą savo brošiūūra. Sa
koma, kad jie paskleidė 20,- 
000,000 kopijų. Brošiūra pa
siųsta į kiekvieną namą, kiek
vieną įstaigą, šioje brošiūroje 
tie ponai puola sugyvenimo, 
kultūrinių ir mokslinių santy
kių idėją. Jie apšaukia ko
munistų talkininkais kiekvie
ną organizaciją, kiekvieną in-

tų ir Vakarų, 1 
kosi Tarybų Sąjungoj ar kvie
čia tarybinius menini n k u s , 
mokslininkus, valdžios parei
gūnus.

įdomu, kad ši. kampanija 
pradėta išvakarėse nusigink
lavimo konferencijos Genevo- 
je. Tuo metu, kai visas pa
saulis pradėjo bruzdėti prieš 
tinklinius bandymus, už taikos 
sutvirtinimą.

Keisčiausia tas, kad šie 
žmonės savo darbui pagalbą 
gauna iš Kanados vyriausy
bės. Jeigu kas aukoja pinigų 
šiems šaltojo karo kurstyto
jams, tai už tą sumą nereikia 
mokėti taksų, -j .

200 metų mirties sukaktu
vėms atžymėti, laimėjo pir
mąsias vietas.

Demokratiška, pagal savb 
kryptį- giliai humaniška 
pagal turinį ir išbaigta pa
gal meistriškumą, Bachai 
kūryba yra brangi visiems 
tarybiniams žmonėms, tei
sėtiems visų pasaulinio me
no reiškinių paveldėtojams. 
Bacho kūrinius mokosi ta
rybinėse muzikos įstaigose, 
jie plačiai skamba koncertų 
salėse, per radiją, išleidžia
ma daugiatūkstantiniais ti
ražais jo kūriniai. Bacho 
kūryba naudojasi nepa-

binŠteinas, “ateis laikas, 
kada apie jį kalbės, kaip 
kalba api-e Homerą: “tai 
sukūre ne vienas žmogus, o 
daugelis.” Bacho šeima 
buvo labai gausi: iš pirmos 
žmonos jis susilaukė 7 vai
kų, o iš antros—-14. Dauge
lis iš jų turėjo didelius mu
zikinius gabumus (k. t. 
V 1 h e 1 m a s Fridermanas, 
Karlas Filipas Emanuelis).

Įžymiais Bacho kūrinių 
atlikėjais ir žinovais buvo 
kompozitoriai A. Rubinštei- 
nas (fortepioniniai kuri-* 
niai) ir A. Gedikė (kuri- prasta tarybinio klausytojo 

; taipniai vargonams;
pat ir autorius daugybės
Bacho kūrinių perdirbtų 
fortepionui, vargonams, ir 
orkestrui). Tarybiniai me-

Užbaigti straipsnį norisi 
A. Gedikės žodžiais: 
cho piuzika gyvena pilną

nininkai, pianistė T. Nik- gyvenimą ir .ii gyvens dau- 
lajevr ir smuikininkas S. gelį amžių, tol, kol žmonjų 
Bezrodn..; — tarptautinia- širdyse gyvuoja poezija..'ir 
me Leipcigo konkurse 
(1950 m.), skirto Bacho

meilė muzikai.”
J. Slėnys
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liame Vokietijos miestelyje g0S parodė, kad ligoniai su
Eizenache muzikanto šei
moje

Iš pat vaikystės metų 
Bachas karštai pamilo mu
ziką. Pirmuoju jo muzikos 
mokytoju buvo jo tėvas, o 
vėliau jo vyresnis brolis. Tu
rėdamas 15 metų amžiaus

Apie peršalimus
Peršalimas, kaip ir visa- kosėjimą ir čiaudėjimą, ‘ir 

da, pasiliko toks pats. Ke- tuo būdu padėti peršali- 
lių praėjusių metų laiko- j mams plisti, tačiau jis nėra 
tarpyje padarytos apžval-1 peršalimų priežastimi.

Peršalimai yra dažnesni 
žiemos metu ne dėl šalto 
oro, bet todėl, kad žiemos 
metu mes praleidžiam dau
giausia, laiko uždarytose - 
patalpose ir savo ligą per
duodam vienas kitam. Sa
vo vaikus mes siunčiam į 
mokyklas, kur sąlygos yra 
panašios ir kur jie užsikre
čia nuo kitų vaikų. Kiti ty
rinėtojai parodo, kad nuo? 
vargis, sukeltas laikant sa
vanorius be miego nuo vie- 
kelia ! didesnio peršalimų 
skaičiaus.

Virusai yra pagrindįne 
peršalimu priežastis. Di; 
doWling./’ir jo bendradar
biai, bei Anglijos moksli
ninkai,. sukėlė peršalhrius 
savanoriuose, duodami 
jiems vieno iš dviejų viru
sų injekcijos, žinomų “JH” 
ir “2060” rūšimis. Tačiau, 
yra manoma, kad daug ki
tokių virusų rūšių, zlar ne
atpažintų, sukelia peršali
mus. Be to, laikinas imu- _ 
nitetas prieš vieną virusų 
rūšį neturi nieko bendro su 
kita jų rūšimi. Ir tai yra 
viena iš priežasčių, kodėl 

. Ge
riausias gydymas šiuo me
tu yra imti vaistus, maži
nančius kosulį ir čiaudėji
mą,-ir pasilikti namie per 
kosėjimo ir čiaudėjimo pe
ri jodą, kad kitų neapkresti.

Tuo tarpu pagal Dr. Do
wling, ateitis yra šviesi: 
“Aš tikiu”, rašo jis, “kad 
kelių metų laikotarpyje 
skiepai iš daugumos viru*-” 
§ų, sukeliančių peršalimą^ 
būs pagaminti... Nors sfce- 

i py j imas bus gal būt reika
lingas, kasmet ar kas du 
metai, tačiau daugeliui 
žmonių tai nebus per dide
lė kaina, kad išvengti Šios 
absurdiškiausios pasaulyje 
ligos.”

American Conncil

peršalimais yra dažniausi 
.gydytojų pacientai ir kad 
kiekvienas suaugęs asmuo 
vidutiniškai serga peršali
mu maždaug du ar tris 
kartus į metus (vidurkis 
tarp priešmokyklinio am
žiaus vaikų yra daugiau 
negu dvigubai didesnis, pa
lyginus su suaugusiais).

Medikai tyrinėtojai turi 
daug daugiau žinių apie 
peršalimą dabar, negu pra
ėjusioji karta. Jie turi- 
daugiau žinių apie ligos 
priežastis, nors ir neišvys
ti -gydymo ir apsisaugoji
mo metodų. Tačiau laikas 
įreit ąteis, kai šį padėtis 
pasikeis, ir gydytojai galės 
sukontroliuoti šią užsispy
rusią ligą.

Vienas iš vadovaujančių 
tyrinėtojų, Dr. Harry F. 
Dowling iš Illinois Univer
siteto Medicinos Skyriaus 
Chicagoje, nesenai užbaigė 
apžvalgą apie dabartinį 
peršalimo progresą ir pro
blemas. Pirmoj vietoj, jis 
rašo, nėra diagnostinių me
todų ar oblektyvių ženklų, 
kaip, pav., < 
nosies ir gerklės pasikeiti
mų, kurie būtų tipiški per-

Peršalimas yra 
nusakomas tik simptomais, 
o ne patologiškais radi
niais.

Buvo nueitas ilgas kelias, 
., kodėl 
Praeities

Kitaip sakant, Bachas jau koncertuoja, 
ši šaltojo karo kurstymo or- kaip smuikininkas, vargo- 
ganiacija palaikoma Kanados uininkafe ir dirigentas įvai

riuose Vokietijos miestuo
se.

Didžiausias absurdas Ba
chą laikyti “bažn y t i n i u 
kompozitorium.” Jo religi
niuose 1 kūriniuose daugiau 
yra pasaulietiško elemento, 
kurio jis sėmėsi iš vokiečių 
liaudies kūrybos šaltinių. 
Šiuose kūriniuose ypatingai 
ryškiai 
muzikos 
kūryba, 
kūrinys 
devras. 
šia Bacho kūrybos sritis 
buvo muzika vargonams. 
“Suprantama, — rašė A. 
Serovas, — kad tokiam ge
nijui, kaip Bachas, pačiu 
geriausiu, pačiu artimiau
siu instrumentu buvo var
gonai, šis harmonijos oke
anas, begaliniai galingas ir 
didingas, nežiūrint jo be- šalimui, 
aistrinio ramumo.” -

Bachas jautriai atsiliepė 
į visus priešakinius muzi
kos reiškinius ir tuometi- jkofbuVo 
nes -epochos reika avimus. ^mongS peršala. 1______

Bachas buvo puikus atli- pažiūros mažai čia padeda, 
kejas tuo metu populiariau- j kaįp Drowling savo ap-

visuomenės pinigais. Abejo
tina, kad vyriausybė turi tei
sę atleisti žmones nuo taksų 
Už tokias aukas. 

I •

Pas mus, JAV, “Morali
nio ' apsiginklavimo” ritie- 
riai taipgi už -t e n k a m a i 

dėl to kai- triukšmaują. Jie čia taipgi

tikierių nieks nenori staty
ti į bet kokias svarbesnes 
vietas, nes jų balsuotojai 
neišrinktų. Jūs nemokate 
sudalyti tarp lietuvių ge
ros talkos, į kurią būtų 
įtraukta pažangioji visuo
menė.

Na, dėl to demokratų 
partijos lyderiai su jumis 
ir nesiskaito.

“CENTRAL UNICA”
Urugvajiečių “Darbe” 

i skaitome:
Buities reikmenų kainoms 

vis kylant, jau net ne mėne
siais, savaitėmis, o, galima sa
kyti, dienomis ir net valando
mis, — dirbančiųjų masių 
būklė darosi vis sunkiau pa
kenčiama. Pasekmėje to, dar
bininkų bei tarnautojų tarpe 
ėmė reikštis vis didesnis savo 
reikalų supratimas, kartu ir 
stipresnis unijistinis solidaru
mas. Urugvajaus darbininkai, 
vieton pirmiau turėtų dviejų 
Centralių (Unian de Trabaja- 
dores ir Union de Sindicatos 
Autonomos) dabar sukūrė vie
ną bendrą centralę, “Central 
Unica“ pavadinta.

“Central Unica“ nuo pir
miau buvusių centralių vado
vybių skiriasi tuo, kad ji ap
jungia darbininkus neatsižvel
giant jų politinių nusistatymų, 
bet saVo veikloje už būvio 
pagerinimą Veikia savystoviai 
nuo visų politinių partijų.

“Central Unica“ praktikoje 
randasi dar tik kūrimosi lai
kotarpy. Bet ji jau inspiravo 
streikams, sustojimams.

Paskutiniais laikais Urugva
juje vykę streikai beveik visi 
(vieni pilnai; kiti dalinai), bu
vo laimėti. Algų pridėjimai 
buvo ne vienodai reikalauti.

leidžia lapelius, .-brošiūras 
ir dažnai deda į komercinę 
spaudą savoreklamas — 
biaurią propagandą prieš 
progresą.

Seniausi pasaulyj 
sausumos gyvūnai
Sakoma, kad pasaulyje 

yra apie 2,000 šikšnospar
nių veislių. Vieni labai ma
žiukai, kiti tiesiai milžinai. 
Australijos srityje yra šikš
nosparnių, kurie nuo vieno 
sparno galo iki kito turi

Dauguma šikšnosparnių 
gyvena vabaliukais ir me
džioja naktimis. Kiti maiti
nasi vaisiais, žuvimis ir ėda 
nedidelius keturkojus.

Vienatinė pienžin d ž i ų 
veislė, kuri skrajoja, tai 
šikšnosparniai. Ji e nėra 
paukščiai, bet žvėreliai. 
Motina vaikus maitina pie
nu.

Mokslas rodo, kad šikš
nosparniai yra seniausi 
pasaulyje sausumos gyvū
nai. Jų veislė prasidėjo 
prieš 60,000,000 metų, tai 
yra, kada pasaulyje buvo 
jiems panašių milžiniško 
dydžio gyvūnų. Išeina, kad 
šikšnosparniai labai daug 
skirtingų gadynių pergyve
nę.^

šikšnosparniai labai grei
tai ir vikriai skrajoja. Ilgai 
mokslininkai negalėjo su
prasti, kodėl jie nesusidau
žo į kietus daiktus. Bet vė
liau patyrė, kad jie turi 
stebėtiną jausmą; skridi
mą kontroliuja ne pagal re
gėjimą, o pagal oro bangas.

Balboa, Panama. — Ko
vo mėnesi Panamos kanalu 
praplaukė 1,001 jūrinis lai-

pasireiškia Bacho 
ryšys su liaudies 
Kiekvienas Bacho 

— nemirtingas še- 
Bet mėgstam iau-

siu instrumentų — klave
sinu ir vargonais.

charakteringų j peršalimai kartojasi.

žvalgoj-e nurodo:
“Dauguma senesnio am-į CV VAAKlCX 0CHV0H1U CV1A1

Jo kūryba, esant jam gy- žiaus moterų pasakojimų 
vam, nebuvo pripažinta ir yra greičiausiai susiję 
- j Paties kompozi- peršalimo priežastimis,populiari.
toriaus išsireiškimu, jis bu
vo priverstas išgyventi 
kasdienį sielvartą, neapy
kantą ir persekiojimą. Įžy
mus vokiečių poetas H. 
Heinė teisingai išsireiškė) 
kad “didelę savo gyvenimo 
dalį jis (Bachas) pragyve
no neturte ir skurde; tai— 
prakeikimas, gulintis be
veik ant visų didžiųjų Vo-

būti nuimtas, gal būt, tik 
su politiniu išsilaisvinimu.” 
Užtenka pasakyti, kad po 
Bacho mirties (1750. VI. 
28) jo našlė buvo privers
ta maitintis iš aukų ir iš
maldos, o didžiojo kompozi
toriaus kapo vieta būvo 
greitai užmiršta, kąip ir 
jo vardas. Bet įžymūs to 
meto meno atstovai žinoo, 
kad, kaip išsireiškė .A. Ru-

su 
o 

ne su bet kuria kita liga. 
Vėsuos nakties oras, sėdėji
mas skersvėjyje, ^trūkumas 
miego, nervų įtempimas, 
nuvargimas, persidirbimas, 
netinkamas maistas, stai
gus oro pasikeitimas, šalti 
vėjai ar per šilti vėjai — 
visos ir daug kitų priežas-> . , ... r. .♦.u

kad'vls ^ar vel^ia Mafia plesi^,:
kų gaujos. Jie ne tik p^šia, 
bet žudo 
žmones. 1960
nužudė kelis policininkus, 
vieną net Palermo mieste. 
Kairieji parlamento nariai 
reikalauja suvaldyti gau
jas, kurios užpuldinėja kai 
riųjų politinius veikėjus i 
unijų organizatorius.

Kalbink prirašyti

SICILIJOJE VIS DAR
VEIKIA MAFIA GAUJOS

Roma. — Sicilijos saloje
čių buvo apkaltintos, 
sukelia peršalimą.”

Kai kurios iš išvardintų 
priežasčių gal ir vaidina 
vaidmenį peršalimuose. Vi*- 
skas, kas tik silpnina mūsų 
organizmą ar sumažina at
sparumą prieš infekcijas, 
turi savo vaidmenį, tačiau 
tai yra antraeiliai dalykai. 
Čikagos tyrinėtojas ekspe
rimentų keliu rodo, kad su
šalimas gali sukelti didesnį tuos, kurie 

_ .. ................... .. .................................

nepatinka 
metais
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Rojus Mizara z

Vincas Kapsukas pasaulinio karo 
ir revoliucijos metu

Redaguoja “Kovą” ir 
“N. gadynę”

LSS Piki, komitetas pa- 
Šičia jis reda-i kvietė Vincą Kapsuką re- 

“Kovą” ir žurnalą 
“Naująją gadynę.” Be to, 
kad jis rašė spaudai 

I straipsnius, V. Kapsukas j 
‘ prakalbas. Tiek i 
tiek gyvu žodžiu jis

(Straipsnis antras) ;
Karui prasidėjus, Vincui 

Kapsukui pavyksta pasiek
ti Škotiją, 
guoja tuomet lietuvių so- ' daguoti 
cialistų leistą laikraštį p 
“Rankpelnį,” leidžia ir r-e-C 
daguoja LSDP Užsienio I s 
biuro organą “Socialdemo-įsakė ir 
kratą.” i raštu,

Škotijoje tuomet lietuvių ; pabrėždavo, kad socialpat- 
gyveno nedaug, tad Vincas ! riotai išdavė darbi ninku 
Kapsukas galvoja apie per-' klasės reikalus, kad mark- 
sikėlimą į Jungtines Ame- sistai, tarptautiniai socia- 
rikos Valstijas, kur lietu-i listai jiems tik kovą tegali

Įėjimo pliekė’ kailį menševi
kų vadeivoms: grigaičiams, 

• michelsonams ir jiems toly
giems. Tūli jų net ir šian
dien čiaudi, ir nuolat vi
saip V. Kapsuką niekina, 
šmeižia. Tuo ypatingai pa
sižymi “Naujienų” redak

torius P. Grigaitis.
V. Kapsuko laikais buvo 

ir tokių dorų žmonių, kurie 
manė, kad menševikų lyde
riai per aštriai kritikuoja
mi, kad jie nėra pasirengę 
eiti taip toli, kaip Kapsu- 

Šiandienvių darbininkų buvo šimtai į skelbti, kad lietuviams dar- kas pranašauja, 
tūkstančių, kur judėjimas bininkams telieka tik du tie žmonės patys mato, jog 
didelis.

Atmenu tą saulėtą 1916 revoliucine 
metų vasaros dieną, kai V. • tija arba su 
Kapsukas įžengė į “Kovos” j azija.

.leidyklą Philadelph i j o j e . Vaidmuo, 
Mielai, draugiškai jis svei- sukas atliko

I kino mus, o mes—jį. vo buvimą Amerikoje, mil-Į tą, statančią naują, socia-
Tarptautiniame socialis- i žiniškas. Apie tai būtų ga- jlistinį gyvenimą!

tų judėjime tuomet jau bu-' Įima parašyti nemažą bro-> Be tiesioginio politinio ir 
vo prasidėjusi kovą “dėl tė
vynės gynimo” — tarptau
tinių. socialistų kova prieš 
sccialpatriotus. Toji kova 
gyvai palietė ir JAV lietu
vių socialistinį judėjimą. 
Netenka nė sakyti, jog V. 
Kapsukas stovėjo prieš so- 
cialpatriotus.

JAV monopolistinis kapi
talas ruošė įtraukti ir Ame
riką į karą, tuo būdu ši so
cialistuose kova turėjo ak
tualios prasmės kiekvienam tik keli šimtai žmonių, 
galvojančiam žmogui.

judėjimas bininkams telieka tik 
.keliai: arba su tarptautine 

socialdemokra- 
tautine.buržu- v

per neilgą sa-

šiūrą. Ir reikėtų tai pada
ryti!

Praėjus desėtkui metų po 
jo išvykimo iš JAV Vincas 
Kapsukas rašė:

šio darbo ir vidinės kovos, 
kuri vis labiau ir labiau plė
tėsi, dėka lietuviams bolševi
kams pavyko užkariauti be
veik visą 3-1 tūkstančių soci
alistų federaciją, įeinančią į 
Amerikos socialistų partiją ir 
gausias pagalbines organiza
cijas, — pas menševikus liko

V. Kapsukas be pasigai-

jie klydo. Grigaičiai ir mi- 
chelsonai susidėjo
čiais arši a u s i a i s darbo 
žmonių ir lietuviu tautos 
priešais. Visi unisonu 
bliauna prieš lietuvių tau-

Be tiesioginio politinio ir 
! žurnalistinio darbo, Vincas 
Kapsukas padėjo daugeliui 
jaunų darbininkų pakilti į 
vadovybę; jis padėjo eilei

O 1918 m. lapkričio mė—Lietuvos reikalų komisa
riato pirmininku. Jo pade- nėšio pabaigoje Kapsukas 
jėju buvo Z. Angarietis.

Lietuvos reikalų komisa
riatas atliko didelį darbą jimui kovos už Tarybų,vai 
tuo metu Rusijoje gyvenan- džią.

kovoti už pravedimą prole- čių lietuvių tarpe: nemaža i 
tarinės revoliucijos, už soči-1 
alistinės santvarkos įkūri
mą.

Vincas K a,p sukas, ku
riems teko daug kentėti ca- 
ristiniuose kalėjimuose.

Netrukus V. Kapsukas 
i rengėsi vykti į Rusiją pa
dėti tos šalies proletariatui

metų vasarą. Keliavo pro 
Japoniją, pro Vladivostoką 
link Petrogrado, kuriame 
tuomet buvo bolševikų cent
ras, iš kurio plaukė visos 
direktyvos į plačiąją šalį i 
dėl kovos už tarybinę vai-1

Pasiekęs Petrogradą, jis 
įstojo į bolševikų partijos 
eiles. (Partinis stažas jam 
buvo užskaitytas nuo 1903 
metų.) Jis dalyvavo bolše
vikų partijos IV-ajame su

su pa- važiavime.
Dar 1917 metais V. Kap

sukas aplankė Jekaterino- 
islavą, Charkovą, Nižnij- 
Novgorodą, Tūlą, Vorone
žą ir kitus miestus, kur bu
vo didesni skaičiai -evakuo- i 
tų Lietuvos gyventoju. ' 
Jiems sakė prakalbas, aiš-! 
kino revoliucijos esmę, dės
tė bolševikų partijos sieki- 
----- ; ragino visus ruoštis į

i glaudžiai susiję su Mari- 
' jampolės miestu, tai irtas 

I miestas buvo pavadintas V. 
I Kapsuko vardu.

Pridėti dar galima: Vii-, 
niuje, ties Dailės Muzieju

mi], netrukus bus pastaty- 
■ tas V. Kapsukui didelis pa- 
iminklas. Man teko matyti 

posėdyje lpas dailininką Vaivadą, ku- 
Vilniuje buvo sudaryta Lie-! ris Paminklą stato, jo pro- 
tuvos Laikinoji revoliucine) 
darbininkų ir valstiečių 
valdžia, kurios pirmininku 
buvo pastatytas Vincas 
Kapsukas.

Kūrėsi tarybinė valdžia 
miestuose ir miesteliuose. 
O 1918 m. gruodžio 16 d. į 
Lietuvos Laikinoji re v. dar- į 
bininkų ir vargingųjų val
stiečių 'valdžia išleido ma
nifestą, kuriame tarp kitko

atvyko į dar vis vokiečių 
okupuotą Vilnių jau pradė-

Pirmoji proletarinė 
revoliucija Lietuvoje

1918 m. gruodžio mėn.
Lietuvos KP CK

lietuvių darbo žmonių buvo 
įtraukta į kovotojų gretas 
Spalio revoliucijai ginti.

Brest Litovsko taikos de
rybų delegacijoje dalyvavo 
ir Vincas Kapsukas. Jis 
ten kalbėjo, demaskuoda
mas smetonininkų tarybą, 

' kuri buvo pažadėjusi Lietu- 
i va kaizerinei Vokietijai. 
'Kapsukas ten sakė:

Sprendžiamą žodį apie 
Lietuvos likimą... turi pasaky
ti ne Vokietijos vyriausybės 
atstovai... ir ne tos buržuazi
nės grupės, kurios anksčiau 
rėmė carizmą, o dabar ieško 
sąjungos su Vokietijos vy
riausybe, — lemiamas žodis

i priklauso . . . demokratiniams 
Į Lietuvos gyventojams, visų 
j pirma — Lietuvos darbiniu- J
I kams ir valstiečių varguome- | 
nei, be tautybių skirtumo . . .

Sudarius Bresto taiką, į 
Lietuvą pradėjo grįžti L (

i Rusijos vis daugiau žmo- į 
‘ i nių, paveiktų Spalio revo

liucijos. Nors Lietuva dar 
vis tebebuvo vokiečių oku
puota, tačiau revoliucinis „ .
judėjimas ten augo ir bren- d. V. Kapsuko pasirašytu 
do. ! dekretu buvo ;

i 1918 metais įsikūrė Lie-i Vilniaus universitetas, 
tuvos Komunistų partija. ! Dėl to 1955 metais,

1918 metų rudenį Vincas I nint Vinco Kapsuko V 
j Kapsukas net u„ _____
pats buvo slapta atvykęs į 
Vilnių, kad geriau susipa- 

kovai

Įmus; ragino visus ruoštis j 
jaunų žmonių tapti žurna-ikovą už socialistinę revoliu- 
listais, socialistines spau-|cijąf 
dos bendradarbiais, veikė- ■! ' .. ,v. .• . I Po didžiosios pergalesJcllS# 

; Po Spalio revoliucijos V.Carizmui žlugus Tr / , , . ,■ Kapsukas buvo paskirtas
Carizmo žlugimas Rusi- valstybinio iždo komisaru, 

joje nepaprastai linksmai paskui — Gatčinos fronto 
nuteikė Amerikos darbiniu- prieš baltagvardiečio gene- žintų su sąlygomis 
kus: Juo linksmiau tai nu- rolo Krasnovo puolimą po- dėl tarybinės santvarkos į- 
teikė tokius vyrus, kaip litiniu komisaru, dar vėliau vedimo Lietuvoje.

APIE RŪDNINKŲ GIRIOS PARTIZANŲ 
KOVAS TRAKŲ APSKRITYJE

Prasidėjo p a r u o Šimas.
Grupės vadovu išsirinko

vą, kuriam parinko slapy- 
vardę — Petras, Mončiuns-

M Man jau teko perskaityti 
kelias knygas apie lietuvių

,, tautos partizanų ko.vą prieš buvusį Trakų mieste vado- 
hitlerininkus. Bet su di
džiausiu dėmesiu perskai
čiau T. Mončiunsko veika-(kas pasivadino Žvirbliu ir 
lą “Rūdninkų girios parti- i ėjo politinio komisaro par- 
zanai.” 1959 metais jį iš-1 ‘ 1 * ’ * * 1— —‘
leido Tarybų Lietuvoje 
Valstybinė Politinės ir 
mokslinės literatūros lei
dykla 10,000 egzempliorių 
tiražu.

Rūdninkų partizanų ko
vos įvyko ‘ man žinomose 
Lietuvos vietose, kur pra
leidau savo jaunystės die
nas.

1941 m. veikalo autorių 
užklupo karas Valkininkuo
se. Ten jis buvo nuvykęs 
partijos ir valdžios uždavi
niais. Mončiunskas ir kiti 
Trakų apskrities veikėjai, 
besigindami nuo buržuazi
nių nacionalistų gaujų, ir 
puolami nacių lėktuvų, pa
sitraukė į Tarybų Sąjungos 
gilumą. Už 22 dienų jie 
buvo jau toli. 
f Jie, kaip ir kiti TSRS 
piliečiai, prašė siųsti juos į 
frontą kovai prieš įsiveržu- 
sį priešą. Tarybinė vyriau
sybė ir Komunistų partija 
jiems sakė: “Par nelai
kąs... Kai bus laikas 
šauksime... Dirbkite 
fronte j e.”

Grįžta j Lietuvą
Ir atėjo laikas — pradė

jo organizuoti Lietuvių ka
rinį dalinį, arba 16-ąją di
viziją, Gorkio srityje, Ba- 
lachnoje. Iš plačios TSRS 
rinkosi lietuviai šimtais ir 

, tūkstančiais. Pradėjo mo
kytis karinio meno. Vado
vavo generolas Macijaus
kas ir kiti.' 
•s Atvyko LKP Centro Ko- 

. miteto veikėjas Preikšas ir 
pasiūlė vykti į Lietuvą par- 

F’ tizanų kovai. T. Mončiuns
kas ir kiti Trakų tarybinės 
valdžios ir partijos veikėjai 
su* dideliu džiaugsmu tą. 
sutik* .... £:

pa- 
už-

eigas; kariniu vadovu pasi
rinko F. Puškovą (slapy- 
vardė — Genys). Grįžo į 
Lietuvą ir visa eilė kitų bu
vusių Trakų miesto veikė
jų-

Busimojo partizanų bū
rio vadovybė aptarė, kurion 
vieton Lietuvoje nusileisti. 
Visi sutiko, kad Rūdninkų 
giria yra patogiausia vie
ta, visiems gerai žinoma. 
Strateginiai ji labai svarbi, 
nes Rūdninkų miškai jun
giasi su Baltarusijos miš
kais. Reikalui esant, gali
ma pasitraukti ir 
ten paramos.

Per Rūdninkų 
link Vilniaus eina 
ležinkeliai: Lyda - Vilnius, 
Gardinas - Lentvaris - Vil
nius, Kaunas -Kaišiadorys- 
Vilnius, ir trys plentai — 
du iš pietų pusės, o trečias 
nuo Kauno, kuris dar buvo 
nebaigtas. O miškų srityje 
daug sodžių: Pirčiupis, Ink- 
lėriškės, Pagražaupis, Pa- 
merkis, Naujieji Maceliai, 
Senieji Maceliai, Žagarinė, 
Rūdninkai, Karnavė, Dar- 
gužiai, Tiltai ir kiti.

1942 m. liepos 3 d. iš 
Maskvos aerouosto ši grupė 
išskrido į Lietuvą. Ją iš
lydėjo Lietuvos liaudies va
dai. LKP CK pirmasis sek
retorius Antanas Sniečkus, 
atsisveikindamas, kiekvieną 
pabučiavo.

Partizanų grupė nusilei
do sėkmingai Rud ninku 
miškuose, netoli Merkio 
upės ir Pirčiupio kaimo.

Baisus tenoras Lietuvoje
Lietuvoje viešpatavo na

cių generalkomisaras Ren- 
telnas, o jam gelbėjo lietu
vių išdavikas generolas Ku-

biliūnas. Žudė lietuvius vo
kiečiai naciai, o dar .pasiu
čiau — buožės,, jų gaujos, 
buržuaziniai nacionalistai, 
kurie tarnavo hitlerinin
kams.

Tiktai Trakų apskrityje 
jie nužudė per 10,000 žmo- 
mių ! Valkininkų apylinkė
je virš 600, Kaišiadorių

gauti iš

miškus 
trys ge-

jektą.
Lietuvių tauta gerbia sa

vo sūnus ir dukras, atliku
sius jai didžius darbus!

1919 metų pradžioje di
desnėje dalyje Lietuvos te
ritorijos buvo Įvesta tary
binė valdžia.

Bet ji gyvavo neilgai. 
Lietuviška buržuazija, pa
sikvietusi buržuaziniu ša
lių , ginkluotąsias jėgas ir

buvo skelbta, kad Vokieti- ■ kapitalą, laikinai laimėjo.
jos okupacijos valdžia Lie- į Tarybiniai kovotojai tu- 
tuvoje panaikinta, kad visa į rėjo trauktis iš Lietuvos;

i valdžią pereina į Lietuvos | kiti pakliuvo į buržuazijos 
Darbininkų, Bežemių ir j nelaisvę ir su jais buvo 
Mažažemių Atstovų ran-Į žiauriai susidorota.

jšika^.... ' Teko laukti apie 20 me-
! Revoliucinė valdžia daug i U], kol tarybinė santvarka 
rūpinosi lietuvių kultūros | Lietuvoje buvo atsteigta..Ji 
išvystymu, lietuvių tautos [buvo atsteigta 1940 metais, 
kultūrinių paminklų išsau- i nors, deja, V. Kapsuko gy- 
gojimu. O 1919 m. kovo 13 |vųjų tarpe jau nebuvo.

Apie 1918—1919 metų 
atgaivintas I Lietuvos darbo žmonių ryž- 

| tą kurti savo valstybę, V. 
V1į_ į Kapsukas rašė-

v H1VU0 i icciti/ r j. k u įjo (t ivu z'772 ? — j Si re vo 1 i u c i j <i tai buvo pir-
du kartus \mo dienos 75 metu/sukak- m°.ii Lietuvos proletariato re- 

tetui Pet’ciJa buržuazijos ir dvari-tį, Vilniaus univ 
būva suteiktas V. Kapsuko 
vardas.

O kadangi V. Kapsuko 
gyvenimas ir veikla buvo

negalėdami jo neatimtų, kaip gelbėtis) Tarybų armija jau laikė jį 
apsupus. Pusė brigados pa
siliko Trakų apskrityje, 
kad neleistų priešui naikin
ti mi-estų ir miestelių, iš
vežti žmonių turtą ir išva-

Partizanai, 
susisiekti .su Didžiąja Že- nuo išvežimo į nacių kator- 
me, kad gauti iš ten nuro- gą ir tt. 
dymų ir pagalbos, kad per
duoti ten svarbias žinias, partizanų būrys nuvertė 14 
tęsė organizacinį darbą, karinių traukinių, jų tarpe 
Organizavo i žmones, kliudė 11 vagonų su

Per du ir pusę menesio

kareiviais
nacių ir būržuazinių nacio- daugybę vagonų su amuni- ryL Juos 1 katorgą, o kitą
nalistų tikslams.

ninku viešpatavimo nuverti
mui. Su pagalba vakarų im- 

• perialistų ji buvo nugalėta...
Tos klaidos, kurios buvo mū
sų padalytos peili šią revoliu
ciją, palengvino* Lenkijos ir 
Lietuvos buržuazijai, kuriai 
padėjo vokiečių okupantai, 
atsiekt savo pergalės.

Vienok visiškai neteisinga 
būtų matyt tik Lietuvos so
vietų valdžios klaidas ir visiš
kai nematyt jos didelių atsie- 
kimų, kurių nemaža būvo ir 

rLietuvoj. Tik mūsų klasiniai . 
"priešai gali visiškai nepripa- 
žint tų atsekimų . . .

Rašydamas apie tas klai
das, A. Sniečkus pripažįs
ta, kad “jauna Lietuvos 
Komunistų partija padarė 
šiuo laikotarpiu (1918-1919 
mm.) ir kai kurių klaidų, 
nepakankamai įvertindama 
revoliucinį valstiečių vaid
menį, nepakankamai sūp- 

! rasdama darbininkų klasės 
ir darbo valstiečių 
gos būtinumą kovoje/uz so
cialistinės revoliucijps per
galę, nepakankam įver
tindama lenininio nacijų 
apsisprendimo teisės lozun
go reikšmę, šios liuksen- 
burginio pobūdžio klaidos, 
nuo kurių dar nebuvo * vi
siškai išsilaisvinęs ir Vin
cas Kapsukas, buvo būdin
gos anuo metu daugeliui 
vakarinių šalies rajonų ko
munistinių organizacijų..;”*

“Bet ne klaidos apibūdi
nu 1918—1919 metų lai
kotarpi, ir todėl mėginirhas 
jas pūsti yra istorinės tie
sos iškraipymas,” prideda 
A. Sniečkus. t ‘‘i

Laimėjus kontr-revoliuci
jai, užviešpatavus reakci
jai Lietuvoje, kaip minė
jau, pasitraukė į Tarybų 
Sąjungos gilumą daugelis 
kovotojų už tarybinę san
tvarką. Kuriam laikui bu*' 
vo pasitraukęs ir V. Kap
sukas. Bet neužilgo jis ir 
vėl grįžo į Vilnių!..

Apie tai skaitysime tre
čiame straipsny.

cija, ginklais, maistu ir ki- pusė išvyko link Vilniaus. 
I Pagal vi-etos gyventojų tokiais reikmenimis. Nuko- 

' i vė ir sužeidė 118 nacių ka
rininkų ir kareivių. Paėmė 

paminėjimui nuo nacių 14 kulkosvaidžių, 
šimtus šautuvų, automatų 
ir daug amunicijos. Per tą 
laiką buvo 9 partizanai už
mušti ir 12 sužeista.

LDK Vytauto vardo 
partizanų brigada

1944* m. balandžio mėne- 
visi keturi būriai: “Už 

Tėvynę,” “Išlaisvintojas,” 
“Laisvoji Lietuva” ir “Per
galė” buvo apvienyti į Tra
kų partizanų Lietuvos Di
džiojo kunigaikščio Vytau
to brigada. Jos komandie- 
riumi paskirtas knygos au
torius Žvirblis, nes Genys 
susirgo ir išvyko į Maskvą.

Brigada pilnai įsitvirtino 
Rūdninkų girioje; joki na
cių “šūkavimai” jau negel
bėjo. Ji sunaikino Valki
ninkuose nacių įgulą, kelis 
kartus nukirto Vilniaus 
geležinkelių ir plentų susi
siekimus, padarė užpuolimą 
Trakuose ant kalėjimo, ku
rį sudegino, o iš jo išlaisvi
no 45 politinius kalinius, 
kurių 28 tuojau įstojo į 
partizanų eiles. Kelis kar
tus jie sunaikino nacių ka
rinius ešelonus Rudiškių 
stotyje, sumušė nacių jėgas 
prie Inklėriškių kaimo ir 
atliko visą eilę kitų didelių 
žygių.

Naciai ir lietuvių buržu
aziniai nacionalistai, nega
lėdami įveikti b r i g a d os, 
keršyjo civiliniams ž m o - 
nėms. 1944 m. liepos 3 d. 
jie sudegino Pirčiupio kai
mą, kuriame nužudė arba 
gyvais Sudegino 119 mote
rų, senelių ir vaikų.

1944 m. liepos 7 d, bri
gada gavo įsakymą vykti į 
Vilnių jo išlaisvinimui, nes

nurodymus, mirtimi baudė 
vietinius mačių valdininkus.

1942 m
Proletarinės re volių c i j o s 
sukakties, netoli Žaslių, nu-.v. v . 11.uivčiAiies, netoli zasiiu, nu-miske sus audė vietinių «... . TU •

v . . , u i • • 'verte su ginklais ir amum-zmonių ir karo belaisviui .. . , ... ...Oja nacių trauklių, o kitąapie 550. Žiežmarių aikš
tėje sušaudė 11 valstiečių 
kiti1 išgąsdinimui. Dūko 
naciai ir lietuvių tautos iš
gamos Semeliškėje, Žasliuo
se, Vievyje, Aukštadvaryje, 
Onuškyje, Rūdiškėse, o la
biausiai Trakų mieste, kur 
buvo hitlerininkų centras. 
Iki 1943 metų vidurio Tra
kų apskrityje buvo atimta 
nuo 2,096’ valstiečių žemė, 
kurią jie gavo 1940 metais 
nuo tarybinės valdžios. Ir 
retas kuris valstietis nenu
kentėjo.

Pradžia partizanų veiklos
Iš Rūdninkų girios par

tizanai metėsi į miestelius 
ir kaimus, kad įtraukti j 
veiklą senus pažįstamus.

Partizanų grupės aplankė 
visus artimesnius mieste
lius ir kaimus, pasiekė 
Žiežmarius, K a i š i adoris, 
net Kauną, Rūdiškes, Se
meliškes, Aukštadvarį, O- 
nuškį, Valkininkus, Trakus 
ir kitus miestus ir mies
telius. Visur surado drau
gų. Liaudis mielai organi
zavo partizanams pagalbą, 
susiorganizavo Komtmistų 
partijos ir Jaunimo gru
pės.

Darbo buvo daug. Žinių 
dar daugiau. Bet būrio 
nelaimei radistas Garsas, 
kilęs iš Vilniaus, vis pasa
kojo, kad “radijas netvar
koje” ir jis negalįs su 
Maskva susisiekti — žinias 
perduoti. Netrukus jis pa
bėgo iš partizanų tarpo. 
Būrys pasiliko be rądijo 
susisiekimo.

su maisto produktais, vyks
tantį į Vokietiją.

Atvyko H. Zimanas
Sėkmingesnei partizanų 

veiklos^vadovybei LKP 
įsteigė du centrus, vieną 
vadovavimui šiaurės Lietu
voje, o antrą — Pietų Sri
ties Komitetą Rūdninkų gi
rioje. Pastarojo sekretoriu
mi buvo Henrikas Zimanas 
(slapyvardis—Jurgis), da
bartinis “Tiesos” redakto
rius.

Pradžioje jo pasiųsti žmo
nės susirišo su Petro ir Ge
nio būriu, o netrukus at
vyko ir jis pats. “H. Zima
nas smulkiai ištyrė padėtį 
Trakų apskrityje, susipaži
no su mūsų planais, 
kai kurių patarimų, 
krečių nurodymų.” 
166 pp.)

Tuojau pasikeitė būrio 
veikla. Zimano suteikta 
radiste Albina susisiekė su 
Maskva. Būrys gavo vardą 
“Už Tėvynę.” Jis taip grei
tai augo, kad netrukus iš 
savo kovotojų suorganizavo 
būrius “Išlaisvintoją” ir 
“Laisvąją Lietuvą”, o dar 
vėliu — “Pergalę.”

Pradėtas leisti laikraštu
kas “Trakiečių Šūkis.” Pir
mojo numerio buvo išleista 
1,000 <egzempliorių, o j a u 
No. 4—net 4,000. Jis pa
siekdavo plačiau negu Tra
kų apskritis. Iš jo žmonės 
sužinojo apie frontų padė
tį, TSRS armijos pergales. 
Jis mokė valstiečius, kaip 
slėpti turtą, kad vokiečiai

davė 
kori- 

(165-

sį

su 
m-

Vilnių pasiekę, partizanų 
jėgos padėjo tarybinei armi
jai nugalėti vokiečius Rasų 
kapinėse, kur buvo suimta 
apie 3,000 priešo karių ir 
karininku. C

Trakų apskrityje pasili
kus pusė brigados pastojo 
bėgantiems naciams kelius 
ir trukdė jų planingam pa
sitraukimui. Šie partizanai 
susitiko su Tarybų Sąjun
gos tankais ir pėstininkais 
netoli Inklėriškių ir Ma- 
džiūnų kaimų.

Vilnių TSRS armija ir 
partizanai galutinai išlais
vino liepos 13 d. Čionai A. 
Sniečkus vėl susitik 
knygos autorium"
čiunsku ir kitais partizanų 
vadais, pasisveikino pabu
čiuodamas autorių, kaip ir 
prieš du metu, jį išlydėda
mas į Lietuvą.

Partizanų vadovybė pa
darė sekamą suvadą: Vy
tauto brigada sunaikino 45 
karinius ešelonus, 34 vago
nus su hitlerininkų karei
viais, 132 vagonus su gink
lais, apranga ir maistu. Su
ėmė daugybę šautuvų ir 
amunicijos, sunaikino daug 
tiltų, šimtus mylių telegra
fo ir telefono laidų, Trakui 
kalėjimą, kelis nacių garni
zonus, užmušė virš 400 na
cių karininkų ir karių, o 
kelis kartus tiek jų sužei
dė. Laimėjo prieš nacius 3 
didelius mūšius, nepaisant, 
kad naciams gelbėjo artile
rija ir apie 30 karo lėktuvų 
kiekviename mūšyje. Par
tizanų brigada neteko 96 
žmonių užmuštų ir - apie 
pusantro šimto buvo sužeis
tų.

jun-

Jakarta. — Indonezijos 
Komunistų partija turi 
1,500,000 narių. Jos sekre- 
trius D. N. Aidit sako,,Jei-* 

kgu dabar būtų parlamenta
riniai rinkimai, tai komu- 
nistai gautų ne mažiau 10,-?«

D. M. šolomskas į 000,000 balsų.

3 pual. Laisvi (Liberty). Pemkt., baland. (April) 8, 1960



"Ernest Hemingway

SENIS I
(Tąsa)

“Aš negalėjau būti nuplaukęs per to
li nuo kranto,—pagalvojo jis.—Tikiuo
si, kad niekas dėl manęs per daug nesi
jaudina. Jaudintis, žinoma, gali tiktai 
berniukas. Tačiau jis pasitiki manimi. 
Daugelis senesnių žvejų taip pat jaudi
nasi. Ir ne tiktai jie,—pagalvojo jis.— 
Juk aš gyvenu šauname mieste.“

Jis daugiau nebegalejo kalbėti su žu
vimi, nes per daug jau buvo ji sužalota. 
Jam dingtelėjo kita mintis.

—Pusė žuvies,—kreipėsi senis į ją.— 
Tu, kuri buvai žuvimi, gaila, kad aš per 
toli nuplaukia į jūrą. Aš pražudžiau 
mus abu. Tačiau mudu užmušėme daug 
ryklių, sužeidėm dar daugiau. Kiek tu 
jų užmušei per savo amželį, senoji žu
vie? Juk neveltui iš tavo galvos kyšo 
kardas.

Jis mėgo galvoti apie žuvį ir apie tai, 
ką ji galėtų padaryti rykliui, jeigu lais
vai plaukiotų jūroje. “Man reikėjo nu
sikirsti jos kardą ir kapoti juo ryklius,“ 
—pagalvojo jis. Deja, laivelyje nebuvo 
nei kirvio, nei peilio.

“Tačiau, jeigu aš turėčiau žuvies kar
dą, aš galėčiau pririšti jį prie irklo ran
kenos, — ir koks ginklas išeitų! Tuo
met mes išvien kovotume prieš ryklius. 
Ką tu dabar darysi, jeigu jie užpuls 
naktį? Ką tu gali padaryti?“

—Kovoti,—tarė jis. — Aš grumsiuos 
su jais iki paskutinio atodūsio.

Tačiau tamsoje nesimatė nei pašvais
tės, nei žiburių,—tiktai pūtė vėjas, iš
tempdamas burę, ar jam pasivaidino, 
kad jis, gal būt, jau miręs. Suglaudęs 
rankas, jis pajuto savo delnus. Jie ne
buvo mirę, ir, suspausdamas ir atgniauž- 
damas juos, jis galėjo pajusti skausmą, 
o tuo pačiu ir gyvybę. Jis atsišliejo į 
laivelio galą ir suprato, kad dar gyvas. 
Jam tai patvirtino jo pečiai.

“Man reikia sukalbėti visas tas mal
das, kurias aš pažadėjau sukalbėti, jei
gu pagausiu žuvį,—pagalvojo jis. — Bet 
aš dabar per daug išvargęs. Geriau pa
imsiu maišą ir apsidengsiu juo pečius.”

Senis gulėjo laivelio gale ir valdė jį, 
laukdamas, kada pasirodys šviesų pa
švaistė. “Aš nuplaukiau pusę kelio, — 
pagalvojo jis.—Gal būt, man pasiseks 
parvežti namo nor‘s žuvies priekį. Juk 
turėtų kada nors man pasisekti. Ne,— 
tarė jis sau. t— Tu pasityčiojai iš savo 
laimės, taip toli nuplaukdamas i jūrą.“

—Nebūk paikšas, — tarė garsiai. — 
Nesnausk ir nepaleisk vairo iš rankų. 
Tau dar gali nusišypsoti laimė. Aš no
rėčiau nusipirkti nors trupučiuką lai
mės, jeigu iš viso yra tokia vieta, kur 
ji pardavinėjama,—tarė jis.

“Sakyk, uz" ką tu ją pirksi?—paklau
sė jis savęs.—Nejaugi ją nusipirksi už 
prarastą žeberklą, nulaužtą peilį ir su
žeistas rankas?“

—O juk galėjai,—tarė jis.—Tu ban
dei nusipirkti laimę už aštuoniasdešimt 
keturias dienas, praleistas jūroje. Ir 
nedaug trūko, kad tau būtų ją pardavę.

'‘Neprasimanyk niekų,—sudraudė jis 
save.—Laimė ateina pas. žmogų įvairiu 
pavidalu, ir kas gali ją pažinti? Vis 
dėlto aš paimčiau nors truputį laimės, 
kokį pavidalą ji beturėtų, ir užmokėčiau 
už ją, kiek reikalautų. Aš norėčiau pa
matyti šviesų pašvaistę,—pagalvojo jis. 
—Aš trokštu daugelio dalykų. Tačiau 
dabar labiausiai trokštu pamatyti Hava
nos žiburius.“ — Senis pamėgino pato
giau įsitaisyti prie vairo, ir skausmas 
nugaroje paliudijo, kad jis iš tikrųjų ne
numirė.

Jis pamatė šviėsų atspindį apie dešim
tą valandą vakare. Iš pradžių tai buvo 
vos pastebimas švytėjimas, koks pasiro
do danguje prieš patekant mėnuliui. 
Paskiau šviesos lyškiau sumirksėjo už 
okeano vandenų, kuriuos šiaušė stiprė
jantis vėjas. Jis vairavo tiesiai j tuos 
žiburius, galvodamas, kad dabar jau vi
siškai greitai įplauks į Golfo srovę.

“Štai ir po viskam, — galvojo jis. — 
Galimas dalykas, jie vėl užpuls mane. 
Tačiau^ ką gali tamsoje jiems padaryti 
beginklis žmogus?“

Jam gėlė visą sustingusį kūną, o nak
ties šaltis dar labiau skaudino jo žaiz
das. “Tikiuosi, man nebereikės kovoti,— 
pagalvojo jis.—Ne, tai neturi pasikar
toti 1'^ ^0

Tačiau vidurnaktį senis vėl kovėsi su 
rykliais, žinodamas, kad šį kartą kova 
beprasmiškai Jie užpuolė jį visu būriu: 
jis matė tiktai ruožus ant vandens, km

R JURA
riuos nubrėžė ryklių pelekai, ir švytėji
mą, sklidusį nuo jų, kai jie puolė žuvį. 
Jis mušė basliu per galvas, girdėdamas, 
kaip čiaukši žandikauliai ir krūpčioja 
laivelis, kai jie nuo apačios plėšia žuvį. 
Lyg pakvaišęs senis talžė basliu kur tik 
pakliūdamas, bet staiga ryklys griebė 
irklą, ir jis pajuto, kad jo neteko.

Jis išplėšė vairą iš įtvaro ir, laikyda
mas jį abiem rankom, mušė ir talžė juo, 
smogdamas vieną smūgį po kito. Ta
čiau jie jau buvo laivelio prieky ir puo
lė čia po vieną, čia visi kartu, atplėšda- 
mi mėsos gabalus, kurie švytėjo jūroje, 
kai rykliai vėl pasisukdavo link žuvies.

Pagaliau vienas ryklys priplaukė prie 
pat žuvies galvos, ir senis suprato, kad 
viskas baigta. Jis tvojo vairu per ryk
lio snukį ten, kur ryklys buvo apžiojęs 
kietą žuvies kiaušą, nenorėjusį pasiduo
ti jo dantims. Jis tvojo vieną kartą, ant
rą, trečią. Išgirdęs lūžtančio vairo 
triokštelėjimą, senis trenkė rykliui su
skilusia rankena. Jis pajuto, kaip ran
kena įsmigo į mėsą ir, žinodamas, kad 
nuolauža aštri, vėl smogė rykliui. Šis 
paleido žuvį ir atsitraukė. Tai buvo pas
kutinis ryklys iš to būrio, kuris jį už
puolė. Jiems nieko nebeliko suryti.

Senis vjs vos kvėpavo, burnoje jis 
jautė keistą skonį, — salstelėjusį, atsi
duodantį variu, ir akimirksnį jį buvo ap
ėmusi baimė. B-et visa tai greit praėjo.

Jis nusispiovė į okeaną ir tarė:
—Na, pasprinkite sau, galanos! Ir 

tegu jums prisisapnuoja, kad užmušėt 
žmogų.

Senis žinojo, kad dabar jis galutinai 
ir nebepataisomai nugalėtas; sugrįžęs į 
laivelio galą, jis įsitikino, kad vairo nuo
lauža tinka į įmovą, vadinasi, ja bus ga
lima valdyti laivelį. Jis užsimetė ant 
pečių maišą ir išlygino laivelio kursą. 
Dabar jis plaukė visai lengvai. Senis 
apie nieką negalvojo ir nieko nejautė. 
Dabar jis viskam buvo abejingas, — kad 
tik greičiau ir geriau įsukus laivelį į 
gimtąjį uostą. Naktį rykliai puolė prie 
žuvies griaučių, tarsi apsirijėliai, ran
kantieji trupinius nuo stalo.

Senis neatkreipė į juos dėmesio, jis 
niekuo daugiau nesidomėjo, išskyrus lai
veliu. Jis tiktai pastebėjo, kaip lengvai 
ir greitai dabar plaukia laivelis, kai jo 
nestabdė didžiulis žuvies svoris.

“Geras laivelis, —* pagalvojo senis.— 
Jis sveikas ir nesužalotas, neskaitant 
vairo. O tai lengvai pataisoma.“

Senis jautė, kad įplaukė į srovę; jis 
jau galėjo įžiūrėti gyvenviečių šviesas 
išilgai kranto. Dabar jis žinojo, kur 
esąsp ir pasiekti namus jam nieko ne- 
bereiškė..

“Vėjas — visuomet mūsų draugas, — 
pagalvojo jis, o paskiau pridūrė:—Tiesą 
pasakius, ne visuomet. Ir didžiulė jū
ra—ji taip pat pilna ir mūsų draugų, ir 
mūsų priešų. O lova,—gavojo senis, — 
lova—mano draugas. Taip, būtent lo
va. Koks malonumas išsitiesti lovoje! 
O tai nepaprastai lengva, kai tu nugalė
tas, — pagalvojo jis. — Aš net nežino
jau, kaip tai lengva. Bet kas gi tave 
nugalėjo?“—paklausė jis savęs.

—Niekas,—tarė jis garsiai.—Aš tik
tai per toli buvau nuplaukęs į jūrą.

Kai senis įplaukė į nedidelį uostą, Te
rasos žiburiai buvo užgesinti, ir jis su
prato, kad visi jau miega. Vėjas vis 
stiprėjo ir dabar pūtė smarkiais gūsiais. 
Tačiau ^oste buvo ramu, ir senis priglu
do prie žvirgždo lopinio po uolomis. Ne
buvo nieko, kas jam padėtų, ir jis kiek 
galėdamas arčiau pristūmė laivelį. Pas
kiau jis išlipo ir pririšo jį prie uolos.

Išėmęs stiebą, senis užvyniojo ant jo 
burę ir perrišo .ją. Paskiau užsivertė 
ant pečių stiebą ir ėmė kopti į kalną. 
Štai tuomet jis ir pajuto visą savo nuo
vargio baisumą. Senis stabtelėjo aki
mirksniui ir, pažvelgęs i^tgal, gatvės ži
bintų atošvaistėje pamatė didžiulę žu
vies uodegą, šmėžuojančią už laivelio 
galo. Jis pamatė baltą apnuogintą jos 
nugarkaulio liniją ir tamsią galvos ma
sę su atsikišusiu kardu.

Senis vėl ėmė kopti į kalną. Pasiekęs 
viršūnę, jis pargriuvo ir valandėlę gu
lėjo su stiebu ant pečių. Jis pabandė 
pakilti. . Tačiau tai buvo per sunku jam, 
ir jis taip ir liko sėdėti, žiūrėdamas į 
kelią. Prabėgo katė/ kažkur skubėdama 
su savo reikalais, ir senis ilgai žvelgė 
įkandin jos. Paskiau jis ėmė stebėti ke
lią.

(Bus daugiau}

Bazilionai keičia veidą Žinios iš Uruguajaus
Nuvažiavus nuo Šiaulių 

Kelmės link iki Pagelavos, 
kairėje pusėje už dviejų ki
lometrų nuo plento matosi 
Bazilionų miestelis. Užsu
kime į šį miestelį. Kas ją- 

zme lankėsi prieš 20 metų, 
dabar atvykęs jo nepažin
tų. Tačiau pirma aplanky
kime seniausius šio mieste
lio gyventojus A. Ališaus
ką, O. Mačiukienę ir kt., 
pakalbėkime su jais apie 
Bazilionų praeitį, įsikūri
mo istoriją, pavartykime 
knygas apie Bazilionus.

Įsikūrė Bazilionai XVIII 
šimtmečio viduryje. Vieto
je dabartinių Bazilionų bu
vo trys sodžiai — Pada- 
giai, Daugeliškiai, Mikoliš
kiai, kurie vėliau sudarė 
Padubysio miestelį. Dides
nę dalį tų kaimų žemės val- 

i dė stambūs ūkininkai Jonas 
ir Antanas Beinoriai- 1749 
metais į Padubysį atvyko 
bazilionai —* v i e n u o liai. 
Jiems minėti Beinoriai už-1 
rašė dalį žemės kartu su 
sodžiuose esančiais 110 gy
ventojų. Tuo pačiu Anta
nas ir Jurgis Golenevskiai 
dovanojo bazilionams Rim
kiškių (Pabeliškių) žemę. 
Nuo šių vienuolių bei vie
nuolyno ir prigijo mieste
liui Bazilionų pavadinimas. 
1823 m. miestelyje jau bu
vo 31 gyvenamas namas su 
191 gyventoju.

1832 metais caro valdi
ninkai konfiskavo vienuo
lių turtus, o juos pačius iš
kėlė kitur. Po 1863 metų 
sukilimo caro patikėtinis 
Muravjovas Bazilionų baž
nyčią pavertė cerkve, o vie
tovę įsakė vadinti Paduby
siu.

Kol nebuvo Šiaulių-Tilžės 
geležinkelio, didesnis judė
jimas vyko plepiu, todėl 
Bazilionų padėtis tuomet 
buvo svarbesnė. Anksčiau 
Bazilionuose kiekvieną sa
vaitę vyko turgai, buvo odų 
dirbtuvė, plytinė, daug 
krautuvių. Vėlesniais me
tais buvo įsteigta pradžios 
mokykla, paštas, puodų 
dirbtuvė. Nuo 1930 metų, 
sujungus Kurtuvėnų ir Pa
šiaušės valsčius į vieną Pa
dubysio valsčių, Bazilionai 
tapo šio valsčiaus centru. 
1919 metais, Bazilionuose 
pradėjo kurtis Tarybų val
džia, susidarė darbo žmo
nių Taryba, kuri buvo ak
tyviu kovotoju už Tarybų 
valdžios įvedimą Bazilio
nuose ir jų apylinkėse.

Nuo to laiko praėjo 20 
metų. Buvusi dvarininkų 
ir vienuolyno priklausomy
bėje žemė atiteko tiems, 
kurie ilgus metiM jos troš
ko, už ją kovbjo, dirbo ją, 
brandino joje kitiems der
lius, savo sūriu prakaitu 
krovė turtus ponams. Pra
džioje Bazilionai buvo vals
čiaus centras, o paskui čia 
buvo sudarytas apylinkės 
Tarybos Vykdomasis komi
tetas. 1948 metais valstie
čiai, bežemiai ir amatinin
kai s u s ij u n g ė į kolūkį. 
Daug vargo patyrė buržua
zijai ir kitų šalių turtuo
liams valdant Lietuvą beže
miai Elena Joman t a i t ė , 
Vaclovas Stugys ir dauge
lis kitų- Kolūkyje jie sura
do savo laimę, tapo tikrais 
savo žemės šeimininkais, 
gali dirbti ten, kur labiau
siai traukia Širdis.

Neatpažįstamai pasikeitė 
Bazilionai Tarybų valdžios 
metais. Čia dabar yra kol
ūkio centras, apylinkės 
V y k d o m a sis komitetas, 
įsteigtas ryšių skyrius, ati
daryta biblioteka. Buvusi 
pradinė mokyklą išaugo iki 
pilnos vidurinės. Joje mo

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai.

kosi aplinkinių kaimų ir 
kolūkių žemdirbių vaikai, 
dirba kvalifikuoti su aukš
tuoju ir specialiu viduriniu 
išsilavinimu mokytojai. Jei 
anksčiau čia nebuvo kino, 
neatvykdavo dramos teat
rai, su spektakliais, tai da
bar čia yra stacionarinis 
kinas, atvyksta gastrolėms 
bei koncertams Šiaulių bei 
kitų respublikos dramos te
atrų artistai, įvairūs savi
veikliniai kolektyvai. Bazi- 
1 i o n u o s e veikia ir sa
viveiklos bei s p o r t o ko
lektyvai, kuriuose dalyvau
ja ne tik jaunimas, bet ir 
suaugę kolūkiečiai. Po dar
bo, vakarais jie susirenka 
į erdvius kultūros namus, 
apie kuriuos, buržuazijai 
valdant, nebuvo galima nė 
sapnuoti. Kasmet čia esan
čios bibliotekos fondas pa
sipildo naujomis knygomis. I 
Jaunimas mokosi šokti' 
naujų liaudies šokių, stebi 
televizijos laidas, veikia 
choras, kaimo kapela, soli
niai rateliai. Apie įimtas 
kolūkiečių yra įsivedę radi
jo taškus, tame skaičiuje 
artį 70 radijo taškų yra 
vien Bazilionuose. Nemažai 
kolūkiečių įsigijo ir nuosa
vus radijo priimtuvus, be
veik kiekviename name yra 
dviratis, pas kai kuriuos ir 
motociklas. Bendroje gy
venvietėje stiebiasi į viršų 
nauji gyvenamieji namai. 
Dabartiniu metu Bazilio
nuose yra siuvykla, batų 
dirbtuvė, artimiausiu metu 
numatoma atidaryti kir
pyklą ir foto atelje.

Jei anksčiau laikraštį 
skaitydavo tik retas gyven
tojas, tai dabar kolūkio 
laiškininkai užsuka į kiek
vieną namą ir palieka čia 
nemažai spaudos. Štai šo
feris V. Labinąs skaito 
“Tiesą,“ “Kooperatininką,“ 
“Tarybinę moterį,“ “Šluo
tą.“ Į kolūkiečio J. Pože- 
rausko namus at n e š a m a 
“Tiesa,“ “Leninietis“ ir vi
sa eilė žurnalų.

Žymiai pagerėjo ir medi
cininis aptar n a v i m a s . 
Anksčiau čia gydymu užsi- 
imdayo įvairūs savamoks
liai (“daktarai.“ Dabar 
miestelyje įsteigta ambula
torija, kur dirba gydytojas, 
medicinos seserys, sanita
rai.

' Už visa tai, kas pakeitė 
ir toliau gražina miestelio 
veidą, jo gyventojai - kol
ūkiečiai yra dėkingi socia
listinei santvarkai.

B. Turkus (Leninietis)

MONTEVIDEO.— Laik
raštinis popierius, tepalai 
ir kiti spaudos reikmenys, 
Urugvajuje buvo priškai
toma prie liaudies švietimo 
reikmenų. Tų reikmenų 
importui valdžia suteikda
vo specialų papigintą už
sienio valiutos kursą. Da
bar, įvedus vadinąmąjį 
“Cambio libre“, šios leng
vatos spaudai panaikina
ma — už viską reikėsią 
mokėti “laisvos rinkos“ 
kaina.

Del šių “naujovių“ net 
ir komercinė Urugvajaus 
spauda labai aliarmuoja. 
Dienraščiai, kaipo išeitį, 
numato sumažinti savo la
pų skaičių, panaikinti sek
madienių priedus ir pa
branginti egzemplioriaus 
kainą. Bet spaudos dar
buotojai su tokia išeičia ne
sutinka, nes sumažinus 
laikraščius, daugeliui jų 
reiškia nūs toj imą darbo. 
Jie ruošia protestus, bet 
maža vilties turi laimėti.

Spaudos pabrangimo ban
ga palies ir mūsų “Darbą.“ 
Gali prieiti peržiūrėti pre
numeratos kainą pakelti. 
Bet, kol kas, būtų gerai, 
kad skaitytojai stropiau 
apsimokėtų už šiuos ir, kas 
skolingas, už praeitus me
tus. O dėl ateities — žiū
rėsime !

Administracija,

MONTEVIDEO.— Per
nai, potvynių iš rikiuotės 
išvestą hidroelektrinę Rio- 
ne, atremontuoti nustatytu 
laiku nepavyko, nors prie 
remonto dirba ir gana 
brangūs specialistai iŠ JAV 
atkviesti.

Montevidejaus miestas, 
tuo tarpu, gauna energiją 
iŠ labai primityviškos, ang
limis kūrianamos elektri
nes, Batlle v Oronez. Pir
miau, ši elektrinė jau buvo 
stumiama iš naudojimo. 
Bet dabar, neturint geres
nės, prisieina ją remontuo
ti ir naudoti. Neretai čia 
tenka atnaujinti kokią nors 
svarbią dalį ir dėlto visame 
mieste jaučiama elektros 
energijos stoka.

Šiomis dienomis atnauji
nama Ketvirtoji turbina ir 
dėlto tapo įvesta Montevi- 
dėjaus gyventojams dar 
nematytas elektros energi
jos taupymas. Gyvenomuo- 
se namuose leista tik po 
mažą lemputę įžiebti kam
baryje. Nė prosų, nė kito
kių elektrinių aparatų, die
nos metu įjungti negalima. 
Už nusižengimus būna pi
niginė pabauda ir atima
mas skaitiklis.

Industrijos gauna ener

Linksma “Vilnies” sukaktis
Jau keturios dešimtys mėtų suėjo, 
Kaip eina, banguoja mūs miela “Vilnis“ 
Ir nors per tą laiką daug kliūčių turėjo, 
Bet šiandie jos vyksta linksma Sukaktis.
Draugams gi, kurie ją kasdien prižiūrėjo, 
Reikėjo gi nuolat rašyt ir rašyt, 
Ir kartais gi sunkiai galvoti prisiėjo 
Kad lihiją tiesią garbėj* išlaikyt.
Bet mūsų vilniečiai bėdas nugalėjo, 
“Vilnis“ vis banguoja po svietą plačiai, 
Ir dar jos augimui dirva paplatėjo, 
Ir daug jau platesniai jai eiti keliai.
Taigi, su šia proga reik šiltai pasveikint, 
Kurie prie jos dirba—-vilniečius visus, 
Jiems garbę suteikti ir sykiu paskatint, 
Kad taip visad dirbtų dar ilgus metus.
Juk dar tebereikia už laisvę kovoti 
Ir obalsį kelti draugystės, taikos.
O mes gi ją remti neturim nustoti — 
Kaip rėmėm, tai reikia ir remt visados.

Jonas Juška
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gijos jėgos padieniui, pa
gal rajonus. Komercinėms 
firmoms uždrausta apšvie
sti vitrinas, komercines re
klamas. Miesto gatvėse ir
gi kur nekur spinksulė. 
Pirmiau šis miestas tvies- 
kėjo įvairiaspalvėmis švie
somis, dabar paskendęs su
temose.

Urugvajuj dabar vasara. 
Ne bet kokia, o karšta va
sara. Nemažai turistų iš 
užsienio yra pripratę to
kias vasaras praleisti Uru
gvajaus pliažėse, atsigai
vinti. Pirmieji turistų bū
riai ir šiemet jau pasirodė. 
Bet patyrę visokių nepato
gumų, paeinančių nuo elek
tros šviesos ir energijos 
trūkumo, patyrę ir nežmo
nišką pragyvenimo ir viso
kių reikmenų pabrangimą, 
neišbuvę kiti užsibrėžto lai
ko išvažinėjo į namus.

Praeitų balsavimų išva
karėse šalies gyventojų di
džiuma padavė balsus už 
Baltųjų Nacionalistų bloką, 
tikėdamiesi, kad šie paža
bos infliaciją ir panaikins 
kitas ekonomines negero
ves. Bet, dabar, po vienų 
metų Baltųjų bloko valdžio
je, tie patys balsuotojai 
mato, kad ir ši partija 
(kaip ir buvusioji Ružavų- 
jų) kovai prieš liaudies 
skurdą jokių priemonių ne
turi.

Vienintelė darbininkų iš
eitis, tai jų pačių solidaru
mo jėgos. Tik “Central U- 
nica“ vadovybėje darbinin
kai tegalės savo reikalus 
sėkmingai apginti.

(Iš “Darbo”)

Pittsburgh, Pa.
Kovo 27 d., LDS 160-pš 

kuopos name, 1024 Beayęr* 
Avė., turėjome gražų susi
rinkimą. Susirinkimas tu
rėjo būti LLD 78 kuopos, 
bet buvo laikomas bendrai.

Buvo raportai iš spau
dos vajaus, taipgi raportas 
dėl sukėlimo finansų “Vil
nies“ pasveikinimui 40-ųjų 
metinių sukakties proga. 
Raportavo, kad jau tam 
reikalui turi $200, bet tiki
si dar daugiau gauti.

Po iššaukimo komiteto 
narių buvo plačiai disku- 
suota LLD veikla. Nutarta 
iš LLD 87 kp. iždo paau
koti “V“ sukakties pasvei
kinimui $10 ir palinkėti il
gų metų.

Prie kuopos prisirašė du 
nauji nariai ir į 87 kuopą 
persikėlė nariai buvusių 
trijų LLD kuopų—33, 40 
ir 50-os. Tokiu būdu susi
rinkime dalyvavo 35 nariai.

Nutarta sekamą bendrą 
I visų 87 kuopos narių — 
i kaip seniau buvusių, taip 
persikėlusių — susirin k i - 
mą laikyti sekmadienį, ge
gužės 29 dieną.

Po susirinkimo turėjome 
draugišką pasikalbėj imą/ 
Mūsų darbščios draugės P. 
Paich ir S. Monskienė pa
gamino gardžių užkandžių 
ir skanios kavos. S. O.

Požemine HES Kuboje
Las-Viljaso provincijoje, 

į rytus nuo Sjen- f u e g o s 
miesto, statoma požeminė 
HES. Ji naudos trijų kal
nų upių hidroenergiją. Šių 
upių vanduo bus nuveda
mas į specialiai įrengtą 
vandens saugyklą. Iš dirb
tinio ežero vanduo pasviru 
tuneliu tekės į hidroelektri
nės turbinas. 7

-------------- . yę
Bagdadas. — Irako res

publika ir Tarybų Sįjtpiga 
bendrai veiks Khanaųuiriio 
srityje aliejaus gavyboje;'
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IŠ BRAZILUOS
RASTAS NEGYVAS

San Paulo,— Sulig vie 
tinių laikraščių pranešimų 
sakoma, kad 8 d. sausio ra
stas negyvas gatvėje Joao 
Bockmer Bronius Bubnys, 
50 metu amžiaus. Vėliaus, 
policijos žinios sako, kad 
Broniaus mirtis buvo natū
rali.

Br. Bubnys sanpauliečių 
lietuvių tarpe plačiai yra 
žinomas kaipo demokrati
nio nusistatymo žmogus. 
Keletą metų B r. Bubnys 
priklausė nariu kultūrinės 
lietuvių meno jaunimo 
draugijos “Rytas”.

i

gatvėj Ibi- 
ir sako: — “Kiek 

tamstos dėl 
Seneliai, nors

švaistosi su krapylu, ir dar 
išlydint svečią, jam į sau
ją įspaudžia banknotą, ši
taip daryti yra labai ne
gražu ! Faktinai susipra
tęs žmogus to. nepadarys. - 

Yra paprastas dalykas, 
kad kunigą tėmija visi, net 
ir vaikai, kur jis sukinasi, 
ką jis daro, o vėliau tie pa
tys žmonės, jau turi .nema
žai net ir rimtų kalbų, net 
kitas iš jų pirštu parodo 
savo kaimynui, kas kunigą 
kvietė, ką jis ten darė ir ką 
išlydint svečias išsinešė. 
Taigi nėra joks gudrumas 
kviesti kunigą ir viską 
laikyti paslaptyje, kad 
vo kaimynai nežinotų.

Nu, kaip ten bebūtų,
jau blogas darbas, blogai ir 
atsiliepia. Gerai žinokime, 
kad 
dan 
dys 
kur
suaukoti pinigai. Dar kar
tą primenu: nesiduokite,

NESIDUOKIT BŪTI
APGAUTAIS

San Paulo.— Lietuviški 
fašistai vis dar landžioja 
p^as lietuvius San Ratilyje 
su ta pačia jų įprasta dai
nele “apieravokite” pinigų 
del bažnyčios. Tokia pini
gų rinkliava jau tęsiasi de
šimtys metų, ir visuomet 
vardan bažnyčios, — “baž
nyčios pagražinimas” yra 
padarytas vien tik pasipi
nigavimo tikslu ir dar il
gus metus stūksos nepaju
dintas... Gi katalikų suau- 
kuoti pinigai dėl Villa Žo
linas bažnyčios yra panau
dojami biauriaisiai šmeižtų 
kampanijai prieš mūsų tė
vų žemę Tarybų Lietuvą.

Šitie lietuviškų fašistų 
pikti užsimojimai suderin
ti su agresyve amerikonų 
politika, jokios naudos nie
kam neneša, nes pasaulis 
žengia ne karo kryptimi, 
kaip kad jie trokšta, bet 
taikos ir tautų draugystės 
kryptimi. Ir skersavimais 
prieš demokratines šalis ir 
’ų progresą, priešai tuomi i 
smarkiai nusideda * prieš 
taiką ir laisvę mylinčią 
liaudį.

Pragaištinga liaudies 
priešų politika dažnai su
kelia pasimizmą net jų pa
čių tarpe. Veltui jiems ner
vuotis ir pranašauti apie 
praeities laikus, kurie nie
kad jau nebesugrįš. Kadai
se ilgus m e t u s bujojo 
fašizmas ir mūsų'tėviškėje 
Lietuvos liaudis jį išrovė su 
Lietuvos liaudis išrovė su 
šaknimis amžinai ir dau
giau jis nebeatgis.

Taip pat greta viso to 
tenka pasakyti, kad daugu
moje vietų San Paulio lie
tuvių tarpe kunigai fašis
tai P. Ragažinskas, J. Šeš
kevičius ir visa jų gauja, 
karo propagandai bei šmei
žtams pinigų nebegauna,— 
bet k<is svarbiausia yra, 
kacl dar ir šiandien fašis
tams padeda švaistytis, tai 
Amerikos doleriai!

Toliau apie tai dar pasa
koja viena 75 metų am
žiaus invalidė, sena mūsų 
emigrantė, gyvenanti San 
Paulo mieste, Canides apy
linkėje. Man ją užklausus, 
ar buvo kunigas ir pas Ju
mis? — Mes to neprašyto 
svečio nelaukiami — piktai 
atkirto senelė, dar pažymė
dama, kad anais metais į 
šį mano biaurų skiepą bu
vo įlindęs ir klausė kiek aš 
“apiera vošiu” dėl bažny
čios, tai aš svečiui paro
džiau lazdą, su kuria vaik
štau. Neprašytas svečias 
spruko pro duris ir nerei
kėjo jam landžioti pas sios 
aplinkės lietuvius. Tiesiai 
— movė link šv. Antano] 
bažnyčios, į zakristiją. Da-J 

jpar, jeigu jisai vėl dar at J 
^baladotų ir prašytų pi
li i g ų šmeižimui Tarybų 
Lietuvos, vėl aš jam ši
tą pačią lazdą parodyčiau.
Tegul tik ateina!..

Panašūs atsitikimai ku- 
ligams fašistams kas kar
as kartojasi skaitlį ngiau. 
neperseniai kun. J. šeške- 
'ičius įsibriauna pas senus 
nūsų tautiečiu 
irama
apieravosj 
važnyčios? 
r katalikai, bet kunigui fa
šistui pinigų nedavė, nes 
gerai žino kokiam tikslui 
jie bus panaudojami. Tas 
pats svečias vėl įsibriauna 
ten pat kaimynystėje pas 
mūsų tautiečius, ir ten nie
ko gero nepešė.

Nors mažai, bet atsiran
da tokių, kurie net kunigą 
pakviečia su krapyltr, kad 
“pašventintų” jų lūšną ir 
išvaikytų velnius, kurie 
būk yra pasislėpę lūšnos 
plyšiuose. Taip pat pasirei
škia panašių atsitikimų 

r I tarpe žmonių, kurie save 
L" įskaito klasiniai susiprato- v---------

siais, ir kunigas pas juos ' tautiečiai, būti apgautais.

pa- 
ta-

tik

pinigų rinkliavą var- 
bažnyčios, dar jie ban- 
tęsti. Nepamirškime, 

bus panaudoti katalikų

Philadelphia, Pa
Pažvelgus į praeities Phi- 

ladelphijos progresyvių lie
tuvių judėjimą, tai surandi, 
kad buvo žymi lietuvių vei
kimo kolonija. Čia buvo 
LSS pirmoji "kuopa.. Čia 
išėjo “Kova.” Čia gyveno 
beveik kiekvienas progresy
vių lietuvių judėjimo vado- 

j vaujantis žmogus. Čia pa
sakyta daug prakalbų, su
rengta daug įvairių pa
rengimų, paremta mūsų 
judėjimas su gera pinigiš- 
ka parama.

Ir, apart mūsų vadovų, 
buvo daug prasilavinusių 
eilinių veiklių draugų ir 
draugių, kurie dalyvavo su
važiavimuose ir į Philadel- 

! phijos lietuvių veikimą ati
džiai žiūrėjo kitos koloni
jos. Moterų veikimas buvo 

• našus, buvo gana gražiai 
prasilavinusių draugių.

Na, o prisiminkime phi- 
ladelphiečių surengtus pik- 
n i k u s “Laisvi”*naudai,

Amerikos LDS ir Literatū
ros Draugijos veikėjais.

Gražus būtų dalykas, jei 
seni šios kolonijos veikėjai 
parašytų Philade 1 p h i j o s 
progresyvių lietuvių veiki
mo istoriją. Manau, ji bū
tų įdomi. Mūsų draugai 
bei draugės priklauso ne 
tik progresyvių kuopose, o 
ir prie klubų. Klubų ir pa- 
šalpinių organizacijų veiki
mo istorija būtų įvairi. 
Reikėtų parašyti ir apie 
Lyros Chorą. Lyros Choras, 
vadovybėje R. Merkytės, 
gražiai pasirodė rytinių 
valstijų festivalyje Brook- 
lyne. Buvo gražaus jauni
mo, gražiai dainavo, ir tai 
vis prisiminimas iš praei
ties veikimo.

Man nesmagu, '‘kad prie 
šios istorijos parašymo pri
sidėti negaliu.
nas ir neseniai čia pradė
jau susipažinti su organi
zacijomis ir jų veikėjais bei

. Philadelphie č i a i 
draugiški, sukalbami, rimti 
ir verti pagarbos.

Mano manymu, mes tu
rime gerų, darbščių veikė
jų, kuriuos reikėtų pagerb
ti gražiu parengimu. Pa
gerbdami juos, padėkotume 
jiems, priduotume daugiau 
stiprumo, energijos veiki
me, pakeltume koloniją į 
aukštesnį lygį.

Parengimų su n k u m u s 
galima nugalėti, tik reikia 
noro, pasiryžimo.

Pilietis

ktinuose dalyvaudavo tūks- naiiais.
tančiai laisviečių simpati- 
kų, ir nuo šių parengimų 
“Laisvė” gaudavo stambią 
paramą!

Bet laikai pasikeitė. Daug 
gerų ir buvusių darbščių 
draugų bei draugių jau mi
rę. Jie ilsisi po velėna. Li
kę gyvi ir sulaukę, žilos se
natvės nėra tokie lakstūs 
veikime, ir jų mažai tėra. 
Gi miestas platus ir lietu
viai gyvena vieni nuo ki
tų tolokai, nelengva juos 
pasiekti. Organizacijos na
rių skaičiumi nekyla, vei
kimas eina silpnyn, ir tas 
yra ne tik Philadelphijoje, 
bet ir kitose lietuviu kolo
nijose.

Tačiau dar spėkų yra. 
Pensininkai, turėdami lais
vo laiko, turime prisiminti 
savo kolonijos gražią pra
eitį, nepasiduoti nusimini
mui, palaikyti organizaci
ją, suruošti retkarčiais pa
rengimus, juos lankyti ir 
nepasiduoti senatvei, ne
leisti įsigalėti savo tarpe 
tingėjimo ligai.

Būtų gražus dalykas, jei 
buvę Literatūros Draugijos 
10-os kuopos nariai, pasi
traukę iš priežastis nera
mių laikų, grįžtų atgal. 
Jūs, draugai ir draugės, 
būdami Literatūros Drau
gijos nariais, daug įsigijote 
žinojimo, apšvietos, prasi
lavinote. ,

LDS nariai, būkite veik
lesni. Organizacijos seimas 
įvyks liepos ar rugpjūčio 
mėnesiais mūsų mieste. Tu
rėdami laisvo laiko, daly
vaukite'' posėdžiuose, susi
pažinkite su visais; plačios

se

New Haven, Conn
Balandžio 3 d. New Ha- 

vene lankėsi Tarybų Gru
zijos šokėjai — “The Geor
gian State Dance Co.” “ 
grama susidėjo iš puikių 
šokių. Parengimas įvyko 
didžiulėje Arena svetainėje. 
Publikos buvo beveik pilna 
svetainė. Galima spręsti, 
kad jie publikai patiko, nes 
gavo gausių aplodismentų.

j Los Angeles, Calif
PO MIESTĄ 

PASIDAIRIUS
Prieš kiek laiko Vaizbos 

Buto (Chamber of Com
merce) daviniais, bedarbių 
buvo 107,000. Šiuo laiku 
gal mažiau, nes didelio ne
darbo nejaučiama. Čia ran
dasi didžiausios lėktuvų iš- 
dirbystės, kurios visais ga
rais gamina raketas ir 
bomberius — atominėms ir 
hidrogeninėms bomboms ne
šioti. Tarp bedarbių-—dau
giausia virėjai, kiti valgyk
lų patarnautojai ir suban
krutavę mažieji vertelgos, 
kuriuos praryja didieji ryk- 
liai, kaip May Co., Bu- 
lacks ir Broadway departa- 
men tinęs parduotuvės. 
Prieš kiek laiko užsidarė 
didžiulės Famous ir Co
lumbia Outfitting departa- 
mentinės krautuvės, o da
bar — 5th St., kuri vėliau 
vadinosi Orbach’s. Visos 
10-11 aukštų departamen- 
tinės; tačiau ir tos neatsi
laikė prieš “Big Three”:— 
“Tris Didžiąsias”. O kur 
kiti didieji maisto, vaistų 
ir kitoki sindikatai, kurie 
susidoroja su mažaisiais, 
nežiūrint kokios rūšies ver- 
telgystė? Ng tai nenuosta
bu, kad už miesto centro 
per 20-25 kvartalus nesu
rasi vaistinės, galanterijos 
ir valgyklos, nebent “hot 
dog” stendą kokioje skylė
je.

Maisto kainoms kasdien 
kylant, valgyklos priverstos 
kelti kainas, tad paprastam 
darbininkui neį manoma 
praleisti 4-5. dolerius į die
ną; jis, ypač pavienis, tu
ri pasitenkinti banduke 
duonos ir svaru dešros. Iš
vada — valgykla turi užsi
daryti, ir virėjas ar du ir 
keli kiti darbininkai lieka 
be darbo.

Likusios, :aukštesnės kla
sės valgyklos nusitarė imti 
už puoduką, kavos 15 c; iki 
šiol buvo 10 c. Valdžia ža
dėjo tyrinėti, ar tai nebus 
publikos apiplėšimas. Bet 
varnas varnui į akį neker
ta — didesniems viskas ga
lima.

Padėtį susumavus, ne
reikia komentarų, kodėl net 
ištisi kvartalai yra tuščių 
parduotuvių.

Apart didžiųjų valdžios, 
daugiausia valstijos, yra 
statoma daug apartmenti- 
nių pastatų.

Yra keli sindikatai, ku
rie superka tuščius sklypus 
ir su senais pastatais, ku
riuos nugriauna ir stato 
apartmentinius namus, la
bai modernius, net su plau
kymo baseinais, ir renda-

Miami, Fla.
Šią žiemą mus aplankė ir 

svečiai iš New Haven, 
Conn., mūsų geri ir per 
daugelį metų žinomi 'drau
gai. Buvo atvažiavę pas 
savo gimines bei draugus. 
Pirmiausia m u s aplankė 
draugai C. ir A. Šoliūnai iš 
West Haveno, kurie apsi
gyveno pas savo gerus ir 
senus draugus Jeronimą ir 
Susaną Sukaičius.

Ch. Šoliūnas yra rimtas 
žmogus ir myli daug skai
tyti. A. Šoliūnienė myli 
daugiau išėjimus— matyti 
ką naujo ir įdomaus. Bu
vau įteikęs Šoliūnui Dzūki
jos knygą “Dainavą,” kurią 
beskaitydamas surado ir 
Rudaminos piliakalnį, ant 
kurio būdamas vaiku bei 
jaunuoliu laipiojo. J a m 

ir tas berželis,

Boston, Mass.
MATĖME LIETUVOS 
VAIZDUS FILMUOSE

Literatūros Draugijos 
sekretorius Jonas Grybas 
buvo atvažiavęs į Naująją 
Angliją su filmais iš Lie
tuvos ir kovo 26 d. pade
monstravo Montello, o kovo 
27 d. — So. Bostone. Pa
veikslai dailūs ir įdomūs. 
Montelloje rodant, apara
tas nebuvo tinkamai sude
rintas; perdaug jame buvo 
energijos, tai muzika buvo 
per aštri, o kalbas padarė 
neaiškias. Mūsų choro ve
dėjas Albertas Pocius gerai 
nusimano apie tokius daly
kus, tai ir šį aparatą sude
rino, ir reikia stebėtis, 
koks buvo skirtumas, kai 
tuos pačius filmus rodė So. 
Bostone; paveikslai išėjo 
gražūs, o muzika ir kalba

rinks pinigų kelis kartus 
daugiau, negu išmokės dar
bininkams.

Bet dabar tie “geradėjai” 
susidūrė su rimtesniu prie
tikiu. Miestui trūksta pi
nigų įrengimui rutulio žai
dimui ir kitokių diduome
nei luksusinių įstaigų. Ne 
mokykloms, ne! Nelaimė 
tame, kad kokių priemonių 
mėgina imtis—paliečia pa
čius “tėvelius.” Manyta au
to savininkus aptaksuoti 
po $10 į metus; bet jie pa
tys turi net po 3 automo
bilius, tai nepraktiška.. Ki
tas būdas—aptaksuoti vie
nu procentu algas. Bet tas 
užgautų ir jų kišenes, nes 
jie gauna aukščiausias al
gas. Bene “geriausias” bū
das būtų, kuris nekliudytų i 
jų kišenių, tai aptaksuoti j prisimena 

kuris ir šiandien nuotrau-! švelni.
bet Chailiol paUgeiįuį nėra aišku, ko- 

. dėl dipukai taip vengia tuos 
. filmus pamatyti. Kaip čia 

Antanas Makulis buvo l seniai jie pikietavo pažan- 
| atvažiavęs su žmona A. ir | giųjų lietuvių parengimus 
I sūnum “Buck“ pas seserį iri ir staugė žvėrių balsais, kad 

už s^nus fil- švogerį A. ir J. Millerius. be jų Lietuva žus; pakam- 
mus, rodomus . tdc _'.t j(]JclLinu dLtllclIIlUkj | pUilllb Z/ČILULIJU) 

Filmų gamintojai sutinka, mjestas ir apylinkės. Kaipjčiai badaują... 
sumokėti 3 milijonus dole- fotop-rafistas .......
rių į šalpos fondą, o 1 
ties” pradėtų mokėti nuo ' parodys Idtionsf'ku-į 
filmų, gamintų I960 m.: rje G|ar nėra matę Miamė 
Spėjama, kad susitaikys. ’ žymesnių vietų.

— •— I
Suplanuotas prietaisas į 

prie auto, kuris gal sunai
kins “carbon” dujas. Sei
melis priėmė patvarkymui 
vykdyti prietaisą praktiko-! 
j e, kuris gal 
“smog.”

automobilius, paliekamus 
gatvėse; tačiau bijo publi- koje matosi, 
kos pasipriešinimo. Kaip ši laikais buvo daug gražės-' 
dilema bus išrišta — ateitis į nis.
parodys.

Filmų aktoriai reikalau
ja “royalties” 
mus, rodomu evizijoje. i Makuliam patiko Miamės pėmis zaunijo, kad valstie- 

.0 “Kelei- 
_________ _ Antanas fo-j vis” jiems turavojo.

wal-.tografavo įdomesnes vietas, Rag tuoge filmuose ,.odo. 
! ma, tai mūs visai nestebi, 
■ na, nes mūsų kalbėtojai tai 
i dėstė ’ savo prakalbose, o 

Draugai B. Medeliai irgi • laikraščiai nuolat dėstė, jog 
į buvo atvažiavę ir apsisto- ateis socializmo gadynė! 
I jų pas draugus Millcrius 
i trumpam laikui. -J-
i važiavo sūnaus 

apsaugos nuo aplankyti.
Vėliausiai buvo atvažia- 

~| vę iš Connecticut draugai 
jau1 A. ir F. Bagdonai pas dukrą

; Na, ir gimė mūsų gimta- 
Tėvai at- jame krašte tas naujas gy- 

ir marčios venimas. Mes tuose filmuo- 
1 se matėme tik kaip kūdikį 
vystykluose, bet turėkime 
viltį, kad artimoje ateityje 
visa žmonija laimingai gy
vens ir tobulins savo gyve
nimą.

Paveiksluose matėme tik 
pavyzdžius, kokia bus gra-.....

žf mūsų tėvynė Lietuva.' 
Mes, kurie dėl to dirbome 
ir dirbame, ne tik jon nu
važiavę pasidžiaugsime, bet 
ir mūsų vaikai tuo susiža
vės. Tas laikas netoli.

Jaunutis

“gengės
Los Angeles į Mildutę Bučioni’ukę ir jos 

Kovo 29 d. Long, šeimą. Visai trumpai sve
čiavosi.

• Visi suminėti newhave- 
niečiai malonūūs ir drau
giški žmonės. Visi dalyva
vo Socialio Klubo parengi
muose ir su daugeliu mia- 
miečių susipažino. Mums 
kaip su senais draugais bu
vo malonu susitikti, pasi
dalyti įvairiais gyvenimo 
nuotykiais, o kartu vieniem 
pas antrus ir pabaliavoti, | 
pajuokauti, susėdus prie 
bendro stalo. x

Lauksime kitos žiemos ii 
vėl susitiksime ir matysi
mės, o dabar pasakėme vie-1 miškų skersai Nemuną į 
ni kitiems “iki pasimaty- Jurbarko miestą atsėlino... 
mo!” pora vilkų. Jie apšviestomis

A. Snortelis[gatvėmis patraukė pro ki-

Paauglių 
siautėja ir 
mieste.
Beach viena “gengė” įsi
veržė į kitos susirinkmią. 
Sužalojo salės rakandus, iš
daužė langus ir vieną jau
nuolį 16 metų gal 
revolveriu peršovė, 
smarkiai apdaužė, 
veda tyrinėjimą.

mirtinai
o tris

Teko nugirsti, kad nuo
latinė darbo klasės reikalų 
rėmėja d-gė Agnes Grigai
tienė paaukojo “Laisvei” 
$100. Tai pagarbos vertas 
mostas!

Balandžio 17 d. Velykų 
dieną, gamtos atgimimo 
dieną, Danų salėje, 1359 
W. 24th St., 1 vai. dienos 
laiku, įvyks pietūs pagerbi
mui “Laisvės” ir “Vilnies” 
vajininkų, o kartu ir d. C. 
Pečiulio, sulaukusio reto 
amžiaus. Prie to bus šo
kiai, programa ir kitokių 
žaismių ir pasilinksmini
mų. Bus proga pasirodyti

Nepra- 
Kvie-

Vilkų ‘vizitas’ Jurbarke
“Baltasis badas” palietė 

ir miško plėšrūnus. Štai iš 
vasario mėnesio 24 d. į 25 
d. naktį iš Šakių rajono

voja. Rendos nuo 80 tiki ir su margučiais.
125 dolerių už 3-4 kamba- leiskite šio popiečio.
rius mėnesiui — be rakan- čia rengimo komisija. 

Pro-1 dų.

šeštadienį, balandžio 23 
d., 8 vai. vakare, svetai
nėje 37 Hows St., įvyks 
prakalbos. Kalbės J. Colon, 
“The Worker” bendradar
bis. Bus aiškinama dabar
tinė padėtis Kuboje ir Pu
erto Ricoje. Rengėjai pra
šo visus ir visas atsilanky
ti. M. V.

Washingtonas. —■ JAV 
paleistas oro satelitas “Ti
ros” nutraukė Tarybų Są
jungos paveikslus. Jis skrai
do 440 mylių atstoję nuo 
žemės. Aplinkui žemę ap- 
skrenda per 99 minutes.

Pavienių namų statyba— 
retenybė, ir tai tik kur už 
miesto ribų, o rendavojimui 
butas tik iš laimės pasitai
ko kai kam.

MIESTO “TĖVŲ” 
NEMALONUMAI

Prieš kiek laiko miesto 
transportacijos — Metropo
litan Transit Authority — 
darbininkai pagrūmojo 
streiku. Dalykas tuoj aus 
išrištas: teismas uždraudė 
streikuoti, o miesto tėvai 
darbininkų “pasigailėjo”, 
pakeldami jiems algas ir 
tuo pačiu kąrtu pakeldami 
važiuotės mokestį nuo 17 
20 centų ir nuo 6 iki 7 cen
tų už zoną; o tų zonų —• 
kas antra inylia. Toliau va
žiuojant pakrato kišenę. 
Tačiau tas nepaliečia mies
to “tėvų,” nes jie važinėja 
limozinais. Miestas su*-

Šakalių Žemaitis
Trumpai

...Namai pirmą kartą bu
vo sunumeriuoti Londone 
XVIII amžiuje, kad būtų 
lengviau pristatyti laiškus.

...Gatvių asfalta v i m a s 
buvo žinomas jau senovės 
Babilone. Vėliau asfaltas 
buvo pamirštas. Ir tik 1712 
metais Šveicarijoje jis vėl 
buvo “išrastas” ir pritaiky
tas statyboje, o 1822 me
tais—keliams.

Apskutimas per prievartą
Septyniasdešimtmetį vals

tietį Antonio Palastros iš 
Džiulinio kaimo (Italija) 
nakti išvedė iš namu keturi 
vyrai su kaukėmis . Jie nu
gabeno jį į gretimą vietovę, 
tenai išmaudė ir nuskuto. 
Kirpėjas nukirpo jam plau
kus. Po to jis buvo paleis
tas. Policija Išaiškino, kad 
įvykio kaltininkai buvo jo 
sūnūs. Teisindamiesi jie 
pareiškė, jog jų tėvas per 
trejus metus nė karto nesi
maudo, o taip pat nebuvo 
kirpykloje.

no salę, kultūros namus, at
ėjo į gydytojo drg. Naujo
kaičio kiemą. Vilkas pra
dėjo “atakuoti” šunį, o vil
kė tuo tarpu tupėjo vidury-*, 
je kiemo, matyt, “budėjo.” 
Vilkas, pamatęs žmogų, už
simetė šunelį ant nugaros 
ir lengva ristute nubinzeno 
apšviesta gatve. Tik, pasi
nešęs šunį apie 200 metrų,, 
pametė jį. (Pasirodė, šuo 
buvo dar gyvas ir, matyt, 
ištrūko). Plėšrūnai nenu
siminė ir “vizitą” po mies
tą tęsė toliau. Aplankė dar 
keletą kiemų ir “išsivedę” 
porą šunų jie patraukė 
skersai Nemuną.

Kamera obskura
. St. Louis policija norėjo 
nusikaltimo Vietoje sugauti 
vagį, kuris jau šešetą kar
tų buvo įsilaužęs į juveliri- 
nę parduotuvę. Tuo tikslu 
parduotuvėj buvo įtaisytas 
automatinis foto aparatas. 
Vagis įsilaužė septintą kar
tą. Policija ieško savo 
aparato.

APGAULE DIEVŲ GARBEI
LYTIES GARBINIMAS. 141 psl. Kaina $1.50.

Istoriški laktai dievo sūnų, nekaltų mergelių ir kryžiaus 
išvystymas iš lyties meiles.

/ŠVENTRAŠČIO TIKROVE (Nuinaskuotft Biblija). 156 psl. S 1.50 
Nurodo biblijos dievo platinimą karų, nemoralybę, apgaulę, 
apiplėšimą ir t. t.

KUNIGŲ KOVA Už DAUGPATYSTĘ. 204 pusi. $1.50.
Istoriški įrodymai, kunigai, vedė po kelias moteris ir 
priedui turėjo suguloves dėl paslgerinimo DieVui.

Imant visas knygas sykiu ..................................
Gaunama pas autorių:

T. KUČINSKAS, 740 W. 34th St., Chicago 16, III.
KNYGAS GALIMA SIŲST LIETUVON

$8.00.

5 p.-*Lai£ve (Liberty)— Penkt., baland. (April) 8, 1960



L. HICIGERIS

IŠVADAS REIKIA
DARYTI ŠIANDIEN

Kokios yra mūsų gyvenimo kalkėti yra 
p erspe k t y vos ? g y s 1 ė m s.

toms krauja- 
kurios maitina 

sakoma, i pači? šios kraujagys-
kad žmogus šiais laikais il
giau gyvena, negu jo sene- kelių tinklą ir persmelkia 

visą širdį. Kadangi mūsų 
širdis nuolat, kiekvieną se
kundę, susitraukia ir vėl 
atsileidžia, tai, žinoma, ir 
šitos smulkios kraujagys
lės taip pat kiekvieną 
kandę suspaudžiamos ir 
paskui vėl nuo šio spaudi

mui vidutiniškai 20 ar 30' mo atleidžiamos, taip, kad 
mirdavo jau pirmaisiais gy- jos nuolat ištuštėja ir prisi
vertimo metais; maždaug 
toks pat skaičius mirdavo dėl šito nuolatinio darbo jos 
ligi mokyklinių metų dėl anksčiau 
raupų, difterijos arba kitų; dauguma kitų

nes iš tikrųjų šiandien daug 
daugiau žmonių turi per
spektyvą pasiekti penktąjį 
ir šeštąjį gyvenimo dešimt
meti.

Į Kapronas dėl nudegimu
Odos nudegimų atvejais 

dažnai tenka keisti tvars
čius, o tai labai erzina 
žaizdos paviršių, su k e 1 i a 
skausmą ligoniui. Rostovo 
medicinos instituto profe
sorius V. Makarenko pa
siūlė naują būdą šito
kioms žaizdoms gydyti — 
ant nudeginto paviršiaus 
jis uždeda rūpestingai ste
rilizuotą kaproninį audi
nį, o virš jo — paprastą 
tvarstį. Pasirodo, kad kap-

se- ronin is audinys gerai iš
saugo žaizdos paviršių nuo 

i traumatizavimo, erzin i m o 
ir gerai praleidžia vaistin
gas medžiagas, nes pats 
kaprono audinys akytos 
struktūros.

Panaudojant kaproninius 
tvarsčius, žymiai greičiau 
užgyja nudegimo sukeltos

Žymi mūsų tapytoja 
Ilsa Bimbiene

šiais laikais, tapyba yra

100 naujagi- 
ar 30'

kuodavo tuberkulioze

pasiekdavo 40-sius gyveni
mo metus. Ogi dabar visiš-

Balandžio 10-tos popietę būkite dalyviais I Didelės Izabelės 
Vincui Kapsukui pagerbti pobūvio! 

Šį sekmadienį susirinksime minėti pirmosios darbi
ninku ii* valstiečių valdžios Lietuvoje Įkūrėjo Vinco 
Mickevičiaus-Kapsuko 80-ąjį gimtadienį. Jis bus įdomus.

Sutkienės laidotuvės
Balandžio 4 d., apie 2 vSl^ 

Į popiet, prie Garšvos šerme
ninės susirinko tiek daug 
žmonių, kad nei pusė daly-' 
vių koplyčion netilpo. Au
tomobilių buvo ilgiausia ei-

plačiai paplitusi. Daug pie- 
šėjų-artistų yra visuomenei

j žinomų ir pagarsėjusių. Bet 
yra tokių, kurie turi dide-' 
lio gabumo, pragyvenimą 
darosi iš tapybos, bet apie 
juos net daugelis artimų 
mažai žino arba ir visai ne
žino. Panašiai yra ir su II- 
sa Bimbiene.

Mano piešinių parodoje 
užkalbino mane Ilsa, apžiū
rėjo mano piešinius ir už
kvietė pamatyti jos pieši- 

į nius. Aš jau buvau girdė
jęs, kad ji dirba prie ko
mercinės tapybos, bet tai ir 
viskas.

Sutartu laiku nuvykome 
pas drgg. Bimbas, 
mus J. Gasiūnas.
ten ir Antano brolį Juozą i 
su žmona. Pasisveikinome, j vadovaujamas Aido 

kvartetas:
Nastė Buknienė, 
Ona Čepulienė, 
Koste Rušinskienė, 
Nellie Ventienė.
Ieva Mizarienė ir 
Nastė Buknienė

Elena BrazauskienėMildred Stensler
Meninėje ir informacijinėje programoje dalyvaus:
Elena Brazauskienė solo

Gėlių vainikų tiek daug 
! buvo, kad trys automobi- , 
i liai vos galėjo nuvesti į ka- 
ipinyną. Užuojautos vaini- 
| kai buvo nuo artimųjų, gi- 
! minių ir prietelių.

Gražioje Alyvų kalnelio 
vietelėje, arti didžiųjų ka
pinyno vartų, Izabelės Sut
kienės palaikai buvo palai
dota, stebint arti trim šim
tam dalyvių, susirinkusių.;, 
patarnavimą ir i šreikšti.. 
nuširdžią liūdesyje ligusiai 
seimai užuojautą.

Jokių kitų ceremonijųne-| 
buvo, apart tai, kad laido-' 

! tuvių direktorius Garšva, 
■Sutkaus šeimos-vardu, už-' 
| kvietė dalyvius susirinktai 
| Maspetho Liet. Piliečių, 
i Klubą, kur buvo paruošti 

veža prie pat salės. Išlipti |^an^s xaWa*- 
Oxford Ave. stotyje.

Įėjimas nemokamas. Ren-1 
gia ir kviečia visus

Liet. Literatūros D-jos 
pilamoji kuopa

kad

susidėvi, negu
kraujagys-

stebuklas, kad visų i žaizdos.
šitose širdies vaini- 
kraujagyslėse atsi-

D a u gu m a u ž k r eč i a m ų j ų 
ligų nebebaisios, 
kinė chirurgija 
daug susirgimų, 
anksčiau buvo labai pavo- j gyslės vamzdelis susiaurė- 
jingi. Taigi, dabar žymiai ia ir audinio maitinimas 
daugiau žmonių turi per-j blogėja. Kyla nuolatinis pa- 
spektyvą pragyventi net 70‘vojus, kad, kraujui besitri- 
arba 80 metų. Bet ir tai to-’nant į kalkių plokšteles, 
11 gražu nėra riba. Mes ga-į gali susidaryti kraujo kre
iptume sulaukti 90 metų ar- Šuliu, kurie užkemša išti- 
ba net 100 metų amžiaus,'sas kraujagysles ir tuo bū- 
jeigu neįsileistame Trojos du visiškai “nusausina” tas 
arklio į mūsų sveikatos (audinių vietas, kurias jos 
tvirtovę. . maitina. Šitaio atsiranda

Visiškai klaidinga yra, žinomos plaučių. smegenų 
galvoti, kad vadinamosios arba širdies embolijos. 
senatvės ligos esančios ne- Iš kur susidaro tos gels- 
išvengiamos ir pasireiškia; vai riebios dėmės? Tvrimai 
staiga, 
iš giedro dangaus 
patys ugdome 
neapgalvotai 
kasdien pasiduodame tam1 
Trojos arkliui ir tuo būdu j 
kasdien plačiai 
vartus “mažiems 
gimams”, kurie 
nuolat naikina mūsų pasi
priešinimą. žinoma, galime 
per metų metus rūkyti 
garetes, nejausdami šir
dies, plaučių arba skran
džio skausmų, bet vieną!
gražią diena atema sąskai-1 ---- °------- -------- V, "
ta — nuolatinių laipsniškas yra njusil smegenyse. Cho- 
niūsų kūno žaJoiimas štai-1 es^e.ri?as >ia labai svai bus 
ga pavirsta ūmiu sunkiu i tarpinis musų medžiagų 
susirgimu ' apykaitos produktas, ir sa-
‘ Reikia ' visuomet turėti' v0.tiškf! . transP°rt° f°rraa 
galvoje: ne iš karto suser-ūsų kūno riebalų ūkyje, 
game širdies yda, ne todėl, I r V1S de ■ ° S! medziaSa' 
kad vakar arba užvakar kaip gahma spręsti, re- 
per daug įsitempėme, bet i mian*-ls dSals tyrinėjimais 
todėl, kad mes per 20 me- įsu gyvūnais, gali tapti mū- 
tų leidome “mažiems žalo- H . .
jimams” pulti mūsų kūną.' tuomet, kai mes 
Trojos arklyje pasislėpusių į 1

-'priešų skaičius labai dide- ^una cholestenną pagami- 
šitokie*' nanciLl meciziaSkl- Ju ypač 
trinks- ’ gyvulinės kilmės rie- 

šviesos, 
ir t.t.

Joks 
pirma 
kinese 
randa gelsvos, riebios dė
mės, kurios vra pirmoji ar
terijų sukalkėjimo pakopa,

šiuolai-ilr tada viskas vystosi dar 
n u g a 1 i! sparčiau — viršum dėmės 

k u r i e i susikaupia kalkės, krauja- 
pavo-; gyslės vamzdelis 

audinio

ir pasireiškia ; vai riebios demes? Tvrimai 
kaip kad perkūnas ' rodo, kad jose -vra daug į 

Ne, mes riebalus panašios medžia- 
sias ligas, £os. kuri vadinama choles- 

gyvendami, terinu.
Gyvybei pavojingas 

draugas
Cholesterinas yra viena 
“tamsiausiu” mūsų kū- 

• sudėtinių medžiagų.

atkeliame
nusižen- ' 

lėtai, bet'ls
I no
. Kiekviena mūsų ląstelė pa- 
į gamina šios medžiagos, ir 
RMBVmelė aktyvesne, tuo 
Į daugiau sudaroma tos me- 
! džiagos.

Daugiausia cholesterino

Tele- 
inži-

Širdies plakimo 
suskaitymas

Grupė Illinois Bell 
phone (JAV) firmos
nierių (jie priklauso ir 
laisvanoriškai o-r ganizaci- 
jai SAVE — Service Activ
ities of Valuntary Engi
neers, — kuri bendradar
biauja su Čikagos medicini
nių tyrimų universitetu) 
sukonstravo širdies dūžių 
skaitiklį. Jis telpa 4x3 cm 
dėžutėje. Prietaisas teikia 
gydytojams naudingą diag
nostinę informacijų ir gali 
būti naudojamas Kasdieni
nėje praktikoje. į

Skaitiklio davikli^ suside
da iš miniatūrinių baterijų 
ir tranzistorių 
niūkių trijodų). 
r i ūmi tarnauja
laikrodis, kurio
pasisuka vieną minutę kas 
300 širdiefe dūžių; jį suka 
maižukas relinio tipo įtai
sas.

(puslaidi- 
Indikato- 
rankinis 
rodyklės

Aparatas darbams 
po vandeniu

Danų specialistas van 
Vinenas išrado aparatą 
povandeniniams darbams.

Aparatą sudaro dviejų 
kamerų korpusas, kuris į 
vandeni nuleidžiamas lynu. 
Nustačius anarafą reikia
moje vietoje, įimviami ga
lingi oro ar vandens purkš
tuvai/ kurie nuvalo nu
skendusio laivo korpusą 
nuo smėlio ir dumblo. Ta- 

sų nuožmiausiu priešu. Bū- d?- operatorius viršutinėje 
per kameroje įjungia piovimo 

įsileidžiame į mūsų aparatą. Atidengęs reikia-

lis. Jų vardai yra 
miego trūkumas, 
mas, prieskoniai, 
judėjimo trūkumas 
Bet nuožmiausias, 
netinkama mityba.

žmogus yra tokio pat j daržovės, vaisiai ir nerie-

baluose — grietinė 1 ė j e, 
svieste, sūryje ir t.t.

Nedaug šių sočių riebali
nių rūgščiu turi augaliniai 

i aliejai, nugriebtas pienas,

. amžiaus, kaip jo 
kraujagysles

žmogaus kūne yra kelių! beveik visose šalyse, kurio- 
kilometrų tinklas krauja-|se greitai kvla gyvenimo- 
gyslių, kurios dažnai ne 
storesnes už plauką. Pro 
šitą, nuostabų laidų tinklą 
nepaliaujamai pumpuoja
mos be galo svarbios gyvy
bės medžiagos j pačius, toli
miausius mūsų kūno kam
pelius, o medžiagų apykai
tos šlakai išmetami kaip ne
reikalingi. Kraujo kūnelis 
gali šią apytaką atlikti ma
žiau kaip per 30 sekundžių. 
Tur būt visi puikiausiai ži
no ir supranta, kad žmo
gaus darbingumaš turi su-! 
mažėti, jeigu ši subtili 
vamzdelių sistema sužaloja
ma/ pavyzdžiui, esant arte
rijų sukalkėjimui.

Didžiausias pavojus su-1

I klos mėsos rūšys.
! Ir čia yra šuo užkastas:

standartas, žmonės pagei
dauja kaip tik tokių maisto 
produkų, kurie lengviausiai 
užtvindo jų kūnus sočiomis 
riebalinėmis rūgštimis.

Ar neturime susimąstyti, 
jeigu yra žinoma, kad šian
dien kiekvienoje laborato
rijoje galima bandomie
siems. gyvūnams sukelti ar
terijų sukalkėjimą, jeigu 
jiems tiktai duodama pa
kankamai maisto su didele 
dalimi cholesteriną pagami- 

! nančių medžiagų — maisto, 
kurį mes patys praktiškai 
pagal dabartini (blogą) pa
pratimą vartojame.

Jeigu mes norime ilgiau 
gyventi... ir būti sveiki, mes

mą laivo dalį, operatorius 
spec ialiais prietaisais iš
traukia reikiamas detales 
ir pakelia jas į paviršių.

Naująjį aparatą galima 
naudoti povandeni n i a m s 
remonto darbams, statant 
hidrotechninius įrengimus.

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

Laisves knygy-

Philadelphia, Pa.
HELP WANTEb 

MALE and FEMALE
REIKALINGA griežtų vyrų ir 

moteriškių, mokančių gerai anglų 
ir lietuvių kalbas. Dirbti visuome- 
ni darbą tarpe lietuviškų šeimų 
Philadelphijos midste. Gerai apmo
kėsime tiems, kurie b^sT tinkami. 
Nuolatinis darbas, gerų progų. Sau
kite: LO. 3-3235. (28-30)

turime atsisakyti šio pa
pratimo. Pagalvokite apie 
tai — ir padarykite išvadą.

' Kada? Rytoj? Ne! šian
dien!

Rojus Mizara kalbės apie 
dar

bus ir jų reikšmę Lietuvos 
jos liaudies ir pasaulio žmoni- 

choro jos istorijoje.
Programos pradžia 3 vai.: 

i Vieta: Kultūriniame Cent-j 
re, Liberty Avė. ir 102 St..' ’ *7 'i
Ozone Park, N. Y. Ind. lini- i 
jų Lefferts traukinys pri-1

y A X A A A \

Sutiko Dainomis vėl pateiks mums Kapsuko didžiuosius 
Radome malonaus grožio.

Mildred Stensler ir

pasikalbėjome, na, štai jau 
ir kviečia prie stalo. Prašo-1 
sėsti pasirenkant- k ė d ę.1 
Stalas gražiai papuoštas, o 
maistas stebėtinai įvairus, 
šiltas, garuoja, mėsa ir ki- ■ 
ti skanėstai. Sakysiu tiesą, > 
kad pasivalgėme labai ska-1
niai ir sočiai. Pasirodo, kad l)asakys kai ką iš V. 
Bimbiene ne tik gera artis- SL1ko gyvenimo ir pristatys

Kap

te, bet ir gabi šeimininke, j ištraukų iš jo kūrybos.
Po pietų, pasikalbėję, i 

pradėjome apžiūrinėti jos 
piešinius gamtovaizdžių ir 
portretus. Jie man labai pa
tiko.

Pavasarinis Aid© Choro 
koncertas

Dalyvis

stai M Pavasarinis Aido choro 
Antano Bimbos, portretas, koncertas bus 
Jis sėdi ir skaito knygą. 
Tikrai natūrali veido iš
raiška ir susimąstymas. 
Antanas sako: “Na, ir pri
kankino ji mane piešdama 
tą portretą. Per tris savai
tes vakarais turėjau jai po

ruoti skaitydamas knygą”.
Bet darbas' išėjo tikrai 

natūrališkai, ' artisti š k a i, 
kad kaip gyv^ jį matai.

Reiškia, pozavimas buvo 
neveltui.

Ilsa parodė -pavyzdžius to 
darbo, kurį ji atlieka kas 
dieną. Savo darbe ji piešia 
gėles, visokius išmargini- 
mus, padabinimus, o vėliau 
jos rankų darbo piešiniai 
fabrikuose yra paverčiami 
spusdinimui ant audinių. 
Galima suprasti, kad nema
žai ir lietuvių moterų ne
šioja sukneles, skepetaites, 
turi langines, staltieses, ku
rios išdabintos Ilsos pieši
niais. Mano supratimu, Ilsa 
Bimbiene turėtų parodyti 
visuomenei savo tapybą, 
nes būtų labai įdomu) Pasi
tikiu, kad to sulauksime.

Liet. Meno Sąjungos po
sėdyje buvo prisiminta, 
kad reikia ateinantį rudenį 
surengti bendrai parodą dėl 
visų dailininkų kūrinių. Ma
nau, kad tokia paroda būtų 
labai vietoje. "

Iš viešnagės mano žmona 
ir aš grįžome pasitenkinę.

V. Kazlauskas

Visi programos dalyviai 
pasirėdę lietuviškais

• vaizduos “Ką dainuoja mū- tautiniais, kostiumais.
sų broliai ir sesės Lietuvoj”.:

Koncertas susidės iš4-rių 
skirtingų scenų, žiūrovai 
jausis kaip opėretiškame 
vaidinime.

Programą
choras, Vyrų choras, Mote
rų choras, Kvartetas ir so
listai: Elena Brazauskienė, 
Nellię Ventienė, Augusti
nas Iešmantą, Alekas Ve
lička, Tadas Kaškiaučius ir 
viešnia Suzanna Kazokaitė. 
Be to dalyvaus: Nas.tė Buk
nienė, Eva T. Mizarienė ir 
.Jonas Juška.

Paryžius. — Francūzija 
gamina lėktuvus atominių 
bombų nešimui.

toks:—pa- bus

Įvyks sekmadienį ba- 
pril) 24 d., Uk

rainą Salėje, 216 Grand St., 
Brooklyn. N. Y. Pradžia

pildys: Aido |
Visą programą priruošė 

ir vadovauja Mildred Sten
sler.

Aidas kviečia visus' lietu-! 
vius, iš toli ir arti, atsilan
kyti ir pasigrožėti lietuviš
kai liaudiška programa. Įė
jimas tik $1.50

i Aido sinipatikas

LLD 2 Apskr. banketas 
įvyks gegužės 21 d.

I ' .Lietuvių Liter a t ū r o s
i Draugijos Antrosios As- 
! skilties banketas, kuris bu- 
! v o ruošiamas balandžio 16 
i dieną, yra nukeltas į gegu
žės 21 dieną

Banketas įvyks Liet. KuL 
tūriniame Centre, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Šiame bankete pa
gerbsime Povilą Bėčį, ilga
metį LLD CK iždiniką.

Prašome kitas organiza
cijas nieko nerengti gegu
žės 21 d., bet dalyvauti $io-

Perkėlimas banketo į ki
tą diena įvvko dėl svarbių 
priežasčių. Parduoti Skie
tai dėl balandžio 16 dienos 
bus geri gegužės 21 d.

LLD 2 Apskrities 
Komitetas

pasakojo
35 metų 

vaiku tė- 
Berriman

Gal jis patsai 
susirado bėdą

Kovo 27 d. naktį Brook- 
lyne, ant, Stanley Avė., koks 
tai piktadaris. nušovė 18-kos 
metų merginą Laurą Her
nandez. Mergina ir jos my
limasis T. Stabile sėdėjo 
automobilyje.

Po to policijai 
William Rezekas, 
amžiaus, keturių 
vas, gyvenąs 645
St., kad jis per stiprius žiū
ronus iš dviejų kvartalų 
atstos matė, kaip koks tai 
vyras ilgai vaikščiojo ap
link automobilį ir paskui 
šovė.

Jo pasakojimai pasirodė 
įtariami. Mergina buvo nu
šauta naktį tarp 2-ros ir 
4-tos valandos, tai koks 
jam buvo reikalas naktį 
žiūrinėti per žiūronus? Po-

Padėka
Nuoširdžiiai dėkojame giminėms, draugams ir vi

siems, lankiusiems Izabelę Sutkienę sergant, atsilankiu
siems į jos šermenis ir palydė j ilsiems jos kūną į kapines.

Dėkojami* už užuojautą laiškais, prisiųstais Izabelei 
Butkienei jai sergant, ir už taip gausų suteikimą gėlių 
laike jos šermenų.

šimtai atsilankiusių į šermenis ir virš du šimtai as
menų, palydėjusių jos kūną į kapines, suteikė mums daug 
suraminimo tuo labai liūdnu momentu.

Jūsų išreikšta taip giliai draugiška užuojauta mūsų 
šeimai pasiliks mūšų širdyje ant visados.

r Ignas Sutkus
Beatrice Krasnickienė, duktė 
Antanas Krasnickas, žentas 
Antanas ir Izabelė, anūkai

licija du kartus klausinėjo 
Rezeką. Jo apąrtmente ra
do ginklų ir amunicijos, 
bet nei vienas pastaruoju 
laiku nebuvo vartotas. Poli
cija jį paleido.

Bet štai jo kaiminkaMrs. 
Carmella Constanza, 31 
metų, vedusi, 10-ties vaikų 
motina, kuri gyvena tik 
kelintos durys nuo Rezeko, 
paliudijo policijai. Ji sako, 
kad tą naktį buvo, su sveti
mu vyru, — D. Aguele—au
tomobilyje netoli šovimo 
vietos, ir matė, kaip Reze- 
kas nušovė Laurą. Ji sako, 
kad iki dabar tylėjo, nes 
bijojo, kad jos vyras nesu
žinotų, jog ji buvusi su ki
tu vyru automobilyje.

Policija vėl suėmė Reze
ką. Dabar jį jau kaltina 
Lauros nužudyme. Jis pa
sakoja, kad Constanza ne
teisingai prieš jį liudija, 
nes turi piktumą. Rezeko 
moteris teisina savo vyrą 
ir kaltina Mrs. Constanzą, 
kaip “prasta motiną” ir 
vertą pasitikėjimo.

LLD 1 kuopos svarbus 
susirinkimas įvyks balan
džio 8 d., 7:30 vakaro, Kul
tūriniame Centre, Liberty 
Avė. ir 102 St., Ozone Park. 
Lauksime visų. Valdyba

Dabar jūs galite aplankyti 
SAVO GIMINES

ir kitas U.S.S.R. vietas.
PAVIENIAI ar GRUPĖMIS. ’ 
Tūkstančiai pasitenkinusių 

lankytojų sako apie darbingumą
COSMOS TRAVEL BUREEV, 

Inc., New Yorke,
kuris tvarkė jų keliones j j va: 

Sovietų Sąjungos dalis.
MES PADEDAM JUMS^l 
SUTVARKYTI VIZŲ IR . " 
KELIONIŲ REIKALUS. > ■ :

Informacijų dėl vizų reikalavniy 
ir rezervacijų, prašome rašykite 

arba kreipkitės:

COSMOS y
TRAVEL BUREAU, Inc. 

45 West 45th Street 
New York 36, N. Y.

Tel. Circle 5-7711
COSMOS... padeda keliautojams ; 

jau nuo 1898.

ne-

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., baland. (April) 8, I960
' \ Z K '

LLD 185 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Lite r a t ū r o s 
Draugijos 185 kuopos susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 
balandžio 13 d., 7:30 vai. 1 
vakare, Kultūriniame Cent ■ 
re, 102-02 Liberty Avė. 
Ozone Park, N. Y. (X

Dalyvaukite visi. Bus 
daug svarbių reikalų. Tar
pe jų turėsime pasiruošti ir 
prie L.L. Draugijos suva
žiavimo. Kp. Valdyba

■ias

MATT
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette




