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Laisvės perkėlimui Kubos naujas įstatas kerta

Aną dieną skaitėte “Lais
vėje” apie tai, kad New Yor
ke įvyko saujelės dipukų pa
sitarimas. įdomus, matyt, bu
vo pasitarimas. Jame kalbėta 
apie ryšius ir santykiavimą su

Vieni kalbėjo už, kiti prieš.
Buvę beveik pusė ant pusės.

žinoma, labai puiku, kad 
tokios diskusijos įvyko. La
bai gerai, kad tie žmonės pra
deda rimtai galvoti ir jau ieš
ko kelių išėjimui iš daugelio ’ 
metų atsiskyrimo nuo savo 
tautos.

Ar apsimoka ir ar galima 
su Lietuva, su lietuvių tauta, 1 
užmegzti ryšius?

Ar apsimoka ir ar galima 
su Lietuva, su lietuvių tauta, 
bendradarbiauti ?

Atvirai pasakysiu : Net to
kių klausimų statymas yra 
keistas dalykas, tiesiog nena
tūralus dalykas. Aš turiu min
tyje protingą ir susipratusį 
lietuvį. Jei lenkas, rusas, ang- 

Zolas ar koks kitas tautietis to- 
y’kius klausimus statytų, tai bū- 
+ tų jau kita muzika.

Labai gaila žmonių, kurie ' 
po keliolikos metų klaidžioji- t 
mo dar ir šiandien kalba už 
tai, jog reikia toliau tą klai
džiojimą tęsti, palaikyti. O 
tokių dipukų tarpe dar esa
ma nemažai.

i Geneva. — Užsienio mi- 
I nistrų konferencija dar 
j nieko nenutarė. Pastaruo
ju laiku Vakarų užsienio 
i ministrai užėmė nenuolai- 
džią poziciją. jeigu nėra noro

Tarybų Sąjungos minist- mui?” 
ras Gromyko pasiūlė Ber- ' 
lyno klausimo išrišimui tris j i 
propozicijas: (1) Ištraukti i meta ir TSRS projektą pa-1 
iš vakarinio Berlyno oku- darymui taikos su Vokieti-. 
pacines užsienio jėgas, (2) 
Arba prie ten esamų Ang
lijos, Francūzijos ir Jung
tinių Valstijų karinių jėgų 
prijungti ir Tarybų Sąjun
gos, (3) Ištraukti Vakarų ; kaip pilnateisė. Ji jau kalba, 
karines jėgas iš Berlyno, o apie pašalinimą iš konferen-' 
jas pakeisti neutrališkų ša-' cijos Rytų Vokietijos dele-, 
lių kariais kontrolėje Jung- gacijos ir jos neįsileidimą Į' 
tiniu Tautu.

Vakarų ministrai 
tris pasiūlymus atmetė.

Šis stovis, sakoma, pasta
to į pavojų pačią konferen-; 
ciją. Daugelis apžvalginin-1 
kų stato klausimą: “Tai.1 
kam ir laikyti konferenciją,: 

» susitari- i

Tuo pat kartu Vakarų I 
ministrai sako, kad jie at- j 
mpfn ir TSnRSs nrniebtfi I

$5,000 fondas
P. Bechis, Great Neck, N. Y., prisiuntė $30.50:

J. Aukštakalnis ......................................
J. Kupčinskas ..........................................
M. Adomonis ............................................
P. Beeis ...................................................
A. Vinickas .............................................
Po $1: M. Smaidžiūnienė, S. Shulinskas, 

Įcinkevičia. P. K., 50 c.

ja. o turi savo.
Vakarų Vokietijos dele

gacija, globoje Anglijos, j 
Prancūzijos ir Jungtiniųi 
Valstijų, pradeda elgtis!

viršūnių konferenciją, jei- 
visus gų tokia įvyks ateinančią

vasar:

.1. žebrys, Cleveland, Ohio, prisiuntė $9:
J. A. Eitučiai ........................................

smūgį Amerikos turčiams
Havana. —Kubos minist-į Dabartiniu laiku Kuboje 

užima$5.00 rų kabinetas išdirbo naują I cukraus plantacijos užima 
5.00 j įstatymą cukraus plantaci- į beveik 3,000,000 akrų plotą. 
5.00 I jų ir žemės reformų reika-' Plantacijos priklauso Ame- 
5.00 lais. Šalies prezidentas Ma- j ,.ikos turčiams — United 
5.00 nuel Urrutia Lleo ji jau pa-į F,.uit c0 Cuban-Ameri- 
2.00 sirašė. j can Sugar Co. Jungtinės

. Ka- Įstatymas nusako, kad | Valstijos iš Kubos kiekvie- 
nei vienas Kubos pilietis ne- n’eriais metais gauna 40 
gali turėti daugiau žemės,į pi.ocentu cukraus.
kaip 1,000 akrų ir kad joks .
užsienietis negali turėti į Kuba randasi j. pietus 
nuosavos žemės. Kurie už-įnuo Floridos. Ji užima 44,- 
sieniečiai turėjo £emės, tai ■ ^06 ketvirtaines mylias ir 
už i90 dienų ji bus atimta. | turi apie 6,000,000, gyvento- 

Šis naujas Kubos įstaty- jų- $ių metų pradžioje liau- 
mas sujudino Jungtinių ; dis nuvertė Batistus dikta- 
Valstijų turčius ir vyriau-i turą. Naujoji vyriausybė, 
sybę. Kuba yra turtingiau-1 su Fidel Častro priešakyje, 
šia šalis cukrinėmis nendrė- j bando pravesti reformas 
mis, iš kurių gamina cukrų. | šalies ir liaudies naudai.

$5.00
2.00

Vakarų vokiečiai ir 
Vokietijos sienos

Geneva.'— Čionai Vaka
rų Vokietijos delegacija 
paruošė pareiškimž' Vokie
tijos sienų reikalais, kurį 
priduos /užsienio ministrų 
konferencijai.

Vakarų vokiečiai nepri
pažįsta nei dabartinių sie
nų su Čekoslovakija, nei 
Lenkija. Jie savo pareiški
me reikalauja nuo Čekoslo
vakijos tų teritorijų, kurias 
Hitleris buvo pagrobęs, o 
nuo Lenkijos jos teritorijų, 

už [kurias ji po karo atgavo.
Suprantama. • jų reikala

vimai nebus galima įvykin
ti be karo. Lenkija ir Čeko
slovakija nuo tų plotų neat
sisakys, o Tarybų Sąjunga 

_____  sako, kad, darant taiką su 
Jau smarkiai pirmyn prasi- !• Vokietijomis, rytų sienos 

mušama ir kolūkiuose. štai | turi būti tos pačios, kurios 
jums saujelė davinių iš per-Į yra dabai’, 
eitų metų:___________________ | 

Karvių skaičius kolūkiuose , Eafo|Į Siūlo plėsti 
ir tarybiniuose iiVhia«o nnr ■
metus padidėjo ! 
bendrasis galvijų skaičius — 
13 procentų, kiaulių—11 pro- 

/ centų. Pieno gamyba praė
jėjusiais metais padidėjo 20 

"procentų, mėsos — 15 procen-! 
tų, iš to skaičiaus kiaulienos— 
39 procentais, šimtui hektarų 
rų žemės naudmenų pagamin
ta po 122.3 centnerio pieno, 
mėsos—po 23.6 centnerio, iš 
to skaičiaus kiaulienos šimtui 
hektarų ariamos Žemės po 
21.6 centnerio.

Tuo tarpu paimu glėbį Vii-Į 
niaus dienraščio “Tiesos 
balandžio mėnesį. Skaitau ir 
didžiuojuosi ta mūsų Lietuva, 
ta mūsų 
Kiek ten 
pastangų

darbščiąja tauta, 
darbų, kiek ten tų 
naujojo gyvenimo

ūkiuose per:
k; procentų, prekybą su TSRS

Argi susi pratusiu lietuvio 
širdies nesušildė net toks ma
žytis dalykėlis, kaip pasirody
mas Vilniaus studentų liau
dies instrumentų seksteto?! 
Sekstetą sudaro jaunuoliai V. 
Vaitkevičiūtė, D. Kubiliūtė, P.! 
Budrys, A.' Raudonius, A. Jo
nušas ir R. Ozolas.

Prašau, pasiskaitykite:
“Sekstetas varžėsi liaudies 

instrumentalistų grupėje. Jų 
varžovais buvo stiprūs ne tik 
saviveikliniai, bet ir profesio
naliniai kolektyvai iš Turkmė
nijos, Kirgizijos, Azerbaidža
no, Armėnijos, Moldavijos res-

Washingtonas. — Cleve- 
lando industrialistas Cyrus 
Eaton, kuris 1958 m. lankė- 

i si Tarybų Sąjungoje ir pla
čiai kalbėjosi su Mikojanu, 
kada pastarasis buvo Ame
rikoje, sako, jog reikalinga 
plati prekyba su TSRS.

Eaton įrodinėja, kad per 
trejis metus Tarybų Sąjun
ga pirktų Jungtinėse Vals
tijose už tris bilijonus dole
rių prekių. Iš to būtų nau
dos abiem šalims.

Patarė generolams 
suvaldyti liežuvį

New Canaan, Conn. — 
Armijos dienoje kalbėjo at
sistatydinęs generolas 
Omar Bradlev. Jis sakė, 
kad ne jo reikalas varžyti 
kitū karininkų valią, bet 
patarė, kad jie geriau su
valdytų savo liežuvį.

Panašiai neseniai
anglų feldmaršalas Mont
gomery, kuris pridėjo, kad 
generolai yra prasti politi-

sake

Tarybų Sąjungoje spau
da jau daug kartų nurodi
nėjo, kad Jungtinių Valsti
jų generolai ir admirolai 
sako prie karo kurstančias 
kalbas.

U. Načajieinė, Pittsburgh, Pa., surinko $18:
M. Budnikas ................................................. $2.00
S. Petrikis ................................   2.00
J. Purtikas ..................................................... 2.00
Po $1: A. Kuodienė, J. Mauragienė, K. Matukas, 

J. K. Mažukna, J. Miliauskas. P. Kardokas, J. Kuodis, 
E. Norkus, J.1 Mažeika, F. Imbrasas, W. Remeika.

K. Thomras, New Kensington, Pa., prisiuntė $31.25: į Visos unijos rems
$15 oo {plieno darbininkus

I Washingtonas. — AFL-i Luang Prabangas. — 
-----  QQ Taryba laikė susirinki-1 Prieš metus laiko Laoso

i ir ą ir pas-isakė pilnai remti j karalystė susitarė su komu-
■ plieno darbininkus, jeigu i nistais iš Patheto provinci- 
(kompanijos privers juos'jos baigti nesutikimus. La- 
skelbti streiką. Plieno dar- oso karalius sutiko pravesti 
bininkų unijos prezidentas parlamentinius rinkimus

1 D. J. McDonald sako: " ...........
“Pasakojimai, būk pakė

limas plieno ’ darbininkams 
algų iššauktų šalyje inflia
ciją, tai tik seni turčių gąs
dinimai”. Jis sako,, kad jei
gu darbininkai turės dau

A. Sheiris ...:......................
LDS 10 kp...............................

(Tąsa 2-ram pusi.)

Kas yra kaltas už 
karą Laose?

Geležinkeliečiams dar į Didžiausias dėmesys 
pakels pensjjas

Washingtonas. —- Prezi
dentas Eisenhoweris pasi
rašė bilių, pagal kurį 10 
procentų pakeliamos senat
vės pensijos geležinkelie
čiams ir 20 procentų nedar
bo laiku.

Geležinkelių kompanijos 
darė spaudimą, kad prezi
dentas vetuotų tą bilių, nes 
sako, kad joms per metus 
sudarys $200,000,000 prie- 
diniu išlaidu.

Nuo birželio 1 d. geležin
keliečių senatvės pensija 
bus pakelta nuo $185.60 iki 
$204.NASSERIS SAKO, KAD 

TSRS JĮ NURAMINO
Kairas. — N a s s e r i s, 

Jungtinės Arabų Respubli
kos prezidentas, sako, kad 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bė jį užtikrino, kad ji nesi
kiša į arabų šalių vidaus 
reikalus. Bereikalingas jo 
pasakojimas, nes TSRS nie
kados ir nesikišo. Chruščio
vas tik kl-itikavo. Nasserį už 
jo puolimą arabų komunistų 
ir pataikavimą Vakarų val- lmeY 
dovams.
PROFEŠORHJŠŪKALTAS

Už VAIKO MIRTĮ
Rochester, N. 

fesorius Charles Goebelis! 
pastatytas po $5,000 kauci
jos ir yra kaltinamas už nio 
Vaiko mirtį. M. Sorce, 
metų vaikutis, kieme lam- ya barakų 
dė profesoriaus sūnų, 3jų žmones, 
metų amžiaus. Goebelis įpy
kęs išbėgo, pačiupo M. Sor- ‘ Maskva. — TSRS prem-

. ■— Pro-

komunistų parodoms
/Casablanca, Moroko. — 

Čionai' yra Tarptautinė 
Prekybos Paroda. Per dvi 
savaites ją lankė apie mili
jonas žmonių. Didžiausio 
dėmesio susilaukė komunis
tinių šalių paviljonai, kaip 
tai: Tarybų Sąjungos, Kini
jos, Čekoslovakijos, Veng-Įgiau įplaukų, tai jie galės 
rijos, Rytų Vokietijos 
kitu socialistiniu šalių.

Parodoje dalyvauja 25 i George Meany, AFL-CIO 
šalys. Tarybų Sąjunga, gre-' prezidentas, taip pat sako, 
ta savo didelių industrinių' kad plieno kompanijos ir 
atsiekimų, yra išstačius! I komercinė spauda skleidžia 
natūralio dydžio ir “Sput-i prasimanymus, idant ap- 
nika III”. ' saugoti savo pelnus.

Vėliausios žinios
New Yorkas. — Komu

nistų partijos veikėjas Ro
bertas Thompsonas nuėjo 
į kalėjimą. Neseniai jis iš
buvo kalėjime trejis metus, 
bet dar turės išbūti 18 mė
nesių už laiku nepasidavi- 
mą pirmajai kalėjimo baus-

New Yorkas. — Ligoni
niu darbininkai 1,784 C 7
sais prieš 14 nutarė 
streiką iki laimėjimo.

bal- 
tęsti

duoti liaudies naudai refor
mų. Laike pa rlamen tarinių 
rinkimų komunistai laimėjo 
vieną trečdalį vietų.

Dabar Laoso karalius, 
gavęs iš Amerikos ginklų 
ir piniginės paramos, atsi
sakė nuo reformų liaudies

ir j daugiau pirkti, kas mažins | naudai. Todėl Patheto pro-
i nedarbą.

George Meany, AFL-CIO
vincijoje jau prasidėjo na
minis karas, nes gyventojai 
neatsisako nuo tų gyveni
mo sąlygų, kurias jie gavo 
prie komunistų.

Laoso karalystė yra tar
pe Buriuos, Kinijos ir Viet
namo. Ji užima 89,000 ket
virtainių mylių ir turi 
2,000,000 gyventojų.

Milanas, Italija. — Nau
jieji fašistai metė dvi bom
bas į vietos Komunistų par
tijos centrą. Įstaigą labai 
apgriovė, bet žmonių ne
sužeidė.

Tokio. — Japonija už
protestavo prieš Pietinės 
Korėjos valdžią, kurios ka-

AR KINIJA PRIIMS 
KORESPONDENTĄ?

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų departmentas 
davė pasportą Vincentui 
Sheeanui vykti į Kiniją ir 
ten įsteigti korespondentų 
biurą. V. Sheęan yra West
inghouse Broadcasting Co. 
korespondentas. Sak o m a, I 
kad jis turi Kinijoje pažin-1 direktorius, sako,

Didelis rūkymas ir 
vėžio ligos

Washingtonas. — Dr. J. 
R. Heller, Public
Service’s National Cancer

Health

kad rū-
čiu. Bet iki dabar Kinija (kymas yra atsakingas 
neįsileido JAV korespon-1 «ž plaučių vėžio ligas.i • • -. | • • 1 A VlkJliV A V t/ X X V 1W X vOMvllro laivai suėmė kelis japo- dentų todgl; kad Jungtlngę
Valstijos neįsileidžia Kini- negalite numesti x rūkymo,nu žvejų laivus.

Dr. Heller sako: “Jeigu

Niagara Falls, N. Y. -- 
Iš Niagara vandenpuolio

jos korespondentų. tai būtinai jį sumažinkite”.
Šios įstaigos tyrimai ro-

Tokio. — Amerikos kari- išplaukė žmogaus lavonas.
j orlaivyno transporto Policija nežino, u. .,1 

, 6 lėktuvas nukrito ant_ Ashi- Į nupuolė į vandenpuolį
ar jis čia

i, ar
ir užmušė

Seulas. — Pietinėje Korė
joje sušaudė leitenantą

! Chung Koo-Huną, nes jis
nušovė generolą Suh Jung'cę ir metė į žemę. Pasirodo, jeras Chruščiovas sako, kad 
Chulą.

didelis saviveiklinio studentų 
ansamblio laimėjimas.”

kad vaikas turėjo iešmą, Genevoje užsienio konfe- 
kurį ir susivarė į galvą. Po rencija duos gerų rezulta- 
kelių dienų vaikas mirė. tų.

SIUNČIA 3,000 KNYGŲ Newark, N. J. — Virš 
I MASKVOS PARODĄ 16,000 darbininkų tęsia strei- 
New Yorkas. — Jungti- ką prieš Public Service 

nes Valstijos siunčia 3,000' Electric & Gas Co. 
knygų į Amerikos parodą, 

publikų, Maskvos ir Leningra- Lietuvos sporto draugijų są- kuri Maskvoje atsidarys 
liepos 4 d. Knygos yra įvai- nezijos prezidentas Sukar- 
riausio turinio. no atvyko į Braziliją.

Vis kas naujo, vis kas gero. 
Štai neseniai įvyko didžiulis 
savi veiklininkų pasitarimas. 
Suplaukė penki šimtai atstovų 
iš visos Lietuvos. Jie įkūrė'

Rio de Janeiro. — Indo-

vanduo jį iš toliau atnešė.

do miestų. Mūsų sekstetas ga- jungą, 
vo geriausią įvertinimą. Tai (Tąsa 6-ame pusi.)

New Yorkas. — Omar
Oussedikas, laikinosios Al
žyro valdžios sekretorius, 
sako, kad jie gaus iš Kini- patraukti arabus savo pri
jos pagalbos ginklais ir Sgn> jiems pataikauja. Savo 
amunicija. ] proteste nurodo į tai, kad

Jungtinė Arabų Respublika 
nepraleidžia Izraelio laivų 
per Suezo kanalą, nepralei
džia net nei kitų tautų lai
vais reikmenų Izraeliui, 
bet JAV Valstybės depart
mentas prieš tai nieko ne
sako.

ŽYDAI PROTESTUOJA do> kad l’ląuciiĮ yezys issi- 
PRIEš JAV POLITIKĄ vYst® daugiausiai pas tuos 

virš 45 metu amžiaus, kurie 
Washingtonas. — Ameri-1 daug rūkė. Kol kas iš ser- 

can-Jewish Kongreso dele- gančių dar tik tris iš 50 pa- 
gacija įteikė protestą Vals- gydo."
gybės departmentui. Žydų " 
delegacija sako, kad Jung- TYMSTERIAI SKELBTŲ 
tinęs Valstijos, norėdamos

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris sutei
kė “Medal of Freedom” 
sergančiam John Dullesui.

Washingtonas. — Mirė 
generolas Charles Walson, 
sulaukęs 75 metų amžiaus.

GENERALINI STREIKĄ
Brownsville, Tex. — Čio

nai tymsterių (Teamsters) 
unijos 300 pietinių valstijų 
delegatų laikė konferenci
ją. Unijos vadas James 
Hoffa sakė, jeigu Kongre
sas paskelbtų šią uniją nej- 
statymiška, tai tymsteriaiį 
tai atsakytų generaliniu 
streiku. Unija turi 1,750,- 
000 naių.
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LAUREATAI
Lietuvos “Lit. ir menas” 

laikraštis skelbia:
Už įžymius nuopelnus ko

vojant už taikos išsaugojimą | 
ir stiprinimą paskirti tarptau
tines leninines premijas “Už 
taikos stiprinimą tautų tarpe.“

Nikitai CHRUŠČIOVUI — 
TSRS visuomenės ir -valstybės 
veikėj ui,

Uiljamui Eduardui Burhar- 
tui DIUBUA (du Bois) — 
mokslininkui, rašytojui, visuo
menės veikėjui (JAV),

Oto BUCHV1CU1 — Vokie
tijos darbininkų judėjimo vei
kėjui (VDR),

Kostui VARNALHUI—ra
šytojui (Graikija),

Autoriui MQNTEGUE—pub
licistui, Pasaulinės Taikos Ta
rybos Biuro nariui (Anglija).

; katalikiško auklėjimo 
niai...

Naivūs buvom, kai 
j kad vakariečiai mus 

skai- i ir bolševikų neleis
'tome, kad gegužės 1 d. Vii-! kraštą, 

and Brazil, per year $io.ooJ mirė Viktorija jų armija slinko prie Lietuvos
r, . į sienų; arba kad, žygiuojant

i per mūsų žemę bolševikų ka- 
I riuomenei, jos priešaky Ame-
i rikos Raud. Kryžiaus sunkve- 
j žirniai dalins medikamentu's ir 

buvome, save
Klai pėdo j 

išsikels vaka- 
enės daliniai.

I Naivūs pagaliau, kai, bėgdami 
Į iš Lietuvos, kai kurie, žemėje 

. ,.m- ; užkasę savo geresnius daiktus,
; kiti net savo vaikus palikę 
I (buvo ir tokių!), tikėjosi po
I trijų savaičių sugrįžti iš Ryt-
I prūsių. Naivūs buvome tarda

mi, kad amerikiečiai, užmetę 
po atominę bombą ant Hiroši-

i mos ir Nagasaki, trečiąją turi 
i paruošę Maskvai, kuriai nuo-
I lat grasins, ir Stalinas nedrįs 
sauvaliauti. Naivūs buvome 
svaičiodami, kad, kaip arabai

1 iš Palestinos, vokiečiai bus iš
kraustyti iš Reino krašto, kad 
pabėgėliai galėtų ten įsikurti 
“kompaktine mase.’’

Naivūs esame, ir dabar ma
nydami, 1
viuose turime sau prisijaukinę I šytojų suvažiavimas 

i . . . T' . . 1 rS \ z i t v • • i

MIRĖ ILGAMETĖ
■ LIETUVOS
! REVOLIUCIONIERĖ

Vilniaus “Tiesoje
Canada
Canada and Brazil, 6 months $5.50 • >•
Foreign tionn1
Foreign

padari-

lau kėm, 
užsistos 
į mūsų 

kai, karui baigiantis,

, . revoliucionierė, ilga-countnes, per year $12.00! , • - i i.
countries, 6 months $6.50! ^^te kovotoja UZ dai bo 
------------ :----- ; žmonių reikalus.

T . • v. • v. • ■ . 1 Grupė velionės draugųį teismą pašto virsiiiinką i paduoda tokį šios senos ko- i maista_ Naivf,
JAU NE KARTĄ pas mus buvo rašyta, kad bėgyje i V°--°® PVen,n}? b.ra!zl!?Ž; ; ramindami, kac 

pastarųjų kelerių metų JAV pašto viršininkai sudegino i 
milijonus egzempliorių visokios literatūros, kuri buvo voliucinio 
siųsta visokiems Amerikos žmonėms ir įstaigoms iš so- personalinė 
cialistiniu kraštu. tori.ja

»■ c

Tą literatūrą pašto viršininkai pirmiau apskelbė’ J • 
“komunistine propaganda”, o paskui sudegino. Tai lietė i 
daugiausiai laikraščius ir žurnalus. Knygų laužo liepsna | ,
mažiau matė. . j valstieči') šeimoje.

Šiemet JAV pašto viršininkai sugalvojo kitokį sky-, žens patyrė vargą 
mą cenzūrai praktikuoti. Kai JAV piliečiui iš tos ar ki-! i ištini išnaudojimą, 
tos socialistinės šalies prisiunčia laikraštį arba žurna-19 metu amžiaus ji 
lą (gali jis būti nekalčiausio turinio!), tai pašto viršinin-■ nauti buožėms, 
kas prisiunčia adresuojamajam atviruką ir sako daug , lv1<° i Lygą 
maž taip:’jums yra pašte tokio ir tokio pavadinimo i suai tei 
žurnalas iš “anos pusės geležinės uždangos”; mes jį su-; 
laikėme kaip nesiuntinėjamą paštu medžiagą; tačiau, j 
jei jūs pasirašysite ant šito atviruko (ir jį mums sugrą

1959 m. gegužes 1 d. Vii- j n. . i mums pagalba niuje po sunkios ligos mirė re- ... . . i. , _ rieciu kariuormjudėjimo i

pensininkė
Petry lie nė.

kaime, Tytuvėnų vaisė., 
apskr., mažažemio 

Ji iš ma-

site Amerikoje, tai mes žurnalą jujjis prisiusime. r ‘ ’
Tokių atvirukų gavo ir daugelis lietuvių. Kai kurie NiJegali 

gavusiųjų atsakė į pašto viršininko pastatytus klausi-1 0 r g t 
mus, kiti, mūsų žiniomis, ignoravo, nieko neatsakė. Rei-1 petrylien.ė slėpė ii
kia suprasti, jog kiekvieno atviruko paštui grąžinimas 
lėšuoja 4 centus, tai kas gi norės pinigus nuolat mėtyti!

Kai kurie amerikiečiai jau seniai prieš tokią JAV 
pašto cenzūrą pareiškė viešą protestą. Pavyzdžiui, per 
spaudą protestavo Corliss Lamont, filosofas ir visuome
nininkas. Mr. Lamont reikalavo, kad paštas nesulaikytų 1 
jokių jam siunčiamų (nežiūrint iš kur jie būtų siunčia- į 
mi) laikraščių ir žurnalų; jis reikalavo, kad jam paštas 
praleistų visus literatūrinius siuntinius, siunčiamus j( 
vardu, kadangi jie jam kaip rašytojui ir visuomeninin 
kui reikalingi.

Būdama 
išėjo tar- 

1900 m. ji iš
ieškoti darbo. 

• su darbinin- 
i kais - revoliucionieriais ir pra- 
Į dėjo dalyvauti socialdemo- 
: kratiniame judėjime.
I 1901-1915 m. m. laikotarpiu ' 
I V. l’etrylienė dalyvavo revo- j 
buciniame judėjime Rygoje, 

ios socialdemo k r a t ų 
_ a n izacijos pavedimu V.

• platino re
voliucinę nelcKalią literatu- | Laučių . . 
ra, parūpindavo konspiraty
vius butus, slėpė persekioja
mus revoliucionierius dalyva- 
vo aprūpinant maistu politi- 

j uitis kalinius. 1905-1907 m. 
revoliucijos laikotarpiu ji du 

: kartus buvo suimta ir žiauriai 
j sumušta.

Pirmojo pasaulinio karo me- 
Itu V.

“ŠVIESOS” NUMR. 2
Jau išėjo iš spaudos 

ALDLD bertaininio žurna
lo “Šviesos” num. 2—už ba
landį, gegužį, birželį. Šia
me numery telpa: “Ką 
mačiau ir patyriau Pietų 
Amerikoj” (J. Gasiūno), 

į “Panevėžietis muzikas M. 
‘Karka” (T. Skirgailos), 
! “Atsiminimai apie Makniū- 
i nų dvarą” (Rojaus Miza- 

kad visokiuose pobū-i ros), “Tarybų Lietuvos ra- i- . • - • (A
patikimų draugų tarp svetim-i B.), “Įžymusis muzikas Mi

lkas Petrauskas” (Konrado 
daro J. Šnarys, i K a v e c k o ) .

Kreipimasis į Jungi. Tautas
Amerikinis Komitetas, Grupė liberališkų šviesu- { 

Sveturgimiams Ginti ba-’nų užgyrė Amerikinio Ko- 
landžio 17-tą dieną, New ,T 1 1
Yorke, įteikė Peticiją Jung
tinėms Tautoms. Peticija 
dėsto meksikiečių imigran
tų padėtį Jungtinėse Ame
rikos Valstijose. Jos pa
baigoje seka parašas iš vi-, Jungtinių Amerikos Valsti- 
sos plačios šalies 110 įžy-|jų piliečiai, prašom Jungti- 
mių asmenų: profesorių, I nių Tautų skubaus ir rim- 
daktarų, dvasininkų ir kitų, to dėmesio Amerikinio Ko-

Peticijos įteikimo iškil- miteto Sveturgimiams 
mėje dalyvavo mišri dele- Į Ginti 
gacija: Profesorė Louise P. | reikale 
Smith ir Dr. W. Uphaus išigraRtų 
Connecticut; Mrs. T. Nava-'j°se- 
rette, Mrs. Pauline Schind-! “Mes 
ler, 
ir Mr.
Los Angeles,
Abner Green ir Alec Jones,! tų pakartojamos JAV val- 
Amerikinio Komiteto at-1 
stovai; Mrs. Judy Jones ir 
Mrs. Jeanette S. Turner, 
newyorkietes.

Peticiją priėmė Mr.

miteto Kreipimąsi į Jungti
nes Tautas. Jie ir nuo savęs 
parašė ir balandžio 20-tą 
įteikė Jungtinėms Tautoms 
sekamą prašymą:

“Mes, žemiau pasirašę

priduotai Peticijai 
meksikiečių i m i- 

Jungtinėse Valsti-

jaučiame, kad 
Mrs. Harry Bergman i Jungtinės Tautos privalo 

Elises Carrillo iši pripažinti š i ą problemą 
California; I vien dėl to, kad per eilęme-

Eilėraščiai: 
kad jis prisipažįsta prie tų i “Net ūžė svetainės” (Jono Į 
baisių klaidų, kurias darė I Kaškaičio), “Su jaunyste*“ 
ir tebedaro jiš pats ir kiti I (Teofilio Tilvyčio), 
jo plauko žmonės. Bet jis ■ ---------
turėtų suprasti, kad taip j BŪTŲ GERAI, JEI 
galvojo ne tik dipukai —iJIS PAAIŠKINTŲ 
taip, .panašiai naiviai, gal-;

. Petrylienė gyveno Mask-, v°jo ir tokie ‘mokslo vy- ( 
1917 m. ji. dirbdama rai, kaip sakysime, Naujie- 

; lietuvių karo pabėgėlių tarpe, ‘ nų P. Grigaitis. Kadangi 
kad atsirado vykdė bolševikų partijos pa-' jie taip galvoio ir 

patraukti Čikagos vedimus. Voja kaip Šnarys ,tai jų po-
1918 m., vyrui išėjus sava- | Htika ir 1 ' ‘ 1

| noriu į Raudonąją Armiją, Ii- > Į<rejva įr jį tokia fcebėrą. 
kusi viena su 4 mažais vai-! R . •*. akoviro -ndikifu 
Uis. V. Petrylienė atsidavu-j 
šiai dirbo rewdiucinj darba. lfPau^ 11 W W udljųotų, 

Nuo 1952 m. V. Pctrylie- tai Jis surastų, kad mes 
....... ..........„---------------------------- -------------- -----or----------------- .. . į ne — personalinė pensininke, j tuos mitus, tuos naivumus 
per 20 metų ir yra JAV pilietė. Ji yra labai žinoma kaip ! už aktyvu dalyvavimu 1905-: smarkiai kriti k a v o m e ir- 
talentinga žurnalistė.---------------------------------------------- ,1907 m. revoliucijoje v. Pet-1 kritikuojame.

rz ...... . ..... x .. , -i - 9 rylienė apdovanota Garbės'Ką gi l.ai Čikagos pašto viršininkas tokio sulaikė f j .
Jis sulaikė du žurnalus, jos vardu ir adresu siųstus iš I 
Čekoslovakijos—“Czechoslovak Woman” ir “Czechoslo
vak Youth”. Abudu žurnalai spausdinami Pragoję. Taip, 
Mrs. Hughes būtų gavusi tuos žurnalų numerius, jei ji 
būtų pirmiau atsakiusi į klausimus, kuriuos pašto virši
ninkas jai prisiuntė. Bet ji atsisakė į klausimus atsaki
nėti, nes tai cenzūriškas dalykas, o Mrs. Hughes į tai 
netiki.

Kas jai tuos žurnalus užsakė? Mrs. Hughes mąno, 
kad jai tuos žurnalus pradėjo siuntinėti čekai, su ku
riais ji buvo susitikusi pereitais metais Paryžiuje, daly
vaujant UNESCO konferencijoje.

Gavusi iš pašto viršininko užklausimus, Mrs. 
Hughes parašė jam laišką, pareiškiant, kad į jokius už
klausimus neatsakinės; ji reikalauja praleisti jai sumi
nėtus žurnalus, kuriuos pašto viršininkas sulaikė. Na>; 
o viršininkas, gavęs jos laišką, atsakė, kad sulaikytų ' 
žurnalų jai nepraleis, o jos laišką pasiunčiąs į Washing 
toną.

dinių įstaigų ir visuomenės 
organizacijų pastangos ne
pajėgė sustabdyti meksi
kiečių imigrantų persekio
jimo, nepajėgė žmoniškas^ 

Redman, Jungtinių Tautų1 jų teises apsaugoti 
Security pareigūnas. Jis, is- “Mes matome, kad sų- 
klausęs delegatų pareiski- g}austf Peticijoje faktai ra
ino, sake, kad Peticiją pri
duos atitinkamiems 
rams,.

Delegacija ta pačia pro-1 prasižengimus ir paneigi- 
ga aplankė keletos valsty- i mą daugiau negu penkių 
bių atstovybes: Bolivijos,. milijonų meksikiečių kilmės 
Bulgarijos, Ceylono, Chilės, | gyventojų žmogaus teisių”. 
Colombijos, Čosta Ricos,' Pasirašo: Rašytojas Wal- 

I Cubos, Equador, Ethiopi-1 do Frank, Dr. Linus Pau- 
jos, Guatemalos, Hondūrą- i ling, prof. Arthur L. Swift, t 

|so, Vengrijos, Indijos, Pa-|Jr., vyskupas Walter Mit- 
; narnos, Paragvajaus, Peru, I chell, prof. Georgia Hark- 
j Lenkijos, Urugvajaus, Ta-jness, Dr. Otto Nathan, 
' rybų Sąjungos ir Venezue-1 prof Leslie C. Dann, Dr.

' Corliss Lamont.

“Mes matome, kad su-

,gina Jungtinių Tautų 
Human Rights Commission^ 

. ištirti plačiai paplitusius

Kl. Jurgelionis brookly- 
| niškėje Vienybėje r^šo:

Militarizmas, neseniai priė-

ŠIOMIS DIENOMIS SUŽINOJOME, 
drąsi moteris, kuri nusitarė 

pašto viršininką, Carl A. Schi-oeder, federalin teisman 
kaip tik už tokius pat dalykus, kuriuos mes minėjome 
aukščiau! 411 ’ • , * .

Kas gi yra toji drąsi moteris? Tai Mrs. Helen Mac- 
Gill Hughes, žurnalo “Journal; of Sociology” redaktorė. 
Mrs. Hughes gimė Kanadoje, bet Čikagoje gyvena jau

fphpp'al- ni?s komunizmo vardą, sunai- Simu.
[kino visą Lietuvos. ūkišką gy-1 Delegacija paliko po petl- 

Lietuva galėjo gy->| cijąsckapiose atstovybėse: 
'Argentinos, Britiškos Gvi
nėjos, H^itįškojO Honduras, 
EI j Salvador, < Kvančūziškos 
Gvinėjos,, 'Nicaraguos, San- 
to Domingo, Surinam...

i. ■ : • . i.; venima.b u V o visuomet venti tiktai ūkišku gyveniniu.; 
Kada komunizmas - sociąliz- 
mas - mijitarizmas ūkišką gy^ 
venima Lietuvoje sunąjkino, 
Lietuvai, kaip ūkiškam kraš
tui, nieko kito neliko, kaip tik 
grįžti atgal — į ūkišką kaimų 
gyvenimą.

los.
Tautu atstovai delegaci-i Peticija yra meksikiečių 

ją šiltai priėmė. Tūli jų la-' imigrantų ir meksikiečių 
bai domėjosi kalbamu klau- kilmes amerikiečių istorija.

’ Autorius jon Įvynioja mek-
sikiečių nueitą kelią, jų pa
tirtis ir skriaudas 100 metų 
laikotarpiu. Šis faktų doku
mentas artimoje ateityje 
-pasirodys knygelėje. Kas jgg 
įsigys, nesigailės.

Jonas, Jr*

Ką gi jis išsprendė?
VADINASI, visas dalykas pats savaime pasiruošė 

valdiniam teismui. Mrs. Hughes pasamdė advokatus, 
kurie reikalauja, kad Čikagos viršininkas Carl A. Schroe
der pristatytų jai paminėtų žurnalų numerius ir kad su
mokėtų $1,000 nuostolių. Kaip matome, dalykas yra 
svarbus, ir tai principo dalykas. Byla gal būt pasieks
Šalies Aukščiausią Teismą. Bet kol jį išspręs, gali praei- ( 
ei nemaža laiko, keletas metų.

Esame įsitikinę, kad to- 
i kius, kaip Šnarys, smarkiai 
i suvedžiojo Grigaičiai, Ši- 
! m učiai ir jiems panašūs 
' “vadovai.” Ir jei Grigaitis 
| ir Šimutis būtų teisingi 
žmonės, tai ir jie, kaip Šna
rys, šiandien muštųsi į krū
tinę ir kartotų: naivūs 
vome, naivūs esame!..
ALANTAS 
NUGALĖTOJAS!

Čikagoje išeinantis vokle- 
marininkų laikraštis “Lais
voji Lietuva” kadaise pa
skelbė kontestą, siūlydama 
šimtą dolerių tam, kuris ge
riausiai sumislys skymą, 
kaip lengviausiai nukovoti 
komunistus.

Kontestas pasibaigė. No- 
! rinčių jų gauti šimtą dole
rių atsirado 26, Nugalėto- 

aiškiau ju buvo Vytautas Alantas! 
Šis šimtinę gavęs Alan-

. NAIVŪS BUVOTE 
j IR DAR ESATE...

Clevelahdo Dirvoje vienas i 
dipukas, J. Šnarys (matyt, 
slapyvardis), mušasi į krū

minę, it sakydamas: mano 
I kaltybė, mano kaltybė, ma
no didžiausia kaltybė! Jis 
tai pasako kitaip: “Naivūs 

i buvome, bet ir dabar d a r 
esame...”

Pirmiausia J. Šnarys pe
ria kailį Romos popiežiams.

'Jo žodžiais
Kas gali mums geriau pa- 

j dėti, jei ne Roma? Esame 
! maži, prisiglaudę svetimose 
i valstybėse mūsų veikimo ga- 
' limybės labai apribotos. Roma 
I gi turi visokių priemonių ir 
autoritetą. Ar kada girdėjom 
iš Romos plačiau ir _____
nuskambant į pasaulį Lietuvos

tas kadaise Kaune buvo vy
riausiu Smetonos 
ninku” 
torium 
simas:
tos i tokiu ekspertu komu
nistų atžvilgiu, tai kur jis 
buvo
bėgo per beržyną į Berly
ną?
savo
jęs prieš komunistus tą iš
mintį, kurią dabar rodo?

Kvaili yra voldemarinin-

bu-

“parnoc- 
— oficiozo redak- 

Dėl to kyla klau- 
jeigu jau jis skai-

vardą ?.. Tariamas mūsų tau- 
| tai rodomas Romos ypatingas 
palankumas ir simpatijos yra 
tik mitas.

Na, ir straipsnio auto
rius kritikuoja save ir tuos,

! kurie kada nors tikėjo ar- 
1958 METŲ gegužės 13 d., kai Alžyre sukilo f ran- ; ba dar tiki popiežių neklai- 

ęuzai, vadovaujami generolų, jie sukilo prieš parlamen-Į dingumu. Toliau J. Šnarys 
tarinę valdžią. Jie reikalavo, kad parlamentarinė vai- j padaro sutrauką kai kurių 
džia užleistų vietą generolui de Gaulle, kuris, girdi, “par savo ir kitų dipukų “naivu- 
darysiąs tvarką” Alžyre.

Neužilgo visa tai ir įvyko. Parlamentarinė valdžia dingų samprotavimų: 
buvo silpnutė, susikompromitavusi visuomenės akyse,; Kad esam tikrai “naivūs, 
tįai ji ir negalėjo atsilaikyti “prieš vėją”. Ji atidavė vai- tai tikra teisybė.

mūsų lūkesčiai kyla iš tikėji- už juos ir smetonininkas V. 
! mo žmoniškumu, jie yra mūsų i Alantas!

mų.” Štai kai kurie tų klai-

tuomet, kaį Smetona

Kodėl jis lėkė paskui 
vadą, užuot panaudo-

lionis nori tuo pasakyti?; 
Ar nebūtų gera, jei jis pa
aiškintų? Kaip čia dabar 
atsitiko, kad, rodosi, nieko 
sau žmogus, o suplaka į 
vieną daiktą komunizmą, 
socializmą ir militarizmą? 
Lietuvoje ūkiškas gyveni- į 
mas, anot jo, sunaikintas, 
tačiąu Lietuvai nieko kito 
neliko, kaip tik “grįžti at
gal į ūkišką kaimų gyveni- 
nimą...”

Prisipažinsime —? nesu
prantame Kleofo filosofijos. 
Nejaugi jis nori, kad Lie
tuvos žmonės šiandien su
naikintų savo augančius ir 
bu jojančius miestus su di
džiule pramone, kultūra, 
mokslo įstaigomis ar grįžtų 
atgal į kaimus, kaip mūsų 
prosenoliai gyveno prieš 
tūkstančius metų!

I

Toliau Jurgelionis paša-1 
koja, kad ūkininką v imasi 
turįs “atsiskirti nuo kapi-1 
talistiškų priemonių ir Į 
prievartų, bet tapti orga
nišku žemės tręšimu.” Tai 
kitas pasakymas, kurio mes į 
nesuprantame, ir abejoja-1 
me, ar pats autorius jį su-1 
pranta. Atrodytų, Jurge-

Laisvės reikalai
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

P. Krishonas .,........................................
Ch. W. Shukys .............................................
J. Thomas .....................................................
C. Stašinski ...................................................
S. Martinkus .................................................
Laisvės skaitytojas ......................................

K. Nanavas, Shenandoah, Pa., prisiuntė $20:
V. Maurukas .................................. ............
K. Naravas .................................................
Emily Matuza .............................................
F. Čižauskas ...............................................
J. Navickas .................................................
Po $1: Matilda Tuleikienė, J. Yakubonis.

5.00
3.00
3.00
2.00
2.00
1.25

$5.00
5.00
3.00
3.00
2.00

Kitos aukos gautos sekamai: 
N. Y. — N. J. Draugai....................
John Uraitis, Orlando, Fla................
Aido Choras, Worcester, Mass.........
J. Stanys, Baltimore, Md..................
J. Petrušaitis, Fairfield, Conn.........
H. Cwon, Baltimore, Md............
J. Uzubal, Chicago, Ill......................

• Helen Savukas, Portage, Pa............
F. Mazolis, Gardner, Mass............
A. Rudzinskas, Medford, Mass. ... 
Chas. Vachunas, Harrisburg, Ill. 
Ona Vetkauskienė, Montello, Mass. 
Uncle John, Carnegie, Pa............
J. Bimba, Hawthorne, N. J............
Bladas Samoška, Orlando, Fla.........
A. V., Lawrence, Mass.....................
P. Augutis, N. Haledon, N. J..........
Po $1; Hartietis, Mich.; J. Didval, Timmins, Cana-

$25.00
15.00
10.00 v
10.00 A
lo.oor*

6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00

lionis pasisako už kolekty- da; G. Aris, Worcester, Mass.; New Milfordietis, N. J.;
H. Arman, White Plains, N. Y., 50 c.

džįą gen. de Gąullui, o šis, kaip koks Maižiešius, pasa
kė; kad jis Francūziją “išves iš namų nevalios”, kad jis 
Alžyrą sutvarkys puikiausiai.

Na, praėjo vieneri metai po tos “revoliucijos”. 
Francūzijoje buvo paskelbta nauja konstitucija, sutei
kianti didesnės galios reakcijai, apkarpanti teises darbo 
Miopėms. Išrinktas naujas parlamentas.

Bet kaipgi dalykai stovi su Alžyru?

aisve (Liberty)— Penkt., gegužes (May) 22, 1959

Betgi tokie kai, bet ne išmintingesnis fn<nnu nnri? 
... • . • • « —. _ v-i.Iv.JL U j H I 1UI I •
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Kaip stovėjo, taip ir tebestovi. Alžyriečiai patrijo- 
tai reikalauja nepriklausomybės savo gimtajam kraštui. 
Prancūzai kolonistai reikalauja, kad alžyriečiai neturė
tų jokios savo krašte laisvės, bet kad Alžyras būtų 
“Francūzijos dalis”.

Nepasitenkinę vieni ir kiti. Dalykas kaip stovėjo 
neaiškume, taip ir tebestovi.

vįnius žemės ūkius, bet ne, 
jis smerkia komunizmą ir 
socializmą! Tai ko jis iš

‘° " P. Beeis, Great Neck, N. Y., prisiuntė $30. Tuos pinigus
surinko F. Klastoti, Huntington, L. L, ir aukotojai visi 
buvo huntingtoniečiai.

Pataisa: Gegužes 8 d. laidoje buvo pažymėta, . kad

LAKŪNAS PRISIPAŽINO 
NUŽUDĘS MOTERIŠKĘ
Miami, Fla. — Karinis 

lakūnas Frank Shea, iš 
Woodhaven, N. Y., prisi
pažino, kad vasario 24 d. 
jis nušovė Mrs. Mary Loui
se Maslener, 24 metų.

so
Anksčiau gauta $2,981.64. Dabar gauta $239.25. Vi- 

gauta $3,220.89. Dar reikia $1,779.11.

Dėkojame aukų rinkėjams už pasidarbavimą, taity 
gi dėkojame virš minėtiems prieteliams už jų dovanas. 
Laukiame daugiau dovanų.

Laisves Administracija



Iš Lietuvos Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos (parlamento) prezidiumas
į MEDICININĖ PAGALBA 
U žsienio jūreiviams I

j
Klaipėda. — Klaipėdos i 

jūrą prekybos uosto ryši-' 
ninkai priėmė i< daną žve-: 
ją škunos “Tornvang” jau
dinančią radiogramą: “Ant 
borto sunkiai sužeistas jū
reivis. Sulaužyta koja. Pra
šome suteikti medicininę; 
pagalbą”. Netrukus buvo' 
duotas atsakymas, kad ta-1 
rybiniai gydytojai pasiren-1 
gę padėti nelaimės ištiktam ! 
jūreiviui.

Greitosios pagalbos auto-; 
mobilis jau laukė krantinė
je, kai škuna “Tornvang” 
įplaukė i uostą. Daną žve- • 
jys Kjeldas Ingvaras Jen
senas buvo tuojau nuga
bentas i Klaipėdos respub
likine ligoninę. Ligoniui 
skubiai buvo padaryta ope- ■ 
racija ir kraujo perpyli- 
r^.is. Jūreivio būklė pagerė
jo-

Prieš kuri laika Klaipė-j 
dos uoste apsilankiusiame | 
prancūzu prekiniame laive I 
“SNA-8” susirgo 14 jūrei-i 
V^u. Jie buvo paguldyti Į ' 
uosto ligoninę. kur jie | 
greit pasveiko. Išplaukdami I 
iš Klaipėdos, prancūzai pa- i 
rašė padėkos laišką, kuria
me visos laivo įgulos vardu 
nuoširdžiai padėkojo tary-• 
biniams gydytojams už su-' 
įniktą pagalbą.

APYLINKĖS 
KRAŠTOTYROS 

MUZIEJUS
Plungė. — Kulią viduri

nės mokyklos kraštotyros i 
ratelio nariai, kartu su 
“Pergalės” kolūkio komjau-1 
nuoliais įrengė mokyklos1 
patalpose apylinkės krašto- ; 
tyros muziejų. Jo stenduo- ' 
se išdėstyti mokyklos k ras-, 
totyrininkų vykdytu kasi- j 

•pimų metu surasti, o taip! 
^at iš apylinkės gyventoju ' 
surinkti eksponatai: akme- i 
niniai kirvukai, apyrankės,;

Justas Paleckis
Pre z i d i u m o pirm i n i n k as

Juozas Matulis
P i rm i n i n k o p a v a d 11 o t o j a s

Juozas Baltušis
Pirm i n i n k o pavad uoto j as

Stasys Naujalis 
Prezidiumo sekretorius

Bronius Bagdonas
Prezidiumo narys

Feliksas Bieliauskas
Prezidiumo narys

Tatjana Jančaityte
Prezidiumo narys

Mykolas Junčas-iK.učinskas
Prezidiumo narys

Ona Jurgelevičiene 
' Prezidiumo narys

Jonas Macijauskas
Prezidiumo narys

Kaip reikia padėti 
vaikui mokytis

1. Reikia ugdyti vaiko 
i susidomėjimą mokslu. Ne 
j Įkalbinėjimais, bet gyvais 
' pavyzdžiais tėvai parodo 
I vaikui, kad tik mokslas už- 
I tikrina žmonijos pažangą. 
į Labai naudinga, kad tėvai 
lankytų su vaikais parodas, 
muziejus, žymesnes staty
bas ir istorines vietas, duo-, 
tų vaikams skaityti mokslo 
pouliarizacijos knygų.

2. Vaikas privalo turėti 
| ramų k a m p ą pamokoms 
įruošti. Jam reikia atskiro 
i stalo arba bent jo dalies, 
j Ten jis galės nekliudomas
dirbti ir laikyti savo darbo 
priemones. Tėvai turi rei
kalauti, kad savo kampelį 
vaikas laikytų visiškai 
tvarkingą.

3. Reikia prižiūrėti, kad 
mokinio knygos ir sąsiuvi
niai būtų švarūs, knygos 
būtinai aplenktos. Negali
ma leisti, kad vaikas dirb
tų prie stalo, ant kurio tuo 
metu valgoma, ar skaity
tų valgydamas.

4. Svarbu, kad ruošiant 
pamokas būtų prisilaikoma 
higienos reikalavimų. Sė
dėti neikia tiesiai, nesisu-

Stasys Maižrimas
Prezidiumo narys

Julijonas Mikalauskas
Prezidiumo narys

Petras Silickas
Prezidiumo narys

Antanas Sniečkus
Prezidiumo narys

Jakovas Strelcovas
Prezidiumo narys

kūprinus. Šviesa turi būti 
pakankamai stipri ir kristi 
iš kairės pusės. Negalima 
leisti vaikui skaityti atsi
gulus, nes tai kenkia akims.

5. Mokinys turi įprasti 
ruošti pamokas kasdien tuo 
pačiu metu, geriausiai ne
trukus po pietų. Ligi vaka
rienės visos pamokos turi 
būti paruoštos.

6. Darbo metu negalima 
trukdyti pašaliniais dar
bais. Kambaryje, kuriame 
jis mokosi, reikia vengti ne
reikalingų kalbų ir triukš
mo. Laisvu laiku mokinys 
privalo padėti tėvams ruoš^ 
tis namie.

7. Tėvai turi prižiūrėti 
ne tik, kad mokinys dirbtų,

žalvarinės sagės, iečių.ant-; 
galiai, atskirame stende■ 
išdėstyta turtinga senovi
nių monetų kolekci ja.

Muziejaus lankytoją dė-i 
mesi patraukia reti span- | 
dos leidiniai, čia eksponuo- ! 
jami iš “Pergalės” kolūkio! 
kolūkiečio Adomo Vengalio į 
gauta 1753 metais Vainiaus I 
Akademijos spaustu v ė j e ’ 
rusišku šriftu išspausdintai 
Mykolo Olševskio knyga' 
“Bromą atverta ing vieč- 
nastį” ir eilė kitą raštijos 1 
smukimo Lietuvoje irSpau-l 
dos draudimo metais išleis-! 
tą knygą lietuviu kalba.

Didelę ekspozicijos dalį 
užima dokumentai ir daikr 
tai, vaizduojantys apylin-l 
kės darbo žmonių kova už 
Tarybą valdžios sustiprinimą, už kaimo socialistinį 
pertvarkymą, čia saugomi 
nuo buržuaziniu nacionalis
tu rankos kritusių “Perga
lės” kolūkio pirmininko Jo- 
n o Janausko, komjaunuo
lių Albinos Žemguly t ė s, 
brolio ir sesers Vlado ir 
Justinos Katkų dokumen
tai, asmeniniai daiktai. Mo
kyklos ir apylinkės kom
jaunuoliai paruošė specia
lų albumą, kuriame pasako
jama apie apylinkės komu
nistų ir komjaunuolių kovą 
prieš nacionalistinį pogrin
dį pirmaisiais pokario me
tais.

Muziejuje jau saugoma! 
daugiau kaip tūkstantis I 
eksponatų. Moksl e i v i a i- 
kraštotyrininkai nutarė ar
timiausiu metu įrengti eks
pozicijas apylinkes valstie
čių buičiai baudžiavos ir 
buržuazinės valdžios metais 
pavaizduoti. Apylinkės 
komjaunuoliai įrengs sten
dą, kuriame pavaizduos 
gimtojo “Pergalės” kolūkio!

Lietuvos Aukščiausiosios

Vladas Niunka
Tarybos pirmininkas

DiržinskaitenPiliušenko
Pi rmi n i n k o p a va d u oto j a

Tarybos pirmininkas ir pavaduotojai
bet ir stebėti, kai}) jis dir
ba. Reikia prižiūrėti, kad 
jis rašytų švariai, tvarkin
gai, ruoštų ne tik tai, kas

augimą. Specialus stendas 
bus paskirtas pasikeiti
mams, kurie įvyks kolūkyje 
ir apylinkėje šį septinmetį.

Prie muziejaus numaty
ta įrengti paveikslų galeri-

PIRMOSIOS TARYBINIO 
BALETO ANT LEDO 

GASTROLĖS PASISEKĖ
Kaunas.—Su dideliu pasi

sekimu gastroliuoja čia ta
rybinio baleto ant ledo ko
lektyvas, kuris pirmą kar
tą pasirodo ne Maskvoje.

Baleto pasirodymai kiek
vieną kartą vyksta esant 
perpildytoms sporto halės 
žiūrovų tribūnoms. Per 20 
dienų “Žiemos fantazijos” 
pažiūrėjo apie 130 tūkstan
čių žmonių, o norinčių ap
lankyti šį neįprastą baletą 
vis dar daug. Iš respublikos 
įmonių, kolūkių ir įstaigų, 
gaunamos vis naujos ir

naujos paraiškos kolektyvi
niam spektaklio aplanky
mui. Vien, tik iš Kapsuko 
rajono ansamblio pasirody 
muose jau pabuvojo apie 
2,000 darbo žmonių. Žinia

!apie tai, kad Lietuvoje 
Į gastroliuoja pirmasis tary
binis baletas ant ledo grei-j 
tai pasklido už respublikos i 
ribų. Į Kauną atvyksta 
daug žiūrovų iš 
grado, Baltarusijos 
jos ir Estijos.

Visi, kuriems teko maty
ti baleto spektaklius, gerai 
jį įvertina, pažymi didelį 
geriausių atlikėjų meistriš
kumą.

Kostas Korsakas
Pi rm i n i n k o pavad u oto j as

Kazys Macevičius
P i r m i n i n k o p a v a d u o t o. j a

Aldona Milkevičienė
Pirmininko pavaduotoja

paskirta atlikti, raštu, bet 
i ir skaitytų tai, kas užduota 
išmokti žodžiu.

8. Kartais mokinys nesu
pranta uždavinio, gramati
kos ar ko kito. Nereikia 
skubėti visa tai jam aiškin
ti, pasakyti. Geriau vaikui 
nurodyti, kokią taisyklę 
reikėtų prisiminti, nukreip

ia jo mintis neikiama link- 
! me. Namų darbus mokinys
turi atlikti savarankiškai

9. Jei vaikas sirgo ir pra
leido daug pamokų, reikia 
tuojau jam padėti pasivyti 
ir suprasti tai, kas buvo

! tuo metu mokomasi klasėje. 
Svarbu saugoti, kad vaiko

, ----------- ----- -- -- ................ — —-jžinios neturėtų spragų, nes.
pasisakydavo ANGLIJA JAU PARDUOSLaiškų rinkinį paruošė Va-, klausimus,

lerija Čiurlionytė - Karužie-į apie dailės parodas, 
nė, tikroji M. K. Čiurlionio į<a* kulių r 

kūrybą.
Knyga bus iliustruota, jo- ‘Valstijų sutikimu 

je bus komentarų, kurie 
•padės skaitytojui susipa- 

apįelžinti su M. K. Čiurlionio li-
para-

sesuo ir biografe, paskyru
si daug metų savo 
kūrybai nagrinėti.

Nutarta paskelbti
200 Čiurlionio laiškų,

- - šytų giminėms, n
Kalinin- Hiiems h* draugams nuo 

Latvi- 1^2 iki 1910 metų. Laiškai 7 -i • • • 12

brolio
kūrybą.

, apie
savo amžininkų

je bus komentarų, kurie

teraturiniu palikimu.

TĖVAI ATSAKOMINGI
Už VAIKŲ ELGESĮ 

Washingtonas. — Natio-
spausdinami pirmą kartą, i na] Education Ass’n išleido
Ju°se Vra žinių, pa-1 25q puslapių knygą apie 
pildančių visam pasauliui jaunimo išdykavimą (juve- 
zinomo lietuvio kompozito- npe delinquency). Knyga

jaunimo išdykavimą (juve-

GINKLŲ IRAKUI
Londonas. — Anglijos 

vyriausybė, su Jungtinių; m.ius,

liaus ir dailininko biogra
fiją, įdomių Čiurlionio min
čių apie tapybą, muziką, 
apibūdinančių jo visuome- 
nines-politines pažiūras. Be 
laiškų rinkinyje bus įdėta 
12 Čiurlionio straipsnių, ku- 

Vilnius— Lietuvos Vals- rie buvo išspausdinti įvai
riuose periodiniuose leidi
niuose. šiuose straipsniuo
se. Čiurlionis nagrinėjo lie
tuvių nacionalinės kultūros

IŠLEIS MIKALOJAUS 
ČIURLIONIO LAIŠKUS

tybinė grožinės literatūros 
leidykla nutarė išleisti Mi
kalojaus Konstantino Čiur
lionio laiškų v.i e n t o m į

parašyta pasiremiant pa
čių vaikų pasakojimais, kas 
juos atvedė prie klaidingo 
kelio. Pasirodo, kad vaikai 
dažniausiai išdykauja tų tė
vų, kurie nekreipia dėmesio 
į jų auklėjimą.

Maskva. — “Izvestijos” 
rašo, kad Genevoje užsie
nio ministrų konferencija 
turės duoti gerų rezultatų.

leidžia 
į ginklų gamintojams juos 
j parduoti Irako respublikai. 
Bus parduodama v i so k i 
ginklai, įskaitant tankus ir 
jet rūšies lėktuvus.

Vakarai taip elgdamiesi 
mano, kad Irakas atitols 
nuo draugiškumo su Tary
bų Sąjunga. Panašiai jiems 
elgiantis pavyko savo pu
sėn patraukti Nasser j.

Londonas. — Mirė tyri
nėtojas Cherry - Garrard. 
1911-1912 m. m. jis su nor
vegais tyrinėjo šiaurės sri-

tai kliudo mokiniui suvokti 
tolesnius dalykus.

10. Tėvai turi stropiai 
kontroliuoti mokinių pažy- 

, reguliariai pasirašinė
ti jų dienoraščius. Jei mo
kinys gauna kelis nepaten
kinamus pažymius, tėvai 
būtinai turi pasitarti su 
mokytoju.

SENIAUSI ŽMONĖS IR 
JŲ 110 M. VEDYBŲ 

SUKAKTIS
Maskva. — Dagestano 

srityje, prie Kaspijos jūros, 
du tarybiniai piliečiai pa
minėjo savo 110 metų vedy
bų sukaktį. Vyras sulaukė 
131, o jo žmona 136 metų. 
Trys jų vaikai yra virš. 100 
metų amžiaus.

Maskva. .— Atvyko į Ta
rybų Sąjungą Afganistano 
premjeras Daudas.

Washingtonas. — Gene
rolui N. Twiningui padarė 
operaciją, nupiovė dali 

i plaučių. , \

3 p.-Laisve (Liberty),— Peinkt., gegužės (May) 22, 1959



7. RagausUaš '(9)'

KATALIKŲ RELIGINES 
ŠVENTES IR APEIGOS

(Tąsa)
“MOTERYSTĖS SAKRAMENTAS”
Reakcinis ir antiliaudinis yra krikš

čioniškojo “moterystės s a k r a m e nto” 
vaidmuo šeimoje ir visuomenėje. Pavyz- 
žiui, buržuazinėje Lietuvoje santuoka, 
nepašventinta religinėmis jungtuvių ap
eigomis, buvo laikoma nuodėmingu san- 
guliavimu, o iš tokios santuokos gimę 
vaikai — neteisėtais. Jiems nebuvo ga
lima išduoti gimimo metrikų, išsiimti 
paso ir pan. Tas pat yra ir šiais laikais 
kai kuriose kapitalistinėse šalyse.

Krikščioniškasis “moterystės sakra
mentas“ pašventina ir Įteisina tą moters 
pažeminimą ir paniekinimą, kuris egzis
tuoja išnaudotojiškojoje visuomenėje.

Tiek kiekviena religija, tiek ir krikš
čionybė laiko moterį žemesne už vyrą, 
visų pasaulio blogybių kaltininke. Pa
gal katalikų bažnyčios mokymą, visos fi
zinės, moralinės ir socialinės žmonijos 
nelaimės esančios pirmosios moters Ie
vos nuodėmės padarinys. J c* i Ieva rojuje 
nebūtų valgiusi uždrausto vaisiaus ir ne
būtų juo pavaišinusi savo vyro, tai, gir
di, ne tik “pirmieji tėvai,” bet ir visi 
žmonės , nepatirdami jokių kentėjimų, 
jokių ligų ir mirties, amžinai gyventų 
laimingi rojuje.

Pasak biblijos, dievas, nubausdamas 
nusidėjusią moterį, pavedęs ją vyro val
džiai. Tokia vergiška moters priklau
somybė vyrui biblijoje nuolat pabrėžia
ma atitinkamais posakiais ir pavyz
džiais:

“Moterys, būkite pasidavusios vy
rams.“

“Moteris tegul bijo savo vyro.“
“Moterys tebūna pasidavusios savo 

vyrams,... nes vyras — moters galva,“ ir 
t. t.

Visos biblijoje vaizduojamos “doros“ 
ir “sektinos“ moterys yra nuolankios sa
vo vyrų tarnaitės, jų vergės.

Katalikų bažnyčios autoritetų, rašyto
jų ir vadinamųjų bažnyčios tėvų raštuo
se daug aštrių pasisakymų prieš mote
ris. ..Antai, bažnyčios “šventuoju“ pa
skelbtas Anzelmas rašo:

“Moteris panaši į velniškas mieles. 
Gražiais drabužiais, garbanotais plau
kais ji visur prasiskverbia, nešdama su 
savim nuodėmę ir sugedimą. Nieko nė
ra kenksmingesnio už moterį. Piktasis 
priešas niekuo taip dažnai nepražudo 
žmonių, kaip moterimi.“

Ši krikščioniškoji pažiūra j moterį at
sispindi “moterystės sakramente.” 
Krikščioniškoji santuoka nėra lygaus są
junga su lygiu, čia moterį pavergia vy
ras, ir ji uždaroma siaurame šeimos ra
te. Ištekėjusios krikščionės moters, jei ji 
klauso bažnyčios, gyvenimo ir veiklos 
sritis yra labai siaura ir skurdi: vaikai, 
virtuvė ir bažnyčia.

Bažnyčia per ilgus amžius padėjo pa
vergti moterį, mokė ją, kad vienintelė 
jos paskirtis esanti tarnauti vyrui ir 
gimdyti jam įpėdinius. Bažnyčia nepri
pažįsta moteriai teisės dalyvauti visuo
meniniame, politiniame gyvenime, do
mėtis mokslu, ne.s biblijoje pasakyta: 
“Moterys susirinkime (bažnyčioje) tegu 
tyli . . . Jei jos nori ko išmokti, tepasi
klausia namie savo vyru“ (1 Korint. 14, 
34-35).

Teisę būti savo žmonos ir savo duk
terų šeimininku vyras, pasak bažnyčios, 
įgijęs priimdamas “moterystės sakra
mentą.” Kylančiuose šeimos konfliktuose 
krikščioniškoji dorovė visada palaiko 
vyrų pusę, moterims primindama bibli
jos žodžius, kad “ne vyras sutvertas dėl 
moteriškės, bet moteriškė dėl vyro“ 
(1 Korint. 11, 9). Mūsų senosiose liau
dies dainose ryškiai atsispindi reakcinių 
krikščioniškųjų papročių sukurta bei 
palaikoma beteisiška ištekančios arba 
ištekėjusios moters būklė šeimoje.

Tarybinėje visuomenėje santuoka yra 
išvaduota iš bažnytinės savivalės ir iš 
religinių prietarų tvaiko. Čia santuoka 
pagrįsta laisvu abiejų šalių susitarimu. 
Didžioji Spalio socialistinė revoliucija 
mūsų šalyje išvadavo moterį iš ilgaam
žio vergavimo vyrui. Tarybų valdžia, 
Komunistų partija suteikė moterims ly
gias su vyrais teises ir sudarė sąlygas 
šioms teisėms įgyvendinti.

Tarybinė šeima nereikalinga jokių re
liginių jungtuvių apeigų;, žeminančių 
.tiek moterį, tiek ir vyrą. “Moterystės 
sakramentas“ kaip apeigos, pašventi
nančios vergišką moters padėtį šeimoje 

ir išnaudotojiškoje visuomenėje, negali 
būti suderinamos su tarybinio žmogaus 
orumu.

MALDOS
Malda— esminė religinio kulto dalis. 

Nėra tokių religinių apeigų, kurios ne
būtų susietos su atitinkamomis maldo
mis. Katalikų bažnyčia yra sugalvojusi 
kuo įvairiausių maldų; yra paprasti 
kasdieniniai poteriai, yra rožančiaus 
maldos, giesmės, litanijos, novenos, “ka- 
runkos,“ “valandos,“ mišių maldos, miš
parų maldos, rytmetinės maldos, vakari
nės maldos, maldos, kalbėtinos prie 
mirštančiojo, maldos už mirusius ir t. t. 
Šia gausybe maldų siekiama kuo labiau 
apraizgyti tikinčiojo žmogaus sąmonę, 
paralyžiuoti jo sveiką protą, paversti jį 
klusniu bažnyčios įrankiu.

Maldoje ypatingai aiškiai pasireiškia 
prietaringo žmogaus įsivaizduojamas be
jėgiškumas prieš visuomenines ir gam
tos jėgas. Malda siekiama šį bejėgiš
kumo jausmą sustiprinti. Melsdamasis 
žmogus kreipiasi į prasimanytas ant
gamtines būtybes— dievą, šventuosius, 
angelus — ir jas paprastai ko nors pra
šo arba atsiprašinėja, reiškia joms pa
garbą, nuolankumą, padėką. Tikintysis 
žmogus, tardamas esąs silpnas ir bejė
gis, kreipiasi į, jo manymu, “galingas“ 
ir visokių gėrybių pertekusias antgam
tines būtybes, maldaudamas iš jų sau 
pagalbos labiau paveikti išmaldos davė
ją, rodo arba simuliuoja savo ligūstu- 
mą, bejėgiškumą, taip ir besimeldžiąs 
žmogus demonstruoja dievui savo bejė
giškumą atsiklaupdamas, bejėgiškai su- 
nerdamas rankas, nusilenkdamas.

Malda nukreipia žmogų nuo realio
sios tikrovės į fantastinį pasaulį, kuria
me jis prietaringai tikisi išspręsiąs vi
sas jam iškilusias problemas.

Išnaudojimo jungo prislėgtą darbi
ninką bažnyčia ragina ne kovoti prieš 
kapitalistus, o melsti dievą, kad šis jam 
atsiųstų geresnį gyvenimą ir sušvelnin
tų išnaudotojo širdį.

Tikintį valstietį bažnyčia ragina ne 
kovoti prieš dvarininkus ir buožes, ne 
ieškoti būdų dirvos derlingumui pakelti, 
o melsti dievą, kad jis atsiųstų iš dan
gaus gausų derlių ir gerovę.

Susirgęs prietaringas žmogus, užuot 
kreipęsis pagalbos į gydytojus (išnau
dotojiškoje visuomenėje vargšams me
dicinos pagalba neprieinama), meldžiasi, 
prašydamas dievą sveikatos.

Malda įpratina tikintįjį jaustis men
ka būtybe, kiekviename žingsnyje pri
klausoma nuo nesuprantamų antgamti
nių jėgų, nuo tariamai viską tvarkan
čios “dievo valios.“ Nepaisyti “dievo va
lios“ prietaringas žmogus laiko baisia 
nuodėme ir todėl drįsta tik kuo nuolan
kiausiai maldauti dievą sau reikalingų 
“malonių“—dieviškos išmaldos.

Dvasininkų įpratintas palaikyti elge
tiškus santykius su “ponu dievu,“ en
giamasis žmogus ir į savo klasinį priešą 
—savo “žemiškąjį poną“—žiūri nuolan
kiomis elgetos akimis, bijodamas jo, 
lenkdamasis ir pataikaudamas jam.

Katalikų bažnyčia, sakydama, kad 
“visuomet reikia melstis ir nepailsti,” 
panaudoja maldą kaip priemonę klasių 
kovai slopinti, engiamiesiems sutaikinti 
su jų išnaudotojais. Klasinio priešo 
meilės principas, taip atkakliai ir nuo
sekliai bažnyčios propaguojamas darbo 
žmonių masėms, visada aiškiai pabrėžia
mas dvasininkų suredaguotose maldose. 
Populiariausioje katalikų maldoje “Tė
ve mūsų“ yra toks prašymas dievui: 
“Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes 
atleidžiame savo kaltininkams.“ Kasdien 
kartodamas šią, esą, paties Kristaus su
dėtą maldą, tikintysis įsikala į galvą tą 
krikščionių religijos skelbiamą dėsnį, kad 
tariamasis dievas tik tada atleisiąs žmo
gui jo “nuodėmes,” jei pats žmogus at
leisiąs visas kaltes savo priešams.

Malda yra itin pavojinga masių dva
sinio pavergimo priemonė. Malda žmo
gų padaro vergu, bijančiu kovos ir lau
kiančiu “malonės“ iš dangaus. O šitoks 
darbo žmogaus tipas patogiausias jo iš
naudotojui — nuolankios ir tylios avies 
vilnas lengva kirpti. Todėl darbo žmo
nių išnaudotojai visokiais būdais siekia, 
kad liaudis kuo dažniau lankytų bažny
čią ir kuo daugiau melstųsi.

Baudžiavos laikais Lietuvoje visokie 
kunigaikščiai ir grafai, šlėktos-bajorai, 
rudieji ir juodieji radvilos, tiškevičiai,

fyzenhauzenąi, pliateriai, pacai ir kiti 
valstiečių budeliai savo baudžiauninkų 
prakaitu statė “maldos namus”—bažny
čias ir koplyčias, — kad jų engiamieji, 
pasitikėdami “dievo apvaizda,” klusniau 
temptų išnaudojimo jungą.

Dvasininkai panaudoja maldą kaip 
priemonę “valdovų” ir “ponų” autorite
tui stiprinti. Katalikų bažnyčia yra su
dėjusi specialias maldas už karalius, 
prezidentus, diktatorius ir kitus buržua^ 
žinių valstybių valdovus, kurie bažnyti
nėje kalboje dažnai vadinami “gerada
riais“ (lotyniškai “benefactores”). Dva
sininkai moko liaudį “melstis ir dirbti“ 
—dirbti išnaudotojams ir už juos mels
tis. Išnaudotojiškąją santvarką bažny
čia laiko atitinkančia dievo valią ir ne
pakeičiama. Popiežius Pijus XII atvirai 
kalbėjo apie tai viename iš savo laiškų 
tikintiesiems: “Kiekvienos epochos isto
rija mus moko, kad visada buvo „turtin
gųjų ir beturčių. Nusipelno pagarbos

tie beturčiai, kurie bijo dievo ir jam 
meldžiasi, nes jiems yra užtikrinta dan
gaus karalystė. O turtuoiai yra dievo 
pasiuntiniai.“ Buržuazija' remia bažny
čią ir religiją, kuri, savo ruožtu, yra 
dvasinis išnaudotojiškosios santvarkos 
ramstis.

Malda, kaip ir daugelis kitų religinių 
apeigų, atsirado dar gyvenant pirmykš
čiams žmonėms, kurie, priskirdami dva
sioms visas žmonių ypatybes, tikėjo, kad 
galima esą dangaus gyventojus permal
dauti ne tik aukomis, bet ir magiškais 
žodžiais. Pirmykščiai žmonės vaizdavosi, 
o prietaririgi žmonės ir šiais laikais taip 
vaizduojasi,—kad noras, išreikštas spe
cialiais žodžiais, į vykstąs. Yra daugybė 
įvairių tautų senųjų pasakų, kuriose ga
lima užtikti šį prietarą: kai žmogus iš
tariąs kurį nors magišką žodį arba saki
nį, jo noras išsipildąs.

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos
POLITINĖS EKONOM. w 
VADOVĖLIS LIETUVIŲ

KALBA
Lietuvos TSR Politinės 

ir mokslinės literatūros lei
dykla išleido Politinės eko
nomijos vadovėlį. Tai pir
mas stambus ekonominės 
marksizmo - leninimmo teo- 

| rijos veikalas lietuvių kal
ba.

Trijose dalyse ir 36 sky
riuose duota ikikapitalisti
nio, kapitalistinio ir socia
listinio gamybos būdų ana- 
liė. Vadovėlį išvertė grupė 

| TSR Mokslų akademijos 
j ekonomikos instituto moks- 
! linių bendradarbių ir Vil
niaus Valstybinio V. Kap
suko vardo universiteto dės-

New Jersey
Gegužės 16-tą įvyko ju- 

džiai iš Lietuvos, kuriuos 
rodė draugas S. Rauduvė.iš 
Pittston, Pa. Jie padarė gi
lų įspūdį į atsilankiusius. 
Mano patarimas: kur tik jie 
bus rodomi, matykite. Čia 
matai Lietuvos jaunimą, 
milžiniškus chorus; Lietu
vos smuikininkus, akroba
tus, šokėjus, i orkestrus ir 
duodant koncertus Maskvo
je. Gi Vilniuje įvykęs mil
žiniškas festivalis gražus ir 
įdomus. Prieš tavo akis 
Kaunas, Klaipeda, Šiauliai 
ir garsusis Nemunas, tai 
vis senų laikų atsiminimai. 
Gi Lietuvos jaunuoliai išsi
lavinę sporte, gražiai nusi
teikę ir linksmi.

Ir jeigu ateityje šie pa
veikslai sugrįžtų į šią apy
linkę, tai būtinai juos rei
kėtų pakartoti. Tie, kurie 
atsilankė to pageidavo, duo
dami žodį, kad jie vėl atsi
lankytų juos matyti. Drau
go Rauduves -aparatas vei
kia gerai. Paveikslai 
aiškūs ir kalba aiški. Tik 
gaila, kad žiūrovų buvo ne
daug. Priežastis, manau, 
yra ta, kad į pirmesnį fil
mų parodymą atsilankiu
sieji nebuvo pasitenkinę. 
Jie manė, kad ir šie bus to
kie pat. Tačiau jie apsiriko. 
Filmus atvežė draugas V. 
Čepulis iš Brooklyno ir mes 
jam ir Rauduvei tariame 
nuoširdų ačiū!

LDS Trečiosios Apskri
ties komiteto posėdyje, įvy
kusiame 17-tą gegužės, nu
sitarta šiame vajuje gauti 
15-ką naujų narių. Apskri
tis skiria už kiekvieną nau
ją narį $2. Penkioliką naujų

i naujienos
narių gauti apskrities ribo
se iki sekamo seimo yra ga
lima. Mes turime apskri
ties ribose 15-ką kuopų, tai 
tik po vieną narį kuopai, 
tai visai maža skaitlinė. Ap
skritis paaukojo $25 geram 
tikslui.

Na ir reikia priminti, 
kad Apskrities piknikas 
įvyks birželio 21 d., Kasmo- 

i čiūtės parke, Great Neck, 
N. Y. Apskrities komitetas 
kreipiasi į LDS 1-mą kuo
pą prašant suorganizuoti 
busą. Draugai Kauliniai iš 
Huntington, N. Y., prašomi 
pakeisti savų Jonų pokylį. 
Jus galite lengvai dieną pa
keisti, o mes to padaryti 
negalime.

Anuškis, livingstonietis, 
pagavo įkyrią poison ivy. 
Ranka sutinus ir daktaro 
gydoma. Linkiu jam greitai 
pasveikti.

K. Churlis pasitraukė 
nuo darbo, paliko pensi
ninku. Kitą mėnesį aplei
džia Elizabethą ir apsigy
vens Hamptono apylinkėje, 
apie 50 mylių atstume. 
Churliai toje apylinkėje įsi
gijo namą su geru sklypu 
žemės.

Churlis buvo veiklus ir 
I darbštus Klube ir LDS Tre
čioje Apskrityje, tai abi or
ganizacijos jam rengia iš
leistuvių pokylį šeštadienį, 
birželio 6-tą, Rusų Svetai
nėje, 408 Court St. Malonė
kite įsitėmyti dieną ir bū
kite su draugais Churliais 

1 jų atsisveikinme. Pelnas, 
! jeigu būtų, tai bus skiria- 
' mas “Laisvės” perkraus- 
I tymo fondui.
j šeštadienį, birželio 13-tą

draugai iš Bayonne, N. J., 
rengia Skipariams 25-kių 
metų vedybinį pokylį. Lai-1 
mingo jiems gyvenimo ir 
sulaukti auksinio jubilie
jaus!

Linden, N. J. už greitą 
važiavimą tapo areštuotas 
dipukas (Šaltis) ir buvo pa
talpintas kalėjime. Tačiau 
dėl nežinomų priežasčių ka
lėjime rado pasikorusį.

Laidotuvių direktorius, 
kuris jį laidojo, sako, kad 
pasikorėlis buvo smarkiai | 
sumuštas. Kas jį sumušė, 
niekas nežino. Policija spė
ja, kad, gali būt, tas įvyko 
saliūne. Areštuotasis, sako
ma, buvo ne visai blaivas.

Elizabethe mirė Antanas 
Savickas, 74-riu metu am- 
žiaus. Buvo vedęs, bet su 
žmona persiskyręs. Sako
ma, paliko virš 20,000 dole
rių, bet nepaliko jokio tes
tamento - “Will”. Sakoma, 
turįs brolį, bet ir broliui 
bus sunku tuos pinigus 
gauti. Kaimynai sako, kad 
buvo skūpus, skurdžiai gy
veno ir niekur nepriklausė.

Pilietis

tytojų.
“Politinė ekonomija” iš

leista 15 tūkstančių egzem
pliorių tiražu.

Waterbury, Conn.
Iš Lietuvių Kapinių 

narių susirinkimo
Gegužės 10 d. įvyko Lie

tuvių Laisvų Kapinių na
rių pavasarinis susirinki
mas. Kaip aš pamenu, nuo 
1917 m., kada tapau nuo 
Lietuvos Sūnų Draugijos 
atstovu, tai kapines tvarkė 
trys draugijos. Vėliau dar 
trys prisidėjo, tai tvarky
davo šešios. Bet dabar jau 
liko tik viena, tai Lietuvių 
Klubas 103.

Per daugelį metų būdavo 
laikome susirinkimus tik 
draugijų atstovai, bet kada

BALTIMORE, MD.

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

bar keliasi į nąują vietą.

Sekm., Birželio 14 June
Pradžia 11 v. ryto. Muzika nuo 3:30 iki 8:30 v. vak.

Slovak National Home P ark, 
6526 Holabird Avenue

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

Ir dar putojančio alučio!
Kviečia Rengėjai

KELRODIS: Iš Philaclclphijos imkite kelią No. 40 ir važiuokite iki 
Baltbnorčs; privažiavę pirmą gatvę—Krcsson St., sukite po kairei 
ir važiuokite iki Lombard St.; čia sukite po kairei ir, privažiavę 
tiltą, laikykitės tiesiai iki Holabird Avė.; čia sukite po kairei—ir 
pusantros mylios pavažiavus, po kairei bus pikniko vieta, o dideli 
vartai, kareivių Camp—po dešinei. Iš miesto galima važiuoti 26th 
St. karu iki Holabird Avė. Išlipę eikite j vakarus pusę mylios. O 
busą No. 20 Dundaik reikia imti ant Baltimore St., ir jis priveža 
iki pikniko.

^i'n.■ .nm.į ....

draugijos pradėjo išnykti, 
tai nutarta laikyti susirin
kimus bendrai su lotų (že
mės ploto) savininkais.

Taigi, dabar taip ir daro
ma. Bendrai apžiūrime kas 
reikalinga pagerinti, nuta
riame, o valdyba stengiasi 
tatai įvykinti gyvenimam

Reikia pasakyti, kad su 
kiekvienais metais kapinės 
gražėja. Nėra gėda atsives
ti kitus žmones ir parodyti
mūsų kapines. Net daug 
kitataučių kalba, kad mūsų 
kapinės geriau prižiūrimos, 
negu kitų didelės kapinės.

Šis susirinkimas nutarė 
padidinti įrankių sudėjimo 
namuką ir įsteigti kitus 
būtinus dalykus.

Strižauskas

Maskva. — 1959 metų 
pirmaisiais keturiais mėne
siais Tarybų Sąjungoje 60 
procentų buvo pagaminta 
mėsos ir virš 50 procentų 
kiaušinių daugiau negu 
1958 metų tuo pat laikotar
piu.

RUOŠIASI RESPUBLI
KINEI JUBILIEJINEI

DAINŲ ŠVENTEI
Balandžio mėnesio antro

je pusėje Vilniuje, Kaune^ 
Klaipėdoje, šiauliuse ir Pa
nevėžyje įvyko zoniniai pa
sitarimai, kuriuose buvo ap
svarstyti padėtis ir užda
viniai ruošiantis respubli
kinei 1960 metų jubiliejinei 
Dainų šventei. Pranešimus 
padarė Lietuvos TSR kul
tūros ministras J. Banaitis 
ir kultūros ministro pava
duotojas V. Jakelaitis.

Respublikos meninės sa
viveiklos kolektyvai akty
viai ruošiasi jubiliejinei 
Dainų .šventei. Tai parodė 

i pastaruoju metu daugumo
je rajonų įvykę meninės sa
viveiklos apžiūros. Gerai 
ruošiasi dainų šventei Kre
tingos, Mažeikių, Kapsuko, 
Troškūnų rajonų saviveiklL 
ninkai. Šių rajonų orgarix 
zacinės komisijos nuveikąį 
didelį darbą stiprinant ko
lūkinius meninės saviveik
los kolektyvus. Čia gerai 
pravedami seminariniai už
siėmimai saviveiklinių ko
lektyvų vadovams. Pasiruo
šimas Dainų šventei siste
mingai nušviečiamas rajo
niniuose laikraščiuose ir 
per vietos radijo laidas.

Meninės saviveiklos ap
žiūros artimiausiu metu 
įvyks kituose respublikos 
rajonuose.

Gegužės-liepos mėnesiais 
numatyta surengti miestų 
ir rajonines dainų šventes. 
Gegužės 16 d. įvko Vilniaus 
miesto dainų šventė.

NAUJAS ŽURNALAS
Kaunas. — Vietoj iki šiol 

ėjusių Valstybinio moksli 
nio technikos komiteto biu
letenio ir respublikos Liau
dies ūkio Tarybos biulefeJl 
nio pradedamas leisti nau
jas žurnalas “Mokslas ir 
technika”. Žurnalas išeis 
kas mėnesį.

Žurnalą leidžia Lietuvos 
Ministrų Tarybos Valstybi
nis mokslinis technikos ko
mitetas, Liaudies ūkio tary
ba, Mokslų akademija ir 
Respublikinė moks linių- 
techninių draugijų taryba.

Pirmasis “Mokslo ir tech
nikos“ žurnalo numeris iš
eis birželio mėnesį.

i TSRS KARE NETEKO 
20,000,000 ŽMONIŲ

Maskva. — Tarybų Są
jungos premjeras Chruščio
vas sako, kad laike Antro
jo pasaulinio karo Tarybų 
Sąjunga neteko 20,000,000 
žmonių.

Į šią skaitlinę neįeina tas 
žmonių nuostolis, kuris bi^- 
vo dėl mažesnio kūdikių gi
mimo.

4 ^.-Laisve (Liberty)—Penkt, gegužes (May) 22, 1959



Philadelphia, Pa.
A TAKSAI IR KITKAS I bet kuriuo keliu, kaip tik 
’ Jau ir pavasaris atėjoj l,ri,važiuos^„ keli^, Nr' 50> 
Medžiai žaliuoja, gėlės pui- i veclantj j Wildwood 11 Lape 
kius žiedus krauna, 
žmonės vis dejuoja, kad ant! 
jų daugiau taksų krauna.1 
Kodėl padidino taksus ant ■ 
pirkinių ir mokamų bilų už i 
šviesą ir šilumą, telefoną ir! 
kitką? Ir štai vėl mūsų po-į 
nai Harrisburge leido auto H. 
apdraudos kompanijoms su-' 
sigrobti 10 milijonų dolerių 
pei* metus iš auto apdrau-! 
dų. Tas kainuos kiekvie-l 
nam nuo 16 iki 49 dolerių 
per metus daugiau negu 
iki šiol.' Apdrauda važiuo-1 
tės nelaimių, žmonių užga- 
vimo arba kito mašinos su-' 
žalojimo — reikalinga. Bet! 
mūsų valstijoje tai nėra' 
verstina o tik pageidauja- i , 
ma. Apdraudos kompani-1 
jos paskirsčiusios kainas; 
[Magai vairuotojų amžių iri 
miesto dalį, kurioj gyveni. 
Jaunam vairuotojui dabar 
kainuos $315 ajidrauda me
tams, o daugumos tokių vai
ruotojų mašinos nėra vertos 
ifė šimtinės. Jie nieko ne-Į 
turi ir už skriaudas neatsa
ko. .

Easton, Pa.
I

Matėme naują iš Lietu
vos lifmą “Lietuvių Meno 
Dekada Maskvoje”. Gogu-! 
žės 16 d. su M. Urba sėdo- į 

I me į jo automobilį ir už po-Tik i važiuoti ir busti, kuris eina j 
. May (jis sueina su keliui 
iNr. 9), tai ir važiuoti rei- •

jkia iki pamatysit rodyklę į|
(Avalaną, pasukti į kairę, o|miL ?
i Avalonc matysit didelį ka-l ®
mina, tai bus ant 13th St., i T . , , _ . .r -iv ni Lietuvos tėvai irir skersai kelio yra Bekam-i

Dfi i i i • • r i džbi į
Is Philadelphijos galima! 4 

į Wildwood. Jis važiuoja!
per kelis pamario mieste- j^s£bįt §imtai 

! Ims ir per Avaloną. Islip-1 
į kite ant 13th St.

Na, tai ir baliavosime ii
i maudysimės visi.
i Aš irgi būsiu! R. M.

Rochester, N. Y.
Filmai iš Lietuvos

BINGHAMTON, N. Y
IŠ LDS 6 KUOPOS

SUSIRINKIMO
Gegužės 4 d. atsibuvo

LDS 6 kuopos susirinki-

M Ppfpixlnif’0 FIa ! gulagu, kad Jurgis ii Pef- □1. 1 clciSDui g, rid. ■ graza[ Akron, Ohio 
čionai buvo, pasipirko gra
žų namą ir apsigyvens. Lai-

Iš LLD veikimo
|ti. Lauksime skaitlingo su-1 Smagu ir linksma para-
sirinkimo. i šyti apie mūsų LLD 45 kuo- kinai jie išvažiavo į Akron

T7<.„ , Pastarajame parduoti savo seną
! susirinkime kuopa išauka- Vybę jr tada sugrįš čionai.

! ros valandų buvome Eliza-! mas# Susirinkime narių da- 
beth, N. J., pamatyti tą fil-(]yvav() nemažai; žinoma, 

turėjo būti daugiau. Dalis 
tai tikra ddS kuopos narių turi pa- 

; opera. Jame matai, kaip iš!sįcĮarę sav0 patvarkymus, 
/ _ 1 . motinos baip jiems geriausiai bei
; savo sūnus ir dukras islei- patogiausiai yra mokėtis 

i ilgą kelionę, kaip Juokies. Vieni mokasi kas 
juos Maskvoje sutinka. Ir antras mėnuo, kiti — kas 
atvyko į Maskvą ne vienas i trečiai mėnuo, dar kiti — 

; šimtai lietuvių ^as gegtas mėnuo; yra ir 
jaunimo. Ir visi jie puikiai tokių, kurie mokasi sykį į

t

. išsilavinę dainininkai, šo-į metus. Bet dauguma na- 
kėjai ir sportininkai. Patai*- lrįų mokasi kas mėnuo ir jie

Fin. Sekr. O. Welhis į pos veikimą.
IR VĖL SUPILTAS 
NAUJAS KAPAS

nuosa-

Wo svarbiems darbininkiš-1 Mano sūnus Franas buvo 
. _ kiems reikalams apie pen- išvykęs į Toledo, Ohio, bet

Balandžio 29 d. mirė laul kis šimtus dolerių. Gražiai dabar jis su šeima sugrįžo
Grinius. Velionis buvo ill- parėmė darbininkišką spau- čionai ir nusipirko gražų
gametis _vietos gyventojas. į ja įr kitus reikalus, o ir j namuką. Sako, kad jam
I riklause LDS L kuopoje kuopos iždas dar nepasiliko Floridoje geriausiai patin- 
nuo 1930 metų ir per visą tuščias, dar apie tiek jame ka.

Girdėjau, kad 
gus Sklerienė, 
sveiksta. Linkiu 
pasveikti.

tą laiką pildė organizacijos pko. Man rodosi, kad’ nei 
patvarkymus bei pareigas. Į vįena k[ta kuopa tiek nepri- 
Jis priklausė ir prie Lietu-1 siJeJa prie paramos pra- 
vių tautiško namo bendro- ■ kilnių reikalų, kaip mūsiš- 
vės, kurioje daugiausiai ir kė.
darbavosi, būdamas direk
torių taryboje ir valdyboje. 
Velionis mylėjo progresą,

(čiau lietuviams pamatyti tą 1Į cĮalyyaUja veik kiekviename apšvietą, sveikas būdamas 
filmą, kur bus rodomas. 'susirinkime. atidžiai sekdavo pasauli-

Mūsų artimu kaimynų I Mano supratimu, toks sa- jni,us ivyki«8- Per Užmetu
V <7 v IVJLClllU DlAJį/I O-blUl Uj UUl\Q OC4 ,

sūnus gerai mokėsi, gyve- votiškas narių pasitvarky- buvo Laisves” skaity
tojas ir geras darbininkiš-no pavyzdingai, buvo įsto- mas gal yra jr geras daly- _ .

’ ' " ......... ’ ' : kas jiems patiems, bet del relkal« renle’as> P1'131^’jęs į Bethlehemo universi-
Gegužės 10 d. čionai buvo Uetą, bet susirgo protiniai.

Eastono li-Dabar randasi rodomi iš Lietuvos filmai ■
“Žydėk, jaunyste”, “Lietu-' goninėje. Linkime jamgrei- 
vių Meno Dekada Maskvo- pasveikti.
je” ir “Urugvajaus lietuviui 
delegacija Lietuvoje”.

Kaip kitur, taip ir pas 
i mus labai padaugėjo vagys-

to nukenčia kuopa bei visa 
organizacija. Kuopos susi-, 
rinkimai būna neskaitlingi. 
Bent kokio pobūdžio pasi
linksminimo sueigas su
rengti būna labai sunku,

Ir linksma matyti, kad| 
kuopa greitai auga, dabar! 
turime apie 65 narius. Aš | 
jau čia gyvenu per 13 pas-1 
tarųjų metų. Per tą laiką I 
mirtis iš mūsų eilių išrovė I 
kelis narius, bet kuopa vis! 
tiek auga narių skaičiumi. Į 

i Mes beveik kiekvieną mėne- 
! sį gauname naujų narių ir

buvo susir- 
bet j a u 

jai greitai

Natalia

filmai buvo lubai gražūs, i tės ir kitokios piktadarys-•nes nėra gana draugų, ku- 
____ _________ _____ ----- -- ------ -  —....... į tės. Pereitą žiemą viena pa- pie apsiimtų kiek padirbėti, 

ko. Apdraudos kompanijos sū'inkę buvo pilnai pasite^- į siturinti 
susirinks 10 milijonų dole- gaila, kad per ma-i___

o saugumo ir skriaudų buvo publikos. Pasitai- į Fla., 
kė Motinos Diena, tai dau- grižo, raktu nereikėjo—du-i _
gelis turėjo sueigas namuo- rys> langai išlaužti, rakan-! kad dar serga J. Jankaus-į karnas kalbas ir varde arti- 
se. Bet kurie matė filmus, Į j.j’ sugaJinti. Sako, kadikienė ir J. Tinkūnas. Ba- mų draugų tarė ačiū už 

kad j nuostolių padaryta pie $10,- i landžio 28 d. apsirgo A. Ju- skaitlingą lankymą šerme- 
dikaitis ir išėjo į Wilson ninėje ir palydėjimą į 

.      _ _ ___  ! Memorial Hospital operaci- Spring Forest kapines. Vi- 
taip gražiai šoko, dainuoja f tuvių/gazolino\stočių labai !.iai- Linkime 1 i g o n i a m s | sus palydovus pakvietė su- 

i-aIh.h......į.1..,Kaf kune I glitai pasveikti. Taipgi sirinkti St. Mary’s svetai-
Lietuvos j piktadariai pakliūva, tai ju Į pranešė, kad balandžio 29 nėję užkandžiams. a InVinc’ I • . . • i i • , ♦ v ! .-I i. .X J)..,, 1 f?* 11 to Lit i o Itn i rrzjc- c q t m 7

tiškus ir kalbos aiškios. Su-!

riu, 
atlyginimo kaip nebuvo, 
taip ir nebus...

Kitais metais ir Penn-Į 
sylvanijos gyventojai mo-1 
kėši me penkinę daugiau už 
auto leidimą ir porą dolerių 
už vairavimo leidimą. Tai i 
vis žmonių “gerovei.” Ir j 
dar vienas navatnas suma
nymas yra, tai aptaksuoti 
po penkinę nuo galvos per 
metus mokykloms. Bet dar 
nesugalvota, kaip tas gal
vas suskaičiuoti, kadangi 
jos bėginėja, važinėja, to
liau išvažiuoja, ir kaip pa
žinti, kuri sumokėjo, o ku- 

dar ne? Bet mūsų išmin
čiai tam darbuojasi, ir jei
gu susitars, tai bus įstaty- ■ 
mas. Tada daugybė pone- į 
lių turės darbo galvoms žy
mėti ir pinigams skaičiuoti.

LAUKIAME IŠKILMES 
PAS BEKAMPIUS

Mūsų aidiečiai ir kiti 
prieteliai rūpinasi, galvoja, 
kaip čia dasigauti į Avalon, 
N. J., pas draugus Bekam
pius. Mat, ten žadamas 
puikus pokylis gegužės 
ir 31 dienomis.

Philadelphijoje vis 
yra pokylių entuziastų, 
nepamiršta šauniųjų 
vės” piknikų, kur suvykda- 
vo tūkstančiai žmonių. Kiek c- 
ten būdavo smagių pokal
biu ir netikėtu susitikimu *■ C V
su buvusiais pažįstamais!

šeima užrakino 
'.namus ir išvyko i Miami, 

vakacijoms. Kada su-

o apie platesnį veikimą bei
pasidarbavimą naujų narių i daug. Koplyčioje prie kars- 
įrašyti nėra nė ko kalbėti, i to ir kapinėse drg. Jonas

Finansų sekr. pranešė, I Vaicikauskas pasakė atitin-

damas su auka pagal iš 
aglę.

Paul Griniui mirus, buvo i Vėlesniu laiku vėl mirtis iš- 
pranešta, kad jis jokių gi- rovė du gerus draugus, tai 
minių neturi. Tada artimi Mykolą Vaikį ir Petrą Ta- 
draūgai rūpinosi jo laido- i ra. Labai jų gaila, nebus 
tuvėmis. Laidotuvės įvyko ' lengva paliktą spragą užpil- 
gegužės 2 d., 10:3$ vai. va
kare. Palydovų susirinko

dar
Jie

Lais-

tai esą labai linksmi, !
mūsų senojoje tėvynėje jau- ‘ ųųo 
nimas taip yra išsilavinęs,; (j užpuolimų ant krau-Į

ir turi piogą toliau lavintis. (dažnai įvyksta. Kai kurie I greitai 
Laimingas dabar I 1 
jaunimas susilaukęs tokios! 
santvarkos. Ne taip buvo 
senais mūsų laikais.

Įdomų ir graudų vaizdą 
sudarė atsisve i k i n i m a s 
Urugvajaus lietuvių dele
gacijos, išvykstančios iš 
Lietuvos. Jiems riedėjo i

pasveikti.

i d. mirė Paul Grinius, ku-; Pabaigęs savo 72 metų ke- 
“ atvykę riam atiduota paskutinė' lionę, ramiai ilsėkis Spring 

apiplėšė Cliftono pagarba narių atsistojimu. Į F o r e s t kapinėse. Tavo 
neužmirš tavęs.

W(dlus

vieton atsiranda kiti.
Trys jaunuoliai, 

iš Miami, ; _ 
banką, pačiupo $15,000, bet £__
ne ilgam. Prie Ėaston-Phi- vienas nuo načiona 1 i n i o 
lipsburgo tilto jie buvo su- kegii0 turnamento priren- 
hnti. _____ ■ gimo komiteto, prašantis

OŽO..AC t-, npvo-vvenome iri Aš, V. Danelis ir M. šuls-' pinigines paramos, o antras 
asai os, tą p gy i kis aplankėme drautrus Dri-i — LDS Centro Valdybosmes, tai matydami. Dauge-! jls M an e e ai augus u i . . . darbuotis irašv
lis žiūrėdami i filmus jau-1’ingius. Jie gyvena Easto-1 lagimmas claibuotis į ašy 
i-r • ,v4-’ ■ t i/ ' no nriemiestvie Inbni ;mui nuuių nulių į LDS.! te troškimą sugrįžti i Lie-;J1U P1 mmicbiyjc, gia t -t! ic uuhnimci s į . ; y. T._ — ^-..7 ----- iLaiskai priimti. Nutarta

iš kuopos iždo paaukoti $5 
bolininkams, o apie naujų 
narių įrašymą, apie tokį' 
svarbų organizacijos darbą,; jaj iškėlė ta problemą, bet 
niekas nieko nė nekalbėjo. į įr kitur panašioms draugi

joms. Dažnai iš žmonių 
' “i, esu 

I senas, negaliu lankyti.
Žinoma, prie geresnės sis-

i žiai. Jie nuo giminių gavo 
j is Lietuvos knygų. Tris 

Gegužės 13 d. įvyko Mo-1 man davė pasiskaitytyti, tai 
terų Klubo susirinkimas.! “Vilniaus apylinkės”, “Že- 
Apsvarstę bėgamus reika-1 maitijos keliais” ir “Tra
lus, nutarėme sykiu su vyrų j kai”. Visos labai įdomios, 
kuopa surengti i ‘

tuvą, pamatyti ją, bet...

Buvo skaityti 2 laiškai. | įaugai

Worcester, Mass.
Gegužės 5 d. L. S. ir D. 

Draugijos susirinkime buvo 
plačiai kalbama kaip page-

ir 29 Endicott St. svetainėj. I 
Manau, kad nedarbas ne I 

vien tik L. S. ir D. Draugi-

surengti pikniką! gausiai paveiksluotos. Tik-ĮTai nemalonus daly- į joms. Dažnai iš 
(gegužinę) spaudos naudai rai gražių ir naudingų kny- ■ J<as> kad tokie svarbūs rei-< g.įrcĮįsį: yra bedarbė

T) 4.. C\ MnlinnncVnc cri1 1 ė 1 n 1 fl'/1 ti T 1 ot 11 \7(\ W I kalai .Via D1 dleiJZiam 1 00 c.onoa nnrraliii 1 a nlrirfipas P. ir O. Malinauskus, gų išleidžia Lietuvoje. [Į<aIai yra _PĮ
jų labai gražiam sode. Pa- L. Tihvick jokio apkalbėjimo,
rengimas įvyks birželio 7' 
d., po pietų. Visus ir visas i 
kviečiame atsilankyti ir pa
remti spaudą.

Gegužės 16 d. įvyko Gedi 
mino Draugystės metinis 
piknikas. Jis pavyko. Grojo 
du jaunuoliai. Vaitų dukre
lė dar jaunutė, bet jau gra-

Lowell, Mass.
Piknikai

Įmai parodė atstatytus pa- 
» karo sugriautus 

______ ir didelį jaunų 
žmonių išsilavinimą kultū- 

i —----- *----- - vus ii meno »nt,ywc.
_ ___  j________ f____* bus didelis ir gerai paruoš- visiems patiko,
žiai groja armonika. Kitas tas piknikas. Turėsime ir

Filmų rodymo vakaro ko-!
misija pranešė, kad vakarą I tel™s žmogus med.rbdamas • 
galime skaityti pasekmin- 8'a’e*-U pasilsėti, o senatvės 
gu. Dalyviu buvo 104. Fil- hukęs tik pasidžiaugti,

</ t 4- kn iii-i i-i iii n n Lr /"vi t

LLD ir LDS apskričių Igaulinio 
bendras piknikas įvyks sek- miestus i 
madienį, birželio 
Maple Parke, Methuen. Tai ros ir meno srityse. Filmai

, Dau- Į 
guma stebėtojų pageidauja. j <AI 111UI11IX cl. IY lieto p J^Ulllcl oLl/ĮJCLUJlA pct/gci UdUJ

Dabar tas jau neįmanoma. Į jaunuolis buvo Baronienės meninę programą, nes da- Jaugiau filmų vakarų. Mi- 
Bet dar šimtas ar daugiau į sūnus, taip pat su armoni-: lyvaus Montellos Vyrų Dai-, nėto vakaro rengimo komi- 
prietelių gali suvažiuoti į ka. Abu labai gražiai grojo. Grupė; 

kad vaikus 4,.^>oc^!s’
Sutikau pokylių mėgėją mokina muzikos. ______,________

dabar Gedimino Draugystė didelis šį sezoną piknikas.

■$fjūrį Garbė tėvams,
Reiškia

Antaną Žalį. Prisiminiau 
apie Avaloną, paklausiau, 
ar buvai kada tenai. Atsa
ko: tai dar ten nebuvau. 
Paaiškinau tą svarbą, ir 
Antanas sako: Aš būsiu, ir 
nevienas, bet su pilna maši
na. Turiu ir prietelių : pa
šauksiu Juozą Mikitą, Kos-i 
tą Naručką, jie irgi pribus1 
pilnomis mašinomis. Tai' 
bus puiku! Žalis bus su į 
prieteliais, bus daug ir ki-1 
tų. Mes turime išvažiavi- į 
me didelę daugumą mote
rėlių. Vienos jų p ribų s liam Morsin 
anksti, kad maisto prireng- čius). Jis nuvyko į Hartfor- 
ti, kad svečiai nebūtų alka- dą pas sūnų i 
ni; kitos — našliukės, no- Parvežtas į Naugatuck ir 
rinčios pabaliavoti ir sueiti t palaidotas Grove kapinėse, 
į pažintį. O čia bus našliu-' ’ - T -•
kių net iš tolimų kampų. Ir 
Vilkas žadėjo pribūti veik 
Jš^New Yorko.

Bekampius surasti labai 
lengva. Iš Philadelphijos 
važiuojant į Atlantic City,

turi savus muzikantus 
tai labai puiku.

Sunkiai serga A. Milčius 
ir f ~ 
ligoninėje, 
pasveikti.

jai vadovauja j sjja įdėjo gana daug dar- 
Bus ir daugiau i bo>OGIUS.

dainininkų. Tai bus pirmas

įr Dabar Maple 
gražus ir bus 
jame praleisti.

Gaspadinės

Parkas yra 
smagu laiką

p a gamins
Bus atitin-rČ Ji v5! d* skaniu valg»b — ‘.......

Linkiu gi eitai karnų gėrimų ir visus gerai

L. Bekis aptarnausime.

Naugatuck, Conn.
Mirė W. Morsin

Gegužės 12 d. mirė Wil- 
(Marcinkevi-

ir ten mirė.
ir

Velionis buvo geras Lais
vės skaitytojas ir rėmėjas. 
Priklausė prie LLD. Sulau
kė 76 metų amžiaus. Lai 
būna jam lengva šios šalies 
žemelė!

J. J. Ynamaitis

Liepos 4—5 dieno m i s, 
Lietuvių Tautiško Namo 
Parke, Montello, Mass., 
įvyks Laisvės paramai pik
nikas. Spaudos rėmimas, tąi 
mūsų visų darbas. Reikia 
iš anksto platinti įžangos 
bilietus, organizuoti 
skaitlingai važiuoti 
mobiliais, kur nėra 
suorganizuoti busų.

Iš Lowellio kitais 
organizavimo darbą atlik
davo J. Egeris ir M. Žiede
lis, manau, kad jie ir šie
met tą padarys, bet mes 
visi turime pagelbėti.

J. Blažonis

busus, 
auto- 

galima

metais

Ypatingai dd. A. Že
maitienė ir S. Dainis, ku
rie iš anksto pardavė po 40 
bilietų. Taipgi ir d. A. Kli
mas, nors jis ir nebuvo ko
misijoje, vienok labai daug 
pagelbėjo filmininkui. La
bai dėkui jums, d. A. Kli
mai, už jūsų pagalbą ! 
Įplaukų buvo $104. Išlaidų 
$9 3. Kuopai liko $11. 
Draugai, kurie negalėjo da
lyvauti filmų rodyme, o di
džiai įvertino tą sunku ir 
svarbų darbą, prisidėjo su j • 
auka. V. Tinkūnienė, T. 
Bagdonienė ir Garuskis au- 
kojo po $1; P. Grinius—$2.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, birželio 1 d., A. Kli
mo studijoje, 7:30 vai. vak. 
Keliems nariams šis mėnuo 
jau bus trečias, kai nemo
kėtos duoklės. Būtų labai 
patartina jums, draugai 
dalyvauti šiame susirinki
me ir užsimokėti duokles. 
Bus svarbių reikalų aptar-

\ Johnson City, N. Y.
Mirė P. Grinius; 
ar yra giminių?i

Gegužės 6 d. mirė Povi
las Grinius, o 9 d. tapo pa
laidotas Spring Forest ka
pinėse. Palaidojo jo artimi 
draugai. Čionai jis neturėjo 
giminių. Jis turėjo turto, 
kuris paliktas advokato glo- 
globoje. Grinius turėjo tris 
namus, kiekvienas 4 šei
moms, ir dar namų staty
mui žemės. Grinius čionai 
atvažiavo iš Mass, valstijos 
1921 ar 1922 metais.

Jis nedaug kalbėjo apie 
giasi, kad pabėgo nuo šal-;^a\° Praęitb bet minėjo, 
čių ir dar turi progos pasi-! va(* turėjo broli, kuris mi- 
darbuoti. Kur neisi į pama-į bko jo vaikų. Kiti
rius, visur surandi lietuvių ;zllloaes sako, kad būk velio- 
beleidžiančių gražiai laiką, inis buvo vedęs, turėjo ir 

Gegužės 9 d. mūsų LLD'valbU- Velionio tikroji pa- 
kuopa surengė banketą pa-' var^e yi a Grinevičius, Po- 
garbai Motinos Dienos. Pa-; yaas; Todėl, jeigu. randasi 
rengime dirbo ir susirinku-■ J(V?imiues,^tai atsišau- 
sius aptarnavo vyrai. Gra-' 
žu buvo žiūrėti, kaip vyrai, ’ 
baltai apsirengę, dirbo.’ 
Gaspadoriais buvo: M. Kai-! 
rys, J. Greblikas, J. Rūbas, i 
V. Smudinas, G. Gendrė- 
nas, J. Radotas, J. Stukas,1 
A. Vegela ir J. Davidonis. |
Jie gražiai aptarnavo moti- • Daugiau įvairių parengi- * 
nas, didelis jiems ačiū! i mų Laisvės naudai

dyti.
Čionai suvažiuoja lietu

viai, beveik išimtinai pen
sininkai, jau pusamži pra
gyvenę žmonės. Jie džiau-

' kite. Pirm mirties velionis 
j kalbėjosi su manimi, rengė- 
• si padaryti testamentą, bet 
i nesuspėjo.

Jonas Vaicekauskas 
48 Mygatt St. 
Binghamton, N. Y.

METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

Rengia Naujosios Anglijos Lietuviu Komitetas

Birželio 14 June
Prasidės anksti, 10 valandą ryto.

bet prie dabartinių sąlygų 
tas sudaro daug rūpesčio.

MEMORIAL DAY IR 
PARENGIMAS

Gegužės 30 d. yra kapų 
• puošimo di-ena, kurioje vie
ni lanko savo artimųjų ka
pus gėlėmis papuošti, kiti į 
vyksta į svečius.

L. S. ir D. Draugija ge-' 
jgužės V30 d. rengia Olym- • 
pi a Parko atidarymą su' 
programa. Taigi, mes ir i 
kviečiame ne vien tik Wor-1 
cesterio lietuvius, bet iš 
plačios apylinkės atsilan
kyti. ir kartu su mumis gra
žiame parke praleisti tą i 
dieną. Į

Bus meninė programa. 
Dainuos J. Sabaliauskas, 
Ona Oirvelienė ir Aido cho
ras. Dirvelio orkestras gros 
įvairiausius šokius. Pa
rengimas tęsis iki vėlyvos 
_____j, nes anJ* rytojaus 
švente.

Kurie norėtumėte tapti Į 
L. S. ir D. Draugijos na
riais, tai prašomi ateiti į 
sekamą susirinkimą, 
Endicott St., 7:30 vai. 
kare, birželio 2 d.

L. S. ir D. Draugija 
sus ir visas kviečia į Oym-' 
pia Parko atidarymą.

Re p, i

Vietos Piknikams Kaip

MAPLE PARKE
Methuen, Mass. (Lawrence priemiestis)

va- i

vi-1

Niekur Nėra Gražesnės

Pagarsėjęs Montello Trio
Rožė Stripinis, William Juodeikis ir Albert Potsus 

su akordionu

Brocktono Vyrų Dailės Grupė 
l,š 12 vyry, talentingu balsais ir gerai išlavintų 

vadovaujant Albert Potsus

Kviečiame iš visos apylinkes atsilankyti, išgirsti gražių 
dainų ir pasilinksminti. Bus skanių užkandžių 

ir šaltų gėrimų.

5 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., gegužes (May) 22, 1959



Norwood, Mass.
Gegužės 1 d. bedirbda

mas prie namų susižeidė 
S. Družas. Jis nukrito nuo 
kopėčių ir susilaužė tris 
šonkaulius. Gydosi namie.

Nellie Grybienė tūlą lai
ką nesijautė, o gegužės 17 
d. pasidavė į Norwood li
goninę operacijai. Klubietės 

ser-

Žmonės kaip as ir tu!
Livks^ni, draiiyiški žmo

nės yra 'indėnai, gyvenan
tieji Pietų Amerikos Pern 
valstybės Amazonės srityje. 
Rašytojas Erichas Vustma- 
nas, grįžęs 
Pern, pareiškė 
pat žmonės kaip aš ir tu.

Peru Amazonės srityje 
j dar tebegyvena įvairių gen- 
čiu indėnai: vitotai, okai- I t 7

! nai, sekojanai, zaporai . . . 
Į Prieš daugelį metų, taip va
rlinamajame “gumos” lai- 
j kotarpyje, kai nuotykių ieš- 
i kotojai ir paprasti nusikal- 
i tėliai tikėjosi greit pralob- 
,sią iš kaučiuko, Amazonės 

Floridoje oras buvo labai’upės aukštuyje buvo žiau- 
geras. Jie parvežė ir dova-|riai nužudyta beveik 50,000 
nu, man suteikė skanaus J indėnų. Paskleistos ligos 
medaus kvortą, didelis prisidėjo prie indėnų gen- 
jiems ačiū!

skaičius jau lanko mokyk-.
las. Bet civilizuotas gyveni- UniįoS įail skelbia 
mas kainuoja brangiai, o! . / . ..
pinigų taip maža... |ligoninėms boikotą

“Indėnas”? Vyras, kuris Jau dyi gavai

DIDYSIS NEW YORKAS

!x. P° 1 Ę-rįžo iš lauko darbų, šluos- j•-..--ra,, tohe nu() kaktog p,.akaitą;
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prašomos aplankyti 
gančią draugę.

R. ir E. Niaurai, kurie 
gyvena 34 Hillview Rd., Is- 
lingtone, jau sugrįžo iš va
kacijų, kurias leido Flori- 

'doje. Jie atrodo gražiai ir 
gerai pasilsėję. Sako, kad 
Floridoje oras buvo 1

Lawrence. Mass.
Gubernatorius per ko- Į 

mercinę spaudą, radiją ir. 
televiziją varo propagandą| 
už pakėlimą taksų ant pir- 
kinių. Bepigu jam ir ki-; 
tiems valdininkams, kurie i 
gauna aukštas algas. Ki-1 
taip yra su darbininkais, i 
kurių uždarbiai maži, o šei
mos didelės.

Arthur Godfrey
Radijo ir televizijos ak-j^» 

torius-artistas Arthur God- p 
frey buvo operuotas ant 
plaučių ir ant širdies. Pasi
rodo, kad vėžys buvo už
puolęs net ir širdies plėvę. 
Reikėjo nupjauti, ir dalį jo 
plaučių.

Bet operacija visvien bu
vo sėkminga. Godfrey jau 
išleistas iš ligoninės; gydo
si savo namuose, Niujorke. 
Džiaugiasi žmogus, kad iš
liko gyvas. Jis dar tikisi 
šiek tiek darbuotis televi
zijoje, bet sunku pasakyti, 
ar jam pavyks tai padaryti.

Išeidamas iš ligoninės, 
Arthur Godfrey sakė:

— Nesibijokime žodžio 
“vėžys” minėti savo kalbo
je, nes žmonijai tenka su 

yra pikietuojamos. Pikieti-! ta liga nuolat susitikti... 
ninku linijos veikia prie vi- j Ir jis apsiverkė tai pasa- 
su šešių ligoninių. Į pikieti- kęs. 
ninku linijas įstoja žymūs 
darbo unijų veikėjai — tai 
moralė parama streikie- 

taipgi ir: organizuotis į uniją ir kad'liams’
. skaitytųsi I Niujorko darbo unijos li- 

Tai pats vy-1 gi šiol jau suaukojo strfei- 
riausias reikalavimas. ■ kieriu paramai arti 100,000 

Bet samdytojai nenori jo i pripažinti; jie nori tebejo- I ,1 • — j • j i i • ; i I

Kaip ilgai tęsis ligonini! 
darbininkų streikas?

Šiuo metu Niujorko mies- sprando kaip jodinėjo 
.[streikuoja šešių ligoninių te streikuoja šešių ligoni-

kai ligi
šiol.

.Organizuoti Niujorko“Mūsų nrotėviai buvo indė- darbininkai. Jie kiekvieną nių darbininkai, neturį jo- .Organizuoti ..
‘ dieną pikietuoja ligonines kios profesijos bei amato miesto darbininkai ir bend-

čių mažėjimo, tuo labiau,
M. Uždavinis j kad čia buvo labai mažas j į dirbamos žemės sklypus. 

. moterų skaičius, šiandien , Tokių sklypų, žinoma, labai 
' tokios gentys, kaip šimakai, maža, ir tie patys dirbami 
iarabalai, kotai, jau visai! primityviai. — ------

nai, mes gi esame tokie pat 
žmonės kaip jūs, kurie apie 
miškų tankumynus tik iš 
padavimų težinote.”

VDR žurnale “Iliustrirte 
Ceit im Bild,” kur išspaus
dintas šis trumpas Ericho 
Vustmano pasakojimas, yra 
ir keletas nuotraukų.

Viena nuotrauka — ma
žo upelio arti iahajų gyven- stovaujančių 275,000 staty- 
vietės. Čia indėnai semiasi! bos darbininkų, pasisakė už 
geriamo vandens, prausia-] 
si ir maudosi. Lieptas veda

su plakatais, kad negali sa-i darbininkai, 
vaitę laiko pragyventi už!
$23 algos. Ligoninių savi
ninkai buvo pasisakę, kad 
jeigu darbininkai baigs į 
streiką, tai jie jiems- pridės 
algų, bet kiek, tai nesakė. 
Tuo pat kartu jie atsisako 
pripažinti uniją.

Todėl 215 delegatų, at-

... ... Jie paskelbė;
streiką tokioms ligoninėms? 
kaip Mt. Sinai, Lenox Hill i talkon, 
ir kitoms keturioms. Imis

Kai kurie tų “juodadar-! darbus, išeidami

rai visuomenė -stoja strei
kuojantiems darbininkams

Tik šiomis dieno- 
pavyzdžiui, sulaikė 

streikan,
■IVCU 1\ U1 1C VU lliuuaudl - | 1 ,

bių” darbininkų teuždirba statybos daibininkai, statą

lahajai, kurie kadaise 
priklausė vienai iš skaitlin
gų genčių, atkeliavo nuo 
Putumajo krantų. Nors šio
je srityje yra pakankamai [ ------------------
daug vandens, jie pasiliko I RašytOjaS BoROSklS 
miškų gyventojais, kuriems j . / J .
užtenka ir mažo upeliuko. yiCŠėS LietllVOįe

“Mes, t. y. mano žmona 3
ir aš, — rašo Erichas Vust- 
manas,— pažinome iahajus,

ligoninių boikotavimą. Kiek 
pirmiau namų ir viešbučių 
darbininkai taip pat pasisa
kė už ligoninių boikotą.

Peter Brennan, statėjų 
unijos prezidentas, sako, 
kad jų unijos nariai neduos 
aukų ligoninėms,

tik po 32-38 dolerius per 
savaitę. Darbas nelengvas. 
Jie yra ten lyg pastumdė
liais. Samdytoiai ką nori, tą 
su jais daro. Tuo pačiu kar
tu samdytojai sako: negali
te prieš mus streikuoti, ka
dangi mūsų ligoninės yra 
užlaikomos ne pelnui.

Streikieriai visų pirmiau
siai reikalauja, kad samdy-1 
tojai pripažintų teisę jiems,“.1

nauja pastatą prie Lenox 
Hill ligoninės Niujorke. Jie 
sustreikavo, kad paremtų 
streikierius. Tą pati žada 
daryti ir kiti darbininkai.

Užstreikuotos ligoninės

Ir jis apsiverkė tai paša-

Bet užtat Čia 
daug laukinių uogų ir vai
sių. Už juos indėnai iš pirk
lių gauna margą medžiagą, į Greater New York Fondui, | jie, samdvtojai. 

įkuria moterys mielai apsi- i Catholic Charities, Jewish i su jų unija.
i Federation ir protestantų 
fondams, kurie surinktomis! 
aukomis remia tas ligoni

1 nes.

juosia.

Idinėti ant darbininkų

Iš tikrųjų, JAV daug 
net ir žymių žmonių 
vėžys užpuolė. Antai, buvęs 
Valstybės sekretorius Dul- 
lesas miršta nuo vėžio li
gos; generolas Twining 
taipgi dėl tos ligos yra ligo,- 
ninėje Washingtone; o kiek^ 
vėžys pasmaugia “mažų” 
žmonelių!

Koresp. Visos žmonijos jėgos tu- 
=•• į retų būti nukreiptos kovai 

■ prieš vėžio ligą, be laiko 
i nuvarančią Į kapus kas me
lui milijonus!

J3Uj ---------------
i M. Šteinys apie 
St Petersburg^

Aną dieną Brooklyne te
ko sutikti neseniai iš St. 
Petersburgo (Floridos) grį
žusį Matą šteinį. Jis pasa
kojo apie tą miestą ir ten 
gyvenančius lietuvius, ku
rių, pasirodo, yra jau ne
maža. Tai vis daugiausia 
pensininkai suvykę ten apsi
gyventi “ant visados.” Kaj 
kurie turi savo namus įsi^ 
giję ir gražiai įsikūrę.

M. Šteinys sakė:
—Tik neseniai palaidojo- 

nės. ypatingai organizuoti1 ,me. Pe^rą Tarą, - jo palai- 
darbininkai. labai protestą-1kai. buvo sudeginti^ kremai- 
vo. Bet nieko tai nepadėjo. Laidotuvėse daly-
“Miesto tėvams” reikia pi-1 vavau ip as.
nigu. o čia ių kaip tik kom-; —Ar manote grįžti atgal į 

'paniįa ir pasiūlė. Na, tai ir St. Petersburgą?
i pardavė. —Taip, manau neižilgo

grįžti ir ten visam laikui
I Help Wanted—Female I apsigyventi, atsakė už-
I : klaustasis.

cook, wanted at once. Must, m. šteinys yra meninin- 
be experienced. Now Convent. Muzikos (dainavimo
Sleep in. Nice working conditions. į jr pjan0 skambinimo) jlS 
Steady year round position. Apply: Į pradėjo mokytis dar Wa- 
saint athanasius convent,;terburyje gyvendamas, 
22oi—662nd st., Brooklyn, n. y, or Į prieš pirmąjį pasaulinį ka- 
eaii be. 6-4791. j Pirmiau mokėsi pas M.

(41-47) l Petrauską, o vėliau pgs ki- 
-------l..^- — Į tus profesorius—New Ha- 

—- --------—----- ----------+ vene, dar vėliau Niujorke.
I Patariau M. šteiniui ban- 

l suorganizuoti lietuviš-
7 ką chorą St. Petersburge ir

dolerių.
Tai ir gerai!

Baudžia po $25 už 
miesto teršimą Jau pardavė!

Taigi “miesto tėvai” 
pardavė tris elektrines jė
gaines, kurios teikė jėgą 
IRT ir BMT traukinių lini
joms. Jėgaines nupirko Con
solidated Edison kompani
ja. pažadėdama sumokėti 
už jas (iki 1962 metų) $99,- 
382,871. Be to, kompaniįa 

i dar ^ridėsianti apie $22,- 
veža Independent i i n i į u ; pataisymams ai
Lefferts traukinys, kuris kanl ten- 
gaunamas Manhattan e, j Užtenka to, kad miestas 
arba Brooklyne ant Broad- elektrinių jėgainių jau ne- 
way Eastern Parkway sto- turės. Dabar jis mokės už 
tyje. Išlipti 104 St.-Oxford elektrą, naudojamą trauki- 

ve. stotyje. nių varymui.
Komisija j Prieš ši pardavimą žmo-

Šį šeštadienį
i Nepamirškite, šį šešta- 

Su gegužės 18 diena New;dienį ateikite padirbėti dėl 
Yorko miesto tvarkytojai l įrengimo naujų patalpų 
pradėjo bausti tuos, kurie į Laisvei. Darbas prasidės 

, Už numeti- nuo 8 vai. ryto. Jei turite,

New Yorkas. — praeitą 
savaitgalį iš čia į Maskvą 

nutarė,' žvalius, draugiškus žmones, išskrido Philip Bonosky-Ba- 
darbininkai kurių viena dalis gyvena ranauskas, žinomasis lietu

vių kilmės Amerikos rašy-
* žurnalo “Main- w __ _____ _

stream” redaktorius. Jis I teršia miestą, 
dabar Maskvoje dalyvauja mą gatvėje popieriaus, papi-, pasiimkite su savimi plak- 
kaip svečias-frater”alis de- rosij dėžutės ar kitokių at- tuką, gal kitą kokį įrankį, 
legatas Tarybų Sąjungos liekanų yra baudžiami po. Nąuiosio(. viptos adresas- v j v. 1 zr.l\dU Ublub VlULUo clU.1 tsoclo .rašytojų suvažiavime. i$25. . t-u x a • moJ J “ kampas Liberty Avė ir 102

Gegužės 18 dieną tokiu 1 St., South Ozone Park. Pri-1 
» 733, jie * 

jams turėjo pabėgę negrai- jis yra Lietuvos Rašytojų ; gavo pakvietimus į teismą 
'I vergai, kurie slėpėsi džiung- sąjungos pakviestas atvyk-1 (“summons”). Bet teisme 

jiems mažai vilčių yra iš- 
ja no suvažiavimo ten vvk- sišukti nuo baudos.

Essex paviete 
kad valdiški 
patys užsimokėtų už tele- dar labai primityviai, pir- ' 
fonus. Manau, kad tarimas m y k š temis bendruomenė- tojas ir 
geras. Jeigu fabrikų darbi-'mis, o kita dalis palaiko ry- 

i užsimo- sius su baltaisiais gyven- 
pavieto darbi- tojais.” Kartais juos aplan- 

ninkai, kurie gauna didės-j ko ir užsieniečiai turistai, 
nes algas, gali tą patį pa-j Tačiau tai nedaro įtakos .ia- 

į hajų papračiams.

ninkai patys turi užsimo
kėti, tai ir

nes algas, gali tą pati 
daryti.

Jau šeši mėnesiai 
streikuoja busų vairuotojai, i

I J Pries išvykdamas rasvto- uh

kai! ^auS' didesnę įtaką iaha-;įas Bonoskv paskelbė, kad prasikaltėlių buvo

I veideli, nunc Dicpcoi v.izuun^- sa | U' ■ OS pdlY Vlcbtdb clLVyn- | 

' lese ir čia kūrė savo, gerai ti ir Lietuvon ir jis planuo-25 procentais ir 6 savaičių i 
vakacijų su pilna alga.1 
Kompanijos sutinka pakel- i 
ti tik po 5 procentus. , , . , , . ,1 garbanotais plaukais, pla-

Streikieriai neturi publi- čiomis nosimis... lahjai pa- 
kos pritarimo. Mat, jų strei-1 sisavino iš negrų būgną ir 
kas labai apsunkina kitiems savotiškai ėmė šokti sambą, 
darbininkams pasiek i m ą i Tačiau jų gyvenimo būdas 
darbo. Vieni turi pėsti eiti, i liko indėniškas, 
o kurie toliau dirba,, 
taksikus samdyti ir 
daug išmokėti iš savo 
taip nedidelių iplaukų.

Bušų vairuotojai gauda
vo po $2 per valandą, ketu
rias savaites vakacijų, visa 
jų šeima yra apdrausta 
kompanijos lėšomis, tai į 
yra, apmoka daktarams ir > 
ligoninėms. Jeigu vairuoto-1 . 
jas išdirba 15 minučių virš ;<lau£iau metrų atstumo jie 
laiko, tai gauna mokėti už • Jerj£vai Pataiko j mažyti, 
valandą ir pusę. koklų 10

Žinoma, prie dabartinio ’ 
brangumo ir jų algos nėra 1 
didelės, bet fabrikų darbi
ninkai, kurie gauna ma
žiau, tūli piktinasi streiku. 
Daugelis kaltina guberna
torių, kad jis to streiko ne
užbaigia.

S. Penkauskas

(u ž m askuotas gyvenvietes, 
lahajai net susimaišė su 
negrais. Sutinkame iahajus

ti ir pasilikti riekurj laiką. ‘ 
Bonoskio tėvai yra gimę ’ 
Lietuvoje

Mieste yra pristatyta 
ir visokias atlie-

Jie, gink- 
turi į luoti pučiamaisiais vamz- 

labai! džiais, slankioja po miškus, 
ir i Jų strėlės, paleistos iš pu- 

j čiamojo vamzdžio, tiksliai 
ir mirtinai sužeidžia žvėrį. 
Paprastai strėlės ištepamos 
labai stipriais kuraros nuo-

I dais, veikiančiais tą pačią jo išvvkstančiam rašytojui 
akimirką. Reikia pasakyti, 

I kad iahajai — taiklūs šau
liai: iš dvidešimties ir net su jo tėvų kraštu —

iwuu&nio Levai via nintinin
Lietuvoie. sJo tėvas ilgu /. . . . ., .

dirbo oli.no lloiyklo. *»£*» • •j“*“- " “ 
ie Pittsburgho priemiesty-1 ' ’ %
• I ■ 1 _ . - . . I

Je* | Brooklyne ant 48 E. St.
Bonoskio knyga “Degan-jauto užmušė 7 metų ber- 

tis slėnis” išleista vertime i niuką Ed. Smithą. 
Lietuvoje.

Kelios savaitės atgal gru
pė pažangių New Yorko lie
tuvių surengė Bonoskiui at
sisveikinimo vakariene, ku
rioje susirinkusieji palinkė-

geros kloties kelionėje ir 
kuo glaudžiau susipažinti

• Lie
tuva. Atsisveikinimo vaka- 
rienėie trumpas kalbas pa- 

kapeikų dydžio sakė Ieva Mizarienė, dak
taras A. Petriką, Antanas 
Bimba, Jonas Grybas ir ki
ti. Vakarui pirmininkavo 

Kol Milda Janušonytė.
lahajai nenuilstant drą

siai kovojo ir kovoja prieš 
baltuosius pavergėjus. 1_„_ 
kas jie yra vieninteliai sa-jie yia vicnuivuiai oa- <x . • v v.«
vo miško šeimininkai. Ta-i 34 vaikai užmušti - 
čiau nėra abejonės, kad ia- , ■ «
hajų laukia jų kaimynų ko- aUtOHlODlliy HUROS

PHILADELPHIA, PA.

TUŠČIOS PASAKOS
“The N. Y. Times” kari

nis apžvalgininkas H. W. 
Baldwin pateikė straipsnį 
po Chruščiovo pasikalbėji
mo su Vakarų vokiečių so
cialdemokratų redaktoriais. 
Baldwin pasakoja, kiek ku
ri valstybė turi karinių jė
gų Vokietijoje. Jis rašo, 
būk Jungtinės Valstijos 
turi keturis eska d r o n u s 
“Thors” raketų Vak. Vo
kietijoje ir dar 60 tokių ra
ketų Anglijoje. Labai keis
tas žmonėms įkalbinėjimas. 
Tokių dalykų nė viena 
valstybė neskelbia, o ypa
tingai kada santykiai yra 
įtempti.

kanų likimas. Kokanai vis 
labiau prisitaiko prie bal
tųjų gyvenimo būdo. Jie 
jau nebesijaučia laisvais 
miškų vaikais, jie tapo pa
čiais skurdžiausiais gyven
tojais.
je švariuose nameliuose gy
vena indėnų gentis—koka
nai. Tokias pat gyvenvietes 
statosi ir iahajai, Visi na
mai statomi ant polių. Tai 
apsaugoja nuo liūčių ir A- 
mazonės potvynio žmones ir 
jų mantą. Aplink kiekvieną 
namuką sodinami manio- 
kai. . Jų šaknys pakeičia 
indėnams mūsiškes bulves.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)
Tame pačiame Vilniuje1 

įkurta Mikrobiologijos moksli-i 
nė draugija. , •

Šiomis dienomis plačia dis
kusija ir pasikalbėjimu pami
nėta vienerių metų sukaktis 
Vilniaus miesto leidžiamų 
“Vakarinių naujienų.’’

Naujasis gyvenimas Lietu
voje virte verda, tiesiog kun- 
k u 1 i u ote k u n k u 1 iuo j a.

—t-----
Viename “Tiesos“ numery

je telpa Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios tarybos prezidiu
mo sąstatas ir paveikslai. 
Tarpe 25 prezidiumo narių 
randasi net keturios moterys!

Sakau: tuojau reikia Lietu
vos draugus ii’ drauges už tai 
karštai ir garsiai pasveikinti.

Bet štai kitame numeryje 
telpo Lietuvos Ministrų tary
bos sąstatas. Taryba susideda 

j iš 26 narių. Taip pat sudėtos

AKRU IŠPARDAVIMAS. 5 iki 
500 akrų plotų. Tarpe Phila. ir 
Atlantic City. $150.00 ir daugiau 
už akrų. Susitarimai. Žemės nuo
savybė apdrausta. N. Rathblott, 
sav. Aramingo ir Girard Avės., 
Phila. 25, Pa.. Garfield 5-1103.

(41-43)

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Žaislų pare su užkandžiais. Ren
gia Liet. Sūnų ir Dukterų Drau
gija, gegužės 23 d., 7«30 v. v., 157 
Hungerford St. Bilietas $1.50. 
Kviečiame dalyvauti. Rengėjai

(40-41)

PASIKLAUSKITE SAVĘS |
SEKAMŲ KLAUSIMŲ

Nuo š. m. sausio men. 1
d. iki gegužės 17 d. Niujor
ko miesto gatvėse automo
biliai užmušė 34 vaikus.

Pernai per tą patį laiką visų ministrų nuotraukos. Ke-
buvo užmušta “tik” 17 vai
kų. Vadinasi, šiemet užmu
šimai padidėjo.

Kas dėl to kaltas? Kalti 
automobilių vairuot o j a i, 
aišku, bet kalti ir vaikai ir 
ių tėvai, — pastarieji kalti, 
kad nemoko savo vaikų 
kaip elgtis, išėjus iš namų.

Dažnai auto vairuotojas 
gali lėčiausiai važiuoti, ga
li būti atsargiausias, ta- 

iš-

lėtą jų esu matęs, su jais kal
bėjęsis anais metais.

žiūriu į sąstatą ir beveik, sa- 
j vo akimis netikiu. Nė vienos 
moters!

Nejaugi visoje Lietuvoje ne
siranda nė vienos moters, tin
kamos nors vienai ministerijai 
vadovauti?! Tuo netikiu.

Jokiu būdu netikiu, jog ran
dais! kur nors koks nors prin
cipas, pagal kuri ministrais 
gali būti tiktai vyrai!

Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ J U.S.S.R.
1. Ar firma patikima?
2. Ar įrodžius tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą,

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje, daugiau 25 metų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?

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

bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine

j j tai rimtai pagalvoti.

i Paieškojimai
Ieškau savo lėtos. Gimus Griš

kabūdžio miestelyje. Panos pavardė 
Gendrikytė, vardas rodos Matildė, o 
vedusios pavardė Kynienė: Tėvas 
Karolis. Aš gimusi Mureikų kaime, 
Šakių apskr. Prašau rašyti. Ma
rytė Kawinkelyte, d. Leopoldo, Nau
miesčio rajonas, Griškabūdis, Lith
uania, USSR. (40-41) .»

Kokanams šiandien reikia i Čiau nelaimės negali ic 
tik persikelti per upę, iri vengti, kuomet vaikutis ne-
jie gali lengvai autobusu 
pasiekti I k v i t o s miestą. 

I Šiandien nemažas vaikų

C p.—Laisve (Liberty)—-Penkt., gegužės (May) 22, 1959

tikėtai pasileidžia skersai 
gatvę, neatsižvelgdamas į 
ateinantį automobilį.

Būkime visi atsargesni, 
tai bus mažiau nelaimių.

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeriiškas pardavinėjimas)

MftSOS IR WURSTWAREN

i

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

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, 
O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

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

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.
LYceum 5-0900
6446 Michigan Ave.
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS.
TAshmoo 5-7560 
683 Hudson Ave.
ROCHESTER 21, N.Y.
BAker 5-5923

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

♦

ANdrew 8-8764
346 Third Ave.
PITTSBURGH 22, PA.
GRant 1-3712

R Newark 5, N. J. <
M Ark e t 2-5172 .J 

i: 426 Lafayette St. i
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