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KRISLAI IDaugiau pinigų ginklams, oj Laisvės perkėlimui
Kaip bus Kuboje?
O Irake?
Niovynės tarp trockistų.
Ką mano komunistai?

Rašo R. Mizara

mažiau civiliniams reikalams i
Washingtonas. — Atsto-, Tuo pat kartu Atstovui 

vų Buto nariai nutarė su-1 Buto nariai nutarė skirti; 
mažinti buvusiems karo ve- j Federaliniam Aviacijos 
teranams fondą $7,000,000. Komitetui $587,400,000 

orlaukių statybai i
Tarp kitų svarbių reikalavi-

»nų, kuriuos organizuoti Kų- f Tuo pat kartu irgi nutarė naujų
bos darbininkai įteikė savo j sumažinti dešimtimi milijo- $131,200,000 ir senų moder-; 
šalies laikinajai valdžiai, bu- nu fondą senų, gyvenimui' nizacijai $94,600,000.
vo tas: organizuoti ginkluotą ! netinkamų namų nugriovi- Šios visos įstaigos r“’ 

revoliuci-į mu^ 0 vietoje statybai i skaito dalimi karinio oriai- j
Į______j________ __________________________ * — ‘ ‘ ’ * *

I 
reikalavi- j 

sakyti, pats ’ 
Darbininkai ga- Į 

daug

jai ginti.
. Tai labai svarbus 
Inas — galima 
svarbiausias.
Ii išreikalauti daug visokių į 
lengvatų sau ir savo šeimoms, Į 
bet, jei jie nebudės 
kurią dieną 
kai revoliucinę 
versti ir grąžinti j šalies vai- I kaip tai mokyklų, bibliote- 
džią Batistą bei kitą kurį jam kų ir kitokių, 
panašų budelį. O tuomet ir i 
būtų po visko.

Turime atsiminti, jog pabė-j 
gęs pas savo sėbrą Trujillą į i 
Dominikonų respubliką, Ba-'
tista nesėdi suėmęs rankas; i
jis dirba, planuoja, 
tramdyti revoliuciją Kuboje. •

nesi- į

$5,000 fondas
. ..mtradienio editoriale skaitėte pranešimą apie per-
• sikėlimo vajų, tad čia tiktai paduodame rezultatus.

J. Petrukaitis, Stoughton, Mass., prisiuntė blan
ką ir $28:

A. J. Petrukaitis .
O. M. Norkus ....
K. Valantukevičius
Alf. Venskevičius
K. Kibirkštis .......

$10.00 
10.00 

. 5.00 

. 2.00 
. 1.00

“Jungi. Valst. atviros priešo 
I užpuolimui,” sako generolas

moderninių gyvenamų na-1 vyno. Tiesioginiams karinio • 
į mų. orlaivyno reikalams prezi- į

Atstovų Buto nariai nu-;atri 20 bilijonų dolerių, j 
• tarė mažinti keturiais mill-1 dentas rekomendavo skirti j 
jonais fo^.dą. kuris buvo' arti 20 bilijonų dolerių.

Taigi, kaip matome, 
staty-1 Atstovu Buto nariai i ♦

; , karinio 
laivyno” reikalams

• virš 700‘milijonų
Taipgi nutarė sumažinti į o dėl Mokslų fondo tik apie 

mokslo reikalams sumą ant j 130 milijonų dolerių. Jie su-! 
$17,000,000 ir nukirto $33,-' mažino pinigų fondus na-1 

į 500,000 nuo fondo, kuris i mų statybai ir visokiems ki- 
. buvo siūlomas naujų moky- j tiems viešiems darbams bei 

y kaip su-1 t°jų mokymui. I civilių reikalams.

kuris
tai bet į skiriamas teikimui paskolų 

gali sąmokslinin-1 valstijų valdžioms !* \
valdžią nu-i bai visuomeniškų pastatų, į “pagalbiniams

tai i 
tik { 
or- i 

skiria 
doleriu,

Senas Juozas, Brooklyn, N. Y., pridavė blanką ir $18:
Senas Juozas ........................................  $5.00
J. Tumosa, New Haven, Conn.
A. Mureikienė, Milford, Conn.
Alice Tamm ...........................
A. Gabalis, Valley Stream, L. I. 

a

J. K. Mažukna, Pittsburgh, prisiuntė blanką ir $18: 
L.D.S. 160 kp............................................. $1(7.00

J. K. Mažukna ............................................. 5.00
Po $1: J. Shimkets, P. Karsokas ir W. Alinski.

5.oo: c 
5.00 ' 
2.00 j 
1.00

C. K. Urban, Hudson, Mass., prisiuntė blanką ir $7:
Charles ir Anna Urban ............................... $2.00
Po $1: A. J. Sikorsk, P. Vaitekūnas, M. Kazlaus

kas, J. šeškauskas. Po 50 c.: J. Bizokas, F. Vaidvilav.
Jungtinėse Valstijose Batistos į 
šalininkai daro tą patį. Jie 
viską darys savo kėslams pa- i 
siekti.

Mūsų nuomone, ginkluota i 
darbininkų milicija kaip tik ir 
lAfltų užtikrinimas, kad Kubo
je liaudies 
niekad nebus.

T. Sąjunga jau turi
[210 milijonų gyventojų raketų gamybą

j I
Maskva. — Tarybų,. Są- / ................. ....

jungos gyventojų surašinė-1 TSRS premjeras Chruščio-j 
priešai valdovais įimas jau pasibaigė, s Jų yra į vas. Jis sakė, kad Tarybų;

208,800,000. Kiekvieneriais, Sąjungos mokslininkai ir j 
metais gyventojų skaičius j inžinieriai pasigamino* už-

Beje, panašūs reikalavimai i paauga 3,000,000. Iš 1,000 j tenkamai ir geriausių gy-1 
statomi ir revoliucinei Irako! žmonių per metus 12 ausi-Įnybos raketų, kad netrukus! 
valdžiai. Ten taipgi norima ■ veda, gema 25 vaikai ir bis- galės sulaikyti ju gamybą, i 
tvirtai apginkluoti darbininkų j kį daugiau 7 miršta. Tary- 
miliciją revoliucijai saugoti.

TSRS gal sulaikys

Kijevas. —Čionai kalbėjo j

Prieš kelias dienas jis1 
bų Sąjungoje žmonių mir- sakė Vakarų Vokietijos so-

Irakui, kaip žinoma, vyriau- tingumas yra mažiausias 
sias pavojus gręsia iš Nasse- pasaulyje.
rio pusės. Egipto valdovas jau gįg gyVentojų surašinėji- 
ne kartą viešai pareiškė, mas yra pirmas po 1939 m„ 
ps visaip kovos pnes revohu-| ^va m_ .Q
ciną Irako valdžią. ■ Q daba^ jau turi

. Į 5,032,000 gyventojų.Gegužes Pirmosios demons-* ’ ’ J “
tracijoje Niujorke trockistai j 
nemokamai dalijo savo propa
gandinę literatūrą. Prieina 
vienas jų prie manęs ir siūlo ( 
laikraštuką “Workers World.”

Vartau tą lapelį ir stebiuo
si: ;
atskala, 
savo laikraštuko numerius.

Ši grupelė atskilo nuo So
cialist Workers partijos, kuri 
leidžia savo laikraštuką “Mili
tant.’’ Na, ir jie dabar ėda- 

tarp savęs — trockistai tarp 
trockistų! Vieni sako, mes 
geriausi L. Trockio pasekėjai 
o kiti—mes.

Abieji lygiai puola komu
nistus.

|vyko dvi didelės 
lėktuvų nelaimės

į cialdemokratų r e d a k t o- 
i riams, kad jeigu Tarybų 
| Sąjungą būtų užpulta, jai 
I pakaktų aštuonių hidroge
ninių bombų sunaikinimui1 
Vakarų Vokietijos, ir nerei-j 
ketų daugiau ir kitoms Eu- i 
ropos šalims. Iš to išplau- 

|kia išvada, kad Tarybų! 
i Sąjunga turi taip galingas i 
i atomines raketas, kad nėra i 
1 reikalo daug gaminti..

Baltimore, Md. —Antra-j 
atsirado nauja trockistų Jienį įvyko dvi lėktuvų ne- 

, kuri jau išleido tris > ]aįmės. Capitol Airlines 
lėktuvui nusileidžiant Char- 
lestono orląukyje jis pasly
do nuo tako. Du žmones už
mušė ir šešis sužeidė.

Valandą vėliau, tos pa
čios lėktuvų kompanijos ki
tas lėktuvas, skrisdamas iš
New Yorko į Atlantą, Ga., 
susikūlė. Nelaimėje žuvo'27 
keliauninkai ir 4 lėktuvo 

‘•įgulos žmonės.
Įdomus dalykas susidarė 

Amerikoje. Čia veikia net 
keletas socialistinių grupių, 
besivadinančių part i j o m i s . 
Štai kai kurios jų:

Socialist Labor Party.
American Socialist Party— 

Socialdemocratic Federation.
Socialist Workers Party.
Dar yra apie pora kitų 

grupių, kurios neturi net pa- 
si.vadinimo—nesuspėjo.

Na, ir šitos visos grupės, 
kaip susitarusios, puola JAV j 
Komunistų partiją.

Nežiūrint to, kad Komunis
tų partijos narių skaičius pa
staruoju metu nupuolė, ji vis- 
vien tebėra pati didžiausia ir 
tvirčiausia politine darbininkų Romuniltų 'partij

Washingtonas.
rolas N. Twiningas, gene
ralinio štabo viršininkas, 
pasidavė operacijai, kuri 
bus padaryta ant krūtinės.
—— --------------------------------- ------------------------------L_

TARYBŲ SĄJUNGOJE ! 
FABRIKAI DIDELI

Maskva. ' ■— Tarybų Są
jungoje, kur fabrikai ir 
dirbtuvės priklauso liaud
žiai, jie labai dideli. Mask
vos priemiestyje yra “ZIL” 
fabrikas, kuriame dirba 
virš 40.000 darbininkų. Per 
metus jie pagamina 120,000 
sunkvežimių, 100,000 elekt
rinių šaldytuvų, 500,000 
dviračių ir desėtkus tūks
tančių “Volga” ir kitokių

Gene- ]engVų automobilių.

ekranizacija.

Kai kurios tų “socialistinių 
grupių kalba apie darbininkų partija.

DAR APIE DARBU 
‘PADAUGĖJIMĄ”

Washingtonas. — Eisen- 
vienybę. Bet jos pamiršta, į howerio vvriausybė skelbia,
kad, būdamos sektantiškomis, kad balandžio mėnesi Ame- 
vienybės neįvykdys.

Kai kurie kairesnieji libe
ralai pastaruoju metu buvo

j pradėję lyg ir šlietis prie So
cialist Workers partijos, bet, 
man rodosi, jie jau pradeda 
ja nusivilti.

Na, o komunistų vadovai sa
ko: reikia visaip tvirtinti JAV 
Komunistų partiją. Tik tvirta 

_ . ja, sako jie, 
galės ryškiai pasidarbuoti, 
kad JAV būtų įkurta didelė 
plati, trečioji partija—darbo

rikoje darbu padaugėjo 
1,184.000, tai dirbančių bu
vo 65,012,000. Bet gi tame i 
pat mėnesyje 1957 metais 
dirbo 67.221,000 žmonių. 
Reiškia, šiemet mažiau yra 
dirbančiu, kaip jų buvo 
1957 m.

Washingtonas. — Šiemet 
Jungtinėse Valstijose bus 
suimta 956,620,000 bušelių 
žiemkenčių kviečių, tai 19 
procentų mažiau už 1958 m.

Colorado Springs, Colo. 
—Čionai yra Jungtinių 
Valstijų karinio orlaivyno 
centras. Iš čionai tvarko vi
sas “gynybos linijas”, ku
rios yra įsteigtos Kanadoje 
ir Šiaurinio žemės ašigalio 
kryptyje. Viso jų yra sep- manei raketas sulaikyti,nei 
tynios — trys nuo Atlanto, laiku pranešti, kad jos at- 
iki Ramiojo vandenyno per skrenda”, sako 
Kanadą ir po dvi Atlante 
ir Ramiajme vandenynuo-; taiku sugyvenimą, genero-

i las Partridge siūlo dar dau- 
yrajgiau išleisti pinigų kari- 

gyny-

komandierius, o dabar pasi
traukęs iš tarnybos, sako: 
“Jungtinės Valstijos yra. 
atviros priešo atakoms, 
kaip jos buvo ir pirm linijų 
įsteigimo 1946 metais”.

“Iš tų linijų nebūtų gali-

generolas.
Bet vietoje kalbėti už

|se.
Linijose nuolatos

•200,000 JAV aviatorių, rainiam orlaivynui ir 
daro specialistų ir kariu, j bos linijų” modernizavimui. 
Jų pareiga “apsaugoti JAV Į ---------
nuo Tarybų Sąjungos atakų I Vakarinis Berlynas. — 
per šiaurinį žemės ašigalį”.; Amerikos atsistatydinęs 
Tų linijų įrengimas jau at-! generolas Lucius Clay sake 
siejo bilijonus dolerių. 1

Bet generolas Earle Part-f “geriau kariauti, 1 
i ridge, kuris buvo tų jėgų vintams nusileisti”.

kalba ir kurstė berlyniečius* 
negu So-

Irakas, komunistai {Maršalas Konevas
L. Tilwick, Erastcn, Pa., prisiuntė sąrašą ir $17:

Abu Švelnikai ............................................... $5.00 j
L. Tilwick ....................................................... »-00 j
V. Danielius ......................................  4.00
Abu Drilling’iai .............................................. 3.00

. (Tąsa 6-tam pusi.)
- r i. n '■! ----------------------------------------- - p- ....................  — "■

ir užsienio politika į persergėjo Vakarus

Dar apie užsienio 
ministrų derybas

Geneva. — Užsienio mi
nistrų konferenerįa atsida
rė aštriomis diskusijomis 
dėl jos pačios sąstato. Tary
bų Sąjunga reikalavo, kad 
konferencijoje lyg i o m i s 
teisėmis dalyvautų Rytų ir 
Vakarų Vokietijų užsienio 
ministrai. Vakarų ministrai 
tam griežtai pasipriešino. 
Todėl vokiečiai dalyvauja 
tik su patariamu halsu.

Vakarų komercinė spau
da giriasi “laimėjimu”. Bet 
korespondentas S. Gru- 
son numato jų pralaimėji
mą. Pirma, sako jis, Vaka
rai turėjo sutikti lygiomis 
teisėmis su Vakarų Vokie
tijos. įsileisti ir Rytų Vo
kietijos ministrą. Iki dabar 
jie su Rytų Vokietija neno
rėjo skaitytis. A,n t Va, Ta
rybų Sąjunga, reikalauda
ma priimti vokiečių užsie
nio ministrus lygiomis tei
sėmis konferencijom kurio
je yra svarstomi Vokietijų 
reikalai, patraukia vokiečių 
tautos simpatiją, o Vakarų 
ministrai parodė, kad jie su 
vokiečių tauta nesiskaito.

Tarvbu Sąjunga pareika
lavo, kad lygiomis teisėmis 
konferencijoje dalyvautų 
Lenkijos ir Čekoslovakijos 
ministrai, nes tos šalys yra 
Vokietijos kaimynėmis, jų 
reikalai svarstomi, jos pir
mos, ir daugiausiai nuken
tėjo nuo hitlerininkų agre
sijos. Anglijos. Francūzijos 
ir Jungtinių Valstijų užsie
nio ministrai griežtai išsto
jo prieš šį TSRS pasiūlymą. 
Vakarai sutinka tų šalių 
ministrus įsileisti tik su pa
tariamu balsu, ir tik tada, 
kada tų šalių reikalai bus 
svarstomi.

Korespondentas Drew 
Middletonas numato, kad 
Tarybų Sąjungos užsienio 
ministras Gromyko, būda
mas vienas prieš Vakarų 
tris, labai sugabiai manev
ruoja patraukimui masių, o 
ne siekdamas formaliu lai
mėjimų.

Tarybų Sąjungos pozici
ja yra aiški, ji jau daug 
kartų buvo išdėstyta pirm 
šios konferencijos atsida
rymo.

ISLANDŲ IR ANGLŲ 
LAIVAI APSIŠAUDĖ
Londonas. — Anglų žve

jų laivas “Avon River” žve
jojo arčiau 12 mylių nuo 
Islandijos. Islandų karinis 
laivas “Thor” priartėjo ir 
jo įgula bandė sulipti ant 
anglų žvejų laivo. Bet at
vyko anglų karinis laivas- 
naikintuvas “Contest” ir, 
apšaudęs, islandų laivą nu
vijo. Anglai užsispyrė, kad 
jie žvejos iki 3-jų mylių to
lio nuo Islandijos krantų.

Myrtle Beachy S. C. — 
Trys Jungtinių Valstijų ka
riniai “jet” lėktuvai nukri
to į Atlanto vandenyną ir 
visu lakūnai žuvo, v

Phoenix, Ariz. — Sulau-I 
kęs 89 metu amžiaus mirė 
inžinierius E. L. Apperson. 
1893 metais jis pagamino 
tu laikų geriausią automo
biliams motorą.

Taipei. — Parplaukė du 
nacionalistų prekybos lai
vai, kuriuos Kinijos karo 
laivai buvo suėmę. Kinija 
juos išlaikė 44 dienas ir pa- 
liuosavo.

Bagdadas. — Premjeras 
Kassemas sako, kad Irakas 
turėjo ir nori turėti gerus 
santykius su visais savo 
kaimynais,;.-o .ypatingai šu: 
Iranu ir Turkija. Jis sako, 
kad frako pasitraukimas iš 
karinės Bagdado Sąjungos 
turėtų tam tik pasitarnauti.

Ekonominių reikalų mi
nistras Kubba sakė spau
dos korespondentams, kad 
Irako valdžioje komunistų 
dalyvavimas yra reikalin
gas, nes komunistai yra 
liaudies dalis, o Irako revo
liucija yra liaudies revoliu
cija.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Geneva. — Vakaru mi
nistrų vardu C. A. Herteris, 
JAV Valstybės sekretorius, 
siūlo konferencijai p i r- 
miausiai svarstyti Vokieti
jų apvienijimo reikalą, o 
jau tik tada kitus klausi
mus.

Tarybų Sąjunga daug 
kartų pareiškė, kad Rytų ir 
Vakarų Vokietijų apvieni- 
jimas, tai yra pačių vokie
čių reikalas. Numatoma, 
kad TSRS delegacija atmes 
šį Vakarų pasiūlymą.

Tarybų Sąjunga siūlo, 
kad užsienio ministrų kon
ferencija svarstytų užbai
gimą Berlyno okupacijos, 
ištraukimą iš jo'* užsienio 
armijų ir padarymą taikos 
sutarčių su Rvtų ir Vaka
rų Vokieti jomis.

New Yorkas. — BMT po
žeminiam traukiniui stai
giai sustojus, antras i ji at
simušė ir sužeidė 24 žmo
nes. Sakoma, kad pirmasis 
traukinys sustojo, nes vie
name vagone jaunuolis ir 
moteriškė susimušė ir pa
traukė sustabdymo signalą.

Maskva. — Čionai sve
čiuojasi anglų daktarai spe
cialistai.

Maskva. — Gegužės 8 d. 
Tarybų Sąjungoje buvo mi
nimas hitleriškos Vokieti
jos pasidavimas. Armijos 
dienraštyj e , “Ra u d o n o j i 
žvaigždė” ir per ’radiją 
maršalas Ivanas Konevaš 
persergėjo Vakarų valsty
bes. .

Jis sakė, Vakaruose 
labai dažnai generolai, ad
mirolai ir, ministrai kalba 
apie “Tarvbu Sąjungos su
naikinimą”. ,

Konevas sakė, kad TSRS 
turi pakankamai jėgų su
naikinti bent kokį užpuoli
ką. “Tolis jau neapsaugoja 
Jungtines Valstijas nuo 
atominių ginklų smūgių”, 
sakė Konevas.

Chruščiovas tarėsi 
su karo veteranais

Maskva. — Chruščiovas 
ilgai kalbėjosi su Jungtinių 
Valstijų septyniais karo ve
teranais, kurie lankosi Ta
rybų Sąjungoje. Tai tįe ve
teranai, kurie pirmieji su
sitiko su.TSRS kariais 1945 
m. Vokietijoje prie Elbos 
upės.

Jie kalbėjosi apie leidi
mus piliečiams išvažiuoti į 
kitas šalis. Chruščiovas sa
kė, kad TSRS dabar lais
viau išleidžia norinčius va
žiuoti. Jis nurodė, jog ir 
Jungtinės Valstijos varžo 
išvažiavimus ir priminė 
Paul Robesono ir W.E.B. 
DuBois reikalus.

Chruščiovas sakė, kad 
daug žydų tautos žmonių, 
kurie nuvyko į Palestinos 
“žadėtą žemę” nerado ten 

laimės ir nori grįžti į socia
listines šalis.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris karš
tai priėmė Belgijos karalių 
Baudouiną. ?.

Oak Harbor, Wash. — 
Susikūlė karinio laivyno 
lėktuvas “P2V-5” ir žuvo 9 
lakūnai.
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Gyvenimas yra politika, —' 
kas tai protingai pasakė.

$1200' ^aS Piketų, kad ir gėlių pa- 
$6 501 r()Č°.ie Rali būti politikos, o 
r-----taip yra. Paryžiuje eina gč-

i lių paroda, Nors Anglija skai- ' 
tomą turinti gražiausių gėlių, 
ir nors lordas Bowes-Lyon pa

buvo gelbėjo prancūzams suruošti
paroda, anglu gėlės sudėtos į ' . .

krečia‘namo aukšta, kur ma- išdr,mS' su visais vell"als.
žai kas nueina. Tai daryta Kal ' "• aš norėčiau,

i Gaulle nesutinka su presnjero Pamatyti Dėdės Šamo 

Macmillano politika.
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Canada 
Canada 
Foreign 
Foreign

and Brazil, per year $10.00 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 months
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I KVAILYBĖ?
' nosevičius. Dabar Sula ga-l

Tarybų Lietuva klausimą
Girdi,

1961 m.” Rąstenis nurodė,

Tarybų Sąjungos gyventojai
ŠIŲ METŲ PRADŽIOJE Tarybų Sąjungoje 

pravestas gyventojų surašinėjimas, šiuo metu jau pra
dedami skelbti kai kurie to surašinėjimo duomenys. Jie 
Įdomūs.

Pirmiausiai, sakoma, kad šiuo metu Tarybų Sąjun
goje yra 208,800,000 žmonių; kas metai priauga apie 
3,000,000.

Iš 208,800,000 gyventojų, 55 procentai yra moterų, o 
45 procentai vyrų. Šis nemažas skirtumas aiškinamas 
vyriausiai tuo, kad karo metu vyrų žuvo kur kas dau- ■ 
giau negu moterų.

Iš viso Antrojo pasaulinio karo metu Tarybų Są
junga neteko apie 15,000,000 žmonių! Keletas milijonų 
vyrų, be abejojimo, bus žuvę frontuose, o kitus milijo
nus vokiškieji naciai išžudė.

Turime atsiminti, kad tik viena Lietuva karo metu 
neteko apie pusės milijono žmonių!

Prieš karą Tarybų Sąjungoje žydų buvo apie 4 mili
jonai, o šiuo metu jų tebėra tik apie du milijonai! Kur 
kiti du? Aišku, fašistai išžudė.

Svarbu pabrėžti, kad šiuo metu žmonių mirtingu
mas Tarybų Sąjungoje yra žemesnis negu bent kurioje

i vęs nuo to nelaimingo žmo- į speciaiini "Laisvei,” Brooklyn, n. v. .“naudingos.” Girdi, “Lai | 
Niujorke,1 važiuoja teisybės pamatyti j 

4 B a 11 i c i ‘laisviečiai,’ 1 ' 
“Lietuvių | važiuoti Amerikoj užaugu- 
organiza-1 šio jaunimo, nes šis parva- 

'cija, kuriai vadovauja Juo-ižiuos ‘suklaidintas’.” 
I zas Brazaitis, suruošė tik 
• kviestinių svečių debatus i 
[tema “Kultūrinis Ryšys, su i 

Temą i______ , . . _
buvo pakviestas laikrašti- keistas

au .0x^0 nuomone, kultūrinis ryšys
at- kuris bandė sutrauktai at-' krūviams abipusiai nau- 

uaiyua - • pasakoti judėjimą sustip- dingas ir skatintinas. Ži-
kad prezidentas Y])e nors Priež mirsiant, dar kartą rinti kultūrinį lietuvių pa-• noma, būtina laikytis pri- 

pamatyti Dėdės Šamo žemę. saulyje santykiavimą, ir J-. imtino ir niekam nepavo- 
0 kol kas pasilieku belaukiąs gtikliorius I 
guminių kelnių ir kitokio ap-1 nuomonę 

. rėdąlo. ’ 1 - - -

; taip vadinamoj 1 
Vykti į Hondūrą niekam ne- j Freedom Hall,”

patariu, ne bent tam, kuris i Fronto Bičiuliu 
ieško galo. Jeigu tave kas j 
gundytų į Atsarginę Lietuvą, j 
tai nieko nepaisydamas, mano 

, ranka, išskalbk tokiam sku
durus. Visi, kurie Hondūre ti-
k ėjosi įsigyti centre liūs pali- Kraštu.
varkėlius, vaikščioti rankas

; sunėrus užpakalyje, seniai jau įlinkas Alg

PASISAKĖ Už
Už kulturinį santykiavi- 

referuoti pasisakė “Dirvos” pub- 
; V. Rastenis. Jo 

Rimantas Šalčius, nuomone, kultūrinis ryšys

j BAISUS
(REIKALAVIMAS!
I
i Kanad iškis
Į Balsas” rašo:
s Sakoma, kad JAV kongres-
Imanų grupė siūlo, kad Jung- i sutinka su atominiu ginklą- 
tinęs Valstijos įspėtų Tarybų i vimusi ir bijo atominio karo. 
Sąjungą, jog Jungtinės Vais-1 girdi, šis žmonių nusi- 
tijos pasilaiko teises pirmos j statymas kol kas viešai ne- 
pradėti mėtyti atomines bom- j asi'reiškia Ko(1gl? 
bas ant larybų Sąjungos, jei-| 
gu Berlyno situacija reikalau- ■ Laikraštis atsako: Juos

Tai labai baisus reika- * sulaiko “bijojimas dar di- 
I dėsnio tariamo pavojaus 

su-, mūsų brangiosioms verty-

tu to.i . ’ .lavimas.
Pirmoj vietoj,

Iš 208,800,000 tarybinių žmonių, 48 procentai gyve
na miestuose, o 52 procentai—kaime.

Didžiausias miestas dar ^s, aišku, tebėra Maskva 
su 5,032,000 gyventojų. Leningradas—2,888,000 gyven
tojų. Prieš karą Leningradas turėjo apie 3,000,000 žmo
nių; karo metu šis miestas, atsimename, per ilgą laiką 
buvo apgulos stovyje; daug žmonių mirė tiesiog iš bado.

Kiti tarybiniai miestai auga labai sparčiai. Pavyzd
žiui Gorkio miestas 1939 metais turėjo 644,000 gyvento- j rikiečių miestas.
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Liaudį e s

mestis į atominį karą 
vienas doras žmogus 
sutikti, 
be turėtų tokią teisę, 
kas gi nustatys, jei ne 
amerikiečiai,

KODĖL ŽMONĖS TYLI?
“The Catholic Worker” 

pripažįsta, kad didelė Ame
rikos žmonių dauguma nė

kuris išreiškė i jingo santykiavimo būdo, 
kurie manė, Susirinkime didelio dėmesio 

i kad joks organizuotas san--susilaukė V. Ras ten io pra- 
i tykiavimas su Lietuva ne- nešimas, jog LTSR pasi-

ryškės, kai Niujorko Koli-^( 
ziejume už poros mėnesių 
bus atidaryta TSRS paro- 

jda, kurioje eksponuos, šalia 
bet neleiskim kit>i geriausių tos Šalies 

- - įmonių, savuosius gaminius
“Gintaras,” “Drobė” ir ki
tos Lietuvos įmonės.

SKIRTI KULTŪRĄ 
NUO POLITIKOS

Dailininkas Vytautas K. 
Jonynas pareiškė nuomonę, 
jog kultūrinis santykiavi
mas vyks sunkiai, jei į jį 
kišis “politikai.” ~Jis ma
nė, kad “kultūrines santy
kiavimas tikrumoj jau 
vykstąs ir turįs ateity bū
ti visomis jėgomis skatina
mas.” Girdi, (<lai kultūri
nio ryšio bijo tie, kurie 
prieš kultūrą.” Jis pareiš-sas galimas. J. Stikliorius: keitė užsienių reikalų mi- 

yra taip vadinamos Mažo-1 msteriai. Jo žiniomis, Ig- ke .Į81^“. 
sios !
stovas “Vyriausiam Lietu- postą pasiėmė ------------
vos Išlaisvinimo Komitete.” ' Ministerių Pirmininko Pa- 
Jis yra šio komiteto vice- i vaduotojas Kultūriniams 
pirmininkas. Po jų trum- i Reikalams Kazys Preikšas, 
pu pranešimų sekė disku- Rastenis pareiškė nuo- 

i sijos, kuriose dalyxravo laik- 1110n?> kad LTSR pareigū- 
raštininkai O. Labanaus- naį turi kultūrinio santy- 
kaitė, V. Rastenis, P. Jur- kiavimo reikalu aiškią pro- 
kus, visuomenininkai V. gramą, šitaip esą galima 
Vaitiekūnas, L. Sabaliūnas, sPeti iš L- Kapočiaus ir p.
J. Pažemėnas, A. Šlepetys, Černausko paskyrimo aukš-

Lietuvos draugijos at-!nas Gaška pasitraukė, o jo,sijos Lietuvon ir is ten čia 
“Vvriaiminm Lietu- postą pasiėmė dabartinis Xla ,^?1Alal?las (aG

Labanaus- nai turi kultūrinio santy-

kus, visuomenini n k a i V.

valstybei ! bėms, kurioms mūsų prie-i a siept ys, „arekūnais TSRS navn? Ni.ii J,__ I A. Benderius ir dailininkas Iais paieigunais pa

kas. Girdi, “kiekvienam lie-' 
tuviui dailininkui yra būti- į 
ni gyvojo Vilniaus vaiz
dai.”

Susirinkimo pirmininkas 
J. Brazaitis, pasidžiaugęs 
“išeivijos lietuvių laisvos 
minties gajumu,” kvietė dėl 
“kultūrinio santykiavimo” 
veikti atsargiai, analizuo
jant ir nuspėjant išdavas. 
Girdi, “likiminiai tautai 
metu lietuviai negali skirs
tytis — jie tegali būti lie
tuviais žmonėmis, kurie ieš
ko tiesos.” • S'.

• Nt;'! šas grūmoja dviejuose fron
tuose, būtent ideologiniam 
ir politiniam fronte.

i kas netiki, kad tą pavojų 
įgalima pašalinti kaip nors 
I kitaip be grūmojimo atomi- 
Įniais ginklais iš mūsų pu- 
i sės.”
I Vadinasi, žmonės yra pro- 
| pagandos išgąsdinti. J i e 
i įsivaizduoja, kad jiems kas 

vyzdžiui, dalį Bonuos pana. j nors atominiais gi n k 1 a i s 
šiai kontroliuotu Tarybų Sa- i grūmoja, todėl jie tyli ir 
junga su savo sąjungininkė- 

tai amerikiečiai vargiai ginklavimąsi.

kad kuri nors valsty 
Kita 
patys| 

jog Berlyno pa- ! 
dėtis tokia, kad reikia pradėti i . I
atomini k a ra ?

i 1Prie to, Berlynas nėra ame- į 
' . Jis randasi

! Rytų Vokietijoje, dalis Rytų 
, pa

pa na-

ju, o šiuo metu turi 942,000; Novosibirskas turėjo 404,-j hytų Vokietijoje, <......   .
000, dabar turi 887,000; Erivanas, Armėnijos sostinė, Vokietijos sostines. Jeigu, 
turėjo 204,000, šiandien turi 509,000.

Ką gi visa tai rodo? Tai rodo pramonės augimą. O j- 
kartu tai rodo mokslo, kultūros ir meno plėtojimąsi. j mjs>

Apie Lietuvos gyventojų surašinėjimo rezultatus toleruotų, 
duomenų dar neturimme, bet manome, jog ne už ilgo 
juos gausime. •

Tikimės gauti ir daugiau įdomių duomenų. Pavyzd
žiui, klausimas toks: kiek Tarybų Sąjungoje yra iš viso 
lietuvių? Juk surašinėtojai klausė kiekvieno žmogaus, 
kokios jis tautybės.

Vytautas K. Jonynas. Da- siuntinybėse^JAV-se ir U- 
Nie- iyvavo 7 laikraščių korės- rugvajuj. ---------- -----

pondentai.
A. šalčius, kuris yra To

ronto laikraščio “Tėviškės 
Žiburiai” bend r a d a r b i s 
Niujorke, norėjo faktais ir 
atsinešta k o r espondencija 
įtikinti, jog kultūrinio san
tykiavimo tarp lietuvių 
iniciatyva’priklauso niekam 
kitam, bet Amerikos lietu-

ko res- Rastenis užtik
rino, kad ekskursijos Lie
tuvon turės prasidėti — 
“jei ne šiais ar kitais, tai

Sveikinimai iš Lietuvos Gegužes 
Pirmosios proga

J. Mačiulaitis, iš Vilniaus, 
rašo A. Bimbai:

Sveikinu su Gegužės Pir-

Kalbant apie nedarbą
KOMERCINĖ SPAUDA dideliu entuziazmu skelbia i 

valdžios pranešimą, jog praėjusiais kovo ir balandžio 
mėnesiais bedarbių skaičius JAV sumažėjo apie 735,000 
žmonėmis. Aišku, žinia gera, bet šiuo metu bedarbių dar! 
vis tebėra arti keturi milijonai. Valdžia skelbia—3,627,-1 
000, bet valdžios duomenys tuo klausimu visuomet buvo 
ir bus labai konservatyvūs. , j

Bedarbių skaičiaus sumažėjimą reikia aiškinti iri

Yra sakoma, kad vakarinio 
i Berlyno žmonės i
dalimi Rytų Vokietijos. Ga
limas daiktas, kad dabartinė- 

, se sąlygose yra daug tokių.
Bet lai pabando B o n n o s ar 

• kurio kito miesto žmonės pasa- 
i kyti, kad jie nenori būti prie 
1 Vakarų Vokietijos, tuomet pa
matysite, kas dėsis.

Jei nestokuotų žmonišku
mo ir noro sumažinti įsitem- 

I pimą jei taika jiems rūpėtų, 
' būtų galima sutvarkyti viską 
Į gražiuoju.

ė- nieko nesako prieš atominį vįų išeivijai. Jis sakė, kad 
šis judėjimas atsiradęs po mąja, darbo žmonių šven
to, kai i galutinai paaiškėjo, te^ ^kurioje, šiemet dalyyąu-

Labai įdotoū, kad nese- taip vadinamos vakariečių siu, pirmą k,artą savo gy- 
nenori būti niai tapo suareštuotas “The ■ ........................... ...
. l : : .. ri '✓''iii i • it r i «• « I “išlaisvinimo” politikos ne

nuoširdumas, o ypač per
mainos TSR Sąjungoj. Jis 
išreiškė apgailėsi; a v imą, 
kad tarptautinės sąlygos ir 
į taigojimas iki šiol neleido 
lietuviams savo tarpe susi
prasti ir vieningai dirbti 
savo tautos gražesnei atei
čiai. Jis išvedžiojo, kad išei-

ĮDOMUS PRANEŠIMAS 
Iš BELGIJOS

tuo, kad balandžio mėnuo — pavasario mėnuo, daug ; Lietuvos spaudoje skaito- 
darbininkų “sugeria” žemės ūkio darbai, farmos. i me:

Reikia nepamiršti ir to, kad plieno gamyba per pas-1 Kai|) ,.ašo įontrinė spauda, 
taruosius porą mėnesių labai pakilo. Plieno pramones Į Belgijos pasiuntinys Maskvo- 
viešpačiai, jausdami, kad gali kilti plieno darbininkų i je pranešė, kad Belgijos ka- 
Streikas, paleido fabrikus visais garais, kad pridirbtų 
kuo daugiau “zopostui” plieno. Juo daugiau bus 
ginio plieno”, juo samdytojai galės tvirčiau 
prieš streikierius.

Visi ženklai rodo, jog milijonams amerikiečių .teks Į 
būti bedarbių eilėse nėr ilgą laiką. Ir buvimas milijonų 
darbininkų bedarbiais daro didžiausią gėdą Amerikai, i 
“laisvajam verslui”!

Cątholic Worker” štabo na
rys Charles Butterworth. 
Jis kaltinamas nepadėjime 
valdžiai suareštuoti kitą to 
laikraščio štabo narį, kurį 
FBI agentai norėjo suimti. 
Mr. Butterworth yra pa
leistas po .$1,500 užstato ir 
laukia teismo.

Vadinasi, valdžios agen-Įvijoj stiprėja nuomonė, jog 
tai terorizuoja ne tik ko-i politiniai įsitikinimai 
munistus ir šiaip pažangie
čius, bet ir katalikiško laik
raščio redaktorius ir leidė
jus. O tos grupės žmonių 
nusidėjimas susideda iš to, 
kad jie energingai darbuo
jasi prieš atominio karo pa
vojų.

venime.
Linkiu Jums, drauge, 

daug geros sveikatos, o 
taip pat darbuotis, kad ne 
tik mes, tarybiniai piliečiai, 
bet viso pasaulio darbinin
kai jaustų vienodai šios iš
kilmingos dienos pulsą. 
Prisiminkite visus buvu
sius bendrų siekių drau
gus...

du, reguliariai gauname.
Susidomėję perskaitėme 

“Tiesoje” Jūsų atsimini
mus apie M. Petrauską. 
Kiek pamenu, Jūs žadėjote 
panašių prisiminimų g#-1 
siųsti ir mūsų laikraščiu^ 
Mums būtų įdomūs Jūsų 
atsiminimai apie ano meto 
švietimą Dzūkijoje, labai 
įdomu būtų paskaityti apie 
dabartinį lietuvių emigran
tų švietimo organizavimą, 
apie šių dienų lietuvišką 
mokymą (jeigu toks vyks
ta) išeivijoje ar pan.

Čižas Stasys

Nesmagumai Eisenhoweriui
SENATAS DARO NEMAŽĄ nesmagumą preziden

tui Eisenhoweriui dėl diplomatų, dėl jų užtvirtinimo.
Kaip kiekvienas pirmesnis šalies prezidentas, taip ir 

Eiseyihqweris skiria ambasadoriais asmenis, pasiremda
mas politiniais sumetimais, o ne tuo, kad jis būtų tam 
darbui tinkami. Kaip seniau kiti prezidentai, taip ir Ei- 
senhoweris nori kaip nors atsimokėti, “atsinagradinti” 
k£i kuriems asmenims už atliktas paslaugas, tai juos ir 
skiria ambasadoriais.

Neseniai prezidentas paskyrė Mrs.
į Braziliją. Kaip diplomatė toji moteris yra netikusi, bet 
prezidentas ją paskyrė dėl to, kad ji ir jos vyras, žymių 
žurnalų leidėjas, yra geri respublikonai, už Eisenhowe- 
rį visuomet stojo ir stoja.

Na, ir ta moteriškė gavo į kailį nuo kai kurių sena- 
' torių, kuoipet buvo svarstytas jos užgyrimas. Tiesa, ji 

buvo užgirta, bet taip sukompromituota, kad ji pati re
zignavo iš pareigų, kurių ji nebuvo net pradėjusi eiti.

■ Dabar prezidentas paskyrė buvusį respublikonų or
gano redaktorių ir leidėją Mr. Reid ambasadorium į

i ralius Boduenas I apdovanojo 
“atsar- ordinais grupę tarybinių pilie- 
laikytis ' čių, suteikusių pagalbą belgų 

' poliarinės e k s p e dicijos na- 
I riams, patyrusioms a v a r i j ą 
j 1958 metų gruodžio mėnesį 
Antarktikoje.

Leopoldo 11 ordinu apdova
noti trečiosios kontinentinės 
antarktinės ekspedicijos virši- 

j įlinkas E. Tolstikovas įr polia
rinės aviacijos lėktuvo vadas 
V. Perovas. Kiti lėktuvo eki
pažo nariai — antrasis pilotas 
W Afoninas, štur m anas B. 
Brodkipas, bortmechapikas V. 
Sergiejevas, bdrtniechani k a s 
E. Menšikovas, bortradistas 
N. Zorinas — apdovanoti Le- 

įopoldo ordinu, o vertėjas V. 
; Makušekas—Karūnos ordinu.

___________ i ,|V

. Luce ambasadore ITIESIAI GYVATYNO'.!'08

ne
privalo stabdyti lie t u v i jį 
kultūrinės pažangos.

VLIKo pareigūnas,
Philadelphijos, iš pradžių >lokt.Vvo ^rdu, Gegužes 
griežtai bet kokį santykiai Pirmosios švenčių proga, 

Įper R. Mizarą sveikina vi
sus laisviečius ir visus pa
žangiuosius Amerikos lietu
vius.

Lietuvos Valstybinės Gro- 
ce«_ j žinės literatūros leidyklos 
- • direktorius J. Čeky s < viso

• Iz-rxl rxlz-4-xrxr/x xrni»/ln n

vimą atmetęs vėliau jį “są
lygojo.” Girdi, “būtų ga- 
; Įima kalbėtis su lietuviais 
komunistais, jei žinotume, 
kad jie yra nepriklausomi 
ir savysetovūs.” Šis kalbė- 

"; tojas taipgi pasidžiaugė ši- 
i tokių pusiau viešų < 
“konstruktyvia dva šia, 
nepriprasta lietuviams.

DAUGUMA NEŽINOJO
Daugumai kitų svečių vi

sas šis “kultūrinio santy- 
” reikalas buvo 

naujiena, jei ne staigmena.

GRAŽIAI PAGERBIA 
įžymųjį rašytoją

Vilniaus “Tiesa” rašo:
Kovo 3 d. anykštėnai pa 

žymėjo savo mylimo rašytojo I 
Jono Biliūno aštuoniasdešim- Į 
tąsias gimimo metines. J J. • 
Biliūno vardo vidurinę mo- 
kyklą susirinko darbininkai, I 
beveik iš visų rajono kolūkių 
atvyko kolūkiečiai, inteligen-

1 tai. Iškilmingą minėjimą ati
darė rajono vykdomojo komi- kiavimo 
teto pirmininkas drg. A. Ra- ;
manauskas. Apie Jono Biliūno Nežinodami dalyku -esmės, 
gyvenimą ir kūrybą papasa- daugelis kitlJ kalbėjusių
kojo rajono vykdomojo komi- 1 
teto pirmininko pavaduoto- 

i jas drg. K. Zulonas. Po mi- 
i nėjimo įvyko didelis koncer- 
' tas. Rašytojo metines paminė- 
‘ jo J. Biliūno vidurinės mokyk- 

įvyko 
šventė, 

To didžiai klerikalų tarp- i kurioje dalyvavo Švedas ų, 
pe gerbiamo prof. K. Pakš- Į Skiemonių, Debeikių, Rokiškio
to agitacija už steigimą 
Honduraso “At s a r g i n ė s 
Lietuvos” kaip ką, matyt, 
jau ir apgavo. Julius Sula 
Chicagos menševikų “Nau
jienose” pasakoja, kad dar 
prieš porą metų į Hondūrą

Izraelį. Na, tai kai kurie senatoriai jau ruošiasi imti šį išvykęs Amerikos lietuvių
kąndidatą nagan! O tokie, dalykai kaip tik ir gadina 
nervus pačiam prezidentui.

būrys. Jų skaičiuje buvęs ir 
jo gerūi pažįstamas A. Dur-

P. Marma, vilnietis, rašo: 
“Iš visos širdies sveikinu

Merkines 
dzūkams

Pastaromis dienomis ga
vau laišką, iš Merkinės, ku
riame sakoma, kad Merki
nės kolūkis jau paverstas 
tarybiniu (valdžios) ūkiu.

Nuo dabar, vietoj dalin
tis ūkio produktais, žemdir
biai gaus valdžios mokamas 
algas, o nuo algų—ir senat
vės pensijas.

Valdžia, pastatydama sa
vo agronomus ir skirdami 

' netenka 
abejoti, geriau pakels že
mės ūkį, negu kaimiečių

debatu Tarptautinės darbo žmonių
i žvy.-t"- ' “Lais
ves” redakcijos kolektyvą ir reikalingas lėšas 
visus jos skaitytojus!

,5 i šventės proga visą “Lais-

manė, jog reikia būti “at
sargiems.” Patarė ir to
liau tęsti “bendradarbiavi
mą” pavieniais pakietais 
atskiriems asmenims, nors 
jau išeivių spaudoj buvo 
rašyta, jog šitokie pakietai 
Lietuvoj dažnai yra pavy
do, neapykantos ir nesan
taikos šaltiniu-. Giminės tų, 
kurie išbėgo užsienin, bet 
nekentėjo su visa šalim ka
ro išdavų, buvo laikomi tė
vynėj “neteisingai prote
guojamais.” Vienas buvęs 
mokytojas, griežtai atmetęs 

minėjimai įvyko eilėje rajo- bet kokį kultūrinį santykia- a > • • 1 i • “■ • I

į moksleiviai. Čia 
Į tradicinė moksleivių

viduriniu mokyklų abitiurien- 
tu atstovai.

Rašytojo J. Biliūno tėviškė
je, Niūronių kaime, prie rašy
tojo gimtojo namo iškilmin
gai atidengta m e m o r i alinė i 
lenta.

J. Biliūno gimimo metinių

jo kolūkių, kultūros - švietimo 
įstaigų ir kt.

vinių, betgi manė, jog tam 
tikros ekskursijos gali būti

i)

___ Tarybinio moky- pastatyti pareigūnai, kar
tojo” redakcijos nario Sta- tais arba neatsakingi, arba

0. štai “

šio Čižo laiškelis R. Miza- 
rai:

nepilnai tam kvalifikuoti.

Vilnius
1959 m. bal. 24 d.

Leiskite “Laisvės” redak
cijos kolektyvui ir Jums as-1 
meniškai perduoti mūsų 
lai kraščio b e n d r a d a rbių 
n u o š i rdžiausius sveikini
mus Tarptautinės darbo 
žmonių solidarumo šventės 
— Gegužės Pirmosios pro
ga. Mes linkime Jums ir 
Jūsų bendraminčiams kuo 
geriausios sėkmės kultūri- j 
niame darbe, kurį Jūs sul 
dideliu pasišventimu dirba- K^Heiskanen ir^e-
te musų brolių išeivių tar-1 H kitj išgkl.ido j Tarybų gą. 
l’e- 'jungą. Jie lankysis Lenin-jj^k

Dėkojame už “Laisvę,” grade, Maskvoje ir Stalfei-

LEHIGH VALLEY LEIS 
MAŽIAU TRAUKINIŲ
Newark, N. J. 

vyriausybė užgyrė Lehigh 
Valley Co. prašymą suma- . . 
žinti traukinių skaičių. 
Kompanija sako, kad per 
metus turi apie du milijo
nus dolerių nuostolių. Da
bar pusiau sumažins trau
kinių skaičių, o gal ir va
žiuotas kainas pakels.

Helsinkis. — Suomijos 
armijos komandierius ge-

JAV

grade, Maskvoje ir Stalfcn- 
kurią mes, redakcijos var- grade.

2 p.«Iaisve (Liberty)— Penkt., gegužes (May) 15, 1959
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Archeologiniai kasinėjimai 
Gedimino kalno papėdėje

y •' rwf;

Lietuvos Mokslų akąde-! didžiulę asimetrišką bažny- 
mijos Istorijos institutasi čią.
po žiemos pertraukos pra-; Žygimanto Augusto sta- 
dėjo archeologinius kasinė-, tomą bažnyčią imta vadin- 
jimus šiaurinėje Gedimino ‘ ti Onos-Barboros vardu, 
kalno papėdėje.

Kaip žinoma, anksčiau
Vilniuje yra buvusios trys 
pilys: Aukštutinė, žemuti
nė ir kreivoji. Aukštutine

vardu.
i Statant Onos-Barboros baž- 
nė Gedimino kalno šlaito 
dalis ir šalia jos stovėjęs 
pastatas, kurio archeologi- 
nyčią, buvo nukasta šiauri- 

pilimi buvo vadinamas Ge-1 nė Gedemino kalno šlaito 
dimino kalnas su jame'dalis ir šalia jos stovėjęs 
esančiais pastatais. Pasta- i pastatas, kurio archeologi- i 
tai, buvę Gedimino kalnojm’ų kasinėjimų metu atka- 
papėdėie, priklausė Žemu-1 sėme tik vieną kampą. Mi-

“la ™.l. „egliotn 

juodų šukių, papuoštų ban-juodų šukių, papuoštų ban- Daugelis mūsų yra matę 
guotu ornamentu, kaulų, leopardus zoologijos soduo- 
suskaldytų briedžio ragų, se arba bent skaitę apie 
odos atraižų, skiedrų, su- juos. Tačiau jūriniai leo- 
laužyto medžio gabalų. Be pardai ne visiems žinomi, 
to, rasta statybinės ir bui- ši ruonių rūšis, vadinama 
tinės medžiagos, glazūruotų leopardais, gyvena Antark- 
ir neglazūruotų koklių. Kai tikoje.
kurie kokliai papuošti her- Jūrinis leopardas turi il- 
biniais Vazų ir

Religija bando taikintis 
prie moderniško mokslo...

Tačiau jūriniai leo- 1951 metų balandžio ant
rą dieną popiežius Pijus 
XII paskyrė arch angelą 
Gabrielių telefono ir televi
zijos globėju.

Jau vien šis faktas rodo,
Radvilų igą, ploną ir puošnų lieme- kad bažnyčia visomis jėgo- 

herbais. Be koklių, krosnys !nį, stiprią krūtinę, nedide- mis stengiasi prisitaikyti 
buvo puošiamos karūnėlė- ]ę grakščią galvą, aštrias prie šių dienų gyvenimo są- _ • 1    — — — —1 - ~ „ - A.- _ ~ • t . • "I • 1 1 * • . -W V • . • •• • 1 1 lmis, taip vad i n a m o m i s 
“lazdomis” ir skydais. Ras- apie 
ti skydo fragmentai su Jo- jr flegmatiškas žvėris.

iltis. Galima pagalvoti 
jį, kad tai lėtas

stengiasi prisitaikyti

gailaičių herbu.
Kartu su kokliais rasta

žmogaus silpnumo ir-neži
nojimo rezultatas. Tikėji
mas į pomirtini gyvenimą 
ir dievą atsirado ne todėl, 
kad jie egzistuoja, o dėl to, 
kad senovės žmogus, netu
rėdamas gerų įrankių, bū-, 
davo bejėgis kovoje su gam-

bar, kai mokslas su radio
aktyviųjų medžiagų pagal
ba gali nustatyti žemės am
žių (yra nustatyta, kad se-1 ta. Daug ko jis tada nesu- 
niausios žemės uolienos tu-1 prato ir daug kas kėlė jam 
ri apie 4 milijardus metų), baimę. Visa tai trukdė žmo- 
ir bažnyčia savo mokymą 
reformuoja, kad esą šven

tas raštas yra ne mokslinio 
pobūdžio, o populiarus kū
rinys, pilnas alegorijomis 
išreikštų giliausių paslap
čių. Todėl ir žemės sukū
rimą, girdi, reikia suprasti 
kaip ilgą laikotarpį. Vadi
nasi, ir čia nugalėjo nmks- religija stengiasi sumoder- 
las. mėti, prisitaikyti prie šių
Daugelis atsimename, kaip dienų gyvenimo, tai gal ji

baimę. Visa tai trukdė žmo
gui susidaryti teisingą mate
rialaus pasaulio vaizdą, jis 
pradėjo galvoti, kad žmo
gus yra menkas ir bejėgis, 
kad pasaulį valdo kažkokios 
nematomos jėgos iš nepa
siekiamo, nesupr a n t a m o 
dangaus.

Gali kilti klausimas: jei

lygų. Kitaip ji neišlaikytų 
masėse savo autoriteto to
kiu mokslo suklestėjimo lai
kotarpiu, koks yra XX am
žius.

Bažnyčios atstovai tvirti-

Gi tikrumoje yra kitaip — 
__ r.............    !____ ___ c __ x u- , v . v. jūrinis leopardas greitas, 

tinei piliai. Čia stovėjo ka- j rus Žygimantui Augustui, puodų šukių, ąsočių, dube- paslankus tiek vandenyje,
.................. ................ ’ 1 ’ . Jis .stip- na> j<acį jų mokymas liko 

nirtulingas įOps pat ir nesikeičia. Fak
tai kalba ką kita. Iš istori-

rališkieji rūmai, katedra, į Onos-Barboros bažnyčia ne 
Onos, vėliau 
ros bažnyčios, arsenalas ir i 
kiti pastatai. Kreivoji pilis i statybą, 
buvo kitoje Vilnelės pusėje i i 
priešais Aukštutine pili. ( buvo galerija sujungta su ' 
Iki mūsų dienu išliko tik į žemosios pilies rūmais; šią 
Aukštutinės pilies mūrų lie-; galerija iš savo rūmų eida- 
k$nos. Apie žemutinę pilį j vo į bažnyčią melstis kara- 
žinoma labai nedaug.
Istorijos institutas

nėlių, vienos spalvos ar Į įiek jr ant ledo, 
spalviniu ornamentu puoš-1 rus, v į p r u s ,

i plėšrūnas, 
jelėmis fragmentai. Stiklo i <

i ne- prancūzu antarktės ekspe- 
daug. Visa ši medžiaga lei-1 dicijos viršininkas.
džia spręsti apie tų metų j 
lietuvių didikų i 
ir buitį. •

Dalis rastų dirbinių šiuo 
metu yra eksponuojami Vil
niaus kraštotyros muzie
jaus parodoje.

Šiais metais Istorijos in
stituto archeologai yra nu
matę ištirti žemutinius kul
tūrinius sluoksnius ir galu
tinai atkasti ■- Žygimanto 
Augusto statybos bažnyčios 
fasadą.

MA Istorijos instituto 
mokslinė bendradarbė
I. SADAUSKAITĖ,

Onos-Barbo-1 buvo baigta statyti ir iki G .
šiol neaišku, kas baigė jos .lėkščių, keptuvių su ko- į

Onos-Barboros bažnyčia! dirbinių rasta labai . .. • , daiio’Vicaci m odai n o*
Štai ką pasakoja vienos j jos gerai žinome, kad vi

Į liaus šeima ir dvariškiai, 
jau i Galerijos žemutinėje daly- 

jirieš penkerius metus že- je buvo padaryti vartai įė- 
mutinės pilies teritorijoje jimui į šventorių; dalis šių 
pradėjo archeologinius ka-! vartų narnai buvo atkasta. 

t I 1655—1661 m.m. karų me- 
kvadratinių I tu Onos-Barboros bažnyčia 

___ Į buvo sugriauta ir jau ne
atstatyta. Iš šio laikotarpio

• metu radome

senėjimus. Per tą laiką at- j 
kastas 1.600 
metrų plotas.

Paaiškėjo, kad XIV—XV 
amž. tarp senojo ginklų kasinėjimo 
sandėlio — arsenalo ir Že- kelis palaidojimus. Mirusie- 
mutinės pilies rūmų^ buvo jį palaidoti nenormalioje 
pastatyta Onos bažnyčia.1 ‘ 
Anksčiau šioje vietoje sto-1 
vėjo medikė koplyčia, pa- i 
statvta ] 
i vedimo, 
buvusios kapinės. Pastačius 
Onos bažnyčia, šalia jos ir 
toliau buvo laidojami miru- 
siep.

Archeologinių Kasinėjimų 
metu radome mirusius, pa
laidotus karstuose, be kars- > ros pamatų rastos medinių

! padėtyje, be karstų.
Bažnyčios aplinkoje rasti 

i griuvėsiai leidžia spręsti • •po krikscionybes' -e -os architektūrą, puoš- 
i Aplink ^koplyčią Į numa> Ba$nyčia buvusi la- 

■į bai didelė: atkastos bažny
čios ilgis — 47 metrai, nors 
fasado dar nepasisekė pa
siekti.

Pe Onos ir Onos-Barbo-

nežalinga. Taip , nėra. Juk 
ir šiandien religija klaidi-, 
na žmogų, sakydama, kad

buvo puolamas darvi
nizmas. Bažnyčia jokiu bū
du nesutiko, kad žmogus

duramžiais ne viena mote
ris buvo apšaukta ragana 
ir sudeginta ant laužo. To
kių atsitikimų buvo ir Lie-; 
tuvoje. O štai dabar, ar iš
girsi iš kunigo lūpų apie 
raganas ar žmones, susidė
jusius su velniu? Lietuvoje 
raganos išnyko. Ir tuoj ky
la klausimas: kodėl gi jų 
nėra? Dingo jos dėl to, 
kad niekas nebetiki jomis. 
Šiandien visi, net ir tikin
tieji žmonės, išgirdę kunigo 
pasakymą apie raganas, tik 
atlaidžiai nusišypsotų. Va
dinasi, kai dauguma žmo
nių ima nebetikėti, ką skel
bia nors ir dievo vardu baž-;

jvo, nei jo padėjėjas neturė-i nyčia, ji, norėdama nesusi- 
jjo prie savęs ginklų. Išgąs- kompromituoti, priversta davo sakoma

I “Antrasis Prėvo susitiki- 
gyvenimą | mas su ]eOpardu vos nepa

sibaigė blogai. Kartu su sa
vo pavaduotoju Lupinė jis 
iš jūros dugno ėmė pavyz
džius . . . Būdami pasken
dę savo darbe, jie pavėluo
tai visiškai arti savęs paste
bėjo jūrinį leopardą. Gyvū
nas tuo pat metu atrodė ir 
užintriguotas, ir suerzin
tas. Netikėtai, grėsmingai 
suriaumojęs, leopardas pa- 
j u d ė j o prie žmonių. Jis 

1 šnypštė, plačiai žiojo savo 
I nasrus , ir aiškiai norėjo 
• pulti. Kaip tyčia, nei Prė-

Botanikos sodas
Kas pavėlavote pasigręžė- išvaizdos

ti Brooklyno Botanikos so
do pavasariniu grožiu, ori- 
entinių vyšnių žydėjimu 
ypatingai, turėsite palauk
ti jo iki kito pavasario.

Man teko nusivilti praė- i 
tų ir be įkapių. Manoma, i pastatų liekanos. Jos labai jusį šeštadienį, 
kad tai palaikai ' ‘ ................ .
pranciškonų, krienas ši baž-1 apardytos kasant kapams kilimu puošė. Magnolijos ir- 
r^pia priklausė iki XVI' duobes. Namai buvę be pa- gi jau peržydėjusios; tik 
^rnž. vidurio. matų. Ankstyviausios šioje ’ ' ' ' v ’

yra išsivystęs iš žemesnių čia, žemėje, gyvenimas yra 
gyvių. Dar ir šiandien pa- tik. pasiruošimas 
prastiems kaimo žmonėms kelionei 
yra sakoma, kad dievas su-|j\ 
tvėrė žmogų. "" ---- k.

amžinai 
po mirties. Tuo 

' i slopina žmogaus kūry- 
Tačiau 1950'bine iniciatyvą, kelia nepa- 

metų popiežiaus Pijaus XII sitikėjimą savo jėgomis, di- 
■enciklikoje sako- dina pesimizmą.

Jau nuo senų laikų žmo-
išleistoje
ma, kad bažnyčia nedrau- i
džia evoliucijos mokslo, ku- gus pradėjo netikėti dievo 
ris tyrinėja žmogaus kilmę, galybe, o ieškoti atsakymo j 

religija priversta visus jam neaiškius klausi-

'■ dinti grėsmingos irklakojo, pakeisti savo pažiūras ar-
, jie ėmė trauktis i ba atsisakyti jų. Kitaip sa- 

ir kuo greičiau skubėti j na-1 kant, bažnyčia pradeda mo- bagny£ios 
._± —iderninti savo mokymą.mus. Vos atgaudami kva

pą, smarkiai susijaudinę
i grįžo į bazę, pasižadėję nie-
ii •v*. ••V* 1 1

Ir čia 
“moderninti” savo pažiū
ras. O juk anksčiau pasaky
mą, kad žmogus yra išsi
vystęs iš žemesnių gyvių, 
bažnyčia laikė nuodėme, 
erezija.

Maža to, jei anksčiau bū- 
., kad viskas 

I dievo valioje, tai šiandien 
susirgusiam žmogui net 

; tarnai pataria

mus moksle. Tik mokslo pa
galba žmogus ir sukūrė 
tuos visus nuostabius daik
tus, kuriuos mes šiandien 
turime ir kuri-e mums pade
da geriau gyventi.

P. PeČiūra

BUS STATOMI 46 
NAUJI LAIVAI

Washingtonas. — United
pirmiausia kreiptis į gydy-1 States Lines laivų kompa- 

Biblijoje rašoma, kad že- toją, o tik paskui melstis ir kuri nuolatos turi 
plokščias, apvalus prašyti dievo sveikatos, nesme yra

... ’.
vienuolių i blobai išlikusios ir kai kur nių žiedai jau tik žemę lyg Tajo

Visų vyš
i kur neišeiti iš jos be gink- diskas, ir ilgą laiką bažny- sunku rasti

1 zi v • — v • v • —
šiandien žmo

, kuri nuolatos turi 
| kontraktus su JAV valdžią, 
> paskelbė, kad ji statys 46

j čia gynė šią savo pažiūrą. I gų, kuris labiau pasitikėtų į naujus laivus. Jų pastaty-
; ruošėsi va- dievo negu medicinos pagal-1 m^s *’j' rJ8!?18

i žiuoti pirma karta aplink hn Praktiškame kasdieni-! aPie $250,000,000. Dabar

aįnž. vidurio. matų. Ankstyviausios šioje
*1551 metais Vilniaus vys- vietoje rastų mediniu pa- 

kupas Povilas Alšėniškis statų liekanos yra iš XIII— 
Onos bažnyčią atidavė Žy-' XIV amž. pradžios. Tai lei- 
gimantui Augustui. Žygi-i džia spręsti, kad jau tuo 
mantas Augustas tais pa- ‘ metu šiaurinėje 
čiais metais iki pamatų nu- i kalno papėdėje gyveno vil- 
griovė ir jos vietoje prade-, piečiai, tačiau kuo jie ver- 
jo sau ir savo šeimai staty-. tesi, dar sunku spręsti, nes 
ti karališkąjį mauzoliejų—:

Gedimino

Jūrinis leoprdas — tikras į Kai Kolumbas 
‘ į žiauriau

sias ir agresyviausias žvė
ris antarktiniuose rajonuo-

i se. Tai baisiausias pingvi
nų priešas; šis leopardas 
kartais puola net savo gi
minaičius — kai kurių rū
siu ruonius.€■

Wewak, Naujoji Gvinėja.1 išleido knygą, kurioje, prie- i ko religija, nėra. L
I — Įvyko sprogimas laive su j šingai bažnyčios mokymui' ko mokslas, taip rodo prak- 

Daugiau įvairių parengi-i gazolinu ir užmušė 12 
.. i j žmonių.

c

žiuoti pirmą kartą aplink ba. 
pasaulį, Ispanijos dvasinin-

kai kurios ružavosios dari

Kas dabar sodą dar puo
šia, tai azalijos.

Sodo darbininkų streikas 
tebesitęsia; prie vartų oi- 
kietai tebestovi. S. V.

: aplinka archeologų mažai mų Laisves naudkt

Vakarų Europos komunistų partijos bendradarbiaus
Briuselyje įvyko šešių ša- i monopolijos siekė gauti į- 

lių — Europos anglies ir i rankį, kurį jos galėtų nau- 
plieno susivienijimo ir I doti “šešių šalių darbiniu- 
“bendrosios rinkos” daly-jkų klasės ir tautų gyveni- 
vių: Vakarų Vokietijos,' mo lygiui smukdyti, kad su- 
Belgijos, Prancūzijos, O-; kliudytų siekti pažangos ir 
landijos, Italijos ir Liuk- i darbininkų bei demokrati- 
semburgo Komnistų parti- inių jėgų laisvės..., kliudyti 
jų atstovų pasitarimas. , kolonijinių tautų išsivada-

Plačiai apsvarstę padėtį, i vimo judėjimui, dar akty- 
kuri susidarė dėl vadina-i viau vykdyti savąją plėši
mosios “Europos suvieniji- Inun politiką Afrikoje ir 
nao” politikos, pasitarimo1 priešintis ’judėjimui už 
u»)vviai paskelbė pareiški- tarptautinio įtempimo ma-
/zap politikos, pasitarimo priešinus juuejimui 
dalyviai paskelbė pareiški- tarptautinio įtempimo 
mą, kuriame sakoma: “Kas- žinimą, prieš tautų sambū- 
dien vis nauji faktai kelia 
darbininkų klasės nerimą 
ir atsiliepia politikai tų ša
lių, kurios pačios patiria 
neigiamus Europos anglies 
ir plieno susivienijimo ir 
“bendrosios rinkos” pada
rinius. Darbo žmonių ir 
liaudies masių padėties 
blogėjimas neginčijamai į- 
rodo, kad Europos anglies 
ir plieno susivienijimas ir 
“bendroji rinka” —tai mo
nopolistinio kapitalizmo po
litikos įrankiai, kuriai^ ji- 
siekia dar labiau padidinti 
darbo žmonių išnaudojimą, 
pajungti sau visą ekonomi
ką ir paaštrinti tarptauti
nį įtempimą, suteikdamas 
visą savo agresyvią jėgą 
vokiškojo militarizmo dis

pozicijai”.
Pareiškime pažymima, 

kad, sudarydamos Europos 
anglies ir plieno susivieni
jimą ir “bendrąją rinką”,

vį ir taikų bendradarbiavi-« 
mą”.

“Europos susivienijimo” 
politiką, nurodoma pareiš
kime, padiktavo vien tiktai 
siekimas gauti maksimalų 
pelną ir ji pasireiškia tuo, 
kad puolamas darbo žmo
nių darbo užmokestis ir so
cialinės' teisės.

Ši politika, pabrėžiama 
pareiškime, sudaro grėsmę 
demokratinėms ir profsą
junginėms laisvėms bei tei
sėms; ji likviduoja parla
mentų ir visų demokrati
nių institutų įgaliojimus ar
ba juos apriboja; ji paker
ta nacionalinės nepriklau
somybės pagrindus, kuriem 
jau smogė smūgį Amerikos 
imperializmas.
-Toliau pareiškime sako

ma kad vienas svarbiausių 
Europos anglies ir plieno 
susivienijimo ir “bendro
sios rinkos” — šios ekono-

minės ir politinės NATO j Nurodę, kad vidutinės 
bazės Europoje — vadovų 
tikslų “yra paspartinti vo
kiškojo militarizmo atgai
vinimą ir su Euratomo pa
galba padėti jį apginkluoti 
atominiu ginklu. Laipsniš
kas starto aikštelių steigi
mas raketoms leisti dar la
biau sustiprino pavojų, ku
ris vėl iškilo Europai ii\pa- 
sauliui. Darbo žmonės vel
ka didžiulių karinių išlai
dų naštą, o tai blogina jų 
gyvenimo sąlygas ir kliudo 
ekonominei bei kultūrinei 
pažangai”.

Tuo pačiu metu Tarybų 
Sąjungoje, liaudies Kinijo
je ir liaudies demokratijos 
šalyse, pabrėžia pareiški
mo autoriai, daroma vis
kas, kad sparčiai kiltų gy
venimo lygis, kad būtų su
trumpinta darbo diena ir 
palengvintas darbas, kad 
būtų užtikrintas brangiau
sias visų žmonių gėris — 
taika. “Šaltojo karo” po
litikai Tarybų Sąjunga, 
kaip neseniai įrodė visam 
pasauliui TSKP XXI suva
žiavimas, priešpastato tai
kų sambūvį, bendradarbia
vimą ir nusiginklavimą”. 
Ta proga pasitarimo daly
viai nurodo, kad svarbus 
etapas mažinant tarptauti
nį įtempimą būtų taikos 
sutarties su Vokietija su
darymas ir atskyrimo zo
nos sudarymas Europoje*

Praktiškame kasdien i- 
. niame gyvenime žmogus vi- j 

kai pasmerkė jo “beprotiš- j sur elgiasi kaip netikintis,1
kompanija turi virš-300 lai
vu.*“"

kus” ketinimus. Tik vėliau,, „ęs per daugeli amžių įsiti- j.ėktUVU GAMINTOJAI 
kai mokslas įiode, kad iSjki.no, kad iš dievo pagalbos jįt ppj jęAJ
tikrųjų žeme yra apvali, Į nesulauksi. Ir iš tikrųjų, ' ' , J

i bažnyčia nutilo. jokio dievo, jokio pomirti-i.. e,w Si as‘ ■PVp’
i tz ♦ tz -i | • • ’ • • -i1 . i Airplane Corp, prezidentas, Kai Kopernikas 1;>48 .m Imo gyvenimo, apie kuri mo- ' » . .

Taip sa-

“Terra stat et in aeternum , tinis žmogaus gyvenimas, 
stabit!” (Žemė stovi ir am-1 Kodėl religija modernė- 
žinai stovės), buvo nurody-jja?
ta, kad Žemė sukasi aplink Į g,

William Allen sako, kad 
1959 metais kompanijos 
pelnai nupuolė. Jis skun
džiasi, kad dabar Jungtinių 
Valstijų vyriausybė jau 
mažiau gamina bombiniųDėl to, kad bažnyčia 

ta, kad žemė sukasi aplink | galėtų bet kokiomis priemo- igktuvų, °o daugiau pinigų 
■ Saulę, JIS buvo apšauktas ngmis išlaikyti žmones prie- skiria raketų gamybai, 

bedieviu. Po 73 metų Ro-' tarų valdžioje. Kai tik žino- ----------- >—
■mos kurija išleido encikli-! ngS jma netikėti kokiu nors1 DĖL ATOMINIŲ GINKLŲ 
.......................... 1 1 KALTINA VAKARUS

Geneva. —Tarybų Sąjun
gos atstovas Carapkinas 
kaltina Angliją ir Jungti
nes Valstijas, kad jos tyčia 
vilkina susitarimą dėl ato
minių ginklų. Jis sako, kad 
Vakarai per 10 dienų neda
vė atsakymo i TSRS pasiū
lymą, o tuo laiku Washing- 

nebetikėti į religijos moky-; tone pasirašė sutartį vieni 
mą, nes sužino, kad ji nėra | kitiems gelbėti gaminime 
dieviškas mokslas, o tik1 atominių ginklų.

v ' t/ A

bedieviu. Po 73 metų Ro-'
t • • a 1 ♦ “I ’ii*

. , . . . .. _ A . ką, kurioje sakoma, kad •
JLL<Lim04kįaSeiS.-^L1? Koperniko teorija yra ne- atsisako jo. Taip ji vis dau- i 

teisinga, prieštara u j a n t i 
šventam raštui, ir kad pa-1 užleisti vietos mokslui, o 
našus mokslas gali. sužlug-j pati pamažu traukiasi į

pat supranta, jog būtina 
užtverti kelią monopolisti
niam kapitalui, pasitarimo 
dalyviai pabrėžia, kad, tuo 
būdu “sudaromos sąlygos, 
palankios politinių ir prof
sąjunginių darbininkų kla
sės organizacijų veiksmų 
vienybei ir jų sąjungai su 
kitomis demokratinėmis 
jėgomis kovojant prieš Eu
ropos anglies ir plieno susi
vienijimą ir “benddrąją 
rinką”, už naujas perspek
tyvas ir už naują politinę 
orientaciją?’

Komunistų partijos, sako
ma, pareiškime, kreipiasi į 
socialistų partijas, į visas 
šešių šalių profsąjungų ir 
demokratines organizacijas, 
iškilmingai ragindamos su
darinėti “sąjungas kovai 
prieš stambiojo kapitalo

prietaru, bažnyčia tuoj pat i 

giau ir daugiau priversta

dyti katalikų tikėjimą. Ta
čiau, kai visiems apsišvie- 
tusiems žmonėms paaiškėjo, 
kad tiesa yra mokslo, o ne 
švento rašto pusėje, tai baž
nyčia ir su šiuo faktu “o 
visgi žemė sukasi” turėjo 
sutikti.
Tas pat atsitiko ir su dan

gum virš žemės ,kuriame ( 
neva gyvenąs dievas su an
gelais. Šiandien astronomi
jos mokslo laimėjimų dėka 
žinome, kad nėra jokio kris
talinio dangaus kupolo, o 
tik bekraštė erdvė, kurioje 
pilna įvairių fizinių kūnų 
ir jų tarpe skrieja tarybi
nių žmonių sukurta kosmi
nė raketa, kurios jau šian
dien bažnyčia nebegali pa-

Niekas krikščioniškame 
pasaulyje apsišvietus i e m s 
žmonėms negali teigti, kad 
dievas sukūrė pasaulį per 
septynias dienas. Todėl da-

praeiti. Šopenhaueris reli
giją lygina su jonvabaliais, 
kurie gali šviesti tik tam
soje. Kai tik mokslo šviesa 
pašviečia, žmogus pradeda

LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOS TARYBOS SESIJA

Šių metų balandžio 21, 22 ir 23 dienomis Vii- / 
niuje įvyko Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tary
bos penktojo šaukimo pirmoji sesija.

politiką. Monopolijų ir mi-; vadinti “velnio išmislu. 
litaristų sąjungai turi pa
sipriešinti suderinti darbo 
žmonių ir liaudies masių 
veiksmai”.

Kaip vieningą programą 
pasitarimo dalyviai siūlo 
plačią kovą už atleidimų 
nutraukimą, nedarbo likvi
davimą, darbo užmokesčio 
lygio išsaugojimą ir kėli-11, t. 
mą, dalinu ir visiškų be
darbių reikalavimų paten- lyviai priėmė nutarimą at- 
kinimą, darbo dienos su- eityje toliau konsultuotis ir 
trumpinimą, nesumažinus derinti savo veiksmus, 
darbo užmokesčio, darbi-

ninkų-imigrantų teisių už
tikrinimą, kovą už sociali
nes teises ir jų vystymą ir

Pabaigoje pasitarimo da

Nuotraukoje: deputatai (iš kairės į dešinę) 
Kaišiadorių rajono Kalvių tarybinio ūkio direkto- 
rius A. Miklušis, Šilutės rajono “Laukstėnų” kolū- , 
kio agronome Z. Bartkienė ir Kauno statybos 
tresto Nr. 2 mūrininkų brigadininkas S. Moižri- 
mas Aukščiausiosios Tarybos sesijos posėdžių 
pertraukos metu.

V* T* 3 p.--Laisve (Liberty)— Penkt, gegužes (May^ 15, 1959
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KATALIKŲ RELIGINĖS 
ŠVENTĖS IR APEIGOS

(Tąsa) v
Kryžiaus vardu pralieta jūros kraujo, 

įvykdyta daugybė šlykščiausių piktada
rybių ir nusikaltimų. Kryžiaus ženklu 
prisidengę Vakarų Europos feodalai, 
pirkliai ir bažnytininkai su Romos po
piežiumi priešakyje devintajame-trylik- 
tajame amžiuose ruošė plėšikiškus “kry
žiaus karus” prieš “netikinčiuosius” 
musulmonus Palestinoje. K r y ž i a u s 
ženklu dangstėsi Livonijos ir teutonų 
ordinai, piešdami ir naikindami slavus 
ir lietuvius. Laikotarpiu tarp pirmojo 
ir antrojo pasaulinių karų popiežius, uo
liai tarnaudamas pasauliniam imperia
lizmui, šaukė pradėti “kryžiaus žygį” 
prieš nugalėjusiojo socializmo šalį—Ta
rybų Sąjungą. Antrojo pasaulinio karo 
metu hitleriniai banditai, griaudami 
miestus ir žudydami taikius gyventojus, 
ant savo lėktuvų ir tankų buvo išpiešę 
kryžius. Patys hitlerininkai savo grobi
kišką karą prieš TSRS tautas taip pat 
vadino “kryžiaus karu.”

Šlykščiausi, kruviniausi įvairių tautų 
budelių darbai beveik per du tūkstan
čius metų buvo atliekami su kryžiaus 
ženklu. Šis ženklas tapo karų, sociali
nės priespaudos, liaudies mulkinimo 
ženklu.

esą
ku-

Pasak dvasininku, “sakramentai” 
Kristaus nustatyti regimi ženklai, 
r i uos vartojant dievas teikiąs žmonėms 
savo “malones.” Iš tikrųjų, “sakramen
tus” yra prasimanę patys dvasininkai. 
Be to, ne visi katalikiškieji “sakramen
tai” yra katalikų dvasininkų sugalvoti: 
“svarbiausiuosius” iš jų katalikų baž
nyčia yra pasiskolinusi iš kitų religijų, 
egzistavusių daug laiko prieš krikščiony
bės atsiradimą.

KRIKŠTAS
Morkaus evangelijoje sakoma: “Buvo 

Jonas, kuris krikštijo tyruose ir skelbė 
atgailos krikštą nuodėmėms atleisti. Pas 
jį ėjo visa Judėjos šalis ir visi jeruzalie
čiai; jie buvo jo krikštijami Jordano 
upėje . . . Atsitiko, kad anomis dienomis 
atėjo iš Galilėjos Nazareto Jėzus ir buvo 
Jono pakrikštytas Jordane” (Mk. 1,4- 
9). Iš to katalikų dvasininkai padarė 
išvadą, kad krikštą sukūręs Jėzus Kris
tus. Jonas, krikštijęs atgailaujančius 
žmones; Jonas pakrikštijęs ir Kristų; 
vadinasi, krikštą sukūręs Kristus. Kaip 
matyti, išvada labai nelogiška.

Krikšto apeigos egzistavo dar daug 
laiko iki atsirandant krikščionybei. Jos 
buvo paplitusios tiek žydų tautoje, tiek 
ir kitose tautose. Beveik visos senovės 
tautos naudojo krikštą kaip 
(religini-apeigini) kūdikio

Katalikų bažnyčia naudoja daugybę 
įvairiausių švenčių ir laiminimų. Pagal 
katalikų bažnyčios mokymą, šventinami 
tie žmonės arba daiktai, kurie skiriami 
dievo garinu, o laiminami — tie, kurie 
skiriami pačių žmonių reikalams. Čia tas 
ir kitas apeigas vadinsime šventinimu.

Šventinimai susideda iš tam tikrų 
maldų ir veiksmu. Dažniausiai šventi
nant užkeikiama piktoji dvasia, taria
mai išvaroma iš šventinamo asmens ar
ba daikto, taip pat prašoma dievo palai
mos tam, kuris naudojasi pašventintais 
daiktais. Kalbant atitinkamas šventini
mų maldas, šventinamas objektas žegno- 
jamas, pašlakstomas “šventu” vandeniu, 
pasmilkomas “šventu” smilkalu dūmais. 
Tuo būdu katalikų bažnyčios praktikuo
jami šventinimai yra ne kas kita, kai)) 
senovės pagoniškųjų religijų naudotos 
piktųjų dvasių, demonų užkeikimo ir ke
rėjimo sukrikščionintos apeigos, kurias 
ir dabar tebepraktikuoja įvairios atsili
kusios gentys Australijoje, Afrikoje ir 
kitur.

Senovėje, kai žmonės vaizdavosi, jog 
visas gamtos jėgas valdančios gerosios ir 
piktosios dvasios, jie stengdavosi įvairio
mis prasimanytomis apeigomis sudraus
ti piktąsias dvasias ir laimėti sau gerų
jų dvasių palankumą. Taip pirmykščiai 
žmonės tarėsi naudingu sau būdu pa
veikią gamtos jėgas.

Toks pirmykščių žmonių vaizdavima- 
sis ir tokios jų religinės apeigos kilo dėl 
jų bejėgiškumo prieš gamtą. Nesupras
dami gamtos dėsnių ir nemokėdami pa
sijungti gamtos jėgų, pirmykščiai žmo
nės griebdavosi įvairių prietarų ir bur
tų. Aišku, kad jų “kova” su gamta bu
vo tuščia, nesėkminga, nes ji buvo pa
grįsta ne mokslu, ne gamtos dėsniu, pa
žinimu, o prietarais.

Besivystant mokslams, tobulėjant 
technikai ir darbo įrankiams, žmogaus 
kova su gamta darėsi vis lengvesnė ir 
sėkmingesnė. Tačiau išnaudotojų kla
sės visada buvo ir yra suinteresuotos, 
kad liaudis būtų tamsi ir prietaringa, 
nes tokią ją lengviau išnaudoti. Todėl 
buržuazinėse šalyse dar ir šiais laikais 
valdančiosios klasės aktyviai remia reli
giją ir jos skleidėjus, kovoja su pažan
giuoju mokslu.

“SAKRAMENTAI”
Dvasininkai, norėdami turėti lengvą 

pragyvenimą iš tikinčiųjų prietaringu
mo, skelbiasi esą paties dievo “pašauk
ti” ir “pašventinti” tarpininkai tarp jo 
ir paprastųjų žmonių. Jie dievui per
duodu tikinčiųjų maldas ir aukas, o ti
kintiesiems daliją dievo malones. Dva
sininkai tą savo “tarpininkavimą” yra 
.apsupę įvairiausiomis paslaptingomis 
apeigomis. “Perduodami” dievui tikin
čiųjų maldas ir aukas, jie atlieka painias 
ir iškilmingas pamaldas; “dalydami” 
jiems tariamąsias “dievo malones,” su
teikia vadinamuosius “sakramentus.”

“Sakramentų” katalikų religijoje yra 
septyni. Čia pakalbėsime tik apie kelis

. ..... ...

ritualinį 
nuvalymą

vandeniu.
Krikščionių misijonieriai, 

pagonių šalis, ne kartą užtikdavo pago
nis, atliekančius krikšto apeigas. Ir štai 
bažnyčia ima tai aiškinti taip, kaip jai 
yra naudinga. Esą, kurį nors krikščio
nių apaštalą angelai stebuklingu būdu 
nunešę į tą šalį, jis ir pakrikštijęs kai 
kuriuos pagonis; ilgainiui pagonys 
krikščionių tikėjimą pamiršę, ir išliku
sios vien tik krikšto apeigos. Kai kurie 
teologai griebdavosi dar kvailesnių aiš
kinimų: girdi, pats velnias, norėdamas 
pažeminti katalikų religiją ir suklai
dinti pagonis, išmokęs juos apeigų, pa
našių į krikščioniškąsias.

Krikštą naudojo senovės egiptiečiai ir 
persai. Dvasininkas krikštydavo kūdikį, pa
nerdamas jį į indą su vandeniu, o tėvas tuo 
metu ištardavo jam skiriamą vardą. Seno
vės Graikijoje ii’ Romoje naujagimiai bū
davo suvilgomi “šventu” v a n deniu. Per 
krikštą jiems buvo duodamas vardas, o tė
vams—dokumentas, paliudijąs, kad kūdikis 
krikštytas. Tik atlikus šias apeigas, kūdi
kis buvo laikomas teisėtu šeimos nariu.

Tibete i)- Mongolijoje kai kuriose vietose 
ligi mūsų laikų išlikusios krikšto apeigos ne
krikščionių tarpe. Actekai, turėję savo vals
tybę šiuolaikinės Meksikos teritorijoje, daug 
laiko iki tol, kai europiečiai atrado Ameri
ką, naudojo krikštą

Jau senais laikais krikštą naudojo budis
tai; pats Buda, pasak legendų, buvo 
ėmęs krikštą.

Krikšto apeigok veikiausiai kilusios iš 
prasto naujagimio apiplovimo vandeniu, 
valant nuo jo kūno nešvarumus. Vėliau

nuvykę į

pri-

kitų senovės religijų, yra gru- 
kova su pavaizduojamu vel- 

apsėdusiu naujagimį. Tokio-

betų kuo gfelČfMtl pakrikštyti, kad krikšto 
neuždelstų ilgiau kaip dvi savaitės po kū
dikio gimimo. Prietaringi tėvai šį bažnyčios 
įsakymą stengiasi sąžiningai įvykdyti.

Ir štai naujagimis kelis arba net’;keliolika 
kilometrų vežamas į bažnyčią: nuvykus daž
nai tenka ilgokai palaukti, kol kunigas tei
kiasi jį pakrikštyti. Dvasininkas eina nau
jagimio krikštyti paprastai nenusiplovęs 
rankų, “šventais” aliejais, paimdamas juos 
pirštu iš indelio, kurio turinys keičiamas tik 
vieną kartą per metus, tepa kūdikio krū
tinę, pečius ir galvą, “įvesdamas” kūdikį į 
bažnyčią, kunigas uždeda ant jo stulą, kuri 
dažniausiai būna nešvari, — ji niekada ne
plaunama. Apeigų metu vėl savo pirštais 
paėmęs jis deda kūdikiui į burną nešvarios, 
pridulkėjusios druskos, kuri laikoma pa
prastai neuždengtame indelyje; pučia savo 
kvapu prisikišęs kūdikiui į veidą; savo sei
lėmis!!) patepa kūdikio ausis ir nosį... Pa
galiau, dažniausiai gana šalti! “šventu” 
vandeniu triskart perlieja kūdikio galvutę. 
Jei kunigas turi slogą, jei serga gripu ar
ba kita užkrečiamąja liga, krikštijamas kū
dikis beveik neišvengiamai užkrečiamas.

Kas yra nors kiek susipažinęs su kūdikių 
priežiūra, kas žino, kokia švara ir koks at
sargumas reikalingas slaugant naujagimius, 
tas lengvai supras, koks baisus kūdikių prie
šas yra “šventasis” krikšto sakramentas.

Išnaudotoją užguiti ir nuskurdinti žmonės 
nesupranta higienos reikalavimų ir neįver
tina to pavojaus, kuris gresia jų kūdikiams, 
atliekant krikšto apeigas. Tuo tarpu darbo 
žmonių išnaudotojai turi visas galimybes ge
riau prižiūrėti savo vaikus ir apsaugoti juos 
nuo įvairių krikšto pavojų. Jie ne taip uo
liai vykdo bažnyčios įsakymus, kaip išnau
dojimo prislėgti, užguiti tikintieji darbo 
žmones, ir todėl neskuba krikštyti savo kū
dikių, palaukia, kol jie sustiprėja, paauga. 
Be to, .jie dažniausiai savo vaikų neveža 
krikštyti į bažnyčią, bet kunigą parsiveža 
į namus.

Vargšai, žinoma, .neturi nei “tinkamo” 
kambario “dvasiškajam tėveliui’ priimti, nei 
tiek pinigų, kad galėtų už tokį prašmatnų 
krikštą sumokėti. Mat, kas nori kūdikį 
krikštyti ne bažnyčioje, bet savo namuo
se, turi tik kunigui brangiau mokėti už

krikštą, Ėet dar aUiWiitf vyskupijos fu
rijai už “indultą,” t. y. už leidimą pakrikš* 
tyti kūdikį namuose. (

Išnaudotojų rankose krikštas visada buvo 
nesūtvardomo piešimo ir kolonijinių bei pu
siau kolonijinių tautų pavergimo ir savo val
džios sutvirtinimo įrankis. Su “netikėlių” 
krikšto lozungu buvo vedami grobikiški 
rai, išnaikinamos ištisos tautos.

IŠPAŽINTIS
Išpažintis taip pat yra' senesnė 

krikščionių religiją. Ji buvo žinoma-_ - - - « A 1 — a • • « ■

k a-

uz 
se

novės Graikijoje, Persijoje, Egipte. Į 
katalikų išpkžirities apeigas buvo labai | 
panašios indų aukštosios kastos narių 
bramanų išpažinties apeigos.

Katalikų bažnyčios praktikuojama iš
pažintis, yra praėjusi ilgą vystymosi sta
diją. Pirmaisiais krikščionybės amžiais 
išpažintis buvo atliekama tikinčiųjų ben
druomenės akivaizdoje: bendruomenės 
narys, kurio nuodėmės piktindavo kitus, 
turėjo garsiai ir viešai išpažinti s a v o 
nusidėjimus. Priėmusi savo nario nuo
dėmių išpažinimą ir nusidėjėliui atlikus 
skirtą bausmę (atgailą) už nusidėjimus,

Elizabeth, N. J.
Šį šeštadienį, gegužės 

Rusų svetainėje, 408 Court 
St., bus paskutinis žieminio 
sezono parengimas. Taipgi 
bus paskutinė proga matyti 
filmus iš Lietuvos — ^Žy
dėk, jaunyste,” “Lietuvių 
meno dekada Maskvoje” ir 
“Urugvajaus lietuvių dele
gacija Lietuvoje.” Šie fil
mai bus parodyti šioje apy
linkėje tik vieną kartą.

Tai nėra kokia drama ar 
komedija, bet vaizdai iš 
Lietuvos gyvenimo ir meno 
sričių: dainbs, muzika, 
sportas, miestai, kaimai, 
ežerai ir senasis Neniunas. 
Negalėdami aplankyti se
niai paliktą tėviškę, susipa
žinkite su ja nors per šiuos 
filmus.

Rengia LDS Trečioji ap
skritis. NėSivėluokitė; bū-

leisdavo, vėl dalyvauti apeiginiame ben- Rite laiku, nes rengėjai
drame “duonos laužyme,” t. y. pirmykš
tėje krikščionių komunijoje. Išpažintimi 
buvo siekiama, svarbiausia, užkirsti ke
lią tokiems nusidėjimams pasikartoti ir 
sustiprinti pačią bendruomenę.

Šį pirmųjų krikščionių nuodėmių iš
pažinimą priimdavo vyskupai, todėl iš
pažintis jau iš pat pradžių vyskupams 
buvo priemonė sekti tikinčiųjų bendruo
menės narių poelgius.

KHkščionių bendruomenėms išsiplė
tus, vyskupai išpažintims klausyti pra
dėjo skirti savo padėjėjus — kunigus. 
Pasikeitė ir išpažinties prasmė. Vys
kupai sugalvojo teoriją, pagal kurią ku
nigas, klausydamas išpažinčių ir duoda
mas nuodėmių atleidimą, veikia ne ti
kinčiųjų bendruomenės, bet paties dievo 
vardu. Kunigas klausykloje esąs dievo 
atstovas; kas išpažįstąs savo nuodėmes 
kunigui, išpažįstąs jas pačiam dievui.

Viduramžiais, kai bažnyčia buvo pasi-
(Bus daugiau)

kė pradės punktualiai—8-ą 
valandą vakare. Būkite vi- ' 
si “Laisvės” skaitytojai ir 
pasakykite tiems, kurte jos 
neskaito, kad ir jie galėtų 
šia proga pasinaudoti, 
m as nemokamas. Pilietis

MIAMI, FLA

pa- 
nu-

prie 
to prisijungė visa eilė religiniu prietarų bei
apeigų, ir šiuo apiplovimu siekiama tariamai 
apvalyti kūdikio siela nuo nuodėmių ir iš- N V V
varyti iš jo piktąją dvasią.

Krikščionių krikšto sakramente dar ir 
šiais laikais tebėra išlikęs velnio išvarymo, 
užkeikimo apeigos elementas. Kunigas, pra
dėdamas krikšto apeigas, pučia tris kartus 
kūdikiui į veidą ir sako: “Išeik iš jo ne
švarioji dvasia ir užleisk vietą šventajai dva
siai.”

Tad krikšto sakramentas, krikščionių pa
siskolintas iš 
bus prietaras, 
niu, tariamai
mis apeigomis bažnyčia siekia įteigti liau
džiai mintį, kad žmogus esąs niekinga bū
tybė, kad jis gimstąs, būdamas velnio val
džioje, priklausąs nuo piktųjų antgamtinių 
jėgų. Tik dvasininkai, girdi, galį krikšto 
apeigomis išgelbėti jį iš velnio nagų ir to
liau per visą gyvenimą jį saugoti nuo amži
nos pražūties, valyti nuo nuodėmių, ginti 
nuo velnių. Taip dvasininkai palaiko ti
kinčiųjų tarpe prietaringą prasimanytų 
antgamtinių jėgų baimę. O šitaip įbaugin
tą ir prietarais apraizgytą darbo liaudį jos 
klasiniam priešui lengviau išnaudoti.

Tačiau krikštas, skirtas kovai su nesamu 
velniu, yra ne vien tik kvailas prietaras, bet 
ir žalingas kūdikio sveikatai. KVik.što apei
gos, atliekamos antisanitarinėmis sąlygomis, 
kai kada kūdikį nuvaro į kapus.

Katalikų bažnyčia yra įsakiusi tikintie- kali, norėjau •ihesti atgal, 
siems tėvams, kad savo naujagimį jie sku- bet p&galVbjaU, kad antra

Milford, Conn.
MIRĖ L. GIŽAUSKAS
Gegužės 4 d. mirė Leonas 

Gižauskas. Tą dieną jis 
dar dirbinėjo aplink savo 
namelį, susirgo, nuvežtas j 
ligoninę vėlai vakare mirė. 
Buvo 63 metų amžiaus.

Velionis gimė Lietuvoje. 
Paėjo iš Antamaikių kai
mo, Baininkų parap i j o s < 
Ukmergės apskrities. Į šią 
šalį atvažiavo 1913 metais, 
į Brooklyn; N. Y. Per tūlą 
laiką gyveno Chester, Pa., 
bet pastaruosius 18 metų— 
Milforde. Jis prigulėjo prie 
LDS 74 kuopos, Bridgeport, 
Conn. Visada dalyvavo " su

Bridgeport, Conh.
7 PATAISA x,Conn. Visada dalyvavo su 

“L.” No. 37, aprąšyme pažangiais ir paremdavo jų 
Singer Co. darbininkų judėjimą aukomis.
streiko užbaigos, pasakyta, 
kad Singer Co. per metus 

j darė $l,500;0000 biznio.

diena nevalgius ir neturiu 
kur nakvoti, tai nors kavos 
išgersiu.

Žuvis barracuda 
užpuolė žuvautoj ą

Larenzo Mills plaukė lai- 
veliu su savo draugu po Turėjo būti, kad Bridgepor- 
jūros užlają netoli Miami,!to biznieriai Singer Co. 
žuvaudami, žuvis, vadina- mašinas pardavinėdami u ž 
ma barracuda, šoko is van- tiek darė biznio, 
dens ant Mills, įkando kak
lą savo aštriais dantimis.. 
Jiems pavyko greitai pri
sišaukti prūvaži u o j a n t į 
greitą kitą laivelį, kuris 
Millsą nuvežė į ligoninę, 
žaizda susiūta.

Tos piktos žuvys kartais 
užpuola ir maudančiuosius 
jūroje. Jau buvo keli pir
mesni užpuolimai; kur žteo- 
nėms apkramtė ranką ar 
koją.

Kelios žinutes
žiemos sezonas jau pasi

baigė, turistai veik išvažinė
jo. Vieniems buvo labai ge
ri laikai, kitiems visai pras
ti. Katrie atsiveža daug pi
nigų, tie, kur tiktai eina, 
ten jiems gerai, apsistoja 
puikiausiuose viešbučiuose: 
ten visi patogumai, kokie 
tiktai yra pasaulyje šią ga
dynę. Miami Beach tokių 
viešbučių yra gana daug, ir 
dažnai man kyla mintis: iš 
kur tiek daug žmonių su 
tiek, daug pinigų, kur moka 
po keliasdešimt iki šimtų 
dol. į dieną vien už pernak- 
vojimą tuose kambariuo
se? Juk jie patys jokio fizi
nio darbo nedirba.

žinoma, yra ir darbo žmo
nėms prieinamų vietų. Bet 
gerokas skaičius atvažiuo
ja tokių, kurie tikisi gauti 
darbo ir užsidirbti pragy
venimą. Iš tų daugelis sun
kiai nukenčia, nes čia in
dustrijos nedaug, samdomi 
pirmiausia vietiniai gyven- 
l* v, j — , v i v — j v-v .*» —— — — — —' ~ ~ —r ;
tinių, tiktai’tada ima iš ki-1 įuvių Tautiško Namo Par

ke, Winter St. ir Keswick 
Rd., Montelloje. '

LTN Parko atidaryrtias 
įvyks gėgiižės 30-31 dieno
mis.

I

Birželio 7 d. piknikas 
LDS 67 kuopos.

Birželio 14 d. dar neuž
imta diena, bet parkas bus 
atdards. <

Birželio 21 d. pikniką 
rengia LLD 6 kuopa.

Birželio 28 d. pikniką 
rengia šandariečių kuopa iš 
So, Bostono.

Liepos 4-5 cį. “Laisvės” ir 
Spaudos piknikas. Jį rengia 
lietuvių dpŠvietos organiza
cijos. Piknikas bus per dvi 
dienas. Bus geras šokiams 
orkestras.

Visų piknikų pradžia apie
1 Vai. popiet.

G<^. Shi^itis

Saulutč

Brockton, Mass.
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS 
$ . . ,Pas mus rengiami sekami

tojai, o jei jau trūksta vie- piknikai. Visi jie .įvyks Lie7 į-2 „ Xl 1 t 1. _ J „ I „ IX 1,1 I 7 ■ • -m ' . • V, -k T *■ j
f

tu r atvykusius.
Vaikščiojant po miesto 

centro gatves tankiai sutin
ki gana jaunų vyrų, kurie 
prašo pinigų puodeliui ka
vos. Vieną dieną moteris 
sustabdė mane ir pradėjo 
bėdavoti, kad esanti blogo
je padėtyje. Atvažiavus iš 
no r tų su mažai pinigų, pra
dėjo darbo ieškoti. Darbą 
gavo virtuvėj pagelbėti. Bet 
iki darbą gavo pinigai visi 
išsibaigė. Pora dienų pirm 
darbo pradžios sekmadienį 
ji nuėjus į bažnyčią; Gau
siai žmonių buvo, kunigui 
daug pinigų sudėjo, dėjo į 
konveftukus po dolerį ir iki 
$10. Jai atėjus mintis pa
prašyti pas kunigą pagal
bos. Kunigas davęs pusę 
dolerio. Sako: taip supy-

Bostonas. — Mirė Max 
Zaritsky, 74 metų amžiaus. 
Jis pirmiau per 40 metų 
Veikė tarpe darbo unijų. .

Velionis per ilgus metus 
buvo našlys. Liūdesyje liko 
sūnus Edwardas ir brolis 
Vytautas, gyvenąs Chešte- 
ryje, Pa. Lietuvoje liko 
brolis Napoleonas ir dvi se
serys. :

Gegužės 9 d. iš F r a n k 
Rhom šermeninės gražaus 
būrio draugų ir draugių 
buvo išlydėtas į Mount Oli
vet kapines, Maspeth, N. 
Y., kur tapo palaidotas ša-

. . . . ( y --------- a - jr —■

Užsakykite Laisvę savo lia savo žmonos. Lai būna 
giminėms j Lietuvą. Kaina jam lengva ilsėtis šios ša- 
$12.00 metams

u • •

lies žemelėje. M, Aris'on

“LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau
gijos 25 kuopa, paramai laikraščio “Laisvės,” kuris da

bar keliasi į naują vietą. į

Sekm., Birželio 14 June
/ * ■ y •_ • ■ ._« - • -- - ■

Pradžia 11 v ryto {Muzika nuo 3:30 iki 8:30 v. vak

Slovak National Home P ark
6526 Holą bird Avenue

Gerbiamieji! Šis piknikas bus labai gražioje vietoje, 
kūĖ visi bendrai- galėsime pasilinksminti ir pakvė
puoti tyru pavasario oru. Labai graži svetainė. 
Puikus orkestras gros lietuviškus ir amerikoniškus 
špkiuš. O tos lietuviškos dešros ir “erabšų” sriuba! 

Ir dar putojančio* alučio!
Kviečia Rengėjai

fcEĖkoblSi If? Philadęlphijos imkite kelią No. 40 ir važiuokite iki 
Baltimbrėš; lirivažiavį įiirrrią gatvę— Krešson St., sukite po kairei 
ir važiuokite iki Lombard St.ą čia sukite po kairei ir, privažiavę 
tiltą, laikykitės tiesiai ikb Hblabird Avė.; čia. sukite po kairei—ir 
pušaritrdš mylios pdvažihviis, po kairei bus pikniko vieta, p didėli 
vartai kareivių Camp—p’o dešinfci. Iš miesto galima važiuoti 26th 
St. karu iki Holabird Avė. Išlipę eikite j vakarus pusę mylios. O 
bubą No. 20 Duhdhlk reikia imti ant Baltimore St., ir Jis priveža

■ iki pikniko. . , . ‘ |

M
i gr-Laisve (Liberty)'—Pcnkt., gegužes (May) 15, 1959
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Gibbstown, N. 1
DĖKOJU IR 

ATSIPRAŠAU
Šiais žodžiais mano sąži

nės išmetinėjimas vėl krei
piasi į Jus, mieli draugai ir 
draugės, su mano širdies 
skundu.

Kai tik mano žmonelės 
Elžbietėlės visus jausmus 
surakinęs paralyžius pagul
dė į ligoninės lovą, tai pra
dėjau gauti daug laiškų iš 
arti ir toli. Tai idėjos drau
gų laiškai vis su širdinga 
užuojauta, suraminimais ir 
net gausiomis aukomis. Iš 
pradžių pradėjau padėkoti 
geraširdžiams per laiškus. 
Bet per 5 savaites ligonės 
gyvybei tai gęstant, tai vėl 
atsigaunant, pakirto ir ma
no sveikatą... Beliko tik 
laukti, ką praneš rytojaus 
diena.

"Wkuopa turi ižde $168.33 Fi
nansų sekr. J. A. Demen
tis žymėjo, kad 54 nariai 
yra užsimokėję duokles už 

Į1959 m. —viso nariu randa
si 62, — gerai pasidarbuo
ta. Skaitytas laiškas 
Laisvės 
prašantis dėti pastangas 
sukėlime Laisvės p e r s i- 
kraustymo į kitas patalpas 
$5,000 fondo. Laiškas pri
imtas.

Džiugu pranešti, kad pri
sirašė dar vienas naujas 
narys — D. Navickas, at
vykęs iš Hartford, Conn.

Nutarta paaukauti iš iž
do sekamai: Laisvei, Urug
vajaus Darbui ir Senam 
Vincui po $10 — tai pagir
tinas žygis.

J. A. Dementis, vienas iš

So. Boston, Mass.
MIRUS

Anastazijai Sabulienei

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukrai N
Birutei, žentui Seiler, sūnums Vytautui i

b ir Claude kabuliams, ir Helen ir h
1 George Žilinskams ir šeimai, taip- B
I gi kitiems jos artimiesiems. |■
1 B. Chuberkis r' A. S. Januškienė B
H E. Freimont Ona Zaluba B
| K. M. Kazlauskai M. Daunis
Į C. Barčius V. Vaszkis
B M. Paura Eva Lekas
| V. Mišeikis A. Jankus
I P. Žukauskienė T. Brosky
B J. Družienė J. Sinkevičius
1 U. Kavolįūnienė S. Shukis
1 A. O. Zarubai H. Thomas
B P. Trečiokas J. Januškevičiai

................—

Chicago, 111.
“Vilnies” dalininkų 

suvažiavimas buvo vienas 
iš pasekmingiausių

Gegužės 3 d. įvykęs “Vil-
* nies” suvažiavimas, Mildos 
I teatre, įrodė, kad “Vilnies” 
ateitis užtikrinta. Jos rė
mėjai smarkiai parėmė 
dienraštį. Viso iki po ban
keto sudėjo sveikinimais 
$6,000. Tokios sumos tik 
sveikinimais dar nebuvo 
“Vilnis” turėjusi. O kas dar 

! svarbiau, tai kad jau pa
čiame suvažiavime pradė
tas vajus, dėka tūlų veikė
jų, už dar didesnę sumą 
sveikinimų kitame suvažia
vime, kuris bus 40-tas iš 
eilės. Ir jau gavo net tam 
pinigus. Bet apie tai vėliau 

! parašysime.
Delegatų buvo irgi netaip 

mažai —1.30, bet galėjo bū- 
j ti ir daugiau. Gal tam pasi
tarnavo per gražus ir šil-

i bendrai su mumis veikti ir * tas oras, kur temperatūra 
dalyvauti. ! buvo apie 90 laipsnių, dau- ■

! Išvvko Adomas Dagys I ?elis P^'auk5 i žalhiojan- 

Gegužės 10 d. orlaiviu iš
i San Francisco išvyko į Chi- įarjmu 
icagą d. Adomas Dagys, mū-|

JAU LAIKAS ŽINOTI
ŠIOS VASAROS DIDIEJI PIKNIKAI

Laisvės paramai piknikas Montello, Mas., bus Lie- 
pos-July '1 d., Lietuviu Tautiško Namo Parke, Win
toy St. ir Keswick ltd.

birželio-June Maple Law re nee-Methuen,

Laisvės paramai piknikas Baltimore, M d. Rengia 
ALDLD 25 kuopa, birželio-June 14 d., Slo\ak National

ls anksto prisirengkimc dalyvauti šiuise piknikuose. 
Rūpinkimės, kad jie pavyktų.

1 mi innrntnrhrr. i irnnn nr

San Francisco, Cal
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* Gegužinės paminėjimas
San Francisco vietinis;

Komunistų partijos skyrius 
surengė paminėjimą Gegu
žės pirmosios. Įvyko didžiu-1 

(Įėję Laivakrovių Unijos“ 
svetainėje. Buvo poia geiųisa vietinis geras draugas.

nuo
administracijos,

sveikinimo Komiteto Sve- 
turgimiams Ginti konven
cijai, kuri įvyko Los Ange
les, davė išsamų raportą iš
kuriame išryškėjo sukre-'drau^ bei dmug*ų laiškai 

jčiančiu įvykiu persekiojime'“' 8uh “Atsakyti ir neduo- 
1 L ‘ J v da man ramybes, kuri po

I tokio sukrėtimo labai reika-
O atsakyti visiems

puoselėtojų,, Laisvės naudai rengiamą ; sveikatos stovis jau iškėlė

Los Angeles, Calif
Svarbus banketas ' vykti ir smagiai praleisti i sveturgimmių. 

Sekmadienį, gegužes 24 U'iiką. ~ i Taipgi kuopa_ nutarė vi-Jjnga. C ------
1 vai. pietų metu Danui KenSla SruPe progresy-, sajR galimais būdais remti i atskirai dabartinis 

‘v"ki'*lin‘kq- i svetainėje, 1359 W. 24 gat-' ves . spaudos puoselėtojų,, Laisves naudai J ------- ------------ a„„
’ ' ‘ įvyks banketas gelbėji-1 fem!ant 1 .r-,}. , ?l)a1’ i banketą, kuris, kaip aukš- į raudonas šviesas. Gi turint

.... i sukelti $5,000 fondo 1 wj/sus nuoširdžiai kviea^ •— ...... ........ 1....................................  
Laisvės persikėlimui į nau- * 
jas patalpas. Kiekvieno; 
klasiniai susipratusio už-, 
duotis dalyvauti ir parem-; 
ti savo spaudą. Be jos turė
tume tenkintis melais ir 
apgaudinėjimais bulvarinės 
spaudos, kai vyksta pasau
lyje lemiami įvykiai. Ypač! 
kuomet mūsų tėvynėje tve- • 
riasi naujas, be išnaudoji-. 
mo, laimingas gyvenimas. Į 
Atsilankydami, ne tik pri-; 
sidėsite prie to prakilnaus' 
žygio, bet ir

Po suvažpcvimo ii- puikiųį 
gerų raportų ir; 

gausių diskusijų, ..............  , _ .
minosi gerame ūpe, o pas- i vesi U.Y ,■ mui -1--1kalbėtojų, pirmin i n k a u-: t- nirrni.lliqin m.inn .)1)Sj žinosi Sparne upe, o pas- 

iant d Richmond “P W ” !i mano apsi kkui skaniai vakarieniavo,f1., W. , ? ’ . ,U lankyti pas savo sūnaus;. • f]- i.llt(,vn • |:nuai- n.J laikraščio redaktoriui, [do- inJNrv.nnl™ vn i bei diskutavo n li .kejo, kadmus buvo dalykas tame ■ /ndianapol^ je, c Įnaujojj direkcija pasirodymus ouvo aaiyKas tame,, hau tlklsl apiankytl Chica-i tll J ' b. vJpiki,kuri Qiiin hnk’i crprni vpikm i . , • / . . , , CLl CiaiDaiS 11 VtlKia |)1 dlld-kad šiuo laiku getai veikia i ga k-^Ll mįesįų — ga| 
iZ* Billings, kui is sykiu pasįeks New Yorka, nes 

su T om Mooney yni išbuvęs jo geras draugas Tauras. Į 
virs 10 metų kalėjime. Da- yidd<as pandasi ligoninėje! 
bar jis užima gana svaibią- ^. Ądomas j() kga ia})aį su_ 
atsakommgą vietą Ateivi- Laimingos kelio-
^mni° Komitete n tt. ■ n-s knksmu vakacijų! 

M. Billings įžanginę prakal- .
bą pasakė labai nuosekliai. Apie Dr. Eugene Eagle 
Jis priminė praeitį, kaip; Dr. Eagle San francisco 
JAV darbininkai sunkiai: pažangiems žmonėms yra 
kovojo už trumpesnes dar-; gerai žinomas žmogus ir 
bo valandas ir geresnes są-i geras akių daktaras. Jis jau 
lygas, nes tai buvo Gegužės ■ kelis sykius buvo nuvykęs 
Pirmosios vyriausias obal- * į Sovietų Sąjungą, ir labai 
sis. Taipgi trumpai, bet sto- susidomėjęs tos šalies pro
tai pažymėjo tą faktą, kad gresu ir abelnu žmonių 

^dabartinės darbo unijos į gyvenimu, šį pavasarį jis 
savo kontraktus turi įrašę • ir vėl ten lankėsi. Su savim 
septynias apmokamas šven- turėjo filmavimo 1 
tęs į metus, bet unijų vado-' su kuria nutraukė 
vai visai pamiršo įrašyti ir; spalvotų ir - 
kovoti, kad Gegužės Firmo-' - . -
ji yra darbininkų i 
kad ta diena turi būti dar- rodyti.
bininkams liuosa, ir kad už Pirmu sykiu tie filmai 
tą dieną turėtų gauti užmo- buvo parodyti erdvioj advo- 
kestį taip, kaip ir už kitas kato Endersono stuboj geg. 
septynias šventes. i 9 d. Vėliau :

, v, . . i i tuos filmus išnaudotiVakaro užbaigoje kalbėjo .. „-Y. i.-- ;suose parengimuose,įžymus komunistų partijos; 1
veikėjas d. Jacksonas, ku- Labai pagirtini ras 
ris dalyvavo K. P. 21-me, Vėlesniu laiku Laisvė ir 
Kongrese Maskvoje, Jis, Vilnis pradėjo spausdinti 
dėstę kongreso tarimus, ir raštus iš laisvamaniškų už- 
ką jis matė Sovietų Sąjun-; rašų, kurie faktinai numas- 
goje ir kitose Europos šaly- j|<uoja religijos monus ir 
se. Publika labai įdomavosi dvasiškių šlykščius darbus 
K. P. Kongreso ateinančių; dabarties ir praeities. Juk 
septynerių metų planu ša-1 tikyba tai yra daug ūršes- 
lies žmonių gerovei. Va- j nks priešas negu alkoholi
kams gerai pavyko. ; niai gėrimai. Nuo alkoholio 

Dauguma žmonių peikia | žmogus pasigeria, bet už 
Jaimitetą, kad gegužės 1 d.! dįenos kitos jis išsimiega, ir 
minėjimą per mažai garsi- V^1 blaivas. Bet nuo tikybos 
no “Peoples World”, tik | žmogus gyvena apkvaitęs 
sykį pagarsino, ir viskas.! visą amžių. Aš dažnai mąs- 
Tiesa, buvo ir lapeliai sklei
džiami. Svetainė buvo pa
imta gana didelė, tačiau 
galėjo lengvai x užpildyti, 
jeigu būtų buvę plačiai 
garsinta. Šiaip dalyvavo tik' _ 
apie pora šimtų žmonių, i mūsų laikraščius, kad pra- 
Nebuvo jokių programos I dėjo spausdinti raštus, ku- 
pamarginimų. Bet nežiūrint h’ie parodo teisybę, kas dė
tų visų trūkumų, visgi pats dasi po religijos priedanga, 
vyriausias tikslas buvo at-1 • Alvinas
liktas?' —------ -—:—

. .. LABAI SMUNKA ANGLŲ
Kamarauskas pasveiko , AVIACIJOS GAMYBA 
Gegužės 9 d. sėkmingai1 Londonas. — W. E. Nix- 

buvo paliuosuotas iš ligoni- ■ on, De Havilland Holdings 
nės d. Ignas Kamarauskas. Co. pirmininkas, vienos iš 
Jis išbuvo lygiai tris mė-1 anglų didžiųjų lėktuvų ga
ilesius San Francisco Coun- mybos firmų, raportavo, į 
ty ligoninėje, ir po ilgos ir 'r kad aviacijos gamyba labai 
įkyrios ligos gerai susveiko. i nupuolė. Jis sakė, kad tam 
Geg. 11 d. sugrįžo į darbą. ■ kenkia raketų gaminimas 

gana džiuginantis daly-; ir draudimas kitoms šalims į 
kas, kad d. Ignas vėl galės i parduoti lėktuvus. ’

^dabartinės darbo

kamerą, 
; daug 

• įdomių nuo-
■ i traukų, ir dabar pasirengęs 

šventė, * jas Amerikos žmonėms pa

, tų darbais ir veikla prana- 
! šesne už pirmesnes.
i Beje, prieš vakarienę, 
i tuojau po suvažiavimo, bu
vo duota trumpa, bet graži 
dainų programa.
solo ir duete du solistai, 

i abu visų mylimi daininin
kai, tai Povilas Dauderis ir 
svečias iš Clevelando Julius 
Krasnickas. Jie tikrai gra
žiai sudainavo solo ir due
te. Klauso va i nesigailėjo 
jiems už tai paploti. Pianu 
jiems akompanavo drg. B. 

i Senkevičienė. Jai tas dar
bas labai gerai sekėsi. Ma
lonu matyti ją prie piano.

Smagu buvo dalyvauti 
tokiame gražiame vilniečių 
pažmonyje.

— Vilniete

Dainavo

i čiau minėta,_ įvyks sekma- (mintyje dar ir tai, kad ne- 
dienį, gegužes 24 d. kaip ■ kurie draugai koresponden- 
viena laikrodžio. . • - - . .

v_ n . . Sekantis susirinkimas
, GregAl oe%- d- ' įvyks trečiadienio vakare,
ko L.D.S. 30 H-.L.L.D. 145^/ )S h , 
kuopų susirinkimai. Narių l vįA-oįe 
susirinko mažai. Apgailėti-p J ‘ 
na, kad nariai nesiintere-; 
suoja veikla draugijos, ku
riai priklauso.

Pirmiausiai buvo svars-! 
; tomą L.D.S. 35 kuopos ei-1 
i ga. Valdyba atsilankė visa.;

-.v .u ..... j: Finansų sekr. M.. Pūkis ra-j t5vas Motiejus Ęučinskas ; užtikrinimu.
žygio, bet ir pasisotinsite P°Uavo, kad naiiai mokasi, niirč 1959 m. gegužes 4 d. | Ilgiau laukti ir tylėti jau 
gausiu, sveiku maistu, ku- duokles 11 kad landasi tiys: jr palaidotas gegužes 7 d. negalima. Žmonelė jau ilsi- 

• ' <1 Miką-, LoUclon Park kapinėse, Bal- si išvilkus
padaryta 1 +■;

Iš susirinkimų

prityrusiu ,Hg°niai> ,būtent: 
šveicariško llūnas> kuriam sveicai sko operacija ant antrQS akies 

g0_! (pirmiau buvo padaryta 
kįį I ant vienos); D. Navickas, 

; kuris neseniai persikėlė į 
mūsų kuopą iš Hartford,

ris prirengtas prityrusių 
virėjų. Bus i________
kepsnio ir kitų skanumynų. > 
Taipgi bus-muzika ir š" ! 
kių mėgėjai galės pasišokti' 
ir pasilinksminti. '

Geistina, kad draugai iš ; Conn., ir Ū. Deivienė. Veli- 
Yukaipos nepatingėtų at- nu visiems greit susveikti.

METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

mano plačiau 
vie- Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

Birželio 14 June
Prasidės anksti, 10 valandą ryto.

Niekur Nėra Gražesnės Vietos Piknikams Kaip

< MAPLE PARKE
Methuen, Mass. (Lawrence priemiestis)

tau, kad ir ’ socialistinėse 
šalyse dar per mažai yra 
laisvamaniškų raštų, ir 
mažai skleidžiama laisva- 
manybė.

Todėl- aš didžiai myliu

Pagarsėjęs Montello Trio
Rožė Stripinis,'William Juodeikis ir Albert Potsus 

su akordionu

Brocktono Vyrų Dailės Grupė
12 vyrų, talentingų balsais ir gerai išlavintų 

vadovaujant Albert Potsus

.Kviečiame iš visos apylinkės atsilankyti, išgirsti gražiu 
dainų ir pasilinksminti. Bus skanių užkandžių 

ir šaltų gėrimų.
5 p.--Laisvė (Liberty)-Renk t., gegužes (May) 15, 1959*

ugai koresponder 
tai jau paskelbė aukotojų 
pavardes “Laisvėj” ir “Vil- 

. nyj,” tai nebūtų galima iš- 
toje pačioje į vengti pakartojimų ir už- 

i imtų daug brangios vietos 
šakalių žemaitis j laikraščiuose.

Baltimore, Md.
„ PADĖKA

Mūsų mylimas vyras

Geraširdžiams draugams 
i užtikrinu, kad tos aukos, 
I nors ir per kitus draugus 
1 įduotos, randasi pas mane 

ir ' po mūsų idėjos antspaudos

savo vargus ir
; rūpesčius... Mano sveikatatimorėje.

Dėkojame visiems, kurie Į pusėtinai pašlijusi, 
suteikė jam paskutinį pa- i 
tarnavimą ir palydėjo į am
žino poilsio vietą,*gražiomis i 
gėlėmis papuošė jo karstą, 
o taip pat ir Mindaugo! 
Draugijos nariams, kurie i 
draugiškai atliko grabnešių 

kėjo, kad narys, įstojęs į j pareigą. Kazimiero Ka- 
LDS po 1940 metų, gali pri- i čausko, laidotuvių direkto- { 
gulėti pašalpos skyriuje tik ; riaus, liūdesio valandomis; 
iki 65 metų amžiaus, pag 
New York valstijos Ap- mas buvo pavyzdingas ir “ ’ 
draudos (Insurance) įsta-1 nuoširdus, 
tymą. Žinoma, nariai tokiu • 
patvarkymu nepatenkinti.

Kuopos valdyba įgaliota 
tuo ir kitais reikalais kreip- 

i tis į centrą dėl platesnio 
paaiškinimo:

Sekantį susirinkimą nu
tarta laikyti trečiadienio 
vakare, liepos 1-mą, 
pačioje, vietoje.

L.L.D. Posėdis
Sekė L.L.D. 145 kuopos 

posėdis. Valdyba, išskyrus 
pirmininkę M. Lewis,-buvo 
visa. Posėdį atidarė fin. 

i sekr. J. A. Dementis. Tvar
kos vedėja išrinkta N. Pet
rulienė. Nors narių nedaug 
atsilankė, tačiau visi atid
žiai sekė susirinkimo eigą 
ir įvykdė gerų nutarimų. Iš 

i protokolo pasirodė, kad j

Iš laiškų iš Centro paaiš
kėjo, kad narys, įstojęs į

r

Auštančio pavasario bal
sai—šaukia į gyvenimą!

Darbo žmonių rankose 
( iškeltos vėliavos už taiką 
I ir laisvę—mojuoja !

Tai priimkite nuo manęs 
nors šiuos iš gilumos širdies 

i išsiveržusius žodžius: Dė- 
\koju ir atsiprašau!

mums suteiktas patarnavi-1 Senas Vincas

jautrią ir gražią prakalbą 
I Atskirą gilią padėką reiš-1 koplyčioje ir prie kapo.
kiame draugams Francis- i 
kai ir Juozui Deltuvaftis iš 
Arbutės, ypač Juozui už jo ;

Žmona
Paalina Kačinskienė 
ir Duktė Ramunė

MIRUS
toje | Rašytojo Seno Vinco žmonai

GIBBSTOWN, N. J.

Jums, Vincai, ir Jūsų šeimai reiškiame 
širdingiausią užuojautą mirus Jūsų gyve
nimo draugei Elzbietai Jakštienei. Mes lin
kime Jums pergyventi liūdesio momentą 

ir tęsti toliau rašytojo, poeto darbą.

JŪSŲ PRIETEMAI
Miami, Florida

IŠSIUNČIAME PAKETUS J USSR
Į LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE PAKUS DABAR 
Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

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

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583
141 Second Ave., New York City. Tel. GRamercy 5-7430

Arti subways •— Tarp 6th ir 7th A ves. Atdara kasdien 9-6; sekmadieniais 9-4.
MOŠŲ SKVR1Ų RASTINfiS: 

308 W. Fourth St. 
Boston 27, Mass.
Tel. ANdrew 8-5010

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

132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CI lapel 6-4724

39 Haymond Plaza W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MArket 2-2877 Tel. TOwcr 1-1461

332 Filmore Avė. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2G74 

632 YV. Girard Avė. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tcl. YVAlnut 5-8878

Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 
garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame j 48 valandas.

Adresatą pasiekia į 6-7 savaites; oro patštu j 7-12 dienų.
Mūsų raštinėse rapdasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų. 

Klauskite pilių katalogo rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui. 
Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.



Lawrence, Mass. Bekampiai kviečia Q I IS V CIC kU CY R |£ A S Į
Apskričių piknikas i atidarymo pietus |I^IW I ▼▼ ■

ios'jau rūpiSs°iPlaX^ ! atida’.ymo pietus _ $11 ĮgatrO baletU VlCSUlo kŪrmySsijos jau rūpinasi apskri
čių pikniku 
sel
ną, Maple Parke, Methuen, 
Mass.

Piknikas bus gerai pa 
ruoštas, su turtinga meni
ne programa, nes joje daly
vaus Montellos Vyrų Dai
lės Grupė, 
vystėje. Bus ii 
nininkiu.

Taigi, draugės ir drau-L . . . .
gai, ruoškitės į šį pikniką, i kampjai surengta pjetus^sa- 
Čia gausite tinkamo mais- ' .... . ~ ..........
to, skanaus gėrimo ir pasi-;

f * v t > / i 11 1 (l |/01\ 1 l “ j -t • • v •> pi t i l V# Ik# w w

ti pikniku, kuris ivyks Sekmadienį, gegužes 3 d., 
kmadieni, birželio 14 die-1 ?Pslla.nklaV Pas J- lr A’ Be'I IVIafllSOIl dflUare Salei© 
i. Mante Pnvko Ntethnan kampius, Avalon, N. J.,

Juozas Bekampis labai 
džiaugėsi pavasariui atė
jus. Sakė, kad žiemą ir bū
tų gerai gyventi, bet pri
pratusiam didmiestyje, prie 

i, kur yra daugiluuud v y i u įveli- i • i •

, A. Pociaus vado- veikimo
• moterų dai- draugų ir draugių, gyveni-

* —> • yi Ls. xx i. —mas pasidaro nuobodus.
Pavasariui atėjus, Be-

vo įstaigos atidarymui. To
ki pietūs įvyks ir gegužės 

klausysite gražių lietuviškų į ^0 d. Bekampiai kviečia vi- 
dainų. Kaip praėjusiais me
tais apskričių piknike da
lyvaudavo daug ! 
kitų kolonijų, taip jų 
nome turėti ir šiemet.

sus savo draugus ir drau- 
■ . ges atsilankyti. Gi gegužės 

svečiu iš 30 d. yra šeštadienis, tai 
m a- Į 0’ sekamą dieną šventė. Pa- 

i prastai žmonės Kapų puoši- 
i mo dieną -vyksta į svečius, 

Mirė Petras Šimonis. Pa- tai gera proga apsilankyti 
nuliūdime pas Bekampius, pas kuriuos 

vasaros laiku patogu pra
leisti vakacijas prie didžio
jo Atlanto vandenyno.

Bekampiai sakė, kad šie
met atidarymo dieną tiki
si turėti svečių iš toli. M. 
Arisonas, iš Stratford, 
Conn., jau atrašė laišką ir 
klausia, kaip patogiausia 
pasiekti Avaloną.

liko dideliame 
savo žmoną, du sūnus ir 
vieną dukterį. Viekas sūnus 
yra policininkas Washing
tone, o kitas advokatas ir 
praktikuoja Bostone.

Petra palaidojo laisvai. 
Seniau jis atsimetė nuo Ro
mos katalikų bažnyčios ir 
ilgai prigulėjo prie Lietu
vių Tautiškos bažnyčios. 
Bet vėliau įsitikimo, kad 
nei vienas, nei kitas tikėji
mas nesirūpina darbo žmo
nių reikalais. Pirm mirties 
niekur nepriklausė.

Reiškiu jo žmonai.. sū
nums, dukrai ir kitiems 
giminėms užuojautą, o jam 
— ramiai ilsėtis.

Mirė Marijona Kibildie- 
nė. Paliko nuliūdime tris 
sūnus.

S. Penkauskas

tarybine paroda, kuri įvyks 
New Yorko didžiajame Co- 
liseume. Bet garsinama 
kad jie duos dvi programas 
ir toje pačioje Madison 
Square salėje liepos 7 ir 8 
dd. Įžanga būsianti nuo 
$6.50 iki $2. Reiškia, kai-

Praėjusio antradienio (ge
gužės 12 d.) vakaras ilgai 
pasiliks mano atmintyje. 
Abudu su žmona matėme 
Bolšoi teatro baletą. Ta 
milžiniška salė buvo sausa-1 na labai prieinama. Neten- 
kimšai užpildyta. Veikiau-; ka . abejoti, jog niujorkie- 
sia dalyvavo apie 15,000 | čiai taip pat skaitlingai ir 
žmonių. Nemačiau nė vie- entuziastingai pasitiks ir 
nos sėdynės tuščios! Pro- šiuos tarybinius artistus, 
grama prasidėjo penkiolika | 
minučių prieš devintą. Sa-1 
Įėję nuotaika buvo šventa
dieniška, linksma. Kažin 
kaip žmogus jautiesi labai 
smagiai. Kažin kaip ir tie 
tau svetimi, nepažįstami 
žmonės pasidarė artimi, 
malonūs.

Kodėl taip mažai 
draugų tepasirodo?

Jau keliais atvejais šioje 
vietoje buvo šaukiamasi rica

Meno muziejuje
Praėjusiais metais ga

rsiąją Gugenheimo Dailės 
Premiją laimėjęs Amerikos 
lietuvių grafikas Romas 
Viesulas šiuo metu važinėja 
po Europą. Paryžiuje atli
kęs savo užsibrėžtą uždavi
nį paruošti litoafijoje Lie
tuvių Liaudies Dainų kny
gą dabar vieši Sevilijoj, Is
panijoj. Ruošiasi grįžti 
Niujorkan rudenį. Jo kū
riniai yra sukrauti Almus 
Art Gallery, Great Neck, 
N. Y. Galerija šiomis die- 

. nomis gavo pranešimą, kad 
“Prints Institute of Ame-

” iš daugelio šimtų a-
taikos įvairiems darbams merikiečių dalininkų at-j 

Ir kai šviesos prigeso ir P™e. įsitaisymo ~ — 
orkestro dirigen- 1

tas, taip suūžė delnų plo- artėja kraustymmosi .
jimas, kad net visas-milži- kas. Darbų yra šimtai, u-

pasirodė orkestro dirigen-
* “Laisvei” 

naujų patalpų. Tuo tarpu 
lai-

niškas pastatas sudrebėjo.
Ir paskui jau ėjo ir ėjo ova-' 
cijos^io kiekvieno šių nepa-j 
prastų jaunų artistų pasi
rodymo. Jie gi šoko ir šo
ko. Mano žmona garsiai sa-1 
ko: Šiame mene niekas ne
gali susilyginti su tarybi- ris» 

Nuo New Yorko važiuo-! niais artistais. Ir tai tiesa, 
jant, geriausiai važiuoti N. J Nieko panašaus new Yor- 
J. Turnpike; taipgi ir No.; kas nebuvo matęs. Šokių 
9 vieškelis yra geras. Nuo į menas su Maskvos Bolioi 
Philadelphijos reikia va- teatro baletu yra pasiekęs 
žinoti No. 47 keliu, apie 15 aukščiausią laipsnį, 
myliu n ėda važiavus iki 
Wildwood neikia sukti į 
kairę keliu No. 83, kuris 
atveda prie kelio No. 9, o 
jau paskui sekti nurodymus 
į Avaloną.

Bekampių vieta graži, 
ei dvi,patogi leisti yakaci- j Įjjanova jr Raissa Truckho- 

Ijas

Neži
nau, kiek dar vietos beliko 
jam tobulėti. Gal tik labai 
įgudę šokių meno kritikai 
galėjo patėmyti kokius nors 
netobulumus.

Daugiausia aplodismentų 
susilaukė balerinos Galina

_____  I

Laisvės reikalai
(Tąsa nuo 1-mo pnslanio)

J. J. Ynamaitis, Naugatuck, Conn., prisiuntė 
rašą ir $15: 1

V. Banevičius, Waterbury, Ct........................$10.00
Laisvietis waterburietis ............................... 3.00
J. J. Ynamaitis ...............................................  2.00

Antanas Stripeika, Elizabeth, N. J., pridavė $21:
Frank, elizabethietis ............................. $10 00
M. ' “ “ ‘

elizabethietis 
ir D. Burkauskai 
Gudaitis ............

Paikus,John 
blanką ir $35:

LLD32 kp. .
J. Rudman .
B. Wikšrienė
M. Valinčius
A. Makulis .
P. Wiksris .
Po $1: J. Kunca, Antosė Sholunas, J. Sholunas, G. 

Shinagali.

5.00
3.00
3.00

New Haven, Conn., prisiuntė

$10.00
10.00

. 5.00
. 2.00
. 2.00
. 2.00

ir maudytis Atlanto 
Buvęs jūreivis M. Mar-1 vandenyne. Jų antrašas:

tucci, 53 metu amžiaus, no-1147—13th St., Avalon, N. 
rėdamas nusižudyti, nušoko ! J. Visus ir visas kviečia at- 
135 pėdas nuo Brooklyno Į silankyti į atidarymo pie- 
tilto į East upę. Bet Sa-;tus gegužės 30 dieną, 
nitarinio skyriaus darbi-; A. Lipčius
ninkai ta pastebėjo ir jį iš
traukė iš upės.

va. Ulanova sukėlė didžiau-

riuos patys turėsime atlik- 
i ti.

Kol kas talkoje padirbėjo 
tik sekami laisviečiai: Ne- 
čiunskas, Baltrušaitis, Rai- 

mys, Vaznys, Mikulėnas, 
Semėnas, Zaleckas, Bende- 

A. Balčiūnas, J. Kil
imas, ir gal dar vienas ki
tas, kurių man neteko pa
stebėti. Petras Višniaus- 
kas ir Vincas Čepulis kas
dien ten randasi ir darbuo
jasi. Jie ir darbus paskirs
to. Bet argi tik tiek tesi- 
randa laisviečių, kurie turi 
laiko ir sveikatos dieną ki
tą padirbėti dėl savo įstai- 

(gos? Kai Namo Ko r po r a- 
! cijos šėrininkų suvažiavi
me buvo kalbama apie tal
ką naujoms patalpoms įsi
taisyti, tai net iš New Jer
sey ir Connecticut draugai

rinktas Romo Viesulo kūri
nys “Viena akim aklas vil
kas” yra išstatytas Moder
naus Meno Muziejuje Niu
jorke “auditorijos salėj” ir 
“Atrodo labai gražiai.”

Koresp.

Būkite svečiais pas 
Jonus ir su Jonais

Grupė labai išmintingų 
Jonu ruošia šaunias Joni
nes. Tai bus dideli pietūs 
su visais smarkiais pridėč- 
kais, ir tiktai už $2.50!

Parengimas įvyks pas Jo
ną ir Ona Kaulinius Hunt
ington, Long Island. Ten 
mes pagerbsime tą mūsų 
seną buvusį yiso Didžiojo 
New Yorko lietuviams pui
kiai žinomą veikėją.

Kitos aukos gautos sekamai:
A. Globičius, Newark, N. J................. ...
Ant. Navikauskas, New Canaan, Conn.
Stanley Petronis, Athol, Mass..........
K. Danisevičius, Waterbury, Conn.........
V. Želvys, Waterbury, Conn....................
Ant. ir Ono kiškiunai. Newington, Conn
K. Motejūnienė. Fairlawn, N. J..........
M. Kreivėnas, Brooklyn, N. Y................
Vincent Macy, Voluntown, Conn............
P. Šlajus, Eddystone, Conn.....................
A. Kaunas, St. Clair, Pa.........................
V. K., Philadelphia, Pa.........................

k. J. Andruškevičius, Brooklyn. N. Y.........
J. Kaulinis, Huntington, L. I..................
Po $1: Frank Žukas, Shenandoah, Pa.; Jonas Petru- 

šaitis,'Fairfield, Conn.; J. Vejalis, Gardner, Mass.; Ben
ny Adams, Brentwood, L. L; A. Rudis. Lakeville, Mass.; 
E. Gavėnas, Pittsfield, Mass.; J. Leveckas, Brooklyn,N.Y.

$50.00
10.0Q

.. 5.00

.. 5.00

.. 5.00

.. 5.00

5.00
5.00
3.00
2.00
1.75

Anksčiau gauta $2.700.89. Dabar iplaukė $280.75. 
Viso iplaukė $2,981.64. Dar reikia $2,018.36.

Tai tiek šį sykį. Sklandžiai eina vajus, bet dar yra 
tokių gerųjų prietelių, kurie laukia—laukia, jeigu reikės 
pagalbos į pabaigą vajaus, tai prisius. Bet, kam laukti?

Aišku, kad Jonai kviečia iArne gražiau dabar prisiųsti, kad galėtume vajų baigti

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave. 

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURSTWAREN

Roma. — Birželio mėne
syje j Italiją atvyks sve- 

, čiuotis Turkijos preziden- 
; tas Celai Bajaras.

Jakarta. — 7
i liaudies respublika atims 
' speciales privilegijas nuo 
i ten gyvenančių svetimšalių.

Elizabeth, N. J.

sias salėje ovacijas su sa- prižadėjo atvykti ir padėti. 
v° s° o Mirštančioji gul- Kur dingo tiį pažadai?
be” (Dying Swan). Net LUmucu, remm
kelis kartus ji turėjo išei-1skubios talkos! Pra-

pa-

bė” (Dying Swan). Net Kaip • ten bebūtų, reikia

Indonezijos! tina pora.

Filmai iš Lietuvos
(JUDAMI PAVEIKSLAI)

“Žydėk, jaunyste,” “Lietuvių meno dekada Maskvoj” 
ir “Uruguajaus Lietuvių Delegacija Lietuvoje”

Bus rodomi

Šeštad.. Gegužes 16 May
Rusų Salėje, 408 Court St.

Pradžia 8-tą valandą vakare

Šie filmai bus parodyti tik vieną kartą šioje apylinkėje. 
Jie įdomūs ir visiems patiks. Nepraleiskite nematę.

Kviečia RENGĖJAI

ti ir padėkoti publikai.. ;šome draugus ateiti ir 
Veikiausiai ne tik mane, 'dėti.

bet gal labai daug ir kitų --------- 1-------
dalyvių tiesiog nustebino n. *j • v p 
Truckhova. Ji šoko valcą, dtreikas prieš b 
šoko su savo vyru Alek
sandru Lapauri. Tai stebė- 

. Abudu lankė ir 
kartu pabaigė baleto mo
kyklą. Jiedu, sakoma, su
sipažino m o k y kloję, kai 
Raissa buvo tik 9 metų, o 
jis—10 metų, ir vienas kitą 
pamylėjo. Berniukas < tuo
jau pasakęs: Aš ją vesiu, 
kai užaugsiu. Na, ir su
laukęs 19 metų jis Raissą 
vedė. Ir publika jųdviejų 
nepaleido nuo estrados il
gai, ilgai, net priversdama 
šokį pakartoti, kas, kaip ži
nia, yra nepaprasta. Tikė
site, ar ne, bet Truckhovai 
ilgiau ir daugiau publika 
plojo negu Ulanovai!

Bėj-e, salėje buvo lapelio 
formoje' platinamas prane
šimas apie naują tarybinių 
artistų grupę, kuri į New 
Yorką'pribus liepos mėne
sį. Grupė susidedanti iš 
dviejų šimtų žmonių. , Jzų 
tarpe būsią įvairių tarybi
nių tautų artistų. Ši gru-

ligonines tęsiasi
Pas miesto majorą Wag- 

nerį tarėsi šešių ligoninių

ne tik Jonus, bet ir visus jų 
draugus ir prietelius.

Norintieji su mumis daly
vauti, turite užsiregistruoti 
iš anksto. Užsiregistruoki
te pas Jonų Grybą, arba 
galite savo vardą ir pasi
žadėjimą palikti ir Laisvės 
įstaigoje.

Kada tai bus? Ogi bir
želio 21 d. Pietus valgysi- 
i me lygiai 1. vai. popiet.

Jonai

Bethlehem Steel Co. fa- 
.brike jau pataisė norvegų

šimtu nuošimčių laiku? Pagalvokite.
Dėkojame viršminėtiems ašmenims, kurie prisiuntė 

savo dovąnas ir tiems, kuri rinko su blankomis.
J ..... Laisvės Administracija

Po kvietimu j' šį- pažmonjį 
IĮ pasirašo: 'Ben Davis, Eh- 
jzabeth G. Flynn, Jack Sta- 
i chel ir Louis Weinstock.

Į pažmonį įėjimas $2 as- 
bus duodama už-

savininkai ir Retail Drug lai^ “Jalantą” kuris buvo Sąjungą.

Įdomus, svarbus 
pažmonys

Penktadienį, gegužės 15, 
New Yorke įvyks įdomus meniui; 
ir svarbus pažmonys. Ilga-! kandžių,
metis darbininkų klasės j Kurie turite galimybę, 
veikėjas Will Weinstone čia•-dalyvaukite.
bus išleidžiamas į Tarybų I---------------------------------- -

Employes unijos 1199 loka- 
lo atstovai. Ligoninių savi
ninkai sutinka darbinin
kams pakelti algą, bet ne
nori pripažinti unijos. Jie

aplamdytas susidūrime su 
i JAV laivu “Constitution” 
kovo 1 d.

Will Weinstone serga, tad 
jis vyksta į Tarybų Sąjun
gą poilsiui ir gydymuisi. 

Montevideo. — Paragva- Išleistuvės įvyks Hungari- 
jiečiai prašo Kubos, kad ji an House — 2141 South

sako,^ kad sutiktų tartis tik jįems pagelbėtų kovoje ern Boulevard, Bronx, New j 
Pradžia 8 vai. va-isu aukštų įstaigų paskirtais 

asmenimis, kurie atstovau
tų darbininkus. Unijos va
dai sako, kad toks “atsto
vavimas” nebūtų darbinin
kų, nes tie atstovai nebūtų 
jų rinkti.

Taip susirinkimas 
kriko. Po jo abidvi 
išleido pareiškimus, 
ninku unija kaltina 
nių savininkus, kad jie lau
žo Amerikos liaudies teises 
organizuotis‘i unijas. Ligo
ninių savininkai, neturėda
mi pasiteisinimų, apeliuoja 
į žmonių sentimentą, būk 
streikas “yra nelegalis” iri

ir pa- 
pusės 

Darbi- 
ligoni-

‘‘kankina 3,000 ligonių”.

prieš generolo Stroesserio Yorke, 
diktatūrą. I karo.

PASIKLAUSKITE SAVĘS Į
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.I
Ar firma patikima?
Ar įrodžius tai?
Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
Ar naudoja geriausias dėžes?

5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?

4.

DOVANŲ PAKETAI Į U. S. S. R
Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas šalis.

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

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

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mašinos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, pmokami iš anksto.

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime Įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis.

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
651 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5164

11601 Jos. Carnpau Avė. 
. Detroit 12, Mich. 

TOwnsend 8-0298

Moterą atidai
Trečiadienio vakare, 

gūžės 20-tą, Laisves patal
poje. įvyks paskutinis Mo
terų Klubo šio sezono susi
rinkimas. Prašome visas 
dalyvauti. Valdyba

ge

78—2nd Ave.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

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

1241 N. Ashland Avė.
Chicago 22, III.
HUmboldt 6-2818

107 S. Vermont St.
Los Angeles. Calif. 
Dunkirk 5-6550

Dr. A. K. Hottel, veikėja 
.iš Pennsylvanijos universi
teto, kritikavo Jungtines 
Valstijas, kad mūsų delega
tas Jungtinėse Tautose ne
prisideda prie kovos prieš 
prostituciją. JAV delega
tas sako, būk mūsų Konsti
tucija aprėžįa jo teisę.

Paieškojimai
Ieškau sesers Leonoros Žcmeckie- 

nės-Kablytės, kilusios iš Šeduvos 
miest., Panevėžio apskr., amžiaus 
apie 69 m. 
1911-12 m., 
te. 
no

kilusios iš 
Panevėžio apskr.,

Išvažiavus į Ameriką 
gyveno Elizabet h mies- 

Prašau atsišaukti, arba kas ži- 
pranešti įos adresą.
Panevėžys
Margių g-vė ,nr. 20
Anelija Gurklienė-Kablytė 
Lithuania, USSR •

PRANEŠIMAI
CLEVELAND. OHIO

i Koncertas, Pietūs ir šokiai. Ren
gia Liet. Meno Sąjunga gegužės 17 
d., White Eagle Hall, 8315 Koscius- 

Iko Ave., pradžia 2 vai. dieną. Kvidr
1 čiame visus dalyvauti. Rengimo 

misija. (38-^1

BROCKTON, MASS.

Operetė “Čigonai” 
sekmadienį, gegužės (May) 17

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 
jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 

bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine
1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.
LYceum 5-0900
6446 Michigan
DETROIT 10,
TAshmoo 5-75<
683 Hudson Ave.
ROCHESTER 21, N.Y, PITTSBURGH 22, PA.
BAker 5-5923 GRant 1-3712

716 Walnut St. 
PHILADELPHIA G, PA. 
WAlnut 5-3455 
4102 Archer Ave. 
CHICAGO 32, ILL. 
FRontier 6-6399 
1313 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO 
UTah 1-0807

Greitai Savo Pakus Mums PRISlŲSKITE, 
O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

ve.

263 Market St.
NEWARK 2, N. J. 
MArket 2-1968
390 W. Broadway

IICH. S. BOSTON 27, MASS.
ANdrew 8-8764
346 Third Ave.

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt., gegužės (May) 15, 1959

ši
d., Worcesterio Aido Choras suvai
dins operetę "Čigonai.” Vaidinimas 
įvyks Lietuvių Tautiško Namo di
džiojoje salėje, 668 Main St. Pra
džia 2-rą vai. popiet. įėjimas $1.00.

Labai gražus veikalas, būtinai 
i pamatykite jį.

Rengia LLD 6-tos kuopos Mo
terų Apšvietos Klubas.

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•W**DG*

! ‘ Newark 5, N. J. !
MArket 2-5172 l!

: 426 Lafayette St. i
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