
LAISVE—LIBERTY LAISVE—LIBERTY
Semi-Weekly

Dalis Queens apskrityje (N. Y.) $10.00
Kanadoje .........................................  $10.00
Kitur užsienyje ................................  $12.00
Jungtinėse Valstijose ........................ $9.00

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

Ozone Park 17, N. Y.

Telephone Michigan 1-6887

KRISLAI
— Rašo A. Bimba —

Negarbinga “garbė.” 
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NAUJAS 3-SE LAIPSNIUOSE NUSIGINKLAVIMO PLANAS
Viršūnių vadai ir 
diplomatų tvarka

atsitikime JAV
jungos premjeras Chruščio-; siuntė lėktuvą

bes sekretorių Herterį. yra, jos paneig 
Herteris pareiškė, kad gal

, viršūnių konferencija bū-

Chruščiovas 1 
su prezidentu 
nu.

jau pirmiau

uVisi turime nusiginkluoti ! 
išlaikymui taikos,”—TSR S !
Maskva. — Tarybų Są- jc, TSRS ir JAV valdžių

sni- jungos uzsenio

Labai daug kalbų, 
bei "kaltųjų" nėra

Washingtonas. — Senato I rijoje oro tyrinėjimo reika-
ministras | pareiškimais ir kitais tarp-; Užsienių Reikalų Komite-■ lais. Kas dėl NASA to pa

tas tyrinėja: kas pasiuntė į. reiškimo, tai jis sakė: Su- 
lėktuvą į fabrikuotą istoriją mums 

tiek buvo ' pateikė Central Intelligence 
aišk i n i-j Agency (užsienio šnipavi- 

i mc agentūra) ir užtikrino, 
kad ji užgirta Valstybes 
departamento.

Senato komitetas ir NA
SA jaučiasi, kad Baltojo 
Namo spaudos sekretoriaus 
James C. Hagerty, Valsty
bės departamento ir prezi
dento prieštaraujanti pa
reiškimai ne į kokią pozici
ją pastatė tą “nekaltą” oro 
ir erdvių tyrinėjimo įstai-

dokumentais.
>'a siūlo eiti

“U-2“, ir kodėl 
prieštaraujančių 
mų ?

1 naikinti visus atominius iri Klausinėjo Dr.
i hidrogeninius ginklus, bom-■ Drydeną, vieną

’ 1 1 1 1 nal Aeronautics
Administration direktorių. 
Jis buvo klaustas: Ka ta 
įstaiga žinojo apie “U-2“ 
lėktuvo pasiuntimą, ir ko-

jungos nepriklausomybę ii' nių Valstijų ambasadorius Į prie visiško nusig 
suardė abiejų šaiių gerus ii įteikė naują Tarybų Są-:tiimis laipsniais: 
santykius, tai ir buvo Ei- jungos pasiūlymą nusigink-! Pirmame laips 

lavimui.
Tuo pat kartu New Yoi 

ke, Jungtnių Tautų centre, I has, karinius lėktuvus, sub- 
TSRS atstovai įteikė pa-! marinus, karo laivus, rake- 
siūlymo kopijas 82 šalių . tas ir kitokius baisaus nai- 

• kinimo ginklus. Atšaukti I <_ o

senhowerio. reikalas 
žingsnių susitikimu 
Chruščovu.

“Izvestijoje” pakartojo, ^yl^mas 
kad Eisenhowerio ir Cruš- ^tų yu

1 meniniai

premjeras 
klausė: Ar

susirūpinusiai kalba apie I pj()V() susitikimas priklausei 
; nuo JAV prezidento, o ne 
nuo TSRS premjero.

Jis sakė, kad diplomati- 
! joj’e buvo ir yra tokia tvar- 
Ika: ta šalis, kuri kitą įžei- 
1 dč, tai pirmoj privalo pada- 
, ryti žingsnį, kad vėl atstei-
I gus geruosius santykius.' kuris prasikalto.

rnodt-mi>kos susisiekimo ir in
formacijos priemonės tapo pa
verstos mūsų jaunuomenės 
tvirkinimo įrankiais. Iš nie
kur kitur mūsų jaunuolis ne-

m o ir kriminalizmo

Ką nors reiki 
Sutinkame su ti vasi-

beaugantis.
bet ką daro bažnyčios ir: 

kunigai to pavojaus pašalini
mui? Beveik nieko. t

imtis
i su

Hugh L.

atstovams.

pasimatyti ir tar įsiūlymas yra ilgas, šalių ir panaikinti užsieny- 
>,000 žodžių. Jame api-;je karo bazes.

Antrame laipsnyje; susi- 
linė padėtis ir nurodoma, i laikyti nuo gaminimo viso- 
kad jegu nebus greitai eita I kių ginklų, sumažinti armi- 

. Jungtinių ATdstijų ir 
ginklų, gali iškilti viską'Tarybų Sąjungos armijose kad nuo 1956 metų lėktuvai 
naikinantis karas. 'palikti no 1,700,000 vyrų, o'“U-2” skraidė Jungtinėse

Tarybų Sąjungos nauja-j kitu šalių dar po mažiau.
sir pasiūlymas remiasi; Trečiame laipsnyje: pa- 
Chruščiovo pasiūl y m a i s nokinti visokias karo jėgas. 
Jungtinių Tautų Asamblė-j Vidaus tvarkos palaikymui 
joje, kuriuos jis padarė' palikti tik policijos ir mili- 
1959 metais rugsėjo mene- cijos jėgas.

j si, 1959 metais Jungtinių
Tautų Asamblėjos priimta ti pravestas Jungtnių Tau- 
rezoliuciia nusiginklavimo tų Saugumo Tarybos ir jos 
reikale, Dešimties valstybių sudarytų komitetų priežiū- 
atstovų susitarimu Genevo- roję.

ke, kad sutinka einant di- ’didinama dabartinė pašau-;
plomatijos tvarka. Mat, jei
gu net ir atskiras žmogus, ; v - .. , .
įžeidžia kita asmenį, arba uždraudimo pavojingų! jas.
numina koją, tai ir šiame
atsitikime atsiprašo ne tas,

imi, kad būk “U-2“ lėktuvas 
“skraidė orą tyrinėdamas” 
ir į TSRS teritoriją pateko, 
gal būti, “lakūnui apalpus”.

Dr. H. L. Dryden sakė,
Paryžius. — Francūzijos 

vyriausybė studijuoja Ta
rybų Sąjungos pateiktą nu
siginklavimo planą.

Demokratų partija ir Adlai 
Stevensono kandidatūra

Atėjo tiesiai is sonatinos 
komisijos, kuri tyrinėja inci-; 
(lentą su lėktuvu (-2, jog mū
sų prezidentas taip pat yra į kalbėjo Demokratų parti

jos vadas Adlai Stevenso
nas. Jis kritikavo Eisenho
werio valdžią už neturėji
mą pastovios politikos tarp
tautinės taikos, reikalais. 
Stevenson siūlė, kad būtų 
sudarytas pastovus komi
tetas, kuris rūpintųsi tai
kos reikalais.

Stevensonas, tarpe kitko, 
“neturi 

remti savo politiką tik lauk- 
pasikeitimų Tarybų 

Sąjungoje”, bet jie

Chicago. — Textile Wor- sutvirtinimą JAV talkinin- 
rs unijos konvencijoje' kų.

Nusiginklavimas turi bu-

“Mes norime taikos 
gyvenimo.” sako unija *

vadas ii- galva ii- viso šnipinė
jimo aparato. Jo Įsakymu at
likinėjamos visos operacijos.

Daugeliui amerikiečių tai 
bus naujas dalykas.

Ka apie tai

Kas del JAV lėktuvo “U-

k i tu

mūsų prezidentu ? 
tas — šnipu galvai

lių ateina nepasitenkinimas 
jo pasiuntimu virš TSRS 
teritorijos. Stevensonas sa
kė, kad turi viltį i pasiseki
mą būsimų pasitarimų su

Suktieji raketieriai iš Ame
bos Lietuviu Tarybos vėl įš
ilo į visuomenę prašymą au-1 sakė, kad Vakarai 

Pirmiau ! 
esą pra- f]amį

ku. J u reikią daug, 
gautieji doleriai jau

Sako: Bus kariniu 
veiksmy T. Rytuose

Washingtonas. — čionai 
i posėdžiavo ministrai ir ge- 
' nerolai valstybių, kurios

Korespondentai numato, į sudaro SEATO, tai yra, ka- 
kad Stevensonas, jau du I1’0 sQllinRQ Tolimuose Ry- 
kartus. yra buvęs kandidatu j tuose. Ją sudaro: Jungtinės 
į prezidentus, vėl bus kandi-; Valstijos, Australija, Nau- 
datu. Jau 44-se valstijose'j o j i Zelandija, Anglija,

Pl vv* 1 *VI • Inrusciovo laiškai
JAV senatoriams

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjungos premjeras. Chruš
čiovas prisiuntė kablegra- 
ma laiškus Atstovu Buto 
pirmininkui Sam Rayburn, 
senatoriui Lyndon Johnson,
demokratų veikėjui A(Jlai situacijos reikalais. Ji pasi-

Miami Beach, Fia. —Čio-’me gyventi”. Jie sako, kad 
nai Įvyko kriaučių Amalga- 
mated Clothing Workers 
unijos konvencija. Dalyva
vo virš 1,500 delegatų. Kon
vencijoje išklausytas pra
nešimas unijos prezidento 
Jacob S. Potofsky. Karštai 
buvo pasveikintas David 
Dubinsky, L__________
Ladies Grment Workers1 
unijos prezidentas.

Kriaučių konvencija pri
ėmė rezoliuciją pasaulinės

ir Pijaus 
reikia para
lelios jiems 
Jo liūdesio' 

Mat, tomis dienomis!

i “karo nori tik tokio, kuris 
i karus laikytų neteisėtais”.

Kriaučių iždininkas - sek- 
i retorius Frank Rosenblum 
kritikavo AFL-CIO vadovy
bę, kuri laikosi pikto nusi- 

' statymo prieš Tarybų Są-
International l

Kriaučiai pasisakė už tai, 
kad būtų atnaujintos pa- 

! stangos sušvelnijimui tarp- 
i tautinių santykių. Jie kri
tikavo Eisenhowerio admi- 

S'sake kad neturėtu būti politiką7aikosJ reikalais. Jie 
pasaulyje varžytinių uz kritikavo ir Chruščiovo už- 

konfe-

Stevensonui ir senatoriui J. 
W. Fulbright, kviečiant 
juos pasidarbuoti palaiky-

patys susidarė demokratų komi-! Francūzija, Thailandas, Pa
turi prisitaikinti pre naujos tetai už Stevensono kandi- į kistanas ir Filipinai.
gadynės. Jis kalbėjo ir už datūrą į prezidentus. j Suvažiavime kalbėjo Her- 

—.. —. ■ ■ —' teris, JAV Valstybės sekre-
! torius. Jis sakė, kad galima 
; laukti karinių veiksmų Ki- 
i nijos srityje. Tik prieš ke- 
į lias dienas JAV pasiuntė j

Washington. - Eisenho-IV™.1’0^ Rytus dar 120 
werio administracija pasiū-1 karirillJ lektuv*J- 
lė Atstovų Buto Agrikultū
ros Komitetui, kad suteiktų 
prezidentui galią sumažinti 
cukraus įvežimą iš Kubos. L C

Komitetas, pasiūlymą at
metė. Tarp Kongreso narių 
yra pasidalinimo. Vieni no
ri vartoti “lazdos” politi
ką”, o kiti tam priešingi. 
Jungtinės Valstijos iš Ku
bos įveža apie tris ketvirta
dalius cukraus, kurį mūsų 
žmonės naudoja.

J LA Vk’ [ JCL ‘- I A V LI V VI A CA. 7 A V J _

mui gerųjų santykiu tarp Į vespatavimą, bet turėtų bu-■ silaikymą viršūnių 
JAV ir TSRS, ir taikos pa-P kova už tai> kad galėtu- rencijoje.

Teisia Kalifornijos 
studentus

San Francisco, Calif. — 
• neskaičiau A J Gegžės 13 dieną prie City 

- v Jis tilpęs jja|| apįe 5Qo studentų de
me z u r- , - , i •

Leonardo šimučio
Grigaičio bizniui 
mos. Birželio 
esančios didžiai 
d ienos.
Lietuvos liaudis pajuto galią j 
savo rankose ir pradėjo kru-i 
vinąj'Į smetonini režimą rauti' 
su šaknimis.

Eisenhoweris, Kubos 
cukrus ir politika

l. Johnson atsiliepė, kad i Japonai socialistai 
buk TSRS premjeras nori .v-. -v i , išėjo is parlamento 

i
Nemačiau ir 

šalčiaus straipsnio. < 
menševikų leidžiamame .....
nale “Darbe.” Taip praneša 
“Keleivio” redaktorius.

Ir p r a n e s a ir išplūsta 
straipsnio autorių. A. šalčius 
srnertelnai nusidėjęs. Jis pa
taręs nebeverkti dėl “birželio 
išvežtųjų”: jis pareiškęs, kad 
visas “vadavimo’’ raketas ran
dasi “politinių oportunistų 
rankose” ; -jis priėjęs išvados, 
k a d “komunizmo plėtimas 
vargiai begalimas sulaikyti 
dabai-”; negi jis randąs “Bal
tijos respublikų rusinimo“ po
žymių.

ke, tai jis pasakė tiesą, ii* už 
tai jis turi būti pagirtas.

Ne tik aš, bet ir “Keleivio” 
redaktorius stebisi, kaip šitoks 
“nekošernas” straipsnis galė
jo patekti į “Darbą.”

Na, ir vargšas šalčius nuo 
“Keleivio” dabar atsiima. Jis 
ir “bloznelio,” ir “beširdžio,” 
ir “humbugieriaus’’ titulus 
laimi.

Piktas “K.’’ redaktorius pik
tai koliojasi.

(Tąsa 5-me puslapyje)

monstravo, protestuodami 
prieš Antiamerikinio Komi
teto veiklą. Policija žiau
riai užpuolė ir apie 150 
studentų suareštavo.

Dabar jau pašaukta teis
man 60 studentų, o vėliau 
dar bus teisiami 70. Iš pa
šauktųjų 48 pasirašė pa
reiškimą:

“Mūs niekas prie demon
stracijų nekurstė, niekas 
neragino. Mes tatai atliko
me pagal demokratijos įsi
tikinimus, kurių ir dabar 
laikomės”.

Visi teisiamieji buvo iš
teisinti.

Bonna. — Mirė Dr. Wal- 
her Funk, buvęs Hitlerio 
ministras.

Kalkuta. — Indijoje vėl 
eina gandai, būk buvo suki
limas Tibete.

“U-2”, prezidentas 
IR JO PATARĖJAI

Washingtonas. — JAV 
gynybos sekretorius Tho
mas Gates liudijo Senato 
Užsienio Reikalų Komitete, 
kad prezidentas Eiisenho- 
weris atsakomybę už pa
siuntimą “U-2” lėktuvo į 
TSRS teritoriją prisiėmė 
jo patarėjams to reikalau
jant.

vienybę”.

Vėliausios žinios
Tokio. — 15,000 studentų | Seulas. — Pabėgus Syng- i j0. 

demonstravo prie Jungti- j man Rhee į Ameriką —į 
nių Valstijų ambasados su krinka ir jo partija. Iš 1381 
obalsiu: “Ike, don’t .come jo partijos parlamento na-1 
to Japan!” rių, jau 104 pasiskelbė “ne-

-------- pi’i klausomais”.
Lubbock, Texas. — Susi

kūlė bombinis lėktuvas “B- 
58” ir žuvo trys lakūnai. I Prezidentas 
Lėktuvo pagaminimui ’v ’ “ * 
leista $15,000,000.

KiHavana. — Kubos ir 
nijos prekyba padidėjo. 
Manoma, kad greitai abidvi

niais.

■ IERM unija kritikavo 
AFL-C10 vadus

Tokio. — Reakcinė prem- Į Kiamesha, N. Y. — Čid- 
- jero Kishi valdžia atsidūrė: nai įvyko konferencija Int.

krizėje, nes. 125 Japonijos j Electrical, Radio & Ma- 
Socialistų partijos parla-1 chine Warkers unijos New 
mento nariai pasitraukė išĮYorko valstijoje. Dalyvavo

!2u0 delegatų, jie atstovavo .
Socialistai, komunistai įr i 1^0,000 narių. IERMW uni- 

visi demokratiniai žunonės Itmi virs 
! tikisi, kad jie privers Kishi į " nai iu. 
paleisti dabartinį parla-' Unijos prezidentas J. B. 
mentą ir paskelbti naujus ! Carey, iždininkas - sekreto- 

I rinkimus. Kishi iš 467 par-irius Al Hartnett ir kiti 
"ikmontn navin fnvi n□-! kritikavo AFL-CK) vadus 

’ ‘ . už tai, kad jie neorganizuo-
Jeigu bus išrinktas nau-lja neorganizuotų darbinin- 

jas parlamentas, tai pagal ’ kų, kad iš bendrųjų unijų 
šalies konstituciją JAV-Ja-1 pašalino tymsterių uniją,

South Rend, Indiana. i iamenį0 nariu turi 286 na 
; Eisenhoweris j rjus

atsakė į Chruščiovo daro
mus priekaištus.

DvidešimtMaskva.
amerikiečiu moterų iš Mia
mi, Fla., turėjo priimtu- 

ambasado- | ves. Dalyvavo ir TSRS 
i premjeras Chruščiovas.

ponijos karo sutartis vėl; kad vadai laikosi reakcinės 
turės būt svarstoma. politikos.

Helsinkis. SuomijosTokio. —Japonijos prem
jeras Kishi prašo karaliaus parlamentas didžiuma bal- 
Hirohito, kad jis ragintų sų užgyrė dabartinį minist- 
japoniečius : 
Eisenhowerio atvykimui.

Paryžius. — Francūzijos 
biznieriai parodė daug nau
jų madų moterų apsirengi
me.

Scarsdale, N. Y. — Mirė 
nesiprieš i n t i rų kabinetą ir atmetė so- M. F. Huberth, vienas iš

Hearsto korporacijos vadų, pasitrauks.cialistų “kritiką”.

Washingtonas. — Pręzi- , 
dentas Eisenhoweris pasky- 
r ė Ramiojo Vandenyno ka
ro laivyno komandieriumi 
admirolą John Sides. Da
bartinis admirolas R. G. 
Hopwood su sugsėjo 1 d.
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Geras pasiūlymas, 
bet jo neužtenka

DU KARTUS BUVĘS DEMOKRATŲ KANDIDA- 
TU į prezidentus Adlai Stevensonas plačiai ir daug 
kalba apie mūsų krašto tarptautinius santykius. Kiek
vienu pakeltu klausimu jis turi ir reiškia savo nuomo-

RAGINA
PADISKUSUOTI

Drg. L. Prūsei ka rašo
Nekurios mūsų moterys vei

kėjos k a 1 b a apie įsteigimą 
žurnalo m o t e r ų reikalams ' 
gvildenti. Toks žurnalas, kad ■

I gerbimui padidinkime 
ir pastangas. Čiagimiai 
viai amerikiečiai ypač 
tai daryti. Juk visi jį 
jote, visi jį gerbėte.

Bet šiais laikais ar 
pravartu organizuoti 
leidinį? Manau, kad 
geriau laikas nuo laiko 
ti specialią “Vilnies” ir 
vės” laidą.

Padiskusuokime.

pas gydytojus ar 
padėti.

Dvylika praėjusių 
I kiek nesumažino 
apie jį ir nedaug : 
skausmą jo netekus, 
lestis jo nesugrąžins

i bas turi būti tęsiamas.
Prisimindami Juozą, jo pa- 

darbą 
lietu

ti! retų 
mylė-

ligoninėn krašto vairą, ateinantiems
metų nė 
atminties 
sumažino 
Bet gai- 

; ir dar

PRISIMINUS DRĄSŲ 
JAUNĄ KOVOTOJĄ

Prieš 12 metų, gegužės' 
27 dieną, Chicagoje po sun
kios ligos mirė buvęs uste- 
rietis Juozas Sakalas (Sa-

I kalauskas). Tai buvo skau- 
I dus smūgis Amerikos pa
žangiajam darbininkų ju
dėjimui.

Atžymėjimui šios liūdnos 
sukakties Vincas Andrulis 
parašė “Vilnyje” žiupsnelį 
atsiminimų. Vincui Juozas 
buvo gerai pažįstamas ir 
suprantamas, nes a b u d u 
kartu darbavosi prie laik
raščio ir abelnai judėjime. 

Valstybės departamentas eitų savo keliu ir Kaip žinia, Juozas dalyva-

vėliausias Stevensono pasiūlymas, 
tekstilininkų unijos konvencijoje

incidento. Tai visa rodo, kad Stevensonas dar norėtų ir 
trečiu kartu kandidatuoti i prezidento vietą.

Mums patinku 
patiektas Jungtinė 
sakytoje kalboje. J
tamento būtų įsteigta speciali taikos ir nusiginklavimo 
komisija. Tai būtų pabrėžimas, kad mūsų Amerika rū
pinasi taikos išlaikymu, kad ji ieško kelių nusiginklavi-' 
mui. n '

Tačiau, ar tokios komisijos užtektų pasiekimui tų

ketveriems metams?
Įdomūs klausimai, svar

būs klausimai. Deja, pasi
rinkimas yra tik labai ma
žas. Viskas rodo, kad bus 
tik du kandidatai—respub
likonų ir demokratų.

Kaip ten bebūtų, “La
bor“ pataria atsiminti se
natoriaus John Carroll, de
mokrato iš Colorados, iš
tartus žodžius apie padėtį 
Amerikoje. Senatorius kal
bėjo labai karštai ir beveik 
šaukte šaukė:

“Šiandien mūsų užmirštasis | neveikdavo, 
žmogus yra vartotojas. Jo rei-1 
kalai ir visuomenės reikalai, I 
atrodo, yra pamiršti kiekvie
nos valdžios agentūros, kuriai 
neva pavesta jais rūpinits. 
Tose agentūrose skandalai 
paliečia kiekvienos darbo šei
mos gyvenimo išlaidas Ame
rikoje. šitas klausimas turė
tu būti pats svarbiausias da

lykas 1960 metų politinėje 
kampanijoje.”

Tiesiog desperatiškai se
natorius klausia:

I “Argi mes jau taip esame

labai gražiai. Ir 
mano akyse tebe- 
baltas veidas su 

juodu apgamėliu

ir klaidinga politika. Viso labo tokios komisijos suda
rymas, be pakeitimo politikos, dar galėtų visam šiam 
reikalui pakenkti. Komisija kalbėtų apie taiką ir nusi
ginklavimą, o 
keptų lėktuvo U-2 incidentus, žmonės i 
tikrai rūpinamasi taika, o tuo tarpu būtų taikai 
ma duobė. Juk ir šiandien mūsų valdžioje 
žmonių, kurie sušilę šneka apie taiką, o tuo 
sais garais ginkluojasi ir ruošiasi konfliktui.

Taigi, Stevensono sumanymas turėtų būti papildy
tas griežtu reikalavimu pakeisti politiką. Tas “šposas”, 
kurį mūsų vyriausybė iškirto su lėktuvu U-2 viršūnių 
konferencijos išvakarėse, negreitai išdils iš socialisti
nio pasaulio atminties. Tiktai griežtas pasisukimas, tik
tai aiškus visos veiklos nukreipimas į taikos reikalą su
teiktų žmonijai pageidaujamus rezultatus. Reikia, kad 
tiek Stevensonas, 
naujus kelius, iškeltų naujas gaires.

Bet ar galima iš jų to tikėtis? Neatrodo. Reikia ži
noti, kad Demokratų partijoje svarbų vaidmenį tebevai
dina diksikratai ir tokie reakcioneriai kaip Harry Tru- 
manas. Kol kas jie nustato demokratams gaires. Kol 
kas jiems rimto pasipriešinimo nesimato. Kol kas ir 
pats Stevensonas pasitenkina tik žodiniu “protestu”,

APSAKYMAS
[ji atrodė
! šiandien
| stovi jos
j ryškiu,
i ant v i r š u t inės lūpos, su
I tamsia garbana, užkritu- 
i šia ant smilkinio, kur 
I tvinkčiojo mažutė gyslelė.
i Ach, Ida...

Paėmiau jos ranką su il- 
■gais smuikininkės pirštais

i butu naudingas, i 
būtu 

nau ją 
būtu 

išleis- 
“Lais-1

■ KUNIGAI KAIP
I ŽMONIŲ SKERDIKAI

Vis aukščiau ir aukščiau 
! pasikelia uždanga nuo bai- 
| siu darbelių, atliktų Lietu- 
Į vos kunigijos. Vėliausių 
d u o m e n ų gauname apie 
“atsižymėj imą” Amerikos 
lietuviams gerai žinomo 
prelato Krupavičiaus, ke
letą metu vadovavusio 
VLIKui. Duomenis patie- 

Į kia smetonininkas Bronys 
1 Raila, aiškindamas apie J.
Deksnio poelgį. Jis rašo, 
kad jam ar kam kitam 
Deksnys rašęs, jog fašisti- Į 
nių banditų Lietuvoje siau-1 praiobę, jog netekome jokio 
tėjimas, žudymas visiškai į pasiryžimo ginti 
nekaltu Lietuvos žmonių 
negalėjo būti pateisintas. sau

jsipiktinti tais, kurie išdavinė- 
Įja visuomenę?“

kas ir jo politikos vairuo-į . Panašiai atrodo. Pasku- 
tojas. Dar daugiau: Kru-!^n^a^ valdiški duomenys 
pavičius verbavo žmogžu- Į Par°do, kad daiktų kainos 
džius, i

Tokia kruvinai

visuomenės 
interesus? Argi mes tik taip

- Bet tokios taktikos laikytis nebe,pajėgia.™evP‘J-
* o i iz i i va p i t o i c* i.’iirm

manytų, kad jau vo Ispanijos liaudies kovoje reikalavo prelatas Krupavi-I 
‘ *’ i kasa-' prieš fašizmą ir iš ten su- čius, kaip VLIKo pirminiu-1

nestinga ; grįžo s u n k i a i sužeistas. 
Drg. Andrulis rašo.

Kilus Antrajam. pasauli
niam karui. Juozas savanoriu 
stojo karinėn tarnybon, 
gydytojai jį atmetu, kaip fi

galįs kariauti, turis patyrimo 
ir mokąs kelias kalbas. Tuo- 

' mot ji priėmė.
Jis nugabentas Paci.fi ko 

tiek visi demokratai pradėtų skelbti D’rofitan,' kaip mokantis kelias

Teisina-

tebeturėtų būti jokių bandymų!
VISAS PASAULIS DŽIAUGIASI, kad visi atomi

nių bombų bandymai tapo sulaikyti. Jis džiaugiasi, kad 
Ženevoje atsinaujina derybos dėl visiško uždraudimo 
visokių tokių bandymų. Visų kraštų žmonės džiaugiasi, 
kad dedamos pastangos tai baisiai grėsmei padaryti galą.

Tas pats pasaulis ir tie patys žmonės su pasibaisėji
mu išgirdo, kad mūsų vyriausybė yra pasiniojus kokius 
ten atominius bandymus po žeme vėl pradėti,
masi, kad tie “lošimai” su atomais neturi jokių militari- 
nių siekių, o bus pravedami tik tam, kad būtų galima su
rasti būdus atskyrimui atomų skaldymo 
drebėjimo!

Bet kodėl viena Amerika nusitarė tai daryti? Ko
dėl nelaukiama susitarimo? Jeigu tokių būdų ieškoji
mai pasirodytų reikalingi, tai tegu visi susitaria ir jų 
ieško bendromis pastangomis. Tegu tai pareina iš pasi
tarimų Ženevoje. Bile koks \ ienos šalies, atnaujinimas 
bandymų yra pavojinga politika. Nesąmonė bandyti ką 
nors įtikinti, kad tie bandymui nieko bendro neturės su 
militariniais išrokavimais.

Mums atrodo, kad nė kalbos negali būti apie atnau
jinimą bandymų be susitarimo. Mūsų vyriausybė kuo 
greičiausiai turėtų atšaukti planuojamus bandymus. Te
gu visa žmonija žino, kad mūsų kraštas nebus prmuti- 
nis pakabinti ant jos galvos naują atominę grėsmę!

nuo žeme

Laikas bėga, suvažiavimai artėja
JAU TIKTAI TREJETAS SAVAIČIŲ bepaliko iki 

didžiųjų organizacijų suvažiavimų. Toje pačioje Phila- 
Amerikos Lietuvių 

o gegužės 3 d. Ame- 
Literatūros Draugi j o s 

Nariai

delphijoje birželio 1—2 dd. įvyk: 
Darbininkų Susivienijimo seimas, 
rikos Lietuviu Darbininku 
(LLD) suvažiavimas. Kuopos renka delegatus, 
diskusuoja savo organizacijų reikalus.

Reikia tikėtis, kad abu suvažiavimai bus įdomūs, 
svarbūs ir darbingi. Jų rezultatai sustiprins visą pažan
gųjį Amerikos lietuvių judėjimą.

Daugelis, laisviečių yra abiejų organizacijų nariai. 
Jie savo darbu ir pasiryžimu yra daug prisidėję prie 
abiejų organizacijų išauklėjimo. Jie daug pastangų įde
da į jų kuopti bei apskričių veiklą. Laikraštis “Laisvė” 
vsttofltef rėme ir remia tiek I.DS, tiek LLD pastangas 
pakelti Amerikos lietuvių kultūrinį lygį. Todėl mes ir 
dabar raginame visus laisviečius, šių organizacijų na- 

„ dus prie suvažiavimų ruoštis rūpestingai ir rimtai. Pa- 
^fulvokite apie gerus sumanymus jų veikimui stiprinti. 
Duokite instrukcijas ir pasiūlymus savo delegatams.

Man buvo aštuoniolika 
metų, kai pirmą kartą įsi
mylėjau. Kai dėl Idos me
čiau rūkyti ir lioviausi 
vaikščioti į jūrininkų klu
bą šokti, draugai iš manęs 
juokėsi. Tik Danas užjau
tė, tačiau ir jis mano mei
lei nepritarė.

—Žiūrėk, ką įsi mylėjai,- 
j niršdamas sakydavo jis, —
lėlę, kuri šypsosi tik todėl,/r tyliai pasakiau: 
kad būtų matyti gražūs; —Prašau tave, neik nie- 
dantys . . . Į kur. Būk su manim... Žiū-

Aš tylėdavau. Ida man , r^k, saulė mums sypsosi^ 
buvo viskas. Jokios pašai- abejingai pažvelgė į 
pos, jokie patarimai manęs | ^an8’Pv gūžtelėjusi pe-

Įčiais, šaltai atsakė.
—Saulė visai nesišypso. 

Ji tik kaitina.
Apie pietus priplaukėme 

prie kranto. Vieta buvo

į Lietuvą ten skersti!^ pakilo, kad jos šiandien

—Tu, tu r būt, jai ir gai
das nešioji?—šaipėsi drau
gai, matydami mane, slan
kiojanti prie muzikos mo- prj 
kyklos, ..orioje mokėsi Ida. į nuošali, žmonių nebuvo ma-

Ne, ji neleisdavo liesti 'tyti.
jos gaidų. • į - ...............................

—Pažiūrėk i savo ran- i 
kas, — sakydavo ji, — tur
būt, jos niekada muilo ne-1 
mato.

I VAk-’ • * 1 VAVA * * * j 7 VA

Rausdamas slėpdavau už Klausė Danas.
nugaros rankas ir mintyse' jjs šoko į vandenį ir gra- 
prieštaraudavau : “Tau i žiais rankų mostais ėmė 
taip pat pajuostų, jei djrb-1 plauRti. Aš neryžtingai pa- 
tum prie metalo...” 'žvelgiau į Idą.

Garsiai to pasakyti neiš-j —Eik, jeigu nori, mau- 
drįsdavau, nes Ida buvo la-įvykis, — pasakė ji ir nusi- 
bai jautri ir ambicinga,— įsuko.
dėl vieno žodelio jai "nieko | . Aš nusirengiau ir prič- 
nereiškė apsigręžti ir nuei-jJau Pr'e stataus kranto. 
U. i Įkvėpiau oro ir šokau. U-

—Vakar tavo Idą matė-jmai pajutau aštrų skausmą 
’ vi 1 • n ‘ į _  galvoje ir e.p-nn_

—Pailsėsime ir plauksi- 
1-1 me atgal, — pasakė Audro- 
’’, nė.

į —Kas su manim eis mau- 
Idytis? — rengdamasis pa

bet žmones! Tokia kruvina i s^ov^ aukščiausia visoje A- me su kažkokiu frantu
ų J veikla Lietuvos žmonėse kė-lmerikos istorijoje. Vartoto- kartą man pasakė Danas, 

tikino i iė pasibaisėjimą ir pasipik-1 Jas dejuoja, bet kol kas tuo

kalbąs, buvo paskirtas politi
niu administratorium berods 
Naujos K a 1 e d o n i jos salų, 
P ra n c ū z i j os valdytų.

Karui pasibaigus jis grįžo 
prie savo darbo, bet jau ge
rokai palūžusia sveikata. Jam 
teko būti labai atsargiu ką 
valgąs. Skausmų varginamas 
jis pradėjo daugiau svaigalų 
išsigerti.

Man 
širdį, kad mes apie 
mus, apie 
Jis mums 
nesiguodė. 
kai kurių 
jis nusiteisino, 
apsileidimu, tai mes ir nega
lėjome jam padėti, nežinoda
mi ligos.

ir šiandien suskauda 
jo skaus- 

ligą nežinojome.
nusakė. Niekados 
Kritikuojamas už 

pareigu neatlikimą 
priėmė savo

Ir visai netikėtai vieną die
ną sužinojome, kad Juozas 
mirė.

V i Inies

sulaukę 10 “Vilnies” jubilie-} 
jaus ir visų mums labai gai
la, but nei vieno mirtis nepa-

mo, kaip jaunojo Juozo Sa
kalo mirtis. Mano žmona 
gailiai verkė nevien jo mir
ties dieną, bet daug kartų po 
to. Jinai laikė Juozą kaip ir 
savo sūnum. Jis buvo taip 
malonus,
taip darbštus

taip draugiškas.
ir naudingas

darbininkų j ti
dėjimui.

Tik kada daktarai išskro- 
dė jo lavoną, patirta, kad jis 
gavo Pacifike kokią tai neži
nomą ligą, kuri veik sunaiki- 

I no jo vidurius. Kaip jis ga
lėjo tiek ilgai gyventi, stebė
josi tie gydytojai.

Tik tada skaudus faktas 
smogė mus visu sunkumu. Jei 
būtume žinoję, būtume dėję 
visas pastangas jį išgelbėti, ar 
bent kiek jam pagelbėti, pa
lengvinti.

Man ir šiandien skaudu dė
lei to nežinojimo. Kaltinau 
ir save. Reikėjo pasiteirauti, 
gal būtu pasakęs. Reikėjo

tinimą fašistiniais 
tais. Deksnys skundžiasi: 
“Mūsų pastangos įtikinti 
juos atsisakyti šios Krupa
vičiaus laiminamos takti
kos nedavė r e -2 u. 11 a t ų ” 
(“Dirva,” geg, 25 d.).

Atsiminkime, kad prelato 
Krupavičiaus ir jo VLIKo 
veiklą finansavo ir finan
sų o j a Amerikos Lietuvių 

I Taryba, kuri susideda iš 
| klerikalų, smetonininkų ir 
socialistų, ir kuriai per vi
są laiką vadovauja “Drau
go” redaktorius Šimutis ir 
“Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis. Taigi, ir šitie 
raketieriai kalti, ir jie turi 
pasimti dalį atsakomybės 
už Krupavičiaus ir VLIKo 
kruvinus, budeliškus dar
bus. Jų rankos irgi nešva
rios. Jie apgaudinėja Ame
rikos lietuvius, rinkdami iš 
jų dolerius neva kokiam ten 
Lietuvos “laisvinimui,” o 
juos sunaudoja finansavi
mui banditinės veiklos!

Štai ir vėl Amerikos Lie
tuvių Taryba išleido atsi
šaukimą ir prašo “finansi
nės paramos šios kovos rei
kalams” (“Draugas,” geg- 
25d.). Vadinasi, Grigaitis 
ir Šimutis nė negalvoja 
apie lioyimąsi tęsti Krupa
vičiaus taktika ir veikla, v v

Amerikos lietuviai, sau
gokitės šito biauraus Ame
rikos Lietuvių Tarybos 
keto!

netekau sąmo-
nes...

Atsipeikėjau krante. Dvi 
; baltos, švelnios rankos man

Kitą dieną susitikęs Idą, į .
atsargiai ją paklausiau:

-—Su kuo tu vakar vaike-'ant galvos dėjo šlapią ske- , 
tinėjai? petaitę. Būčiau sutikęs dar

—Su Henriu... Mudu bu-Į kartą susitrenkti į akme- 
vome simfoniniame koncer-1 uis, dar kartą pajusti Va 
te; -4-. nerūpestingai atšakė I rėžiantį skaušhią,1 kad1 tik 
Ida..... ! tai būtų,buvusios Idos ran-

—Galėjai man pasakyti. |k°s 
darbo partijos, kuri budėtų1 Būtume drauge nuėję, — 
vartotojų interesų sargy
boje.

Gaila, kad ir minėtas ge
ležinkeliečių organas irgi 
neparodo darbo žmonėms 
sveikos, protingos išeities. 
Padejuoja ir nutyla.

bandi-Hr pasitenkina. Tikro, rim
to politinio judėjimo prieš 
tą vartotojų interesų, išda
vinėjimą dar vis nesimato, 
dar vis nesigirdi. Didžio
sios darbo unijos nė žodžįu 
nebeprisimena apie reikalą 
trečios partijos, p l.a č i o s

Iš Lietuvos
SVEČIAI IŠ VILNIAUS

Anykščių rajone lankėsi 
Vilniaus Valstybinio Vinco 
Kapsuko vardo universiteto 
dėstytojai ir studentai. 
Troškūnų kino teatro salėje 
paskaitą apie tar y b i n i o 
žmogaus moralę ir kultūrą 
skaitė docentas Užkalnis. 
Filosofijos mokslų kandi
datas Zaksas Raguvėlės že
mės ūkio technikume skaitė 
paskaitą “Moralė ir religi
ja.” “Svėdasų” kolūkio kol
ūkiečiai išklausė docento 
Jonaičio paskaitą “Tarp
tautinės keliones.”

Kolūkiečiams ir darbinin
kams studentai atliko įdo
mią meninę programą.

T). Kolito
ra-

or-

PATARIA VISIEMS 
ATSIMINTI

Geležinkeliečių brolijų 
ganas “Labor” pataria dar
bininkams rimtai pagalvoti 
apie prezidentinius rinki
mus. Už ką balsuoti? Ką 
rinkti prezidentu? Kuriai 
partijai patikėti mūsų

Gerai būtų, kad ne tik veikėjai, bet ir eiliniai nariai ne
pabijotų su pasveikinimais suvažiavimams pridėti ir sa
vo nuomonę įvairiais savo organizacijų reikalais.

Ypač svarbu, kad su sveikinimais Lietuvių Litera
tūros Draugijos suvažiavimui suplauktų ir finansinės 
paramos josios veiklai. Yra kuopų, kurių iždai gerai, 
tvirtai laikosi. Kodėl iš jų nepaaukoti savo organizaci
jos reikalams. Tai galima padaryti, tai reikėtų padaryti.

“OTELO” KLAIPĖDOJE
Antrą kartą uostamies

čio žiūrovai susitinka su 
įžymiojo anglų dramatur
go V. Šekspyro kūriniu. 
Prieš penkerius metus 
Klaipėdos dramos teatras 
sėkmingai pastatė jo “Ro
meo ir Džiuljetą.” Dabar i 
buvo vėl pilnutėlė salė. 
Klaipėdiečiai žiūrėjo teatro 
vyr. režisieriaus V. Jasins- 
ko pastatytą V. Šekspyro 
dramą “Otelo.”

Dekoracijas piešė daili
ninkė J. čeičytė. Pagrindi
nius vaidmenis atliko: Ote
lo—V. Kancleris, Dezdemo
na — M. DiČpetrytė, Jago 
—A. Gedvilą.

—Kur Ida? — paklau
siau.

Audronė pasilenkė prie 
juok-įmanęs. Jos akyse pama- 

į sim- Ičiau ašaras.
—Ida labai išsigando. Ji 

su Danu nubėgo pagalbos.
—Išsigando...— pakarto

jau laimingai šypsodama
sis.

Kažkokių žmonių lydi
mas, atbėgo Danas. Įtem
pęs visas jėgas, pasikėliau, 
akimi ieškodamas Idos. Bet 

įjos nebuvo...
—Kur Ida? — paklau

siau Daną.

niam 
baigęs 
antra, 
trečia,

tariau.
Ji staiga sustojo:
—Su tavim?—ėmė 

tis. — Argi tau eiti 
foninį koncertą!

—Kodėl—išsprūdo
—Pirma, tu esi 

tik devynias klases, 
nesupranti muzikos,
tu... na, esi neišprusęs dar
bininkas . . .

Ida nustojo juoktis ir su 
pagaila apžvelgė mane. Aš 
išblyškau... Ach, kaip no
rėjau prilygti Idai! Norė
jau būti baigęs vidurinę, 
norėjau kaip Ida mokytis 
muzikos, suprasti ją,"eiti į 
simfoninius koncertus../

Ėmiau lankyti vakarinę 
darbo jaunimo mokyklą, 
bet Ida šio mano žygio ne
įvertino:

—Tik pagalvok, inžinie
rium sumanė tapti! Ką gi, 
matysim . . .

Supratau, kad ji manęs 
nemyli. Deja, neturėjau jė
gų nesusitikti su ja-

—Nesijaudink. Gulk, ji 
netrukus ateis... — nežiū
rėdamas į mane, sumurmė
jo jis.

—Kurgi ji? — atkakliau 
pakartojau.

—Ida nuvažiavo i mies
tą. Ji pasakė. “Man bloga, 
kai pamatau kraują...” Ir 
nuvažiavo..— padrikai aiš
kino Danas

-—Taip, taip...— nesąmo
ningai kartojau, nežinoda
mas, ką pasakyti...

Pažvelgiau į pasilenku- 
manęs draugus.

mano
Jame galėjo būti

Valtelėje mes sėdėjome
keturiese: Ida, aš, Danas ir Į sius prie
jo draugė Audronė. Į Manau, jie suprato

Danas kažką kalbėjo apie, j žvilgsnį.
ežero grožį, apie gamtą, ir skausmas, ir pagieža, tik 
tačiau aš 
neatitraukdamas akių, 
rėjau į Idą, kuri buvo 
ko susimąsčiusi.

—Kas tau?—tvliai 
klausiau.

Ji garsiai atsakė:
—Aš su jumis tegaliu 

būti tik iki penkių. Esu 
pakviesta į gimimo dienos 
vaišes.

Danas man mirktelėjo ir 
pasakė.

—Mes tave pristatysime 
laiku.

Ida blausiai šyptelėjo ir Indija, Indonezija ir gal 
nieko neatsakė. Tą dieną > dar kai kurios kitos šalys.

.........................................  I!.. ..llH. I

jo nesiklausiau, ne nusivylimas. Is kur jis
žiū-1 atsiras, jei prie manęs švie- 
kaž-itė susirūpinę, mieli veidai.

Bitė Vilimaitė 
'Kauno VIII vid. mok.. Xld kl.pa- i

DĖL NAUJOS VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJOS

Maskva. — TSRS prem
jeras Chruščiovas kalbėda
mas apie reikalą naujos 
viršūnių konferencijos sa
kė, kad ji turės įvykti. Tuo 
pat kartu jis nurodė, kad 
joje turės dalyvauti Kinija,
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Po ■ šventųjų mergelių skraiste
Pasak biblijos, Kristus— 

dievo sūnus, nusprendęs 
tapti žmogumi, pasirinko 
sau motina paprastą mer
gelę. Tuo būdu, kaip tei
gia bažnyčia, jis išaukštino 
visą moterų lytį. Teologų 
teigimu, Marija, kaip būsi- 
moji di-evo motina, vienin
telė iš visų žmonių buvusi 
apsaugota nuo Adomo ir 
Ievos nuodėmės, su kuria 
neva tai ateina į pasaulį 
visi mirtingieji- Ji vienin
telė iš visų žmonių po mir
ties su kūnu ir siela paim
ta į dangų. Tuo būdu Ma
rija, kaip tvirtina bažnyti
ninkai, išaukštinta visa mo
terų giminė.

Kad bažnyčia gerbianti 
moterį, ją aukštinanti, re- 
ligininkai įrodinėja ir kitų 
“šventųjų” mergelių bei 
moterų kultu.
r Siekdama užbėgti už akių 
pažangiam moterų sąjū
džiui, jų progresyviai vi
suomeninei veiklai, bažny
čia dėdamasi moterų drau
gu, jau senokai leidžia 
joms skirtus laikraščius, 
buria jas į katalikiškas or
ganizacijas (buržua z i j o s 
valdymo laikais Lietuvoje 
veikė katalikų moterų drau
gija, pavasarininkų orga
nizacija, maldos apaštalavi
mo brolija ir kt.), gegužės 
mėnesio pirmąjį sekmadie
ni pavadino “Motinos die
na” ir t. t.

Tačiau visa tai tėra tik 
tikinčiųjų moterų masių 
mulkinimas, tik išorinė for
ma, po kurios slypi giliai 
reakcinga religijos pažiūra 
i moterį. Iš esmės religija 
žemina ir niekina moterį. 
Tai rodo visa bažnyičos is
torija.

' Pažeminimas iš pradžios
Jau pirmuosiuose biblijos 

puslapiuose aprašinė j a n t 
žmogaus kūrimą, moteris 
pastatyta žemiau už vyrą. 
Jeigu Adomą—vyrą dievas 
kūrė su ypatingai atsidėji
mu, specialiu triūsu: ėmė 
molio, nuli p d ė jo kūną, 
Įkvėpė dvasią, tai moterį 
sugalvojo sukurti vėliau, 
pamatęs, kad žmogui, atseit 
vyrui, vienam nuobodu. Pa
gal šia biblijinę legendą iš
eina, kad moteris — lyg ir 
nepilnavertis žmogus, o tik 
žaislelis vyro rankose, jo 
pramogų šaltinis ir objek
tas. Pagaliau ir pats mo
ters sukūrimo faktas bibli
joje sako, kad dievas ma
žiau jai skyrė dėmesio ir 
triūso: pakako tik užmig
dyti Adoma, išimti vieną jo 
šonkaulį, iš kurio ir buvo 
sukurta nauja būtybė. 
Vadinasi, pasak šventraš
čio, moteris — iš vyro iš- 

' vestinė būtybe, ji iš prigim
ties žemesnė, mažiau tobu
la negu vyras.

Dar daugiam Pagal bib
lijinę legendą moteris, ne
atsilaikiusi žalčio gundv- 
mams, tapo visu žmoniją 
ištikusių nelaimių šaltiniu: 
ji atnešusi į pasaulį nuodė
mę ir visas baisias jos iš
davas—žmonės praradę ro
jų. pateke į skurdą, ant jų 
galvos krito baisus dievo 
prakeikimas: vyrui — sun
kiai dirbti dėl duonos kąs
nio, moteriai — skausmuo
se gimdyti ainiją, abiem 
Ivtims — kęsti ligas ir mir
tį. Vadovaudamasi šia le
genda, bažnvčia moterį pa
vertė prakeikimo simboliu, 
visu žmonijos nelaimių kal
tininke.

Moteris — vyro verge
Iš to išeidamas, sen- įsta

tymas visais gyvenimo at
vejais moterį stato žemiau 
už vyrą, siaurina jos teises 

netgi šventykloje, moralės 
normos jai žymiai griežtes- 

i nės negu vyrui. Pagal bib- 
(liją neištikima šeimyninia- 
: me gyvenime moteris turė
jo būti užmušta akmeni- 
: mis, bet niekur nekalbama 
j apie tai, kaip baustinas ne- 
: ištikimas vyras. Sen. įsta- 
i tymas atvejų atvejais pa- 
į brėžia, kad mot.—vyro ver- 
!gė ir tarnaitė. Ji net kreip
eis į savo vyrą negali kaip į 
i savo gyvenimo draugą, o 
į tik žodžiais: “Mano viešpa
tie!,” “Mano valdove!”...

I šventraštyje randame pa
našaus vergi ško stiliaus 

i žmonos kreipimosi į vyrą 
pavyzdžių: “Jei mano vieš
pačiui patikti] išklausyti 
savo vergę...”

Krikščionybės pagrindas
Nė kiek ne daugiau pa- Į 

garbos moteriai ir II bibli-1 
jos dalyje — nauj a j a m e | 
įstatyme, kurį krikščionybė 
laiko savo religijos pagrin
du. Apaštalas Povilas savo 
laiške efeziečiams rašo : ■I 
“Moterys tebūnie pasidavu- j 
sios savo vyrams kaip vieš
pačiui, nes vyras — moters 
galva, o moteris tegu bijo 
savo vyro.” Tai toli gražu 
ne vienintelė biblijinę nau
jojo įstatymo žeminanti di
rektyva.

Be šventraščio katalikybė 
remiasi ir vadinamųjų baž
nyčios “tėvų” bei teologų 
mokymu. Jų raštuose taip i 
pat kiekviena proga nieki
nama moteris- Teturtolia- 
nas, pavyzdžiui, rašo: “Mo
teris — tai pirmoji žmoni
jos pražūties priežastis, tai 
durys, kurios tiesiog veda į 
pragarą.” “Moteris — vi
sokiu nusikaltimų priežas
tis ir velnio įrankis.” — 
kalba šv. Antanas. Didžiau
sio iš visų katalikų bažny
čios autoritetų. XIII amž. 
gyvenusio teologo Tomo 
Akviniečio raštuose randa
me tokius, mus visus šian
dien piktinančius pasisaky
mus: “Moteris — tai spar
čiai auganti piktžolė, ji — 
nepilnutinis žmogus. Jos 
kūnas tik dėl to greičiau 
išsivysto, kad jis yra ma
žesnės vertės ir gamta juo 
mažiau rūpinasi... Moteris 
gimsta tam, kad būtų am
žinai pajungtos jų viešpa
ties ir mokytojo, nes gamta 
visais atžvilgais yra sutei
kusi vyrui pirmenybę ir jį 
paskyrusi viešpatauti.”

Pažeminimas praktikoje
Panašia teorija vadovau

damasi, bažnyčia elgiasi su 
moterimi kaip su žemesne 
už vyrą būtybe iki šių die
nų. Tai liudija, visa eilė 
konkrečių faktų.

Moterims, pavyzdžiui, ne
leidžiama tikinčiųjų bend
ruomenėje užimti garbin
giausio posto — eiti dvasi
ninko pareigas.

Dar daugiau. Moterims 
skirta mažiau g a r b i n g a 
bažnyčioje vieta — kairioji 
pusė. Joms jokiu būdu ne
leidžiama patarnauti kuni
gui, atliekančiam kulto 
apeigas, griežčiausiai drau
džiama prisiartinti prie pat 
altoriaus. Jei kurių religi
nių švenčiu metu merginos 
ar moterys ir dalyvauja kul
to iškilmėse, tai visada 
griežtai nustatytame atstu
me nuo altoriaus.

Vienas natūraliausių ir 
kilniausių moters prigim
ties siekimų — sukurti šei
mą ir tapti motina. Bažny
čia gi toli gražu šio sieki
mo nelaiko pačiu kilniau
siu. Biblija ir teologai aiš
kiai perša viengungystę. 
Pastarieji gi neretai san
tuokinį gyvenimą vadina

“nešvariu,” “ne d oru,’’ 
“nuodėmingu.” Apaštalo 
Povilo laiške korintiečiams 
skaitome: “Kas'leidžia sa
vo mergaitę už vyro, gerai 
daro, o kas neleidžia—ge
riau daro.” Vadinasi, vien
gungystė tobulesnis gyveni
mo kelias... Vienas bažny
čios tėvų yra pareiškęs: 
“Santuoka — kažkas nedo
ro ir nešvaraus, gašlumo 
priemonė.” Kitas, vardu 
Jeronimas, rašė: “Santuo
ka visada yra nuodėmė, vi
sa, ką čia galima padaryti, 

I—tai ją atleisti ir pašven
tinti.” Tuo vadovaudamasi, 
katalikų bažnyčia santuoką 
paskelbė “sakramentu.”

“Sakramento” prasmė
Vadinamasis “moterystės 

sakramentas” iš esmės nė
ra koks nors moters pager
bimas ar išaukštinimas, o 
tik religijos sankcionuotas 
vyro viešpatavimas mote
riai, kuri pasmerkiama la
bai ribotai, skurdžiai ir 
siaurai veiklai šeimos ribo
se. Ne atsitiktinai liturgi
nėse maldose, skirtose pa
gerbti “šventosiomis” pa
skelbtoms moterims, kuni
gai skaito tą šventraščio 
vietą (“Patarlių,” 31), kur 
giriama tik toji moteris, 
kuri “keliasi anksti ryta, 
duoda maisto savo namiš
kiams”..., kurios “žiburys 
negęsta naktį,” “kuri ne
valgo savo duonos dykinė
dama”... Vadinasi, drabu
žiai, vaikai, virtuvė, bažny
čia — štai ką įperša, ko
kiam gyvenimui prisaikdi
na moterį' “šventasis mote
rystės sakramentas.”

Būdami giliai įsitikinę, 
i kad šeimų tvirtumas, pa
stovumas — šalies gerovės 
laidas, mes negalime ne
matyti ir to, kokiam paže
minimui, kokioms baisioms 
moralinėms, o kartais ir fi
zinėms kančioms visam gy
venimui pasmerkia moterį 
bažnyčios skelbiamas besą
lygiškas santuokos nesuar- 
domumas. Būna atvejų, kai 
pats žmoniškumas ir net 
visuomenės gerovė reika
lauja santuoką nutraukti, 
bažnyčia gi, nesiskaityda- 
ma su moters interesais (ji 
buržuazinėje visuom-e.n ėję 
paprastai yra kenčiančioji 
pusė), pasmerkia moterį 
visam gyvenimui kančioms.

Marija ir motinyste
Pradžioje minėtame Ma

rijos kulte slypi tas pats 
bažnyčios biaurė-j imąsis 
santuoka ir motinyste. Juk 
Marija visų pirma garbi
nama kaip mergaitė-moti- 
na. Pasak biblijos ir baž
nyčios, Marija ir po gimdy
mo liko mergaitė... Štai dėl 
ko ji verta pagarbos!.. ' Va
dinasi, Marijos kulte taip 
pat ,slypi motinystės panei
gimas. Toliau Marija ger
biama katalikų religijoje už 
savo klusnumą dievui ir vy
rui, už savo nusižeminimą. 
“Jis (t. y. dievas) atsižvel
gė į savo tarnaitės žemu
mą,” — kalba vienoje bib
lijos vietoje Marija apie sa
ve. Taigi Marijos kultą 
bažnyčia panaudoja skiepy
ti moteryje antimoteriškus, 
antižmoniškus charakterio 
bei moralės bruožus: panie
ką motinystei, vergišką 
klusnumą, beiniciatyvišku- 
mą, nusižeminimą, o tai su
daro prielaidą moteriai bū
ti išnaudojamai.

Apie “šventąsias”
Už ką, pagaliau, garbina

mos moterys-“šventosios”? 
Pagrindines priežastis nu
rodo jau pati liturginė 
moterų - “šventųjų” klasifi-

Elektros spindulių pagalba 
žemės ūkiui

IŠ LIETUVOS
Elektros energija yra 

nepamainomas gyvulinin- 
i kystės darbuotojų pagalbi
ninkas. Tačiau žemės ūky
je didelės reikšmės turi ne 
tik elektra, bet ir jos pa
galba gaunami įvairūs 
e 1 e k tromagnetiniai virpe- 
s i a i — elektromagnetinės ! 
bangos. Kokia jų prigim- i 
tis? i

Yra žinoma, kad apie lai- 
i dininką, kuriuo teka kinta- 
' ma elektros srovė, susidaro 
elektromagn et i n i s laukas.' 
Jam galioja bangų dėsniai, j 
todėl jo plitimas ir vadina-I 
mas elektromagnet i n ė m i s I 
bangomis. Šios bangos nuo 1 
laido plinta šviesos greičiu.' 
Bet elektromagnetines ban-i 
gas laidininke sukelia ne I 

j tik kintama elektros srovė, 
i bet ir įvairūs procesai, 
j vykstantieji molekulių bei 
atomų viduje. Šiuo būdu 
gaunamos trumpos elektro- 

I magnetinės bangos: infra- 
, raudonieji spinduliai, ma
tomoji šviesa, ultravioleti
niai, rentgeno ir gama 
spinduliai.

Vidutines ir trumpąsias 
i elektromgnetines bangas 
I sukelia elektros srovė. Že- 
! mes ūkyje jos pritaikomos 
| grūdams dezinfektuoti, sėk
loms džiovinti ir kt.

Infraraudonuosius spindu
lius išspinduliuoja įkaitin
tos medžiagos. • Mūsų pra
monė gamina galingas va
dinamas infraraudonąsias 
lempas, naudojamas grū
dams džiovinti bei kitur.

Matomoji šviesa — tai 
irgi elektromagnetinės ban
gos.

Žmones jau seniai naudo
jasi dirbtiniu apšvietimu, 
tačiau tik pastaraisiais de
šimtmečiais, pradėjus švie
sos šaltinius maitinti elek
tra, imta jį taikyti auga
lininkystėje. Yra žinoma, 
kad šviesa yra energijos 
šaltinis fotosintezei. Tam
soje ši reakcija augaluose 
negali vykti. Vasarą, kai

kacija: vienos jų buvo 
“mergelės,” t y., pasak 
bažnyčios, “nesusitepusios” 
motinyste (!..), kitos—kan
kinės, už tikėjimą ir bažny
čią nukankintos, dar kitos 
—moterys, gyvenusios ver
gišką šeimyninį beprošvais- 
tiško darbo gyvenimą. Tat 
ir šventųjų moterų kultas 
ne išaukština moterų lytį, o 
dar labiau migdo jų sąmo
nę, skiepija neteisingą sa
vo vertės supratimą, ugdo, 
sveikai, natūraliai priginr- 
čiai priešingą moralę.

Tik marksistinė lenininė 
pasaulėžiūra, tik tarybinė 
santvarka galutinai išvada
vo moterį iš materialinio 
skurdo ir moralinio išnau
dojimo. Pas mus, socializ
mo šalyje, moteris — lygia
teisė su vyru gyvenimo šei
mininkė, komunistinės at
eities kūrėja, visuose darbo 
baruose prilygstanti vyrui, 
o neretai ir jį pralenkianti. 
Nėra pasaulyje šalies, kur 
moteris būtų susilaukusi 
tiek daug dėmesio, kur ji 
ne žodžiais, bet tikrovėje 
būtų taip išaukštinta, kaip 
mūsų socialistinėje šalyje.

Dauguma mūsų moterų 
tai supranta ir įvertina. 
Tačiau didieji komunizmo 
statybos uždaviniai reika
lauja visų mūsų visuome
nės narių aktyvaus darbo. 
Todėl būtina, kad visi bū
tume giliai sąmoningi, lais
vi nuo praeities prietarų.

J. Stankaitis 
Vilniui.

augalai gauna pakankamai 
šviesos, jie auga žymiai 
greičiau, negu rudenį. Il
gos naktys stabdo augalų 
vystymąsi net ir tuo atve
ju, kai šilumos dar pakan
ka. Tuo tarpu dirbtinis 
a p š v i e timas įvairiomis 
“dienos šviesos” lempomis 
gali daug padėti augalams 
vystytis. Kuo ypatingas 
dirbtinis apšvietimas?

Augalai sugeria ne tik 
matomą šviesą, bet ir ult
ravioletinius spind u liūs. 
Jie veikia daug stipriau, 
negu matoma švesa. Šių 
spindulių nemaža yra Sau
lės šviesoje, tačiau juos ga
lima gauti ir dirbtiniu bū
du. Ultravioletinių spindu
lių panaudojimo žemės ūky
je tikslas — padidinti gy
vulių ir augalų produkty
vumą. Mūsų šalies pramo
nė gamina įvairaus tipo 
gyvsidabrio-kvarco lempas, 
kuriose, leidžiant pro gyv
sidabrio garus elektros sro
vę, susidaro daug ultravio
letinių spindulių, taip rei
kalingų augalams ir gyvu
liams. Augalai šiltnamiuo
se švitinami liuminiscenti- 
nėmis lempomis.

Tam tikro ilgio ultravio
letiniai spinduliai gyvulinia
me organizme provitaminą 
“D” paverčia vitaminu 
“D,” kuris reguliuoja kalio 
druskų pasiskirstymą kau
lų audiniuose. Ultraviole
tiniais spinduliais švitinant 
gyvulius arba paukščius, 
jie tampa atsparesni rachi- 
tui; geriau vystosi prieaug
lis, padidėja gyvulių pro
duktyvumas, paukščių dės
lumas ir kt. -

Žiemą, kai sumažėja na
tūralus Saulės spinduliavi
mas, o gyvuliai ir paukš
čiai uždaromi į tvartus, 
yra būtina juos švitinti 
gyvsidabrio — kvarcinėmis 
lempomis.

Kai kurių ilgių ultravi
oletiniai spinduliai naikina 
įvairias bakterijas. Todėl 
jie naudojami orui, vande
niui sterilizuoti.

Visiems gerai žinomi 
rentgeno spinduliai. J i e 
plačiai taikomi ir žemės 
ūkyje. Švitinant praleistais 
pro ploną aliumini aus 
plokštelę rentgeno spindu
liais sėklą, žymiai padidėja 
derlius. Prof. L. Breslave- 
co nuomone, iš švitintos 
sėklos gaunamas 25 proc. 
centais didesnis derlius. 
Augalus švitinti rentgeno 
spinduliais veiksminga vi
sų jų vystymosi fazių me
tu.

Gama spindulius (tai la
bai trumpos elektromagne
tinės bangos) skleidžia ra
dioaktyvios medžiagos. Jų 
pana udojimas nedideliais 
kiekiais skatina gyvybi
nius procesus augaluose ir 
gyvuliuose, padeda gauti 
naujas augalų veisles, ste
rilizuoti produktus, naikin
ti žemės ūkio kenkėjus, 
tirti augalų bei gyvulių 
gyvybinius procesus ir kt. 
Bandymai parodė, kad jais 
paveiktų sėklų derlius pa
didėja apie 30 proc.

Pr. Šokas
V. Ramanauskas

LIETUVIŲ POEZIJOS DEKADA RUSIJOJE

Lietuvių poetai A. Jonynas, V. Mozūriūnas, V. Rei- 
meris ir E. Matuzevičius Maskvos Lichačevo vardo 

automobiliu gamyklos surinkimo ceche.

DVIDEŠIMTMETĮ SUTINKANT
Netoli Gargždų iškilo silikatinių gaminių kombinato 
pastatai. Ruošdamiesi garbingai sutikti Tarybų val
džios Lietuvoje atkūrimo 20-ąsias metines, kombinato 
statytojai Įsipareigojo pirma laiko Įvykdyti savo už
duotis. Jau pirmajame šių metų pusmetyje kombina
tas galės duoti produkciją. Baigiami statyti pagrin
dinis ir pagalbinis korpusai.

Beveik kiekvieną dieną gamykla gauna iš Įvairių 
šalies miestų Įrengimus, kurie jau montuojami. Iš 
Charkovo atsiųsti plytų presai, daug mašinų gauta iš 
Leningrado, Stalingrado, Čeliabinsko ir kitų miestų.

kombinato statybos bendrą vaizdą.

Puikiai dirba iKedainių rajono J. Janonio vardo kol
ūkio traktorininkas B. Lukošius. 1 ,>

NUOTRAUKOJE: traktorininkas B. Lukošius (dešinėje)
ir prikabinėtojas S. Valeika reguliuoja kultivatorių.

IŠ STATYBŲ ALYTUJE

Dar vienas triaukštis' 39 butų namas netrukus bus

KATALIKŲ PROTESTAS 
PRIEŠ TERORĄ

Madridas. —Aukštoji ka
talikų vadovybė priešakyje 
su abbatu Eūrelio Escarre, 
varde - 3,000,000 Barcelonos 
katalikų, įteikė Franco re
žimui protestą prieš polici
jos žiaurumą ir terorą.

atiduotas Dzūkų sostinės gyventojams. Tai statyba
Dariaus ir Girėno gatvėje.

buržuazijai valdant Lietuvoje.

3 pusi. Laisvė (Liberty). Antrad., birželio (June) 7, 1



V. VILENSKIS :<4T
nKOVOS DRAUGAI

(Pabaiga) GYDYMAS NUO BAIMĖS
Tačiau vadovauti junginiui arba da

liniui tai ne tas pats, kas komanduoti 
nedidelei žvalgų grupei. Lisenka pats 
dėdavo nemažai pastangų, kad sulaikytų 
save ir neiššoktų į priekį. Jis negalėjo 
ilgai išsilaikyti sekykloje ir kantriai va
dovauti mūšiui. Tik Tolkevičius šiuo 
atžvilgiu galėjo prilaikyti pulko vadą. 
Veržlus, verdantis Lisenka grieždavo 
dantimis iš nekantrumo, tačiau nenorė
davo įskaudinti draugą ir pasilikdavo 
vietoje. Tolkevičius, tiesa, jam niekada 
neprieštaraudavo (bent jau prie visų), 
bet (užtekdavo Tolkevičiui tik pavadinti 
Lisenką vardu, kai šis jau suprasdavo, 
ko iš jo norima, ir greitai nusiraminda
vo. Tačiau ne visada tai]) būdavo. Kar
tais Lisenka pasiųsdavo į kokią nors vie
tą savo pavaduotoją politiniams reika
lams ir, išsilaisvinęs nuo “globėjo,” pats 
verždavosi į mūšį. įdomu tai, kad Tolke
vičiui jis visada pavesdavo tikrinti, ko
kie reikalai užnugaryje, sanitarinėje da
lyje, batalionų ūkio taškuose ir t. t. Čia 
buvo blogai užmaskuota mintis išsaugo
ti Vitalijų ir nestatyti jo į pavojų. Ta
čiau šis visada šypsodamasis sutikdavo 
su Lisenka ir išeidavo patikrinti ne už
nugarį, o batalioną, kuris stovėdavo pa
čioje pavojingiausioje vietoje. O iš ten 
jis kuo ramiausiu balsu skambindavo 
Lisenkai į sekyklą ir pranešdavo, kad 
batalione viskas tvarkoje ir, jeigu šis 

' ruošiasi vykti ten, tai visai be reikalo.
Dažnai tokie skambučiai pasigirsdavo 
per vėlai ir tada reikėdavo tik pasižiū
rėti, su kokiu pasitenkinimu abu drau
gai susitikdavo kur nors priešakinėse li
nijose, džiaugdamiesi, kad abu gyvi ir 
kad sėkmingai “apmovė” vienas kitą. 
Jie abu mokėjo evrtinti žmones, tačiau 
tai nė kiek nesumažindavo jų reiklumo 
savo pavaldiniams. Už mažiausius nu
sižengimus kaltininkai būdavo griežtai 
baudžiami. Ypač būdavo nemalonu, kai 
bausdavo Tolkevičius. Lisenka visada 
triukšmingai “prausdavo” kaltininką ir 
prie visų linksniuodavo jo poelgį. Pa
galiau būdavo skiriama ta ar kita baus- 

Tolkevičius, atvirkščiai, išsišauk
davo aps save ir be liti dininkų privers
davo pajusti savo kaltę taip, kad kiek
vienas išeidavo iš jo, tvirtai pasiryžęs 
čia daugiau nebepatekti. Jam labiau
siai rūpėjo žmogaus auklėjimas, kad jis 
sėkmingai būtų pasiruošęs bet kokiomis 
sąlygomis atlikti savo pareigą. Todėl 
nenuostabu, jog tuo metu, kai pulkui 
vadovavo šie žmonės, nebuvo atsitikimų, 
kad liktų neįvykdytas įsakymas.

KOVŪNŲ APDOVANOJIMAS
Ypatinga reikšmė buvo teikiama ei

linių kovotojų ir seržantų apdovanoji
mui. Po kiekvieno mūšio iš vadu buvo 
reikalaujama kiekvieno pasižymėj tįsio 
kareivio, seržanto ir jaunesniojo kari
ninko charakteristikos. Lisenka ypač 
aštriai bausdavo, jeigu pasirodydavo, 
kad vienas ar kitas pasižymėjęs karei
vis nepatekdavo į pristatytųjų apdova
nojimui sąrašą. Viršininkui, padariu
siam tokios rūšies klaidą, vėliau reikė
davo daug stengtis, kad galėtų atstatyti 
savo gerą vardą pulko vado akyse. Pa-

• sužymėjusius karius apdovanodavo pa-
* gal nuopelnus, tačiau Lisenka apdovano

jimais per daug nesišvaistė.
Atsimenu tokį atsitikimą. Atvykęs į 

mūsų batalioną kapitonas Nazarovas, li
gi tol tarnavęs užnugaryje, mūšiuose 
dar nebuvo dalyvavęs. Savaime supran
tama, kad pirmomis dienomis “neapšau- 
dytam” žmogui baisoka ir kiekvienas sa
vaip pergyvena šį pereinamąjį laikotar
pį. Pirmuosiuose mūšiuose Nazarovas 
įvairiomis dingstimis išeidavo į medici
nos punktą ar virtuvę, vengdamas tie
sioginio dalyvavimo mūšyje. Man tai 
buvo nelabai malonu, tačiau atrodė kaž
kaip nepatogu apie tai kalbėti. Aš tikė
jausi, kad Nazarovas apsipras ir pasi
taisys. Taip praėjo mėnuo, tačiau nie
kas nepasikeitė. Per tą laiką beveik vi
si bataliono karininkai buvo apdovanoti,

pO*N£&ar6vo jų tarpe nebuvo. Lisenka
J) kažkaip paklausė manęs, kodėl aš nepri- 

' statau apdovanojimui Nazarovo. Aš iš
sisukinėdamas atsakiau, kad dar anksti, 
kad žmogus dar neseniai batalione, o aki

t^Įteis laikas, niekas Nazarovo nenu-
vVriaus.
B
^p.^Laisvė (Liberty)— Antrad., birželio (June) 7,1960

Greitai mes pradėjome puolimą. Mū
šio metu Lisenka išsišaukė Nazarovą 
pas save ir išlaikė visą dieną. Vakare 
Nazarovas grįžo į batalioną ir, niekam 
nieko nesakęs, krito miegoti. Rytą mes 
tęsėme puolimą. Aš buvau nustebintas, 
kad Nazarovas kas valandą raportavo 
pulko vadui apie padėtį batalione. Į 
mano klausima, ka visa tai reiškia, Na- 
zarovas atsakė, kad Lisenka liepė jam 
asmeniškai kas valandą pranešinėti apie 
padėtį, nepriklausomai nuo mano ra
portų. Apskritai, štabo viršininkas bu
vo neatpažįstamas. Baimės kaip nebūta. 
Dar daugiau, greitai prisiėjo jį net pri
laikyti. Taip ir jautėsi vienadienis Li
senkos mokyklos seminaras. Kažkas 
pasiteiravo, kaip Nazarovui patiko pul
ko vado sekykloje ir ką jis ten veikė.

—Matyt, Lisenka siuntinėjo jį ten, 
kur pavojingiausia, todėl ir baimė din
go,—spėliojo kiti.

—Ne, atsakė Nazarovas, — niekur jis 
manęs nesiuntinėjo, o tiktai aš buvau 
ten, kur visą laiką jis pats buvo, ir bai
mė tikrai dingo, — nusišypsojo jis. Po 
kiek laiko Lisenka pasidomėjo, kaip lai
kosi Nazarovas, ir artimiausiame mū
šyje vėl pasiėmė jį vienai dienai. Ma
tyt, Nazarovas ten galutinai išsigydė, 
nes greitai pats Lisenka prisegė jam 
prie krūtinės pirmą vyriausybinį apdo
vanojimą. Taip, mokėjo Lisenka išgy
dyti žmones nuo baimės. Tai jam buvo 
nesunku. Užtekdavo žmogui lydėti jį 
mūšyje, ir jis iš karto atgimdavo.

—Manęs kulkos neima, — mėgdavo 
kalbėti Lisenka.

J r iš tikrųjų daugelis ėmė tikėti, kad 
kulkos jį aplenkia. Deja, ne visos kul
kos jį a])lenkė.

MŪSŲ DŽIAUGSMO PABAIGA
Neilgai mes džiaugėmės šių dviejų 

žmonių draugyste. Jau 1944 metų ru
denį mūšiuose prie Nemuno žuvo Tolke
vičius. Fašistų gynyba buvo seniai pra
laužta, ir jokio vientiso fronto nebuvo. 
Visomis kryptimis traukėsi sumuštos 
vokiečių grupės, dažnai pridarydamos 
mums daug nemalonumų. Tą dieną mes 
sėkmingai puolėme Nemuno link, ir pie
tų metu batalionai toli paliko savo pul
ko štabą. Praradęs ryšį su mumis, Li
senka paliko savo vadovietę ir pasileido 
pirmyn. Į kitą batalioną išvyko Tol
kevičius ir susidūrė su didele pasaloje 
įsitaisiusių hitlerininkų grupe. Auto
matų ugnis, nukreipta į Tolkevičiaus 
motociklą, iš karto jį sunkiai sužeidė. 
Vokiečiams buvo smarkiai pasipriešinta, 
bet išgelbėti Tolkevičiaus nepavyko.

Žinia apie Tolkevičiaus žuvimą pri
trenkė visus. Užgrūdinti mūšiuose, 
daug karo metais matę, kariai nesigė- 
dino savo ašarų. Daugiau už visus per
gyveno Lisenka. Visų akyse jis pasikei
tė, netgi kažkaip suseno. Atsisveikinda
mas su Tolkevičium, nesulaikydamas 
ašarų, Lisenka pulko vardu pasižadėjo 
atkeršyti už mylimo draugo mirtį .

Jau kitą dieną pulkas sunkiame mū
šyje susitiko su priešu. Lisenka buvo 
pačiose pavojingiausiose vietose ir savo 
pavyzdžiu įkvėpė žmones nemirtingiems 
žygiams. Kaip tik už šį mūšį šimtai 
kareivių ir karininkų gavo aukštus vy
riausybinius apdovanojimus, o pačiam 
Lisenkai ir daugeliui kitų karininkų 
buvo suteiktas aukštas Tarybų Sąjun
gos Didvyrio vardas.

Tačiau galutinės pergalės nesulaukė 
šaunus - ukraininečių tautos sūnus. Va
dovaudamas lietuvių pulkui, jis dalyva
vo Lietuvos išlaisvinime. Nedaug be
buvo likę ligi taip lauktos pergalės die
nos. Pačiame mūšio įkarštyje jį nu
kovė vokiečių snaiperis. Nustojo plaku-
si šio bebaimio žmogaus širdis. Visi, 
kurie pažino Lisenką ir Tolkevičių, nie
kada neužmirš šių šaunių žmonių ir jų 
nuostabios draugystės. Tai buvo drau
gystė dviejų tautų atstovų, atidavusių 
savo gyvybę mūšyje už komunizmo idėjų 
pergalę.

, , . —............................. i ............................. ..
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LDS GALI JUS APRŪPINTI
GERA APDRAUDA IR PAŠALPA
Jūs gerai žinote, kad dabartiniu laiku ne tik naudinga, bet ir labai 

reikalinga turėti gerą apdraudą ir pašalpą.
Gal būt jūs, kaip ir daugelis kitų žmonių, turite šiokią tokią apdraudą.
Bet gerai žinoma, kad didelė didžiuma žmonių yra permažai apsidraudę.
Jeigu jūs vienas iš tų, rimtai pasvarstykite apie įsirašymą į Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimą.
LDS išduoda narystės paliudijimus ant sekamų paprastos apdraudos 

(whole life) sumų: $150, $300, $500, $1,000 ir $2,000. (Ant $2,000 sumos 
priimami asmenys tik iki 50 metų amžiaus.)

Kiek Reikia Mokėti Už Paprastą Apdraudą
Mokestis eina pagal amžių ir apdraudos sumą.
20 metu amžiaus reikia mokėti tik 76 centus į mėnesį už $500 apdrau

dos; $1.29 už $1,000; $2.36 už $2,000.
40 metų amžiaus reikia mokėti tik $1.28 į mėnesį už $500; $2.34 už 

$1,000; $4.46 už $2,000.
60 metu amžiaus reikia mokėti tik $1.83 į mėnesį už $300; $2,90 už 

$500; $5.58 už $1.000.

Nemokant Duoklių Galima Turėti Apdraudą
Paprastą apdraudą galima pakeisti į išmokėtą (paid-up) apdraudą už 

10 ar 20 metų.
Pavyzdys: Įsirašo į LDS 40. metų amžiaus narys ant paprastos ap

draudos $1,000 sumoje. Už 20 metų jis nusprendžia daugiau nebemokėti 
duoklių už tą apdraudą. Ir jis tuomet gali turėti išmokėtą (paid-up) ap
draudą $585 sumoje. Jis daugiau nebemoka jokių duoklių už tą apdraudą.

Bet jeigu tas narys įsirašo ant $2,000 apdraudos, tai už 20 metų lai
ko jis gali gauti išmokėtą (paid-up) viso amžiaus apdraudą $1,170 sumoje.

Yra žmonių, kurie nenori visą amžių mokėti už apdraudą. Nori išmo
kėti apdraudą per 20 metų.

Jie tokią apdraudą gali gauti įsirašydami į LDS. Jūs galite įsirašyti 
ant $2,000 sumos (jeigu dar neturite virš 50 metų amžiaus). Per 20 metų 
jūs būsite apsidraudę $2,000 sumoje. Gal per tą laiką jums ir bus reikalin
giausia tokioje sumoje apdrauda. Bet už 20 metų—jūs galite nebemokėti 
jokių duoklių, ir turėsite apdraudą virš $1,000 sumoje. Čia jums išeis ge
riau, negu kad jūs įsirašytumėte iš pat pradžios ant taip vadinamos per 
20 metų išmokamos (20 year payment life) apdraudos $1,000 sumoje;

• i

Jauniems Naudinga 20 Metų “Endowment’’ Apdrauda
■ Jūs galite apsidrausti ir ant 20 metų “endowment”, apdraudos. Ta 

apdrauda ypatingai naudinga jauniems žmonėms. Tai pinigų taupymo ap
drauda.

Daleiskime, 20 metij amžiaus jaunuolis įsirašo ant 20 metų “endow
ment” (sutaupų) apdraudos $1,000 sumoje. (Jei nori, gali įsirašyti ir ant 
$2,000.) Jis moka LDS centrui $3.66 į mėnesį Per 20 metų jis viso sumo
ka $878. Po 20 metų LDS jam išmoka $1,000. Tas narys ne tik kad buvo 
apsidraudęs $1,000 sumoje per 20 metų, bet po 20 metų gavo daugiau pi
nigų negu sumokėjo. Tai geras pinigų sutaupymas. Tą labai gerai įverti- 
tina tie nariai, kuriems LDS dabar išmoka po $1,000 “endowment” apdrau- 
das.

Didelė Pašalpa Už Mažą Mokestį
LDS dabar moka didelę pašalpą už palyginamai mažas duokles.
Už $12 pašalpos į savaitę reikia mokėti tik 65 centus į mėnesį.
Mokant tik $1.20 į mėnesį, susirgus galima gauti pašalpos $19.80 per 

savaitę.
Pavyzdys: Įsirašo narys į LDS pašalpos antrą laipsnį ir moka tik 

65 centus į mėnesį. Už vieno mėnesio laiko po įsirašymo suserga arba būna 
sužeistas ir serga šešis mėnesius laiko ar ilgiau. Per 7 mėnesius jis viso 
sumoka į pašalpos skyrių tik $4.55. Bet iš LDS už savo ligą jis gali gauti 
pašalpos net $216.

Jeigu toks narys įsirašytų į ketvirtą pašalpos laipsnį, tai per 7 mė
nesius jis viso sumokėtų tik $8.40. Gi pašalpos už savo ligą jis galėtų gauti 
$356.40.

Už vieno mėnesio laiko po įsirašymo narys turi teisę prie pašalpos.
Į LDS pašalpos skyrių gali įsirašyti asmenys nuo 16 iki 50 metų am

žiaus.

Įrašykite Savo Vaikus, Savo Anūkus į LDS
Į LDS galima įrašyti vaikus nuo gimimo dienos iki 16 metų amžiaus 

ant paprastos apdraudos arba ant 20 metų “endowment.”
Galima įrašyti ant sekamų apdraudos sumų: $150, $300, $500, $1,000 

arba $2,000 be daktaro egzaminacijos.
Įrašant 10 metų amžiaus vaiką ant $1,000 paprastos apdraudos rei

kia mokėti tik $2.55 už tris mėnesius. Už $2,000 reikia mokėti tik $4.95.
Už 20 metų galima nebemokėti duoklių, ir tuomet narys gali turėti iš

mokėtą (paid-up) apdraudą. Dabar įrašytas 10 metų amžiaus vaikas ant 
$1,000 už 20 metų gali turėti išmokėtą apdraudą $436 sumoje.

Džiaugsmas Jaunam Žmogui Gavus $1,000
Labai naudinga įrašyti vaikus į LDS ant 20 metų “endowment” ap

draudos.
Įrašant 5 metų amžiaus vaiką ant tokios apdraudos reiktų viso (per 

20 metų) sumokėti tik $814. Už 20 metų LDS atmokės tam nariui $1,000. 
Koks tuomet jam bus džiaugsmas! Narys ne tik kad buvo apdraustas 
$1,000 sumoje per 20 metų, bet po 20 metų gavo žymiai daugiau pinigų ne
gu buvo sumokėta duoklėmis.

Del įsirašymo į LDS ar dėl įrašymo savo vaikų ar anūkų galite kreip
tis prie LDS kuopos savo mieste arba sekamu adresu:

Lietuviu Darbininkę Susivienijimas
104-07 102nd Street, Ozone Park 17, New York

/

Portland, Ore.
PRISIMINUS BROLĮ
Kapų puošimo dienoje 

prisimenu savo brolį Joną 
Savicką ir aukoju “Lais
vės” reikalams $100. Taip 
aš sumaniau papuošti bro
lio prisi minimą. Jonas 
taip labai troško liaudies 
laimėjimo, gerbė laisvės 
idealus ir dirbo tam, kiek 
galėjo. “Laisvė” tęsia jo 
idėjų darbą, skleidžia tas 
idėjas, kurias vis daugiau 
žmonių pamilsta ir priima.

L. Jonis

Hart, Mich.
LIETUS—LIETUS

Šių metų gegužės mėnuo 
lietingiausias pastarųjų 20- 
ties metų mėnuo. Lyja be
veik kasdien, ir daug ly
ja—vietomis vanduo nespė
ja susigert į žemę.

Soduose obelys, vyšnios, 
baigia peržydėti, o žemuo
gės dabar pilname žydėji
me; įvairios gėlės taip pat 
labai puošniai žydi; žolė ir 
lapuočiai medžiai žaliuoja. 
Kadangi oras neper šiltas, 
tai ir vabalų — musių, uo
dų ir kitokių — nesimato. 
Sliekų yra labai daug, tai 
paukšteliams rojiškas gy
venimas, neprisieina ilgai 
prakaituot ieškant maisto; 
dar visai gyva sliekų mėsy
tė sau ramiai voliojasi pie
vose, lyg tie patarliniai 
inkstai taukuose, tik spėk 
ryti!

Čia yra atvažiavusių mi
grantų darbininkų iš pietų 
ir vakarų, daugiausia gel- 
tonodžiai. Tų vargdienių 
padėtis sunkesnė, negu slie
kų ir paukščių. Pribuišiai 
darbininkai už viską pri
versti mokėti doleriais, ku- ( 
rių vertė niekingai mažy
tė. O su darbais gana pras
ta. Negi žmonės gali mis
ti sliekais; reikia darbo, do
lerių. Na, tai matysime, 
kaip bus toliau.

Hartictis

Pittsburgh, Pa.
Gegužės 22 d. LDS 160 

kuopos name, 1024 Beaver 
Ave., įvyko LDS 8-tos ap
skrities konferencija. Ją 
atidarė pirmininkas J. Ma
žeika.

Daug nerašysiu, nes bus 
paskelbtas protokolas, tai 
visi smulkmeniškai matys. 
Pirmininkas J. Mažeika 
perstatė į mandatų komisi
ja Ed. Norkų, A. Remeikie
nę ir M. Česlikienę. Iš 
mandatų komisijos raporto 
paaiškėjo, kad dalyvauja 
23 delegatai nuo 6 kuopų. 
Kol mandatai buvo tvarko
mi, tai delegatai ėmė balsą' 
ir kalbėjo organizacijos rei
kalais. Pasirodė, kad sun
ku gauti naujų narių, ypa
tingai jaunesnio amžiaus.

Komitetas išdavė rapor
tą. Pasirodo, kad jis veikė 
gerai. Raportas priimtas.

Buvo kalbama apie LDS 
Seimą, priminta delega
tams, kad jie nepamirštų 
centrui raportuoti, jog pa
geidaujame pilno raporto, 
nes dabar neišduoda.

Buvo sumanyta surengti 
kokį parengimą vasarą ar
ba vėlai rudenį. Parengimo 
reikalas paliktas apskrities 
komiteto nuožiūrai.

Nutarta sekamą konfe
renciją laikyti vėl LDS 160 
kuopos name.

Konferencijai pasibaigus 
turėjome labai gerą vaka-1 
rienę, kurią pagamino mū
sų nepavargstančios gaspa- 
dinės Julia Mockienė, S. 
Karsokienė ir Monskienė.

S. O.



BINGHAMTON, N. Y
r- MIRIMAI MŪSŲ 

MIESTE
šeštadienį, gegužės 21 d., 

Wilson Memorial Hospita- 
ly mirė Mary Buchinskie- 
nė.

Palaidota antradienį, ge-

pinėse.
Ji paliko dideliame 

desyj gražią didelę šeimą: 
vyrą Justiną, tris dukte
ris — Mrs. Alphonsa (Me- 
lane) Marchuska, Johnson

liu-

So. Boston, Mass.
DELEGATŲ IŠLEISTU

VIŲ BANKETAS
Pavasaris jau atėjo, vis

kas gamtoje atgijo ir su
krutėjo. Medžiai .pačiame 
savo gražume, stiebiasi į 
aukštį ir skečiasi platyn.

Kad atsisveikinti su mies
to dulkėmis ir gazo dujo
mis, birželio 12 d. So. Bos
tono LDS 62 kuopa ir LLD

Palaidota gegužes 30 d. 
Kalvarijos kapinėse. Ra
mios amžinybės.

Liūdesyje paliko dvi duk
teris — Mrs. Victor (Ma
mie) Čižauskas Bingham- 
tone; Mrs. Frank (Helen) 
Silvanic; du sūnus — John 
ir George, Johnson City; 
brolį Matthew Vaičiūnas j 
St. Clair, Mich.; penkis I
anūkus, tris poanūkius ir j 2 kuopa rengia delegatams 
kitus. išleistuvių Pietus. Pietūs

Buvo SLA 50 kuopos na-, prasidės pirmą valandą die- 
rė. ' ““ °"n ™

Visų mirusiųjų šeimoms, į 
giminėms ir draugams šii 
dingą užuojauta.

O na W e Hus
MOTERŲ 

SUSIRINKIMAS

Binghamtone ; s u n ų

Mrs. Julia Baltch, Amster- 
ohn Pu
to anū-

i na, 318 W. Broadway.
Apart pietų, mes tu rėš i- 

ime pasikalbėjimą organi
zacijų reikalais. Kaip dau
gelis jau žino, birželio 19 
■ d. Lawrencuj bus didelis 
piknikas, čia kaip tik ir bus

žiną Lietuvoje, n 
k u.

Ji priklausė pri 
nijimo Lietuvių .

Pažinojau Marijoną nuo 
1914 metu.

lies žemelė.
Gegužės 24 d. Memorial 

Hospitaly ūmai mirė 
seph Morkūnas.

žinos ramybė

jie ir ateityje vėl ką nors 
susimokytų.

J. Grybas ir K. Briedis, 
iš Brcoklyno, pardavė aps
čiai literatūros.

Po vaidinimo aidiečiai 
buvo pakviesti prie užkan
džių. Valgius paruošė K. 
Anna Chesnut, joms galbė- 
jo A. Kukaitienė.

Prie užkandžių, vadovau
jant Januliui, buvo ir išsi- 
reiškmų. Visi jautėsi pasi
tenkinę vaidinimu 
girnų.

ir paren-

Gegužės 22 d.
Moterų Apšvietos 
turėjo surengęs 
pas Rose ir Antaną Wallan- 
tus, Hovendon Ave., Mon
tello.

Parengimas pavyko ge
rai. Žmonės, pasiilgę tyro

Montello
Klubas 

gegužinę

! proga, norintiems važiuoti, oro> atsilankė skaitlingai. 
LLD 20 kuopos moterų ' užsisakyti vietą pas drau- pas Wallantus graži vieta.

sus i r i n k i m as !gus, kurie turi automobi- 
Pradžia ! liūs; dėkime past angas, 

kad kuodaugiausia iš Bos
tono nuvažiuotų į pikniką.

Liepos 3 dieną Montelloj

skyriaus
j įvyks antradienį.
j 7 vai. vakare.
Į Prisiminkime nors trum- 
ipą praeitį, kaip gražiai mū
sų moterų skyrius darbuo- įvyks spaudos piknikas. Čia 

'davosi, atlikdavo daug jau daug platesnis darbas. 
| svarbių darbų organizaci-: Rodosi, kad sou'thbostonie- 
!jos naudai, savo prakilniais! čiams pavesta piknike pa- 
: darbais paremdavo ir kitų i ruošti moterų stalą. Reikia 

7 j J organizacijų svarbius dar- pastebėti, kad vienos mote- 
Am- bus. Manau, kad po ilgo rys nepajėgs tai atlikti, rei- 

i poilsio jau laikas vėl stoti I kės ir vyrams prigelbėti.
įameipi’ie tų svarbių, gražių ■ Antras dalykas, tai buso i reškienė. Pasidarbavusiems 

i reikalas. Tiesa, draugas A.
■ Dambrauskas užsakė busą, 
i bet mes visi turime jam pa- 
idėti, kad pilnas busas nu- 
! važiuotų į pikniką. Tik or- 
iganizuotai veikdami mes 
'šių metų Spaudos pikniką 
' padarysime didesni negu 
'^pereitais metais buvo. At- 
i minkite, jog šiemet spaudos 
piknikas bus naujoj vie
toj: Romovos Parke, Mon- 

: telloj.
Ateikite į šį parengmią, 

g a r d ž iai pasivalgysite ir 
naudingaą darbą atliksite.

Jaunutis

Daug žydinčių gėlių, mede- 
j lių, žalumo, tas visiems pa
tiko.

Parengimui vadovavo K. 
Čereškienė, jai gelbėjo P. 
Sinkevičienė, T. Kaminskie
ne, Rožė Wallant. Gražiai 
pavyko, gražus darbas ir 

I bus pelno labai svarbiam 
i tikslui...

M. Wallant ir G. Shimai- 
■ čio suteiktoms dovanoms 
j išleisti pasidarbavo K. če-

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.)

I
Aš visuomet nuo seniausių j 

laikų tikėjau, kad pragaro j 
yra baisiai karšta. Kai aš iš į 
Lietuvos atvykęs dirbau gele-I 
žies liejykloje, tai maniau, j 
kad patekau į tikrą pragarą. | 
Ir visi kiti darbininkai taip j 
manydavo. Arba pasakyk tu 
prelatui Balkunui arba jo ei
liniam parapijonui, kad pra
garas 
čiaus, 
kepa, 
dins.

Bet 
nų organo 
kad jis susitikęs ir gražiai pa
sikalbėjęs su lietuvaite, kuri j 
buvusi ir gvenusi “Sibiro pra- j 
gare.“ .

Sibire gi, kaip žinia, puse-1 
linai šalta.

Tai visiškai nauja, nesuderi
nama nei su biblija, nei su ka- I 
talikų bažnyčios mokslu savo- Į 
k a apie pragarą. i

“Draugo“ redaktorius ture-!
atsiprašyti savo skaitytojus, 
suvedžiojimą. i

neturi liepsnojančio pc-1 
kuriame vargšų dūšelės 
jie tave bedieviu išva-

dabar Chicagos marijo- 
red ak torius rašo,

PAMINĖJIMAS NEPAMIRŠTAMO DĖDĖS

Juozo Ramanausko
MINERSVILLE, PA.

Šių metų gegužes mėnesį suėjo 16 metų nuo 
mano dėdes Juozo Ramanausko mirties.

Juozas, šalia nuolatinio veikimo organizacijose, ku
rios dirba dėl pagerinimo darbininkų būvio, giliau jautė 
ir Lietuvos liaudies vargus. Šel
pė savo tėvus, susirašinėjo su sa
vo giminių jaunuoliais, rėmė 
juos finansiškai, ir ragino prie 
mokslo ir darbo už socialistinę 
santvarką Lietuvoje, kokią šian
dien Lietuva jau turi.

Labai gaila, kad Juozui ne
beteko matyti naują, Tarybų 
Lietuvą, atsikračiusią kapitalo 
jungo, kur visiems lygiai moks
las prieinamas ir visiems lygiai
priklauso tėvynės žemė, kur visi sprendžia savo šalies 
reikalus ir lygiai gali naudotis jos turtais.

URŠULĖ RAMANAUSKAITĖ
tu
už

|gyvenvietėje bus pastatytas entai—komjaunuoliai. Bai- 
iVaikų darželis, valgykla, gę mokyklą, jie nutarė 
! maisto produktų parduotu- > dirbti Lenino vardo kolū- 
Į ve ir kt. ikyje. Kartu su abiturien-

--------  į tais kolūkyje dirbs ir jų
j VISA KLASĖ—Į KOLŪKĮ i auklėtoja Gaigalienė.

PAKRUOJIS. Visi Lin-I --------

Iš Lietuvos
ELEKTRONINIS ŠIR

DIES STIMULIATORIUS
KAUNAS. Medicinos in-j

stituto asistentas, medici-1 
nos mokslu kandidatas Jur-L Tr _ . .įkuvos K. Požėlos vardo vi-1

liūdesyje žmoną Katheriną, Idarbų, kuriuos mes dirbo 
viena 'sūnų Alberta Morkū-|me per ilgą

V *• v I •

na ir du anūkus Bingham 
tone: seserį Mrs. Anna Du 
ra, Baltimore, Md., ir bro 
lėna.

Buvo jau 
nuo darbo 
son Corp.

metų eilę. Dar 
turime gana 

ryžto, tai kodėl 
jį visuomenės

įmes jaunos, 
lenergijos ir 
! nepanaudoti 
i reikalams?
I Lauksime

Endicott John-, skyriaus
lankant, bet ir

o narys per 30 ko nugirsti, kad tūlos drau- 
,usė prie S L A,'ges žadėjo padirbėti, kad 

50- kuopos, taipgi prie Lie-|gavus naujų narių.
.tuvių Tautiškos Bendrovės! Po susirinkimo turėsime 
,r šiemet buvo išrinktas į 
jos direktoriatą.

šeštadienį, gegužės 28 d.,
savo namuose mirė Eliza-

(Goodwin) Gudina- j daug naujų!
] Sekr. M. Kulbienė

be t h 
vage.

Waterbury, Conn.
PALAIDOJUS

miręs Pranas Zikas, kuris 
iš vakaro atsigulė sveikas,

ne tik visu mo- 
nariu atsi- 
naujų. Te-

Po susirinkimo turėsime 
' malonių pasi k a 1 b ė j imu 
■prie šiltos arbatėlės ir ska
niu užkandžių.

Lauksime visų narių ir

; ir aukojusiems priklauso 
I didelis ačiū.

Dainų programai vadova- 
i vo G. Steponauskas, J. Shi- 
maitis ir kiti. Labai buvo 
smagu pasiklausyti gražių 

į dainų. Šokiams muziką su- 
i darė J. Sastavickas. Nors 
| ant pievos šokti neparanku, 
| bet šokėjų atsirado pakan- 
I karnai. Prie alaus pagelbč- 
' jo A. Wallant ir J. Grigas, 
i Taigi, parengimas pavyko: 
buvo daug svečių, oras pa
sitaikė šiltas ir tinkamas.

Geo. Shhnaitis

gis Brėdikis ir radijo bei 
televizijos darbuotojas Pet
ras Kazakevičius s u k ū r e j = 
originalios konst rukcijos 
aparatą, kurio pagalba ga
lima reguliuoti širdies rit
mą. Nedidelis elektroninis' 
aparatas sukelia impulsus, 
kurie, pasiųsti į gyvo orga-! 
nizmo širdį, verčia ją dirb
ti norimu ritmu. Dėl ivai-' 
rių priežasčių širdžiai stai
ga nustojus plakti, apara
to pagalba galima privers
ti ją susitraukti ir palaiky
ti organizme kraujo apyta
ka.

Aparatas — knygos dy- 
Vietos gydyto

jai tobulina aparatą, nori 
jį pritaikyti ne tik chirur
gijoje, bet ir klinikose.

džio dėžute.

LAZDIJUOSE atidaryti 
dūrinės mokyklos abituri- nauji kultūros namai.

DIDYSIS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

PIKNIKAS
Parama] Laikraščio Laisves

Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 3 JULY
Prasidės 11 vai. ryte, baigsis 11 vai. vakare.

Velionis gimęs ir augęs 
Lietuvoj, kaunietis, į Ame
riką atvyko prieš pirmąjį 
pasaulini karą. Per karą 
velioniui teko dalyvauti mū
šiuose ir buvo sužeistas.

Iš užsiėmimo — karčiam- 
ninkas. Buvo labai rimto 
būdo vyras, mokėjo sugy
venti su visais, mylėjo ap- 
švietą; skaitė “Laisvę” per 
daugelį meų. Buvo laisvų 
pažiūrų.

Palaidotas gegužės 31 d. 
Lietuvių kapinėse, palaido
tas laisvai. Rodos, iš arti
mų giminių liko tik vienas 
brolvaikis, gyvena Hart
ford, Conn.

Palaidojimu rūpinosi lai
dotuvių d i r e k t o r i u s J. 
Stoks. Jis kapinėse pasakė 
trumpą atsisevikinimo kai- • 
bą ir užprašė visus sugrįž- 
ti į Dapsienės valgyklą, kur j 
visi buvo gerai pavaišinti.

Ilsėkis, mielas drauge 
Franai Zikai, amžinai. Lai i 
būna lengva tau Lietuviškų 
kapinių žemelė.

Miami, Fla.
Mūsų ligoniai

Susirgo d. Petras Skiber- 
dis. ir nuvežtas į Jackson 
Memorial Hospital, Miami. 
Gydytojai apžiūrėjo ligonį 
ir nutarė daryt operaciją. 
Gegužės 24 d. buvo operuo
tas ant tulžies. Petras po- 
valiai eina geryn. Ligo
nį galima lankyt ligoninėj, 
kambario nr. 7i90. Kai šiuos 
žodžius Petro draugai skai
tys, veikiausiai ligonis bus 
jau išėjęs iš ligoninės ir gy
dysis savo namuose. Jo ad
resas: 1418 N.W. 35th St., 
Miami.

Jau praėjo kiek laiko, kai 
l buvo sužeista auto nelaimė- 
ije Adelė Suwakiene, kuri 
’dar ir dabar yra gydytojo 
priežiūroje.

Taip pat buvo ligoninėj ir 
’ buvo operuota drg. Zlatkie- 
nė. Jai operaciją padarė 
ant patrūkimo. Bet dabar 
jau randasi namie, 139 Me
ridian Ave., Miami Beach.

Visi suminėti ligoniai yra 
L.S.K. nariai ir darbuoto
jai. Linkiu visiems greit pa
sveikti ir vėl dalyvauti kar
tu ir darbuotis Klubo ir 
abelnai apšvietos ir kultū
ros gerovei.

Antanuk M.

Brockton, Mass.
Gegužės 28 d. Lietuvių 

Tautiško Namo svetainėje 
Aido choras, iš Worceste- 
rio, suvaidino Stasio Šim
kaus operetę “Išeivis”. Pa
statymą rengė vietos LLD 
6 kuopa.

Publikos buvo ape pus
antro šimto vietinės ir iš 
artimų miestų ir miestelių. 
Aidiečiai, vadovybėje Jono 
Dirvelio, puikiai suvaidino. 
Publika buvo pasitenkinusi. 
Reiškė pageidavimą, kad

TSRS PROTESTUOJA
PRIEŠ JAV LĖKTUVUS
Maskva. — Tarybų Są

junga vėl protestavo prieš 
Jungtinių Valstijų lėktuvų vjeįų vidurinė mokykla su 
skraidymus virš 1SRS lai- -įq ercĮvįų klasių, gimnasti- 
vų. Sako, kad du JAV lėk- ^()s gaje, laboratorijomis, 

kabinetais. Šiais metais

Prie AKMENĖS statybi
nių medžiagų kombinato 
išaugo nauja gyvenvietė. 
Neseniai čia pastatyta 400

PROFESORIŲ BALSAS 
PRIEŠ SEGREGACIJĄ
Nashville, Tenn. — Pro

fesorius Kendrick Gobei, 
protestuodamas prieš neg
rų persekiojimą, pasitrau
kė iš Vanderbilto universi
teto. Tai jau vienuoliktas

Kalbink užsirašyti Laisvę profesorius rezignavo nuo 
tuos, kurie jos dar neskaito. ■ pbadžioš kovo mėnesio.

Daugelis iš Waterburio 
rengiasi birželio 19 d. vykti 
į New Haven į Tėvų dieną, 
kur bus duodami gardūs 
pietūs, kaip 1 vai. dieną, 
4 Front St.

J. StriŽauskas

tuvai, vienas- iš jų bombi- 
nis, nešąs 4 raketas, ant 
kurio sparnų buvo No. 803 
ir No. 2567, net aštuonis 
kartus skraidė virš tarybi
nio laivo “Očakovo”, Vidur
žemio jūroje. Bombinis lėk- 
tubas skraidė tik 75 pėdos' 
virš laivo.

PHILADELPHIA, PA.

Distributor For 
ANDRULIS 

MICHIGAN FARM 
CHEESE 

(Skaniausias Sūris) 
Wholesale & Retail 
Call for Delivery 

GA. 5-6970

RAMOVA PARKE
Claremont Ave., Montello, Mass.

JONAS DIRVELIS

Jonas Dirvclis iš Worcester, Mass.,

LAISVES PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 25-ta Kuopa

Sekmadienį, Birželio (June) 12, 1960
Pradžia 11 vai. ryto. Muzika nuo 3:30 iki 8:30 vakaro.

Programoje dalyvaus pirmu kartu Baltimoreje

Aido Choras iš Brooklyno, vad. Mildred Stensler

SLOVAK NATIONAL HOME PARK - 6526 HOLABIRD AVĖ.(

Gerbiamieji1 Šis piknikas bus gražioje vietoje, kur galėsite pasilinksminti prie gražios 
muzikos, išgirsite Aido Choro puikių dainų, skaniai užkasite ir

atsivėdinsite šaltu alučiu. Įžanga 75c. '
Kviečia Rengėjai

KELRODIS: F ~
Haven St., sukite į kairę ir važiuokite 
tiesiai iki Holabird Avė., čia sukite į 
dešiniame šone yra kareivių Camp.

Iš miesto galima važiuoti 26th St.
bUsą No. 20 Duhdalk reikia imti ant Baltimore St., ir jis priveža iki pikniko vietos.

Iš Philadelphijos imkite kelią No. 40 ir važiuokite iki Baltimorčs; privažiavę pirmą gatvę— 
_ _____ i iki Lombard St., čia sukite j kairę ir pervažiavę tiltą laikykitės 

kairę, ir IVz mailės pavažiavę kairiame šone rasite pikniko vietą, o

gatvekariū iki Holabird Avė. Išlipę eikite j vakarus Itž mailės. O

Muzikas 
sudarymu puikios dainų programos, kurią atliks žymūs 

talentai: Ona Dirvcliene ir Jonas Sabaliauskas.

, Pianistė — Helen Janulytė-Smith

TAIPGI BUS IR SPORTO PROGRAMA

rūpinasi

Art Mason’s Orchestra nuo 4 P. M.
Dalyvaukite visi, nes šiame piknike bus daug svečių iš 
kitų miestų. Susipažinkite ir pasilinksminkite su jais.

1.

2.

3.

4.

5.

LIETUVIŲ GYVENIMAS LIETUVOJ 
IR AMERIKOJ

LIETUVA ŠIANDIEN—tai nedidelė knyga puslapiais, bet labai 
didelė ir stipri savo turiniu, nes joje labai teisingai pasako
ma ir daugybe nuotraukų parodoma, kaip atrodo socialistine 
Lietuva, jos žmonės ir gyvenimas; pasakoma ir parodoma žmo- 
nių, kurie lankėsi Lietuvoje 1959 m. ir viską matė savo akimis, 
jautė savo širdimi ir patyrė savo objektyviu protu. Kiekvienas 
lietuvis turi šitą knygą įsigyti ir platinti — juo labiau platinti 
tarpe tų, kurie yra suklaidinti atžagareivių spaudos melais. 
95 pusi. Kaina $1.00.
AMERIKOS LIETUVIAI ir ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY
NAS—Amerikos lietuvių laikraščių, knygų, mokyklų, parapijų,' 
kalbos ir kultūros labai įdomus aprašymas. 366 psl. Kaina $2.00.
ŠIRDIES RŪMAI — pirmasis lietuviškas romanas apie, širdį. ; 
449 psl. . Kaina $2.00. * .• S A
ŠLIUPTARNIAI — didžioji Amerikos lietuvių gyvenimo knyga. 
652 psl. Kaina $2.00.
ČIKAGOS šEšfiLIAI — nuogojo gyvenimo vaizdai. 316 psl.

Visos 5 knygos sykiu tik $5.00 Čia arba ir į Lietuvą. 
Persiuntimo kaštus apmokame.

Rašykite: Dr. Alg. MargOris, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, Ill.

5 p.-Laisve (Liberty)—A n trad., birželio (June) 7,I960



K. PAPEČKYS

Mitas apie “šventą” Jurgį
“Įžengus į Lietuvą, būda- Romos popiežiui pradėjus 

vo išvyniojama bei iškelia- organizuoti kryžiaus žy
ma šv. -Jurgio vėliava. Šiąigius vadinamajam
vėliavą ‘nešti teturėjo teisę .ties grabui” Jeruzalėje iš 
vien vokiečiai. Anglai yra i “netikėlių” ginklu atimti, 
dėję pastangų tą teisę išsi-' krikščionių did u o m e n e i 
kovoti ir sau, bet nei karto I p r i re i kė šventojo, kuris 

jų karo žygius.
prisimintas “Šven- 
kirgis. Europos 

; riams patiko, kad jis buvo 
i karaliams, didikams ir rite- 
j romėnų kareivis, kad pa- 
: guldė galvą už krikščiony- 
’bę. Tik nepatiko, kad jis 
i žemos kilmės — buvęs žem- 

Todėl kryžininkų

viespa-

nant, jis netrukus tapo An
glijos, Aragono, Portugali- 
josjos ir kitų valstybių glo
bėju, pateko Į Kryžiuočių 
ordino riteriu vėliava. Kai 
kuriose valstybėse buvo 
įsteigti jo vardo kariniai

Massachusetts Moterų LDS 3 apskrities piknikas PRANEŠIMAS 
V* V* • M w .

r- • -IV-I 1 • • BuvoKai tik būdavo pralieja-. ,,
1 I T" D c*

rims kraujas Lietuvos vals-i.c.“ 
tybės žemėje, tai paprastai 
vėl būdavo keliama iškil
minga puota. Ta puota bu
vo rengiama šv.Jurgio gar- 
Lpi šių iškilmių metu

lv\ ių pakelda'o į . fantazjja niek0 nelaukiant
pats kryžiuočių ordino ma- j...Jurg. pakė,g j fi_ 
Petras. !ttrius, apvilko metaliniais

Taip P. Pakarklis knyga-; ąarvais, užsodino ant žirgo, 
je “Kryžiuočių valstybes. _ .
.santvarkos bruožai” aprašo Tačiau riterių globėjas 
plėšikiškus Krvžiuočiu or-i dar turėjo trūkumą jis u 
dina riteriu ir'iu taikiniu- nebuvo atlikęs jokio žyg- 
kų iš Vakaru Europos žy-i darbia. Užtat XII a. buvo 
gins į Lietuvą XIV a. šia-! sugalvota nauja legenda, 
me aprašvme mini m a s labiau tikusi feodalizmo lai- 
“šventas” Jurgis. j riteriui :

Kas per vienas tas “šven-į gis 
tasis.” kurio garbei būdavo i gelbėjęs karalaitę. 
li( jamas lietuvių kraujas, ! 
o riteriams keliamos puo-1

šventas” Jur- 
nugalėjęs slibiną ir iš- j

sarysio žinios
Massachusetts Moterų Są-| 

ryšio suvažiavimas įvyko i 
gegužės 15-tą Liet. Piliečių 
Klube, Cambridge, Mass. 
Posėdis pradėtas 1:30 v. po, 
pietų. Pirmininkavo H. Ta
mašauskienė. Išrinkta ko-, 
misija mandatus peržiūrėti 
—J. Rainardienė ir V.

kad ; nike galėsime ir tėvus pa
x'i e- į gerbti.
Tai j Važiuosime pik n i k a n, 
me- kaip kas galėsime. Vieni

1 didžiuliu busu, kiti automo-

je ir kt. ). žodžiu, buvęs 
r a m aus būdo “šventas” 
Jurgis - kankinys pasidarė 
“šventu” Jurgiu - nugalė
toju, karingu valstybių ir 
valdovų globėju, mielai da
lyvaujančiu visur, kur tik 
jo garbei liejamas “netikė
lių” kraujas.

Tą patį Jurgį, kurio var
du du šimtmečius kryžinin- 
kai žudė mūsų protėvius, 
vėliau, įvedus krikščionybę, 
bažnyčia padarė feodalinės 
Lietuvos kunigaikšt y s t ė s' 
“globėju.” - - - _

Pravoslavų cerkvė nripa- g<mo del 7 Apskrities pikni- 
žįsta du “šventuosius” Jur- ko, kurjs įvyks birželio 19, 

1 gius — kankinį ir nugalė- 
I toją. Feodalinėje Rusijoje
; per Jurgines (lapkričio 26) ■ d rakimavičiene
i____ __________ • _ i • ...i - i _ .. ii T Mwrpnpp nn

birželio 19 dieną
Svarbu visiems piknikų,Tėvų diena, tai šiame pik- 

lankytojams įsitėmyti, 
birželio 19 d. turėsime 
na gražiausių piknikų, 
bus LDS 3 apskrities 
tinis piknikas.

Tai bus kaip ir išleistu-1 biliais.
viu piknikas, nes kuopų de-; Kasmočiaus sodas Great 

KvietkauskfenT Ta pati ko- ^i,_ išrinkti dalyvauti ^Necke dabar g™siai 
LDS seime liepos 1 ir 2 d., I atrodo. Tai bus smagu ja- 
taipgi piknike dalyvaus. į me naudingai 

Birželio 19 d. taipgi bus leisti.
misija priėmė ir sveikini
mus.

Skaitytas 1959 metų 
važiavimo protokolas 
vienbalsiai priimtas.

Eina mandatų priėmimas'
ir sveiknimai nuo klubų, j Y()fĮ{Q artistai 
kuopų ir pavienių.

Skaitytas laiškas. Sveiki-!
na šį suvažiavimą LLD 7 kurią
Apskritis. Iš š ,
Mass., draugas, S. Pen kaus-

I kas laišku kvietė Moterų 
sąryšį prisidėti prie suren-

su-
ir;

i Sustreikavo New

laiką pra- 
LDS narys

Visi, kurie važiuosite į 
Baltiinores pikniką birželio Q 
12 d., būtinai būkite ant Li- 
thuanica Square, Union 
Avė. ir Stagg St, 15 min. iki 
9 vai. ryto. Busas išeis 9-tą 
valandą ryto, paliks Balti
more 8-tą valandą vakare.

Komitetas

LLD 185 KP. NARIU 
ATIDAI

šį menesi susirinkimo ne
bus, įvyks liepos 7d. kur 
bus išduodami raportai iš 
suvažiavimo. Valdyba

Tiesą sakant, ir ši legen
da nebuvo originali: ir sli-1 

'binas, ir karalaitė buvo pa-' 
įsiskolinti iš senovės egiptie-Į 
Ičių bei graikų mitologijos.

Senovės Egipte buvo su-1 
! kurta daug mitų apie Sau- ■ 
lės dievą ir jo priešus—žal- į 
čius bei krokodilus. Vienas i 
iš saulės dievų — Horas — • 
Egipte buvo vaizduojamas j 

žmogaus i 
kūnu. Horas kovodavo tai; 

Prieš atsirandant krikš-1 su piktuoju dievu Setu, įsi-' 
čionių religijai, graikų že- kūnijusiu kro 
mėse buvo paplitęs didvy- Nilo vandens'^Ifevu Sebeku, j 
rių kultas. Jurgio kultas I turinčiu krokodilo galvą ir' 
atsirado Mažojoje Azijoje, I žmogaus kūną.
kur tuomet gyveno daug“ Nenuostabu, kad senovės 
graikų. IV a. Jurgi-žem-1 egiptiečiai bijojo krokodilų 

% Ja — • • • 1 •• • *
dirbi pradėjo garbinti ii

k i Įmes.

o žemdirbio amatas | 
a iki i o j e buvo 
Antikiniai grai

ku poetai net kūrė “georgi
kas” — eilėraščius, kuriuo-i 
se apdainavo kaimo buitį 1 sakalo galva ir 
bei žemės ūki.

senovės

Maple Park, Lawrence. Iš
rinktos I. Niaurienė ir M.

i nuvažiuot 
j Lawrence pasitart su d. 
Penkausku ir kitais, drau
gais. Nutarta turėti mote

tas toks persikėlimas, atsi- i nl stalą. Prašome di augių 
| rado patarlė: “Štai tau, bo- i g<ispadimų ką nois paga- 
bute, ir Jurgines!” |

Lietuvoje galima išgirsti Į 
dainuojant giesmės parodi- ■ 
ją apie Jurgį Zanavyką, i 
kurį dievas siuntęs nugalė
ti smako, rijusio merginas.

Tokia, vieno iš da 
“šventųjų” evoliucija.

baudžiauninkai gal ė d a v o 
persikelti pas kitą poną. 

•Kai 1581 m. buvo uždraus-

dile, tai su I' i Banketas, kuris

; paga- 
j minti dėl moterų stalo.

Sekė delegačių raportai. 
Apkalbėta reikalai mieste- 

! lių, kur yra Moterų klubai, 
bet jie nieko neveikia dėl 
sąryšio. Išrinkta komisija 

i—K. čereškienė, A. Kukai- 
• tienė ir G. Shimaitis —nu- 
I važiuoti pas drauges pasi
kalbėti, kame dalykas.

Iš protokolo skambėjo, 
kad Sąryšio turto buvo 
$78.48. Pelnas nuo pikniko, 
1959 metais atsibuvusio 
Montello
Su sveikinimais viso susida-

ir manė juose įsikūnijus 
piktuosius dievus. Kroko
dilai, kurių Nile buvo labai 
daug, dažnai užpuldavo

“Pradėjus formuotis 
krikščionybei,—rašo J. Ra- į 
gauskas knygoje “Katalikų į žmones ir gyvulius. Kroko- 
religinės šventes ir apei-! dilai užauga iki 6-10 met- 
gos,” — ši 
didvyrių kultas tano krikš-: rus. 
vieniškųjų šventuių 
pagrindu, 
graiku yra nuėmusi ne tik negrų 
pačią šio kulto idoią, bet ir, 
jo formą: mirusiųjų kapų 
garbinimą, ju šventes, re
likvijas, maldas j šventin
tuosius, giesmes ir t. t.”

Krikščionys iš graikų i 
perėmė ir Jurgio garbini-' 
mą. ?' 
šventumą, sukūrė tokią le- • 
genda. Atseit, ' 
jant Romos imperatoriui: 
Dioklecianui, Kapadokijos i 
žemdirbys Jurgis Mažojoje' 
Azijoje tarnavęs romėnų 
kariuomenėje ir už krikš-: 
čionybę miręs kankinio! 
mirtimi. Impe r a t o r i u s ' 
Konstantinas, esą, suradęs * 
jo palaikus ir iškilmingai 
juos palaidojęs Lidos mies
te, Palestinoje.

Taip iš graikų Jurgio- 
žemdirbio pasidarė krikš
čionių Jurgis-kankinys.

Šita legenda krikščio
nims buvo reikalinga dėl 
to, kad liaudis nesiliovė 
garbinusi pagoniškąjį Jur
gį. Marksizmo pradininkai 
yra teisingai pasakę : 
“Krikščionybė . . . galėjo 
liaudies masėse senųjų die
vų kultą išstumti tik su 
šventųjų kulto pagalba” 
(K. Marksas ir F. Engel
sas. Raštai, XVI t., II d., 
Maskva, 1936 m. 429 psl.).

VI a. Jurgis jau buvo 
garbinamas Italijoje. Ne
trukus iš čia jo kultas per
ėjo į kitas krikščioniškas 
Europos šalis.

Jeigu ne kryžiaus karai, 
Jurgis gal ir būtų likęs pa- no nugalėtojo—garbė grei- 
prastu kankiniu. Bet XI a. tai augo. Bažnyčiai laimi-

šventės
■ šis pagoniškasis ^£9° turi baisius nas- 

. Kaipgi tokio “slibino” 
kulto nebijosi! Ir šiuo metu kai 

Krikščionybė iš kurios Vidurio 
i tautelės 

bijo, laiko juos 
jiems aukoja.

Štai šitą Nilo krokodilą 
krikščionys pavertė pasa
kišku slibinu ir leido “šven
tam” Jurgiui jį nudurti ie
tim. Taigi, palyginę egip- 

. ... tiečių ir krikščionių pa-
e(įa.kV...zZ°! veiksliukus, matysime, kad 

. v | “švento” Jurgio slibinas la- 
i bai panašus į Horo kroko
dilą, kuriam ant nugaros 
pridėti šikšnosparnio spar
nai, o uodegos galas pa- 

i verstas inkaru.
Karalaitę “šventam” Jur

giui krikščionys pasiskolino 
iš mitinio graikų herojaus 
Persėjaus.

Graikų mite pasakojama, 
kad Etiopijos žemę, vande
nų dievui Poseidonui įsa
kius, užpuolusi jūrų pabai
sa. Karalius Kefėjus ir jo 
žmona Kasiopėja kreipėsi į 
orakulą, klausdami, kaip 
išgelbėti šalį. Orakulas pa
sakė, kad šalis bus išgelbė
ta, jeigu tėvai jūrų pabai
sai atiduos savo dukterį, 
karalaitę Andromedą. Tė
vai vykdė orakulo sprendi
mą. Bet tuo metu pasiro
dė herojus Persėjus, nuko
vė jūrų pabaisą, išgelbėjo 
karalaitę Andromedą, vedė 
ją ir išsivežė į Argosą.

Krikščionių mituose 
“šventam” Jurgiui priskir
ta karalaitė vadinama Aja, 
Kleodolina ir kt. Rusų li
teratūroje ji vadinama ca- 
raite Jelizaveta.

“Švento” Jurgio — slibi-

Afrikos 
krokodilu 

šventais ir

įvyko 
i gegužės 21 d. Kultūrinio 
! centro salėje, pagerbimui 
i mano darbuotės pažangia- 
jame darb. judėjime, paliko. r& $236.86. Išau.kota geriem 
man nepaprasta įspūdį. Ne- Į tikslams $149.25. Dar kasoj 
sitikėjau, kad tiek daug tu-1 $87.61.

riu draugų' ir prietelių. Jū
sų visu, draugai ir draugės, 
atsilankymas, tos malonios 
ir draugiškos pasakytos 
kalbos - linkėjimai dėl ma
nęs, tos gražiai sudainuo
tos dainelės per drauge E.

Eugene Dennis 
buvo operuotas

Actors’ Equity Ass’n, į! JAV Komunistų partijos 
. yra apsivieniję pro-! pirmininkas Eugene Dennis 

Lawrence, fesionaliai aktoriai, parei-! jau seniai nesveikavo; jis 
i kalavo pakelti algas ma-; net negalėjo dalyvauti par- 
žiausiai uždirbantiems ar-1 tijos suvažiavime, įvykusia- ------  ------------
tistams. Į tai atsakydami me preėjusią vasarą. sisakyti, ko pągeidautumė- 
Broadway teatrų savinin-| Betyrinėdami, gydytojai j te, kad suvažiavimas nutai 
kai uždarė visus teatrus. 1 surado, kad E. Dennis turi i tų. Visi susirinkime skir-

Mažiausia artisto alga; plaučiuose vėžio ligą; jis I tu laiku. Valdyba .
buvo $103.50. Artistų są-, pasidavė į ligoninę ir pra-!-----------------
junga reikalauja, kad pir- < 
maišiais metais algos būtų • tas. Dennis yra --- ------
pakeltos iki $115, o antrai-, Hospitalyje, Fifth Ave. ir 
siais iki $120. Taipgi reika- 100th St., New York. 
Jauja, kad būtų padidintos į / 
senatvės pensijos, brangiau f būti ligoninėje savaitę 
mokama tiems artistams, i daugiau.
kurie vyksta vaidinti į kitus' Eugene Dennis — žymus ! dyfcją. 
miestus, kad pragyvenimui < JAV darbininkų judėjime! ‘____ _______
i dieną būtų skiriama $15 i veikėjas. Už tai jis jau Aij. • bloiJn 
vietoj $7.50. j rėjo nemaža ir nukentėti. HlluuSOIIie KldKIcį

I Gerb. Drauge: Prašau ati-
1 taisyti klaidą aprašyme J.
i Jeskevičiaus operaejos. Jų 
! antrašas yra 107-56—115 
'St. (o ne 116 St.). Nebūtų 
; svarbu, bet kai kas rašo at
virutes i 116 St. Ačiū.

Susirinkimas
LLD 1-ios kuopos susi

rinkimas įvyks birželio 10 
dieną, 7:30 vai. vakaro, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park. Paskutinė proga pa-

ėjusią savaitę buvo operuo- į I qnLz * “I nwvZm” 
tas. Dennis yra Mt. Sinai | LdUHtbl LdldVtJt

Praėjusį ketvirtadi e n į 
; Niujorke lankėsi J. Pauliu- 

Atrodo, jam dar teks pa- gas> “Vilnies” administra- 
ar torius. Ta proga jis buvo 

užsukęs ir į “Laisvės” lei-

VI V V> J I . v I Į U - -

Teatrų uždarymas skau- Kaip žinia, jis buvo nuteis-, 
džiai atsiliepė į miesto biz- tas šešeriems metams kalė- i 
nį, ypatingai visokius nak-jti, einant Smitho įstatymu., 
tinius klubus. i Kalėjimas gi žmonėms svei-

katons nepataiso... ypatin- 
igai politinams kaliniams.! Vagį pabėgdino!

Sekmadienį, gegužės 29 d., Sušaudė 17-kos 
radijas pranešė, kad Jung- . P

priduota $84.38. į j n j ų Valstijų peniukšlis IR6lŲ JdUIlllOIJ
Syngman Rhee, pietinės1 
Korėjos kruvinasis diktato- į 
rius, su savo pačia išlėkė 
į Ameriką. Surandama, kad 
Rhee pasiglemžęs 20 mili
jonų dolerių. Ne be reika-

jau-
NAUJA BIBLIOTEKA
Garden City, L. L — R ir 

želio 15 dieną čionai bus 
pradėta Statyti namas nau
jai Adelphi kolegijos biblio
tekai. Namo pastatymui 

į bus išleista milijonas dole
riu. €

Policija mano, kad 
netolių gauja nutarė ir su
šaudė Vincentą Graffeo, 
17-kos metų jaunuolį, 
Brooklyno gyventoją. Nak-

Nutarta aplankyti ir pa
sveikinti su dovana mūsų 
seną veikėją, kuri randasi 
ligoninėj, Julią Stigienę!

Nutarta Sąryšio vardu 
padėkoti Pilečių Klubui už 
mūsų priėmimą laikyti kon- g *'kūtina™L"‘LŽ:Z*X 

. Taipgi dėkoja i Rhgg su VOgtais pinigais iš-

Liv/ivi ii v uu įeina* . . *• v t

Su tiek pinigų yra la-Į^į, 1:45 vaL ryto, du au-
bai lengva bėgti... Dabart 
ten žmonės pradeda bruzdė
ti prieš dabartinę valdžią, 
ją kaltina už paleidimąferenciją. Taipgi i 

gaspadinėms už pagamini
mą tokių gerų pietų.

Kitiems, metams apsiėmė ^17*7 
se. Didžiaus a padėka pri- ta pati valdyba: H. Tama- - - 
k.auso LLD ... os Apskii , šauskienė pirmininkė, N. Įpįetų Korėjos valdžia neto- 

su- Grybienė kasininke,. K. če
reškienė užrašų raštininkė.

Delegačių dalyvavo su 
valdyba 24.

Užrašų rašt.
K. čereškienė

choro Kvartetą po vadovys
te M. Stensler, pasiliks ant 
visados mano atsiminimuo-

klauso LLD 2-os 
ties Komitetai, kuris f 
rengė šį banketm o vpatin- 
gai draugui J. Grybui, 
“Laisvės” gas^ador-ui Pr. 
Bukniui, K. Petrikienei ir 
to vakaro pirm. A. Bimbai. 
Taipgi širdingai ačiuoju už 
dovanas LLD 2-os Apskri
ties Komitetui, broliams Ig. 
A. Bečiams. O. A. Žaliams, 
Mrs. Usevičienei, anūkams 
Kenneth ir Dennis Bechis 
ir draugams Great nekie- 
čiams didžiausias ačiū.

Dar sykį ačiuoiu jums vi
siems, k u r i e prisidėjote 
prie šio mano pagerbimo 
banketo.

bėgti iš šalies, kuriai jis 
pridarė neapsakomai daug 
___  Iš šalies visą tai ste- 

•bint, atrodo, kad naujoji

P. Beeis

b i iš
mirė

Montello, Mass.
Mirtis

Praėjusį sekmadienį, 
želio 5 d., ligononėje
Juozas Šimaitis, brolis mū
sų įžymiojo veikėjo Jurgio 
Šimaičio. Ilgus metus Juo
zas gyveno Great Neck, N. 
Y. Tik paskutinėmis dieno
mis sunkia susirgusį brolis 
parsivežė pas save į Mon
tello.

Juozo kūnas pašarvotas 
po num. 850 North Main 
St. ir bus palaidotas Mel
rose kapinėse trečiadienį, 
birželio 8 dieną

Reiškiame giliausią užuo
jautą Jurgiui ir visiems ve-

Plymouth, Pa.
Plymoutho LLD ir LDS 

kuopų piknikas - gegužinė 
įvyks 12 d. birželio, Kaz
lauskų - Majauskų gražioj 
farm ūkė j.

Nuo Harveys Lake ir 
Amusement Park tik dvi i 
mylios iki mūsų pikniko 
vietos. Prašau visus drau
gus, drauges ir visus pažįs
tamus atvykti į viršminėtą 
gegužinę. Su valgiais ir gė
rimais niekam nepriseis rū
pintis, nes mūsų draugės 
gaspadinės pasirūpins su 
maistu, o draugai Man- 
kauskai aptarnaus su gė
rimais.

Piknikas prasidės apie 12 
vai. Prašome atvykti visus, 
iš toli ir arti.

V. Žilinskas

Ii bėgus nuo senosios. Vei- 
' į kiausia liaudis ten ją neil- 
1 gai toleruos; jau bruzdėji

mas prieš ją prasidedąs.
Turkijos di k t a t o r i u s 

Manderas irgi nuverstas ir 
sėdi klėtkoj — už geležinių 
grotų. O, kaip žinoma, jis 
irgi nemažai engė savo ša
lies liaudies geriausius sū
nus ir dukras.

Vienoje po kitos kapita
listinėse šalyse pradeda įsi- 
siūbuot naujos, sveikesnės

mobiliai atva ž i a v o ant 
kampo Kimball St ir T Avė. 
Iš vieno du vyriškiai muš
dami išvilko Vincentą ir 
parbloškė jį ant gatvės. Jis 
maldavo:

— Susimylėkite, nešaudy- 
kitę manęs, nežudykite! Su
simylėkite !

Bet iš antro automobilio 
atėjo dar vienas vyriškis ir 
jį sušaudė.

Vincentas Graffeo už va
gystę buvo po $5,000 kau
cija. Jis jau buvo spėjęs ir 
daugiau atlikti prasikalti
mų. Policija mano, kad gau
ja, prie kurios jis priklau
sė, nužiūrėjo jį neištikimy
bėje ir su juomi suvedė są
skaitą.

PLAUČIŲ VĖŽIU
JAV 1950 m. sirgo 28 

' kartus daugiau žmonių, ne
gu 1914 m. 1953 m. nuo jo 
mirė 22 tūkstančiai žmo
nių. O cigarečių pastaruo
ju laiku čia surūkoma tris 
kartus daugiau, negu prieš 
25 m. Ar rūkymas turi įta
kos susirgimui plaučių vė
žiu? Tuo tikslu buvo stebi
ma 100 tūkstančių rūkorių 
ir tiek pat nerūkančiųjų. 
Po trijų metų buvo paste
bėta, kad nuo plaučių vėžio 
mirė du su puse 
daugiau 50—70 metų 
žiaus rūkorių, negu 
kančiųjų. Susirgimą
čių vėžiu sukelia tabako dū
muose esančios dervingo
sios medžiagos.

karto 
am- 

nerū- 
plau-

REIKALINGAS APAKTMENTAS

idėjos — liaudžiai artimesdnių
nės idėjos. Artėjant dvide
šimtojo amžiaus pabaigai— 
artėja galas ir brutališkai 
kapitalizmo santvarkai su 
kruvinais jos karais.

Hartietis

Reikalingas 3 kambarių apart- 
mentas senyvai inteligentiškų žmo- i 

į. porai Woodaven arba Rich
mond Hill sekcijoje. Pageidauja- j 
ma apartmentiniame name. Pra
šome pranešti: P. N. B., 102-02 ! 
Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. i 

(46-47) i

Paieškojimai
Marijona Kriaučeliūnaitė ieškau 

brolio Juozo Kriaučeliūno. Gyvena 
  Baltimore, Md. Jei kas žinote jį, 

. • T k „T; ' praneškite jam, kad aš su Aido cho-Jei Tamsta negali gauti, alvyksiu B.lltjmor5n j piknik, 
Laisvei naujo skaitytojo, tai i birželio 12 d. Labai noriu su juo 
nors stambesne auka paremk i pasimatyti.
biudžeto sukėlimą. Marljona Kriaučcl;a™,i'a

(44-46)

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO

Clevelando kMS skyriaus susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, birže
lio (June) 9 dieną, 7 vai. vak., LDS 
klubo svetainėj, 9305 St. Claire 
Ave.

Prašome visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime, turime daug da
lykų aptarti, taip pat išgirsime ra-

Prašomelionio giminėms ir drau- p°rtQ į* reng£?vte;®rt0’ atsivesti nauju.-narių.
gams. Sekn S. Kuzmickas

Pasirodo, kad kai kurie 
auto Vairuotojai laksto, 
gauna tiek daug prasikalti
mo “tikietų”, kad jau jiems 
nėra vilties naują vairavi
mo leidimą gaut. Tada jie 
nusiperka.

Štai policininkas John 
Boyle sulaikė auto vairuo
toją Cono Mascarellą. Poli
cininkui pasirodė, kad Mas- 
carellos vairavimo leidimas 
didesnę turi antspaudą,. Su
imtas Mascarella papasako
jo, kad jis laisnių įstaigoje 
susitiko su žmogumi, kuris 
jam leidimą parūpino už 
$25. Mascarella sulaikytas 
po kaucija ir bus teisiamas.

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*OG**OG*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

Petronėle LepeČka ieškau mano 
velionies vyro brolio. Mano vyro 
vardas buvo Nikodemas Lepečka, o 
brolis Aleksandras Lepečka. Alek
sandras 
Merkinės, 
veno New 
jį žinote, 
atsiliepia,
Petronėlė Lepečka, 72 Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y. (42-47)

kilo iš Vilniaus rėdybos, 
Apie 10 metų atgal gy- 
Yorke. Gal kas apie 

arba pats brolis lai 
už ką būsiu dėkinga.

Ieškau brolio Nastazo Sadausko, 
seniai išvykusio j Ameriką. Girdė
jau, kad gyvena Brooklyn, N. Y. 
Prašau rašyti sekamu adresu: Ve
ronika Sadauskaitė - Tuškevičienė, 
Kaišiadorių rajonas, Rumšiškių paš
tas, Lithuania, USSR.

6 p.—Laisve (Liberty)—Antrad., birželio (June) 7,1960




