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KRISLAI
Man labai džiugu.
Graži pradžia.
Visiškas susmukimas.
Audroje.
Pradeda praregėti.
Pripažinimas.

Rašo A. Bimba

Mane labai džiugina vasa
ros pradžia. Tiek pažangiosios 
\ įsucmenės sambūviu !

štai jie tik rytuose :
Gegužės 25 d , jau šį sek- 

^madienj, pastatymas operetės 
‘^Kada kaimas nemiega” Kul
tūriniame Centre. Susitiksime 
su šauniaisiais aidiečiais iš 
Worcester, Mass.

fą pačią dieną Lietuviu Li
teratūros Draugijos 11 kuopos! 
piknikas Worcester, Mass., Į 
Olympia parke.

Gegužės 31 d. LDS Trečio-! 
sios Apskrities išvažiavimas į 
pas čiurlius Pattenburg, N. J.' 
Graži vieta, malonūs draugai.)

Gegužės 30 ir birželio 1 d. 
Montviloje Lietuviu Tautiško 
Namo piknikas.

O ant rytojaus, birželio 1 
(L, metinis Laisvės piknikas 
Ealtimorėje. Daugelis mūsų 
ruošiasi ten dalyvauti. Dide
lė grupė pribus iš Philadelphi- 
jos.

Birželio 15 d. piknikas Law
rence, Mass., Maple parke, 
žada suvažiuoti daug svieto.

Birželio 22 d. mūsų seni, 
malonūs laisviečiai Bekam-j 
p/ai visus kviečia pas save i 
svečius. Jie gyvena Avalon, 
N. J.

Norisi visur dalyvauti. Tiek 
daug ankstyvų vasarinių są
skrydžių puikiai pavaizduoja 
mūsų pažangiosios visuome
nės pagyvėjimą. Geras, gra
žus reiškinys.

Brooklyno Pranciškonų Dar
bininkas (geg. 14 d.) paduoda 
rezultatus taip vad i n a m o s 
‘‘.Amerikos Lietuvių Bendruo
menės” rinkimų. Vaje, koks 
didelis jų susmukimas!

Pagalvokite : Amerikoje pri- 
skaitoma abiejų kartų apie 
milijonas lietuvių. Na, o tuo
se ‘‘rinkimuose,” jų pačių pri
sipažinimu, dalyvavo keturi 
tūkstantėliai!

Atsiminkite ir tai, jog toje 
jų ‘‘bendruomenėje” visas sa- 
4o klumpes turi sunešę visos 
trys srovės — klerikalai, men
ševikai ir tautininkai!

* Pasirodo, kad “bendruome
nės” rinkimuose viską laimė
jo kunigų užartavotos davat
kos. Jos, suprantama, balsa
vo už klebonus arba jų pa
stumdėlius.

Francūzijoje fašizmas pake
lė galvą. Generolas de Gaulle 
pasiskelbė francūzų Maižie- 
šiumi. Jūs sekite paskui jį, o 
jis Francūziją ištemps iš kri
zės ir bėdų! Jis nori būti 
francūzišku Hitleriu.

Gerai, kad dauguma fran
cūzų vienijasi de Gaullės ne- 
prileidimui.

Bet dar visko gali būti. 
Kvaila, pragaištinga ir kruvi
na francūzų politika Alžyre 
išaugino ragus karininkams. 
Su jais dabar susidoroti nebus 
lengva. ■

Kalčiausi yra Francūzijos 
socialistai. Jeigu jie būtų pa
klausę komunistų ir sudarę 
bendrą frontą, įkūrę liaudies 
^Idžią ir tuojau baigę avan
tiūrą Alžyre, šitokios suirutės 
dabar nebūtų.

"Atšaukite karines
jėgas iš Vokietijų"

Ar jau Amerikos lakiniai 
puola Indoneziją?

TSRS ir Kinijos 
skardos gamyba

Stuttgartas.—Čionai vyksta 
Vakarų Vokietijos Social
demokratų partijos kongre
sas. Herr Ollenhauer, soci
alistų vadas, išdėstė suva
žiavimui programą, kuri 
tikrintų taiką. Delegatai 
karštai sveikino jo pasiūly
mus. Vokiečių Socialdemo
kratų partija reikalauja:

(1) Visos užsienio kari
nės jėgos, kaip iš Vakarų, 
taip ir Rytų Vokietijos turi 
būti tuojau ištrauktos. Tik 
tada bus prašalintas kari
nis pavojus tarp NATO ir

Nerado pritarimo 
atomy bomboms

Washingtonas. — Balan
džio 25 d. prezidentas Ei
senhoweris pasiuntė pa
kvietimus šalims, kurios 
yra Jungtinių Tautų na
riais, kad jos prisiųstų savo 
atstovus ir pamatytų atomų 
bombų bandymus Ramiaja
me vandenyne. Tik Belgijos 
valdžia atsakė, kad ji pa
siuntė savo specialistus. Ta
rybų Sąjunga atmetė pa- 
kvetimą. Kitos šalys nieko 
neatsakė.

TSRS SIŪLO ITALIJAI 
SUTARTĮ

Maskva. — Tarybų Są
junga pasiūlė Italijai pasi
rašyti abiejų šalių draugiš
kumo ir nekariavimo sutar
tį. 1945 metų taikos sutar
tyje nusakyta, kad Italija 
turi atmokėti Tarybų Są
jungai $100,000,000 už pa
darytus nuostolius karo 
laiku. Dabar Sovietai tą 
sumažino iki $20,000,000.

Teikia jau šių laikų socialde
mokratų misija: atidaryti du
ris fašizmui.

Anais metais jie išaugino 
Hitlerį, o dabar de Gaullę.

Kruvinasis Smetona anais 
metais irgi nebūtų įsigalėjęs, 
jeigu Lietuvos menševikai ne
būtų suardę darbo žmonių 
vienybės.

Americans for Democratic 
Action, Demokratų partijos 
kiek pažangesnis sparnas, pa
sisakė už derybas dėl pripaži
nimo Kinijos. Geras žingsnis 
pirmyn.

Jie sako, kad nebegalima il
giau ignoruoti didžiosios kinų 
tautos. Ypač dabar mums rei
kia Kinijos marketo.

!
Prašau pagalvoti: pianisto 

jaunuolio Van Cliburn laimė
jimas Čaikovskio muzikos var
žybose Maskvoje jį iškėlė į 
padanges.

Niekur kitur jo šaunus pa
sirodymas nebūtų suteikęs 
jam tokio pasaulinio prestižo.

Kol savo puikų talentą Cli
burn demonstravo tiktai Ame
rikoje, niekas apie jį nieko 
negirdėjo. Reikėjo pasirodyti 
Maskvoje, kad visas pasaulis 
apie jį išgirstų! Baisiai nepa
tinka tiems, kurie Maskvos 
baubu tebebaugina savo vai
kus.

Varšuvos Apsigynimo Są
jungos.

(2) Vakarų Vokietija tu
ri tuojau pasitraukti iš 
NATO ir pradėti derybas 
su Rytų Vokietija abiejų 
apvienijimui į vie^.ą valsty
bę.

Rytų Vokietijos Demo
kratinė Liaudies Respubli
ka nėra Varšuvos Sąjungos 
narė Todėl socialdemokra
tai reikalauja, kad ir Vaka
ru Vokietija išeitu iš NA
TO.

Amerikos ginklai 
prieš Indoneziją

Jakarta. — Čiang Kai-še- 
kas Amerikos lėktuvais ir 
ginklais aprūpina sukilė
lius. “B-26” bombiniai lėk
tuvai metė bombas į Ambon 
miestą, Malukos saloje ir 
užmušė daug civilių žmo
nių.

Į Celebes salą pribuvo ba- 
talijonas (apie 1,000) Čiang 
Kai-šeko kareivių. “Išeina 
kad Amerika palaiko kontr- 
revoliuciją ir Indonezija tu
rės tinkamai atsakyti”, pa
reiškė Harsono, užsienio 
ministro pagelbininkas.

RAKETA GREITESNĖ 
Už SPUTNIKĄ

Maskva. — Paskutinė ra
ketos dalis, kuri iškėlė tre
tįjį sputniką skrenda grei
čiau už jį. Ji dabar yra že
miau sputniko priešakyje 
jo. Su laiku ji bus dar di
desnėje atstoję priešais 
sputniką. Raketa dabar 
skrenda toje pat vietoje, 
septyniomis minutėmis pir
miau sputniko.

TITO ATSISAKĖ 
VYKTI Į LENKIJĄ

Varšuva. — Nuo seniau 
buvo susitarta, kad Tito, 
Jugoslavijos prezidentas., 
gegužės 29 dieną atvyks į 
Lenkiją. Dabar Tito prane
šė, kad jis jau nevažiuos 
Lenkijon. Pastaruoju laiku 
Tito ir jo šalininkai vėl ne
sutinka su kitų šalių komu
nistais.

STASSEN PRALAIMĖJO
Philadelphia. — Pažangus 

republikonas Harold Stas
sen pralaimėjo savo par
tijoje varžytines į guberna
toriaus vietą. Prieš kiek lai
ko Stassen darbavosi maži
nimui apsiginklavimo. Jo 
politika nepatinka aukš
tiems partijos vadams. *

MASKVOJE TARIASI 
BENDRAIS REIKALAIS
Maskva. — Tarybų Są

jungos. ir septynių liaudiš
kų respublikų atstovai ta
riasi bendrosios pagalbos 
reikalais. Pirmoje vietoje 
stovi ekonominiai klausi
mai, kaip galima geriau pa
gelbėti viena kitai.

Washingtonas. — “Pre
zidentas, pasikalbėjime su 
spaudos atstovais, sakė, kad 
lakūnai, kurie’ puola Indo
neziją, gal bus parsisamdę 
Amerikos kareiviai,” rašo 
E. A- Mowrer. Ir kolum- 
nistas toliau rašo, kad jam 
žinąs faktus asmuo sakė:

“Sukilėliai turi virš 40 
lakūnų ir jie yra po 40 me
tų'amžiaus. Visi jie paty
rę lakūnai. Jie nėra kinie
čiai ... Jie yra Antrojo 
pasaulinio karo veteranai ir 
jų daug daugiau, negu aš- 
tuoni, kaip mano Indonezi
jos valdžia.”

Kolumnistas E. A. Mow
rer toliau rašo: “Darau iš
vadą, kad jie yra niekas ki
tas, kaip ‘Skrajojanti Tig
rai’ (Flying Tigers), ku
riems karo laiku vadovavo 
generolas C. Chennault”.

Jau reikalauja 
pripažinti Kiniją

Washingtonas. — Ameri
cans for Democratic Action 
reikalauja iš Eisenhowerio 
valdžios naujų santykių su 
Kinija. Sako, kad Jungti
nės Valstijos turi pripažinti 
Kiniją. Savo rezoliucijoje 
sako:

“Pripažinimas komunis
tų Kinijos dar nereiškia 
atsisakymą nuo Nacionalis
tų Kinijos. Yra šalys, ku
rios palaiko diplomatinius 
ryšius su Rytų ir Vakarų 
V o k i e t i j o mis, tai kodėl 
Jungtinės Valstijos negali 
pripažinti abiejų Kiniją?

ŽMONĖS PRIEŠ 
ATOMŲ BOMBAS

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos, Anglijos, Francūzijos 
ir Šveicarijos anti-atominiai 
komitetai susijungė į bend
rą komitetą.

Bremeno valstijos seimas 
nutarė paleisti piliečių bal
savimui, ar jie sutinka, kad 
Vokietijoje būtų atominės 
bazės.

Londone nuo įvairių ma
sinių organiacijų 2,000 dele
gatų pikietuoja parlamentą, 
reikalaudami uždrausti ato
minius ginklus.

DEMOKRATAI 
NESUTINKA SU 
EISENHOWERIU

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris kalbė
jo į 2,600 biznierių jų ban
kete. Jis sakė, kad nedar
bas, nors lėtai, bet mažėja. 
Eisenhoweris vėl ragino 
žmones “daugiau pirkti”.

Demokratų vadai nesu
tinka su prezidento išvado
mis. Jie sako, kad nedarbas 
nesumažės, žmonės pirkti 
daugiau negalės, jeigu ne
bus jiems numušti taksai.

Washing toms. — Ameri
koje yra stoka 70,000 slau

gių.

E. A. Mowrer daro išva
dą: “Jeigu taip, tai prezi
dentas Sukamo galės lai
mėti tik tada, kada jis su
siras tokiu lakūnu, kurie 
‘tigrus,’ tuos Amerikos pa
dangių arus., galės nušau
ti.”

Ir Mowrer toliau rašo: 
tik japonai arba tarybiniai 
lakūnai tą galėtų padaryti. 
Kitaip šie “tigrai” puls už
sienio laivus, kurie plauks 
į Indonezijos prieplaukas. 
Indonezija yra 3,000 salų ir 
salaičių šalis, jai būtinai 
reikalingas laivais susisie
kimas.

Neseniai Indonezijos pre
zidentas S u k a r n o įspėjo 
Ameriką, kad jeigu ji kišis 
į Indonezijos vidaus reika-' 
lūs, tai Indonezįja gaus iŠ i 
kitų šalių pagalbos, ir tas 
stums visą pasaulį į 4<arą.

Indonezija vėl 
laimėjo pergalę

Jakarta. — Indonezijos 
Parašiutininkai ir karinio 
laivyno daliniai užėmė dide
lį orlaukį “Morotai”. Tai 
laike pereitojo karo Ame
rikos įrengtas ori aukis 
prieš Japoniją. Jis didelis, 
iš jo sukilėlių ir interventų 
lėktuvai puolė Indoneziją.

Indonezijos armijos, dali
niai užėmė ir Corontalo 
prieplauką, kuri toje srity
je yra geriausia. Tai smū
gis interventams ir sukilė
liams. Valdžios lėktuvai nu
šovė du Amerikos “B.-26”iš- 
dirbystės lėktuvus.

BELGAI PINIGAUJASI 
PASAULINĖJ PARODOJ
Brussel. — Pasaulinei pa

rodai atsidarius, Brusselio 
biznieriai jau daug pasipi
nigavo. Ypatingai už kam
barius viešbučiai ir privati
niai asmenys daug lupa. 
Vienam asmeniui kambarys 
yra $15.50, porai $19.50.

Valgis labai brangus. 
Amerikos paviljone už pie
no stiklą $1.38„ už pusę ba- 
nanos su šaltakoše — 80 c.

MIRĖ ŽYMUS 
KINŲ VADAS

Hong Kong. — Pekino ra
dijas pranešė, kad mirė Lai- 
Jo-Yu, žymus Kinijos Ko
munistų partijos vadas. Dar 
buvo jaunas veikėjas, tik 48 
metų. Mirė nuo vėžio ligos 
jaknose. Jis buvo nariu 
svarbių komitetų, pirminin
ku Kinijos darbo unijų ir 
nariu Pirmojo Kinijos Kon
greso.

VĖL SUSIKŪLĖ DU 
LĖKTUVAI

Brunswick, Md. — Kari
nis “jet” lėktuvas smogė į 
šoną keleiviniam lėktuvui ir 
abu nukrito. 'Nelaimė įvyko 
8,000 pėdų ore. Žuvo keturi 
karininkai ir septyni civiliai 
žmonės.

Washingtonas.—Jungti- bet Sovietai turėjo daug jos 
nių Tautų surinktomis ži- pagaminti, kad tiek galėjo 

Ekspertai mano,niomis, Tarybų Sąjungą išvežti.
1957 m. Į užsieni iš‘vežė:kad Tal'^ Sąjunga skar- 
10,000 tonų skardos. Hol- 
landija pirko 3,800 tonų, 
Anglija—2,140 tonų ir Va
karų Vokietija — 674 to
nus, o į kitas šalis išvežta 
likusi dalis. Washingtone 
rimtai susirūpinta Tarybų 
Sąjungos ir Kinijos skardos 
gamyba.

Francūzijoje jau 
grįžta ramumas

Paryžius. — Fašistinių 
generolų bandymas su Čar
lis de Gaulle priešakyje pa
grobti galią subliūško. Liau
dis apsijungė apie legališką 
valdžia, v

Parlamentas 475 prieš 
100 balšų užgyrė valdžios 
ž’ngsnius ir ją įgaliavo var
toti jėgą sutriuškinimui su
kilimo Alžyre.

Alžyro generolai, kurie 
jau buvo sudarę valdžią, 
dabar veda su Francūzijos 
valdžia derybas. Panašu, 
kad jie pasiduos valdžiai.

NIKSONAS STOJA 
Už PAKAITAS

Washingtonas. — Vice
prezidentas Niksonas sugrį
žęs iš Pietų Amerikos pada
rė išvadą, kad už demons
tracijas ne visame kalti ko
munistai. Jis stoja už pa
kerimą Jungtinių Valstijų 
politikos. Sako, kad Jungti
nių Valstijų vardas nupuo
lė, nes jos remia visokius 
diktatorius.

NUŠOKO NUO ŠVENTOS 
BASILIKOS BALKONO
Roma. — Inžinierius Cor

rado Pontani puolė nuo šv. 
basilikos balkono 150 pėdų 
ir užsimušė. Basilika yra 
žymiausia Vatikane švent
vietė. Popiežius sako, kad 
jos nereikės, per naują šven
tinti, nes saužudystė įvykus 
lauko pusėje.

TSRS REIKALAUJA,KAD 
ATSIIMTŲ DIPLOMATĄ
Washingtonas. — Tarybų 

Sąjungos Užsienio ministe
rija pareikalavo iš Jungti
nių Valstijų, kad atšauktų 
Amerikos ambasados narį 
John Baker. Jis yra 30 me
tų. Sovietai sako, kad jis 
“nesilaiko diplomato taisyk
lių”.

PRANCŪZIJA TARSIS 
SU SUKILĖLIAIS

Paryžius. — Francūzijos 
valdžia siunčia į Alžyrą ar
mijos štabo viršininką ge
nerolą H. A. Lorilottą tar
tis su sukilėlių vadu gene
rolu R. Salanu. Valdžia no
ri pasitarimų keliu baigti 
tą sukiKmą.

dos rūdą gauna iš Kinijos.
Pirmiau Amerika nepai

sančiai žiūrėjo j Kinijos 
skardos gamybą, bet labai 
apsiriko . 1956 metais Kini
ja, su Sovietų technikų pa
galba, pasigamino 8,500 to
nu skardos. Gi Vakaru Vo
kietija 1956 metais pasiga
mino tiktai 670 tonų skar-

Tikri skaičiai nežinomi, dos, nes ji neturi jos rūdos.

“Mes laimėsime ”, 
sako Sukamo

Jakarta.—Tautinės Lais
vės dienoje kalbėjo šalies 
prezidentas Sukamo. Jis 
sakė: “Mes vedame kovą 
už savo laisvę ir tol kovosi
me, iki galutinai laimėsi
me.”

Po jo kalbėjo armijos va
das generolas Nesution. Jis 
sake, kad Amerika, po prie
danga Čiang Kai-šeko, daro 
karinę intervenciją Indone- 
zijodn. Jis nurodė, kad šim
tai čiangkaišekinių jau yra 
sukilėliu eilėse. Sakė, kad 
Kinija sutinka prisiųsti 
tūkstančius kovūnų Indone
zijos pagalbai.

PRANCŪZAI RENGIASI 
PULTI TUNISIJĄ

Paryžius. — Francūzijos 
valdžia rimtai susirūpino 
Tunisijos pranešimu, kad 
francūzų generolai Alžyre, 
kurie yra sukilę prieš val
džią, ruošiasi užpulti Tuni- 
siją. Jie sako, kad Tunisija 
ginkluoja Alžyro sukilėlius, 
tai, kad nugalėti juos, rei
kalinga “sunaikinti Tunisi- 
k”-

. 20.000 JAU MIRĖ
NUO 2-IŲ LIGŲ

Dakka, Pakistanas. —Bė-V 
gyje keturių mėnesių laiko 
nuo raupų ir choleros, jau 
mirė 20,000 žmonių. Atvyko 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos daktarai. Epidemijos 
jau suvaldytos.

TARYBINIS FILMAS 
LAIMĖJO PRIZĄ

Paryžius. — Francūzijo
je, Cannes mieste, buvo už
sienio filmų festivals. Pir
mąją dovaną laimėjo tary
binis karinis filmas “Letiat 
žuravli” (Gervės skrenda).

Philadelphia, Pa.
Mirė Antanas Uras

Mrs. Anna Gėlės prane
šė telegrama, kad ūmai, ge
gužės 2o d., mirė Antanas 
Uras. Sekmadienio vakarė 
bus. pašarvotas John Mur
ray Funeral Home, 1016 
Chelten Ave. Laidotuvės 
įvyks pirmadienį. Visi drau
gai ir pažįstami kviečiami. 
(Pavardė mums neaiški — 
Red.)
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Francūziioic
PASIBAIGUS ANTRAJAM pasauliniam karui, 

Francūzijos komunistai siūlė tos šalies Socialistų parti
jai: sudarykime Liaudies frontą, sudarykime liaudies 
valdžią, padarykime Francūziją liaudiška respublika, 
nes tik tokia respublika galės vesti šalį į šviesią ateitį.

Dėl Francūzijos kolonijų komunistai sakė: suteiki
me visų kolonijų tautoms teisę apsispręsti savo ateitimi. 
Jei tai padarysime, jos norės palaikyti su Francūzija 
ekonominius ir politinius ryšius, jos bus Francūzijos 
sąjungininkės: francūzai padės joms, o jos — francū- 
zams. Tik tokia politika tegalės Francūziją vesti į ger
būvį, į gražesnį gyvenimą.

Francūzijos socialistai komunistų balso neklausė. 
Jie pasiryžo dirbti bendrai su buržuazinėmis partijomis, 
su imperialistiniais sluogsniais, kurie nenorėjo nė girdė
ti apie suteikimą kolonijų tautoms nepriklausomo gyve
nimo.

Prasidėjus šaltajam karui, Francūzijos socialistų 
partijos vadovai dar labiau pasuko į dešinę. Tarybų 
Sąjunga jiems negera, ji jiems esanti pavojinga, jie ieš
kojo bendradarbių Wall stryte. Jie visomis jėgomis rė
mė ginklavimąsi ginklavimąsi prieš socialistines šalis; 
jie rėmė NATO. Jie aklai galvojo, kad kolonijas galima 
suvaldyti ginklu ir jėga palaikyti Francūzijos imperia
listų žinioje.

Antrasis pasaulinis karas baigėsi, bet Francūzijos 
karai prieš kolonijų žmones tik prasidėjo.

Per apie desėtką metų Francūzijos valdovai karia
vo prieš Indo-Kinijos tautas, kovojančias už nepriklau
somą gyvenimą. Sukišo ten bilijonus dolerių, pražudė 
šimtus tūkstančių žmonių gyvybių, na, ir karą su Indo- 
Kinijos tautomis visvien pralaimėjo!

Tada prasidėjo karas su šiaurės Afrikos tautomis. 
Pagaliau Morokui ir Tunisijai Paryžiaus, valdovai buvo 
priversti pripažinti nepriklausomybę, bet Alžyrvii, kur 
gyvena apie 10,000,000 alžyriečių, trokštančių laisvės, 
nepriklausomybę pripažinti atsisakė!

Akli Francūzijos valdovai teigė ir tebeteigia, būk 
Alžyras esąs neatskiriama Francūzijos dalis! O jeigu 
jis toks, tai turįs būti išnaudotas ir pavergtas!

Karas su Alžyru Francūzijai atsieina bilijonus dole
rių. Į Alžyrą tapo nubugdyta apie pusė milijono francū- 
zų kariuomenės. Karas tebeina, tiesa, neoficialus karas.

FRANCŪZIJA nebuvo hitlerininkų nuniokota taip, 
kaip, sakysime, socialistinės šalys. — Tarybų Sąjungos 
respublikos, Lenkija, Čekoslovakija, ir kt.

Po karo socialistinės šalys griebėsi už darbo, kad 
juo greičiau atstatytų sugriautą ūkį, kad juo gričiau pa
keltų aukštyn ekonomiką ir kultūrą, kad pagerintų žmo
nių gyvenimą.

Ir jos daro milžinišką progresą!
Vakarų Vokietija, kurios pramonė buvo smarkiai 

apgriauta amerikinių ir angliškų bombonešių, atsistatė 
ir šiandien vėl galinga pramoniškai šalis.

Japonija milžiniškais žingsniais progresuoja pramo
nėje.

Na, o Francūzija, kuri išėjo iš pasaulinio karo per
galėtoja, tebestovi vietoje; dargi daro žingsnius atgal. 
Nepaisant, kad Amerika supylė į Francūzijos kjšenę bili
jonus dolerių, šalis yra krizėje; žmonių gyvenimo lygis 
nekyla, bet puola žemyn. Kodėl? Todėl, kad viskas išeik- 
vojama karui prieš pavergtąsias tautas!

Turėjo kas nors įvykti. Na, ir įvyko!

ŠIANDIEN FRANCŪZIJA yra didžiulėje krizėje. 
Prieita prie to, kad jau sunku jai net ir valdžią sudalyti.

Pasiųsti generolai į Alžyrą vadovauti kariuomenei i 
prieš kylančius alžyriečius, patys sukilo prieš Francūzi
jos valdžią!

Reakcininkai pradėjo rėkti: tegul generolas de Gaul
le ima valdžią į savo rankas, tegu jis išves Francūziją iš 
baisiosios padėties, į kurią įbugdė patys reakcininkai su 
socialistų talka.

Reakcija ieško išeities stebukle. Jai atrodo, būk de 
Gaulle esąs genijus, galįs “viską sutvarkyti” pagal reak- 
Cininkų-imperialistų norus ir užmojus.

Ne, de Gaulle nėra stebukladarys ir, jeigu jam ir 
būtų pavesta diktatoriauti, painiavų, kuriose Francūzi
ja dabar yra, jis neišnarplios.

Kol kas reakcininkų kėslai Francūzijoje neišsipildė, 
de Gaulle valdžios vadelių dar negavo, parlamentas pasi
sakė už Pflimlino valdžią, bet nieks negali tikrai pasaky
ti, kas ten bus rytoj ar poryt.

Vienintelis būdas Francūzijai išeiti iš krizės, mūsų 
nuomone, — sudarymas liaudiškos valdžios, suteikimas 
Alžyru! teises spręsti savo reikalus, savo ateitį. Jei tik 
.komunistai, socialistai ir kairieji radikalai-liberalai su
dalytų liaudies valdžią, viskas regimai pasitaisytų, 
Francūzija iš krizės išeitų, žinoma, pirmiausia reikėtų 
reakcininkams ragus aplaužyti.

Francūzų tauta — revoliucinė tauta, turinti puikias 
tradicijas, garbingą praeitį, todėl tenka manyti, kad ji 
nesileis būti pavergiama.

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $550 
Foreign countries, per year 112.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

Wanką tašo'itfiaka
“KAIP GRĮŽTI
Į LIETUVĄ?”

4‘

“Grįžimo į tėvyne” komi
teto Vilniuje leid ž i a m a s 
“Tėvynes balsas” tuo vi
siems pabėgėliams svarbiu 
klausimu suteikia naudingą 
paaiškinimą. • Gerai būtų, 
kad visi, kurie galvoja apie 
grįžimą į Lietuvą, tuos pa
aiškinimus atidžiai pasi
skaitytų.

“Tėvynės balsas” sako:
Kiekvieną dieną “Grįžimo į 

Tėvynę’’ Komiteto Lietuvos 
iniciatyvinė grupė, “Tėvynės 
balso” laikraščio redakcija, 
Vilniaus radijas gauna nema
ža laiškų.

Vakarų Vokietija, Belgija, 
Anglija, Brazilija, Jungtinės 
Amerikos Valstijos, Kanada, 
Australija — tai vis šalys, po 
kurias antrasis pasaulinis ka
las dėl įvairių priežasčių iš
sklaidė tūkstančius mūsų tau
tiečių. Skaitai tokius laiškus, 
kurių autoriai visokiausių pro
fesijų, amžiaus ir išsilavinimo 
žmonės, ir jauti, koks begali
nis ilgesys- kamuoja nuo Tė
vynės atskirtus išeivius.

Daug mūsų tautiečių teirau
jasi, kur kreiptis vadinamie
siems “perkeltiesiems asme
nims” grįžimo į Tėvynę doku
mentų sutvarkymo klausimais.

Visi “perkeltieji asmenys” 
tuo reikalu kreipiasi į savo gy
venamoje valstybėje esančios 
Tarybų Sąjungos Ambasadas, 
Pasiuntinybes ar Misijas, ku
lius tarybiniams piliečiams 
teikia plačias informacijas. 
Tose šalyse, kur minėtų diplo
matinių įstaigų nėra, apsisto
jusiems mūsų tautiečiams pa
tariame šj reikalą tvarkyti 
kaimyninėse šalyse esančiose 
Tarybų Sąjungos Ambasado
se. .

Kai]i ž ht omą, pastaruoju 
metu laikinai atsidūrusiems 
užsienyje tautiečiams ir susi- 
raši nejautiems su giminėmis 
Tėvynėje, parodžius Tarybi
nėms diplomatinėms įstaigoms 
savo artimųjų laiškus, grįžimo 
dokumentai sutvarkomi grei
čiau. Tuo jau pasinaudojo 
kai kurie užsienyje gyvenu
sieji mūsų tautiečiai.

. Atskiri užsienio lietuviai 
klausia, kokį bagažą galima 
parsivežti į Tėvynę. Kai ku
rie iš jų teiraujasi tiesiog apie 
atskirus daiktus. Pavyzdžiui, 
viename laiške randame to
kias eilutes: “Ar galiu aš pa
siimti su savim kokių nors 
daiktų, jų tarpe savo šaltkal- 
\ io darbo Įrankius?” šių klau
simų esmę dar labiau paryš
kina viename laiške parašytas 
toks teiginys: “Mano geri pa
žįstami pataria neimti vertin
gesnių daiktų, nes vargiai ar 
pasiseks juos toliau nuvežti, 
kaip iki Tarybų Sąjungos sie
nos.”

Gerbiamieji! Nuoširdžiau
sias patarimas ir atsakymas, i 
tokį klausimą’, gali būti tik 
toks: Apsižiūrėkite, kas gi iš 
likrųjų yra tie Jūsų “geri pa
žįstami”? Ar jie ne iš tos pa
čios grupės žmonių, kurie te- 
besistengia ir toliau mulkinti 
užsienio lietuvius. Jeigu ne, 
tai jie bent labai apgauti žmo
nės.

Kokia iš tikrųjų padėtis? 
Kiekivenas į Tėvynę grįžtantis 
vadinamasis “perkeltasis as
muo” gali pasiimti s,avo nuo
žiūra visą turimą kilnojamąjį 
turtą, suprantama, tame tar
pe ir visokiausius darbo įran
kius.

Primename ir tai, kad visas 
kelionės ir bagažo pervežimo 
išlaidas jiems apmoka valsty
bė: iki Tarybų Sąjungos sie
nos — tarybinės diplomatinės 
įstaigos, o nuo sienos iki savo 
n u o ž i ū ra p asiri n k tos gy v e n i - 
mo vietos -—tarybiniai repat
riacijos organai.

Gyveną Kanadoje: The So
viet Embassy Consulat, 24 
Blackburn Ave., Ottawa, Ont., 
Can a d a.

Gyveną Jungtinėse Ameri
kos Valstijose: The Soviet 
Embassy Consulat, 1125 16th 
St., N. W., Washington, D. C., 
U. S. A.

NE NUODĖME, BET 
NUOPELNAS

Brooklyno pranciškoų Dar
bininkas (geg. 20 d.) pasi- 
mojo įrodyti, “kaip parsi
davėliai rusam klastoja sa
vo tautos praeitį.” Nagan 
imama Juozo Jurginio pa
rašyta ir Lietuvoje išleista 
“Lietuvos TSR istorija,” 
apie kurią jau esame Lais
vėje pirmiau prisiminę.

Tai kur gi tą Lietuvos is
torijos “klastojimą” Darbi
ninkas užtinka? Kur gi ta
sai knygos autoriaus di
džiausias prasižengi m a s ? 
Pranciškonu laikraštis iš
aiškina. Jis rašo:

Knygoje ypatingai pabrėžia
mi ir iškeliami valstiečių ju
dėjimai, sukilimai, darbininkų 
streikai, daug kur su pa tirš
tintais dažais... Didieji Lietu
vos kunigaikščiai ir bajorai, 
autoriaus feodalais vadinami, 
k u r tik yra progos vaizduoja
mi kaip išnaudotojais, o lais
vieji valstiečiai ir baudžiau
ninkai kaip išnaudojamųjų 
klasė.

Mums gi atrodo, kad ši
čia patiekiama švenčiausia 
istorinė tiesa. 1 “Lietuvos 
TSR istorijoje” nušviečia
mas tikrasis darbo liaudies 
vaidmuo. Tai ne Lietuvos 
istorijos klastojimas, bet jos 
pastatymas ant kojų.

BET TAI NEGALIMA 
LAIKYTI 
PRASIŽENGIMU

Rymo katalikų susivieni
jimo Garsas1,(geg. 15 d.) 
išnešė, prieš Sovietus , labai 
'rūstų apakltinimą. Girdi:

“Sovietų vyriausybė savo 
propaganda stengiasi įtikinti 
vakariečius, kad ginklavima- 
sis moderniais ginklais yra pa- 
\ojingas taip visų pageidauja
mai taikai... Raudonieji kiek 
įmanydami p e r š a vakarie
čiams nuklinių ginklų panai
kinimą...

Bet kame gi čia Sovietų 
nusidėjimas? Mes jo nema
tome.

Nejaugi Garso redakto
rius ginklavimosi lenktynė
se nemato taikai pavojaus? 
Jei taip, tai jis yra akles- 
nis už aklą.

Kodėl Garso redaktorius 
laiko prasižengimu “pirši
mą” nuklinių ginklų panai
kinimo? Juk jeigu kils nuk- 
linis karas, tai bus viskas 
šunaki nta.

NIXONO MISIJOS 
DIDŽIULĖ NESĖKMĖ

Dienraštis Vilnis (geg. 17 
d.) rašo:

Vice-prezidento Nixoilo mi
sija Pietų Amerikon buvo be- 
rods dviem tikslais: sustiprin- 
tj santykius JAV su Pietų 
Amerikos šalimis ir pasigar
sinti, pakelti savo vardą kaipo 
būsimo prezidentinio kandida
to. f

Abu siekiai nepavyko. Dar 
blogiau — vieton gero pada
ryta blogo.

Visose šalyse, kur tik Nix- 
onas lankėsi, kilo demonstra
cijos, net ir riaušės prieš. Veik 
visur jam sakyta “Važiuok 
namo.” Demonstracijoms va
dovavo universitetų studentai, 
bet tai atstovauja žmonių sen
timentą.

Taigi, jo misija tik dar la
biau sukristalizavo tą senti
mentą.

Washington as. — Karo 
specialistai sako, kad gink
lai labai greitai pasensta.

Žinios iš Lietuvos
JUBILIEJINIS ratu ros ir meno dekados
KONCERTAS

. VILNIUS. — Valstybinės 
filharmonijos scenoje •—.
Vilniaus Valstybinio Vinco;Siai gruzinai viena m e* J C3
Kapsuko vardo universite- Maskvos bendrabutyje svei- 
to ansamblis (žiūr. nuotr.). kino juos — Visasąjunginio 
Tai jo 500-asis koncertas, {’ festivalio konkurso' nugalė-
jubiliejinį koncertą iš ivai- tojus su aukso medaliu.
rių respublikos vietų atvy-, Ir štai scenoje, vėl kaip 
ko buvę šio ansamblio šoke-'kadaise, ratelio “Mūs kolū-

Vilniaus Universiteto ansamblis

jai, dainininkai, orkestran
tai. Dabai* jie dirba gydy
tojais, mokytojais, moksli
ninkais darbuotojais. Ta
čiau ar galima užmiršti ko
lektyvą, kuriame praleista 
tiek daug malonių ir links
mu valandėlių? Ar galima 
užmiršti šaunius s t u d i j ų 
metus, repeticijų vakarus, 
koncertus, peržiūras, kon
kursus, dainomis skamban
čius traukinio v a g o nūs, 
kada jie, ansambliečiai, va- 
ž i u o d a v o koncertuoti Į 
Minską, Rygą, Taliną, Tar
tu, Maskvą, Leningradą . . . 
Ne vienam atmintyje iškyla 
šviesose skendinti Čaikovs
kio vardo koncertų salė, Di
dysis teatras, kur ansamb
lis koncertavo lietuviu lite- v

vardo kolūkio bitininkas 
Marcelis Rindzevičins, Sim-I 
no rajono “Tikrojo kelio” 
kolūkio bitininkė Elzė Kaz
lauskienė ir Kapsuko rajo
no Černiachovskio v a r d o 
kolūkio s o d i n inkas And- 
drius Statkevičius pasita
rimo posėdžių pertraukos 
metu.

Darbo unijų kovos lauke

V i Iv iits.—Įvyko respubl i - 
kos bitininkų ir sodininkų 

'pasitarimas. Jame buvo ap
tarti svarbūs klau simai, 
kaip artimiausiais metais 
Lietuvoje smarkiai išvysty
ti bičių bei sodų ūkį.

Iš karės į dešinę: Dotnu
vos rajono Karolio Požėlos

MILWAUKEE, Wis. — 
Liepos 24 d. Įvyks A.FL ir 
CIO uhijų vienybės konven
cija. Dieną anksčiau abi 
organizacijos. laikys atski
ras konvencijas. Jau nu
matytas ir suvienytos fede
racijos prezidentas. Juomi 
bus George A. Haberman. 
Suvienyta federacija turės 
apie 260,000 narių. Tai bus
didelis organizuotų darbi
ninkų laimėjimas Wisconsi- 
no valstijoje.

DETROIT, Mich. — Šio 
miesto dailidės laimėjo 30 
centų algų pakėlimą. Dar
bininkai organizuoti į.Ame
rikos Darbo Federacijos 
uniją.

DETROITAS. — UAW 
vadovybe griežtai nusista
čiusi prieš streiką šiuo lai
ku. Tokios instru k c i j o s 
esančios išsiuntinėtos For
do, Chryslerio ir General 
Motors darbininkams. Nors 
kontraktai su tomis korpo
racijomis . n e u ž i 1 g o pasi-

Maskvoje dienomis. Ne vie-
n as prisiminė ir tą puikų
jį praėjusios vasaros rytą, 
kada latviai, estai, baltaru- 

kio pirmininkas” viduryje! 
Obelių rajono V. Kudirkos | 
vardo kolūkio pirmininkas i 
A. Bagdonas. “Lenciūgėlį” 
veda buvęs ansamblio šokė
jas, dabay Panevėžio gydy
tojas L. Didžiulis, liaudies 
daina “Šėriau šėriau sau 
žirgelį” dainuoja Kupiškio 
rajoninės ligoninės vyr. gy
dytojas V. Baltaitis, J. Šve
do “Piemenukų” melodiją! 
birmPylėmis atlieka moky
tojai R. Raudonikis ir P. 
Žvirblis.

Vilniaus Valstvbinio V. 
Kapsuko vardo uuniversite- 
to studentų dainų ir šokių' 
liaudies ansambliui suteik
tas Lietuvos TSR nusipel
niusio ansamblio garbės 
vardas.

baigs, bet darbininkai ne
skelbs streiko. Sąlygos 
streikui dabar nepalankios. 
Labai daug auto pramonės 
darbininkų vaikštnėja be 
darbo.

WASHINGTON.—Tym- 
sterių unijos vadovybė pa
skelbė, kad didžiosios Mont
gomery Ward kompanijos
darbininkai nubalsavo 
streikuoti. Tačiau streiko 
paskelbimui laikas nenusta
tytas. Derybos tarpe kom
panijos ir unijos neprivedė 
prie susitarimo. Darbinin
kams belieka viena išeitis:) 
streikuoti!

HAVERHILL, Mass. — 
čia baigėsi laikraščio “The 
Haverhill Gazette” raidžių 
rinkėjų streikas. Streikas 
tęsėsi net šešis mėnesius. 
Laikraštis nebuvo sulaiky
tas. Streikavo tik 35 darbi
ninkai. Jų vietas buvo už
ėmę neunijistai.

2 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., geg. (May) 23, 1958

Iš laiškų redakcijai
Gerbiamieji:

Mudu su Kristina lankė
me American Psychiatric 
Association suvažiavimą ir 
girdėjome kalbą prof. By
kovo iš Leningrado. Deta
lių nėra reikalo duoti, bet 
jo kalba buvo įdomi. Prof 
Bykovas yra malonus ir ga
bus žmogus.

Šį vakarą, geg. 16 d., iš- 
skrendame į Honolulu, Ha
waii, į kitą tos pačios orga
nizacijos suvažiavimą.

Rytą, kada profesorius 
kalbėjo, jau buvo paskelbta 
per radiją, kad trečias 
Sputnikas jau danguose.

Su pagarba,
Dr. J. Sfaneslow

P. S. Profesorius Kons
tantinas Bykovas yra virši
ninkas Pavlovo Instituto 
Leningrade. Jis sakė, kad 
didžiuma psychiatrų Sovie
tuose prisilaiko Pavlovo 
principų, ne Freudo.

Laiškas iš Lietuvos
Šį laišką gavo Philadeį-* 

phietis M. Toleikis. Spaus
diname tik visuomeninio tu
rinio iš laiško ištraukas.

Buvau apsirgusi “apendi
citu”, darė operaciją, Prie
kulės ligoninėj išgulėjau 5 
savaites... Išgydė, sugrįžau 
į namus; gydymas, vaistai, 
maistas,. priežiūra, viskas 
buvo teikiama nemokamai.

Dabar namuose gyvena
me vienu du, nors buvo še
ši vaikai. Vyresnysis sūnus 
dirba malūnininkystės dar
bus. Vyresnioji duktė gyve- 
sa ir dirba kolektyve. Jau
nesni du sūnūs baigė aukš
tuosius mokslus, dirba dės
tytojais aukštosiose mokyk
lose, iš jų jaunesnysis yra 
spbrtixxinkas' “rankininkas”, 
važinėja į varžybas po 
miestus, gal kada teks, ir 
jums pamatyti jį sportuo
jant. Jaunesnioji duktė d«r 
tebesimokina aukšt ojoje 
mokykloje pedagogikos tre
čiajame kurse (viso yra 5 
kursai). Jauniausias sūnus 
taip pat mokinasi aukštojo
je mokykloje chemijos 
mokslu 1-me kurse. Už 
mokslą nieko nereikia mo
kėti. Valdžia padeda, duoda 
stipendijas, bendrabučius ir 
t. pan.

Antanas, mano vyras, dir
ba valstybiniame žemės 
ūkyje, gauna piniginį atly
ginimą.

Pas mus Lietuvoje be
darbių nėra, visi turi dar
bus; kas tik nori dirbti, gali 
pragyventi.

Jus mylinti sesutė Adelija 
ir švogeris Antanu ji

ŠYPSENOS,
MIRĖ Iš MEILĖS

“Tu, mano brangioji,” 
maldavo prie jos meilinda- 
masis vaikinas, “jeigu tu 
už manęs netekėsi, aš nu
mirsiu !”

Ji jo nepaklausė, ir varg
šas mirė — 60 metų vėliau!

TAI BENT 
DAINININKAS

“Jie sako, kad dainavimas 
per radiją padėjo parduoti 
tūkstančius radijo imtuvų.”

“Nesistebiu,” sako kitas, 
“aš savo irgi pardaviau, 
išgirdęs jį dainuojant.”

Mokytojas:
— Petruk,nustok, tu per

daug kalbi.
Vaikas:

— Aš, tai tik niekis! Iš
girstum tu mano mamę, tai 
tada žinotai, kas gali kalne- 
ti! 'rįį



Apie žymius žmones
Rašo D. M. šolomskas

Jonas Susaninas
Didysis rusų kompozito

rius M. I. Glinka pirmąją 
savo operą sukūrė “Ivan 
Susanin” (Jonas Susani-j 
nas). Didelė dalis operų ir 
operečių sukurtos pasire
miant baladomis ir legen
domis. Bet opera “Ivan Su
sanin” yra paremta įvyku
siu gyvenime faktu. Buvo 
žmogus Jonas Susaninas, 
ir buvo jis nužudytas len
ku feodalu interventii. Iš
didi nga liaudies opera 
“Ivan Susanin,” įdomus 
yra ir Jono Susanino paau
kojimas gyvasties savo tau
tos reikalams.

Caristai kraipė 
istoriją

Caristinės Rusijos mokyk
lose būdavo mokiniai at
mintinai turėdavo išmokti 
Puškino, Rylevo ir kitų žy
mių^ poetų poemas apie Jo
ną Susaniną. Jono Susani
no pasielgimas dėstomas se
kamai:
< Lenkai, kurie buvo už- 

žinoję, kad Michailas Ro
manovas jau išrinktas Ru
sijos caru, norėjo jį užmuš
ti. Bet jie nežinojo, kaip 
greičiau nueiti į caro buvei
nę.

Kostromos srityje, netoli 
Domnino miestelio, Derev- 
niščių kaime lenkai užėjo 
pas Joną Susaniną ir prašė 
parodyti jiems kelią. Susa
ninas, žinodamas lenkų 
tikslus, apsiėmė juos nuves
ti. Jis nuvedė lenkų karių 
būrį į baisias balas, iš ku

rių jie neišsikrapštė. Len
kai, patyrę, kad Susaninas 
juos apgavo—jį vietoje su
kapojo kardais.

Istorijos tyrimas patvir
tino, kad patsai įvykis bu
vo. Bet Jonas Susaninas 
mirė ne carą Michailą gel
bėdamas, o gelbėdamas sa
vo tėvynę.

Faktai rodo, kad Michai
las Romanovas, kuris buvo 
išrinktas į caro vietą, prieš 
įvykį su Susaninu, buvo ir 
svečiavosi lenkų armijos da
liniuose, o vėliau gyveno 
saugiai už storų Ipatiejevo 
klioštoriaus sienų. Faktas 
yra, kad Susaninas žuvo 
1612 metais, keli mėnesiai 
pirmiau, kaip Michailas 
Romanovas buvo išrinktas į 
caro vietą.

Caristai s a_v o istorijos 
aiškinimą reme caro Mi
chailo Romanovo laišku, ku
rį jis 1619 metais parašė 
Jono Susanino žentui Bag
donui Sobininui, ir tarpe 
kitko sakė: “už tarnybą, 
kentėjimą 
uošvio.”

. . ._ mitriįu.”ir kraują jūsų nuver!stas ir
Maskvoje. Tada lenkų feo- 

Žinoma, caristiniai istori- dalai paruošė antrąjį “Lže- 
’ 1 '■ nes į dimitrijų,” bet šis neturėjo 

» tiek pasisekimo, kaip pir- 
Tada Lenkija susi-

kai galėjo ir suklysti, ] 
toje gadynėje viešp a t a v o 
žmonių tamsumas. Nemo-Įmasis.
kyti žmonės ne viską galėjo tarė su Švedija pulti Rusi- 
teisingai atpasakoti. Rusi-'ją ir didelius jos plotus at- 
jai apsigynus nuo užsienio plėšti.
užpuolimo, negreitai buvo] Sukilo rusų liaudis prieš 
kreipta dėmesys ir i Jono interventus. Priešakyje at- 
Susanino pasiaukojimą.1 sistojo kunigaikštis Jurgis 
Reikia žinoti ir tai, kad Dolgorukovas ir valstietis 
tais laikais carai nebuvo (Kuzma Mininas. Piasidė- 
tokie žmonių priešai, kaip jo ilgas ir sunkus karas — 
vėlesniu laiku.

Įdomu tas, kad vėlesnių ras.

laiktj caristai nau d o j o s i 
Puškino poema, kurį tie pa
tys caristai persekiojo, ir 
Rylevo poema, kurį caristai 
už 
re.

1825 m. sukilimą pako-

Tiesa apie Joną 
Susaniną

Tarybiniai istorikai pati
krino Jono Susanino mir
ties faktą. Pas Bagdono 
Sobinino gimines surastas 
caro Michailo Romanovo 
laiškas. Pasirodo, kad Jo
nas Susaninas gyveno, tu
rėjo dukterį Antonidę, kuri 
ištekėjo už Sobinino. Ope
ros pagrindo tiesa įrodyta.

Pradžioje 17-to amžiaus 
Rusijoje susidarė varžyti
nės dėl caro sosto. Nesutiki
mais naudojosi turkai, šve
dai, o ypatingai poniška 
Lenkija, kuri turėjo pagro
bus didelius Rusijos ir Uk- 

i rainos plotus. Lenkijos val
donams rūpėjo pilti aliėjų į 

gaisrą, kad 
daugiau apsilpninus Rusi
ja.

) 1605 metais Lenkijos ar
mija pasodino į Rusijos sos
tą išgalvotą caraitį “Lžedi- 

Po metų jis buvo 
• užmuštas

rusų tautos apsigynimo ka- 
Lenkų, švedų, o pie-

gos.i

Saulė didesniu ratu 
Pasisuko iš rytų. b
Tuoj pavasario keliais
Visos upės pasileis!
Skraido vėjas toks jaukus
Po kolūkinius laukus.
O laukų tų vidury,
Kaip varpelis, vyturys
Skamba virpa erdvėje . . .
Jau prasideda sėja.
Eisim žemėn bert' grūdų
Mes ne vienas ir ne du,
Mes — didžiausioji šeima, 
Džiaukis, žeme mylima!
Žeme, motin, būk sveika !
Žeme — duona ir taika!

va-
ir

al

tų dalyje puolė turkų jė- 
Rusijos liaudis mobi- 

izavosi ir kovojo. Gynėsi 
miestai, pilys, klioštoriai. 
Jungėsi rusų liaudies jėgos 
ir mušė priešo būrius.

1612 m. rusų jėgos, 
d o vystė j e Dolgorukovo 
Minino, sumušė lenkų 
mijos dalinius Maskvos sri
tyje, kuriems vadovavo het- 
manas Chotkevičius. Šiems 
lenkams skubėjo pagalbon 
lenkų kitas būrys iš šiaurės. 
Jis laike sniego pūgų pakly
do Šilovo kalnų srityje. Šis 
lenkų armijos dalinys ir 
pribuvo į Derevniščiną kai
mą, kur reikalavo Susano- 
vo, akd jis išvestų lenkus 
ant kelio į Maskvą.

Jonas Susaninas buvo pa
prastas valstietis, bet jis 
nusprendė pagelbėti savo 
tautai apsiginti nuo sveti
mųjų puolimo. Vieną naš
laitį pasiuntė į Maskvos da
linius su persergėjimu apie

Nebe kumečio daina
Mes prisėjome kviečių
Ligi marių pakraščių!
Prie upelių mėlynų
Mes prisėsimeJinų,
Mes prisėsime gražių
Sidabrinių avižų!
Kaisis, dygs, žaliuos ir augs 
Džiaugsmo žydinčio bus daug!
Nes ir vyšnios palangiuos
Baltos žydinčios linguos,
O nuo jų neatsiliks 
Ir senoji obelis,
Kaip jaunystėj, kaip kadais, 
Apsipils visa žiedais.

ne-

ve- 
bet

lenkų būrį, o patsai apsiė
mė juos išvesti į. tiesų Mask
vos kelią. Jis žilojo, kad 
eina mirties keliu, bet 
dvejojo.

Susaninas lenkų būrį 
dė ne Maskvos artyn, 
priešingai nuo jos vis tolyn. 
Pradžioje jis juos vedė 
Korba upelio pakraščiais, 
vėliau Šači kloniu ir nuve
dė į Isupovo miškus ir dide
les klampynes. Jie ėjo pir
myn, o sniego audra jų už
nugaryje užpustė visus pėd
sakus.

Juo toliau ėjo, tuo darė
si sunkiau, ėmė lenkų ark
liai skęsti neužšalamose ba
lose. Jų vadas suriko:

—Tu apgavai mus!
—Taip, iš šio miško ir 

raisto jums jau neišeiti 
linkui Maskvos kelio, — at
sakė Susaninas.

Pūga ūžė ir dangus su 
žeme maišėsi. Jie maldavo, 
prašė senelio iševsti juos iš

‘fMata

Antanas Miškinis

klampynės. Siūlė jam pini
gų, visokių turtų, bet senis 
laikėsi savo:

—Ne, jums nepasiekti 
Maskvos! Štai aš čia: už
muškite mane, bet jūs 
Maskvos nepamatysite.

Lenkai, įdūkę, kardais ji 
sukapojo. Bet ir patys iš 
girios ir klampynės neišsi
kasė. Jie ir jų arkliai žuvo. 
Po kelių dienų grupė me
džiotojų surado du lenkus 
pusgyvius, kurie papasako
jo apie jų būrio likimą.

Tarybiniai tyrinėtojai bu
vo suruošę ekspediciją į 
Isupovo miškus. Surado ke
letą lenkų ginklų ir arklių 
pasagų. Tokia istorija ir 
pagrindas Glinkos operai 
“Ivan Susanin.”

Pelenas. — Kan upė, Ki- 
angsi provincijoje, išsiliejo 
iš krantų. Vandens suvaldy
mui stojo darban 250,000 
laisvąnorių.

Arklys ir žmogus
Tarybų Sąjungoje* dar 

yra virš 15,000,000 arklių. 
Jungtinėse Valstijose ketu
ris kartus jų mažiau.

Tyrinėjant senovę, da
rant Europoje kasinėjimus, 
yra surasta greta žmonių 
ir arklių kaulų. Seniausi iš 
jų yra 15,000 metų. Iš užra
šų žinoma, kad prieš 5,000 

įmetu Babilijone žmonės jau 
naudojo arklių jėgą.

Išauklėti geras veisles 
pradėjo arabai, tai yra, apie 
prieš 1,500 metų. Ir dabar 
arabų arkliai yra gražūs, 
greiti, stiprūs.

“KINOKOMBAINAS”
Čekoslovakijoje sukurtas 

naujas aparatas, kuris au
tomatiškai išryškina, grūdi
na ir džiovina paprastas ir 
spalvotas kinofilmų juostas. 
Šio “kinokombaino” dėka 
dabar čekoslovakų kinostu- 
dijose per dieną pagamina
ma iki lOOJJOO metrų kino- 
juostų. Naudojant šį apara
tą pilnametražiniam kino- 
filmui pagaminti užtenka 
keleto valandų.

SPINDULIŲ DARBAS
Vis plačiau Tarybų Sąjun

goje pradėta išnaudoti sau
lės spindulių energija. Taš
kente dirba šaldytuvas, 
naudojantis saulės energiją 
ir per valandą pagaminan
tis 40 kg ledo.

KLAIDOS PATAISYMAS
Laisvėje iš gegužės 16 d., 

Įvairumuose, Straipsnelyje 
apie Andorą pasakyta: “Ji 
užima 191 ketvirtainiškos 
pėdos plotą...” Turėjo būti 
mylios.

MIKROMEGAS

Žiūrint pro mano akinius
Maskvos baletas

a Neseniai New Yorke bai- 
savo gastrolių seansą ru

sų šokėjų trupė, vadovauja
ma įžymaus choreo grafo 
Igoro Moiscjevo. Per tris 
savaites šita mišri 100-to 
asmenų organizacija džiu
gino tūkstančius newyor- 
kiečių savo liaudišku reper
tuaru. Jeigu ne visi minė
tojo didmiesčio gyventojai 
turėjo laimės šiuo stebėtinu 
spektakliu pasigrožėti, tai 
tik dėl to, kad daugiau žiū
rovų netilpo didžiulėje Met
ropolitan Operos salėje.

Be svyravimų tenka pri
pažinti, jog šokių srityje 
nei jokia kita tauta rusams 
negali prilygti! Nuo tau
rių estetinių niuansų iki 
viesuliško krescendo — jie 
yra tikri meistrai! Jie dar 
grįš New Yorkan birželio 

t mėnesį į didžiausiąją mies
to areną—Madison Square 
Gardeną.

Igoras Moisejevas šioje 
liaudies šokių srityje yra 
pionierius. Jisai pats, bai
gęs choreografo mokyklą, 
buvo gabus baleto solistas. 
Vėliau jis susidomėjo liau
dies šokiais, juos tyrė ir 
studijavo. Jis važinėjo po 
įvairias tarybines respubli
kas, stebėjo vietos ansamb
lių repertuarą, rinko savo 
trupei gabesniuosius daly
vius, juos lavino.

Buvo įsteigta speciali jų 
apmokymui mokykla, žalią 
medžiagą reikėjo apdirbti, 
ją nušlifuoti. Moisejevas 
nesitenkino vien paprastu 
liaudies šokių kopijavmu, 
mechanišku jų atkūrimu. 
Jisai atrinko būdingiausius 
jų bruožus, juos derino, to
bulino, ir visa to pasėka y fa 
^nacionalinė liaudies šokių 
sintezė, su profesionaliniu 

atspalviu. Taip stilizuotas 
šokis nevisuomet panašus 
savo detalėmis į originalų 
vienos ar kitos srities šokį, 
bet jis yra tipiškas naciona
linės kūrybos atstovas.

Baletmeisteris I g o ras 
Moisejevas savo repertuare 
turi apie 180 šokių, surink
tų iš tolimiausių Tarybų 
Sąjungos sričių. Ten yra 
atstovų iš Rusijos, Ukrai
nos, Moldavijos, Baltarusi
jos, Lenkijos, Lietuvos, Ka
relijos, Kaukazo, totorių, 
kazokų, jakutų, uzbekų, sa- 
mojedų ir kitų Europos, vi
durinės bei rytinės Azijos 
sričių.

Viešėdami pas mus, jie 
įsisavino ir čionykščių liau
dies šokių. Vieną jų, “Vir
ginia Reel,” jau šoko pasku
tinį vakarą N e w Y o r k e . 
Igoras Moisejevas dar jau
nas žmogus, bet jis jau spė
jo sukurti nazcją teatrinį 
žanrą, liaudies šokių reper
tuarą, už kurį jį visuomenė 
gerbia ir jo darbą vertina. 
Į šį repertuarą įeina “seno
sios Rusijos” ir moderniniai 
liaudies šokiai, kaip, pav., 
“Partizanai,” “Futbolas” ir 
kiti. Moisejevo trupė jau 
davė suvirs 3,000 koncertų.

Už šį malonumą ameri
kiečiai turėtu dėkoti senam 
newyorkieciui Sol Hnrokiti, 
kuris. yra pargabenęs iš 
Maskvos tokias įžymybes, 
kaip pianistą Emil Gilelsą, 
smuikininką Leonidą Koga
ną ir paskiausiai — Moise
jevo trupę. Sekamais me
tais jis numato “išrašyti” 
iš T. S-gos dar tris žymius 
artistus: dainininkę (mez
zo-sopraną) Zorą Doloucha- 
novą, pianistą Vladimirą 
Aškenazį, smuikininką Igo- 
rą Besrodnį ir didyjį (Bol- 
šoj) baletą.

Iš JAV mainais vyks į T.

S-gą koncertuoti 
jos Orkestras. Dabar ten 
gastroliuoja įžymusis Met
ropolitan Operos baritonas 
Leonardas Warren, o nese
niai iš ten grįžo tos pačios 
Metropolitan Operos daini
ninkai Jan Pierce, Blanche 
Thebom ir smuikininkas L 
Sternas. Toks menininkais 
apsikeitimas yfa naudingas 
T. S-gos ir mūsų šalies 
žmonėms. Kad minėtųjų 
kraštų politikieriai kartais 
ir apsibado špygomis, bet jų 
menininkai ir mokslininkai 
suranda bendrą kalbą!

Remiantis amerikiečių 
spaudos pranešimais, ru
sų 200-tų vyrų kariuomenės 
ansamblis dalyvauja su ne
paprastu pasisekimu Pa- 
saulinėj-e parodoje Briuse
lyje, Belgijoj. Savo trupėje 
jie turi chorą, balalaikų 
bei pučiamųjų instrumentų 
orkestrą ir 30-ties narių šo
kėjų ansamblį. Briuselio 
Palais des Sports ne mažes
nė už New Yorko Madison 
Square Gardena, kuriame 
telpa 25,000 žiūrovų. Ir ši 
milžiniška arena kas1 nakt 
būna pilna iki kraigo! Pub
likai patinka choras bei or
kestras, bet labjausiai visus 
žavi kariai-šokėjai! Tai vi
so ansamblio pažiba. Jais 
gėrisi ne tik belgai, bet ir 
jų svečiai kitataučiai, kurie 
gana skaitlingai lanko Pa
saulinę parodą.

Takais, takeliais...
Per “Laisvės” špaltas da

bar eina tarybinės Lietuvos 
rašytojos Eugenijos Taut- 
kaitės - Požėlienės memu
arai: — “Takais, takeliais į 
didį kelią.” Aš šį veikalą 
skaičiau knygos formoje ir 
jis man labai patiko. Ma
nau, jog jis patiks ir “Lais
vės” skaitytojams. Tai li

go kovų etapo užfiksuoti tuoneri metai (1939-1947)
atsiminimai, tai rekordai 
gyvenimo, surišto su daž
nais pavojais ir pasiaukoji- 

Filadelfi-1 mais, tai darbai, už kuriuos
ne vienas atidavė savo lais
vę ir net gyvybę . . . Dau-^ 
geliu požiūrių Eugenijos 
Tautkaitės nueitas kelias 
man primena Maksimo 
Gorkio “Motiną.” Tai tau
rios idealistės kelias,. kuriai 
buvo nebaisūs jokie pavo
jai, jokie vargai, jokie ken
tėjimai.

O betgi kaip žiauriai kar
tais likimas už tai atsimo
ka! Jis kerta atgalia ran
ka per veidą, išniekina visą 
praeities sunkų darbą ir nu
stumia į kančių prarają, iš 
kurios tik dvasios stipruo
liai išeina gyvi ir nesužalo
ti .. . Tokius neteisingo ir 
nepelnyto keršto smūgius 
teko išgyventi ir minėtųjų 
memuarų autorei. Apie sa
vo praeities iškentėtą nelai
mę ji sako:

“1937 m. baigiau Mask
vos literatūrinį institutą— 
literatūros prozos skyrių. 
Ir čia įvyko mano gyvenime 
didelė tragedija: niekšingų 
žmonių buvau apšmeižta ir 
todėl daug ir labai skau
džiai nukentėjau. Gyvenau 
penkerius metus Kazach
stane, dirbau įvairiausi 
darbą, bet, gerų žmonių pa
dedama, neatitrūkau ir nuo 
savo mylimos literatūros” 
(“Tarybiniai Lietuvos ra
šytojai,” p. 481).

Tokio pat “atpildo” buvo 
susilaukęs ir kitas rašyto
jas, ilgų metų kom. parti
jos pogrindžio veikėjas ir 
buvęs “Priekalo” redakto
rius B. Pranskus - Žalionis. 
Trumpoj savo autobiogra
fijoj jis sako:

“Deja, 1939 m. aš tapau 
Berijos smurto auka. Bu
vo nutrauktas ne tik visas 
mano darbas, bet dingo ir 
visi rankraščiai bei kita ar
chyvinė medžiaga . ■ t .

buvo išbraukti iš mano kū
rybinės biografijos. 1947 
m. grįžau į Tarybų Lietu
va . ..

“Pastaruoju metu man 
didžiausio džiaugsmo sutei
kia ir įkvepia jėgų darbui 
tai, kad aš vėl sugrįžau į 
brangiosios komunistų par
tijos gretas, kuriose idėjiš
kai aš jaučiausi esąs ir ta
da, kai neturėjau .partinio 
.bilieto kišenėje. Nuo pat 
pirmųjų savo sąmoningo 
gyvenimo žingsnių eidamas 
tuo keliu, kurį nurodo ko
munistų partija, tikiuosi ir 
prasidėjusią senatvę paskir
ti darbams, reikalingiems 
tarybinei liaudžiai.” (Ten 
pat, pp. 393 ir 396.)

Šiuo metu B. Pranskus 
yra vienas vadovaujančių 
tarybinės Lietuvos rašyto
ju-

Mėnuline ekskursija
Šiuo metu erdvės klausi

mu žmonės susidomėję lab- 
jau, nei kuo kitu. Jau stei
giama net specialios komisi
jos erdvės “trafikui” kont
roliuoti. Skriejančios eks- 
p e r i m e n tinęs raketos ir 
dirbtiniai žemės palydovai- 
kreipia į save akį ne tik 
mokslininkų, bet ir politikų 
bei karinių generolų. Vieni 
tai daro iš paprasto smalsu
mo, kiti moksliniais sumeti- 
m’ais, o dar kiti-—iš baimės. 
Kalbama jau net ir apie tai, 
būk neužilgo būsią galima 
žmogui raketų pagalba nu
skristi į mėnulį paviešėti!

Šiuo klausimu randame 
įdomų I. Adabaševo straips
nį mėnesiniame ž u r n ‘a 1 e 
“Mokslas ir gyvenimas,” ei
nančiame Vilniuje (1958 
m. nr. 1). Ten Adabaševas 
stato visai pertine n t i š k ą 
klausimą, būtent: . “Kaip 
atrodys astronautai? Ar 
galės jie ilgesnį laiką ke
liauti mėnulio paviršium?
Kokia bus pirmųjų žmonių 

Aš- apranga mėnulyje?”, etc.

Reikia atminti, kad ap
link mėnulį nėra atmos
feros, tokios, kaip apie mū
sų žemę. Dėl to saulės spin
duliai mėnuli pasiekia nesu
laikomi : dienos ten labai 
karštos, o naktys nepapras
tai šaltos. Taigi keliautojo 
apranga turėtų būti tokia, 
kuri jį saugotų nuo šalčio 
ir tuomi patim kartu nepri
leistų aštrių saulės spindu
lių. Be atmosferos žmogus 
negalėtų kvėpuoti, todėl 
jam, be maisto, dar reikėtų 
nešiotis suspausto, ar skys
to, oro baką savo kuprinėje. 
Jo batų padai turėtų būti 
prikalti vinių, nes mėnulio 
paviršius yra labai nelygus, 
slidus, kalnuotas ir duobė
tas, pilnas gilių griovių.

Žemėje yra 15-kos svarų 
kiekvienam kvadrati n i a m 
coliui atmosferos slėgimas, 
prie kurio žmogaus organiz- 
m’as yra prisitaikęs. Mėnu
lyje tokio slėgimo nėra, to
dėl jam būtų reikalingi 
kompensuojanti rūbai. Rū
bai dar turėtų būti tokie, 
kurie ne tik neeikvotų kūno 
šilumos, bet ir sugertų ga
ruojančią kūno drėgmę, jo iš
skyras; kad leistų laisvai 
odos porom kvėpuoti ir kad 
jie būtų poringi. Astronau
to ’aprangos medžiaga tu
rėtų būti lanksti ir šviesios 
spalvos, kuri atspindėtų vi
sus saulės spindulius, todėl 
žmogui maža kenkti] mėnu
lio temperatūros svyravi
mai. ,

Bene tik sunkiausiai būtų 
susitvarkyti su oro ir van
dens poreikiais. Vienai pa
rai suaugusiam žmogui rei
kia 10,800 litrų oro, kuris 
sveria 14.4 kilogramo (kilo
gramas—2.2 svaro). Taigi 
dešimčiai dienų kelionės 
žmogui reikėtų pasiimti su- 
virš 144 kilogr. oro. O kur 
dar jo maistas ir vanduo? 
Taigi susidarytų gana sun
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ki, veik nepanešama kupri
nė! Laimė tik, kad mėnu
lyje daiktai sveria šešis 
k'drtus mažiau, negu žemė
je. Bet vistiek tai būtų ne
patogi našta, su kuria bū
tų sunku keliauti. Laimei, 
čia astronautui galėtų pa
gelbėti mokslas — chemija 
ir fizika: galima būtų pri
versti cirkuliuoti aprangos 
viduje tą patį orą, valant 
jį nuo anglies dvideginio 
bei vandens garų ir pasto
viai papildant deguonies. 
Oro ir papildomo deguonies 
dešimčiai dienų reikėtų 
apytikriai 42 kilogr. Che
miniai apgryninant kūno 
drėgmę, galima būtų pasi
daryti geriamojo vandens. 
Aišku, reikėtų su savim ne
šiotis tam tikrą aparatūrą 
ir chemikalų.

Mėnulio keliautojui dar 
būtų pavojus ir iš krintan
čių kosminių meteoritų. 
Nors ir mažos mineralinės 
dalelytės, krisdamos dideliu 
greičiu, gali žmogų sužalo
ti. Tad jam tektų nuolatos 
dėvėti kietos medžiagos šal
mą, su organinio stiklo 
priešakiu. O apsisaugoji
mui nuo kosminių spindulių 
radiaciojs — dėvėti atitin
kamą apsiaustą bei piršti
nes. Kelią sau nakties me
tu astronautas galėtų ap
sišviesti elektriniu prožek
torium, o elektrai gauti — 
apsijuosęs nešioti savotišką 
patrontašą, sunkų diržą su 
baterijomis ir akumuliato
riais.

Taigi iš visa ko atrodo, 
kad mėnulį užkariauti ne
bus jau taip lengva, kaip 
daugeliui gali atrodyti. Vie
na, bus sunku jį pasiekti, 
pasiekus nusileisti, nusilei
dus jį tyrinėti, j’ame pagy
venti. O antra, dar sunkiau 
bus—atgal sugrįžti ir žemė
je nutūpti!
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LDS 13 Seimo Delegatams 
Komisijos Pranešimas

LDS 8-tos Apskrities Ko-Įsembly Room, 
mitetas ir Seimo Rengimo vai. vakare 
Komisija, po ilgų apsvars
tymų, nutarė paimti LDS 
13-tam Seimui vietą viešbu
tyje Fort Pitt, Penu Avė. 
ir 10th St., Pittsburgh, Pa. 
Tas nutarimas buvo pada
rytas pirmoj vietoj dėl pa- 
rankumo apsistojimui dele
gatams ir svečiams, atvyku
sioms į LDS seimą nes, tas 
viešbutis randasi arti gelž- 
kelio ir autobusų stočių; 
paranku iš tų vietų jį pa
siekti. Kambarių kaina: 
pavieniam a s m e n i u i su 
maudyne nuo $5.50 iki $7 
į dieną. Dėl dviejų asmenų 
kambariai su maudyne nuo 
$8.00 iki $9.00 į dieną. Ko
misija pataria seimo daly
viams apsistoti Fort Pitt 
viešbutyje dėl savo paran
kamo. Kambarius galima 
užsisakyti rašant tiesiai į 
viešbutį arba per komisiją, 
rašant antrašu: J. K. ^Ia-1 seimą toj programoj, ar pa- 
zukna, 1325 W. North Ave 
Pittsburgh 33, Pa. Jeigu ryti 
kurie delegatai norėtų su
sirasti apsistojimui 
pas privačius žmones 
rašykite šiuo antrašu: Mrs.1 
S. Korsok, 102 N. Euclid! 
Ave., Pittsburgh 2, Pa.

Šeiminė Programa
Pirmadienį, liepos 7 d., 

pirma LDS 13-to Seimo se-

Los Angeles, Calif.

♦

i

i

Kaip 6:30 
visi delegatai 

užprašomi atvykti į LDS 
142 kuopos namą, 3351 W. 
Carson St. Ten visi dele
gatai bus priimti ir maistu 
ir gėrimais bus pavaišinti 
veltui.

Antradienį, liepos 8 d., 
kaip 7 vai. vakare. įvyks 
šeiminis banketas Fort Pitt 
viešbutyje. Kaina $5.00 as
meniui. Bus ir programa 
iš kalbų ir dainų. Būtų 
gerai, kad delegatai ir sve
čiai iš anksto užsisakytų 
vietą bankete.

kaip 6:30 vai. vakare, dele
gatai užprašomi atvykti į 
LDS 160 kuopos namą, 
] 024 Beaver Ave. Čia visi 
dele g a tai bus pavaišinti 
valgiais ir gėrimais veltui.

Bus atspausdinta LDS 
13-to Seimo programa. Jei
gu kas norėtų pasveikinti

sigarsinti, tai gali tą pada- 
J. M'azuknai 

antrašu. 
5.00 iki

rašant 
viršuj pažymėtu 

nuovietą Kaina yra 
, tai $25.00.

LDS 8 Apskrities 
Komitetas ir 
Seimo Rengimo 
Komisija

Roma. — New Yorko 
vyskupas . F.

pa-
sija prasidės 10 vai. ryte, galbinis
Fort Pitt viešbutyje, As- Sheen matėsi su popiežiumi.

kart d.
pa

siais aplodismentais. Aidie- 
čiai savo roles atliko, gali
ma sakyti, taip gerai, kad 
geriau ir nereikia.

Lietuvos ūkininko rolę, 
pas kurį gimė minėtai ope
retei tema, drg. Bakšys at- 

| liko pagirtinai. Jo žmonelės

Iš susirinkimų
Gegužės 7-tos dienos va

kare Danų svetainėje įvyko 
susirinkimas, kuriame buvo 
aptarti dviejų draugysčių 
reikalai.

Narių susirinko pusėti
nai, tik su žemoku ūpu.

Pirmiausia svarstyta 
LDS 35-tos kuopos eiga. Iš 
raporto paaiškėjo,
Žalingas pergyveno nepavo
jingą operaciją ir pasek
mingai sveiksta namie. Li
gonių daugiau nesiranda, 
išskyrus apgailėtiną likimą 
draugo Povilo Pupio, o da
bar ir žmonos Julijos, kuri 
paskutiniu laiku taipgi pa
talpinta į tą pačią “poilsio” 
sanatoriją, — tai rūsti bui
ties staigmena.

Toliau sekė LDS centro 
Valdybos rinkimas; tačiau 
jokių apkalbėjimų apie kan
didatų tinkamumą, kas pa
prastai yra daroma, nebu
vo.

ir
Kuopa gerame stovyje 
nariais, ir finansiškai.

Pas i ba igu s L D S k uopos 
susirinkimui, prasidėjo net 
nuo gruodžio 1957 m. lauk
tas LLD 145-tos kuopos su
sirinkimas. Iš raporto pa
aiškėjo, kad visi nariai yra 
jau užsimokėję 
1958 m. Ižde 
$70.

Remiant ies
per spaudą d iskusijomis:

duokles už 
esama apie

einančiomis

Takais takeliais į didį keitę
(Tąsa)

Tokiu būdu į rudeni Kaune susikū
rė jau keturios komjaunimo kuopelės. 
Reikėjo sudaryti miesto komitetą. Buvo 
sušaukti visų kuopelių atstovai ir pra
vesta pirmoji Kauno miesto komjauni
mo konferencija, kurioje ir aš dalyva
vau, bet kokie ten buvo svarstomi klau
simai, tiksliai nebeatsimenu. Prisimenu , 
Juozo Greifenbergerio ir Tovkos Tverje 
ginčą dėl kasdieninio darbo jaunimo tar
pe. T. Tverje kalbėjo, kad svarbiausias 
uždavinys — šviesti jaunimą, kad tam
sūs ir neapsišvietę darbininkai negali 
sukelti revoliucijos, o Juozas Greifenber- 
geris tvirtino, kad reikia ne tik šviesti, 
bet, svarbiausia, žadinti mases į kovą 
prieš išnaudotojus. Jis teigė, kad, nenu- 
vertę kapitalistinės santvarkos, darbi
ninkai negalės išplėsti švietimo. Toje 
konferencijoje buvo išrinktas miesto 
komjaunimo komitetas. Jo sudėties ne
atsimenu, bet, rodos, jam priklausė Lio- 
va Šapira ir Manė Chodosaitė. Manei 
Chodosaitei dar buvo pavesta vadovauti 
darbininkų komjaunuoliu bendro lavini
mosi rateliui.

Po miesto komjaunimo konferencijos 
darbas paspartėjo. Imta ruoštis Kauno 
rajono komjaunimo konferencijai—jau 
buvo susikūrusios komjaunimo kuopelės 
Panemunėj, Vilijampolėj, Jonavoj ir k’t.

PIRMOJI MŪSŲ SPAUSTUVĖLĖ
Ypatingos reikšmės mūsų pogrindžio 

darbui turėjo spauda: darbo sąlygos bu
vo tokios, kad kartais tiktai per spaudą 
galėjome veikti platesnes darbo žmonių 
mases.

Vienas iš sunkiausių ir svarbiausių 
komjaunimo pogrindžio darbų buvo ne 
tik literatūros platinimas, bet ir jos ga
minimas. '
v. Pirmasis ir antrasis “Jaunojo komu
nisto” numeriai buvo spausdinti opalo- 
grafu. Tą opalografą iš Vokietijos at
gabeno Juozas Greifenbergeris. Jis pa
pasakojo, kaip naktį tempė ant nugaros 
tą mums taip brangų ir reikalingą įran
kį per Lietuvos-Vokieti jos sieną, kaip 
brido paskubom per upeli. Jam laimin
gai pavyko išsisukti nuo pasiemninkų. 
Mes labai džiaugėmės, įsigiję savo spaus
tuvėlę. Jai turėjome specialų butą Kau
ne, Valančiaus gatvėje (įėjimas buvo iš 
Rotušės aikštės). Ten specialiai apgy
vendinome Radą Vadisaitę. Opalografas

ir kiti spausdinimo įrankiai buvo laiko
mi uždaroje komodoje.

Prisimenu pirmąją darbo dieną. Iš 
pat ryto atėjome į tą butą: Juozas Grei
fenbergeris, Manė Chodosaitė, Rada Vi- 
disaitė ir aš. (Pagal konspiracijos tai
sykles šią vietą turėjo žinoti labai nedi
delis komjaunuolių būrelis. Retkarčiais, 
kai būdavo daug darbo, pasikviesdavome 
ką nors į talką.) Pirma mūsų darbo die
na buvo labai sunki: vis negalėjome iš
mokti elgtis su opalografu pagal duotą
sias instrukcijas, kurias Juozas labai 
atidžiai skaitė. Visi mėginimai iš pra
džių nedavė rezultatų. Juozas dirbo la
bai karštai, nusimetęs švarką ir atsirai- 
tęs marškinių rankoves. Prakaitas 
čiurkšlėmis tekėjo per jo įraudusį vei
dą, bet jis jokiu būdu nenorėjo pasiduoti. 
Kai pagaliau ant žvilgančio dangiškos 
spalvos akmens iškilo pirmosios raidės, 
visi labai nudžiugome ir lengvai atsi
kvėpėme. Minutę tylėjome, lyg bijoda
mi nubaidyti, prarasti žodžius “Jaunasis 
komunistas.” Pamačiau, kaip visų mano 
draugų veidus užpylė karštas raudonis. 
Juozas, kuris visą laiką buvo susilenkęs, 
staiga išsitiesė ir patenkintas sušuko:

—Yra, draugai, yra!
Taip mes pradėjome spausdinti kom

jaunimo sąjungos organą — “Jaunąjį 
komunistą, kuris ėjo lietuvių, rusų ir 
žydų kalbomis. Opalografas labai pa
lengvino mūsų darbą. Išmokus spaus
dinti, mums-pavyko pagaminti daug at
sišaukimų.

Pirmieji du “Jaunojo komunisto” nu
meriai išėjo 1920 m. rugpjūčio mėnesį. 
Tai buvo didelis laimėjimas, nes partijos 
spaustuvė dar nebuvo tinkamai įrengta 
ir labai užkrauta sAvo darbais. Vėliau, 
kai pavyko geriau įrengti partijos spaus
tuvę ir įgyti jau sukamų mašinų, mūsų 
“Jaunasis komunistas” buvo spausdina
mas “Spartako” spaustuvėje. Savo 
spaustuvėlėje tada gamindavome tiktai 
atsišaukimus ir kitus skubius dalykus.

Trečias ‘Jaunojo komunisto” numeris 
išėjo 1920 m. spalio trečią dieną. Jis bu
vo daug geresnis—jau nebe rašytinėmis 
raidėmis, o spausdintomis, be to, į jį 
mums pavyko sutalpinti daug daugiau 
medžiagos ir išleisti daugiau egzemplio
rių. Opalogr’afu dar buvome atspausdi
nę vienkartinį leidinį “Almanachą” ru
sų kalba, skirtą teoretiniams klausi
mams.

(Bus daugiau)
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abejones, neatsiliks klasikoj 
nuo paminėtųjų.

Toliau į pietus nuo cent
ro baigiamas gražus 10 
aukštų Valstijos darbda- 
vystės' įstaiga (State Em
ployment), o ant Adams ir 
Grand neseniai baigtas 8 
aukštų Apskrities pašalpos Burbienės rolę atliko Marė 
(County Welfare) pasta- Sukackienė, kuri pirmutinė 
tas. r

Girdėjau, kad yra stato
ma nauja pirmosios pagal
bos laboratorija (Receiving 
Hospital), taipgi ištaiginga 
(neteko patirti kur)).

Yra statoma ir privatiškų 
pastatų.' Paminėsiu vieną, 
baigiamą 12 aukštų milži
ną, ant kampo Hill ir 
Washington, užimantį taip
gi visą bloką. Tai rakandų 
sandėlis (Furniture Mart), 
ir daugelis kitų.

Stovint ant Hill ir Pir
mos, žiūrint į š i a u r ę iki 
Temple, į rytus iki Los An
geles gatv. — atsiveria lyg 
pasakiško Atlantis’o grožio 
savybių vaizdas. Ar šis 
vaizdas žavi, ar žavės taksų 
mokėtojus — tai kitas klau
simas. Bet jis suteiks dau
geliui darbo šiuo nedarbo 
metu.

Klaidos pataisymas
Prieš kiek laiko korespon

dencijoj, minint d-go C. Pe
čiulio amžių, pasitaikė ne
maloni klaida. Buvo pasa
kyta, kad jis 85 metų. Tu
rėjo būti 81 metų. Atsipra
šau d-gą Pečiulį.

Šakaliu Žemaitis

ar likviduoti Šviesą ir leis
ti tik knygas, ar priešingai, 
vienbalsiai nutarta panai
kinti Šviesą, o leisti tik 
knygas.

Taipgi nutarta paaukoti 
$10 iš iždo neužilgo įvyk
siančiam LLD suvažiavi
mui. Spėjant, kad už 1958 
m. bus išleista D-ro Kaš- 
kiaučiaus memuarai,
tiekta iniciatyva duoti cent
rui pasiūlymą 1959 metais 
išleisti Afrikos, ir Azijos 
tautų istoriją. Tai tautos, 
kurios, per šimtmečius pri
spaustos imperialistinės ko
lonizacijos, pradeda kilti; 
kai kurios jau iškilo j vie- 
š ą j į gyvenimą. Kadangi 
spaudoj dažnai tenka apie 
jas ir jų pastangas išsilais
vinti patėmyti, tad būtų 
įdomu apie jų praeitį žinoti.. 
Kai kurios, kiek galima 
spręsti iš trumpų spaudoj 
pranešimų, buvo pasieku
sios aukšto laipsnio civili
zaciją ir kultūrą.

Tačiau susirinkimas tuo 
nesidomėjo. Gal tai priklau
sė nuo tvarkos vedėjo, o gal 
nepraktiška1 turėti du susi
rinkimus vieną po kito — 
gal visa energija išeikvota 
nirmame susirinkime, nors 
ir pirmame nedaug jos bu
vo. I

Susirinkimus nutarta lai
kyti kas antrą mėnesį, pir
mo trečiadienio vakare, po 
LDS kuopos susirinkimo.

Los Angeles ir statyba
Prieš kiek laiko rašiau 

apie Los Angeles nedarbo 
paliestą bankrutuoj a n č i ą 
vertelgystę ir tuščias per 
ištisus blokus krautuves. 
Kitu gi žvilgsniu miestas 
dabinasi, ypač statyboje, 
valdiškais pastatais. Prieš sų žemę glamonėja, kaip

pasirodė scenoje ir šeimi
ninkės dainelę sudainavo la
bai gražiai. Burbos duktės 
Mariutės rolę puikiai atliko 
draugė Lukienė. Ir dainelę h
gražiai padainuoja ir dai
nuodama prisiartina prie 
bernelio taip arti, kad tas 
šelmis nutveria ją per vidu
rį ir taip meiliai bučiuoja 
iki uždanga nusileidžia...

Burbos augintinės naš
laitės rolę vaidino Irena Ja- 
nulienė. Ji našlaitėlės var
gingą buitį išryškino savo 
kalbelėmis ir gražiomis dai
nelėmis, kurios pravirkdė 
daugelį žiūrovų.

Ogi tas mūs J. Lukas, tai 
tikras scenos žvaigždė. Jis 
vaidino kaimo seniūno rolę. 
Ir atliko labai puikiai. Ir 
daug juoko padarė publikai.

O apie kitus, manau, pa
rašys draugas Šimaitis. Aš 
čia tik noriu priminti New 
Yorko apylinkės lietuviams* 
kad nepraleistų progos pa
matyti gražią operetę ir 
mūs garsius artistus su mu
ziku Jonu Dirvelių prieša
kyje. Tiktai tie pasilikite 
namie, kurie labai bijotės 
verkti arba labai gaila aša
rų.

dirbystemis, kurių daugelis 
išsikraustė į kitų valstijų 
centrus. Ant visados užsi
darė Fordo fabrikas, kuria-k 
me daug lietuvių dirbJ. 
Darbų mažai paliko. Taip 
atsitiko ir su Edgewater, 
kuris netoli nuo Cliffside. 
Ten irgi daug darbininkų 
dirbdavo. Todėl dabar čia 
daugelis be darbo paliko.’ O 
kur dirba, tai nepilną laiką.

Gyvuoja dar progresyvių 
LDS 115 kuopa ir LLD 77 

i kuopa. Pirmoji turi 24, o 
antroji 15 narių. Gauta 3 
nauji nariai. Dažnai turi
me narių duokles iškolek- 
tuoti.

Gegužės 9 d. buvo LDS 
115 - kuopos susirinkimas. 
Jame buvo Centro valdybos 
balsavimas, bet narių ma
žai dalyvavo. Taipgi buvo 
LLD 77 kuopos susirinki- 
mas. Nutarta dalyvauti 
LLD 2-ros apskrities kon
ferencijoje, gegužės 25 d., 
kuri įvyks Kultūriniame

■ Centre, Richmond Hill, N. 
Y. Delegatais apsiėmė J. 
Bakūrias ir K. Derenčius.

LDS kuopos susirinkime 
buvo kalbėta apie pasiunti
mą delegato į seimą, PittsrV 
burgh, Pa. Bet niekas ne£ 
apsiėmė, tai taip ir pasili
ko.

Nutarta laikyti LDS 115 
kuopos susirinkimą liepos 
11 d., penktadienį, 8 vai. 
vakare, pas J. B a k ū n ą, 
Cliff sidėje.

Susninkų Jurgis
Philadelphia, Pa.

BUS ŠAUNUS 
IŠVAŽIAVIMAS

Po ilgos ir žiaurios žie
mos vėl prašvito padangė ir 
atbudo gamta. Saulė šiltais 
spinduliais apgaubusi mū-

Cliffside, N. J.
APIE LIETUVIŲ 

VEIKIMĄ
Seniau čia buvo žymus 

lietuvių veikimas. Tada gy
veno daug lietuvių, o dabar 
liko labai mažai. Daugiau-V CVxVllOxxCvlO JJVVOX IJIVU OĮLA žuvinę ^awxiivaivjU| jxvvxj/ iukv a*a''''o v

keletą metų nugriovė rtaug motina savo kūdiki. Mes šia jie išmirė, daugelis iš- dotas.
semj pastatų tarpe Hill ir visi džiaugiamės dar kartą važiavo į kitas valstijas, o 
Los Angeles gatvių, į šiau-' sulaukę pavasarinio gamtos kiti niekur nedalyvauja.
rę nuo pirmos iki Temple' atbudimo .grožio, kuris’ Taip ir su fabrikais, iš- 
gatvės; i pietus gi iki ant- kiekvieno širdį ir sielą jau-' 
ros, ir dar griauna. Iš vai- dina.
džios pastatų pasiliko tik muose negalime matyti pil 
du senųjų: Teisių svetainė 
(Hall of Justice) ir Archy
vų svetainė (Hall of Re
cords).

Pirmiausias 1927 m. pa
kilo 27 aukštų garsioji 
Los, Angeles Miesto rotušė 
(City Hali), aplink kurią 
kiti kaip viščiukai aplink 
vištą, ir dideli moderniški 
“viščiukai.” Pašto raštinė 
(Post Office) 10 aukštų. 
Turtingas savybėmis 11-os 
aukštų Valstijos namas 
(State House). Nuošaliai į 
rytus, apie 1930 m. gigan
tiška Apskrities ligoninė 
(County H o s p i tai) 18-os 
aukštų, su 3,000 lovų. Su 
likusiais senais pastatais 
sudaro lyg atskirą miestu
ką, po kurio apačia eina 
tunelis ir kursuoja trans- 
portacija.

Neseniai tarp Main ir 
Los Angeles gatvių ant Pir
mos pastatyti: Sveikatin
gumo (Board of Health) 
pastatas ir Policijos stotis. 
Pirmas 7 ’aukštų, antras 8; 
abu ypatingai jaukios iš
vaizdos. Paskutinėmis die
nomis ant kampo Pirmos ir 
Broadway baigtas Apskri
ties teisių knygynas (Coun
ty Law Library). Pastatas 
neaukštas, bet žavėjančios 
išvaizdos.

Netoli, ant Pirmos ir Hill, 
baigiaam Teisių svetainė 
(Hall of Justice).. Tai gi- 
gantikas 10 'aukštų pasta
tas, ir garsus architektūrišr 
komis savybėmis.

Skersai, ant kito kampo į 
pietus pradėtas statyti ant
ras Valstijos pastatas. O 
trečias, kuris užims visą 
bloką, taipgi į pietus 'ant. 
Pirmos, tarp Sprihg ir gerai, patenkinančiai. Tatai 
Main-iki Antros gatvės, be parode pati publika gar-

Tačiau sėdėdami na-

nai visų pavasario gražiųjų 
veidų ir jaisiais gėrėtis.

Todėl LLD 10 kuopa ir 6 
apskritis nutarė bendrai 
suruošti išvažiavimą auto
busu i baltimoriečių ruo
šiamą pikniką birželio 1 d.. 
Tikietai jau pardavinėjami.

Neatsižvelgiant į tai, kad 
visi pragyvenimo reikme
nys vis dar kyla, taip kyla 
ir transporto kainos, išvy
kos komisija vis dar šiaip 
taip pajėgia padaryti tikie- 
tus senoviška pigia kaina— 
tik $3.50 į abu šonus!

Kas gi gali būti linksmes
nio, kai virš 40 grupė drau
gų ir draugių susėdę į au
tobusą važiuoja 100 mylių 
per laukus ir miškus, links
mai dainuodami, švilpauda
mi, ar besikalbėdami su se
niai matytais savo draugais 
ir pažįstamais...

Teko girdėti, kad ir šie
met i Philadelphiją atvyks 
iš kitų miestelių mūsų idė
jos draugų linksmai vykti 
bendrai su phialadelphie- 
čiais.

Autobusas išeis .9:30 vai. 
ryte nuo kampo 4th St. ir 
Girard Ąve. Sustos 10-tą 
vai. ant 2nd ir Pierce St. 
Viskas taip pat, kaip praė
jusiais metais.

Rengimo komisija

Operetė “Kada kaimas 
nemiega”

Gegužės 11-tą teko būti 
su choru Montello, Mass., 
kur mų£ų 
vaidine/ operetę “Kada kai
mas nemiega” Turiu pasa
kyti, kad vaidyba išėjo gana I ♦ 1 1 • v • • ZIN i •

Ldo choras' su-

Jau tūlas laikas atgal mi
rė Adomas Luimas, buvo 62 
metų amžiaus. Bet apie jį 
dar niekas neparašė. Visą 
savo gyvenimą buvo ‘‘Lais
vės” skaitytojas, gyveno 
Hackensack, N. J., o pasku
tiniais metais — pas savo 
brolį Little Ferry, N. J. 
Ten jis mirė, ten ir palai-

Velionis priklausė L D S 
115 kuopai. Lai jam būna 
lengva žemelė! G. S.

Lawrence-Methuen, Mass

Vasarinis

BANKETAS
Rengia Mapfc Parko Komitetas

įvyks Sekmadieni

irželio 1 June
Pradžia 2-rą vai. popiet

Maple Parke, Methuen, Mass.

Kviečiame visus atsilankyti i šį šaunų pokylį. 
Nariai ir svečiai ateikite visi. Kviečiame 

ir kitų kolonijų lietuvius.
' Maple Parko Komitetas

rrn ar
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Baltimore, Md. Pasilinksminimas

LAISVES PIKNIKAS
Rengia ALDLD 25 kp.

Su šaunia dainų programa, kurią atliks

Aido Choro Vyrų Kvartetas
iš New Yorko

Taipgi dalyvaus vietine finų (suomių) 
Merginų Grupe, dainuos ir šoks

Įvyks Sekmadienį

Birželio 1 June
Pradžia 11 vai. dieną Muzika nuo 3:30 iki 8:30 P. M.

Slovak National Home Park
6526 Holabird Avė.

Geras orkestras . Įžanga 75 c.



New Jersey naujienos
*‘Jau tik savaitė teliko iki 
draugiško išvažiavimo, ku
rį rengia LDS Trečioji Ap
skritis draugų C h u r 1 i ų 
ūkyje Pattenburg, N. J. To
ji diena šeštadienis, gegu
žės 31-ma, ir trijų dienų 
švenčių proga.

Šioje apylinkėje yra gra
žus skaičius lietuviu ūki
ninkų. Teisybė, jie vieni 
nuo kitų tolokai gyvena, 
bet turi karus ir-jiems leng
va pasiekti draugus Chur- 
lius. Šioje apylinkėje yra 
gražus skaičius “Laisvės” 
skaitytojų ir jie pirmą kar
tą turės progą suvažiavę 
bendrai praleisti laiką su 
suvvkusiais miestiečiais, v

Vykdami į sueigą, pasi
imkite sulenkiamąsias sėdy
nes. Dalykas tame, kad 
draugai Churliai dar jų 
daug neturi. Atvažiavę gra
žioje pievoje prie valgių ir 
pokalbių smagiai laiką pra
leisite. Ūkininkams bus ge
ra pažintis su atvykusiais 
miestiečiais, Miestiečiams 

pažintis su lietuviais ūki
ninkais. Kelrodį tėmykite 
skelbime.

Gaila, kad seniau atvyku
sių lietuvių sukurtos orga
nizacijos viena paskui kitą 
likviduojamos . Senau New- 
arko Palangos Juzės drau
gija ir Aušros draugija Eli- 
zabethporte buvo garsios ir 
nariais skaitlingos. Savo 
veikimu rodė pavyzdį ki
toms lietuvių kolonijoms, 
bet dabar užbaigė gyvenimo 
dienas. Pirmutinė d ą u g 
anksčiau. Aušros draugija 
su šių metų gegužės mėne
sio pirma diena nustojo gy
vavusi.

Naujai atvykę tuii lik 
i tuo pasidžiaugti, kad jie

K. Maziliauskas, “Lais-I susibūrė į seniau atvykusių 
vės” skaitytojas ir LDS na-Į lietuvių įkurtas svetaines, 
rys, iš Jersey City, pra-i namus, ir neapykantos ap
leido, kelias dienas ligoni-įimti išvijo progresyves or- 
nėje. Nelaimė įvyko mies-fganizacijas su parengimais, 
tavoje maudynėje, kuomet, (Bet jiems patiems nekaip 
nematant, užmynė ant mui- i sekasi, ir n-ekurios svetainės 
lo ir paslydo. Susižeidei sunkiai pasilaiko, 
lengvai, bet ‘visgi teko ap-; 
lankyti ligoninę. į

Nežinau, kiek bus delega
tu iš 
LDS

New Jersey valstijos 
13-tajame seime ir 

suvažiavime. Bet da- 
atrodo netaip geri, 
turėtų būti. Pavyz-

Ivkai 
kaip 
džiui, Jersey City LDS kuo
pos susirinkimas, šauktas 
atvirutėmis, neįvyko. Susi
rinko tik kuopos valdyba ir 
nebuvo galima delegato 
►rinkti.

Mano manymu, mūsų fi
nansų sekretoriai daro ge-

PITTSBURGH, PA
LDS 8-tos apskrities su

važiavimas buyo laikytas 
balandžio 27 d., 1958, Wil- 
merding’e, Pa. Suvažiavi
mas buvo skaitlingas ir 
gyvas, buvo daug pakeltų 
klausimų LDS reikalais, 
daugiausia buvo diskusuo- 
ta, kaip geriau pasitikus 
LDS seimą, kuris įvyks lie
pos 7-8-9. dd. Pittsburghe.

8-tos apskrities komite
tas ir šeiminė komisija' de
da visas pastangas, kad 
seimas būtų pasekmingas 
ir kad delegatai būtų tin
kamai priimti. LDS 142 ir 
160 kuopos net yra pasky- 
i’usios po vieną vakarą pri
ėmimui delegatų į savo na
mus su vaišėmis.

Į suvažiavimą negalėjo 
atvykti apskrities pirminin
kas drg. J. Mažeika iš prie
žasties ligos, tai suvažiavi
mą vedė E. Galore; vedė ge
rai, tvarkingai.

Nutarta pasiųsti simpa
tijos laiškus sergantiems ir 
mirusių giminėms, kurie 
priklauso LDS 8-toj apskri
ty j-

Nutarta sekantį suvažia
vimą laikyti LDS 160 kuo
pos name.

Po suvažiavimo (6 vai.) 
buvo surengta puiki vaka
rienė delegatams ir sve
čiams. ' Vakarienėje daly
vavo gražus skaičius asm*e-

Vakarienė tikrai bu
vo puikiai prirengta per 
Wilmerdingo moteris.

5 pusl.-Laisve (Liberty)-Renktad., geg. (May) 23, 1958

rai, vaikščiodami po narių 
namus, išrinkdami jų duok
les. Bet kuomet svarbiu rei
kalu šaukiamas susirinki
mas ir narys, žinąs, kad jis 
yra užsimokėjęs, susirinki
mų nelanko, tai labai blo
ga. Bet jeigu narys būtų 
nepasimokėjęs, tai gal į su
sirinkimą atsilankytų.

Beda tame, kad LDS ir

LDS kuopos deda visą vil
tį, kiek jie gaus paramos iš 
Apskrities komiteto.

Nesmagu, bet tenka pri
minti, kad mūsų gretoms 
retėjant, yra kita nelaimė. 
Buvę geri veikėjai, artinan- 
ties atsistatydinimui nuo 
darbo, įsigyja namelius to
lokai nuo 
Gyvendami 
neveikliais 
darbe.

Gi likę miestiečiai, norė
dami palaikyti organizaci
jas ir veikimą, žymiai ap
sisunkina. Negerai, I 
gal taip vyks ir toliau.

Pilietis

veikimo centrų, 
tolokai, tampa 

organizaciniame

kapi- 
šiais

Lietuvių Tautiškų 
nių apvaikščiojimas 
metais įvyksta gegužės 30 
d., 2 Vai. popiet. Jeigu pa
sitaikytų prastas-lietingas 
oras, bus perkelta į birželio 
l.d., tuo pačiu laiku.

L. T. kapinių komitetas 
kvi-ečia kiekvieną atsilanky
ti į kapines ir pagerbti sa
vo artimuosius ir draugus, 
kurie ilsisi amžinai LTK.

LDS 160 kuopa neteko 
dviejų narių

Balandžio 29 d. mirtis nu
kirto gyvybę Alenos Bogu- 
žienės - Gaigaliūtės. Alena 
dar jauna būdama atvyko į 
šią šalį, palikdama savo 
gimtinę Gaižiūnų kaimą 
(Linkuvos parapijos). Čia, 
Amberikoj, išgyveno arti 50 
metų. Nuo pat jaunystės 
dienų buvo laisvo nusista
tymo; dalyvavo ir prigulė
jo prie pažangiųjų draugi
jų, kaip LDS. Ilgus metus 
buvo nare LLD, bet per pas
kutinius metus buvo pasi
traukus iš LLD dėl 
klojimų...

Alena paliko vyrą 
mi-erą, sūnų Albiną 
šeimą. Gegužės 1 d. buvo 
palaidota Lietuvių Tautiš
kose kapinėse.

Ilsėkis ramiai po ilgų ir 
sunkių gyvenimo vargų!

perse-

Kazi- 
ir jo

Gegužes 4 d. mirė Vladas 
Sadauskas, kuris Pittsbur- 
ghe buvo gerai žinomas 
kaip senas biznierius, kuris

Lawrence, Mass.
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Moterų Piliečių Klubas 
turėjo Motinos Dienos pa
gerbimui parengimą. Daly
vavo gražus būrelis mote
rų. Senesnės motinos gavo 
dovanėles. Pagirtina, kad 
nepamiršta motinų. Taip ir 
reikia. Motinos turi daug 
vargo, kol užaugina vaikus.

450 darbininkų pas “pro
jekto” kontraktorių pasi
rengę eiti į streiką. Karpen- 
deriai (dailidės) reikalau
ja daugiau algos. Jie yra 
AFL-CIO unijos nariai. At
rodo, kad gal bus susitaiky-

Lawrence miestas gaus iš 
valdžios $728,567. Tai pini
gai sumokėti taksais už ga
zoliną, kuris buvo šiame 
mieste parduotas. Dalis jų 
tenka valstijai, o dalis mies
tui.

Andover gyventojai pro
testuoja prieš taksų kėlimą. 
Namų savininkai sako, kad 
dabar jau yra aukšti tak
sai, o juos vis dar kelia. Gi 
namų nuomuotojai reika
lauja rendas mažinti, ba ne
turi iš ko mokėti, ypatingai 
bedarbiai.

Nedarbas gimdo vagystes 
ir plėšimus. Vienas darbi
ninkas, netekdamas darbo, 
turėjo du vaikus, moterį, o 
pinigų tik 50 centų, tad lei
dosi “kaip nors gauti pini
gų”. Suprantama, toks pa
sielgimas negeras. Tokių 
žmonių pareiga reikalauti 
iš miesto valdžios pagalbos.

Lawrence demokra t a i 
ruošiasi rudeniniams rinki
mams, kad laimėti prieš re- 
publikonus. Jie šaukia susi
rinkimą Andoveryje.

Ilgametis krautuvininkas 
| Mohican jau išeina iš biz- 

b e t .nio. Jis padarė pareiškimą, 
kad pirkdamas reikmenis 
turi mokėti dideles kainas, 
o brangiai negali parduoti, 
nes žmonės neturį pinigų. 
Vieni mažai uždirba, kiti 
visai nedirba. Todėl ir turi 
išeiti iš biznio.

S. Penkauskas

Harrison, N. J.
PADĖKOS ŽODIS

Dėkavoju visems drau
gams ir draugėms, kurie 
mane aplankė ligoninėje. 
Beveik visi LLD kp. nariai 
mane aplankė, o kaip kurie 
net po kelis kartus. Taipgi 
nemažai gavau ir laiškelių 
nuo LLD 136 kp. narių.

Visų neminėsiu, taupyda
mas laikraštyje, vietą. K. B. 
Depsas iš Mastic Beach, N. kata visai pablogėjo. 
Y.; O. ir V. Žilinskai iš'Ply
mouth, Pa.; A. S. Matuliai 
iš Jersey City, M. Pakštienė 
ir M. Žolynas prisiuntė nuo
širdžius linkėjimus.

Mieli draugai ir draugės, 
labai širdingai esu jums vi
siems dėkingas už atlanky- 
mą, laiškelius ir linkėjimus! 
Dabar esu namie, bet silp
nas. Dar turėsiu grįžti į 
ligoninę sveikatom patikri
nimui.

J. Marcinkevičius

užlaikė valgių ir gėrimų už
eigą. Prieš pietus mirė ve
lionio moteris. Vladas per 
paskutinius kelerius metus 
buvo sveikatoje nupuolęs. 
Buvo narys LDS 160 kuo
pos ir keleto amerikoniškų 
draugijų. Paliko sūnų An
driejų su šeima ir daug gi
minių. Su bažnytinėmis ap
eigomis buvo palaidotas ge
gužės 9 dieną šv. Kazimie
ro kapinėse. V.

Gibbstown, N. J
Mirė Antanas Palilonis
Gegužės 12-tos dienos ry

tą, po dusinančios plaučių 
uždegimo ligos, 81-mus me
tus pergyvenęs, išsiskyrė iš 
mūsų tarpo Antanas Pali- 
lonis.

Antanas Palilonis buvo 
kilęs iš Panevėžio apylin
kės, Medikonių kaimo, iš 
mažažemių šeimos. Augęs 
tarp dviejų brolių ir vienos 
seselės. Iš tos pat apylin
kės yra kilusi ir velionio gy
venimo sankeleivė, Onutė 
Žvirblaitė.

Gegužės 14-tą d., prieš iš
lydint iš Pettit šermeninės 
į krematoriją, draugas A. 
J. Bekampis pasakė tinka
mą, palydovams paruoštą 
prakalbėlę.
krematorijoj tarė kelis žo
džius ir šios korespondenci
jos autorius, baigdamas ku
rio tai poeto žodžiais:

Tavo darbų jau atsiektas siekis... 
Atminčiai palieka

tik darbai ir pelenai... 
Ilsėkis, Antanai, ilsėkis,
Garbingą kelionę atlikai.

Kaip visose lietuviškose 
laidotuvėse, taip ir šiose

Chelton Hills

Tačiau, Antanui artinan- 
ties prie 80 metų savo am
žiaus, nusilpo ne tik regėji
mas, o ir galvosenos veik
mė: pradėjo keltis iš lovos 

prisilaikyta lietuviškų tra- ir bėgti į mitingą. Išvežus 
dicijų, — palydovai užpra- į ligoninę, kaip motina, taip 
syti ant pietų, širdingai!ir sūnūs ir dukterys pasi- 
priimti ir pavaišinti. Daly-1 keisdami budėjo prie 
vavo Antano ir Onutės gi
minės ir iš Binghamton, N. 
Y. —Juozas Žvirblis, Gas
paras Kuokala, Mariutė 
Kazlauskienė (buvusiIk Cl /j 1 CV ll 0 l\ l Ų 11 U l MIA > LlrjJ. i ~ . • •

Žvirblienė) ir Nastutė Idi- KauPsime gyvenimui, 
kaitienė.

SCOTLAND, CONN. 
! MIRĖ A. TARVYDIS
i Po trumpos ir sunkios li- 

Gegužes 10 d. Mirė Mari- g0S gegužės 5 d. mirė An- 
jona_ Bujauskienė (Kuzmic- tanas Tarvydis. Paliko di- 
kaitė). Ji ilgai ir sunkiai deliame nuliūdime 
sirgo. Gimusi Shenandoah Katrina, jaunutę 
mieste, bet pirm Pirmojo Marcelę, sūnų ■ 
karo buvo išvežta į Lietuvą, marčią Mary, anūkę Paulą, 

broliui taipgi pusbrolį, kuris,

Shenandoah, Pa.
Mirė M. Bujauskiene

Pasidarbavus jos I 
Stasiui vėl atvažiavo į Ame-

Buvo labai linksmo būdo, 
mylęjo dailę, turėjo gražų 
ir malonų balsą. Kuomet 
mūsų mieste gyvavo choras, 
Marytė visada buvo jo narė. 
Ji dainuodavo ir solo, Velio
nė mylėdavo vaidinti ir nuo-, 
latos dirbdavo laike paren
gimų.

Tenka pasakyti, kad jos 
gyvenimo kelias nebuvo ro
žėmis klotas. Dar jauna bū
dama vedė su Broniumi Bu- 
jausku. Teko pergyventi 
daug debesiuotų ‘dienų. 
Prieš keletą metų įsigijo 
karčiamą. Bet pradėjo jai 
sveikata netarnauti. Dakta
rų buvo patarta pasitraukti 
iš tokio biznio, nes jis dar 
daugiau kenkė jos sveika
tai. Bet neturėdama kitos 
išeities, vargo ten, kol svei-

Ji buvo daugelyje, skir
tingų ligoninių, bet jau ne
galėjo pataisyti sveikatos. 
Ji norėjo gyventi, kovojo 
prieš mirtį iki paskutinės 
valandos. Ji mirė nuo vėžio 
ligos, sulaukus tik 46 metų 
amžiaus.

Paliko motiną Lietuvoje, 
dvi dukteris, vyrą, du bro
lius — Stasį ir Antaną. Sta
sys. gyvena 
o Antants 
Pa. Paliko 
pažįstamų.

Velionė
LDS 34 kp. Jos karstą dabi
no daug gėlių vainikų ir į 
kapus lydėjo labai skaitlin
gai. Palaidota gegužės 14 d. 
laisvai, Kalvarijos Kalno 
kapinėse.

Ilsėkis, Maryte, amžinai 
jau užbaigus savo vargingą 
kelią! Lai būna visiems jos 
artimiems užuojauta!

Kalniete

Cleveland, Ohio,
— Girardville, 

daug draugų ir

priklausė prie

Savu laiku velionis Anta
nas, gyvendamas Bingham- 
tone, atsidavusiai dalyvavo 
progresyviame to miesto 
lietuvių judėjime. Gi pir
mojo karo metu su visa šei
ma persikėlė gyventi ant 
mažos f a r m u k ė s netoli 
Gibbstown, N. J. čia ir iš
gyveno iki mirtis užspaudė 
akis...

Čia gyvendamas prigulė
jo prie Literatūros Drau
gijos vietinės kuopelės, 
skaitė Laisvę ir darbavosi 
pagal savo išgalę. Antanui 
prigelbstint, kuomet šios 
apylinkės miesteliuose ra
dosi pusėtinas skaičius lie
tuvių, mes surengėme dve
jas prakalbas, kelis paren- 
gimėlius ir porą piknikų.

Čia gyvendami Paliloniai 
išauklėjo ir išmokslino pa
doriais šios šalies piliečiais 
3 sūnus ir dvi dukteris. 
Mirdamas paliko net 12-ką

tėvo 
lovos iki mirtis jį užmigdė 
ant visados.

Ilsėkis, Antanai... O mes, 
nusišluostę ašaras, susi-

Senas Vincas

žmoną 
dukrelę 

sūnų Edvardą,

tur 
būt, gyvena Philadelphijo- 
je.

Antanas Tarvydis buvo 
68 metų. Iš Lietuvos paėjo 
iš Puzonų kaimo, Rokiškio ; 
valsčiaus. Į -Ameriką atva-1 
žiavo dar jaunas būdamas 
Ir čia išgyveno apie 46 me
tus. Ilgai gyveno Easton, 
Pa; vėliau Brooklyne, N. Y., 
o per pastaruosius 10 metų 
čia, turėjo savo ūkį netoli 
Scotlando.

Velionis buvo gero būdo 
žmogus, laisvų pažiūrų, il
gametis Laisvės skaityto
jas ir LDS narys. Palaido
tas su bažnytinėmis apeigo
mis, šv. Juozapo kapinėse.

Velionis turėjo daug 
draugų ir pažįstamų, jie jį 
palydėjo labai skaitlingai 
50-imis automobilių, kad 
jam atidavus paskutinę pa
garbą. Visi nuo kapų buvo 
pakviesti į jo gyvenimo vie
tą ir atitinkamai pavaišin
ti.

Lai Antanui būna lengva 
žemelė ilsėtis, o jo šeimai 
reiškiu užuojautą!

J. W. Thamson

DABAR LAIKAS SIŲSTI DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS
Pralinksminkite savo gimines, pasiųsdami dovanų, dabar, kad gautų šventėms. Pasinaudo- 

kite proga ir patarnavimu patikimos firmos, kuri tuojau kreips dėmesį—

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

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

Mes esame gavę nuo Intourist iš Maskvos oficialų leidimą siųsti pakus tiesiai į visas USSR respublikas.
JŪS GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS \

Pristatymas garantuotas. Kiekvienas pakas yra apdraustas. Mes turime neribotą įvairybę gaminių.
Siuntėjas gaus kvitą nuo JAV pašto, taipgi asmenišką pasirašymą nuo asmens, kuris priėmė paketą. 

Paka: gali būti asmeniškai pristatomi arba atsiunčiami aer paštą.
Atdara kasdien nuo 9 A.M. iki 6 P.M. Sekmadieniais iki 4 P.M. Mūsų klientų 

patogumui skyriai yra atidaryti sekamose vietose:
632 W. Girard Ave.
Philadelphia 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

900 Literary JRoad 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

116 E. 7 Street, New York, N. Y.

Cleveland, Ohio
Birželio 10-ą įvyks 

kas nepaprasto
Čia atvyksta Moisejevo 

baletas iš Maskvos. Tai bus 
Clevelandui staigmena, ne
tikėtumas, kurį rengia Cle- 
velando Operos Draugija, 
Arenoje 3717 Euclid Ave., 
birželio (June) 10-ą d., 8-ą 
valandą vakare.

Norintiems pamatyti šį 
baletą, patartina bilietus 
įsigyti iš anksto, nes Cleve- 
lande ir jo apylinkėje susi- 
žingeidavusių Tarybų Są
jungos šokėjais bus daug. 
Nors Arena yra didelė, tu
rinti 10,000 kėdžių, bet Cle- 
velande perstatymas bus tik 
vieną vakarą. Tikietus ga
lima pasipirkti Burrows 
krautuvėje, 419 Euclid 
Ave. ir nekuriose kitose 
krautuvėse. Rep.

Brockton, Mass.
Gegužės 11 d. Lietuvių 

Tautiško Namo Svetainėje 
Aido choras iš Worcester 
suvaidino operetę “Kada 
kai'mas nemiega”. Vaidino 
Dirvelio vadovystėje.

Parengimas gerai pavy
ko. Publikos buvo iš visos 
apylinkės, kaip tai: Bosto
no, Norwoodo, Stough tono, 
Bridgewaterio ir skaitlin
gai vietinės. Aido Chore yra 
gerų solistų, kaip iš senimo, 
taip ir jaunimo. Vaidin-' 
tojai buvo gerai išsilavinę. 
Steičius buvo tinkamai pa
rėdytas, ir jie tinkama pa
rodė, kada kaimas nemiega. 
Publika buvo užganėdinta.

Pabaigus vaidinti, pirmi
ninkas publikos klausė : ar 
verta jiems važiuoti į Rich
mond Hill, N. Y., vaidinti? 
Visi rankų plojimu palinkė
jo Aido Chorui laimingos 
kelionės.

Jau prasidės ir piknikai 
Lietuvių Tautiško Namo 
Parke, ant Keswick Rd., 
Montelloje. Pirmasis pikni
kas bus gegužės 30 d. ir bir
želio 1 d. Jį rengia Lietuvių 
Tautiško Namo Draugovė.

Antras piknikas įvyks 
birželio 8 d. Jį rengia Vyrų 
grupė. Piknikuose bus mu

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, skaitysi ne
atsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos visai žmoniška kai
na .. . kurios eina ir j Lietuvą ir ta pačia kaina—tik 5 doleriai 
jž visas 4 knygas! (Kurie siųsite j Lietuvą, atsiųskite mums 
adresą.)

SAUL.ES RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mane, nes myli, o 
nemylėti negali, kadą mane skaitai. 311 puslapių. Kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogoje gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir 
druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina $$.00.

ŠIRDIES ROMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi širdies rū
muose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi. 449 psl., kaina 
$4.00.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik 
mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, 
vargu, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautini išlikimą. 652 pusi., 
kieti viršeliai, kaina tik $3.001

VISOS 4 KNYGOS TIK UŽ $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, ar 3 
knygų, tai už 1 tik $2.00, už 3 tik $4.00. Persiuntimo kaštus ap
mokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, 111.

ISSSSS^SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS^SSSSSSS^

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

Phone: YU. 2-0880. 332 Fillmore Ave., Buffalo 0, N. Y. MOhawk 2874.

zikos ir 'dainų. Parkas yra 
gražus ir pasipuošęs gra
žiais žolynais. Kvepia pusių 
oras. Paukščiai čiulba.

•

“Laisvėje” gegužės 13 d., 
kur tilpo mano korespon
dencija, yra pasakyta, kad 
gavau “Lietuvių Dabartinės 
Kalbos Žodyną” iš Lietuvos, 
nuo mano brolio dukters iš 
Jotiškių kaimo, šaulių rajo
no. Turėjo būti iš ŠAKIŲ 
rajono.

G. Shimaitis

PERKA PREZIDENTUI 
LĖKTUVUS

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė nu
tarė pirkti tris naujus “jetu 
“Boeing 707” lėktuvus. 
Kiekvienas jų kainuos po 
<$5,000,000. Jie perkami pre
zidento ir jo artimųjų 
skraidymui

NAMŲ SAVININKAMS
Pentiname namus iš lauko ii 
vidaus; apkalame šingeliais: 
sutaisome pi'jazus ir dengia
me bei taisome stogus.

Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576

GLOBE
PARCEL SERVICE, INC.

39 Raymond Plaza W.
Cor. Market Street

Newark, N. J.
(Mūsų firma yra 

prieš Pennsylvania stGtj)
Telefonas: MI. 2-5334

Mes siunčiame siuntinius i visas 
Sovietų Sąjungos Respublikas.

• Greitas patarnavimas
• Prieinamos kainos
• Siuntėjai gauna pašto kvitas 

ir pranešimą su priėmėjo pa-
. J’au
• Specialiai kreipiame dėmėsi į 

visus siuntinius, prisiųstus j 
ofisą dėl išsiuntinio, iškaitant 
ir tuos, kurie gaunami iš kitų 
miestų.

• Siuntiniai, oro paštu siunčia
mi, tuojau pasiunčiami.

• Jūs galite gauti visokių daik
tų, reikalingų pasiuntimui, mū

sų ofise.
Ofisas atdaras kas dieną, iškai

tant šeštadienius ir sekmadienius, 
nuo 9.00 A. M. iki 5:00 P. M.

y ’*

SAUL.ES


ES DIDYSIS NEW YORKAS
Sveikiname visą Laisvės 

štabą ir linkime jums ener
gijos darbuotis. Čia yra la
bai gražu, Šilta, ir labai 
gražiai viskas atrodo.

Mes čia esame tekstilie- 
čių unijos reikalais ir būsi
me šešias dienas. Tekstilie- 
čių unijos suvažiavime da
lyvauja 1,258 delegatai iš 
visų Jungtinių Valstijų ir 
Kanados. Tik neteko suži
noti, ar yra daugiau lietu-

• vių delegatų. Linkime viso 
gero!

M. ir W. Vilkauskai

Kviečiame pietauti 
Auditorijoje

Šį sekmadienį tikimės 
Liberty Auditorijoje labai 
daug svečių iš kelių valsti
jų ir iš daugelio miestų. 
Svečiai iš toliau visuomet 
atvyksta angsti. Auditorijos 
restaurane šį kartą būsime 
gerai pasiruošę aptarnauti 
visus karštais lietuviškais 
pietumis.

Kviečiame ir brooklyme- 
čius čia pietauti ir su sve
čiais susitikti.

Jau užsakyta gausa švie
žios mėsos dešroms. Jas ga
mins mūsų geriausi eksper
tai. Turėsime kopūstų sriu
bos, daržovių, lietuviškos 
juodos duonos, pyrago ir ki
tų geriems pietums tinkamų 
priedų. Lauksime.

L. And. Direktoriai

kuriu v

Bėgliai vengrai 
surado lygius

Vengrai bėgliai,
daug į mūsų šalį po li956 m. 
kontr-revoliucinio išstojimo 
prigužėjo, yra mandrūs. 
Mat, jiems pataikauja ne
mažai viršininkų ir fabri
kantų. Bendrai juos vadina 

/ “kovotojais už laisvę”.
Bet jau ne kartą jie pasi

rodė labai nekultūriškai. 
’ Tokiais atsitikimais komer

cinė spauda kaltina “komu
nistus”. būk jie atvykę kar
tu su 
vę”.

Du 
Piter
John Pelle, 24 metu, Bronk- 
so dalyje turėjo reikalo ’ su 
trimis jaunais ame r i k i e- 
čiais. Amerikiečiai yra L. 
Fuchs, Charles Conlin ir J. 
Lemero, po 18 metų.

“kovotoiais.. už lais-

tokie “kovotojai”, 
Vince, 27 metų, ir

Norfolk, Va. — Manev
ruose dalyvauja dvidešimt 
vienas, karinis laivas.

Lawrence, Mass.
LLD 37 kuopos susirinki

mas įvyks sekmadienį, geg. 
25 d., 2 vai. po pietų. Visi 
nariai būkite, nes turime 
svarbių reikalų aptarimui. 
Ateina apskričių piknikas, 
reikia darbininkų. Taipgi 
yra kitų klausimų, kuriuos 
būtinai turėsime apkalbėti. 
Taipgi gali dalyvauti ir 
LDS nariai.

Būkite visi! Komitetas

ARROW PARK, INC.
Visus kviečia Arrow Park, Inc. 

(buvusi Arrow Farm) 
dalyvauti Dekoracijų Dienoje.

GEGUŽĖS 30 MAY
ŠOKIAI,

Penktadienį ir šeštadienį 
Plaukiojimai valtimis 

ir žuvų gaudymas.
Bus Skanių Valgių.

ARROW PARK, INC., išnuo
moja vasarai kambarius ištisoms 
savaitėms ar savaitgaliams, pa
gal jūsų pasirinkimą. Užsisaky
kite vietas laiškais ar telefonu. 
Tel. Monroe, N. Y. STory 8-7721.
Adresas: ARROW PARK, INC., 
P. O. BOX 465, MONROE, N. Y.

Iš Aido Choro pamokų Matykite: “Kada
ir veiklos

Gegužės 16 d. aidiečiai, 
nors ne visi, susirinko ir ge
rai pasimokino. Mūsų mo
kytoja M. Stensler turėjo 
daug energijos, visą valan
dą be pertraukos mus mo
kino.

Na, štai ir pertraukti. Jo
nas Grybas, choro pirminin
kas, taria žodį. Jis sako: 
Nusiraminkite, bus rapor
tas iš choro koncerto, kuris 
buvo gegužės 4 d. Buvo pil
nas raportas, kuris parodė, 
jogei koncertas puikiai pa
vyko, chorui liko gražios 
paramos tęsti meninį darbą 
pirmyn. Mes, chorieciai, 
džiaugiamės atlikę gražų 
darbą ir gavę finansinės 
paramos.

Šiam parengimui mes 
ruošėmės per visą žiemą.
Sunkiai stumėjome pradėtą peme^tos, puodai ant pe-
darbą, kuris davė gausingų 
vaisių. ■’Būtų labai gražus 
dalykas, jeigu kas ir kur 
galėtų kolonijose surengti 
tą gražų parengimą ir pa
kviestų mūsų Aidą suvai
dinti ištrauką iš Kornevilio 
varpų, su kitais pridėčkais.

Gražiai chorą apdovanojo 
aukomis: J. Gasiūnas, Vik
torija Balkus, J. Tilvikas iš; 
Easton, Pa., Jonas Jr., F. ir 
O. černevičiai, J. ir M. Kal
vaičiai, W. Kūlikas, Ch. 
Anskis, Jonas Va’gin ir 
Baltrėnas.

Mūsų choras turi nuola
tinių rėmėjų, kurie nepa
miršta Aido niekados. -Jie 
savo širdyje turi dainos, 
meno meilę. Dabar aš gal
voju, kas reikia daryti su 
tais gerais ir nuoširdžiais 
draugais, kaip jiems choras 
galėtų kuo nors atsimokėti. 
Gal būt užteks to, kad 
jiems mes padainuosime, 
kur tik juos rasime ir patys 
būsime. Aido Choras vi
siems labai dėkoja už para
ma.

Taip pat choras širdingai 
dėkoja vis’ems dalyvavu
siems vaidinime. Jais yra: 
Nellie Ventienė, Suzanna 
Kazokytė, Jonas Lazaus
kas, Povilas Rainys, Volte
ris Brazauskas, Nastė Buk- 
nienė, Elena Brazauskienė, 
Ona Kazlauskienė, Amelia 
Yuskevich, Irene Babars- 
kaitė.

Aido Choras taria širdin
gą ačių ir visiems kitiems, 
kurie prisidėjo scenos tvar- 
kvme, bil’etų skleidime ir 
kitkuo prie šio sėkmingo 
pareųgimo. Labai didelis dė
kui mūsų choro mokytojai 
Mildred Stensler. kuri tiek 
daug energijos įdėjo.

Aido Choras nutarė su
rengti išvažiavimą, rodos, 
birželio mėn. pabaigoje. Iš
važiavimas bus toks: visi 
susidės po du dolerius dėl 
maisto ir kitų reikmenų. 
Galės dalyvauti ir visi kiti, 
kurie tik panorės kūrtu su 
choru pasilinksminti gra
žioje vietoje, gražiame so
de. Kurie norėsite su mu
mis dalyvauti, užsiregist
ruokite pas choriečius. Išva
žiavimas bus New Jersey.

Vėliau tėmykite praneši
mus.

Choro Korespondentais

ATVYKO JAUNI 
TARYBINIAI 

REDAKTORIAI
Į New Yorką atvyko 

rybiniai jaunikio redakto
riai. Jie redaguoja kolegijų 
laikraštukus. Juos užkvie
tė Amerikos Nacionalė Stu
dentų Sąjunga.

])O-

kaimas nemiega”
Gegužės 25 d., 3 vai. 

piet, Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hill., N. Y., Wor
cesterio Aido Choras šį vei
kalą. suvaidins.

Prieš keletą metų Naujo
je Anglijoje buvo suvaidin
ta operetė 
nemiega.”.

Reikia atminti, kad Jonas 
Dirvelis nėra koks origina
lų sekėjas, o su progresu ei
nantis žmogus. Jis aukščiau 
minėtą operetę taip perdir
bo, jog ji patapo, kaip rai
ba gegutė. Tūlas dainas pa
keitė naujomis ir per visą 
veikalą drekiasi humoro 
kaspinas.

eities momentą. Matai, kaip 
šeimininkė desperatiš k a i 
apsivertus darbais: karvės

I Gegužės 20 d. mus aplan- zmrovas pergyvena pra- k- ^ečiag iš Hamil‘tonO) 
Kanados, C. Pampamas. Ha
miltone Pampalai turi val
gyklą. Svečias pasakojo, jog 
Hamiltone nedarbas išsiplė- 

jtojęs plačiai; daug darbi
ninkų nedirba. Laikai sun
kėja.

Draugas Pampalas, pasi- 
mokėjęs už Laisvės prenu
meratą, paaukojo laikraš
čiui $10. Iš čia jis išvyko į 
Waterbury, Conn., aplanky
ti savo giminių.

čiaus svyla, špokai baigia 
vyšnias nulesti, o čia reikia 
nuo lovų paklodes išnešti ir 
iškratyti. Yra pati darby- 
metė, rugiai byra. Sušaukia 
talką, kad nuvalius javus: 
jaunimas grįžta užbaigtu- 
vėms su dalgiais, o mergi
nos su grėbliais. Šeiminin
kai iškelia baigtuvių puotą, 

j Visi geria, linksminas ir 
Įšoka. Matai mišką, kuriame 
merginos uogauja, o vaiki
nai ateina jas Gąsdinti: 
juokai, klegesis ir meilės 
rojus. O jau tos vestuvės 
taip netikėtos, jog vos ne
pribaigė tėvus nusivylimu. 
Tik stiprios valios reikia 
žmogaus, kuris taip greitai 
gali susikoncentruoti ir per- 
eiti į linksmumo nuotaiką.

Worcesterio Aido Cho
ras, o ypatingai Jonas Dir- 
velis, įdėjo daug darbo ir 
sutvarkė ‘ į veikalą taip, | 
kad žiūrovų ašaros riedėtų 
per veidus iš džiaugsmo!

Jaunutis

POWELL VĖL BUS 
KANDIDATU

Demokratai atsisakė ant 
toliau remti A. C. Powell 
kandidatūrą į kongresma- 
ną. Mat, jis laike 1956 metų 
prezidentinių rinkimų pa
laikė Eisenhower}. Antra, 
prieš jį iškelta visokių lega
lių kaltinimų.

Bet Powell pareiškė, kad 
kaltinimai, būk jis nesumo
kėjęs taksų, yra nepama
tuoti. Jis sakė, kad kandi
datuos į kongresmaną, ne
paisydamas, ką daro Tam
many lyderiai.

ta-

BUVO APSINIAUKĘ, - 
NEMATĖME SPUTNIKO
Šeštadienį ir sekmadienį 

virš New Yorko skrido ta
rybinis sputnikas. Bet pa
dangė buvo apsiniaukusi, 
tad nebuvo galima matyti. 
Bet iš jo radijo signalus 
priimtuvai girdėjo.

t

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

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

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

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

Siunčiami tik nauji daiktai—medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios maišnos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, apmokami išanksto.
Kiekvienas pakas apdraudžiamas. Pristatomi { du mėnesiu; oro paštu — į aštuonias ar dešimt dienų.

Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis.
Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto-iik 4 popiet.

NEWARKO RAŠTINĖ ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.
SECOND AVE. RAŠTINĖ ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 1 V. DIENĄ.

78—2nd Avė.
New York 3, N. Y.
ORegon 4-1540

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

Lankėsi Laisvės 
įstaigoje

Gegužės 19 d. Laisvės 
įstaigą aplankė M. Alvinie
nė, sanfranciskietė. Viešnia 
papasakojo apie San Fran
cisco (Čal.) pažangiųjų 
lietuvių veiklą, kurioje, ir ji 

TZ , . . įsu draugu Alvinu geraiKada kaimas | - - - -darbuojasi.
M. Alvinienė buvo susto

jusi Chicagoje, vilniečių su
važiavime, o iš ten atvyko į 
New Yorką aplankyti savo 
dukrelę ir jos šeimą, taipgi 
brolį, gyvenantį Jersey Ci
ty, N. J. Draugė Alvinie
nė apdovanojo Laisvę pen
kine.

18

Aplankius draugą 
Juozą Steponaitį

Sekmadienio popietį, 
gegužės, aplankėme J. Ste
ponaitį Kings Kounty ligo
ninėje. Paklausus, kaip jau
tiesi?, “Prasčiau negali bū
ti,” — buvo atsakymas. Ko
ja pūsta.

Reiškia, jau nėra vilties 
pataisyti ją gyduolių pagal
ba; turės nupiauti ją. Pras
ta ir nelaukta žinia.

Jis tą koją užsigavo bū- 
, damas 12-kos metų berniu
ku ir iki 20 rnetų nejautė 
jokio skaudėjimo, o dabar 
jau matome, kas su ja de
dasi. Vadinasi, jis visą sa
vo gyvenimą jautė joje di
desnį ar mažesnį skausmą.

Dabar, kuomet amžius 
pasiekė 73 metus, kraujas 
nusilpo ir jau negali atlai
kyti ligos bei užgavimo 
spaudimą..

Gaila
Verksi ar giedosi, bet pa
dėties. tuomi nepataisysi. 
Baigdamas šį rašinėlį sa
kau : Raminkis, drauge, 
kiek gali! Mes visi tau lin
kime ištvermės atlaikyti 
skausmus!

gero žmogaus!

GIRDĖJO SPUTNIKĄ
Apsiniaukus padangė ne

leido matyti tarybinį sput- 
niką. Bet visoje šalyje radi
jo imtuvai girdėjo jo “Pip!”

Dabar apie savaitę laiko 
New Yorko gyventojai jo 
nematys, nes jis keliaus ki
tomis sritimis.

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

11601 Jos. Campau Avė, 
Detroit 12, Mich.
TOwnsend 8-0298

Gražiai pasitiko 
muziką Cliburną

Sugrįžo iš Tarybų Sąjun
gos jaunas muzikas. Van 
Cliburn, kuris Maskvoje 
laimėjo pirmąją dovaną 
Čaikovskio muzikos pianu 
skambinimo varžybose 
Maskvoje.

Jis, apart auksinio meda
lio ir $25,000 pinigais, gavo 
daug ir kitokių dovanų. Jų 
tarpe parsivežė pagamintą 
jo veido ir galvos gražią 
skulptūrą.

Jį pasitiko jo tėvai, drau
gai ir žymūs Amerikos mu
zikai.

Pirmadienį Carnegie 
Hall iškilmingai buvo sutik
tas Van Cliburn. Žmonių 
prisirinko arti 3,000. “Bra
vo!” šaukė susirinkusi pub
lika.

Kartu su juomi atvyko 
tarybinis pianistas Kiril 
Kosdraškin, kuris Maskvo
je vadovavo Čaikovskio mu
zikos varžytinėse. Spauda 
žymi, kad tai pirmas toks 
skaitlingas ir entuziastiškas 
publikos atsilankymas.

Po miestą pasidairius
Pasitaikius būti Grand 

Central stotyje, pamačiau 
įmarš.uojant daugybę jaunų 
mergaičių. Panašios į skau
tes, bet be uniformų. Pasi
teiravau. Mergaitės sakė, 
jog jos yra suvykusios iš 
visos valstijos trijų dienų 
vizitui New Yorke. Jas at
siuntė 4-H klubai, po 3—4 
iš veikliausių mergaičių iš 
kiekvienos apskrities. Tar
pe Monroe (įeina Rocheste- 
ris su apylinkėmis) apskri
ties keturių radosi ir lietu
vių kilmės mergaitė, farme- 
rių F. J. Orlauskų anūkė 
Beatrice Wilbert.

Siuntėjai apmokėjo jų ke
lionę, viešbutį ir leido pasi
rinkti puošmenų vienoj di- 
dž'ųjų krautuvių. Suaugu
sių vadovių lydimos, jos lan
kėsi kai kuriose aukštojo 
mokslo įstaigose, Jungtinė
se Tautose, Radio City Mu
sic Hall ir viename scenos 
veikalų vaidybos teatre. Jos 
grįžo namo kupinos naujų 
minčių ir džiaugsmo.

Kaip būtų gražu ir nau
dinga, kad visi jaunuoliai 
turėtų progą tokioms eks
kursijoms !

Rep.;

Pajieškojimai
Juozas Tamosevičius paieško Jono 

ir Anastazijos 
Aš esu kilęs 
nuo Zapiškio, 
šau jų rašyti 
Joseph Tamosevičius, ■ 
St., Brooklyn 11, N. Y.

Krušinskų, Lietuvoje, 
iš Dievogalos kaimo, 
Kauno srities. Pra- 
man sekamu adresu.

406 So. 3rd
(58-59)

Ieškau savo dėdės Ališausko Ado
mo, s. Juozo? Kilęs iš Skersabalio 
kaimo, Mariampolės apskr., Mikališ- 
kių valsč. Jeigu jo nėra gyvo, pra
šau atsiliepti ką nors iš jo šeimos, 
vienas jo sūnus yra lakūnas. Mes 
gavome iš jų laišką 1946 m., bet ad
resą pametėm. Būsiu labai dėkin
gas už pranešimą apie jį ar jo šeimą. 
Prašau rašyti: Jurgis Ališauskas, 
s. Juozo, Prienų rajonas, Naujosios 
Ūtos apyl., Žemaitkiemio kaimas, 
Lithuania, USSR.

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

121 S. Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 
DUnldrk 5-5650

PRANEŠIMAI
DĖMESIO!

Laisvės Administracijoj randasi 
laiškas iš Lietuvos, adresuotas 
Andriui Simonaičiui (Simonaitis). 
Prašome pasiimti laišką.

L. Ad-cija.

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Siuvėjų 54-to Skyriaus 
nepaprastas (extra) susiri n k i m a s 
įvyks gegužės* (May) mėn. 28 d., 
530 vai. vak., Unijos patalpose, 11- 
27 Arion Place, Brooklyne.

Nariai prašomi skaitlingai daly
vauti. Bus išstatomi kandidatai 
skyriaus delegato ir valdybos par
eigūnų rinkimams. Be to, skyriaus 
atstovų pranešimai iš A. C. W. of A. 
21-mos dvimetinės konvencijos.

Kipras Sakalauskas,
Skyr. sekr. (58-59)

BROCKTON, MASS.
Gegužinė Eisen’a (May Walk), 

rengia Moterų Apšvietos Kliubas, 
įvyks geg. 25 d. Liet. Taut. Namo 
Parke, 
dieną, 
reikia.

Winter St. Pradžia 12 v. 
Bus visko ko tik parengimui 
Reng. Kom.

LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 2 d., L. T. N. kambariuose, 
7:30 v. v. Reikia prisirengti prie 
Laisvės pikniko, kuris įvyks liepos 
4-6 dd. Prašome narius dalyvauti. 
G. Shimaitis. (57-58)

Pirmas piknikas, Liet. Taut. Na
mo Parke, Winter St. Įvyks geg. 30 
ir birželio 1 dd. Rengia Liet. Taut. 
Namo D-vė, 1 vai. dieną. Bus ge
ra muzika, įvairių valgių ir gėri
mų. Kviečiame visus dalyvauti.

•
Birželio 8 d. įvyks piknikas, ku

lį rengia Montello Vyrų Grupė. Bus 
muzika, dainų, sporto Prašome vi
sus dalyvauti.

Biržclio 15 d. pas mus bus ma
žas piknikas. Visi rengsimės va
žiuoti į Lawrence. Ten bus pikni
kas 7-os ir 1-os apskričių (LLD ir 
LDS). Montello menininkai atliks 
programą — MOntello Trio. Vyrų 
Grupė, vad. A. Potsiaus, broliai 
Ecnney ir Ed Saukai, smuiko ir 
akordiono solistai. Dalyvaukite.

New Yorko majorui 
Wagnerlui patinka paradai. 
Fifth Ave. dabar turi dau
giau paradų, kaip bent ka
da pirmiau.: airių, puerto- 
rikiečių, armijos, lojališku- 
mo, vokiečiu ir t.t.

VICTORE TELEVISION
Garan'tuoti pataisymai visokių išdir- 
bimų televizijų ir radijų. Mes ap
tarnaujame visą East Side ir Man
hattan. Žėruos kdinos. Išbandykite 
mus—86 2nd Avė., prie E. 5th St., 
N. Y. C. GRamercy 5-1755.

PATARNAUJAME
Vestuvėms, Baliams, Parems ir 

Kitokiems Pokiliams.
ANTUNS

96-43 Springfield Blvd.
Queens Village, N. Y.

Paminėkite šį skelbimą dėl 
specialaus patarnavimo.

HO. 8-6400

PAMINKLAI
S. & S. MEMORIALS

Tinkami Paminklai 
Visose Kapinėse 

Lengvi Išmokėjimai 
Visi Paminklai Certifikuotf 

ir Garantuoti.
602 Greenwich St.

Hempstead, L. I. IV. 1-6850.

John Krauss, Inc. 
117-09 Liberty Ave. 

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MĖSOS IR WURSTWAREN

Linksmai Praleiskite Trijų Dienų Šventę 
Dalyvaukite LDS Trečiosios Apskrities

IŠVAŽIAVIME
Pas Čiurlius ant Farmos

Gegužės 31 May
Pattenburg, N. J. —:— Važiuot 22 Keliu

Čia bus gražus pasilinksminimas prie gerų užkan- ' 
džių ir gėrimų. Kviečiame visus atsilankyti, nes yra 
labai gera proga—trys dienos švenčių. Išvažiavimas 

bus šeštadienį, sugrįžę turėsite laiko pasilsėti.

KELRODIS. Iš Newark©, N. J., imkite kelių 22-rą; privažiavę 
Clinton' miestelį, už poros mylių privažiuosite Mountain View 
Valgyklą, Pattenburg, N. J., ir sukite mažu keliu po kairei, ir 

privažiavę mažą tiltelį rasite čiurlių ūkį.

6 pusi.--Laisvė (Liberty)-Penk tad., gęg, (May) 23, 1958

Atplaukė gražus
Izraelio laivas ,

Pirmu kartu į New Yor
ko prieplauką atplaukė Iz
raelio garlaivis “Jeruzalis”, 
kuris turi 10,000 tonų įtal
pos. Jis atvežė 400 keliau
ninkų.

Laivas pastatytas Vokie
tijoje. Kapitonas Freuden- 
bergas sako, kad laivas la
bai geras ir plaukia apie 20 
jūrinių mylių per valandą.

JAU BAUDŽIA 
TERŠĖJUS

Į vieną dieną policininkai 
ir detektyvai davė 892 “ti- 
kietus” tiems, kurie teršė 
miestą. Tikietus gavo šunų 
savininkai, kurie savo gy
vūnus nesutvarko, taipgi 
žmonės, kurie mėto popie
rius ii’ tt. Pirmas prasikal
timas jiems kainuos $10

Buslness Opportunity

DELICATESSEN

Richmond Hill 
$1500 weekly, 4 room apartment. , 

Over store.
VI. 8-3401

(58-60|

Saldainių krautuvė. Glendale, L. I. 
Renda $90. Su 4 kambarių apart- 
hientu užpakalyje. G metų lease. 
Parduodame prieinamai. VI. 6-9763.

(56-58)

West Brighton, Staten Island, N. V. 
Parduodame gesolino stotį, puiki 
kampinė vieta, 
du išvažiavimai, 
ninkas. Labai 
įsteigta virš 30 rpetų. 
kite progos. Gibraltar 2-9232.

(57-59)

Du įvažiavimai ir 
Privat iškas savi- 

prieinama kaina. 
Nepraleis-

SIŲSKITE J RUSIJĄ
Per patikimą firmą
ŪSAM CORP.

Galite siųsti absoliutiškai viską
IŠSKIRIANT 

VILKĖTUS DRABUŽIUS 
Muitas ir visos kitos lėšos 

apmokamos Čia. 
Priėmėjas nemoka nieko. 
Reikalaukite Nemokamo 

KATALOGO 
Taipgi siunčiame į i

LIETUVĄ ir LENKIJĄ * 

ŪSAM CORPORATION 
Krautuvė 104 W. 29th St.

Arti 6th Avė., N. Y. 1, N. Y.
Tel. CH. 4-7898-7899 

Atdara kasdien nuo 9 iki 6. 
šeštadieniais nuo 10 iki 4.

Uždara Sekmadieniais.

:: MATTHEW A.;;
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

j; Newark 5, N. J. B
’’ MArket 2-5172 t

TE

:: 426 Lafayette St. |
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