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METAI 48-ji,

KRISLAI
Ligota padėtis

li- vėl apsikiaulino 
Religijos sutemos 
Poetas į dipukus 
Pabėgo ar buvo

Rašo A. Bimba

Visi pasižadėjimai Amerikos, 
Anglijos ir Prancūzijos jokiu 
būdu nesikraustyti iš Berlyno 
iWeko neišsprendžia. Toji li
gota padėtis amžinai tęstis 
negalės. Visiems tai aišku.

Kadangi karo visi bijosi, tai 
turės būti surastas taikus klau
simo išsprendimas. Gal tai pa
darys busimoji “viršūnių” kon
ferencija.

Vakaru ministrai 
suderino taktiką

Paryžius. — Anglijos, | formalis dalykas, o susita- 
’ Francūzijos, J u n g t i n i ų | rimai laikomi slaptybėje.

( . ,. į Valstijų ir Vakarų Vokieti-1 Korespondentai, kurie ta-
Vakai ai stengėsi kuo ai- • s ufsįenį0 ministrai baigė I rėsi su ministrais, rašo, 

dėsnį pai adą suiuosti Va- Į pasįtarimą. Jie svarstė ko- kad Vakarai pradžioje siū- 
kariniame’ Bei lyne, _net lsGcj0S taktikos laikysis kon-1 lys vienu kartu daug klau- 
Amerikos pai siti atike Wa ferencjjoje su Tarybų Są-1 simų svarstyti, kaip tai 

Įteią Reutheią. Jie sako, kad Sąjungą, kuri prasi-1 Berlyno, taikos padarymą 
ctalyvavo 550 00° 1 dės Genevoie gegužės 11 įsu Vokietija, sumažinimą

Buvo įskelti plakatai: Va-|dįfąn b j apsiginklavimo ir tt. Bet
. .................... ! jeigu Tarybų Sąjunga ne-

. sutiks, ko jie laukia, tai ta- 
. . . j da jau svarstys tik Berly-

• no reikalą.-Ina vni 1 pareiga “palaikyti laisva -i _T . . . .i .... ... jos vai- i J - . i Vakaru ministru pareis-
aižios visaip bandė pakenk-! ni «nti^ka t^r’ kimas nieko nesak° aPie

__ --------------------- v _____ jti dailininkų minėjimui Ge-jk»» 1>
se-i nurodo, kad būtinai reikia ir kitose tarybiniu respub- * gūžės Pirmosios. Vienur is- į lal yD0 ^ąji nga, Kau, 

................ i algas, į likų sostinėse įvyko masi-1 kė1ė_apgavin^is oba)sius_ir1 
Liaudis su pa-...........

keltu ūpu šventė Gegužės 
i Pirmąją.

Albanijoje. Bulgarijoje, 
Kinijoje. Čekoslovakijoje, 
Rumunijoje, Vengrijoje ir 
ypatingai Lenkijoje buvo 
'masinis Gegužes Pirmosios 
minėjimas.

Vokiečių Demokratinėje 
Respublikoje įvyko -masi
niai paradai visuose mies
tuose, o Rytiiį$me. Berly
ne, Markso-Engėlso aikštė
je, susirinko arti milijono 
žmonių su obalsiais: “Už 
taiką” ir “Už laisvą Vaka
rinį Berlyną!” Juos sveiki
no vokiečių respublikos va
dai ir Tarybų armijos ko-

Plieno darbininkai 
ruošiasi streikui

Darbo liaudis Gegužės 1-ją z
____ — . —. O MM M A

į minėjo su taikos šūkiais
Maskvoje mįlitarinis pa- mandierius generolas Mat- 

s radas buvo trumpas. Tary- vėjus Zacharovas. 
į mi-:

New Yorkas. — 171 na-
| rys Plieno Darbininkų Uni- 
i
I šiai priėmė sąlygas, kurios
i bus- įteiktos, dvylikai di- rai pakilo po $$1.43 ir Uni-Į no liaudies ir gynybos jė-
džiųjų plieno gamin i m o ted States Steel Corp, po į gas Raudonosios Aikštės i
kompanijų. Plieno darbi- $1.04. Panašiai pelnai paau- j parade. Jis sakė, kad liau-

unijos kontraktas go ir kitų kompanijų. ’ -1’ --1’ ------------------- —
birželio 30 dieną.!

1 , jeigu | unija pasirašė kontraktą su Į įveikiamosios gynybos jė- ^rinir^Berlyn^

Bethlehem Steel Corp 
paskelbė, kad šiemet jos še-

pos Algų Komiteto vienbal- rai pakilo po $1.43 ir Uni-lbų Sąjungos gynybos 
p2'"’ 1......^3 Steel Corp, per tą laiką šė-' nistras Malinoyskis sveiki-

, dis gali ramiaąi dirbti, res Į
1955 metais plieno darb.; tarybinę šalį apsaugoja ne-

Kažin koks lyg ir sukilimas 
prasidėjo Panamos respubli
koje prieš prezidento Ernesto pelnai smarkiai auga. 
De La Guardijos režimą. Mū
sų šalies vyriausybė skubina 
prezidentui ginklus sukilimą 
numalšinti.

Labai panašu į Kubos isto-; 
riją. Ten irgi mūsų ginklais 
bandė diktatoriaus Batistus ku-Į 
dašių išgelbėti. Naudos 
nebuvo. Buvo daug žalos.

Kam kištis į svetimų 
reikalus?

is to

šalių

ninku
baigiasi
Unijos vadai sako, 
kompanijos neišpildys dar-i kompanijomis. Nuo to lai-1 gos. Malinovskis sakė, kad 
bininkų reikalavimų, tai su I ko kompanijos jau net kelis; bent koks užsienio imperia- 
ta diena prasidės streikas.; trumpinti darbo valandas ir, listu pasikėsinimas ant so-*

D. J. McDonaldas, Plieno i gi darbininkų algos yra tos cialistinio pasaulio būtų at- 
Darbininkų Unijos prezi-' pačios, o pragyvenimo reik-

! dentas, sako, kad kompani-' menys labai pabrango.
' jos gali pakelti darbinin- Plieno darbininkų vadai 
kams algas, užtikrinti f 
natvės pensiją ir sutrum- ■ pakelti darbininkų
pinti darbo valandas, res jų'jeigu norima rimtai kovoti i niai paradai.

‘ prieš nedarbą

| laisvas”. “Laisvas” kada už-i Vakarų ministrai išleido1 
įsienio imperialistų armijos trumpą pareiškimą, kuria-; 
j laiko jį okupavę. • i me pasisako, kad Wakaru

remtas ir kapitalistinis pa-1 Turčių klasė ir ios vai-1 Pareiga. ‘palaikyti laisvą - 
saulis susilauktų pabaigos. ■ 

Vilniuje, Rygoje, Kijeve, LJ ciaomniKu iuiiic|iiniu ue-i 1

’;. užsienio minist-
! - i 4a, o., matai LU i konferenciją. Tarybų

vpti t p “tmiti^p d i pm ” DI LiOlatOS tai SI S SU N A 10 ~v . *■ . •švente tauii .c aieną , . • • , Sąjungą to reikalauja. Sis^o'vTrvhns dipna” Ro-' kariniais vadais. i f • u 4ai na gynyoos aicna . ko_ , klausimas bus pats pirmu-
mos popiežius paskelbė, vįs^0 ]cad mi-’ tinis Genevos konferencijo-
“Švento Juozapo ’ apeigas nisįnl pareiškimas yra tik je. 
ir net pavėlino katalikanis v _____________
pe-ktadienyje valgyti me-n _
są. Bet vis tik visame pa-1 Daug mūšy pinigų 
šaulyje darbo liaudis minė j • . ninLkic 
jo Gegužės Pirmąją pasisa | pdVIIbld glUKldlb 
kydama už taiką ir aštrės-Į Washingtonas. - 
nę kovą pries karo kursty-; 
tojus.

Masiniai buvo paminėta 
Gegužės Pirmoji Irake ir 
Indonezijoje. Kubos sosti
nėje Havanoje dalyvavo 
500,000 žmonių, 
skaitlingiausias 
minėjimas Amerikos sausy- admirolams ir agre: 
ne. j politikos šalininkams

............. ' nepakanka. Daugiau svars-

Indija ir Pakistanas 
eina prie susitarimo

New Delhi.
I pasidalinimas Vakarų poli-į gelį metų ėjo nesutikimai 
Į tikoje” rašo C. L. Sulzber- tarpe Indijos ir Pakistano 

Times” ko- dėl teritorijos, prekybos ir 
respondentas, kuris dalyva- kitais klausimais. Bet po 
vo Vakarų užsienio minist- to, kaip Tibete nepavyko 
rų konferencijoje. reakcijos sukilimas, taį In-
Jis rašo, I 

Valstijos neturi

Sako, kad Vakarai 
neturi vienybės

Paryžius. — “Didžiausias — Per dau-
Tai jau nebepirmas 
tuščias džiaugsmas

New Yorkas. — Queens
gėris, “ ! džioie metu prezidento pa-! paviete, kuriame eina“Lais- 

ata.o +-U.T anwlii

. Lietuviškieji “vaduotojai” j 
is Amerikos Lietuvių Tarybos 
pasiuntė valstybės sekretoriui 
Herteriui įsakymą nedaryti jo
kių nusileidimų derybos^ su 
Sovietais. Vadinasi, jie nori, 
J<ad šaltasis karas nesustotų, 
kad įtempta padėtis toliau tęs
tųsi, kad visa žmonija nuola- j 
tos stovėtų naujo karo še
šėlyje.

Aišku, kad su jų Įsakymu 
niekas nesiskaitys.

lavo užsienio ministrų 
viršūnių
svarstyti Rytų Europos

------ - klausimą, o dabar jau
Koks ten Juoas Vaišnys skun-įdėjo į Šalį.

džia'si, kad mūsų mielojoje Lie
tuvėlėje “tikėjimo ateitis labai 
miglota.” Ypatingai Lietuvos 
jaunimas nebenorįs skaitytis 
su kunigais ir davatkomis.

Mokykla pavaduoja bažnyčią.
Protas ima. viršų ant prietarų 
ir monų.

Kitaip nė būti negali. Tikė
jimo biznis eina iš made.
norisi pridurti, kad to binio 
Lietuvoje ateitis ne tik miglo
ta, bot visiškai tamsi.

kad Jungtinės dijoje atsirado šalininkų 
i tokių di- baigti nesutikimus su'Pa-Į 

plomatų, kaip buvo Geo. į kistanu. 1
Marshall, Acheson ir Dul-i Kinija jau iškėlė klausi- 
les, o kas dėl Herterio, tai i mą, kad ji pageidauja tar- 
reiškia abejonę. . tis su Indija atgavimui sa-

Sulzberąeris rašo, kad v° teritorijos, kurią 1914 
prieš metus Vakarai reika- metais anglai užgrobė iv 

įr prie Indijos prijungė.
konferencijoje kistanas taipgi turi Kinijos

1914 
ir 

Pa

Man nius

Didelis progresas 
tarybiniame Sibire

New Yorkas. — Per kele
tą dienų “The New York 
Times” spausdino straips- 

savo korespondento
Max Frankelio apie milži
nišką progresą Sibire. Ko
respondentas ten lankėsi ir 
nustebo pamatęs kiek daug 

'^Poetas Jonas Graičiūnas sa-l didelių fabrikų, dirbtuvių, 
elektros jėgainių ir miestų 
yra Sibire.

Dienraštis, 
korespondento 
įdėjo daugelio
ležinkelių stočių ir kitokių 
įstaigų paveikslus.

vo poemoje “Susimąsčiau šlai
te Birutės kalno” labai jaus
mingai prabyla j pabėgėlius 
(dipukus). Jis šaukia:

“Sugrįžkite, kam
kruvini šešėliai

“Negožia šmėklom
kelio Lietuvon!

talpindamas 
aprašymus, 

fabrikų, ge

teritorijos, kuri prijungta 
pa_: prie Kashmiro provincijos.

i Taigi, Indija ir Pakistanas 
j nori susitarti, kad ir ant 
toliau laikytis tuos Kinijos 
plotus.

AR NIKSONAS VYKS 
Į VIRŠŪNIŲ 

KONFERENCIJĄ?
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris pata
ria, kad į viršūnių konfe
renciją, ateinančią vasarą, 
vietoje jo vyktų vice-prezi- 
dentas Niksonas. Šis prezi
dento pasiūlymas išplaukia 
iš jo nesveikatos: Bet tuo 
pat kartu jis sako, kad tik
rai ar nežinia ar viršūnių 
konferencija įvyks.

Ir vėl:
Sugrįžk, jei dar girdi,

, kaip žemė šaukia,—
Gyvenimo prasmė

x tavęs čia laukia,
Sugrįžk tėvų šalin!”
žodžiai gražūs, prasmė pra

kilni, troškimai geri. Dipu
kams verta apie tai pagalvoti.

Kanadiškis klerikalų laikraš
tis praneša, kad menševikų lei
džiamo trimėnesinio žurnalo 
“Darbo” naujasis redaktorius 
J. Repečka jau rezignavo ar pa
bėgo iš tos vietos. O gal buvo 
(fevjtas? Dar neaišku.

Tš Repečkos suredaguoto 
“Darbo” numerio matosi, kad 
jis bandė arba mojosi pakeis
ti menševikų nusistatymą linktik gandais vadovavosi.

JAV JAU PRIĖMĖ 
TSRS REIKALAVIMĄ
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų vyriausybė nu
sprendė, kad Amerikos lėk
tuvai skrisdami į Berlyną 
laikysis žemiau 10,000 pėdų 
aukščio. JAV lėktuvai buvo 
pradėję skraidyti iki 25,000 
pėdų, bet prieš tai griežtai 
protestavo Tarybų Sąjun
ga-

NEGUDRŪS ŽMONĖS— 
PRASTOS IR KALBOS
Buenos Aires. — Čionai 

laikė konferenciją atstovai 
nuo 21-nos Amerikos res
publikos ekonominiais rei
kalais. '

Nors tai buvo konferen
cija ekonominiais reikalais, 
bet atstovai, dažniausiai 
mažyčių valstybėlių, kalbė
jo apie “šaltąjį karą”, “ko
munistinį pavojų” ir “ato
mines bombas”.

Lietuvos. Jis norėtų kokių nors 
kultūrinių ryšių su Lietuva.

Beje, nei “Keleivyje,” nei 
“Naujienose” apie Repečkos 
rezignaciją dar neteko nieko 
matyti. Galimas daiktas, akd 
kanadiškiai “Tėvynės žiburiai”

Maskva. — Tarybų Są
junga perspėjo Turkiją, 
kad ji sudaro sau pavojų 
leisdama Jungtinėms Vals
tijoms steigti atominių 
ginklų bazes.

vė”, yra tik vienas anglų 
kalba komercinis dienraštis 
4Long Island Daily Press”, 
Balandžio 30 d. jis per pen
kias kolumnas ita 1 p i T o 
antraštę “May Day Sad 
Day For Reds This Year”. 
Straipsnį pateikė William

siūlytas biudžetas vis dar 
svarstomas Kongrese ir 
įvairiose komisijose. Nors 
jau prezidentas rekomen
davo, kad 60 procentų val
džios įplaukų1 būtų paskirta 
gynybai, bet generolais, 

ir agresj/vės 
to į Sexton.

i Autorius džiaugiasi, kad 
! to biudžeto paskirstymą, vjsur “komunistams blo

gai”, todėl ir Gegužės Pir
moji jiems “liūdna”. Kiek 

tai šių pranašys- 
o gal tūks

tančiai buvo, bet socialisti
nė pasaulio dalis nuolatos 

i .... . ... .. 'auga, o kapitalistinė trau-pasipuosęs. ginklais ir amunicija bus > - & - 
iškilmingai' suteikta už $2,400,000,000 

Pirmąją, paramos, o dėl likusios su- 
Neatsiliko ir kiti miestai iri mos dar eina diskusijos, 
miesteliai. Kiekvienas kolū
kis atžymėjo darbininkų 
šventę.

Žurnalistas Marcinkevi
čius aiškino Lietuvos foto 
vaizdų parodas užsieniuo
se. Foto nuotraukos bus Lo
domos ir Washingtone. Pa
veikslai parodys Lietuvos 
vaizdus.

Radijo komentatoriai nu
rodė tūlų dipukų nešvarius 
darbus gyvenant jiems Lie

Tai buvo 
gegužines

Vilniaus radijo pranešimai j daugiau reikalauja pridėti 
pinigų karo reikalams.

Jungtiniu Valstijų talki-! ?!no!ne’v. , .
& k . • J cm jau šimtai.

są. Lietuvos darbo žmonės 
išpildė5 metų planą 107 G.

IDabar pasibrėžė išpildyti 7įninku” .(NATO) paramai 
metų planą. prezidentas siūlė paskirti

Geg. 2. — Vilnius per 21 $3,900,000,000. Iš tos sumos 
dienas buvo 
Kaunas taipgi

250 minėjo Gegužės

Bal. 30 d— Geg. 1 minėti 
T. Lietuva gerai pasiruošė. 
Miestai, miesteliai ir kolū
kiai rengia minėjimus. Vi
sa Lietuva pasipuošusi vė

liavomis, gėlėmis, vainikais.
Vilniaus statybininkai 

berdavė naudojimui 
naujų namų.

Geg. 1. — Lietuvos liau
dis maršuoja su kitų šalių 
darbo žmonėmis ir sveikina 
užsienio lietuvius.

Reporteris Petravič i u s 
raportuoja, kad Vilnius pil
nas žmonių — maršuoja ir 
maršuoja įvairiomis gatvė
mis. Lenino aikštėje de
monstrantus priima vyriau
sybės ir partijos vadovybė. 
Justas Paleckis pasakė svei
kinimo kalbą, atžymėda
mas didį Lietuvos , progre- i tuvoje ir paskui užsienyje.

ARTHURUI GODFREY 
j IŠĖMĖ DALĮ PLAUČIŲ

New Yorkas. —Columbia 
Presbyterian ligoninėje pa- 

I darė oreraciją televizijos 
kalbėtojui Arthurui God
frey. Daktaras surado gu
zą ant kairiojo plaučio, ku
ris buvo vėžio pradžia. Jie 
išėmė, dalį plaučių.

Buvę JAV ir Tarybų 
kariai vėl susitiko

Maskva. — Septyni buvę 
Jungtinių Valstijų kariai, 
kurie 1945 metais pirmieji 
susitiko su Tarybų Kariais 
ant Elbos upės, atvyko į 
Maskvą. Jų tarpe yra Jo
seph Polowsky iš Chicagos 
ir Murray Šhulman iš 

I Queens Village, L. L, New

suardė jaunųjų
NACIŲ GRUPĘ

Paterson, N. J. — Wayne 
High School vedėjas Dr. J. 
Martin pranešė, kad susekė 
jaunuolių fašistukų grupę, 
kuri buvo susiorganizavusi 
tarpe 1,300 mokinių.

Jauni fašistukai vadinosi 
“Nazi Regime or America”, 
turėjo nacių literatūros, 
ginklų, amunicijos ir ga
minosi bombas. Jų vardai 
perduoti policijai.

GENERAL MOTORS 
CORP. PELNAI 

PADIDĖJO
Detroitas. — Per pirmąjį 

bertainį 1959 metų General 
Motors Corp., įplaukos 54 

| procentais-viršijo 1958 m. 
to paties laiko pajames. Per 
tris mėnesius įplaukų buvo 
$293,482,000 ir Šerai paaugo 
po $1.03.

TURĖS 2,000 DIDELIU 
BOMBINIŲ LĖkTUVŲ
Washingtonas. — Kari

nio orlaivyno viršininkai 
generolai M. A. Preston ir 
F. H. Griswold sako, kad 
neužilgo jau gaus daug 
nauju “B-58” bombinių lėk
tuvų/Tadax“B-47” ir “B-58” 
jau bus apie 2,000. Kiekvie
no iš jų pagaminimas ir 
įrengimas atsieina apie 
$8,000,000.

Tai jau nebepirmas bu
vusių Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos karių susirinki
mas. 1955 metais buvo vie
nas tokių pat. Kiekvienu 
kartu buvę kariai atnauji
na savo^draugiškumą ir pa
sižada kovoti už taiką.

TribunalasHavana.
nuteisė myriop Gigą Herre
ra Marcosą už šnipavimus 
Batfetos režimui. Tai pir
moji* moteris > nuteista su
šaudyti.

Vėliausios žinios
Panama. — Pasiba i g ė 

Keli 
o kiti

Panamos “invazija”, 
jos vadai pasidavė, 
pabėgo į raistus.

ClareWashingtonas.
B. Luce atsisakė vykti am
basadore į Braziliją.

DEMOKRATŲ KALBOS 
IR KREIVA POLITIKA ‘
Washingtonas. — Demo

kratų partijos senatorius 
_______ ____ -, Lyndon B. Johnson ir vėl 

AMERHHETI^DUBOIS pasakė ilgą kalbą apie būti-

Maskva.
mokslininkas W.E.B. Du-
Bois, Pasaulinės Tarybos
už Taiką narys, gavo Lėni- jeigu demokratai stoja dar 
no dovaną 100,000 rublių, didesnį apsiginklavimą, 
Tokią pat dovaną gavo ir dar didesnį pinigų eikvoji- 
Nikita Chruščiovas.

ną reikalą “subalansuoti
— Amerikietis Jungtinių Valstių biudže-

tą”.
Bet kaip jį subalansuoti,

mą?
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! EISENHOWERIO VYRIAUSYBĖ ilgai nenorėjo’ 
j pripažinti, kad Valstybės sekretorius John Foster Dul-1 
les yra ligonis. Tik keliomis dienomis prieš jo oficialį Į 
pasitraukimą iš Europos atėjo žinios, kad Dulles pasi
trauks. Tada iš Baltojo Namo buvo garsiai sušukta, “tai, 

l neatsakomingi prasimanymai”.

LIU SHAO-CHI

SUBSCRIPTION RATES

Praėjusią savaitę baigėsi 
Kinijos Liaudies Kongreso 
(parlamento) apie 10 dienų 

,, kuri, be 
kitko, atliko ir Kinijos 
Liaudies Respublikos val-

' Darbininkę sveikata
2. Nervingumų pasekmes

T . . - TNervingumai, emocine

Bet vėžio liga yra baisi liga, kaip vargšams, taip ir besitęsusi sesija

United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co................ $10.00 jx?r year
Queens Co........ $5 50 per six months

Canada
Canada
Foreign

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 montlis

$10.00
$5.50

$12.00
$6.50 j

I turčiams. Dulles turėjo pasitraukti. Jo viet 
j Christian A. Herteris. Bet ir šis žmogus .
vaikščioja tik pasiremdamas kriukiais. Jį kankina baisi i džioje permainų.
sąnarių 'liga. i L1K> šio1 Sj?s Kinijos vals-

Po Spalio Revoliucijos 
. Rusijoje Liu Shao-chi pa
tapo komunistu ir 1922 m. įtampa, jaudesiai, jausmi- 
išvyko į Maskvą studijuoti, niai sąjūdžiai sudaro dau- , 
Grįžęs iš Maskvos, jis peijgybę ligonių gydomuose ka- 

I visą laiką buvo Kinijos Ko-, binetuose ir ligoninėse, sa- 
munisui partijos eilėse ir 1 natorijose, kurortuose. « . va . . ' _ . .a a •kovojo už liaudies intere- Į Pat savaime tie įvairūs 

Itybės viršaičio (preziden- sus. Jau 1927 metais Liu I nervingumo poreiškiai ne- 
NIKSONAS VĖL SCENOJE. Washingtonas paskel-1to) pareigas Mao Tse-tun-1 Shao-chi buvo išrinktas į būtų tokie Jau dideli blogu

me, kad liepos mėnesyje vice-prezidentas Niksonas Mask-j&as iš tos vietos pasitrau-1 Kinijos Komunistų pai tijos niai, jei jie nesiektų giliau 
voje atidarys Jungtinių Valstijų parodos paviljoną. Su-I^^’ j° vieton buvo išrink-: Centro Komitetą. j į organizmą. O jie, žinoma,

jis ten tarsis ir su Tarybų Sąjungos vadais, i ^as žymus Kinijos Komu-1 Jis per metų eilę kartu į siekia. Smegenys ir visa 
..............  - - - | nistų partijos teoretikas -' su Mao Tse-tungu, su Chou nervų sistema tampriai su- 

I Liu Shao-chi I En-lajum ir kitais žymiai- sijusi su visais kūno orga-
(lietuviškai, atseit, galimaisiais Kinijos komunistais nais, ir 

: 1 x i i •» /~a t v 4- x T i w v I") — L 1 t r xx -» n*x m i /Y LZ 1 o t

Geriausias apibūdinimas
BUVĘS PREZIDENTAS Harry S. Trumanas, savo 

lekcijoje Kolumbijos Universiteto (Niujorke) studen
tams, nemaža laiko paaukojo apie visokius ragangau- 
gaudžius, buvusius praeityje ir esamus.

Amerikos istorijoje, sakė jis, buvo nemaža ragan- 
gaudžiu, buvo baisiu laikotarpiu. 1692 metais, Salem,! elgesys gali jam brangiai atsieiti, jeigu 1960 metaise jis p.. cnullr|Q - i_n j i
M„». ,.„l l.»žų degino i kendldeios i ,..ozido„t.„, į
šimtmečiui, musų salyje veikė taip vadinami Alien and ---- --------------------------------------------------------------------v
Sedition” įstatymai, pagal kuriuos buvo daug žmonių 1 
areštuota, bausta, kalinta.

Vėliau buvo v^ama baisi propaganda prieš maso
nus, o dar vėliau—prieš katalikus, kai anti-katalikai de- 
gino katalikiškas bažnyčias, kai jie buvo įkūrę net ir 
savo “Know Nothing” partiją. Vėliau Ku Klut klaninin- 
kai, dar vėliau—makartizmas. Makartizmas, sakė Tru
manas, yra vienas pačių juodžiausiu plėtmu ant Ame-

■ prantama,
j Jo kelionė į Maskvą gali jam tik pagelbėti, nes pastarai- i , .-
I siais metais kuris amerikietis tik ten nuvyko, tas ir pa-1 marksistas jlu 
garsėjo. L v 7. •_ ._ y -v - , . .-v. .. Tz •-

Niksonas užsidavė sau smūgį Senate. Jis parėmė se-yrasyD Liu So-cy. Bet ■ kovojo pues Čiang ai-se-
• liaukomis.

Nuolatai dirginamiejiiNiKSonas užsidavė sau smūgi oenaie. jis parėmė se- ■ . v . , . . , ... . Tz. uv»avai
i natoriaus McClellano priedus prieš darbo unijas. Šis io imes S! vaidą kol kas rašysi- j ką ir jo kliką, engusią Ki- jaudinamieji nervai blogai

i___ ____ i« •__  i_____ • • x • • ... ... .1 • .. I nip tam. kam i*asn ano-liškn-i mins liauni: kovom uz nau-1 n vk™ Aalic

tjfaską tašo it 5aka

rikos veido.
Na, ir dabar makartistai visaip siautėja. Pavyz

džiui, JAV Kongresas palaiko Anti-amerikinės veiklos 
ieškojimo komitetą, kuris visaip puola nekaltus žmones, 
juos inkvizuoja, juos niekina, šis Komitetas, sakė Tru- 
manas, yra neamerikiniškiausias dalykas mūsų šalyje!”

Ačiū, ponas Trumanai, už teisingą žodį!

i KRITIKUOJA 
DAILININKUS

; Balandžio mėnesį Vilniu- 
jeje buvo atidaryta portre
tų paroda, kurioje dailinin
kai išstatė savo vėliausiai 
nupieštus žmonių portretus. 
Paroda, matyt, buvo įdomi. 
Ja lankė nemaža vilniečiu, v. v .v. . 
t • i -v . . .. , cio žodžiais:Joje buvo isstatyti, tarp

niių žmonių portretai.

SUSITART/V LAIKYTI UŽSIENIO MINISTRŲ 
konferenciją. Ji prasidės Ženevoje gegužės 11 d. Vaka
rai ilgai manevravo, derėjosi. JAV radijas ir televizija 
sako žmonėms, kad jie “nelauktų daug ko iš tos konfe
rencijos”. Europoje kitaip. Ten žmonės jautė dviejų pa
saulinių karų žiaurumą. Jie nenori, jie bijosi trečio pa
našaus karo. Ypatingai gerai už taiką kovoja Anglijoje.

ir jLiaudies balsas gali priversti veikti taikos reikalui 
tuos, kurie dabar tam priešingi.

“Tiesoje” randame Viliaus 
Ulozos straipsnį, turintį ne
maža aštrių pastabų Lietu
vos dailininkams — pie- 

. šėjams ir skulptoriams. Pa
žymėjęs eilę gerų ekspona
tų, V. Uloza šitaip rašo:

Tačiau žiūrėdamas portre- 
, tus. Jauti vis augantį nerimą. 
Kelintą kartą pereini sales ir 

■ nerimas virsta gana nemalo
niomis mintimis. Kuriuo ke
liu pasuks portretinė, kūryba? 
Šiuo metu keletas ar keliolika 
labiau vykusiu darbu negali 
nuslėpti silpnu pmtretu. Ne
galima parodoje nematyti pa
viršutiniškumo, saloniškumo, 
mėgavimosi tapyba tendenci
ją-

Dailininkai nemaža kovo
jo ir kovoja už naujas meni- 

, už savitą po- 
1 žiūrį, prieš sustingimą, foto- 
i grafizmą, protokoli š k u m ą , 
i dirbtinį patosą, šios pastan- 
i gos visada reikalingos ir ak- 
; tualios. Tačiau ar šiame kely- 
Į je nepralenkia į kitą pusę? 

k o n- į Ar nepamiršo dailininkai, kad 
I visos /šios meninės formos 
’ problemos yra dalis meninės 

nepamiršo, 
centre 
pirma,

’ bantis, kuriantis t a r y b i n i s 
i žmogus, naujos komunistinės 
visuomenės kūrėjas?

Dar kartą akyliau

su- 
ži- 
In-

SUKILIMAS TIBETE nebuvo tos šalies žmonių 
-kilimas. Jis buvo paruoštas Indijoje. Ir vos pasiekė 
nios, kad lamų ir turčių sukilimas likviduotas, kaip 
dijoje prasidėjo piktos prieš Kiniją demonstracijos. Net 
plakatus nešė: “Rankas šalin nuo Tibeto!” Argi ne keis
ta! Tibetas yra Kinijos dalis, Kinijos vyriausybė darbo 
liaudies naudai suvaldė suokalbininkus, o Indijoje šau
kia “Rankas šalin nuo Tibeto”. Gi visai neseniai Nehru 
valdžia Indijoje darė tvarką provincijose ir suvaldė “ka- į 
raliukus”. Taip buvo Rajputana ir Hyderabad provinci- i 
jose. Tada niekas Kini joje nekėlė triukšmo prieš Nehru I nes priemones, 
valdžios naminius žygius.

Aiškiai įmatoma, kad Indijoje kai kurie ekspansio 
nistai kėsinasi ant Tibeto. '

me taip, kaip rašo angliško-Į nijos liaudį; kovojo už nau-1 veikia visas kūno dalis, or- 
už socialistinę j ganus, liaukas. Rezultate 

Kiniją. ’ _ ’išsivysto vadinami veiksmi-
Ir jų kova nenuėjo vėjais. I njaį arba įunkcioniniai su- 

1949 metais Kinijos liau- j trikimai. Visų dažniausia 
dis laimėjo didžiausią ir j nuo nervingumų į v y k s ta 
galutiną pergalę: sumušta į virškinimo organų pakriki- 
Čiang Kai-šeko^ klika pabė-lmaj, funkcioniniai apsilpi- 
go į Taivaną (FormoząJ, o I mai,. Vidurių “nemalimai,” 
liaudiškoji Kinija, užgy-|pur skrandis (skilvis) ne- 
džiusi padarytas karo ir; tikusiai virškina, žarnos su- 
revoliucijos žaizdas, stato I sierzina, spazmiškai vieto- 
naują gyvenimą, komunis- mįs susitrauki nė ja, padaru 
tinę santvarką. spazmišką užki e t ė j i m ą f

Liu Sha-chi skaitomas nervingą nevirškinimą j sto- 
vienu žymiausiųjų Kinijos rosios 'žarnos slogą bei ka- 
teoretikų — marksistų - le-1 tara.

Nuo nervų įtampos ir 
nerviniu sukrėtimu virški- 

. i namųjų organų liaukos ne-
. P° Z0’. ^ai Shao-chi | b e v e i kia normaliai. Tos 
buvo /i srmkt as K i n i j o s j virškinamosios liaukos skil- v 
Liaudies Respublikos prezi- lvj0 jr žarnų plėvelėse labai ■> 
dentu^ Pekine ir kitur dar- > jautriai reaguoja i nervų 
bo žmones suruošė demons-1 veiksmus. Tokiu būdu tū- 
tracijas, kuriose buvo svei-; jų syvų susidaro perdaug, 
kintas naujas prezidentas, 0 kitu — permaža. Dėl to ir 
Mao-Tse-tungo įpėdinis.

Kai kurie buržuaziniai malia? 
| laikraščiai pranašauja, būk 
tarp Liu Shao-chi'ir Chou 
En-lajaus būsią kivirčių, 
kadangi ir ligi šiol tarp jų 
nebuvę, geyp hičiipiškumo. 

Mttmfe'.rbdbls'i,1 įhi buržuazi
jos viltys, nieks daugiau.

Mums .rodosi, jog socia
listinė Kinija vis labiau ir 

i labiau stebins pasaulį savo
' pažanga, savo’ dinamišku-

.. . mu, savo pramonės, žemėsŠi Kinijos parlamento se-; Qkio> mokg]o ip kultQrog 
suklestėjimu.

i Taigi dabar nuolat ir nuo
lat spaudoje ir per radiją 
bus linksniu o j a m a s Liu 
Shao-chi vardas. Turime 
atsiminti, kad vieta, kurią 
jis užima, yra labai svarbi, 

i Jis yra prezidentas šalies, 
i kurioje gyvena apie 660 mi- 
į Ii jonų žmonių !

Mao Tse-tungas jau se-

raštis Draugas. Marijonų 
organas suranda, kad mūsų 
šalis turi didelių bėdų — 
daug svarbių klausimų sto-1 
vi prieš akis, — bet nėra Į 
žmonių, kurie juos išspręs- Į 
tu. Bloga padėtis užsieni-į . x?cU'Ai * lizazv. • niai sake, kad jis pasinėje politikoje, bloga ir na-1 , , .v L r „x„. -J Tzi ’i - įtrauks is salies prezidentominėjo. Klerikalu laikras-: • . - • , .v. vJ1v. . vietos, nes jam ir taip per

daug darbo. Mao Tse-tun-
Rytojaus reikalavimai yra gas> Raip žinia, yra Kinijos 

Į didesni, negu bet kada pir-. Komunistų partijos pirmi- 
|miau jie yra buvę. Auga mies- i nįnkas
tai, auga viso krašto gyvento- į chou En.lajus _ vyriau. 

si kiti reikalai-ekonominiai. sybes Sa‘va- Premj«rąs.
socialiniai ir kultūriniai. Ap-. . PiCZldento padėjėjais 1S- 
sidairę aplink, matome, kad p inkai • v Madame Sun Yat 
daugelis atskirų valstijų ne-i Sen, našlė buvusio, pirmojo 
besubalansuoja savo biudžetų. Kinijos prezidento Dr. Sun

vieni ir kiti maldauja fedora--, wu, buvęs Kinijos Aukš 
lines vyriausybės pagalbos, čiausio 
Vidaus politiniu, ekonominiu !
ir socialinių., problemų tiek-
daug ir komplikuotų, kad rei- j
kia ne bet kokio, bet beveik |

Teismo pirminiu

Į ministrus ir kitokius 
Įžymius pąręigūnus išrinkta AUMV, MCVCIK I _ • a /ą d ,y • j u i - t-l i.- J apie 40 žmonių.. .; . .. genijaus', kad Jūos galėtų tnv | . v .. ’ ’..i . .. ■** IZ «■ -» -m mci I i rt z-J i /-J I 1 n i

spazmišką užki e t ė j i m ą ,

ninistu.v

Dideles demonstracijos

maistas nesusivirškina nor- 
Susidaro rūgimų, 

dujų, raugėjimu, gurgėji
mų, pilvas esti išpūstas, ap
dribęs, viduriai nesivalo re-

Kinija—šalis didele, jai 
reikalinga ir didelė valdžia, 
sugebanti rūpintis visais 
žmonių reikalais. Liaudies [ 
respublikoje valdžia, tar-.I

kainai spręsti 'ir ne tik spręsti, 

bet ir visam kam vadovauti.
Dar .su didesnėmis ir kųmp-

likuotesnėmis problemo m i s
. i *i*i *' ■ I nauja liaudžiai.
Iii IX /A I 1 rl I.** *1/1 —x _ . . .

Sp^zmjskai1 . uzsicįąToį ‘ apa
čioj, neišsituština kaip- $1- 
k i an t. M

Jei tokie vidurių sutriki
mai pasikartoja dažnai, tai 
nuo to nukenčia viso orga
nizmo mitimas.

Nervingumai, nervinės 
audros paveikia ir širdį ir* 
visą kraujo apytaką. Dėl 
nervų sukrėtimų širdis ima 
trūkčioti, nustoja savo vie
nodo ritmo. Kraujospūdis 
dažnai pakyla ir išgązdina 
žmogų. . •

Ir pati nervų sistema nu
kenčia nuo tolydaus jaudi
nimo ir sukrėtimo bei smū
gių. Susidaro paprastas 
nervingumas, nervų irzlu
mas, įtampa, o paskiau ir 
ne u rožės i r ps ich oneurozės. 
Neretai prireikia kreiptis 
ir į psichiatrą, žinoma, jei 
tau leidžia greit tuštėjanti 
kišenė. Mūsų palaimintoj 
Amerikoj geriau nė nepra
dėk sirgti, neužsidėk su 
specialistais, su ligonių 
mis. Ten tave taip apsįl 

| ta bežiūrint!
liečiu' tėvams bei vaikams , J* Kašlcaučius, M. D.

Na, tai ką tenka daryti? 
Marijonų laikraštis atšako, 
“kad būsimuose rinkimi
niuose metuose iš 'daugelio 
prezidentinių kan d i d a t ų 
būtų parinkti ir nominuoti 
patys geriausi, kurie, atsi
sėdę prezidento kėdėn, ne
apviltų nei savo krašto, nei 
pasaulio lūkesčių.”

Reikia priminti Draugo 
redaktoriams tai: nereikės 
išrinkti “pačių geriausių,” 
užteks “paties geriausio.” 
Turime atsiminti, kad JAV 
žmonės prezidentą renka 
tik vieną.

Bet kas yra “geriausias 
Draugo redaktoriams, aiš
ku, geriausias I 
kuris įveltų Ameriką į ka
rą. O mūsų nuomone, ge
riausias tas, kuris i 
liaudies pusėje, jai tarnau
tų, ir kuris išlaikytų Ame
riką taikoje.

Tenka priminti, jog kl-ė-1 
’ rikalų laikraštis, kaip ir vi- i 
i • lc i i • _ • __ : 1

sija priėmė ir sekamiems 
metams biudžetą: per ap-

NETENKA DAUG STEBĖTIS, kodėl prezidentas | 
Eisenhoweris išvakarėse užsienio ministru I 
ferencijos ragino daugiau ginkluoti NATO. Kalbos i 
apie “gręsiantį pavojų Vakarams” yra tik priedanga.

Puikiai supranta NATO vadai, kad socialistinis pa-j kūrybos? Ar 
saulis nori taikos. Visose socialistinėse-liaudiškose ša-: kūrybinio darbo 
lyse nėra nedarbo. Ten stoka darbo rankų. Argi nesiste- žmogus ir, visų 
oi kapitalistinis pasaulis milžiniškais darbais, kurie l? 
liekami Kinijoje? Nauji miestai, tūkstančiai naujų fab 
rikų ir dirbtuvių, liaudis organizaciniai maršuoja linkui 
naujo gyveninio. Kasmet tūkstančiai žmonių baigia in- ( 
žinierių mokslą ir <ds jų stoka. Tai yra Kinijoje. — . .. .r
pat ir Tarybų Sąjungoje ir kitose socialistinėse šalyse mus n- ką jm vaizc uojm 
1 *7 v J J ta, bet paroda kiek panaši i

Kas kita su kapitalistiniu pasauliu. Jungtinės Vals- šeimyninį albumą. Kaip retai 
tijos taikos laiku išleidžia tiek pat pinigų apsiginklavi-į čia pasitaiko vienas kitas kel
mui, kiek išleisdavo karo laiku, o turime 5,000,0000 be- i ūkiečio, darbo inteligento 
darbių. Kas gi atsitiktų, jeigu apsiginklavimą dar suma-; portretas I Darbininko atvaizdo 
žintų? Ar mūsų valdonai turi planus visuomeniniams į,ng su ^ikuriu nerasi. Kyla 
darbams liaudies naudai? Ar jie yra pasirengę priimti; mintls _ ' ..-e P51 -:sial’las .1 J r 1 • musų dailės kūrėjų aki-į

ratis, ar negyvena jie uždą- ; 
rame pasaulėlyje?

Tenka pripažinti, kad dau-įsi “vaduotojai,” labai nusi- dies Respublikos preziden- 
gumas parodos portretų pa- į vylė prezidentu Eisenhowe- tas Liu Shao-chi, sakoma, 

apie gyvą žmo-1 riu. Kai jis buvo nominuo- į gimė 1898 metais bet jo 
mažai kalba. Tai dau- > fas kandidatu į preziden- i gimimo datos nieks tikrai 

liečia tapybą, čia I įus> klerikalai sakė
I esąs “ 
tas.” < 
Eisenhoweris, kaip genero
las, pradės1 karą prieš Ta
rybų Sąjungą, na, ir Lietu
von grąžins fašizmą. Bet I

i Eisenhoweris klausė žmo-i 1911 metais buvo nuversta
I nių balso, o ne tokių, kaip ’ monarchija, Manchu dinas-
II i e t u viškieji “veiksniai,” Į tija, ir Kinija paskelbta 
na, ir dėl to jis karo ne-! respublika. Hunane tuomet 
pradėjo. Abejojama, ar jis | virė revoliucija ir Liu Shao-

chi pradėjo joje dalyvauti. 
Apie tą patį laiką jis išsi
kėlė gyventi į Shanghajų, 
miestą, kuriame jau buvo 
didelė pramonė, kur prole
tariatas buvo nemažas.

yra 
dir-

pasi- 
qpaį ' žiūrėkime i eksponuotus kūri- 

Keis-

darbo unijų reikalavimus trumpinti darbo valandas? Ar 
jie yra pasirengę baigti negudria politiką užsienio pre
kyboje?

Atrodo, ne. Jie dangstosi senais “šaltojo karo” bau
bais, kad palaiytų įtemptą tarptautinę padėtį. Bet jeiguAdU pencil^ VU Įvviupuą wuyvauvu-v pauvvj. XXX.V vj ).£utjnj£k i ii
tai iki šiol nedavė geru rezultatu, dar mažiau duos atei-1 ‘ i.a|hfl T«i

*• *• | gll illd/.al 1 «I

tyje. ; ginusia liečia tapybą.
------------— t i žmogus dažnai yra tik objek-i

DARBO UNIJŲ BAŲSAg WASHINGTONE pirmą I tas grynai spalviniams užda- 
kai*tą per keleris metus buvo teisingai pakeltas.- Vidury- i viniams spręsti. Pasitenkina- 

uni- ma šiokiu tokiu išviršiniu pa
našumu,

je bal. mėnesio i Washingtona susirinko virš 7,000 
jistų bedarbių ir unijų vadai.

Jie reikalavo: “Duokite Amerikai darbo”, “Mes no-1 a n J.1 z e ’ 
rime darbo” ir kartojo: “Atbusk, Amerika”. Unijų vadai į ats' el( imu> 
kritikavo vyriausybę, kad ji nesiima rimtu žygiu kovai

KAS YRA TIE

o ne psichologine 
tipiškų bruožų

prieš nedarbą. Pratęsimas nedarbo apdraudos nuo balan
džio 1 d. iki birželio 30 d. neišsprendžia problemos. Jei
gu vyriausybė laikysis dabartinės politikos, tai ateis 
želio 30 d. ir dar daugiau turėsime tokių bedarbių, 
riems apdrauda bus pasibaigus.

Kovojant prieš nedarbą, reikia panaikinti užsienio
prekyboje suvaržymus, pradėti plačius visuomenės dar- ■ kos mėnesių.
bus, kaip tai upių aptvėrimą, nau jų kelių pravedimą, gy-1 Apie tai panoro pašneko- 
v^namų namų, ligoninių ir mokyklų statybą. I ti ir Čikagos klerikalų laik-

“PATYS GERIAUSI”?
bi1*-; Amerikos bur ž U a z i n ė 
ku" i spauda jau mini 1960 metų 

; p i’ e z i dentinius rinkimus, 
I nors jie įvyks tik už kelioli-

skritus metus valstybinių vi • • ♦ i i
pajamų bus 52,oi0,ooo,ooo i lilBiisiindi ir atsakymai 
juanų (apie $21,000,000 L
amerikoniškais pinigą i s ) . I Klausnnas.
Tai bus apie 24 procentais! Aš esu pilietis ir dabar 
didesnis biudžetas už per-; padaviau prašymą dėl par- 
nykštį. įsitraukimo iš Europos ma-

Parlamentas nutarė, kadi no motinos. Bet jinai ne- 
1959 metais šalis paga- j moka nei rašyti, nei skai- 
mintų pramoninių ir agri- Styti angliškai. Ji tik gali 
kultūrinių gėrybių 40 pro-1 sa^0 t|<a||)a paskaityti dru- 
centij daugiau kaip praeju-; ką Na, o sakoma, kad 
siais metais. Sakoma, šie-. Į<iei<vįenas imigrantas turi 

įrodyti, kad Jis moka skai-apie 18,000,000 urnų plie
no!

Jokia kita pasaulyje šalis
ICllllO. G10 «

būtu tas, ta,P ^arčiai ™gm pir-
myn kaip Kinija. Beje, šie
met sukaks 10 metų, kai į

tyti ir rašyti. -Kaip bus su 
mano motina? Ar ji galės 
įvažiuoti į Ameriką?
Atsakymas:

Ta$p, galės. Įstatymas &
uiu, eu- T_. .. .. .. . • _. * I*r’ O------ ' t------------ ---------------- istovėtų Kimjos haudis laimėjo per- nurocjo kad Amerikos pi-1

“ n’nln npioc C’iancr Kfll.epkn . .. •galę prieš Čiang Kai-šeko 
kliką ir svetimus imperia
listus.

Liu Shao-chi
Naujasis Kinijos Liau-

toki$ ^raštingumo įrodymo j
nerMkia. n

American. Council

Redakcijos Atsakymai
ŽAVIUI. — Apgailestau

jame, kad negalėsime pasinau-
— tai kol kampas mus nežino. Jis'doti jūsų pora vėliausių raši-| 

geriausias kandida- gimė vAlętiečių Šeimoje Hu- 
Jie, mat, tikėjosi, kad nano provincijoje, kurioje, 

beje, gimė ir Mao Tse-tun
gas. Jis mokėsi Changsha 
mieste.

Dar jaunas jis buvo, kai

išdrįs įtraukti JAV į karą. 
Dėl to klerikalams ir ki
tiems “veiksniams” prezi
dentas Eisenhoweris jau 
nebepatinka, jau nėra “go
riausias.”

nelių.

Žmonių sveikata ir 
jos prižiūrėtojai

Washingtonas. — 
katos, Mokslo ir šalpos de
partment pareiga saugoti 
žmonių sveikatą. Jų pai'ėi- 
gos prižiūrėti maistą, van- , 

j denį, visuomeniškas svetai- 
j nes, atplaukiančius iš už-

Svei

Washingtonas. — Prezi-h x
dentas Eisenhoweris sako, jsienio laivus ir tt. 
kad busimoji užsienio mi
nistrų konferencija Gene- 
voje gal ir bus pirmasis 
žingsnys prie taikos su Vo-

Toronto, Canada. — In 
ternationai Nickel Co. vir
šininkai sako, kad pirma
sis 1959 m. betainis davė 
kompanijai gerų pelnų.

Nusakyta kartą į metus 
patikrinti prekinį laivą ir 
du kartus keleivinį, bet to 
nėra. Vien tik į New Yor- 
ko prieplauką atpla ūkė 
2,096 laivai, o patikrinti 
buvo tik 774. Farrel Lines 
laivų kompanijos prezidenj 
tas praneša, kad jos 
per trejus metus niekas ne
tikrino.

2 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., gegužes (l^ay) 5, 1959
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I ĮVAIRUMAI
Dvi Enciklopedijos

Anglų kalboje didžiausia 
yra “] 
nica”. Ja sudaro 24 tomai

1 Amerika ant slidžių

leido 51-jį tomą, 
telpa 950 straipsnių, jie pa
dengia tą, kas buvo praleis-

’ Tūkstančiai amerikiečių 
i slepiasi nuo šalčio ir sniego 
I Floridos ir Kalifo r n i j o s 

kuriame ! saulėje, bet milijonai kitų

Encyclopedia Britan- ta originaliuose tomuose.
- * - - • : Kiekvienais metais dar

llivcl • o cl ^UVlcll V ^*-1 LUUlCll, i e e 1. . v •

26,000 puslapiu, joje talpi- įleidžia pnedmį . metraštį 
“Ežegodnik , kuris teikia 

i informacijas iš vėlesnių 
įvykių. Už 1957 metu met
raštis jau išėjo.

Enciklopedijai popierių 
gamino Lietuvoje Juliaus 
Janonio vardo fabrikas.

naši 23,500 paveikslų ir 
yra 38,000,000 žodžių.

Tarybų Sąjunga išleido 
jau antrą laidą “Bolšaja 
Sovietskaja Enciklopedija” 
(Didžioji Tarybinė Encik
lopedija), didelio formato, 
kuri sudaro 51-na tomą.

Ją spausdinti pradėjo 
1950 metais ir baigė 1958 
Išleido 300,000 egzemplio
rių skaičiuje. Prie jos pa
gaminimo buvo 
15,820 istorikų,
kų, žurnalistų ir politinių 
veikėjų. Dalyvavo rašyto
jai 50 tautų, jų tarpe ir 
lietuviai.

Didžioji Tarybine Encik-

Kiekvienais metais dar

YRĖS
Stambūs gamtinių dujų 

telkiniai rasti Liubačuvo 
rajone, o taip pat Kroku
vos vaivadijoje. Projektuo
jama nutiesti kelis dujotie
kius. Bus pilnai dujofikuo
ti Varšuva, Krokuva, Liub
linas, Lodzė, Kelcai ir dau
gelis kitų miestų. Bendroji 
dujų gavyba 1960 metais 
sieks 3,033 mil. kubinių 
metrų.

rinkta 1960 metų žiemos 
olimpiniams žaidimams) ir 
Aspen, Colorado valstijoje. 
Alaska, Amerikos. naujoji 
49-oji valstija, su savo ga
lingomis 20,000 pėdų virš 
jūros lygio viršūnėmis, taip 
pat jau pradeda vilioti vis 
didesnį .ekspertų slidininkų 
skaičių.

Daugiau apgyven d i n t i 
centrai rytuose turi gerai 
įrengtas puikias slidinėji
mo vietoves, k. a. Appala
chians, New England, vir
šutinėje New Yorko valsti
jos srityje, Fennsylvanijo
je ir Vakarą Virginijoje. 
Slidinėjimo mekos rytuose 
yra Stowe, Vermont, Šiau
rės Conway, New Hamp-!

MOKSLININKO 
PAGALBA STIKLO 

GAMINTOJAMS
KAUNAS. — Dar nese

niai daugiau kaip dešimt 
procentų “Aleksoto” stiklo 
fabrike gaminamos pro
dukcijos tekdavo brokuoti, 
[krova, kuri čia verdama 
krosnyse su pasagos pavi
dalo liepsna, dažnai susi- 
sluoksniuodavo, stikli n i a i 
indai išeidavo su pūslelėmis 
ir kitais defektais. Be to, 
sunku buvo mechanizuoti 
krosnių pakrovimą. Įmo
nės vadovai kreipėsi į Lie
tuvos Ministrų Tarybos 
Valstybinį mokslinį-techni
nį komitetą, pr a š y d a m i 
jiems padėti.

ico ouiivva.y, ^cvv AxcAxiip-! Atlikti atitinkamą moks- 
shire ir Lake Placid, Newllinio tyrimo darbą ir pa- 
Yorko valstijoje, kur 1932 ruošti naują stiklo virimo 
m. buvo žiemos olimpiniai 
žaidimai.

A merican Council

veržiasi į sniegą. Šie me
tai laimingai pasiekė re
kordą su 300 slidinėjimui 
vietovių.

Kur gi amerikiečiai slidi
nėja? Ogi visur, kur tik 
jie randa kalnų ir sniego* 
Tačiau dauguma slidininkų 
mėgsta nuvykti kur nors 
toliau, jei tik suranda tap 
laiko ir pinigų, į specialiai 
slidinėjimui vietoves, kur 
jie gali slidinėti nuo ryto 
ligi vakaro su visokiausių 
įtaisymų pasikėlimui į vir
šų pagalba..

Šio krašto geriausios sli-

į Irako respublika 
pagerbė komunistus

Apie Irako vyriausybes 
stangas demokratizuoti 

i vidaus gyvenimą liudija ii* kai 
! kurie kiti būdingi pastarojo 
meto faktai. . T1 . , ... .nuošė, Idaho valstijoje, ir 

Neseniai sukako 10 metų nuo Sjerras, šiaurės Kalifomi- 
tos dienos, kai kruvina Nurio . . Wasatcb Utah vals. 
Sajido gauja, vvkdydama im-. " J K

’ • J tybeje, ir Oregono, Wash-
Komunistų ingtono bei Colorado kal- 

0$) atskirų straipsnių, tu- i partijos CK generalinį sekreto- nuošė bei pakalnėse. Rocky 
ri 40,852 paveikslus, ių tar- : rių Jusufą Suleimaną Fachidą 
pe 13,050 spalvinių, iklijuo-'ir CK politinio biuro narius j slidinėjimo v i e t o v ė s yra

alvmius žemėla-;ZaM Kasamą ir Huseiną aš-ša-Larp ir 10,000 pėdų ; rėš 16 pagelbininkų. Kinija
1,740 žemėlapių i vib!; ( Respublikos Teisingumo kštumQ virg jūrog ] jo. i yra milžiniška šalis su ar- 

’ ja peržiūrėjo nužudytųjų ko- vietovėse slidininką, ti 700,000,000 gyventojų. Ji 
■ munistų partijos vadovų bylą j 
Į ir juos reabilitavo.

Revoliucinė Kasemo vyriau
sybė tų tragiškų įvykių meti
nių proga pareiškė, kad nužu-i mo vietovių tolimuose va- ' c 

ulytieji komunistai buvo patri- ; baruose, bet iš ju geriausiai ! nno-uilpstuiii 
otaiirjų veiklą didžiai vertina | v. ’ * Vallve J •• p r

m - nška su- zin0m0S yia . un vailVe’ j užimtos pozicijos. Rezoliu- ‘ y °, i Idaho valstijoje _ tt . .. . . . - ------------ -
___ t ,_____ ____ jo Irako | , , L

---- visuomenė ir ___ '.„.f.LŠ _ - 
išleista pritardamos vyriausybės pažiū- nijoje netoli Nevados rūbe- i santvarkos turtingo

pakviesta 
mokslinin-

pa
šalius elinėjimui vietovės yra toli

muose vakaruose, saulėtose 
pašlaitėse, Sawtooth kai- •VII •

tos dienos, kai kruvina Nurio

lopedija yra didžiausia pa- Į perialistų valią, 1949 metų va- 
šaulyje. Ji susideda iš 100,- j sario pakorė Irako i

pius ir 
tekste.

Spalviniai paveikslai yra i; 
taip gražiai padaryti, kad | j 
žiūrint į vaisių paveikslus, | 
tai atrodo tikri vaisiai.

Lietuvos TSR aprašymui 
suteikta 40 puslapių, ir 
tekste aprašomi lietuviai 
asmenys, Lietuvos miestai, 
upės ir kiti svarbūs daly
kai kiekvienas atskirai.

DTE originaliai
iš 50 tomų, bet 1958 m. iš- rai j komunistus.

tėvyne bei tauta. Trag^i™ nu
kakti plačiai pažymėjo 
visuomenė ir spauda, karštai

Reikė j o

ŽMOGUS SU
ELEKTRINE ŠIRDIMI
Florentietis Umberto Bu

kini sirgo širdies liga. Ko
vo 9 d. 75 metų Bakinį ne
tikėtai nukrito ir sunkiai 
susitrenkė kiaušą. Jį nuga
beno ligoninėn,
skubiai operuoti. Bet kai 
gydytojai nutarė 
operaciją, pasirodė, kad li
gonis jau mirė. Tada į pa
galbą atėjo naujausi moks
lo ir technikos laimėjimai.

Elektros aparato, kurį 
sukonstravo Gvido Piciki, 
pagalba mirusysis buvo at
gaivintas. Jame buvo palai
koma gyvybė, jis galėjo kal
bėti ir judėti, jautė šviesą 
ir skyrė spalvas. Taip tęsė- olandų, gyvenančių ra jo
si devynias dienas. Vis dėl- į nuošė, esančiuose žemiau 

1 to nusilpęs organizmas ir j jūros lygio, bus pilnai ap- 
amžius paėmė viršų. Nepai-1 saugoti nuo potvynio grės*

pradėti

BUS APSAUGOTI 
NUO POTVYNIŲ

Olandijoje, Zelando pro-- 
vincijoje, išti sus 25—30 
metų bus vykdomi dideli 
hidrotechniniai darbai. 
Juos užbaigus, 5 milijonai

kalnu ir Sierras, Nevada,C 7 7

Kinija jau sudarė 
naują kabinetą

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Kongresas (parlamen- 
ją kabinetą iš 45 atskirų

! ministerių. Premjeras tu-

slidininkai ti. 700,000,000 gyventojų. Ji 
gali slidinėti per gilų dideliais 

' minkštą sniegą nuo lapkri
čio ligi birželiu mėnesio.

Yra daug gerų slidinėj]-!

technologiją buvo pavesta 
Kauno Politechnikos insti
tuto silikatų technologijos^ 
katedros docentui Kęstu- san^ nePriekaištingo elekt- mės. 
čiui Sasnauskui. Kartu su finio aoarato darbo, ligo- ■ - 
įmonės vyriausiuoju inži
nierium A. Kazlausku jis' 
sukonstruavo lėkštinį gra 
nuliatorių.

4 svarbiausios užtvankos, 
nio širdis sustojo. i kurių bendras ilgis 30 km.

Šis ypatingas eksperi-1 pertvers Haringvlito, G re-,
i mentas, atliktas italų gydy-1 venlingeno, Rytų šeldos ir
i tojų, kalba apie milžiniš-1 Vergato sąsiaurius. Susi- 

Mokslininko pasi ū 1 y t a Į kas medicinos ateities gali- i dai iusios ^vandens talpyklos 
naujoji gamybos technolo- ! mybes.
gija buvo patikrinta labo-; Aparata sukonstravo (
ratorijoje ir davė gerus re-1 metu amžiaus Florencijos i truko Zelando ir 
zultatus. mechanikas Gvido Piciki, j Branto žemėms

Valstybinis - mokslinis -• kuris, būdamas savamoks-1 Atviri liks tik du 
techninis komitetas teigia-'Jis. išsilavino, lankydamas ! riai, jungiantieji 
mai įvertino <

i bus užpildytos gėlu vande-
30 į niu, kurio anksčiau labai 

šiaurės1 
drėkinti. > 

sąsiau- 
Antver- 

docento° K. j laisvu klausytoju paskaitas j peną ir Roterdamą su jūra.
Sasnausko atliktą darbą, i universitete.
Jo pasiūlyta technologija 
įdiegiama į gamybą.

......... ; žingsniais eina i 
prie socialistinės santvar-'
kos. j

Kas dėl Tibeto, tai Kon- Į
gresas (parlamentas) pri-1 
ėmė rezoliuciją, kurioje

ja dėl Indijosl Praga. — Dienraštis 
■! “Mlada Frontą” rašo, kad ;

Altą, U- j cijoje sako, kad Kinija pa- j Čekoslovakijos
i tah, Squaw Valley, Kalifo r- i darys Tibetą socialistinės I areštavo grupę katalikų t tos šaltiniai. Tai antrasis 

gyve-j kunigų už šnipavimą užsie-j naftos rajonas, turintis
i nio valstybėms. i pramoninę reikšmę.

NAFTA IR DUJOS 
LENKIJOJE

Lenkijoje, Žešuvos vai- 
vyriausybė j vadijoje, rasti turtingi naf- 

katalikų i įos šaltiniai. * •
žiaus (ši vietovės yra pa-lnimo vieta.

! riais, o biedni skurdo tą. Manifeste caras PetrasApie žymius žmones i Baudžiauninkų gyv-eni- į III p a ž a d ė jo panaikinti 
v i mas buvo sunkus. Nepa- Į baudžiavą, atiduoti valstie-

• Rašo D. M. solomskas I vargo, jie sukilda-; čiams žemę, miškus, pievas,

pusę ir buvo labai gabus Stalingrado) pasivijo caris-
----- ------- tas generolas Michelsonaskaro vadas.

ŽMONĖS NARVE
Neseniai Puerto Rikos 

trbpikinės medicinos insti
tuto kieme galima buvo pa
stebėti keistą vaizdą. Dide
liuose narvuose sėdėjo 
žmonės, o aplink būriavosi 
beždžionės. Jos smalsiai 
žiūrėjo į narvus, kišo į juos 
savo letenas, norėjo paglos
tyti žmones ir pavaišinti 
juos riešutais.

Nejaugi tiriamieji gyvu- '< 
liai ištrūko į laisvę uždarę 
narvūose savo šeiminin
kus?

Pasirodo, instituto bend
radarbiai laisvanoriškai pa
sikeitė vaidmenimis su bez- 
džionėmus. J i e tvirtina, 
kad šis eksperimentas dar 
kartą įrodo beždžionių re
akcijos panašumą su žmo
gaus elgesiu.

.v , , n į ir skaudžiai sukilėlius su-Per virs metus; laiko Pu- [mušė.Pošios nelaimės buvę
gačiovo ir jo sandraugų su
kilėlių armija mušė caris- 
tus generolus Karą, DeKo- 
longą, Michelsoną, Monsu- 
dovą, kunigaikštį Galiciną 
ir grafą Paniną. Sukilėliai 
užėmė tokius miestus, kaip 
Samara, Saratovas, Penza, 
Caricinas, Sarapulis, Na- 
gaiskas, ir desėtkus kitų. 
Orenburgo tvirtuma buvo 
laikoma apsupime per pus
metį. Uralo fabrikai virto 
sukilėlių tvirtovėmis. Ca-

’vo* prieš ponus. Vienok bū- vandenis, druskos šaltinius, 
darni n e o r g a n i zuoti, be panaikinti pagalvių mokes- 
mokslo, be vadų negalėjo 
laimėti. Bet sukilimai se
kė vienas kitą. Bandžiau- i sąlygas.
ninkai dažnai sudegindavo “gerasis raras Petras III 
ponų dvarus ir su pačiais vadino “piktadariais” ir 
ponais. Taip į trumpą lai- i įsakinėjo juos žudyti.

i ką Rusijoje buvo apie 50 - „ _
; didelių valstiečių sukilimų.

1773 metais Pugačiovas
17-kos metų amžiaus jis pasiekė prie Kaspijos jūros 

sukilimu, kuriam vadovavo' jau kazokas, dalyvauja Sep- Jajiko (dabartinio Uralo)
Filmo pama-; tynerių Metų kare (1757- upės kazokus. Išilgai tą • nuu ų.™ n«i- . - Katrina iIs.aj dveioio

' • — upę buvo apie . 20 teokų nų beveik iki Maskvos, nuo, į’e"aeliauat X’'ft’ ti 3
nedideliu tvirtumų saugo-, Kaspijos jurų iki tolimiau-1P u& Lova ‘ 1 kilb^sj ’feld.
i <-> A..U,./-..,.’, on-i oi m 1 n olilzilrx rlnvhn c x v

Apie Pugačiovo 
sukilimą

patsai žuvo 1837 metais.
Kas buvo Pugačiovas

į ‘ Jemeljanas Ivano Puga- 
ičiovas gimė 1742 m.; gimė 

Dabar Jungtinėse Vals-! vargingoje kazoko šeimoje,
tijose rodomas naujas fil-' prje Dono, Zimovskaja šta
mas “Tempest” (Audra), nicoje, kurioje prieš šimtą 
Dino Delaurentus gamybos, j metų gimė kitas buvęs su- 
Šis filmas pagamintas, pa- j kjlėlių vadas Steponas Ra- 
siremiant 18-jo amžiaus di- j zmas‘ 
dėlių kazoku ir valstiečių !

Pugačiovas. ! ,
tan paimta didžiojo rusų JJ^O mm.) prieš Prūsiją, 
rašytojo Aleksandro Puški
no veikalas “KAPITONO 
DUKTĖ.” Ant kiek fil
mas artimas Puškino vei
kalui ir tam didžiajam isto
riniam įvykiui nežinau, nes i 
filmo dar nemačiau. Taigi i 
aš ir kalbėsiu ne apie patį i 
filmą, bet apie tą didelį, kazokų kovą prieš turtin

guosius ir caristinę val
džią. Kelis kartus buvo su
imtas, mušamas ir jau ruo
šiamas ištrėmimui į Sibi- 

Bet Pugačiovas pabė
go ir dar kartu su karei
viu, kuris jį saugojo. Pa
bėgęs, P u g a č i o vas buvo 
Priekaukazijoje, Pavolgėje, 
arti Lietuvos, dangstėsi ti
kinčio skraiste, plačiai susi
pažino su kazokų gyveni- 

v. . . „. . - imu ir baisiu baudžiaunin-ciai kalbėjosi su senais gy- ■ ku Jig sužinojo kad 
ventojais, kūne gerai atmi- carien§ Katrina su savo Ža
ne su ilimą, mate Pūga-, jįninltais karininkais nu- 
lyvav'o ^ai ^Une ° ca ; verte puskvailį carą Petrą

Puškinas rašė didelį isto
rinį veikalą “Pugačiovo Su
kilimo Istorija.” Puškinas 
suspėjo parašyti tik istori
nę apysaką “Kapitono Duk
tė,” kurioje kapitono duktė 
karštai mylisi su karinin
ku. Pugačiovo vadovauja
ma^ sukilimas pagauna ir 
juos į audrų verpetus. Puš
kinas negalėjo užbaigti sa
vo didžiojo istorinio veika
lo apie sukilimą, nes jis

Dalyvavo jis ir Rusijos ka
re prieš Turkiją 1768-1774 
metais. Jis daug susipažino 
su karo menu, gerai supra
to rusų artilerijos reikalus.

1772 m. jis sužeistas ir 
laikinai paleistas namo. 
Sugrįžęs, įsivėlė į vargingų

istorinį įvykį.
4>igačiovas ir Puškinas

Dvidešimt ketveri metai 
po Pugačiovo nužudymo, gi- j 
mė Aleksandras Puškinas. 
Garsusis rašytojas visa šir
dimi interesavosi kazokų ir 
baudžiauninkų sukilimu, 
sukilimu, kurio priešakyje 
buvo Pugačiovas. Puškinas 
nuvyko į Pavolgį, Orenbur
go ir Kazanės sritis, ir pla-

Tretįjį ir jį nužudė, o Kat
rina pasiskelbė Rusijos val
dove ir istorijoje yra žino
ma, kaip Ekaterina Didžio
ji, arba Antroji.

žmonių sukilimai
Rusija turėjo desėtkus at

skirų kazokų grupių, kurie 
buvo laikomi pasieniais. 
Caristinė vyriausybė jiems 
primokėjo, o jie turėjo sau
goti jos rubežius. Turtin
gi lobo, buvo komandie-

Pugačiovo sandraugai J. 
Tvorogov., Čumakov, Bur- 
nov, Fedulev ir kiti 1774 

; m. rugsėjo 8 d. suėmė Pu
gačiovą, surišo ir 15 d. per
davė caristams.

Pugačiovo mirtis
Pirmiausia Pūga č i o v ą 

mušė patsai vyriausias ca
ristinių jėgų vadas grafas 
Paninas. Jis didžiavosi, 
kad iš sukilėlio barzdos 
daug plaukų išrovė. Vėliau 
ant vežimo įrengė geležinę j 
klėtką, joj-e Pugačiovą, su
kaustytą retežiais ir pri- 

j kaustytą prie stulpo, šonų 
Į ir lubų vežė į Maskvą. Apie 
1,000 karių su kanuolėmis 

augo su kiekvienh diena, čiovo jėgos užpuolė Kaza- sudarė apsaugą. Į Maskvą 
Į atvežė Pugačiovą po dviejų 
j mėnesių baisios kelionės 
| lapkričio 4 d. 1775 m. sau- j 
šio 10 d. jį turėjo gyvą su- j 
draskyti į keturias dalis,; 
bet carienė bijojo naujų su
kilimų, tai įsakė budeliui

tis, suteikti geras fabrikų 
ir dirbtuvių darbininkams 

Ponus ir bajorus

Pugačiovo žmonės pasi
skleidė po Rusijos plotus. 
Kaip ugnis, mesta į šiau
dus, užsidegė baudžiaunin
kų ir fabrikų darbininkų 

Išilgai tą sukilimas. Nuo Uralo kal-

j ančių Rusiją nuo Kinijos,1 šių šiaurių sukilo darbo 
Persijos, o pirmoje vietoje 
nuo Užkaspijo valstybėlių, 
kurios, Anglijos kurstomos, 
puldavo Rusiją. Jajiko ka
zokai buvo sukilę prieš ca- 
ristinę valdžią, reikalauda
mi geresnio atlyg i n i m o , 
bet caristinė armija juos 
sumušė ir privertė eiti pa
sienio sargų pareigas.

Pugačiovas ir Jajiko ka
zokų vadai Miasnikovas, 
Šugajevas, 
ir kiti susitarė organizuoti 
kazokų ir baudžiauninkų 
sukilimą, o kad mašes pa
traukti savo pusėn, tai Pu
gačiovą paskelbti 
ru Trečiuoju.

Žmonės tikros 
žinojo, kas buvo 
Petras, kodėl jį

žmonės. Apie 15 guberni
jų apėmė sukilimas.

Pugačiovo karinės jėgos I

maršalą Suvorovą, kad pa
keitus grafą Paniną.

Bet apie tą laiką Puga-

Rudens liūdesys
Kalnai, kalneliai, 
Pašlaitės, slėnys 
Jau sužėrėję 
Aukso liepsna ; 
Spalvų skaistumas, 
širdį užlieja, 
Rodos, lengvutė 
Jūros banga
Supa laivelį 
Mano jaunystės;
Supa, liūliuoja 
Baltas bures. 
Ddžiaugsmo verpetai 
širdį kutena, 
žiūrint į spalvas 
Rudens skaisčias.
Bet vėl liūdnumas 
Gnyba krūtinę, 
Kad šiaurės vėjas 
Ima rūstaut: 
Nuplėš nuo šilo 
Rūbą auksini, 
Ir kas išdrįs gi 
Jam prieštarai!t?
Nupliks dirvonai, 
Liūdės upelis, 
Ir dings tas grožis 
Gamtos puošnus. 
Liūdės kalneliai, 
Liūdės ii* slėnys, 
Kai staugs ir ūbaus 
Ruduo nuožmus.

/. Vienužis 
10-15-1958

Rugsėjo mėnesyje pas jį nes tvirtumą. Nors ir paė- 
buvo tik 80 kazokų, o tų mė tvirtumą, bet sukilėliai 

labai daug jėgų neteko ir 
turėjo iš jos trauktis.

Suokalbis
Siaubo apimti dvarpo

niai, bajorai ir grafai neži-, pirma nukirsti jam galvą, 
no j o kur dėtis.
ninkai šimtais juos gaudė 
ir keršino už pirmesnes 
skriaudas. Caristai negalė
dami ginklo jėga pasmaug
ti sukilimo, org a n i z a v o 
gaujas, kurios r~"‘ 
kyje turėjo “Pugačiovus 
ir plėšė valstiečius ir bau
džiauninkus. Atsirado ir 
saumylių, kurie skelbėsi 
“Pugačiovais.” Buvo atsi-

pat metų pabaigoje jo ar
mijoje jau buvo 30,000 vy
rų su 86 kanuolėmis. Tais 
laikais tai didelė armija. 
Viena po kitai tvirtumos, 

|išigai Jajiko (Urao) upę, 
Čika-Zarubinas [ pasidavė

Pugačiovas organizavo 
savo jėgas į atskirus pulkus 
ir korpus pagal tautas: ru
sų, kazachų, baškirų, * kal
mukų, totorių, marių ir ki
tų tautų. Uralo fabrikų 
darbininkai gamino jam 
šautuvus, durtuvus, kardus 
ir kanuoles. Patsai Puga
čiovas gerai suprato karo 
meną, o iš jo sandraugų at
sirado taipgi gabių vadų.

Baškirams vadovavo gar
susis jų poetas Salavatas 
Julajevas, jo raiteliai labai

caru Pet-

tiesos Re
tas caras 

Katrina 
nutvėrė. Liaudyje skleidėsi 
pasakos, būk Petras “bu
vęs geras caras, už bau
džiauninkus, tai už tai ka
rininkai, turčių sūnūs ji 
nuvertė..” Ėjo girdai, kad 
būk caras yra “pabėgęs, 
slapstosi ir laukia progos 
grįžti ant sosto.”

Pradžia Pugačiovo 
sukilimo

1773 m. rugsėjo mėnesį 
prie Pugačiovo susirinko 80 
kazokų ir jie išleido varde 
caro Petro III-jo manifes-

I

Bandžiau- > o tik tada sukapoti.
Sukilimas buvo pasmaug

tas. Siautė baisiausias ca- 
ristų ir ponų teroras. Ko
rė šimtais ir tūkstančiais 

. Į baudžiauninkus ir kazokus. 
,sav°v. Prie,? Bet labiausiai įų buvo pa- ’nrvomnxnic? J ]

nužudy- įmylėtas žiaurus 
mas, tai “pakarti už šon 
kaulio.” Aštrų metalinį 
kablį pritaisydavo prie sie
nos ar medžio ir savo aukatikimų, kad tokie plėšikai užkabindavo ant to kablio

du užpuldavo miestelį tuo 
patim laiku ir savo tarpe 
susimušdavo. Jų elgėsisl 

gabiai kariavo. Uralo dar-1 demoralizavo Pugačiovo j ė 
bininkas Ivanas Bi-eloboro- ^as*

Pagaliau caristai susira-'

Po pagamintas filmas

už šonkaulių. Nelaimin- 
■ gasis baisiai kankindavosi 
!pirm negu sulaukdavo 
mirties.

Tai tokis 
i kis, kurio

NepalioKatmandu.
karalystė gavo iš Tarybų 
Sąjungos 30 milijonų rublių 
paskolos. Už tą sumą Ne- 
palis pirks Tarybų Sąjun
goje elektros jėgainės įren
gimų.

istorinis įvy- 
atvaizdavimui 

“Tem- 
” Skaitytojas, žinoda-

dovas buvo geras karo stra
tegas. Ivanas Čika-Zarubi- do išdavikų ir tarpe Puga- 

kartus sumušė ; čiovo artimų žmonių.
nepasisekimo prie Kazanės PesL
tvirtumos Pagačiovas trau- mas šiuos faktus, padarys

nas kelis 
caristinių generolų jėgas. 
Caristai buvo pasiuntę Afa-

žmonių.

našių Chlopušą, .kad iš pa- kėši j pietų stepes, kad ten ir filmo įvertinimą, 
salų užmuštų Pugačiovą, sutvirtinus savo jėgas. Beti- ....... .Į v y y k-7 V V A A. VAI X UlkJ kj \-Ąį V \J J • J. * V J
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KATALIKŲ RELIGINES 
ŠVENTES IR APEIGOS

(Tąsa)
Krikščionybės formavimosi laikotar

piu saulės dievo Mitros kulto įtakoje 
sekmadienis Romoje buvo laikomas sau
lės diena (dies solis)—taip jis ir dabar, 
kaip matėme, yra vadinamas kai kurio
mis kalbomis. Krikščionybe perėmė šią 

i “saulės dieną,” bet; kaip tai buvo ir ki
tais atvejais, susiejo ją su Kristumi.

I Saulės dievo diena buvo paskelbta “vieš-
I paties diena” (dies dominica) ,ir sekma

dienio šventimą imta aiškinti tuo, kad 
tą dieną tariamai prisikėlęs Kristus.

I Sekmadienio šventė krikščioni?: religi- 
1 jos buvo perimta palyginti vėlai. Šią sa

vaitės šventę krikščionys ėmė švęsti nuo 
386 metų.

“Išganytojo” kulto klasinis pobūdis

I
 Trumpa svarbesniųjų Kristaus garbei 

skiriamų krikščioniškųjų švenčių ap
žvalga rodo, kad “išganytojo” Kristaus 
kultas pagrįstas įvairiais mitais, dau
giausia pasiskolintais iš senovės religi
jų. Tiek minėtosios kalėdų, velykų, sek
madienio šventės, tiek ir šeštinių, sek
minių, dievo kūno ir kios “išganytojo” 
šventės nėra paremtos jokiais istoriniais 

(įvykiais, o vien tik legendomis.
“Išganytojo” kultas klasinėje visuo

menėje vaidino ir tebevaidina didelį re
akcinį vaidmenį, nes pagrindinis jo tiks
las yra sutaikinti engiamuosius darbo 
žmones su jų klasiniais priešais.

[
Krikščionių dvasininkai, pasinaudo
dami “išganytojo” Kristaus mitu, yra 
sugalvoję teoriją darbo žmonėms mulkin
ti ir išnaudotojiškajai santvarkai patei
sinti. Pasak jų, dievas, siųsdamas į pa

saulį savo vienintelį sūnų nusidėjusiai 
žmonijai “atpirkti,” norėjęs, kad jis, 
“atpirkėjas,” būtų paprastas žmogus, gi- 

s męs neturtingoje dailidės šeimoje. Kris
tui apvaizda skyrusi daug kentėti ir nu
mirti negarbinga mirtimi ant kryžiaus. 
Su ta dievo valia Kristus klusniai suti
kęs, jam apveizdos skirtą kančių taurę 
išgėręs ligi dugno, kantriai kentėjęs vi- 

- sas žmonių daromas jam nuoskaudas ir 
' net mirdamas ant kryžiaus meldęsis už 

savo priešus.
Tai esąs, pagal krikščionybės “moks

lą,” kilniausias pavyzdys visiems tikin
tiesiems. Ir jų kelias į išganymą, į am
žiną pomirtinę laimę danguje esąs pa- 

■ i žeminimų, nuoskaudų ir kentėjimų ke
lias. Kaip Kristus per vargus ir kančią 
pasiekęs garbingą prisikėlimą iš miru
siųjų ir dabar, sėdėdamas dievo tėvo de
šinėje, kartu su juo ir šventąja dvasia 
gyvenąs ir karaliaująs per amžių am
žius, taip ir darbo žmogus turįs nuolan
kiai sutikti su savo sunkia dalia, su prie
šų daromomis skriaudomis, nes tai esan
ti tokia dievo valia, Tik sutikdamas su 
tokia dievo valia, žmogaus galįs tapti po 
mirties Kristaus garbės dalininku.

Priešams, pasak kunigų, nereikia 
priešintis, nereikia jiems keršyti. Kas 
pats susidorojąs su priešais, tas nebe- 
gaunąs užmokesčio pas dievą, nes visų 
žmonių teisėjas esąs tik vienas dievas. 
Priešus reikia mylėti, už juos melstis; 
jei priešas alksta, skaitome evangelijose, 
reikia jį papenėti, jei jis trokšta, reikia 
duoti jam atsigerti; jei priešas tau smo
gia per vieną veido pusę, tu jam atsuk 
ir antrąją, o jei priešas atima iš tavęs 
apsiaustą, tai pridėk jam dar ir švarką.

Šį pačios bažnyčios pramanytą “Kris
taus mokslą,” kuriuo siekiama sulaikyti 
darbo žmones nuo kovos prieš išnaudoto
jus, katalikų kunigai dėsto darbo žmo
nėms per kalėdas, per gavėnią ir Vely
kas, kiekvieną sekmadienį, mokydami 
engiamuosius nesipriešinti išnaudoji
mui, nekovoti už geresnį gyvenimą.

Evangelijose yra toks tariamai paties 
Kristaus pasakytas prilyginimas, kuriuo 
darbo žmonės yra mokomi ir raginami 
kuo. stropiau dirbti savo išnaudotojams- 
ponams.

Vienas ponas, išvykdamas svetur, pa
sišaukęs savo vergus (tarnus) ir per- 

. davęs jiems valdyti savo turtus kol su- 
grįšiąs. Vienam jis davęs penkis talen
tus, antram du, o trečiam vieną. Pir- 

-'. mįėji du tarnai paleidę į apyvartą jiems 
C paliktus pinigus, uždirbę kita tiek pini

gų ir, sugrįžus ponui, atidavę jam dvi- 
* gubai daugiau pinigų, negu buvo gavę. 

’ Tas, kuris buvo gavęs vieną talentą, bi
jodamas rizikuoti svetimu turtu, paslė
pęs pinigus ir, grįžus ponui, atidavęs 
tai, ką buvo gavęs. Grąžindamas pini.- 
gl$, jis taip pasiaiškinęs; “Pone, aš ži

nau, kad tu kietas žmogus; tu piauni, 
kur nešėjai, ir renki kur nebarstei...” (va
dinasi, naudojiesi svetimo darbo vai
siais). Todėl, bijodamas pražudyti pono 
pinigus, jis buvo juos paslėpęs, o dabar 
grąžinąs.

Tačiau ponas, pirmuosius du savo tar
nus pagyręs ir pažadėjęs ateityje pa
vesti jiems atsakingesnį uždavinį, o tre
čiąjį savo tarną išbaręs ir žiauriai nu
baudęs: “Piktasis tarne ir tinginy, tu 
žinojai, kad aš piaunu, kur nešėjau, o 
renku, kur nebarsčiau; taigi tau reikėjo 
pavesti mano pinigus pinigų maininin- 
kams, ir sugrįžęs aš juk būčiau gavęs 
kas mano su palūkanomis... Ir nenau
dingą tarną išmeskite laukan į tamsy
bes; ten bus verksmo ir dantų grieži
mo” (Mt. 25, 24. 26-30).

Šio prilyginimo vedamoji mintis yra 
aiški: nepakanka vien tik saugoti savo 
išnaudotojo turtą, bet reikia stengtis 
kuo labiau jį padidinti, reikia iš visų jė
gų dirbti išnaudotojams, o kas jiems 
nedirba, tas yra vertas visai “teisėtos” 
išnaudotojų bausmės.

Tokį religinį “mokslą” sugalvoti ir 
engiamiesiems darbo žmonėms skelbti 
gali tik pikčiausi liaudies išnaudotojai, 
visuomenės parazitai, mintą užguito 
darbo žmogaus prakaitu ir krauju. Tokį 
“mokslą” ir skelbia reakcingoji katalikų 
dvasininkija.

Katalikų dvasininkai visada buvo 
stambūs žemės savininkai. Viduram
žiais jie valdė didžiulius žemės plotus, 
kuriuos jiems dirbo baudžiauninkai. To
kių dvasininkų seniau buvo ir Lietuvo
je. Pavyzdžiui, vyskupas Valančius, ra
šydamas “Žemaičių vyskupystėje” apie 
Sedos parapiją, skundėsi, kad bažnyčia 
turinti “mažai” savo žemės: “parakvije 
dosni, gera, bet žemės maž—17 vala
kų...” Kaipgi nesiskųsti, kad 17 vala
kų esą mažai, jei, pavyzdžiui, Viekšnių 
bažnyčia turėjo 23 valakus, Akmenės— 
48 valakus, Laižuvos—71 valaką, Tryš
kių—91 valaką ir t. t.

Buržuazinėse šalyse katalikų dvasi
ninkai ir šais laikais tebėra stambūs 
turtuoliai. Bažnyčios, vienuolynai ir pa
tys dvasininkai valdo didžiulius turtus, 
turi ivsokių privilegijų. Katalikų dvasi
ninkai uoliai talkininkauja darbo žmo
nių išnaudotojams. Pasakos apie Kris
taus kančias ir “sektiną” jo gyvenimo 
būdą buvo panaudojamos darbo žmo
nėms mulkinti, jiems sulaikyti nuo kla
sinės kovos.

Kiekviena Kristaus garbei skirta 
šventė sudaro progą dvasininkams nuo
dyti liaudies sąmonę teorijomis apie 
“nesipriešinimą piktam,” t. y. sociali
nėms neteisybėms, apie “brolybę” tarp 
darbo žmonių ir jų mirtinų priešų. Mat, 
Kristus esąs “Taikos kunigaikštis,” jam 
gimstant angelai giedoję “Garbė dievui 
aukštybėse, o žemėje—taika geros va
lios žmonėms.”

Taip kalbėdama apie taiką, bažnyčia 
niekada nė negalvojo apie taiką tautų 
tarpe. Priešingai, pati bažnyčia yra 
suorganizavusi daugelį kruvinų karų 
(“kryžiaus karus”) ir kt.). Bažnyčia vi
sada laimindavo “katalikiškųjų” feoda
linių ir kapitalistinių valstybių plėšikiš
kus karus, aktyviai rėmė Hitlerį ir Mu
solinį. Skelbdama “taiką geros valios 
žmonėms,” bažnyčia visada turėjo galvo
je vien tik “taiką” tarp priešiškių kla
sių, siekė sulaikyti darbo žmones nuo 
kovos prieš jų kruvinus išnaudotojus, 
įteigti liaudies masėms mintį, kad jos 
turinčios gyventi taikoje su jų pikčiau
siais priešais.

Šis darbo žmonių klusnumo išnaudo
tojams ir taikos tarp priešiškų, nesutai
kinamųjų klasių motyvas yra pagrindi
nis kalėdų švenčių motyvas bažnytinėje 
liturgijoje. Kalėdų išvakarėse, kūčių die
ną, darbo žmonių išnaudotojai, dangsty
damiesi religijos kauke, paprastai pasi
kviečia savo tarnus į apeiginę kūčių va
karienę pasidalyti su jais “dievo pyra
gu” — “plotkele,” ir tuo pabrėžia savo 
“taikingumą,” “solidarumą” su “žemuo
ju” darbo žmonių luomu. Kunigai kalė
dų švenčių pamoksluose ragina visus 
gyventi santaikoje, pamiršti skriaudas. 
Visa tai turi vienintelį tikslą—-užmig
dyti darbo žmonių klasinį budrumą, pa
ralyžiuoti jų valią kovoti už išsivadavi
mą iš išnaudotojų priespaudos.

Kalėdų proga kalbėdami apie Kris
taus “nusižeminimą,” katalikų dvasi* 

mnkai Kartu iškelia turtinguosius ir 
“kilminguosius.” Kristus, girdi, nors 
buvo gimęs be galo skurdžiose sąlygose, 
tuo duodamas pavyzdį, kad skurdas ir 
susitaikinimas su išnaudojimu esąs ge
riausias kelias į “išganymą,” tačiau jo 
tėvai buvę karališkos kilmės: Marija ir 
Juozapas buvę sįydų karaliaus Dovydo 
palikuonys.

Taip bažnyčia siekia liaudies akyse 
iškelti ir palaikyti “aukštųjų” luomų 
autoritetą, įteigti darbo žmonėms mintį, 
kad karaliai, didikai, dvarininkai, kapi
talo magnatai esą jų geradariai, o pats 
dievas esąs “karalių karalius,” kad “nė
ra valdžios, kaip tik iš dievo.” Engia
muosius darbo žmones katalikų religija 
visada mokė ir moko su pagarba žiūrėti 
į išnaudotojų klasę.

Būdinga, kad po pirmojo pasaulinio 
karo, kai revoliucinės masės daugelyje 
šalių buvo nuvertosios išnaudotojų val
džią, kai Komunistų partijai vadovau
jant buvo sukurta demokratišiausia pa
saulyje valstybė—Tarybų valstybė, savo 
pavyzdžiu nušvietusi kelią į laivę visoms 
pasaulio tautoms,—katalikų bažnyčia 1925 
metais įvykdė naują kuo iškilmingiausiai 
švenčiamą šventę—“Kristaus karaliaus” 
šventę. Tai (buvo jau pernelyg negudrus 
būdas žlung-aūčiam monarchizmui gelbė
ti, kovoti prieš demokratiją. Įvesdamas 
“Kristaus karaliaus” šventę, popiežius 
dar kartą pademonstravo visam pasau
liui ( kad bažnyčia ėjo ir eina kartu su 
reakcingiausiomis kapitalistinė santvar
kos jėgomis.

Svarbiausia katalikų religijos šventė 
yra Velykos. Ši šventė kuo ryškiausiai 
atspindi katalių Religijos klasinę esmę.

Velykos, pasak katalikų kunigų, esan
čios “džiaugsmo įšventė.” Velykoms ti
kintieji ilgai ir kruopščiai ruošiami. Jie 
turi net septynias savaites susilakyt nuo 
dainų ir pasilinksminimų, pasninkauti, 
atgailauti, atlikti rekolekcijas, eiti išpa

LLD Centro Finansinis Raportas
ĮPLAUKOS:

Sausio-January, 1959

Kuopa Sumą
212 Bayonne, .N. J. $20.75
218 Ludington, Mien. . . 19.35

34 La Porte, Ind. . . . 15.00
298 San Leandro, Calif. 36.75
74 New Kensington; Pa. 18.50
92 Cicero, Ill.............. 12.25

209 Trenton, N. J. ... 9.00
19 Chicago, Ill. .... 110.00
52 Detroit, Mich.. ... 50.00

188 Detroit, Mich. *. . . 23.50
132 Tacoma, Wash. . . 8.00
148 W. Frankfort, 1111. 8.00
23 Chicago Heights 12.50
24 Brooklyn, N. Y. 12.50

145 Los Angeles, Calif. 37.00 
Pav., Rochester, N. Y. 4.00 
šio mėnesio aukų 17.65

Viso $413.55
Vasario-February, 1959

79 Chicago, 111.......... 31.00
38 Stevensville, Mich. 18.55

185 Brooklyn, N. Y. 36.00
81 Maspeth, N. Y. 26.00
10 Philadelphia, Pa. 23.00
28 Waterbury, Conn. 14.00
29 Rockford, Ill. .... 32,75

104 Chicago, HI........... 32.25
153 San Francisco, Cal. 27.00

1 Brooklyn, N. Y. 45.75
97 Plymouth, Pa. 4.00
35 So. Bend, Ind. . . . 12.50

133 Camden, N. J. ... 20,50
Milwaukee, Wis. 2.00

84 Clifton, N. J. ... 20.75
6 Brockton, Mass. 50.60

52 Detroit, Mich. . . . 14.50
166' Stamford, Conn. 6.00
188 Detroit, Mich. . . . 10.50
20 Waterbury, Conn. 20.00

W. Pittston, Pa. 10.00
32 New Haven, Conn. 25.00
27 ww Britain, Conn. 21.25

Pav., Pittsburgh, Pa. 6.25
” Brooklyn, N. Y. 4.00

Aukų ................... 19.85

Viso $665.45
3 menesių įplaukos $1,522.70 
Nuo pirmiau ižde 1,572.99

Sykiu $3,095.69
IŠLAIDOS:

S

Sausio-January, 1959
Pašto ženklai .......... $15.00
Kelionė į Washingtoną

ir atgal .............. 21.25
“Algio Lumbio Nuotykiai”

knyga .............. 700.00
Sekretoriaus-knygiaus

alga už sausio mėn. 50.00
146 Chicago, Ill. ..... 30.00
207 Hart, Mich. ..... 6,00

97 Plymouth, Pa. . . . 18.75
147 Brooklyn, N. Y. 8.50

2 So. Boston, Majss, 71.00
1.3,3 Atlantic City, N. J. 2.00

20 Binghamton, N. Y. 43.75
Pavieniai:
Ft, Lauderdale, Fla. 4.00
Flushing, N.'X, 2.30Č
Jersey City, NJ J, 4,00
Bethlehem, Pa. 2.00 
Montreal, Canada 2.00 
Aukų ................. 285.00
Už literatūrą . . . 2.00

Viso: $443.70
iKbvo*March, 1959

110 Rochester, N. Y. 24,25
52 Detroit, Mich. 21.25
45 St. Petersburg, Fla. 70.50
11 Worcester, Mass. 41.25
25 Baltimore, Md. 17.00
19 Chicago, 111.......... 44.00

185 Brooklyn, N. Y. 22.50
30 Eddystone, Pa. . . . 6.50

106 Alcqueppa, Pa. ... 8.00
31 Auburn, Me............ 8.00

187 Chicago, Ill. .... 33.25
37 Lawrence, Mass). 38.50

171 Aurora, HL »••••• 6.25
36 La Porte, Jnd. . .. 2.25
54 Elizabeth, N. L 28.31 

Viso $786.25
Vasario-February, 1959

Sausio-Vsario-kovo
ofjso nuoma $60.00

“Šviesos” Nr. 1 281.16
Administracijos išlaidos 30.00 
Sekr.-knyg. alga už vas. 50.00 
Pašto ženklai .......... 15.00

Viso $436.16

Kovo-March, 1959
“Laisvei” priduota

Metelionio knygos $2.00 
“Algio Lumbio Nuot.” 672.90 
Sekretoriaus-knygiaus

alga už kovo mėn. 50.00

Viso $724.90
Sausio, vasario ir

kovę išlaidos ... ' 1,947,31

Ižde yra $1,148.38
K. DEPSAS

LLD C. Sekr.
Visais LLD reikalais rašy

kite šiuo adresu:
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Daugiau įvairių parengi- 
my LaisvSs naudai.

žinties ir komunijos. Ši vadinamoji ga
vėnia pradedama “pelenų diena,” kada 
kunigas tikintiesiems pabarsto galvas 
pelenais, sakydamas: “Atmink, žmogau, 
kad esi dulkė ir į dulkes pavirsi.” Tuo 
bažnyčia stengiasi ugdyti liaudyje žmo
gaus menkavertiškumo ir bejėgiškumo 
jausmą. Žmogus, pasak bažnyčios, -esąs 
žemės dulkė, pelenai, nuodėmėje prade-! 
tas ir į piktą linkęs silpnas padaras. 
Nuo dievo rūstybės ir baisių pragaro 
kančių išsigelbėti jis galįs tik atgailau
damas, kantriai kentėdamas “gyveni
mo vargus” (taip kunigai vadina dar
bo žmonių velkamą išnaudojimo jungą), 
išsižadėdamas savęs, būdamas nuolan
kus ir klusnus dvasinei vyresnybei ir iš
naudotojų valdžiai. Siekdami įteigti ti
kintiesiems tą mintį, jog žmogaus kelias 
į “amžiną laimę” esąs kentėjimų ir at
gailos kelias, kunigai, ypač gavėnios me
tu, daug kalba apie kenčiantį Kristų, 
kuris “per savo kančią ir šventą kry
žių atpirkęs šį pasaulį.” Visos gaveni
nės maldos, giesmės ir apeigos, visi ga
vėnios pamokslai skiriami kentėjimams 
ir atgailavimui propaguoti.

Velykoms artėjant, dvasininkija vis 
labiau propaguoja kentėjimus. Pasku
tinėmis gavėnios dienomis bažnytinės 
apeigos yra nepaprastai ilgos ir niūrios. 
Vadinamąjį didįjį penktadienį iškilmin
gai garbinamas kryžius—kančios ir “iš
ganymo” simbolis katalikų religijoje.

Montello, Mass.
Apie D. Vitkauską • $

Kaip kitur, taip ir pas 
mus lietuvių tarpe naujie
nos prastos: mirimai, sir
gimai vis retina mūsų kar
tos eiles. Mažėja mūsų skai
čius, menkesni jau organi
zacijų susirin k i m a i, ne
skaitlingi ir parengimai.

Balandžio 19 d. mirė pa
žangus ir visų mylimas Do
mininkas Vitkauskas, senas 
Montello gyventoj aS; Iš Lie
tuvos paėjo iš Merkinės 
valsčiaus, Jablonavo kaimo, 
Kazimiero ir Teresės Vit
kauskų sūnus.

Į Ameriką atvyko 1907 
m. laimės ieškoti, kaip ir 
daugelis iš mūsų senesnės 
kartos žmonių. Visą laiką 
dirbo čeverykų išdirbystėje. 
Nesvietiška skuba, nervų 
įtempimas, be abejo, su
trumpino jo gyvenimą. M$- 

į rė sulaukęs 69 metų am- 
' žiaus.
j Paliko nuliūdime žmoną 
Į Oną Vitkauskienę (Jakuba- 
vičiūtę), dukterį Birūtą, 
žentą, dvi anūkes, o Lietu
voje du brolius. Buvo pa-

Gavėnios apeigų tikslas yra įkvėpti šarvotas Vytauto Jakavo- 
liaudžiai mintį, kad kentėjimai, vargai, j nio koplyčioje, palaidotas 
įvairūs žmonių “gyvenimo kryžiai,” | balandžio 22 d. Melrose ka- 
įskaitant, žinoma, išnaudojimą ir sočia- Į pinėse.
lines neteisybes, esą žmogui būtini ir net i Velionis buvo laisvų pa- 
išganingi. žiūrų žmogus, tai ir buvo

Po gavėnios atėjusios velykų šventėsj taip palaidotas. Jo žmona, 
turinčios tikintiesiems suteikti “džiaugs- dukra ir žentas Antanas 
mo.” Kuo gi džiaugiamasi per Velykas? Kireilis išpildė velionio pra- 
Tuo, kad Kristus prisikėlęs ir žmonėms! šymą.. Laisvu jis gyveno, 
atidaręs dangaus vartus. ! laisvai ir palaidotas.

1 Laidotuvių dienoje, nors 
(Bus daugiau) taį buvo darbo diena,

i žmonių susirinko daug, ir į
Laiškas Redakcijai

1959 m. bal. 18 d.
Rojui Mizarai

Brangus idėjos Drauge!
Karštai sveikinu Jus sa

vo ir “Tėvynės” vardu iš 
tolimos Argentinos, linkė
damas ^aug kloties bendros 
kovos kelyje už šviesesnį ir 

kapus palydėjo apie 30 au
tomobilių. Du automobiliai 
buvo užpildyti gyvų gėlių 
vainikais, kas liudija, jog 
velionis mokėjo gyventi ir 
turėjo labai daug draugų 
ir draugių, kurie, išreikš
dami jam pagarbą ir jo ajį- 
timiems užjautimą, papuo-

! šė velionio karstą daugybe 
vainikų, o paskui 'masiniai 
palydėjo į Melrose kapines, 
amžino poilsio vietą.

Velionis baigė savo gyve
nimo kelią, nebėra jam 
daugiau skausmų nei rū
pesčių, nekenčia vargų ir , 
nerūpi jau darbas!

Velionis visuomet daly
vavo progresyvių parengi
muose, priklausė prie Roko 
pašalpinės draugijos ir prie 
Brocktono Lietuvių Pilie
čių Klubo, kuriame yra bu
vęs iždininku.

Taigi, velionio draugai 
ir kaimynai išreiškiame už
uojautą draugei Vitkaus- 
•kienei, dukrai, žentui ir 
linkime tvirtos ištvermės, 
geros sveikatos ir pergy
venti šį liūdesį.

O mirusiam Domininkui 
Vitkauskui lai būna lengva 
ilsėtis Dėdės Šamo žemo
je.

Jonas Stoškus ir žmona

laimingesnį rytojų.
Džiugu mums gauti bent 

kokią žinutę nuo mūsų bro
lių iš svetimos šalies, kurie 
taipgi tapo išblaškyti tokio 
pat likimo, kaip ir mes...

Šiltą jūsų atsinešimą pa
jutome, kuomet paskuti
niuoju laiku p r adė j o m e 
gauti literatūrinę paramą, 
kas mums yra svarbiausia. 
N e u ž g i n č i jamas faktas, 
kad nortiečių knygos dai
nuo seniau puošia mūsų 
bibliotekas. Tačiau ne vi
somis galime naudotis: vie
nos iš jų, besislapstant po 
pogrindžius, apipuvo, kitos 
pateko į reakcijos rankas ir 
jas sudegino, bijodami tei
singo žodžio.

Balandžio 15 d. gavome 
“Tėvynės” antrašu nemažą 
ryšulį knygų, už kurias ta
riame brolišką padėką. Ka
dangi ryšulys yra visiškai 
suplyšęs ir jokio atgal ant
rašo negalima rasti, lydimo 
rašto taipgi negavome, tad 
nežinome, kas yra siuntė
jas, tik žinome tai, kad jas 
gavome, ir jos išėjo iš' ten, 
iš kur turėjo išeiti.

Pilnai tikimės, kad mūsų i 
padėkos žodį Jūs perduosi- 
te ten, kur’jis priguli. Mū
sų klubas “Kultūra” taip
gi prieš kelias dienas gavo 
knygų. Knygos gautos pil
noje tvarkoje be jokio su
žalojimo ir yra sekančios: 
Antano Bimbos — “Ameri
kos Prezidentai,” 2 egz.; 
Dr. Jono Stanislovaičio ir 
Dr. Antano Petrikos — 
“Gydymo Istorija,” 2 egz.; 
L. Prūseikos —- “Atsimini
mai ir Dabartis,” 2 egz.; 
D. M. Šolomsko —“Pasako
jimai iš Istorijos,” 2 egz.;

Newark, N. J. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė su
tiko, kad Delaware, Lacka
wanna ir Western geležin
kelių kompanijos gali sulai
kyti 80 traukinių Essex, 
Morris, Union ir Somerset 
pavietuose. Kompa n i j o s 
sako, kad jos turi nuosto
lių, nes dienos laiku ma
žai kas važiuoja.

J. Dovydaičio — “Po Aud
ros,” 2 egz.; Prof. Povilo 
Pakarklio — “Popiežiai ir 
Lietuvių Tauta,” 2 egz., ir 
Jono Kaškaičio—“Prošvais
tės,” 2 egz., “Sveikatos Šal
tinis,” 2 egz., ir “Iš Atsi
minimų,” 3 egz.

Už šį kultūros lobį “Tc^ 
vynės” vardu spaudžid.teu- 
sų visų brolišką dešinę.

Tadas Adomonis
1 ■ ............. ............ ■...... .... . ..... . 1 i——

l p.-Laisvė (Liberty)— An trad., gegužes (May) 5,1959



Haverhill, Mass.
MIRe STASYS KENKUS
Dar vienas Laisves skailyto- 

darbininkiškos spaudos 
išsiskyrė iš gyvųjų

- Stasys Lenkus, virš 
amžiaus, gyvenęs 357

uwwgwimej

Clearwater, Fla.
• jas ir 
rėmėjas 
tarpo - 
75 metų 
River St.

Siame
. veno virš du metų, o 

koj—apie 55 metus, 
avalynės dirbtuvėse iki 
tinės dienos. .

Kovo 27 d. dirbo., o
2S dieną. Mirė baland
Hale ligoninėje. Palaidotas ba-1 
landžio 7 d. St. Patrick’s kapi-jB 
nėse, šalia savo plonos, kuri 
mirė 1920 metais. ‘

Velionis turėjo tris vaikus, 
du sūnus ir dukter. Sūnus! 
Haroldas buvo laivo kapitonas! 
po antrojo pasaulinio karo ir, 
laivui sudužus, žuvo jūroje. Pa
liko brolį Petrą su šeima Lynn, 
Mass., ir .seserį Viktę Kei
kus—našlė, šiuo tarpu serganti, 
gyvena šiame mieste. |

Stasys prigulėjo prie-L P. G.
Klubo ir prie LLD 85 kuopos. ■. 
Seniau prigulėjo, ir prie kitų | 
organizacijų ir visuomet rėmėj 
darbininkiška judėjimą darbu Į . ‘ iaukomis.

Buvo laisvų pažiūrų, bažn’y-' 
čioms netikė jo ir j jas nėjb, | 
vienok prie mirusio vieną va-1 
karą atėjo lietuvis kunigas ir. 
pasimeldė...

Palaidotas be bažnytinių ap-, 
eigų. Iš D’Amico and Son j 
šermeninės stačiai į St. Pat-| 
rick’s kapines, į kurias palydė-) 
jo 11 mašinų. Buvo gražių gė-1 
lių vainikų nuo giminių ir^ 
draugų.

Palydovams sugrįžus šerme-1 
ninėn, visi buvo pavaišinti už-' 
kandžiais ir gėrimais. i

Stasys labai mylėjo dabarti
nę Lietuvą ir josios tvarką ir 
tuo visuomet džiaugėsi, ii- vis į 
manė; kad gal kada jam teks I 
Tarybų Lietuvą pamatyti ir pa- Kūno kultūros ii’ 
sidžiaugti, ":et neteko to su- komitetas, kuris organizavo i 
,auktl- ir derino sporto kolektyvų I

rLaj būna tau. Stasy, lengva į veiklą. Dabar įsteigta Lie-i
A^nerikos žemelė, o likusiom 

‘ n^.uojauta. Darbininkė 1
P. S. Stasio Benkaus pa- i 

gerbimui sudėjo “Laisvei” au-1 
]<ų iš Haverhill Lawrence ir 
Methuen, Mass.: A. S. Kaz
lauskas $2; po $1 — A. Navic
kas, W. Račkauskas, K. Mar-1 . ....
kūnas, A. Majauskas, A. Ber-i iS^UgO 11 išsiplėtė pa- tuje, 
želionis, .j. Masevičius, R. šilai-1 lyginti su buržuaziniais lai- 
kienė, J. Rudis, P. Yacnmskas, į kais sportinis 
P. Ivanauskas, B. Mizara, J. ir i Lietuvoje. I

mieste velionis išgy-
50 metu, Ameri- 

Dirbo 
pasku-

apsirgo ■

jfli

MIRUS

PETRUI TARŲ!
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 

Margaretai, jos dukrelei, žentui, dviem 
anūkam, giminėms ir artimiems.

Kavaliūnai 
Šneideriai 
Gribinas 
Navickai 
Braziai 
Bernotai 
Novak 
Rawatai 
Vaichonis 
Butkevičius 
Bauža 
Valeikiai 
Putrimai 
Zablackienė 
A. Straukas 
J. Pikelis 
W. F. Stakėnai 
P. O. Klimai 
G. Klimas

A. Paik 
G u re kai

Rubai

KBtSSK

Šklėriai 
Vegela 
Kelly 
Kairiai 
Stančikas 
Gailiūnai 
Gendrėnai 
Smudinai 
Jurevičiai 
Greblikai 
Dovidoniai 
Siman 
Pociai 
Pakšiai
M. Kazlauskienė 
Stukai 
Stasiuliai
A, Jocis 
F. Lideikis

'Draugai 
Svečias 
Metelionis

IŠ LIETUVOS

! Los Angeles, tai.
Ypatinga mirtis i 

i Balandžio 19 d. mirė sena , 
Los Angeles gyventoja Ma-1 
rijona Palmer, po tėvais 
Mačaitukė, sulauk u s i 88 
m. amžiaus. Gimus Lietu
voje, Suvalkų redyboj, Gel- 

I gaudiškių parapijoj.
Iš Lietuvos į J. V. atva- 

, žiavo ankstyvai. Į Los An- 
! gėlės apie 1911 m., kur ište- 
| kėjo už klasiniai susipra- 
i tusio ir darbštaus Juozo 
i Pauliukonio, su kuriuom 
I gyvendama taipgi tapo pro- 
I gresyvia ir gera kovotoja 
I už pagerinimą darbininkų 
i būklės.

Tačiau p ries kelioliką 
Į metų, mirus Pauliukoniui, 
; “mirė” Marijona lietu- 
! viams ir klasių kovai, kai 
! ištekėjo už svetimtaučio,! 
I tūlo Palmerio.

Balandžio 22 d. susirinko 
būrelis lietuvių į Piers Bro
thers šermeninę ir su pa
žeistomis širdimis, stebėjo, 
kaip presbyterijo^ų kuni- 

l gas siuntė į dangų buvu- 
) sios progresistės dūšią. Tai 
i atlikus, privačiai buvo iš- 
I vežta į Pines Crematory, 
) kur buvo sudeginta. Lietu- 
; vių jis nekentė; o vedė ją 
I už jos pinigus, kurių ji su 
| Pauliukoniu gyvend a m a 
) buvo sutaupius...

Velionės giminėms —po
lį dukrai A. Smithienei, Los 

Angeles, ir posūniui V. Ra
kes, Bostone, reiškiu užuo- 

! jautą.
I tuose bus pasodinta žymiai' Susirinkimai 
' daugiau įvairių gėlių dai- 
:gų, negu pernai. Vien Vil-

3

Gibbstown, N. J.
MIRUS

ELZBIETAI JAKŠTIENEI 
(Slančiauskaitei)

Šiais poeto žodžiais užklojant Tavo kapą, Manta:
Tavo darbų jau atsiektas siekis . . .
Glaudžias prie Motinos žemės palaikai.
Ilsėkis, Mama, ilsėkis,
Garbingą kelionę atlikai.

Gyvenimo sankeleivis—VINCAS
Duktė—ELZBIETĄ
Žentas—FREDIS
Anūkai: PRANUKAS ir JEANIE

PRISIMINIMAS

JONAS VIRBICKAS
MIRĖ GEGUŽĖS 18 D., 1958

KAROLIS BARAUSK
MIRĘS VIRŠ 5 METAI

Prisiminus savo vyrą Joną Virbicką, kuris pali
ko mane dideliame liūdesyje, ir brolį Karolį Ba- 
rausk, tariu: Ilsėkis ramiai, mano brangus 

drauge Joneli, ir broli Karoli.

MIKALINA V1RBICKIENĖ
Nashua, N. H.

MM OD

. LIETUVOS 
SPORTININKŲ 

SĄJUNGA
Lietuvoje anksčiau veikė 

sporto

Gegužės 6 d. įvyks L.L.D.
~ v 145 kuopos, ir L.D.S. 35

Įmaus gatvės ir aikštes pa- kuopos susirinkimai kaip 
i sipuoš daugiau kaip 250į7:30 vakare, Darni salėje 
i tūkstančių begonijų, šalvį-11359 w ‘ Vald
j jų jurginų, rožių ir kitų Į bos kviečia visus dalyvauti, 
i gelių. ' 1

- jtuvos Sporto draugijų ir or-i Kėdainiuose,
- jganizacijų sąjunga. Vii-i Trakuose, Joniškyje, Bir- 

niuje vyko šios sąjungos | žuose pastatyti šiltnamiai
'.■’įsteigiamoji konferencija, duos po 25-50 tūkstančių 

kurioje dalyvavo t 
žmonių. Konferencijos da- Į

! lyviai vaizdžiai papasakojo,: miai baigiami statyti Aly-
, Jiezne, Raseiniuose, 

.............. • Zarasuose ir Vilkaviškyje.
i judėjimas Metų pabaigoje šiltnamius 

Šiuo metu res-1 turės 22 rajonai.
J. šleivis, E. Radzevičienė, T. I publikoje veikia 3,500 spor- ’ ->
Tartonis, L. Saulėnienė, J. šiū-Įto kolektyvų, jie jungia 225! Kino studijoje
pet,;is ir, '-J'.’’i GT ;J’° « Itūkstančius žmoni,J- i žurnalistai pažiūrėjo'nau- 
centų: L Čtulada, J. Stanci- - -• - 1 J
kas ir R. čiuladienė.
$20.50.

Viso 1
/). !

SKAITYTOJŲ BALSAI

su-
• ! nes' bus svarbių visuomeni- 

Kapsuke, nhi reikalų aptarti.
Būkite pramogoje

Teko nugirsti, kad grupė 
progtesyvės spaudos mylė-

apie 500 | gelių daigų miestų papuo-i toju rengia Laisvės naudai 
cijos da-1 Šimui. Dabar tokie siltna- b;inketa sekmadienį, gegu-

žės 24 d., po aukščiau minė
tu antrašu. Rengėjai prašo, 
kad kiekvienas ■ progresą 
mylintis įsitėmytų dieną ir 

i niekur kitur nepasižadėtų.
) Oras iki šiol buvo šiltas 

Kino studijoje Vilniaus I ir sausas, tačiau balandžio

Dar šiais metais numato- ją lietuvišką meninį filmą
i ma pasiekti, kad sportinin-
■ kų skaičius Lietuvoje iš- mi. 
augtų iki 325 tūkstančių 
žmonių, o septynmečio pa
baigoje respubl i k o j e bus

Į 500 tūkstančių sportininkų.

Elizabeth, N. J.
o

Balandžio 24 d. B. Maku- 
tėnienės iniciatyva buvo 
surengta Walteriui Žukui 
ir Marcelei Kazlauskienei 

• . T * • 1 V V UL I V* HV011 V 4 A A l CA A A A C V A1L V7gimtadienio pare. Ji jvyko rimi-motina tiek, kiek Lie- Kazlauskienes nam u o s e, 
kur ir W. Žukas gyvena, 
jfįisirinko' apie pora desėt- 
kų jų artimų draugų 
prietelių.

Buvo linksma_ sueiga, i ^12 tūkstančių rublių
i 4- z* t Ir f ei rlrsunn nl/iu mbolmu ...... vi tt-

Nei vienoje Vakarų vals 
tybėje nesirūpinama mote

tuvoje. Štai nuo Lietuvos
išvadavimo iš hitl erinės čiūtė. 
okupacijos iki 1959 m. sau- 

irisio 1 d. respublikoje moti-

“Adomas nori būti žmogų- 
Filmo scenarijaus au

toriai — V. Sirijos-Gira ir 
V. Žalakevičius, operato
rius — Mockus, režisierius 
ir pastatytoj as — V. Žala
kevičius. Pagri n d i n i u s 
vaidmenis atlieka Lietuvos 
Valstybinės konservatorijos 
absolventas Puodžiūkaitis 
ir Kauno moksleivė Bajar-

25 d. iškrito apsčiai “šilto” 
lietaus. Atrodo, kad bus ir 
daugiau.

šakalių žemaitis

Balandžio 2 d. Lietuvos 
jnoms išmokėta 750 milijo- Kompozitorių sąjungos pir

mininkui, įžymiam lietuvių 
tautos k o m p o z itoriui —įteiktos dovanėlės. Thelma va]stybiniu pašaipu. Vien 

Makutėnienė parūpimo ska- 295g
nų tortą, kuris labai atitiko milijonai 626 tūkstančiai 
gimtadienio pokyliui.

Buvo linkėjimų ir nuošir-.’ 
džių sveikinimų. Kazlaus
kienės dukra Lillie sveikino 
motiną per telefoną iš San i 
Franciscoį

m. išmokėta 52

Pasiekus žiniai, kad Flo
ridoje mirė Petras Taras 
(Taraškevičius), pirmiau i 
ilgus metus gyvenęs Eliza-|

Pittsburgh, Pa. '
LIGONIAI

Serga trys LDS 160-os 
kuopos nariai: Stasys Or
da, Kazys Bogužas ir Vera 
Količienė. Orda ir Bugu- 
žas jau yra sugrįžę į na
mus iš ligoninės, bet gero
kai susilpnėję. Linkiu kuo 
g r e i č i a usiai visiems pa
sveikti !

PAVEIKSLAI 
IŠ LIETUVOS

Filmai iš Lietuvos buvo ro* 
domi LDS 142 ir 160 kuopų 
svetainėse. Nors Miliaus
kas yra parašęs per Laisvę 
ir Vilnį, bet aš dar pridėsiu 
savo “grašį.”

Filmai labai geri, įdomūs. 
Man jau teko matyti penkis 
skirtingus filmus, gamin
tus Lietuvoje, ir visi man 
labai patiko.

Man labai keistai atrodė, 
kodėl paskiausiai atvykę 
lietuviai (dipukai) varo to
kią nešvarią agitaciją prieš 
Lietuvoje gamintus filmus, 
kuriuose parodoma Lietu
vos upės ir laukai, kur pa
rodoma, kaip dabar Lietuva 
atsistato iš po baisios ka
ro audros, kaip dabar Lie
tuvoje žmonės gyvena, kaip 
jaunimas dainuoja ir žai
džia? Amerikos lietuviams, 
kurie per daugelį metų 
yra atskirti nuo gimto
jo krašto, yra labai malonu 
nors filmuose pamatyti sa
vo gi tintąją šalį ir girdėti 
jos kalbą ir dainą. Labai 
žemai, negražiai elgiasi tie 
lietuviai, kurie mėto purvus 
ant 
ten 
lių!

savo šalies Lietuvos ir 
gyvenančių mūsų bro-miestuose, matyt, kur dau

giausia yra smetonininkų— 
Chicagoje, Detroite, Brook- 
lyne ir Baltimorėje. O dau
giausiai rūpi jiems pinigai.. 
“Be tinkamos organizacijos 
ir suteikto kapitalo mums 
neįmanoma su Britų Hon
dūro valdžia užvesti tinka
mas derybas ir reikalingą

i sutartį pasirašyti”.
Jie nori turėti trejopos 

rūšies narių: “1) Kurie va- 
, žiuoja ir įsikūrimui turi 
pakankamai savų pinigų.” 

(Tai yra kapitalistai, kurie 
i dibti nenori, i

“2) Kurie nori važiuoti, 
bet pinigų neturi arba labai 
mažai turi”, ir tokius pri
ims kaip vergus. Negi pro
fesorius ar daktaras norės 
kelmus rauti, tegu kiti dir
ba.

“3).Kurie neturi galimy
bės atsarginėn tėvynėn ar
timais metais persikelti, 
arba iš viso nemano ten 
keltis, bet pritaria pačiai 
idėjai ir sutinka savo įneš
tomis akcijomis arba stam
biomis aukomis paremti 
neturtingesnių tautiečių 

j įkurdinimą. Manome, kad 
i pirmoji narių kategorija 
negalės būti gausi, bet vis

TURĖSIME
GERBIAMĄ SVEČIĄ
LDS prezidentas J. Ga- 

siūnas bus Pittsburghe ge- 
gūžės 9 d., ir tą pačią die
ną, 7:30 vai. vak., LDS 160 
kuopos name, 1024 Beaver 

j Ave., North Side, kalbės. J. 
I Gasiūnas važinėjo per tris 
i mėnesius po Pietų Ameri- 

j kos šalis; dau^ susitiko ten 
gyvenančių lietuvių. , Tai 

! bus labai įdomu visiems iš
girsti jo kelionės įspūdžius. 
Būkime visi ir pavadinki
me savo draugus. V.

“ATSARGINĖS 
LIETUVOS” 

ORGANIZTORIAI
K. Pakštas ne juokais

manė pats save apkarūnuo- 
nuoti “atsarginės Lietu
vos” Hondurase karaliumi. 
Brooklyno pranc i š k o n ų 
“Darbininke” yra atsišau
kimas, ieškantis kokių tai 
ablavukų, kurie sudėtų jiem! 
pinigų, o jie galėtų kur tai 
gerai pavilioti.

Argi lietuviai užmiršo! 
tuos organizatorius, kurie | 
tvėrė visokias bendroves po ! 
pirmo pasaulinio karo? 
Kur jos šiandien? Dar ne 
vienas lietuvis ir šiandien, 
pasiėmęs kokios bendrovės 
akcijas, pasižiūri į jas kai
po į blogos atminties lieka
nas.

Pakštas savo atsišauki
me taip ra^o: “Šita mūsų 
išeivijos padėtis verčiamus, 
ieškoti logiškos ir lemian
čios išeities: sukurti savą 
mažą etnišką teritoriją, ku
ri galėtų palengva vystytis 
į mažą lietuvišką autono
minę, pusiau nepriklauso
mą valstybę, kurios aukšto
ji misija būtų išgelbėti lie- j 
tuviškos 
sukurti 
ka...” v

Toliau

Wilkes-Barre, Pa.
Bal. Ii9 d. turėjome Lie

tuvių neprigulmingų kapi
nių draugijos susirinkimą. 
Narių, kaip ir visada, susi
rinko neperdaugiausiai.

Iš raportų pasirodė, jog 
kapinės gerai stovi finansi
niai ir šiaip atrodo gana 
gerai.

Pasirodė,; jog narių dau
gelis yra nedirbančių, tai • 
likosi nutarta padaryti tal
ką, sueiti padirbėti vieną 
dieną ant kapinių, pagra
žint jas... • '

O gal rengsime kapų rė
dymo dienoj apvaikščioji- 
mą? Jei tik gausim kalbė
toją. V

REPORTAŽAS
Iš VIDURAMŽIŲ

Brazilijoje, Rio de Žanei- 
ro mieste, nuo pereitų me
tų leidžiamas naujas dvi
savaitinis žurnalas. Jame 
kaip ir kituose spausdina
mi įžanginiai straipsniai, 

I apžvalgos, kronika, repor
tažai. Bet praneša jie skai
tytojams gilios senovės 
naujienas.

Viename numeryje, pa
vyzdžiui. yra, “specialaus 

i reportažas” 
iš portugalų laivo, 1500 
metų balandžio mėnesį pa
siekusio Brazilijos krantą.

LTSR nusipelniusiam meno korespondento 
veikėjui profesoriui Stasiui :

rublių. Mėnesines pašalpas 
dabar gauna 63,833 daugia
vaikės ir vienišos motinos. 
Šiomis dienomis respublikos 
spauda pranešė, kad Lietu
vos 
bos 
ir 
162

Aukščiausiosios Tary-

Vainiūnui sukako 50 metų. 
Vilniaus dienraščiuose iš
spausdintas Aukščiausiosios 
Tarybos įsakas, kad ryšium 
su gimimo penkiasdešimto
siomis metinėmis, už ypa-

Prezidiumas ordinais • tingus nuopelnus vystant
medaliais apdovanojo I lietuvių tarybinį muzikos
daugiavaikes motinas. įmeną Stasiui Vainiūnuisu- 

įteiktas Lietuvos liaudies
ilgus Rietus gyvenęs Eliza- • Druskininkų kurorte šio- artisto garbės vardas, 
bethe, j jo šermenis lėktuvu imis dienomis įvyko Li-etu- -:- -:-
išskrido D. Martino šeima,! vos • sodininkų ir gėlininkų i
L. Novak ir L. Vaičionienė. pasitarimas. Pranešimą vasarį vyksta lengvosios at-

A. Skanius apie medelynų ir šiltnamių letikos krosas
——— ■ statybos išvystymą padarė I laikraščio v ‘ _
— Jugoslav!-1 Vyr. vietinio ūkio valdybos Varžybose dalyvauja ne tik

Paryžiuje kiekvieną pa

išeivijos likučius, 
ramia pi lėpau- deifo jį sudarys bent kele-

rašo, kad jau keli

mutinis, tai Washingtone, 
gal būt iš Smetonos diplo
matu, taipgi ir kituose

Gibbstown, N. J.
MIRUS

ELZBIETAI JAKŠTIENEI

tą tuzinų.”
Pakštas ir kompanija no

ri, kad atsirastų tokių pai
kų žmonių, kurie aukotų 
jiems ar pirktų jų akcijas. 
O jie jau žinos, ką daryti su 
tais pinigais. Ar ne taip bu
vo su tom pirmutinėm 
bendrovėmis! Gerai būtų, 
kad važiuotų tik tie paten
tuoti diplomatai. Paprasti 
darbininkai turėtų apsisau
goti nuo tokių sutvėrimų.

J. Gaidys

A. Valinčius

Belgradas.
Jos komunistų vadai nori1 prie Ministrų Tarybos sky- 

f«ftą|pftis su Tarybų Sąjungos i riaus viršininkas A. Misiu- 
vadais pašalinimui politinių ; kas.
skirtumų.

“Jumahitė” 
prizui laimėti.

siėmėt respublikos mies-

5 p.-*Laisve (Liberty)—Antrad., gegužes (May) 5, 1959 naitė.

Prancūzijos, bet ir kitų ša
lių’sportininkai. Iš Lietu
vos į Varžybas išvyko • Vil
niaus Pedagoginio instituto 
studentė Felicija Karai i ū-

| BALANDŽIO 19, 1959
Reiškiame| mūsų širdingiausią užuojautą jos
Draugui Senam Vincui-Jakščiui ir visai šeimai.

GEORGE ir HELEN ŽILINSKAI 
r IR ŠEIMA

Worcester, Mass.

Viena. — Austrijos vy
riausybė suėmė septynis 
jaunus vyrus, kurie suor
ganizavo nacių grupę. Pas 

■juos rasta ginklų ir amuni
cijos.

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms i Lietuvą. Kaina 
$12.00 metams.

PANCHEN LAMA .. 
NEVYKS TARTIS 

INDIJON z ;
Pekinas. — Prieš kiek 1 

laiko Indijos premjeras 
Nehru pakvietė Tibeto rę- 
liginį vadą Panchen Lamą 
atvykti į Indiją ir tartis su 
ten pabėgusiu “gyvuoju 
dievu” Dalai Lama,

Panchen Lama pareiškė, * 
kad jam nėra jokio reikalo 
ten vykti. Jis sako, kad ka
da Tibete bus pravestos. 
liaudies naudai didelės re
formos, tai gal būti ir 
patsai Dalai Lama atgal 
sugrįš.



DIDYSIS NEW YORKAS
Kaip niujorkiečiai minėjo 

Gegužės Pirmąją
Niujorko darbo1 žmonės j p r o f s ąjungų 

šventę, Gegužės Pir-‘l 
atžymėjo

[Aido Choro koncertas 
puikiai pavyko

i sveikinimo 
savo šventę, ueguzes nr-i kablegrama: buvo sveikini- 
mąją, atžymėjo praėjusį j mų ir iš kitur, bet visų ne-' 
šeštadienį, gegužės 2 dreną,; nugirdau.
Union Aikštėje. Mitingui šį Gegužės Pirmosios 
pirmininkavo Louis Wein-'minėjimą surengė Niujorko 
stock, žymus darbuotojas; unijistų darbininkų komite-' 
pažangiųjų darbininkų ei
lėse. Sakė kalbas eilė kal
bėtojų; buvo grupė jaunų 
dainininkų, daina v u s i ų i ruošti šį minėjimą, 
darbininkiškas dainas, o 
jiems akompanavo gitaris- vo kitas “
tai. osios gatvės

Vyriausieji obalsiai bu- rėjo savo
vo: jie pliauškė nei šį nei

I dabar kas metai gegužės 1
d. jie tą vietą anksčiau už
sako, kad negalėtų jos gau- 
.. _________  Jei miesto
administracija vadovautųsi 
“g-eru sensu,” tai jis pasa
kytų biznierėliams, kad to
jų diena priklauso darbinin- 

’ |kams. Taip, be abejojimo, 
Pirmininkas skaitė svei-! ateityje ir bus.

kinimo telegramas, prisius-! Gegužės Pirmosios mi
tas iš kitų šalių. Buvo svei-'nėjimo mitinge dalyvavo!

tas. Reikia pasidžiaugti, kad 
jis šiemet išgavo teisę 
dicinėje Union Aikštėje

Gegužės 1 d. ten pat 
minėjimas”, 

biznieriai 
minėjimą,”

tra-l 
su-

bu- 
14- 
tu- 

kur 
ta:

Taika
6 valandų darbo diena v
Visų rasių ir tautų lygy- ^rbininkai.

bė.
Tarp sakiusiųjų prakal-' 

has buvo žymioji amerikie
tė darbininkų klasės vado
vė Elizabeth Gurl-ey Flynn

kinimas nuo Kinijos Res- keletas tūkstančių.

Aido choro koncertas, į- 
vykęs sekmadienį Schwa
hen Hali auditorijoje, pui
kiai pavyko. Koncerto pro
grama buvo turtinga ir 
įdomi ir publika pakilu
sioje nuotaikoje. Publika 
džiaugsmingai sutiko choro 
vadovės Mildred Stensler 
pranešimą, kad choras da
bar rengia pastatymui ope
retę “Sylvia”.

Plačiau apie. įvykusį kon
certą bus parašyta atei
nančiame numeryje.

Arthur Godfrey 
buvo operuotas

žymusis televizijos ir radijo 
artistas Arthur Godfrey pasi
davė operacijai po to, kai gy
dytojai patyrė, kad “ne viskas 
gerai“ su jo plaučiais.

Jis 'buvo operuotas Columbia-j 
Presbyterian Medical Center, j 
kuris randasi M a n h a 11 ane, 
Broadway ir 168th St.

tęsėsi per penkias

Nuoširdi padėka !
Mano brolis Juozas Kalvaitis 

mirė balandžio 24 d. Wyckoff 
Heights ligoninėje, Brooklyne. 
Buvo pašarvotas Jalinskų šer
meninėje, Woodhavene. Palai
dotas Cypress Hill i kapinėse 
balandžio 27 d.

Aš, Juozo brolis, Julius Kal
vaitis, ir mano žmona Marijo
na dėkojame laidotuvių 
toriui Šalinskui 
patarnavimą, 
ir Albinui ir jų šeimoms 
gėlių vainikus, visiems, kurie 
lankėsi šermeninėje, o lankėsi šiaip ranka tebeskauda, bet 
labai daug, širdingai dėkojame, po truputį, matyt, sveiksta.

Mūsų ligoniai Sveikinimai Vilnies
Aidiečių koncerte kalbė

jausi su Juozu Kairiu, ku
rio žmona pastaraisiais lai
kais nesveikuoja. Sakė, kad 
ji pastarosiomis dienomis 
turėjusi smarkią širdies 
ataką. Bet dabar jau taiso
si. Laukiama pasveikimo, 

direk-l Džiugu buvo matyti Pet- 
už nuoširdų j ra Grabauską. Jis dar vis 

sūnums Eugene į skundžiasi savo ranka. Sa- 
už' ko, kad sužalotos rankos 

pirštai sunkiai judinasi. Ir

Taipgi dėkojame visiems, kurie i Taip pat sutikau ir abudu
palydėjo į kapines, 
Bručui 
pietų.

Julius ir Marijona Kalvaičiai

u z
o Frank į L*evanu. Kaip tik Velykų 

pagaminimą gerų; ry^ draugas Levanas bu- 
ivęs gavęs smarkią širdies! 
ataką. Draugė Levanienėl 
pasakojo, kiek vargo turėjo! 
jį atgaivinti. Bet dabar tas) 
geras draugas jau gerokai 
susveikęs ir randasi geroje 
nuotaikoje. R.

Tai buvo pavyzdingas 
! pažmonys!

Albani j os

Kaip tik Velykų

suvažiavimui
Aido Choro koncert-e se

kami pridavė sveikinimus:
P Grabauskas $5.00

5.00
5.60K.

K.

Beeis________
Janeliūnas 
Bičiulis---------
Briedis-----------
ir I. Levanai 
Babarskas 
Kazokienė____
Kalakauskienė
Wareson_____
Gilmanas____
Mikulėnas____
Griškus______
Balčiūnas____
Mažylis______
Titanis_______
Nečiunskas___

W. Baltrušaitis__
M. Adomonis__
J. Stock--------
A. Vildžius__
A. Gabalis___
W. Žukas___

Mitin- 
publikos profsąjungų, taip- gas tęsėsi apie keturias va-! 
gi ir Tarybų S ą j u n go s landas. f^cp.

Taip, Jonui ir Magdale
nai Juškams pagerbti pa^’ Ona Petraitienė (Coney 
žmonys, minint jų 50 vedy- Island Ave.) prieš Kalėdas 
binio gyvenimo sukaktį, ^ūdama susilaužė ranką, 
buvo labai pavyzdingas, ge-' “

! ras, sihagus!
| Reikia atminti
‘ N MZVZ* •« V-vi T/A

į Tirana.
j Liaudies Respublikos vy
riausybė numušė 21 procen
tu maisto reikmenų kainas.

MALE and FEMALE

VALYTOJAI
Vyrai ir Moterys. Nuolatiniai ir 

laikiniai darbai. Valymas bankąo-
o __ se ir patalpose. Darbas vakarais,

3 ikj 6 vai., arti jūsų namų. Pa- 
2.001 tyrimas reikalingas. Gera alga. 
9 Kreipkitės rytais 8 iki 10:30 vai. 
Z.UU HANDI-MAN CO., 272 VV. 19th 
2.00 St., N. Y. C. (Tarp 7th ir 8th Avės.) 
2.0° -- -------------- --------------- ;-----------;—

2.00 Paieškojimai 
2 00 ! J’ j Ieškau draugo ir gaspadoriaus. 
2.00 ! kuris galėtų ir mylėtų prižiūrėti 
1 Q0 namą. Aš esu našlė ir turiu namą;

* _ I man sunku jį prižiūrėti. Reikalinga 
1.00, turėti karą, nes pas mus be karo 
1.00 negali gyventi. Prašau bereikalingai 

nerašinėti. IT. Arman, 304 West 
Post Rd., White. Plains, N. Y.

(34-39)

ieško sesers.
šiuo adresu:

Pine Hill.'

Taksai vis auga 
ir auga!

Niujorko miesto “tėvai” už
dėjo po vieną centą taksų ant 
kiekvieno pakelio cigarečių, 
parduodamų šiame mieste.

Rūkoriai, kurie dažnai trau
kiate cigaretes, žinokite, kiek 
lūs mokate taksų, pirkdami 
jas. Kai jūs. perkate pakelį

lojalumo” paradas 
i visai menkas

Bal. 25 d. buvo suruoštas 
“lojalumo paradas. ” Iš 

' anksto plačiai garsintas, ti
kėtasi turėt maršuojančių 
bent 100,000. Iš tikro para
de maršavo ne daugiau 5,- 
000. “N. Y. Times” rašo,

j das.
Pasirodo, kad ant 

plaučio auga piknvbinis (v- 
ėžio) navikas. Taigi reikėjo 
nupjauti dali plaučio, kad bū
tų užkirstas kelias vėžiui plės- 

, tis.
Po operacijos artistas jau

čiasi neblogai, bet spėjama, 
kad jis dar ne tuoj galės pra
dėti savo programas, o gal iš 
viso jis nebus darbingas, jei 
gyvens.

Specialistai, 
vėžio ligą,

1 kad hnvn dnnoinu 7 000 ’kurio plaučiuose įsimeta cigarečių Niujorko mieste, tai kacl Duvo ne «augiaU (,UUU. ,.... .
taksais sumokate šitaip: 
valinei valdžiai—8 c., N 
valstijos valdžiai 
j or ko 
Viso, 
kate 
pakelį

Kadangi
krautuvių populiarių cigare
čių kaina (už pakeli) 30 centų, 
tai pusę tos sumos, atsimoki
te,. gauna valdžia — federalinė, 
valstijinė ir miestava.

Zabelė Juškauskailė 
kuri seniau gyveno po 
Mary Skutikienė, 438 
Minersville, Pa. Jos vaikų vardai — 
Stasė, Alena, Petras ir dar keli, bet 
vardų nežinau. Būsiu dėkinga tam, 
kas patarnaus man. Rašykite: Kap
suko rajonas, Liudvinavas, Ju£| 
kauskaitė Zabelė, Lithuania, USSR. 
Arba: Peter Walkins. 121 So. Ad
dison Rd. Addison, Ill.

1.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

__ 1.00 
__ 1.00 
__ 1.00 
__ 1.00

K. Juknis_____ 1.00
Viso pasidaro 47.00. Pir

miau pasiųsta “Vilniai” 
183.000. Tai dabar bendra 
suma sudaro $230.00.

Sveikintojams širdingai 
ačiū!. J. G. .

"Kęstą” nešiojo per pus
ketvirto mėnesio. Bet ran- 

kad šis ^a tebėra labai blogame 
nn ... ! pažmonys“buvo"’ suruoštas stovyje — sutinusi, skaudi, 
falan-' be viešo kvietimo, be rėkia- Į V,s ctar negali su’ 

1 mų. Į banketą buvo svečiai s 
kviesti 
kvietė 
Henry 
na.

Apie 
pradėjo rinktis, 
salę gražiai išpuoštą, 
lūs paruoštus, ant jų jau 
stovėjo užkandžių; prie ba
ro buvo jau teikiami gėri- į rūpestingosios žmonos pri- 

Visi' žiūrimas, nors iš buto išeiti 
mie- toli gražu negalėjo, bet lai- 
salės kėši viename stovyje, 

.staromis dienomis jaučiasi! 
labai blogai dėl vidurių ne
veiklumo. V.

artisto t i k laiškučiais— 
Juškų sūnus, Dr. 
Juška su savo žmo-

4 valandą svečiai
Jie rado 

sta-

Maloniai prašome sužinoti apie 
mano gimines, seserį arba sesers 
dukras, gyvenančias Amerikoje. 
Anksčiau gyveno Chicagos mieste,^ 
1915 m. Lietuvoje gimusi Šiaulių • 
apskr. Polėkio valsč. Onos, Alzb- 
bieta Nemaniūnaitė - Stankevičienė, 
duktė Justino. Sesers arba dukrų 
prašome pranešti: Monikai Nema- 
niūnaitei, Petro Kalpoko gatvė, 
nr. 18-3, Kaunas, Lithuania, USSR. 
Ieško brolis Viktoras Nemaniūnas.

lenkti.
S. Cedronienė, po sunkios 

operacijos ant kepenų, pra
džioje buvo labai viltinga, 
sveiko geriau negu po pir
mos tokios pat operacijos I 
prieš metus laiko,. bet pa-1 kapitahšt^\ūias O. 
staromis savaitėmis skun-J chalk, kuris panorėjo dar dau-Į 
nusilpnėjimu. į giau pralobti iš Niujorko mies-Į

' to važiuotės sistemos. Chalk , 
i bandė pigiai nupirkti ir viršų-Į 
tinius geležinkelius, taipgi bu-j 
sų linijas, na, ir tris elektrines j Tamkūnas Pranas,

Majoras sako: 
neparduosime subviy

Buvo atsiradęs vienas bago- žauninko Motiejaus,
Roy

nusilpnėjimu.
Petras Cibulskis, savo

Ieškau savo dėdės, tėvo brolio La- 
, s. Vinco, gi

musio Daukagalio kaime, Žaslių 
parap. Vėliau gyvenęs Paparčių 
parap.. iš kur išvyko j Braziliją 
maždaug 1931 m. Prašau rašyti: 
Pranas Lažauninkas, Vievio rajonas, 
šešionių km., Paparčiai, Lithuania, 
USSR.

mai, kurie jų norėjo, 
kurie tyrinėja! keturi Juškai svečius 

sako, kad asmuo, | lai sutiko įeinant pro 
vėžys, j duris.

Neužilgo prasidėjo ir 
pietūs — o valgių visokių 
ir daug; nieks negalėjo 
skųstis,, kad ko nors pritrū
ko. Mat. ien^ėjai žinojo iš 
anksto, kiek svėčių bus, tai 

|tiekui ir gamino maisto. 
» smagios,

Ieškau savo brolių ar jų vaikų. 
, s. Simono, 731P11 ’ . -------- ------------ ’ — ~--------I jėgaines, kurias miesto valdžia! m. ir Tamkūno Vlado, 70 ma. Anks- 

Pa- i. - i i - T-i,- i , i čiau gyveno Zarečnikų kaime, Se- ,aci|nU^aie pai duoti Edisono kom-, valsč., Trakų apskr. Da-
pan i j ai.

Tasai pirkėjas siūlė miestui 
615 milijonų dolerių. Bet jis 
norėjo pirkti “anų išmokesčių.” 
Mr. Chalk taipgi sakė: jei jis 
po metų neužtenkamai pasida- 

įiys pelno, tai tada pakels va
žiuotos fėrą iki 20 
25 centų!

Na, tai pagaliau 
joras pasakė, kad 
žiuotės

| bar gyvena JAV, išvyko prieš 1-ą j j 
I pasaulini karą. Mano adresas: 
į Antanina Tamkūnaitė (Pagozelskie- 
nė), Marijampolės g-vė, Nr. 9, b. 
18, Kaunas, Lithuania, USSR.

kurio plaučius reik.’a piaustyti, | 
nedaug teturi progų pilnai 
Sveikti...
j-..' ' '----r---;—-
Miesto pasargažiaus vaikučių. Maršavo h < ,, jZ; .

i nešdami Chiang Kai - seko automobilistams

Tautinės grupės buvo vi- 
jorko'sai mažytės. Kiniečių gru- 
Niu- pėje 10 vyrų, 5 moterys ir 

dvi grupės mokyklinio ąm- 
— vaikučiu. Maršavo

fed e-: pa-
iujoi

b c., 1-..
miesto valdžiai — 2 c. 
vadinasi, taksais suthb- 
už kiekvieną cigarečių 
po 15 centų!

dabar < 
populiarių

Kasdien reikia 
talkos

‘vėliavą. Lietuvių buvo irgi
visai mažai—gal koks tuzi- New Yorko Air Pollution j pa(įavėjOs būvo
nas seniu ir apie tiek jau- Control • komisionierius Green-1 £jos moterys ir m°r-
____Kiek daugiau bu- bl"'!-ras pei'sergsti visus utomo-, •
vo estų ir graikų. Lietuviai Į bilistus,.kad jie sutvarkytų sa-j r_ . . ...
dipukai nešė iškabas: Bol- vo aut° ir neterštų mieste. Ku- Henris Tic'nni lalpų' rtLC1KlLe> pauenne....... .. h"c' tad batų sūnūs Henns. Jis pui- y d pasižadėjusiu

t (\ A Irin, H r-ktrnirr, nmn'nr. mm O r u t

nuoliu.

Jūs kurie turite automobi
lius ir perkate gazoliną, tai ži- ■ 
nokite, kad, pirkdami Niujor-i 
ke, jūs už galioną sumokate po 
9 centus taksų.
Eisenhoweris nori dar pakelti , se. 
po pora centų taksų ant 
liono.

Niujorko miesto taryba 
tarė pakelti taksus ir 
maisto, tik ne visiems, o 
tiems, 
se.

Iki šiol asmuo, valgąs resto
rane, jei jo sąskaita siekė vie
ną arba kelis dolerius, tai jis 
už kiekvieną dolerį turėjo mo
kėti miestui taksų po 3 centus. 
Dabar “miesto tėvai“ nutarė 
pakelti po 2 centus ant dolerio. 
Vadinasi, jei jums tek? resto
rane valgyti, tai, jei suvalgysi- 
te, 'sakysime, už dolerį, patar
nautojas jums duodamon są- 
skaiton įrašys penktuku dau- 

' giau!
Taip, taksai vis kyla ir kyla.

| šoi baletas yra Chruščiovo 
muzika. Tai iki kokio nai
vumo jie nupuolė.

• Stebėtojų buvo dar ma- 
' žiau kaip maršuotojų. At- 

Prezidentas1 rodė, nieks to parado nepai- 
Paradas tęsėsi Fifth 

ga- Avė., kur visada daug žmo- 
į nių. Bet parado metu ten 

.... i stebėtinai mažai buvo žmo
nių.

Tėmijau, ką apie parodą 
rašys “Vienybė” ir “Dar
bininkas.” 
tiek pasigyrė,

nu-1 
ant , 
tik 

kurie valgo restoranuo-
Pastarasis nors 

kad parade 
maršavę apie 15,000. 

tik vieną 
paveikslą ptalpino.

Kodėl tas paradas 
susmuko?

Vienybe”
O 

kitą

arba net iki

s,.kad jie sutvarkytų sa- ToastmasteriU buvo jubi-
rių auto bus netvarkoje, 
gali būti baudžiami iki $100. i kiai vadovavo programai.

Miesto oro švaros komisio-1 Pagirtina ir tai, kad kalbė-1 i 
nierius Dr. Greenburgas sako, i ‘ 
kad daugeli? auto savininkų 
važinėja su sugedusiais “muf- 
leriais.“ Toki automobiliai la
bai telkia orą, padaro ne tik 
nemalonumų, bet ir sveikatai 
pavojingi.

Auto ženklai, kad jis netvar- , . . ,. . . .
koje, yra sekami: jeigu pro ko Praleistl labal 
suvartoto kuro dūdą (“ex
haust”) eina juodi dūmai, at
siduoda gazolinu, ; 
skaisčiai mėlyni, arba balti, 
tai ženklas, kad tavo auto ne
tvarkoje.

‘ tojų nebuvo daug, kad kal
bėjusieji taikė į ta^ką be 
pakartojimų. Aido Choras 
ir solistės taipgi puikiai pa
sirodė.

žodžiu, balandžio 19 d. 
popietį su Juškų šeima te- 

smagiai
ir kultūriškai x *

Man rodosi, mūsų banke-
arba ' yra tų rengėjai turėtų pasimo-

kyti iš rengėjų, suruošusių 
J. ir M. Juškams pagerbti 
pobūvį. N.

nIšskyrus šeštadienius 
sekmadienius, šiaip kasdien 
reikalinga talka prie įtai
symo naujųjų “Laisvei” 
talpų. Ateikite, padėkitel

a-1

ištesė-
savo

j bet, kol kas, mažai
- jusiu. Nesuvilkite 
įstaigos.

Naujosios vietos 
sas yra: Kampas Liberty 
Avė. ir 102nd St.
Bark, N. Y., netoli nuo da
bartinio Kultūrinio Centro. Į

adre-

Ozone

miesto ma 
miesto va- Hiu.

istema nėra pardavi-

PRANEŠIMAI
BROOKLYN* 14. Y J *'

LDS 1-os kuopos susirinkimas ’ 
įvyks trečiadienį, gegužės 6 d., 7.30 
vai. vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave, Richmond 

Visi nariai kviečiami daly
vauti. Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti, kadmui, todėl ir tasai pilkėjas ue-) ncsusjspenfiuoturnėt. Valdyba 

džiovina dėl to galvos. Miestas) (35-36)
parduoda tris didžiules jėgai- i N. Y.
nes, cui ių Vt^’ e poze.iu lds 13 kuopos susirinkimas įvyks 
nius traukinius, Edison kom- j trečiadienį, gegužes 6 d., 7*30 v. v„ 
panijai. Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic

Ave., Richmond Hill. Nariai kvie-
Bloga SU niujorkiške miesto ' čiami dalyvauti ir prašomi pasižiū- 

važiuotės sistema. Ji buvo nu-j 
pirkta labai brangiai, o dabar ’ 

| per nelyg apleista. Į kai ku-!
i rias stotis net baisu koją įkelti, j

rėti 
kia

j mokesčių knygelę, gal jau rei- 
užsimokėti. Prot. sekr.

(35-36)

PITTSBURGH, PA.
knmiciia' b. V I LDS nariai kviečiami dalyvauti
IWIIUbljcl , j j. dalykai negerėja, O vis bio- svarbiame susirinkime, kuris įvyks

Ar jūs žinote, kad šiandien 
tas valdininkas yra skaitomas 
gudriu, kuris greit ir “suga- 
biai” 'sugalvoja, kaip pakelti 
žmonėms taksus? Jes, sėdi 
specialistai ir mislija—mislija, 
kaip čia sumislyti tokį skymą, 
pagal kurį būtų galima žmones 
apskusti, jiems nematant. Jei 
tai pavyksta jiems padaryti, 
tuomet jie skaitosi labai dide
liais vyrais.

Bet gal vejantieji žmonės 
klausia:

Todėl, kad jis naudoja- kos. 
mas niekinti Tarybų Są
jungą ir kurstyti naują ka-, 
ra. Tautinių grupių para-'1 
dininkai daugumoje susidė
jo iš dipukų, kurie demons
travo antikomuniš tinius 
šūkius. Publika, matyt, I 
tokio brudo nemyli. ;

Toks paradas pastara-! 
isiais metais kasmet ruo-i 
šiamas tam, kad pakenkti ( 
Gegužės Pirmosios minėji
mui, darbininkų šventės' 
minėjimui. Prieš keletą'

Toronto. — Kanados val
džia išleis $60,000,000 page
rinimui Toronto prieplau-

Padaugėjo pėsčiųjų mirtys 
šiemet Niujorko mieste ke

turių mėnesių bėgyje buvo už
mušta ( a u t o m o biliais) 159 
žmonės — užmušti- gatvėse. O 
pernai per tokį pat laiką buvo 
užmušta 153 asmenys.

; gėja, štai kodėl daugelis žmo
nių mano, jog privačiam kapi
talistui pasiėmus važiuotės sis
temą į savo rankas, ji nė kiek 
nebūtų blogesnė, kaip dabar.

Ar.

geg. 9 d., 7:30 v. <v., LDS 160 kp. 
salėje. 1024 Beaver Ave.* Prašome 
dalyavuti, susitikti gerbiamą svečią, 
LDS Centro prezidentą J. Gasiūną. 
Jis neseniai lankėsi Pietų Ameri- 

i koje, tai bus svarbių pranešimų.
Kviečia-LDS 8 Apskr. pirmininkas 
J. Mažeika. 35-36)

Trys ginkluoti plėšikai 
pačiupo $49,093 iš First 
National Banko Yonkerse.

■Kfe •T- -Y* -T. J— ,T. g fe- ■ — —Y ' fejfe feTW feT< fej. —1— .r. y XT —X— Tfe* i—— —J, r

BANKETAS GUS HALL 
PAGERBIMUI

Gus Hali yra gerai žinomas Cle-

darbinin- 
maršuo- 

patrąuk- 
tai

kai gegužės 1 d. 
davo 8th Avė. ir 
davo į Union Square, 
tuo pačiu laiku “lojalumo 
paradas” maršuodavo 5th

—Gerai, jūs taksuojate mus 1 Avė. Tada jie skelbdavo, 
ir taksuojate, bet prie ko jūs, į kad tai jie G-egužės Pirmą- 
taip eidami, prieisite, ir kur 
mus nuvesite? Į bankrūtą?!..

i •ją mini.
Kaip tada jiems nepavy- 

i ko darbininkus apg auti, 
Lomdonas. — Jau sugrįžo taip ir dabar niekas iš jų 

iš Tarybų Sąjungos Feld- pastangų neišėjo, 
maršalas Montgomery. Tėmytojas

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME
SAULES RŪSTYBE. Kaip iš jaunatvės fontano trykšta iš šitos 

knygos (romano) ne tiktai vaikystės bei jaunystės poezija, bet 
drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas gyvenimas, džiaugsmas, 
meilė ir laime. 311 psl. Kaina tik $2.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. - Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per visą 
skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito ir mato, 
kaip žmonės vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio padu.
316 psl. Kabia $2.

ŠIRDIES RŪMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesulaiko 
skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jaučia ir mato— 
ką? Jis pats ras skaitydamas. 4491 psl. Kaina $2.

ŠLIUI’TARNIAI. Šita didelė knyga labai vaizdingai parodo 
Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir kančias svetimoje že
mėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gimtiniam kraštui ir 
jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik $2!

Visos I knygos sykiu tik už $5!
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY

NAS. Čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius svarbiausius 
Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruožus ir vartojamos jų 
kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kaina $6.

Visos 5 knygos drauge tik už $8.
Jau šimtai šitų knygų išsiųsta j Lietuvą ir gauta labai daug nuo

širdžių laiškų, rodančių Lietuvos žmonių didelę meilę Am. lietuvių 
knygoms, kurių jie dieną naktį laukia, o kai gauna, tai jos eina per 
rankų rankas . . . (Knygas siunčiame Lietuvon už tą pačią kai
ną; persiuntimo kaštus apmokame.)
DR. ALG. MARGERIS, 8325 S. 11ALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

i

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•O6**a6*

Newark 5, N. J
MArket 2-5172

426 Lafayette St
H»H^444<444++44++++4*+++*

Prieš kiek laiko dingo
14-kos metų berniukas , , ..........................velando pažangiesiems ir taipgi yrą 
Michael Kelly, gyve n ę s ■ gerai žinomas Amerikos pažangioj 
Astoriįoįe. Dabar policija I siems žmonėms. Gus išbuvo 5 n< 

. .. x w tus kalėjime ir du metus ant sun-SLirado jį negyvą r lushingo (kios parolės už Amerikos žmonių 
raiste. Jo kūnas rastas ke- reikalus: už laisvę, gerbūvį ir tairaiste. Jo kūnas rastas ke
turios mylios nuo gyvenimo 
namo. Jokių mušimo ženklų 
nėra.

LAIŠKAI
Laisvės adresu gautas 

laiškas iš Lietuvos (Grišk- 
būdis) Kinienei Matildei. 
Prašome'pasiimti Admini-i 
stracijoj.

ką. Dabar Gus tapo paliuosuotas. 
Todėl Cleveland© įvairios tautos 
rengia iškilmingą bankietą sekma
dienį, gegužės 10. 1959 m., Bohe
mian National Hali, 4939 Broadway 
Ave. Pradžia 6 va. vak. Auka $1.50.

Nuoširdžiai kviečia 
Atestato Komitetas 

(35-36

L. Adm.

ROCHESTER, N. Y.
LDS 11 kp. ruošia paukštienos 

vakarienę, šeštadienį, gegužės 9 d., 
6:30 vai. vak., Gedemino salėje, 575 
Joseph Ave. $1.50 asmeniui. , Kvie
čiame vietinius, binghamtoniečius ir 
torontiečius. Bus gera proga pa
sisvečiuoti. Komisija. *

AL’S TELEVISION SERVICE
ALBERT MISIŪNAS, Sav.

(Authorized Member Philco Factory-Supervised Service)
Taisome Televizijas, Radijus, Hi-Fi ,

Darbą garantuotai atlieka patyręs technikas
Prašome kreiptis sekamu antrašu:

101-23 112 St., Richmond Hill,19 N.Y. Teh. VI. 6-6895
Darbo valandos kasdien iki 10 vai. vak.

• • LLD Vyrų ir Moterų kuopos ruo-
I ‘ šia Lietuvos filmų rodymą, sekma-
• •; dienį, gegužės 10. 2:30 vai. dieną, 
| ’! Gedemino salėje, 575 Joseph Ave. 
" Filmai: “Žydėk, jaunyste." “Lie-
II tuvių meno dekada Maskvoje" ir 
j ‘ “Urugvajaus lietuvių delegacija Lie-. 
1 ‘ tuvoje. Rodymas prasidės paskirtu

Prašome nesivėlinti. Komi- 
(36-37)

’ • i laiku.• • ..., i sija.

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvjkįcs" 

gegužės 8 d., 7 v. v., 1150 No. 4th 
St. Tarsimės , apie važiavimą pas 
Bekarripius gegužės 30 d. ir apie 
busimąjį baltimoriečių pikniką bir-

(36-37) ■6 p.—Laisve (Liberty)— Antrad., gegužės (May) 5, 1959 'žen^mėn vLTdyba.
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