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KRISLAI
— Rašo A. Bimba —

Kova su prietarais. 
Vieno melo galas. 
Išmintingai galvoja. 
Reikės kraustytis. 
Du nachalai. 
Amerikos atsakomybė. 
Ruoškitės!

Klerikalinė spauda gailiai 
verkia, kad Lietuvoje esanti 
smarkiai pagyvinta ateistinė 
propaganda. Ten esą prieita 
išvados, kad “savaime žmonės 
nenustos ėję j bažnyčią.“ . .

Labai teisinga išvada, žmo
nes reikia šviesti, mokyti, 
jiems protą blaivinti. Per am
žius bažnyčia su savo prieta
rais ir mokiais laikė žmonių i 
protą pasivergusi. Dabar ne
lengva jiems iš tos vergovės 
išsilaisvinti. Reikia jiems pa
dėti. štai kame ateistinės pro
pagandos vaidmuo.

Reikia atsiminti, kad dar ir 
šiandien Lietuvoje šimtai ku
nigų peklos kančiomis tebe- 
nuodija žmonių protą. Nie
ko nedaryti, prieš tai neko
voti, tikėtis, kad tasai kunigų 
biznis savaime išnyks, reikštų 
save apsigaudinėti. ■ Havanoje milicijos vadu,

Todėl mes karštai sveikina- . ųeį- susitarė SU Kubos priė
mė Lietuvoje ateistinės P1 °-Į šais ir ruošėsi nužudyti 
pagandos sustiprinimą. Į Raul Castro. Fidelio jau- 

inesnį broli. Jis nužudė ka
pitoną Cristino Narango ir.

Kai klerikalai, smetoninin- 
kai ir menševikai visuose
karftpuose giedojo, būk Lietu
vos nebelikę, būk kal
mukai iŠ Azijos užplūdę ir už
ėmę mūsų senąją tėvynę, mes 
sakėme, kad jie pasiutusiai 
meluoja.

Dabar tuo melu, matyt; ne
betiki ir patys melo šinkoriai. 
štai kunigų “Drauge’’ (bal. 
19 d.) M. Mockus sakosi esąs 
priverstas pripažinti, kad Lie
tuvoje “yra išaugusi tautiniu 
atžvilgiu visai sąmoninga ir 
intelektualiniu atžvilgiu pajė
gi inteligentų karta.“ Jis taip
gi suradęs ir tai, kad lietuvių 
tautos “kamienas tebėra savo 
krašte,“ tai yra Lietuvoje, ar
ba “kad lietuvių tautos liki
mas sprendžiasi Lietuvoje.“

Geras progresas.

Senatorius Mike Mansfield 
iš Montanos šneka visiškai 
protingai, kai jis ragina mūsų 
valdžią ieškoti susitarimo su 
Kinija. Jis taipgi siūlo pripa
žinti Mongolijos Liaudies Res
publiką ir priimti ją į Jungti
nes Tautas.

Mūsų vyriausybė nepada
rytų klaidos, jeigu tuojau iš
kalbos iškraustytų karinio lai
vyno bazę. Ji ten nereikalin
ga. Ji erzina kubiečius. Ją 
vis tiek reikės likviduoti. Tai 
ko laukti ?

Jei būtų duodamas medalis 
už nachališkumą, tai jį pir
miausia turėtų gauti Ameri
kos Darbo Federacijos prezi
dentas George Meany ir bu
vęs šalies prezidentas Harry 
Trumanas, Jie priešingi vis
kam, kas veda prie taikos ir 
įvairių socialinių santvarkų 
taikaus sambūvio. Jie norėtų, 
kad mūsų šalis pradėtų po 
pasaulį švaistytis su atominė
mis bombomis. Visur ir visa
dos jiems sapnuojasi komu
nizmo šmėkla.

Štai Meany rėkia prieš vir
šūnių konferenciją, nes joje 
Chruščiovas galįs ir paskuti
nes kelines numauti Eisenho- 
weriui, De Gaullei ir Macmil- 
lanui, o Trumanas kaltina ko
munistus už Pietuose negrų 
protestą prieš diskriminaciją 
užkandinėse.

Pietinėje Korėjoje nekaltų

(Tąsa 6-tam pusi.)

Ruošia užpuolimą^” 
sako Fidel Castro

Rytai už pilną visą 
nusiginklavimą

Havana. — Kubos prem-
jeras F. Castro pareiškė 
per radijo ir televizijos 
tinklus, kad Floridoje, Do
minikos respublikoje ir iš
salų — Bahama-Jamaica— iš kalėjimo pabėgo.
yra ruošiamas prieš Kubą; T. Szulc rašo, kad Beato- 
užpuolimas. Jis ragino dar-1 nas lėktuvais palaiko ry- 
bminkus, žemdirbius ir vi-1 sius su Floridoje ir kitose
sus Kubos patrijotus būti i šalyse Kubos priešais. Jis
pasirengusiais. 1 lėktuvų neturi, bet jam pa-

Iš Santiago de Cuba prie-; tarnauja “Kubos, kaimyni- 
plaukos raportavo ameri-1 nė valstybė”.
kietis korespondentas T.; Tuo kartu Washingtone,

Venezuelos liaudis
laimėjo pergalę

Szulc, kad Sierra Maestrą Į Amerikos Valstybių Orga- 
kalnuose, netoli Jungtinių nizacijoje. kalbėjo JAV sek- 
Valstijų karo laivyno bazės, retorius Herteris. Jis kal- 
kuri pra Guantanamo prie-i tino Kubos valdžią, kad ji 
plaukoje, Kubos priešai ga-! būk sulaužė šios organiza
vo ginklų ir sutvirtino sa-įcijos nutarimus, “neduoda 
vo jėgas. , žmonėms rinkimų, panaiki-

Kubos vyriausybės prie-'no žmoniškumo teises ir 
Įšams vadovauja kapitonas > įleidžia į Ameriką neištiki- 
i Beaton, kuris 1959 m. buvo mas idėjas”, tai yra komu-

700 dalyvauja moterŲ 
suvažiavime

Kopenhagenas. Danija.— 
Čionai prasidėjo Tarptau
tinė moterų konferencija. 
Dalyvauja virš 700 delega
čių iš 64 socialistinių ir ka
pitalistinių šalių. Konferen
ciją sušaukė Kopenhage- 
ne, nes prieš 50 metų čia 
įvykusi moterų konferenci
ja įsteigė Tarptautinę Mo
terų Dieną, kovo 8 dieną.

Konferencijoje pamatinę 
kalbą sakė Eugenie Cotton, 
Tarptautinės Moterų De
mokratinės. Feder a c i j o s 
prezidentė. Ji ragino mo
teris kovoti prieš karą, var
gą ir skurdą.

Unijos pikietuos 
slapukų laivus

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų Aukščiausias 
Teismas 8 balsais prieš 1 
nutarė, kad JAV unijos ga
li pikietuoti užsienio laivus, 
kuriu darbininkai dirba už 
žemas algas.

Mat, daug Jungtinių Val
stijų laivų kompanijų ope
ruoja savo laivus po Pana
mos, Liberijos ir kitų mažų 
šalelių vėliavomis. Tokių 
laivų darbininkai pigiau 
dirba, kaip laivų, kurie 
plaukioja po JAV vėliava.

AFL Marine Cooks. & 
Stewards unija pikietavo 
laivus po Liberijos vėliava. 
Kompanija buvo išgavus 
draudimą (injunction). 
Unija atsikreipė į JAV 
Aukščiausį Teismą ir jis 
panaikino žemesnio teismo 
draudimą.

West Point, N. Y. — Ge
nerolas H. C. Hodges mi
nėjo 100 metų sukaktį.

veikiausiai, nužudė Kubos 
armijos komandierių Cami
lo Cienfuegos, kuris yra 
dingęs be žinios. Kapitonas 
Beaton buvo suimtas, bet 

nistines. Herteris sakė, kad 
Amerikos Valstybių Orga
nizacija negalės susilaikyti 
nuo veikimo, kuri nusako 
AVO susitarimai sulaiky
mui komunistinių idėjų.

Kodėl Rhee oponentai 
miršta pirm balsavimų į

Tokio. — Japonijos spau- i 
dos korespondentai rašo iš 
Pietnės Korėjos, kad ten, 
žmonės sukilo prieš Rhee 
diktatūrą dėl daugelio prie
žasčių. Viena iš jų, tai “de
mokratiniai” prezidento 
rinkimai.

1956 m. 10 dienų pirm 
įvyko prezidento rinkimai, 
tai staigiai nuo “širdies li
gos” mirė Petrick Henry 
Shin icky, Demokratines 
partijos kandidatas, kuris 
kandidatavo prieš Rhee.

1960 m. 30 dienų pirm 
įvyko prezidento rinkimai 
ir vėl staigiai mirė Demo
kratinės partijos kandida
tas į prezidentus Chough 
Pyung Ok.

RAGINA VIENYTIS IR 
IŠLAISVINT ISPANIJĄ
Maskva. — Ispanijos ko

munistu vadovė ir liaudies 
didvyrė Dolores Ibarruri 
(La Pasionaria) pateikė 
straipsnį “Pravdoje”. Ji 
kviečia visas antifašistines 
partijas apsivienyti bend
rai veiklai ir išlaisvinti šalį 
iš fašistų jungo.

BRAZILIJOS VALDŽIA 
NAUJOJE SOSTINĖJE
Brasilia. — Brazilijos vy

riausybė jau persikraustė į 
Brasilią, savo naują sosti
nę. Apeigose dalyvavo virš 
50,000 žmonių.

Brazilija yra didžiausia 
respublika Amerikoje. Ji 
užima 3,288,050 ketvirtai
nių mylių ir turi 65,000,000 
gyventojų.

New Delhi.—Atvyko Ki
nijos premjeras Chou En- 
lai tartis su Nehru sienų 
reikalais.

Arabai boikotuos Iš jūrų reikalais
J. Valstijų laivus konferencijos

Kairas. — Virš 30,000 ' Geneva. — Jūrų reikalais 
Jungtinės Arabų Respubli- i konferencijoje vis eina tik 
kos laivakrovių nutarė boi- j manevravimai. Jungtinės 
katuoti JAV laivus, jeigu: Valstijos ir Kanada pasiū- 
New Yorke nebus iškrauta ■iė, kar per šešias mylias 
prekės iš arabų laivo “Cleo- : nuo kranto būtų teritori- 
patra”. ; niai vandenys ir dar per ki-

Jie sako, kad New Yorke i tas šešias mylias kitos Žalys 
prieplaukos, darbin i n k ai j negalėtų žvejoti.
pasidavė zionistų. įtakai į pasiūlymas didžiu
li’ atsisako iskiauti is ai a- ?mos pa|Sų negavo. Taip pat 
bų laivo prekes. negavo reikiamo skaičiaus

Arabų unijistai sako, kad I balsų ir TSRS pasiūlymas, 
į Kairo, Alexandria, Port kad teritoriniai vandenys 
Said ir Latakia prieplaukas ir žvejojimo vandenys būtų 
kasdien atplaukia po kelis j per 12-ką mylių nuo kran- 
desėtkus JAV laivu. to.v

Karakas. — Pasikėsini
mas prieš Venezuelos liau
dies valdžią susmuko. Mat, 
“revoliuciją”' sukėlė keli 
šimtai sukalbininkų, įsi
veržę iš Colombia valsty
bės. Julio Cesar Turbay, 
Colombia užsienio ; minist
ras sako, kąd sukilėlių Va
dai tik; Velykų diedą atvy
ko iš Jungtinių Valstijų, 
kaip “turistai”. Ir tuojau 
jų keli šimtai įlindo į Vene
zuela. San Cristobal miesto 
garnizono ? komandie r i u s 
bulkininkas F. Lizarazo jų 
laukė. Jis pasiskelbė, kad 
su 400 valdžios gvardiečių 
stoja į suokalbininkų pusę.

Bet jie visi apsiriko. Ve- 
nezueloje darbo unijos pa
skelbė generalinį streiką. 
Armija, laivynas ir orlai- 
vynas pasiliko išti kimi 
liaudies valdžiai. Darbinin
kai ir žemdirbiai ginklavo
si ir stojo valdžios pusėn.

Valdžios lėktuvai atskri
do prie Cristobalo ir buvo 
pasirengę bombarduoti įsi
veržėlius. šalies preziden
tas Romulo Betancourt at
vyko su pėstininkų jėgomis. 
Apie 500 ginkluotų darbi
ninkų ir virš 1,000 farme- 
rių apsupo priešus Bolivaro 
tvirtumoje, San Cristobalo 
mieste. Gvardiečiai neklau
sė sukilėlių, bet tuojau 
areštavo parsidavėlius pul
kininkus F. Lizarazo, Juan 
de Dios Moncadą Vidalį ir 
dar 12 karininkų.

Užsienyje paruoštas su
kilimas susmuko. Jo vadas 
Jesus Maria C. Leon, kuris 
buvo atvykęs iš JAV, pabė
go linkui Colombia sienos. 
Bet Colombia valdžia pa
reiškė, kad ji uždaro savo 
sieną ir suokalbininkus su
ims, jeigu jie ten pereis.

Venezuelos respubl i k a 
yra šiaurinėje Pietų Ame
rikos dalyje. Ji užima 352,- 
150 ketvirtainiškų mylių ir 
turi apie 7,000,000 gyvento
jų. Šalis yra labai turtinga 
gamtiniai. Aliejaus gavybo
je ji stovi po Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos. 1958 metais gavo 950,- 
796,000 bačkų po 42 galio
nu. Aliejaus gavyba beveik 

v

visa yra JAV kapitalistų 
rankose.

Venezueloje viešpatavo 
diktatorius Marcos Jiminez. 
1958 metų sausio įmėnesį 
liaudis sukilo ir jo valdžią 
nuvertė. Tų pat metų gruo
džio mėnesį /išsirinko savo 
vkldžiį su Romulo Betan- 
couH'"' j)reąidentu. ■■ Dabarti
nė Venezuelos vyriausybė 
pravedė naudingų reformų 
darbininkų ir žemdirbių 
naudai. Ji taipgi rūpinasi, 
ka šalies gamtiniai turtai 
būtų perimti iš užsienio ka
pitalistu rankų į šalies ran
kas. Prieš ją suokalbiauįa 
buvusio diktatoriaus šali
ninkai ir gauna užsienio 
imperialistų pagalbos.

T. Sąjunga vykina 
I960 metą planą

Maskva. — Per tris pir
muosius 1960 metų mėne
sius planas įvykintas 104 
procentais. Spižo buvo pa
gaminta 11,400,000 tonų, 
plieno —16,100,000, suspau
sto metalo — 12,700,000, 
koksų — 13,800,000, alie
jaus —34,500,000 ir anglies 
—129,000,000 tonų.

Industrija davė: 35,600
mašinų metalo apdirbimui, 
127,000 automobilių, 58,900 
traktorių ir 13,500 kombai
nų.

Per tą patį laiką paga
minta 65,900,000,000 kilova- 
tų-valandų elektros jėgos ir 
gauta 11,900,000,000 kubiš- 
kų metrų natūralio gazo.

KUBOJE STATO DAUG 
NAUJŲ NAMŲ

Havana. — Kubos vy
riausybė jau daug pagerino 
darbininkų reikalus gyve
nimo namų srityje. 1959 
metais buvo pastatyta 10,- 
000 apartmentinių ir indi
vidualių namų. 1960 metais 
siekia pastatyti dar 20,000 
naujų namų.

Pirmiau Kubos darbinin
kas per mėnesį mokėjo už 
lūšną $50. Dabar jis už pen
kių kambarių gyvenamą 
patalpą moka $25.

Geneva. — Eaton, Vaka-I 
rų delegacijos vardu, nusi
ginklavimo konferencijoje 
vėl pakartojo tas pat sąly
gas, kurias Rytų delegatai 
jau pirmiau atmetė.

Eaton pasiūlė, kad pra
džioje Jungtinės Valstijos 
ir Tarybų Sąjunga sumažin
tų ' savo karo jėgas iki 
2,500,000 ir tuojau įvestų 
inspekciją. Abiejų šalių in-j 
spektoriai turėtų keturis 
kartus per metus viską tik
rinti. J i e galėtų žemai 
skraidyti, turėti savo žmo
nes geležinkelių stotyse, or- 
laukiuose, prieplaukose ir 
t.t.

V. Zorinas. TSRS dele
gatas, pareiškė, kad Jung
tinių Valstijų atstovas no- 

;ri griežtos inspekcijos be; 
i nusiginklavimo. Jis sakė, 
kad Tarybų Sąjunga, ir ki
tos Rvtų valstybės, negali 
priimti tokiu sąlygų, nes 
tokia inspekcija, tai “būtų 
tik šnipavimas Tarybų Są
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Linai susirgo Rojus Mizara
Šiuo tarpu Rojus Mizara 

randasi ligoninėje. Jis su
sirgo labai staigiai ir po 
vidurnakčio iš balandžio 21 
d. į bal. 22 tapo išvežtas li
goninėn. Džiugu, kad jo 
sveikata jau taisosi. Gydy
tojai pripažino, kad Rojaus 
gyslose atsirado sukrekėju
sio kraujo, kurio dalis, ma
tyt, pasiekė plaučius. Su
sidarė dideli skausmai ir 
pasunkėjo kvėpavimas.

Kelios dienos prieš tai 
taip pat nakčia jam buvo 
užėję skausmai ir buvo pa
imtas į ligoninę. Bet ka
dangi už kelių valandų 
skaudėjimas išnyko, jis ant 
rytojaus sugrįžo namo ir

Paterson, N. J.
SUSIRGĘS J. BIMBA
Šiuo tarpu čionai Pater

son General ligoninėje ran
dasi Juozas Bimba, veikė
jas ir “Laisvės” nuolatinis 
bendradarbis. Balandžio 22 
d. jam čia tapo padaryta 
operacija. Jį kankino pa
trūkimas ir gydytojai nu
tarė tai sutvarkyti. Opera
cija, rodosi, buvo sėkminga 
ir už keleto dienų Juozas i 
žada grįžti namo, į Haw- 
thorną.
r
Taip pat teko patirti, kad 

į ligoninę išvežtas ir vieti
nis senas pažangietis Sa- 
katauskas. Jis, sakoma, 
labai sunkiai serga.

Linkime ligoniams sėk
mingai pasveikti. Rep.

Tokio. — Apie 200 karė- 
jiečių buvo įsiveržę į Pieti
nės Korėjos ambasados rū
mus. Sudraskė Rhee pa 
veikslus ir reikalavo, kad 
jis iš valdžios pasitrauktų.

Seulis. — Rezignavo Pie
tinės Korėjos ministerija.

jungoje”.
Zor i n a s argumentavo, 

kad Jungtinių valstijų ka
ro jėgos yra ne savo šalyje, 
bet užsienyje, net 72-jų 
šalių bazėse. O tos bazės 
įsteigtos aplinkui Tarybų 
Sąjungą. Jis sakė, kad to
kia Jungtinėms Valsti
joms “inspekcija” nieko ne
reikštų, nes vyriausios jė
gos nebūtų inspektuojamos. 
Laike tokios “inspekcijos? 
JAV savo karo jėgas didin
tu užsienio bazėse. Jos taip
gi palieka be inspekcijos 
NATO valstybes ir Japoni
ją, kur JAV atgaivino mili- 
tarizmo jėgas.

Zorinas sakė, kad nusi
ginklavimą reikia pradėti 
nuoširdžiai. Pirmoje vieto
je uždrausti atominius gin
klus, panaikinti JAV karo 
bazes užsienvie ir visoms 
valstybėms eiti prie nusi* 
ginklavimo. Tik tada bus 
galima susitarti ir dėl in7 
spekcijos. ,; • 

atėjo į darbą. Tik antru 
kartu ligai pasikartojus, 
pasirodė, kad padėtis daug 
rimtesnė, negu buvo ma
nyta.

Kaip ilgai Rojui teks li
goninėje pabūti, šiuos žo
džius rašant dar nežinia —* 
gal porą savaičių, gal dau
giau. Gydytojai pataria 
kuo mažiausia lankytojų, 
kol ligonis gerokai sustip
rės.

Drg. Mizara randasi Le
nox ligoninėje, kamp. Lex
ington Ave. ir 77th Street, 
Manhattane. Room 402.

Visi mes linkime Rojui 
kuo greičiausiai pilnai su- 
sveikti.

Senas Vincas ligoninėje
Mūsų draugo Seno Vin

co duktė Elzbieta (Mrs. 
Carfagno) rašo, kad Vin
cas nuo balandžio 9 dienos 
randasi ligoninėje Philadel- 
phijoje. Ji rašo, kad ten 
jam tyrinėja plaučius ir 
mėgina palengvinti kvėpa
vimą”. Bet ir priduria: “Ti
kimės, laukiame, kad jis 
greit sugrįš namo”.

Linkime Vincui greit ir 
pilnai savo sveikatą patai
syti.

A. B.

TSRS APDOVANOJO 
SAVO RAŠYTOJUS

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė apdova
nojo Lenino premija rašy
tojus, artistus ir kitus vei
kėjus. Dvylika rašytojų, 
kurie parašė knygą apie 
Chruščiovo apsilank y m ą 
Amerikoje, gavo dovaną. 
Gavo dovaną taipgi rašyto
jas Michailas šolochovas, 
smuikininkas D. Oistrakh 
ir kiti.



<

i

V Y 1 fi V LITHUANIAN JjJHLAO W JKl SEMLWEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INU.

Published Tuesdays and Fridays, except In case of Holiday*.
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK 17, N. Y.

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.,
under the Act of March 3, 1879.

Established April 5. 1911----------------------------------ROY MIZARA, Editot

Kas ką rašo ir sako Sunkus negrų gyvenimas
IR TOKIUS MELUS
JIE SKELBIA

Chicagos “Sandara” skel- žangiųjų lietuvių moterų veik-

už darbo užmokesčio padidi
nimą Bruklyne.

Mintimis apie Detroito pa-
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United States, per 6 months $5.00 
Queens Co. . ............ $10.00 per year
Queens Co........ 55 50 per six months

Canada 
Canada 
Foreign 
Foreign

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

$10.00
$5.50

112.00
$6.50

lą dalinasi U. Kasparienė ir 
M. Ginaltiehė. Daug įdomių 
minčių straipsnyje “Tai buvo 
50 metų atgal” pateikia K. 
iPetrikienč.

Įdomus levoš T. Mizarienės 
pasisakymas “Moterys ir tai-

“vienas slamš-Įka.” Kupinos pasididžiavimo . _ . . _
“nieko gražaus; moterim - kovotoja, moterim-1 ir protėviai. Bantų gimi-

Syngmano Rhee “demokratija”
PIETINĖJE KORĖJOJE įvyko žmonių sukilimas 

prieš prezidento Syngman Rhee valdžią. Sukilime, ra
šant šiuos žodžius, jau buvo užmušta daugiau kaip šim
tas žmonių, o šimtai, jei ne tūkstančiai, sukilėlių su
žeista. Žuvo ne vienas ir Syngmano Rhee valdžios gy
nėjas.

Kodėl Pietinės Korėjos žmonės kyla, ko jie nori?
Jie kyla prieš baisų valdžios terorą; jie reikalauja, 

kad šalyje būtų paskelbti nauji prezidento rinkimai. 
Tiesa, rinkimai įvyko š. m. kovo 15 d., bet kokie jie 
buvo? Prieš rinkimus Syngman Rhee, jausdamas, kad 
jo neišrinks, žudė savo politinius oponentus, neleido 
jiems statyti savo Kandidatų, neleido jiems jokios agita
cijos prieš jį patį, budelį, Syngmaną Rhee, kuris pasi
ryžo sėdėti prezidento kėdėje, kol galą gaus!

Na, jis ir buvo “išrinktas”. Rinkimus laimėjo.

bia, kad neseniai kokia tai 
lietuvė iš Lenkijos buvusi 
nuvykusi į Lietuvą ir ten 
nieko gero ir žmoniško ne- 
besuradusi. Pav-, toje mū
sų senojoje tėvynėje visos 
prekės tik 
tas.” Ten 
nėra.”

Lietuvos žmonės irgi, sa
ko tos kvailos arba prasi- 
melavusios moteriškės lūpo
mis “Sandara,” beveik nuo- 
gi-pliki. “Jei kas turi ko-

darbininke, moterim - motina 
nuskamba eilutės: “Moterys 
niekuomet neatsiliko nuo vyrų 
gynime savo teisių, savo kla
sės reikalų, savo tėvynės.”

Toliau Ieva Mizarienė rašo, 
“...moterys visur pirmutinės 

kį geresnį drabužį, tai sle- stoja už taiką. Ypatingai da- 
pia, nenorėdamas, kad kas bartiniu laiku, kuomet visame
sužinotų.”

“Sandaros” redaktorius 
pamiršta tai, kad su tokiais 
melais apie Lietuvą jis tik 
pats save apgaudinėja. Juk 
sveiko proto lietuvis jais 

i netikės- Jei M. Vaidyla jais 
tiki, tai jam kas nors gal- 

| voje kukuoja.
Po 

rinkimų kiekvieną pilietį, kuris tik prasižiojo, kad rin
kimai buvo suklastuoti, talpino į kalėjimą arba žudė. 
Visa tai privedė žmones prie to, kad pradėjo kilti, ko
voti prieš Syngmaną Rhee, reikalaujant, kad būtų pa
skelbti nauji rinkimai, kuriuose liaudis galėtų dalyvau
ti* _

Sukilimai įvyko visoje Pietinės Korėjos miestų eilė
je. Paskelbtas karo stovis, kareiviams įsakyta į žmones 
šaudyti!

Tokią demokratiją Rhee palaiko Pietinėje Korėjoje! 
Kiekvienam yra aišku, kas S. Rhee pastatė valdyti 

Pietinę Korėją—Washingtono valdžia. Jinai jį ligi šiol 
palaikė, kaip didelį demokratą!

Kad taip yra, galime matyti ir iš to: kai Rhee pra
dėjo šaudyti nekaltus Pietinės Korėjos žmones, reikalau
jančius teisybės, kai šie įvykiai negražiai nuskambėjo 
per visą pasaulį, mūsų šalies valdžia užprotestavo prieš 
Rhee, prieš jo kruvinus “žygius”;

Gerai, kad užprotestavo, gerai, kad budelį kriti
kuoja, bet mums atrodo, buvo reikėję jį suvaldyti anks
čiau. Reikėjo jam prieš kovo 15 d. rinkimus pasakyti, 
kad jis trauktųsi šalin iš valdžios, kad leistų korėjie
čiams išsirinkti sau prezidentą tokį, kokio jie nori.

Birželio mėnesį prezidentas Eisenhoweris žada vyk
ti į Tarybų Sąjungą, o iš ten—į Pietinę Korėją ir į Ja
poniją. Dabar daugelis amerikiečių stato tokį klausimą: 
ar gerai prezidentas padarys, sustodamas Pietinėje Ko
rėjoje? Kaii) į tai pažiūrės korėjiečiai?..

■New Jersey valstijoje
PRAĖJUSĮ ANTRADIENĮ New Jersey piliečiai 

balsavo, kas turi būti respublikonų partijos sąraše (lap
kričio 2 d. rinkimuose) kandidatu senatoriaus vietai. 
Bus renkamas vienas senatorius į dabartinio senato
riaus Clifford P. Case vietą.

Respublikonai išstatė du kandidatus į senatorius: 
tą patį Cliffordą Case ir Robert Morris. Pirmasis skai
tomas liberalu, nors jis tokiuo nėra, Robert Morris at
stovavo t. v. old guard srovę—reakcininkus.

Piliečiai pasisakė už senatoriaus Case kandidatūrą 
žymia balsų dauguma. Taigi, senatorius Case, jodamas 
ant liberalinio arkliuko, laimėjo rinkimus; jis bus res
publikonų kandidatu. Ar jis bus išrinktas—kitas klau
simas. Svarbu pabrėžti tai, kad visgi New Jersey pilie
čiai pasisako už tą kandidatą, kurį reakcininkai pa
smerkė.

VILNIAUS “TIESA” 
APIE MŪSŲ MOTERIS

Š. m. Vilniaus “Tiesoje” 
(iš bal. 13 d.) skaitome 
straipsnio antraštę: “Mes 

xPlii taip pat didžiuojamės” O 
. ’ pats straipsnis seka:

“Beveik visa šios dienos 
‘Laisvė,’ — rašo šio pažan
gaus Amerikos lietuvių laik
raščio kovo 8 dienos numery
je žinomas veikėjas publicis
tas A. Bimba, — užpildyta 

i moterų straipsniais apie mo
teris... Mes didžiuojamės 
draugėmis, kurios tos šventės 
auksinio jubiliejaus proga 

1 spaudoje pasikalba apie savo 
reikalus. Jų gi reikalai yra 
visų mūsų reikalai. Nė valan
dėlei tos tiesos nepamirški
me.”

Kokie gi klausimai rūpi pa
žangioms lietuvėms moteHms 
Amerikoje? Apie, ką jos kal
ba šventiniame numeryje ?

Štai Ks. B. Karosienė di- 
’ džiuliame straipsnyje,■. apibū- 
I dinusi Tarptautinės moters 
dienos šventės reikšmę, nagri-! 
iiėja lietuvių moterų Ameri-| 
koje judėjimo istoriją. šil
tais žodžiais prisimenamas V. 
Kapsukas - Mickevičius. Su 
jo vardu surištas ir pažangių 
Amerikos lietuvių mote r ų 
veiklos pagyvėjimas. Jo dė
ka, pasakoja straipsnio auto
rė, eilę metų ėjo Moterų Pro
gresyvaus Susivienijimo or
ganas “Moterų balsas,” jo dė
ka “...eilė moterų, kurios ir 
dabar dalyvauja progresyvia
me judėjime, tapo kalbėtojo
mis, organizatorėmis.”

Ypač šiltai Ks. B. Karosie
nė pasakoja apie V. Kapsuko- 
Mickevičiaus pastangas orga
nizuoti moteris kovai už tai
ką. Straipsnio autorė prisime
na V. Kapsuko - Mickevičiaus 
žodžius, pasakytus 1917 m., 
kovo 8 dienos proga, Filadel
fijoje, Moyamensing gatvės 
svetainėje. Tebevykstan č i o 
pirmojo pasaulinio karo aki
vaizdoje V. Kapsukas-Micke- 
vičius kalbėjo susirinkusioms 
moterims:

Anglai nesnaudžia
VELYKŲ SEKMADIENĮ Londone įvyko milžiniš- 

ka demonstracija, suruošta prieš atomines bei hydroge- 
nines bombas, prieš jų gaminimą ir numatymą naudoti.

Taikos, šalininkai ir atominių ginklų priešai suruoš- 
šė eiseną apie 40 mylių atstume nuo Londono. Jie vyko į 
sostinę pėsti. Prie jų prisidėjo vis daugiau ir daugiau 

•žmonių. Eisena vis augo, tvirtėjo. Joje dalyvavo darbi
ninkai, šeimininkės, inteligentija ir intelektualai.

Kai žygiuotojai pasiekė Trafalgar aikštę, Londone, ! didesnis ir baisesnis už pir-
susidarė apie 
tas protestas 
ginklų.

Didžiulės

150,000 minia. Ten buvo pareikštas griež- 
prieš gaminimą ir naudojimą niuklerinių

pagarbos verti anglai už tokį žygį.

Galvokime!
MES JAU RAŠĖME, kad mūsų laikraštis “Lais- 

'vė” įžengė į 50-uosius savo gyvavimo metus.
Taigi supraskime: šie metai yra jubiliejiniai mūsų 

laikraščio metai. 1961 metų pradžioje mes minėsime

Kaip minėsime? Ką dalysime? Kokiu būdu mes 
'galime ir privalome šį labai svarbų jubiliejų atžymėti?

Galvokime visi; Netrukus, aišku, mūsų laikraščio 
" kooperatyvo taryba sudarys konkrečius tam planus. 

Tačiau būtų gerai, kad ir skaitytoj ai dabar pasisakytų, 
J^ąip turėtume savo laikraščio auksinį jubiliejų ntžy- 
~meti.

Pietinėje Afrikoje
Kasdien skaitome žinias gu jo žmona toliau dirba 

apie negrų' sukilimą, de- prie namų, turi ten kamba- 
m o n s t r a c i j as ir kovas 
Jungtinės Pietų Afrikos 
valstybėje. Negrai ten su
daro apie devynis dešimta
dalius gyventojų. - Tai jų 
šalis, kur gyveno jų tėvai

pasaulyje taikos ir nusiginkla
vimo klausimas taip aukštai 
iškeltas ir taip reikšmingai 
svarbus — moterys aiškiai su
pranta ir atjaučia, kaip rei
kia visas jėgas suglausti ir 
reikalauti tarptautinio įtem
pimo sumažinimo, kad galėtu
me be kliūčių eiti prie visuo
tinio nusiginklavimo ir pasto
vios taikos.”

Straipsnio gale aiškiai ir 
glaustai išdėstomi visi pažan
giųjų Amerikos lietuvių mote
rų reikalavimai:

“1. Reikalaujame, kad Jung
tinės Amerikos Valstijos pri
pažintų Kinijos Liaudies Res
publiką ir kad nepastotų ke
lio priėmimui tos didžiulės ša
lies į Jungtinių Tautų šeimą.

2. Mes stojame už panaiki
nimą ‘šaltojo karo,’ už tarp
tautinio įteimpimo sumažini
mą, už

3. Mes reikalaujame visuo-j 
tinio nusiginklavimo.

4. Reikalaujame visuotinos 
taikos pasaulyje.”

“Laisvėje’ pateikta medžia
ga dar kartą parodo, kokios! 
gilios ir kaip puikiai supran
tamos taikos ir demokratijos 
idėjos pažangių Amerikos lie
tuvių moterų tarpe. Ir jokie 
reakciniai emigracijos vadei
vos nepajėgs tai nustelbti. Dar 
daugiau. Tarybų Lietuva gir
di savo dukrų išeivijoje bal
są ir taip pat didžiuojasi jo
mis.

jiems geriau

šimtus metų,
metais, ten

Laiškas iŠ Varšuvos
Būdamas Varšuvoje susi-

pažinau su lenkų kilmės 
teratu - vertėju Zigmantu*': 
Stoberskiu, kuris su savo 
žmona lietuvaite verčia lie-

rį, ir jei atvyks jos vyras, -tuvių literatūrą į lenkų kai-

nes juodspalviai žmonės 
gyveno, kaip 
atrodė.

Prieš tris 
būtent 1652
atplaukė hollandų laivai. 
Išlipo į sausumą hollandie- 
čiai. Pradžioje jie veid
mainiaudami prieteliškai 
atsinešė į vietos gyvento
jus, slėpė savo pažiūras į 
kitų rasių žmones. Bet ka
da daugiau jų atvyko, įsi
galėjo, tai prasidėjo negrų 
gaudymas ir vežimas į ver
gų rinkas Amerikon ir ki
tur. Vietos gyventojai pa
juto baltųjų baisią “civili
zaciją.”

1814 metais anglai atvy
ko ir nugalėjo hollandie- 
čius. Atėjo nauji ponai, 
bet priespauda pasiliko ta 
pati. Po 1899-1902 metų j 
būrų (hollandiečių) sukili- i 
mo ir (karo prieš anglus 
abieji susitaikė ir užsėdo 
negrams ant sprando.

Nuo 1910 metų Jungti-

tai jam nevalia pasilikti su 
žmona kambaryje, arba 
pernakvoti. Jeigu namų sa
vininkai tam nepriešta
raus, tai jie bus už tai 
baudžiami: kam leido vedu
siai negrų porai nakvoti 
viename kambaryje.

Negrai turi kentėti dau- 
gyvę visokių neteisybių. 
Labai dažnai baltieji suma
no apsigyventi ten, kur iki 
tol gyveno negrai. Tokiame 
atsitikime negrus išvaro, jų 
namelius nugriauna, nieko 
už tai nemokėdami.

Aišku, baltųjų žiaurumas 
negalės sulaikyti vietos gy
ventojų nuo kovos už lais
vę. Negelbės šautuvai, kul- traukas.__R. M.
kosvaidžiai ir tankai. Dau
giau jų “demokratija” ro
dys dantis, greičiau ji su
silauks galo. Buvusių ko
lonijų ir pusiaukol o n i j ų 
žmonės stoja į kovą už sa
vo 
ir

bą. Jo žmona tik neseniai 
išvertė V. Mykolaičio-Puti
no “Sukilėlius,” o jis pats 
baigė versti vieną J. Gru
šo pjesę.

Tuojau po to, kai aš ap
leidau Vilnių, abudu Sto- 
berskiai atvyko į Tarybų 
Lietuvą pasisvečiuoti, tuo 
būdu man neteko ten juo
du susitikti. Dabar Z. Sto- 
berskis rašo man laišką, 
kuriame pats svarbiausias 
dalykas yra tas, kad Len
kijos lietuviai rimtai gal
voja tuoj pradėti leisti lie
tuvių kalba laikrašti “Auš
rą.” Paduodu čia svarbes
nes Z. Stoberskio laiško iš-

/

laisvę Afrikoje, Azijoje 
Lotynų Amerikoje.

Kiek JAV pavagia 
automobiliu?

Pasirodo, kad 1958 me-
ž ta,ky Pi^ Afrika yra Britą- tais tik 36-se Jungt. Vals-

“nnos riormnnonas sucipti n p. etini mlnaf-nnc-a -n a v n o- npavogė
Tai

nijos dominijonas, sudėtinė stijų miestuose
dalis, lygiai, kaip Kanada, 115,090 automobilių. T-l 
Australija arba kitos buvu- į miestai ne mažiau kaip po 
sios anglų kolonijos. Jung-' 
tinę Pietų Afrika skelbia- 

‘i si, kad ji yra demokratinė
valstybė. Bet kokia ta “de
mokratija,” jeigu apie 3,- 
000,000 baltųjų ir maišytų 
žmonių pavergę apie 10 
milijonų vietos gyventojų?

Geriausiai tą “demokrati
ją” A 
Rebecca West laikraštyje 
“London Sunday Times.”

Ten veikia per 151 me- 
; tus hollandiečių priimtas

tūkstantį
New Yorko mieste pavo

gė 16,811, Los Angeles — 
13,215, Detroite — 6,029, 
San Francisco — 5,929 ir 
Chičagoje — 4,760.

Bet kiek dar buvo pavog
ta kituose miestuose,, kurie 
mažiau “pasižymėjo”? Už

aprašo anglų rašytoja au^° vogimą buvo suar
tuota 270,965 asmenys.

I-ai&as rėdakfiiai > re 1 neiKia .per 101 T Apie mūsų šaliesLdloKdo IvUdKviJdl (tus hollandiečių priimtas v • m .
Pittsburghietis J. K. Ma- Įstatymas tai k o m a s tik ZmOHlŲ StClkatą 

žukna rašo R. Mizarai laiš- negrams, tai paspor ų ne
ką, kur, be kitko, sako: j s!°Jimos?1 sutema. Kokia ta

Po ilgos kelionės po Lie- fistema? KalP J1 Prita1' 
tuvą ir Lenkijos socialist!- koma gyvenime?.............
nę respubliką Jūs parsive-, 
žėte neįkainuojamą t— 
medžiagos savo raštams. Į 
Tas turtas jau gerokas lai
kas dedamas “Laisvėn” ir 
dalinamas skaitytojams...

Drauge! Jūsų rašiniai iš 
kelionės Lietuvoje, susitiki
mai su visokiais ten žmo
nėmis—labai įdomūs. . 
rašai labai aiškiai, kiekvie- Į 
nam įdomu juos skaityti. O 
buvusiems turistams d a r 
įdomiau. Nors man neilgai' 
teko būti Lietuvoje, bet su-

j šiojimosi sistema. Kokia ta

R. West rašo, kad kiek- OI v V j - . v .i vieną dieną yra arestuoja-
* | ma ne mažiau 1,000 negrų 

į už neturėjimą su savimi 
| pasporto. Areštuoja ir bau-! 
! džia net tada, jeigu negras

• - j prie stubos, lauko pusėje,
I neturi su savimi pasporto.
i Kiekvienas v y r i š kis, su- 

'7T ‘ laukęs 16 metų amžiaus, 
privalo visada turėti su sa-' 

vimi pasportą. j
Pasporte yra atžymėta,

i ar jo savininkas pasimokė- 
| jo taksus, leidimas jam nu- 

shiažinau Te^A'u'Aaueeiiu žymStoie vietoje gyventi, A . dnvhdninn no h nm nrnoc lrii_

Warszawa 22. 3. 1960 r. ** 
Gerbiamas 
draugas Mizara!

Tuojau po Jūsų išvažia- z 
vimo mes su žmona atvy
kome į Vilnių. Gaila, kad 
įlies ten nesusitikome!

Dėka Jums gauname re
guliariai “Laisvę” — tai 
labai įdomiai ir gerai reda
guojamas laikraštis. Gal 
būt mes irgi turėsime Len
kijoje lietuvišką laikraštį 

I “Aušrą.” Dabar yra rim
tai svarstomas tas klausi
mas.

Skaičiau Jūsų korespon
denciją iš Lenkijos — labai 
įdomiai ir teisingai pa
rašyta. Jūs nieko nepridė- 
jote ir nieko neatėmėte. Dėl - 
to, aš manau, galima turė
ti pasitikėjimą J ūsų 
straipsniams, Jūsų litera
tūrinei kūrybai.

■ Kovo 131 d. aš turėjau ffa^ 
skaitą apie Tarybų Lietuvą 

es-1 Varšuvos T P P R Klube.
Kalbėjau tarp kitko ir apie 
Jus ir Jūsų romanus, ku- 

i riuos aš gavau iš Vilniaus. 
I Atrodo, kad iš tų romanų, 
'kuriuos aš dabar gavau:

(1) “Algio Lumbio nuo
tykiai,”

(2) ’’Sliakeris,”
(3) “Ūkanos,” pirmoj 

eilėj mes pasiūlysi m vers-
5 J

Kai gausiu Jūsų dramas, 
parašysiu Jums, ką galima

žmonių. Būčiau laimingas, 
jei dar kartą galėčiau ap-: “Šis karas nebus -

paskutinis, bet bus didesnių lankyti Lietuvą ir tuos vi- 
ir baisesnių karų, jei liaudis sus gerus draugus. Niekad 

Ir toliau straipsnio jų nepamiršiu...
• * TZ din tni cino’A

snaus.” J
autorė rašė: ‘Kaip teisingi 
buvo tie žodžiai. Neužilgo mū
sų gentkartė pergyveno antrą 

į pasaulinį karą, kuris buvo

mąjį. Niekas negalės užmirš
ti Chirošimos ir Nagasakio, 
kur JAV pirmą kaitą panau
dojo atominę bombą, kuri nu
žudė ir sužeidė šimtus tūks
tančių tų Japonijos miestų 
gyventojų.”

Ks. B. Karosicnė taip bai
gia straipsnį: “Mes, švęsda- 
tnos Tarptautinę Moters die
ną, turime sudėti pažadą, kad 
darysime, ką tik galime, pa
laikyti taiką ir padaryti pa-

Skaičiau “Laisvėje” eilė
raštį, parašytą T. Kryževi
čiūtės iš Telšių- Jos tėvu
kas Leonas Kryževičius — 
mano jaunų dienų draugas. 
Vaikais būdami lankėme 
pradžios mokyklą Pašventi- 
nyje. Būvant Telšiuose su 
pirmąja turistų grupe aš 
viešėjausi pas Kryževičius 
visą dieną. Jie gyvena pa
lei muziejų, kur mes lankė
mės. Turi gražų sodą prie 
pat ežero- Šusipažinati su 
T; Kryževičiūte ir visa šei-laiKyu miną ir pauaryu pa- <

šaulį saugų mums ir ateinam Htaj turiu 11* daug nuotrau-
čiom.s gentkartėms.”

Įdomią medžiagą straipsny- 
Prisiminimai apie Bruk ly

no lietuves siuvėjas” pateikia 
M. Valilioniene. čia pasako
jama, kaip streikavo, kaip 
kovojo moterys-siuvėjos už sa
vo darbo sąlygų pageriu ihią.

JG

kų parsivežęs.;.
Ghįžęs nūmo, aš pasiun

čiau T. K. Jūsų adresą, 
kurio ji manęs per laišką 
prašė. GaVūąi adresą, ji 
pasiuntė JUins tą puikų ei
lėraštį Į..

darbdavio paliudijimas, ku
rį darbdavys pasirašo kiek
vieną mėnesį, kad negras 
dirbo, surašyta savininko 
prasikaltimai ir baudos, 
jeigu tokių turėjo, ir t. t. 
Jeigu negras neatėjo į dar
bą, tai darbdavys tą įrašo 
į pasportą. Jeigu vyras 
dirba toliau nuo jo šeimos 
gyvenimo vietos, apsilankė 
jis pas šeimą> tas įrašoma 
pasportan . Jeigu jį aplan
kė šeimos narys — žmona 
ar vaikai, tas taip pat įra
šoma.

Kaip negrai persekioja
mi, R. West paduoda seka
mą pavyzdį. Jeigu negras 
dirba toliau nuo Šeimos gy
venimo vietos, pas jį atsi
lankė jo žmonai tai ji gali 
būti tik trumpą laiką. Jei-

Kryževičiams.. aš esu už- 
pfehumeravęs “Vilnį” jau 
prieš keletą metų.-.

J. K. Mažukmi

1958 metais Jungtinėse 
'Valstijose 55,886,414 asme
nys buvo ligoninėse arba 

į gavo ligoninių pagalbu. Čia 
neįskaitoma tie žmonės, ku- ti į lenkų kalbą “Ūkanas, 
rie sirgo namie, buvo po 
daktarų priežiūra.

Vien protinėse ligoninė- bus išversti į lenkų kalbą, 
se buvo 549,330 asmenų. 
Tais metais į protines 
ligonines buvo priimta 128,- 
124 nauji ligoniai,64,823
jau pirmiau ligoninėse bu
vę, 143,620 paliuosuotų iš

i ligoninių ir 46,673 ten mirė.
Per metus mirė 1,647,000 

žmonės. Daugiausia mirė 
nuo širdies ligų arba su šir- 
džia turinčiomis bendro li
gomis. Nuo džiovos 
24,140 žmonių.

mirė

Iš mano pusės aš norė
jau Jus paklausti, ar Jūs 
turėtumėt galimybę išleisti 
pas kokį nors pažįstamą 
agentą bent vieną iš trijų 
lenkiškų rinkinių, kuriuos 
aš sudariau su mūsų žy
miausiu kritiku Ričardu 
Matuševskiu:

1) “Lenkų dabartinės po
ezijos rinkinys,”

2) “Lenkų dabartinės 
1 prozos rinkinys,”

3) “Lenkai paskutiniame 
■ kare.” Tai yra geriausi 
I fragmentai iš geriausių
knygų apie II pasaulinį ką
rą — nuo 1939 iki 1944 
metu...

Z. S to bers kis

Ar žinai tą?
1958 metais Jungtinių 

Valstijų miestuose, kurie 
turėjo ne mažiau 100,000 
gyventojų, bibliotekose bu
vo 62,000,000 knygų. Ten 
gyveno iki 50,000,000 žmo
nių, bet skaitymui buvo pa- i 
ėmę tik 200,888,000 knygų.

Tais pat metais universi
tetus ir kolegijas lankė! colių storumo, tai iš jo tiek 
3^2588,556 studentai. Jau-1 vandens bus, kaip iš lie- 
nuoliiĮ buvo 2,110,426, 
emrginų — 1,148,130.

1959 m. kovo mėnesyje 
mūsų šalyje buvo 1,751 
Angliškas dienraštis su cir
kuliacija 58,000,000 kopijų, 
556 sekmadienių laikraščių 
su cirkuliacija 46,000,000 
kopijų, ir 8^287 savaitiniai 
su cirkuliacija 20,000,000 
kopijų.

ii II ——■ ....................

KOKS SKIRTUMAS 
TARP SNIEGO IR 

LIETAUS
Jeigu sniego iškrinta 10

o ; taus vieno colio. z M
Vandens vienas galionas 

sveria beveik aštuonis sval4- 
rus ir pusę (8.345). ... į

Washingtonas. — Perei- 
taisiais metais Jungtinės^! I 
Valstijose nevedusios mo-V i 
terys pagimdė 208,700 vtli- ■ 
kų, tai yra, 7,000 daugiau, 
kaip pirmesniais metais. ' -

2 p.-Laisve (Liberty)—Antr., baland. (April) 26, 1960
•



A' I-
Atsakau į klausimus

: Tarybų Sąjungoj toli gražu 
nėra tiek automobilių, kaip 
mūsų šaly, nors automobi
liai nenustato gyvenimo ly
gio. Pas mus, JAV-se, 

bet į naudojamų daiktų ir gyve
namųjų produktų yra per 
daug, o ten nėra jų per 
daug — ten kai kurių pro
duktų, pavyzdžiui, rūbų, 
dar per maža.

Žmonės klausia: ;
—Kur, jūsų nuomone, 

gyvenimo lygis aukštesnis: 
Amerikoj ar Lietuvoj?

Klausimas įdomus, 1 
nelengva j jį trumpai atsa-; 
kyti. f gyvenimą tenka 
pažvelgti abiem akimi ir 
plačiai žiūrėti, kadangi gy
venimas turi dvi puses: 
ekonominę ir dvasinę-kul/ū-

dėl skalbiamų, mašinų, ir 
dėl televizorių ir dėl kito
kių namų apyvokos daiktų. 
Pavyzdžiui, dėl baldų. Bal
dų pasirinkimas dar vis ri
botas.

)

/

Ekonominiu atž v i 1 g i u 
Jungtinėse1 Amerikos Vals
tijose gyvenimo ly^’is stovi 
aukštesniame laipsnyej 
gu Tarybų Lietuvoje, 
gu kitose tarybinėm 
publikose. Atsiminkime tai: '

ne-
ne-

Pasikalbėjimas su 
ekonomistu

Esu kalbėjęsis su dauge
liu Lietuvos žmonių — su 
darbininkais, su tarnauto
jais, su inteligentais, su 
Partijos ir vyriausybės 
pareigūnais. Esu jų klattši- 
nėjęs apie jų asmeninį gy
venimą, apie asmenines 
nuotaikas, apie pažiūras į 
ateitį. Labai retas jų tepa-

pramonę, sėkmingai iš-i visko . . . Pareinu namo, 
, kodėl aš 

Pats 
, jog kvailai 

elgiausi, pirkdamas dvi. 
Dabar matote, kiek pas 
mus duonos. Juk užeinate

griuvėsių paversti. Juos L
reikėjo atstatyti — ir buvo sprendėme žemės ūkio rei- Į žmona juokiasi, 
atstatyti! Miestai sparčiai 
auga, pram on ingė ja.
ar stebuklas, kad ten 

___  ,(i ; jaučiama gyvenamųjų 
Maisto atžvilgiu Lietuva mų stoka? 

jau pasivijo Ameriką: jo 
pilna, jo užtenka visiems.

Tai 
dar 
na-

kur

| Maistą Lietuva jau ir eks- 
i portuoja. Man prisimena 
vienas įvykėlis Varšuvoje. 
Valgant restorane pietus,

! prie mūsų stalo sėdįs

visokių produktų yra “per 
daug,” nepamirškime to čia 
fakto: jų nebūtų per daug, 
jei VISI žmonės galėtų jų

: užtenkamai įsigyti. Taip
. sako, taip teigia įžymieji
Į a m e r i kiniai ekonomistai.
Milijonai amerikiečių, ypa- j

Chruščiovas tary b i n ė m s ' 
tautoms iškėlė toki

sve-

—Man rodosi, kad 
a valgome lietuvišką

s u 
f11.L siais butais?

Gyvenamųjų 
vos miestuose

i tingai pietinėse
! negrų ir kitų gyvena di
džiuliame skurde, sulindę į

mes 
mė-

gyvenamai-

butų Lietu- 
stoka,

valstijose nors namai dygsta 
grybai po lietaus, 
dailūs. Reikia pasakyti

nauji

Pas mus, Amerikoje, 
karo metu nei vienas gyve
namasis namas nebuvo nei 
bombos, nei kulkos palies
tas, o gyvenamųjų namų 
dai' vis jaučiama, didelė s to

šini Niujorko mieste 
daug šeimų, gyvenan- 

net

kalus, aukštame lygyje pa-Į pirkau dvi duonas, 
statėme švietimą ir mokslą prisipažinau, 

į —■ tais atžvilgiais mes jau ’ 
pralenkėme kai kurias Va
karu senas buržu azines 
valstybes. Sakote, dar to ir i į valgyklas...
kitko pas mus stokuoja!į Taip, į valgyklas aš užei- 
Bet argi mes miegame? į davau. Kiekvienoje valgyk- 
Patys matote, kokiais tem- loję Vilniuje ant kiekvieno 
pais mes iriamės pirmyn! 
Žiūrėkite, kiek mes nusi
brėžėme greitoje ateityje 
pastatyti naujų fabrikų, 
naujų mokyklų. Kiek mes
jų statome. O kiek netru- pieno problema 

| kus pastatysime! Kam vi
sa tai? Mūsų žmonių bū
viui gerinti, gyvenimo ly
giui į aukštesnį laipsnį pa
kelti. Taip, turėsime padir
bėti, bet argi mes darbo bi
jome? Aišku, pati viena Į sukolektyvintas. 
Lietuva, be broliškų tautų

(iziuname SKurue, sunnuę į . uanuo. luinai 
lūšnas be langų, nedavalge,1 kad gyvenamųjų namų jau- 
skudurais “apsirengę.” Mi-J čiama stoka ir Maskvoje, 

; miestuose, ir
Taip ' Lenkijos miest u o s e , kur i klausimą 

1 man teko būti — pavyz- 
Jei šitie mi-ldžiui: Bialistoke, Varšuvo- 

njonai pajėgią gyvenu \ i-1 Krokuvoje, Seinuose, 
dutinio amerikiečio darbo! Uėl to Vilniaus miesto ad- 
žmogaus gyvenimu, tai iri ministracija nutarė: visas 

•l i pas ' mus visokių produktų j jėgas sukaupti gyvenamie-
1 “perviršis” greitu
' nyktų.)

Taip, Lietuvoje 
gražiai apsirengę, 
kiekviena moteris 
turėti keletą suknelių dau
giau negu turi, kiekvienas

PO 
kos-

Tai liečia ir avaly-

Kame, kuriuo aižuliu; . v .* .. , - .- v. • T :nfllvnc. o . r i h jonai žmonių didmiesciuo- ■ u Lietuvospasivyti? Kai kuriose moks-1 J . ....’ i ™ : se skursta panašiai,lo sakose Tarvbu Sąjunga m , -T.- ,
.Tune-tines Valstijas /na pa- \ gyvenančiųjų Tarybų I.;- ... 
r/ri/o ir, net ir daugelio pa-' u.v0Je nera.si; '......... ~ i •- •] • - ! hjonai pajėgtu gyventi vi- jecių amerikiečių sampiota-] J 1 1-
vimu, pralenkė. Kultūriniu j ? 
atžvilgiu Tarybų Sąjunga 7 
jau senokai, drįstu sakyti, > 
pralenkė JAV. Pasilieka , 
ekonominė, ypatingai kai 
kurių produktų sritis, ši
čia. tarybinėms tautoms 
dar teks padirbėti, kol ios 
Amerika pasivys. Kalbu 
vyriausiai apie Tarybų Lie- i 
tuvą, kurią geriau pažįstu vyriškis norėtų turėti 
netru kitas tarybines res-j vieną ar du “ekstra” 
publikas. j tiumus.

Vilniuje jūs dar nerasite i ne. 
tokiu didžiulių valgomųjų i J 
produktų krautuvių, kaip mintojai 
amerikiniai super markets, , žmonėms savo mašinas, o 
kuriu pas mus pilni mies-; ten ne vienas man sakė: 
tai. Ten dar nerasite tokių i —Pinigu turiu, noriu 
krautuvių, kaip, sakysime, ; 
pas mus Woolworth krau- į va ją gauti, 
tuvės, bei joms panašios.1

A. Gaigalas

yra
čių viename kambary 
po devynis, po dešimt asme
nų. Dėl to net ir buržuazi
nėje spaudoje pasirodo bal
sų, aimanuojančių, jog to
kia padėtis vedanti “prie 
sodomos ir gomoros.”

Pridėsiu dar tai: gyve
namųjų) namų stoką jaučia
ma visoje Europoje.

Esu giliai įsitikinęs, kad talkos viso to negalėtų pa- Tarybų Sąjungoje visko pa-

š v aria staltiese užtiesto 
stalo stovi po didžiulę duo- sirodė skeptiku. Dauguma 
nos rietuvę. Kas nori, te
valgo, kiek tik nori!

Duonos, bulvių, mėsos,
Lietuvoje 

sėkmingai išspręsta — iš- 
sp ręsta, palyginti labai 
greitu laiku. Jos nebūtų 
Lietuva taip greitai iš
sprendusi, sakė man žmo
nės, jei žemės ūkis nebūtų

Turint omenyje tai, jog

tarybines 
skaičiuje 
namų jų

įsitikinę, kad. Chruščiovo 
iškeltas obalsis bus pasiek
tas gal greičiau negu 
optimistai galvoja.

Besikalbant su vienu 
miu ekonomistu, aš 
stačiau tokį klausimą:

—■ Pasakykite man, pra
šau, kokie, jūsų nuomone, 
nūnai stovi patys didžiau
si ir sunkiausi prieš jūsų 
akis uždaviniai?

—Nežinau, ar teisinga 
būtų juos vadinti “didžiau
siais ir sunkiausiais,” — 
atsakė jis, — bet galima 
vadinti ir tokiais. Skubios, 
neatidėtinos problemos, ku
rias turime visu ryžtu iš
spręsti, yra tos: miestuo
se — gyvenamųjų namų 
statybos išsprendimas, kai
me — išsibarsčiusių kolū
kiečių gyvenamųjų namų 
perkėlimas į naujas gyven
vietes. Ypatingai pastaroji 
problema nėra lengva. Va
ži nėjote po Lietuvą, — ma
tėte, kaip pakrikusiai vals
tiečiai gyvena. Individua
liai žemę dirbant, taip ga
lėjo būti, galėjo žmonės sau 
skursti. Kolektyviai žemę 
dirbant, tai kliudo, tai sun
kina buitį patiems valstie
čiams ir darbui bei kultū
rai. Reikia daryti visa, 
kad kolūkiečiai keltųsi į 

Ta_. naujas gyvenvietes. Reikia 
jiems padėti.

—Kaip greit tai bus ga
lima padaryti?
" —Jau darome, kaip patys 
matote. O kada visa tai

tūli

įžy- 
jam

respublikos, jų 
ir Lietuva, gyve- 
n a m ų statybos 
išspręs greičiau 

; ir sėkmingiau negu buržu
azinės šalys.

—Ar, jūsų nuomone, Ta
rybų Sąjunga pasivys ir 
pralenks Ameriką?

Jei tik karo nebus, jei 
! tarp socialistinių ir kapita- mus, 
' listinių. valstybių bus tai
kus sambūvis, tai neišven
giamai Tarybų Sąjungos 
tautos, jų tarpe ir Lietuva, 
Ameriką pasivys visose 
gyvenimo srityse. O kai 
pasivys, nesunku bus pra-

Tuo yra įsitikinę ir
Aš sta-

I siems namams statyti, visą i 
: kitą statybą, ne taip reika-' 
lingą, paliekant į šalį.

N. Chruščiovas apie tai 
’r pabrėžė: 

per šį septynmetį turės bū
ti išspręstas gyvenamųjų 
namų statybos klausima 
kiekviena šeima privalo tu-i lenkti, 
rėti nemažiau trijų kamba-: Lietuvos žmonės, 
rių modernišką butą. Yraičiau daugeliui tą klausimą, 

Pas mus automobilių ga-į tarybiniuose miestuose šei- ■ ir jie man šitaip atsakė: 
’ i brukte bruka mų, dar ankštai gyvenan-i ■ T lz~ g’- ~

žmones
bet gi t
norėtų ’ taipgi kalbėjo ii

—Jums nėra lengva su-dar ankštai gyvenan-i 
čių. Tai nėra jokia paslap- i prasti, — teigė jie, J • T i

daryti, bet čia kitas reika
las: jos padeda mums, o 
mes, kiek begalėdami, pa
dedame ir joms, o jei daug 
nepadedame dabar, padėsi
me kada nors vėliau.

Man vienas žymus Lietu
vos veikėjas pasakojo tokį 
dalyką:

—Tuojau po karo pas 
, gal žinote, stokavo 

maisto, stokavo duonos, 
bulvių, mėsos, pieno. Bu
vo ir tokių, kurie manė, 
kad mes niekad negalėsi- 

į me pilna burna valgyti. 
Veikė pas mus maisto ra
cionalizacija—kortelės. Be 
jų negalėjai duonos kepa- 

! lėlio nusipirkti. Praėjus 
kuriam laikui, spauda pa
skelbia: maisto kortelės ne
reikalingos. Aš užeinu į 
duonos parduotuvę, senu

viskas per trumpą laiką; įpročiu rodau kortelę. Man 
____, ____ , _ pas mus pasikeitė j gerąją atsako, ji nereikalinga. Aa, 

pirkti mašiną, bet neleng- tarybinių miestų, miestelių pusę. Atstatėme ir sumo- jei taip, tai aš .sakau: duo-
ir kaimų buvo išdeginti, iš- dominome sugriautus mies- kite man du kepalus. Gal-

Tą patį galima sakyti ir griauti, į kalnus pelenų ir tus, keleriopai išplėtėme voju, gal gi dar gali būti

Atsiminkime, daugybe

keleriopai

grindė stovi darbas ir 
mokslas, kiekvienas galvo
jąs žmogus sutinka, kad 
tarybinės tautos visose gy
venimo srityse Ameriką 
pasivys.

Kaip greit tai bus? Už 
septynerių metų? Už de
šimties metų? Trumpiau 
ar ilgiau? Priklausys nuo 
visos eilės dalyku. Svar
biausia nuo tarptautinės 
situacijos, — jei bus taikus 
tarptautinis sambūvis, jei 
nereikės bilijonų rublių iš
leisti ginklavimuisi, jei vis 
daugiau ir daugiau žmo
gaus jėgų bus Įtraukta į 
kūrybinį, taikų darbą.

Dėl to šiuo metu TSRS 
vyriausybė, kaip žinoma., ir 
darbuojasi už tai, kad visos 
šalys nusiginkluotų, kad 
visos tautos galėtų savo 
darbo vaisius sunaudoti sa
vo gyvenimui gerinti, 
rybinės tautos karo nenori; 
jos nori taikos, taikos ir 
dar kartą taikos!

dabartines subtropikų jū-

KIEK KARTŲ LIETUVA BUVO 
UŽLIEJUSIOS JŪROS

ras.
Silūro pabaigoje visą Lie

tuvos teritoriją aprėpusi 
sausuma išsilaikė sekančio 
periodo, devono, pradžioje.

Į šį klausimą atsako ge
ologinis metraštis, užrašy
tas įvairių uolienų sluoks
niuose, kurie per milijonus 
metų susiklojo mūsų res
publikos žemės gelmėse.

Iš uolienų sudėties ir jo
se randamos gyvūnijos bei 
augalijos liekanų pobūdžio 
sprendžiama, kokioje aplin
koje sluoksniai klostėsi — 
jūrose ar žemyne, jūrų gi
lumoje ar pakraštyje, eže
ruose ar upėse.

Klintys, mergeliai, krei
da ir kitos uolienos, kurio
se gausu jūrinės kitados 
gyvenusios gyvūnijos fosi
linių liekanų, susiklostė jū
rose. Gipsai, a n h i d ritai, 
druskos susiklostė lagūni- 
nio tipo baseinuose, -esant 
karštam sausam klimatui. 
Dar kitos susiklojo sausu
mos sąlygose. Tai upių ir 
ežerų nuogulos — smėliai 
ir moliai su gėlųjų vande
nų žuvų liekanomis.

Uolienų sluoksniai ir juo
se randamos gyvūnijoūs bei 
augalijos liekanos rodo, kad 
Lietuvos teritorijoje geolo
ginėje praeityje sausuma 
su jūra ne kartą keitėsi vie
tomis. To priežastis — vi
dinių Žemės jėgų sukelti že
mės plutos judesiai.

Norint sužinoti, kokios 
paleo geografinės sąlygos 
vyravo mūsų respublikos 
teritorijoje atskirų geologi- 

’//nių periodų metu, reikia 
/ nusileisti į kelių, keliolikos 

ar keliasdešimt šimtų met
rų gylį ir pradėti kelio
nę per milijonus metų tru
kusias geologines eras.

Ankstyvasis Žemės for
mavimosi etapas — archa
inė ir proterozoinė eros. A- 
bi kartu jos dar vadinamos 
prekambru. Šios eros tru
ko maždaug pusantro iki 
dviejų bilijonų metų. Ki
toms eroms —- paleozojui, 
mezozojui ir kainozojui — 
kartu paėmus, tenka tik 
apie pusę iki 6 dešimtada
lių bilijono metų. Taigi 
prekambro laikotarpis su
daro 75 iki 80% visos že
mės plutos geologinės isto
rijos.

Prekambro laikų uolie- 
n o s — granitai, gneisai, 
migmatitai, diabazai, ult- 
rabazitai ir kt. — Lietuvo
je arčiausia žemės pavir
šiaus aptinkamos pietry
čiuose (Druskin inkuose 
308 m. gylyje). Vakarų ir 
šiaurės vakarų kryptimis 
jos neria gilyn /Šiauliuose 
jau apie 1500-1600 metrų 
gylyje).

Prekambro uolienos la
bai pakitusios ir jas den
gia vėlesnių geologinių erų- 
sluoksniai, todėl ir jas pa
žinti sunkiau.

Ant kristalinių prekamb
ro uolienų klojasi paleozo- 
inės, mezozoinės ir kaino- 
zoinės eros nuosėdinių uo
lienų sluoksniai. Prekamb
ro uolienos joms sudaro 
kristalinį pamatą, kuris ap
ima visą Žemės rutulį. Tuo 
tarpu vėlesnieji sluoksniai 
aptinkami tik atskiruose 
plotuose.

Pirmojo paleozoinės eros 
periodo, kambro, metu be
veik visa Lietuvos teritori

ja milijonus metų buvo jū
ros dugnu. Kambro perio
do jūra buvo negili ir ne
turtinga gyvūnijos. Joje 
gyveno dumblių ir kirminų 
atstovai, kurių liekanos 
rastos to laikotarpio nuosė
dose. Jūros pakraščiuose 
kaupėsi smėliai, vėliau vir
tę smiltainiais, o dabar pa
siekiami tik gręžiniuose.

Baigiantis kambrui, piet
rytinė Lietuvos dalis pra
dėjo kilti. Jūra iš čia pa
sitraukė, jos vi-etoje įsivy
ravo sausuma. Viršutinė 
kambro jūroje susiklosčiu
sių nuosėdų dalis buvo nu
ardyta ir gamtoje veikian
čių procesų perklostyta ki
tur.

Sekančio, ordoviko, perio
do pradžioje, žemės plutai 
pradėjus grimzti, jūra vėl 
pamažu užliejo visą Lietu
vą. Vėliau ji pasitraukė. 
Tačiau paskui ji vėl užliejo 
visą Lietuvą, išsilaikydama 
iki ordoviko pabaigos.

Pereinant iš ordoviko į 
silūrą, jūros dugnas pradė
jo kilti, priversdamas jūros 
vandenis trauktis. Tačiau 
netrukus užėjęs jūros ant
plūdis susigrąžino praras
tuosius plotus. Antrojoje 
silūro periodo pusėje Piet
ryčių Lietuva pakilo, išsi
laisvindama iš jūros vande
nų, kurie dar viešpatavo 
šiaurės vakaruose.

Ordoviko ir silūro perio
do jūrose klostėsi karbona
tinės nuosėdos, kuriose išli
ko tuomet vyravusios gy
vūnijos likučiai. Šių geolo
ginių periodų jūra priminė

j Vėliau prasidėjo jūros ant- 
; plūdis. Lietuvos teritorijo- 
i je egzistavusiose lagūnose 
i susiklojo dolomitai, merge
liai, moliai ir gipsai. De
vono periodo pabaigoje jū
ros kranto linija nuolat 
stumdėsi.

Devono nuosėdos Lietuvo- 
' je plačiai paplitusios. De
vono sluoksnių atodangos 
žinomos visoje Šiaurės Lie- 

I tuvoje — Mūšos, Nemunė
lio, Lėvens, Šventosios ir 
kitų upių krantuose.

Devono periodui baigian
tis, Lietuvos teritorija ėmė 
smarkiai kilti. Žemės plu
ta kilo per visą sekantį kar
bono periodą ir net permo 

i pradžioje. Sausumos sąly
gomis veikę gamtiniai pro
cesai naikino anksčiau su
siklojusių uolienų sluoks
nius. Karbono periodo 
sluoksnių respublikoje nėra 
rasta. Jei jie ir susiklojo, 
tai, matyt, vėliau buvo su
naikinti, perklostyti vėles
nių geologinių periodų me
tu.

Po ilgai trukusio sausu
mos režimo, žemės plutai 
grimztant, į Pietų ir Vaka
rų Lietuvą įsiveržė vadina
mosios cechšteininės jūros 
vandenys, užpildę visas 
daubas ir nelygumus. At
skiros aukštumos šioje jū
roje kyšojo kaip salos.

Šiaurinėje Lietuvos daly
je permo metu bangavo at
vira jūra, suklojusi dolomi
tus ir klintis, o pietinėje 
Lietuvos dalyje tyvuliavo 
lagūnos ir ežerai, kuriuose 
susiformavo gipsingų mo-

i lių bei anhidritų sluoksniai. 
! Sprendžiant iš permo uolie
nų sluoksnių, cechšteinine 
jūra iš Lietuvos traukėsi 
pamažu. Į šiaurę nuo Pa- 
langos-Raseinių linijos dar 
ilgą laiką viešpatavo jūra, 
o į pietus — lagūnos ir 
ežerai. Pietinėje dalyje 
karštame ir sausame dyku
miniame klimate’ iš greit 
°.šl uojančio vandens nusės- 
davo gipsai, anhidritai, val
gomoji druska, molio mine
ralai ir geležies hidroksi- 
dai, nudažiusieji nuosėdas 
ruda spalva.

Panašios sąlygos išliko ir 
per triasą — pirmąjį mezo
zoinės eros periodą. Jo pra
džioje Lietuvoje vyravo 
p u s d ykumių klimatas su 
besikaitaliojančiais karšto 
sauso ir šilto drėgnesnio 
klimato laikotarpiais. Liū
čių metu susidarydavo lai
kini ežerai. Jiems išdžiū
vus, likdavo takyrai.

Triaso viduryje ir pabai
goje Li-etuvos teritorija bu
vo aukštai iškelta. Susiklo
jusios uolienos buvo spar
čiai ardomos. Vakaruose 
yra išlikę tik organinės me
džiagos turtingi triaso pa
baigos gėlųjų vandenų mo
liai.

Jūros periodo pradžioje 
Lietuvoje išsilaikė sausu
ma. Vėliau į Lietuvą įsi
veržė jūra. Tačiau jūra ne
ilgai viešpatavo. Jūros pe
riodo pabaigoje jūrų van
denys vėl užplūdo. Klima
tas buvo šiltas ir drėgnas.

Kreidos periodo pradžio
je Lietuvoje laikėsi sausu
ma, o žemės pluta tebekilo. 
Kreidos pabaigoje galingai 
užplūdo jūra. Greit slink
dama į priekį, ji apsėmė vi
są Lietuvos teritoriją. Ke
lių šimtų metrų gylio jūro
je susiklojo 200-300 metrų

storumo smėliu ir baltos 
kreidos sluoksniai. Kreidos 
periodui baigiantis, jūra 
nuolat seklėje ir keitė sa
vo padėtį. Jūros plotai 
smarkiai sumažėjo, nes že
mės paviršius kilo. Ilgiau
siai kreidos jūra priešinosi 
sausumai pietvakar i n ė j e 
Lietuvos dalyj-e.

Mezozoinė era baigėsi. 
Prasidėjo kainozojus. Pale
ogeno periode Lietuvos te
ritorija nežymiai kilo. Kli- 

i matas keitėsi. Jūrai seklė- 
jant, atsirado gausybė eže
rėliu.

Neogeno periode Lietuvos 
paviršius kilo greičiau, pri
versdamas jūrą glutinai 
pasitraukti . Gėlo vandens 
baseinuose kaupėsi švarūs, 
kvarciniai smėliai.

Kvartero periode iš Skan
dinavijos šliaužę kontinen
tiniai ledynai išrausė anks- 

Įtyvesnių periodų uolienų 
sluoksnius. Jie paliko mo
reninių priemolių, tarple
dynmečių upių ir ežerų 
nuosėdas, kurios dengia vi
są Lietuvos teritoriją ir su 
kuriomis mes susiduriame 
kasdien.

Praeities jūrų vandenys 
suklojo tas naudingas mi
neralines žaliavas, kurias 
dabar išgauname iš žemės 
gelmių. Uolienos formuo
jasi ir šiandien dabartinėse 
jūrose, upėse ir ežeruose, 
tik žmogaus amžius, palygi
nus su žemės geologine isto
rija, labai trumpas, ir nuo
sėdų kaupimosi procesas 
yra toks nežymus, kad jį 
sunku pastebėti.

Žemės pluta ir dabar ju
da, tik šie judesiai yra to
kie lėti, kad jų rezultatams 
pastebėti reikalingi milijo
nai metų.

3 pusi. Laisvi (liberty). An1

bus užbaigta, aš negaliu 
pasakyti. Herkuliškas dar
bas. Bet jis mūs nebaido. 
Tik lai būva taika! Mes 
einame prie to, kad mieste 
kiekviena šeima turėtų pil-, 
nai modernišką, gerą butą, 
ir einame prie to, kad kai
me kiekvienas kolūkietis 
turėtų taip pat gerą butą 
su televizorium, su radiju, 
kad jis gyventų pilnai kul
tūrišką gyvenimą.

—Vadinasi, jūs ne juo
kais ryžtatės JAV pasivyti 
ir pralenkti?..

—Taip, ne juokais,—bu
vo atsakymas. — Ir mes tai 
padarysime. Kai už keleto 
metų ir vėl pas mus atvyk
site, stebėsitės ta permai
na, kokią rasite, ypatingai 
Lietuvos kaime . . .

Rojus Mizara

Žolės užauga 100 
pėdy aukščio

Moksliniai ir maisto ja- 
! vai priskaitomi prie žolių, 
nes visi žemės augmenys, 
kurie neturi medienos, tai 

; žolės.
Bendrai pasaulyje yra 

žinoma apie 4,500 įvairių 
rūšių žolių. Vien Jungtinė
se Valstijose jų auga virš 
1,500.

Aukščiausia, tai bambu
ko žolė (bamboo). Jos irgi 
yra kelių rūšių. Šiltame ir 
drėgname ore bambuko 
stiebeliai išauga virš 100 
pėdų aukščio.

Jaunus bambukus valgo,, 
kaip asparagus, o jiems 
suaugus, valgo jų žiedus ir - 
kitas medžiagas. Bambuko 
stiebas labai tvirtas. Iš jo 
gamina daug reikalingų dą- ' J; 
lykų.___________________ •
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J. D. SLIEKAS (3)

Iš Pittsburgh© lietuvių gyvenimo
(Iš mano atsiminimų)

(Tąsa)
“Kaip tai sugadino?’’ klausiu. Ji at

kišo man paveikslą. Tiesa, abu smil
kiniai nubrūžinti, apmozoti, matomai, 
ji bandė kuo nors nutrinti ragus. “Tai 
jau čia Adomėlio darbas,” pasakė ji.

Kita teta skundėsi, kad kas nors prieš 
Kalėdas, kada ji pasidarė Betlėjaus stai- 
nelę ir paguldė Jezusėlį, ant rytojaus 
rado gulinčią katę, vietoj Jezusėlio. Na, 
ką gi padarysi, mat, visokio svieto yra.
PRISIRAŠIAU PRIE LSS 6 KUOPOS

gas ir su teatro praktikomis, pykstame, 
baramės, bet savo padėties negalime pa
keisti. Vargais negalais įsirašome į 
APLA 7-tos kuopos klubą, ant Forbes 
St. Čia irgi mažai geriau, bet visgi nors 
vietos daugiau. Neilgai mes ta vieta 
dižaugėmės. Nežinau, dėl kokios prie
žasties, turėjome ir iš čia išeiti. LMD 
seną namą griauna, statys naują, bet il
gai reikės laukti, iki pastatys, mat, rei
kia nukasti daug kalno, o kai pastatys, 
veltui juk mums svetainės neduos...

Susirandame ant Soho St. tuščią krau
tuvėlę. Tai tik gerokas kambarys, bet 
visgi geriau negu Katkaus sklepelyje. 
Vargstame čia. Mūsų kuopos—LDLD 
ir LSS—gerokai išaugo nariais, o pas 
Baltrušaičius sumažėjo vieta. Jos irgi 
pradėjo prašyti čia vietos susirinki
mams laikyti. Priimame, kaipgi, juk 
tie patys žmonės...

Čia laikome kuopų susirinkimus, kon
ferencijas, čia choro praktikos, ir taip 
be galo.

LDS GALI JUS APRŪPINTI 
GERA APDRAUDA IK PAŠAIPA
Jūs gerai žinote, kad dabartiniu laiku ne tik naudinga, bet ir labai 

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

Darbininkų Susivienijimą.
LDS išduoda narystės paliudijimus ant sekamų paprastos apdrąudos 

(whole life) sumų: $150, $300, $500, $1,000 ir $2,0Q0. (Ant $2,000 sumoę 
priimami asmenys tik iki 50 metų amžiaus.)

Seniai žinojau, kad čia — pas brolius 
Baltrušaičius — laiko susirinkimus LSS 
6-ta kuopa. Sykį d. Baltrušaitis net 
kalbino prisirašyti. Žadėjau, bet... Vis 
kažkaip neprisirengiau. O žinojau, kad 
man irgi ten vieta. Kada įėjau į “Dil
gėlių” spaustuvę, čia radau: J. Baltru
šaitį, F. Rodgers-Radzevičių, J. Semsį, 
P. Maisiejų ir J. Strazdą. Kitų nebe
atsimenu. Jie mane pasitiko šiltai, drau
giškai.

Prasidėjus susirinkimui ir atlikus ki
tus reikalus, jie ėmė diskusuoti apie 
žmogaus išsivystymą iš žemesnių gy
vūnų. Patiko man tos jų diskusijos, 
girdint pirmu sykiu mano gyvenime kal
bant apie tokius dalykus. Taip pat pa
stebėjau, kad čia Baltrušaitis yra vy
riausias, nes jis visiems ir visur pastebi, 
pataiso kai ką ir tt.

Išėjęs lauk jaučiausi kažkaip lengvai, 
smagiai, rodos, lyg kas tokio būtų nuo 
krūtinės nuslinkę, nes, mat, jaučiau, kad 
atlikau gerą darbą, kaip darbo žmogus, 
įstodamas į darbo žmonių partiją...

TVERIASI CHORAS
Vieną vakarą, kaip paprastai būdavo, 

susitikome trys vyrukai ant 5th Avė. 
ir kampo Moltrie St. ir šnekučiuojamės. 
Ateina ir ketvirtas, mums nepažįstamas. 
Rankoje jis nešasi mažą portfeliuką, at
rodė kaip koks agentėlis. Plaukai jam 
pasipūtę, veidas biskį pečiuotas, viduti
nio ūgio. Nieko nelaukdamas ir persi- 
stato: “Aš esu M. K. Bolys, iš Law
rence, Mass. Aš atsidarau biznį prie
šais kooperacijos storą. Didinu, mažinu 
ir gražinu paveikslus. Bet apie tai vė
liau, o dabar aš noriu suorganizuoti 
chorą.”

Mes visi tylime. Tuojau jis pradėjo 
kalbinti paskirai, po vieną. Kada priėjo 
prie manęs, sakau, kad aš negražus, o 
prie choro reikia gražių.

—Va-a-a, kad apsakė, jeigu tu negra
žus, tai kaip su manimi?—pastatė klau
simą jis.

Dar kiek pasikalbėję, susitarėme susi
rinkti į Jono Katkaus krautuvėlę, 2206 
Forbes St.

Atėjus sutartai dienai susirinkome 
pas Katkų apie 15 vyrukų ir 4 mote
rys, rodos, tai buvo: B. Paulėkiūtė, P. 
Navalinskaitė, Bolienė ir Navalinskienė.

Nuėjome į rūsį (skiepą) — tokį ma
žytį, senovišką, pelėsiais atsiduodantį. 
Ilgai kalbėjome, ginčijomės dėl chorui 
vardo—Laisvės ar Aido? Aidas gavo 
daugiau gaisų, ir liko Aido choras.

Dabar, kas jį mokys? Kas tai pasiūlo 
Bolį, tas nesutinka, bet nėra kito tinka
mo asmens. A. Slaseriūnas siūlo kokį 
ten barberį iš Philadelphijos—J. Žiūro
ną. Po apkalbėjimo nutariame įgalioti 
Slaseriūną susisiekti su Žiūronu ir se
kantį susirinkimą raportuoti.

Sekančiame susirinkime Slaseriūnas 
raportuoja, kad Žiūronas sutinka tuojau 
atvažiuoti ir mokyti chorą. Gerai, bet 
kur gausime pinigų mokytojui mokėti 
ir kitiems reikalams? Bolys pasiūlo iš
rinkti komisiją suradimui kokio teatri
nio veikaliuko, pridedant dar ko, ir su* 
rengti parengimą. KonTisija išrinkta. 
Ne po ilgo atvažiavo ir choro mokyto
jas Žiūronas, — toks jaunas, čiūpnutis, 
mergiško veidelio vyrukas, plaukai gel- 
tpni, su keliais karštomis replėmis 
įspaustais kvoldais—tikra lėliukė.

Veikalo suradimo komisija paėmė 
vėikaliuką “Kerštinga meilė.” Tuojau 
pradedame choro ir veikalo pamokas, 
susirenkame į tą patį mažytį sklepuką, 
mažai oro, vos sutelpam. Taip pat var-
—--------- ---------------- -

Vėl Bolys. Jis rekomenduoja pasta
tyti didelį veikalą “Du Broliu.” Reikia 
daug aktorių, keleto gerų aktorių. Ei
na ilgos kalbos, net bariamės, o Bolys 
neatleidžia ir tiek. Jis siūlo , visą rei
kalą pavesti jam—jis surinks aktorius 
ir viską kitą. Pavedam jam. Jis mus 
visus apkrauna nepakeliamu darbu—net 
po dvi roles kai kuriems, pavyzdžiui, 
man jis užkrauna tėvo rolę Lietuvoje 
ir teisėjo rolę Amerikoje. Aš protestuo
ju, sakau: “Niekad nesu vaidinęs, ką 
aš darysiu?! O jis sako: “Tik daryk, 
ką aš liepsiu, o aš už viską atsakysiu. 
Kas gi darys, jeigu mes patys nedarysi
me?” Ką gi, jis teisus, kas gi darys?.. 
Apsiėmiau.

Kamavo - muštravo jis čia mus il
gai po tą mažą kambarį, per visą va
sarą, kad, atvėsus orui, būtume pasi
rengę veikalą pastatyti. Žymesnes roles 
turėjo šie: Zenono rolę—Bolys, Rapolo 
—J. Žiūronas, tėvo ir teisėjo J. D. Slie
kas, prokuroro—J. R. Udženskas, Dže- 
kio—M. Baltušnikas, Dindos—A. Nava
linskas, fabrikanto—J. Abraitis, jo duk
ters—B. Paulėkiūtė, Jono (vyriausio 
burdingieriaus) — Ig. Rasinskas, ir 
gaspadinės — P. Navalinskaitė. Kitų 
nebeatsimenu.

Veikalą pastatėme labai gražiai piet
rytinėje miesto dalyje, vokiečių salėje 
Turner Hall. Publikos buvo labai daug 
ir veikalas visiems labai patiko. Tai bu
vo pirmas toks didelis ir gražus veika
las, pastatytas Pittsburgho lietuvių isto
rijoje. šį veikalą pastačius choras gavo 
daug ūpo ir išėjo iš skolų.

Su suorganizavimu choro mes taip 
apsikrovėme darbu, kad vieno koncerto, 
baliaus ar teatro nespėjome užbaigti, 
jau rengiamės prie kito, mat, jeigu su
stosime, “lįsime į skylę,” kaip mes tada 
sakydavome, o jeigu taip, tai kas gi be
dirbs LDLD 33-čioj arba LSS 6-toj kuo
poj? Baltrušaitis jau daro kai kuriems 
priekaištus, girdi: “Visi užimti chore, 
o kas gi dirbs LDLD 33-čioj ir LSS 6- 
toj kuopoj? O čia gi—viso mūsų veiki
mo pamatas”...

RUSIJOJE REVOLIUCIJA
Kyla Rusijoje revoliucija, nuverčia 

caro valdžią, visų ūpas neapsakomai pa
kyla, LSS 6-ta kuopa nutaria steigti mo
kyklėlę, Baltrušaitis mokys mus socializ- 
mo-komunizmo. Mokyklėlė prasideda 10 
vai. ryto sekmadieniais, po 12-tos kai 
kurios kuopos susirinkimas ar konferen
cija, vakare choro pampkos ar teatro 
praktika. Paprastais vakarais visi už
imti visokių komisijų bei komitetų posė
džiais, neužtenką tam viskam vakąrų, ' 
tik pamiegoti belieka ląikp. Nebepaiso- 
me, koks darbas ir kiek pioka, bile tik 
nereikia dirbti vakarais ir sekmadie
niais, mat, reikia studijuoti sopializmą- 
komunizmą.

Laikraščius skaitome važiuodami į 
darbą ir atgal, nebera laiko kitaip. Rem 
giame prakalbas Bimbai, Prūseikai, 
Andruliui, Stilsonui, Baltrušaičiui jr ki
tiems, .tik bėda, kad nėra svetainės ant 
vietos, 'LMD namas tik pamatuose, lau
kiame, kad greičiau užbaigtų, tada tai 
mums būtų gerai!

(Bus dąugiau)

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

dos; $1,29 už $1,000; $2.36 už $2,000.
40 metų amžiaus reikia mokėti tik $1.28 į menesį už $500; $2.34 už 

$1,000; $4.46 už $2,000.
60 metų amžiaus reikia mokėti tik $1.83 į mėnesį už $300; $2.90 už 

$500; $5.58 už $1.000.

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

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

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

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

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

Jie tokią apdraudą gali gauti įsirašydami į LDS. Jūs galite įsirašyti 
ant $2,000 sumos (jeigu dar neturite virš 5.0 metų amžiaus). Per 20 metų 
jūs būsite apsidraudę $2,000 sumoje. Gal per tą laiką jums ir bus reikalin
giausia tokioje sumoje apdrauda. Bet už 20 metų—jūs galite nebemokėti 
jokių duoklių, ir turėsite apdraudą virš $1,000 sumpje. Čia jums išeis ge
riau, negu kad jūs įsirašytumėte iš pat pradžios ant taip vadinamos per 
20 metų išmokamos (20 year payment life) apdraudos $1,000 sumoje.

Jauniėms Naudinga 20 Metų “Endowment’’ Apdrauda
(ĮŪą. ^Įitę.,ąpsį^ąiį^tį..ir mctųf, ‘‘«ndow)neBV’’. ap4W<los. .-T*

apdrauda ypatingai naudinga jauniems žmonėms, Tai pipigų taupymo ap- 
drauda.

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

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

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

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

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

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

žiaus.

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

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

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

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

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

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

draudos,
Įrašant 5 metų amžiaus vaiką ant tokios apdrąudos reiktų viso (per 

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

Del įsirašymo j LDS ąr del įrašy mo savo vaikų anūkų galite kirp
tis prie LDS kuopos savo miestę ąrhą sekamo adlWU

Lietuviu Darbiniuky Susivienijimas
104-4)7 102nd Street, Ozone Fork 17, New York

4 p. ^Laisvė (Liberty)—Antr., baland. (April) 26, 1960

Plymouth, Pa.
Plymouthiečiai į bingham- 

toniečių parengimą
Pastebėję “Laisvėje”, kad 

Binghamton, N. Y., bal. 9 d. 
yra rengiamas iš Lietuvos 
paveikslų parodymas, ku
riuos rodys D r. J. Stanislo- 
vaitis iš Connecticut valsti
jos, Žilinskai, Krutulienė ir 
Globičienė nuvykome pa
matyti Lietuvą, jos vaizdus 
ir dabartinį žmonių gyveni
mą.

Nuo Plymoutho iki Bing- 
hamtono, su virš 80 mylių, 
nuvykome į dvi valandas. 
Kadangi buvo dar anksti, 
tai sustojome pas P. Jasi- 
lionienę. Draugė Jasilionie- 
nė ką tai gamino minėtam 
parengimui.

Su d. Jasilioniene į sve
tainę nuvykome 6:30 vai. 
vakare. Svetainėje jau ra
dome iš Pittstono Rauda
vęs ir būrelį, rodos, apie 
dešimtį, serantoniečių, kelis 
vietinius ir Stanislovaičius,- 
kurie prisirengdinėjo pa
veikslų parodymui.

Stanislovaičiai pra ė j u- 
siais metais su pirmąja tu
ristų grupe aplankė Lietu
vą, kur nutraukė labai daug 
visokių vaizdų. Paveikslai 
spalvoti, reikia pasakyti, la
bai gražūs. Aš nė nema
niau, kad Lietuvoj tokių 
puikių vaizdų yra, nes aš 
žinojau apie jos grožį tik iš 
spaudoje aprašymų ir ap
dainavimų.

Lietuvos paveikslų paro
dymas labai pasekmingas 
buvo, o pasekmingas todėl, 
kad Stanisiovaitienė kiek
vieną vaizdą gražiai apibū
dino, paaiškino vietą ir jo 
reikšmę taip, kad, rodos, 
matai Lietuvos žemėlapį 
bei jos puikią geografiją. ' J

Didelis kreditas priklaur^ j 
so abiem Stanislovaičiams, 
kad jie, kaipo amerikonąi, 
čia užaugę, išsimokslinę ir 
aukšto rango profesijona- 
lai, kurie pilnai ir gražiai 
apsirūpinę gyvenimu, vie- [' 
pok nepamiršta, prisimena 
ir savo tėvų gimtinę Lietu
vą.

Taip pat Stanislovaičiai 
nesigėaina savo tėvų pri
gimtos kalbos, jie gerbia 
savo tėvų lietuvišką kalbą, 
ja didžiuojasi.

Binghomtoniečiams pri
klauso didelis kreditas už 
surengimą parodymo tų pa
veikslų. Pats parengimas, 
man atrodė, irgi pasekmin
gas, nes publikos buvo pil
na svetainė. Įžanga paveks- 
lams pamatyti buvo $1 ir 
vakarienė $1. Vakarienė 
buvo labai gera, o dar ir 
alaus įsigerti užteko.

Šio vakaro rengėjai ir 
darbuoto j ai buvo: Nava
linskienė, — pirmininkė,. a 
Jasilioniepė, Wellus, Kaz
lauskienė, Strolienė, Vaice
kauskienė, že m a i t i e n ė, 
Strolis, Klimas ir kiti drau
gai, bet jų pavardžių nesu
žinojau— atleiskite man už 
tai.

Puikią nakvynę turėjome 
pas Jasilięnienę, kuri mus 
viskuo svetingai ir draugiš
kai aprūpino. Tariame šir
dingą ačiū jai už tąi! Ant 
rytojaus, rodos, apie 2 • y. 
popiet, draugai Stanislovąį- 
čiai, grįždami namo, dar su
stojo pas Jasilionienę, kur 
turėjome progą asmenišką! 
pasikalbėti. Jie mums daug 
įdomių dalykų papasakojo 
apie Lietuvą ir abeįpąi 
apie visuomeninius reika
lus. Po naudingų pokalbių, 
draugiškai atsisveikinę, ią-į* 
važiavome kas sau į naiųųsJ\

V. Žilinskas

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai



>

Priežastys, del kurių imigrantai • 
l . nesistengia tapti piliečiais

K Amerikos pilietybės įsi
gijimas yra daugumos į

Lawrence, Mass.
Balandžio 9 d. ir mūsų 

1 miesto lietuviai pamatė f ii-
amžiaus ir išgyveno JAV mus iš Lietuvos. Juos rodė 
mažiausiai 20 metų.

Kita grupė, galinčių gan- abu iš New Yorko. 
ti pilietybę, nepaduoda pra
šymų del to, Kad bijo būti 
deportuotais, dėl kokių

' nors neaiškumų jų emigra-

terų siekiu, ir jis yra leng
vai beveik kiekvienam pa
siekiamas.

Mes tačiau žinome, kad. .. . • ..
dėl įvairių priežasčių nema-! eijos vizose. Gal but jie ne- 
žas imigrantų skaičius ne

sidaryti piliečiais 
pusė iš apskaičiuoto 3 mili-, 
jonų imigrantų skačiaus, | 
kurie savo adresus pranešė > 
valdžiai sausio menesi, jau' 
išgyveno Amerikoje ucika-’ 
lingus pilietybei penkis me-į

metu imi- 
i gracijos įstatymas panaiki- 
' no deportaciją visų tų, ku
rie yra JAV piliečių ar 
nuolat gyvenančių asmenų 
vyrais ar žmonomis, tėvais 
ar vaikais. Įstatymas 
į) a t atleidžia neteisingai 
duotas žinias apie tautybę 
ir gimimo vietą tiems žmo
nėms, kurie atvyko į Ame-

Jonas Grybas ird<.''briedis/

tiaukoje pakalbėjo Jonas 
Gasiūnas, kuris pereitais 
metais su pirmąją turistų 
grupe lankėsi Lietuvoje.

Susirinkusiems buvo žin
geidi! matyti naują Lietu
vos žmonių gyvenimą, o 
Gasiūnas dar daugiau jį 
paryškino. Jis kalbėjo apie 
Lietuvos didelius pasieki- 

i mus industrijoje, kultūrojetail) AXVIXVVVXWJVZ

1 . . | ir kitose gyvenimo šakose.

Liet. P. Klubas turėjo 
specialį susirinkimą, nes 
reikėjo išrinkti naują gas-

mų pilietvbei gauti.
Tai, žinoma, m

11 ka*P° pabėgėliai taip paCĮOriu. Dabartinis R. Mi- 
11915 m. gruodžio men. ir f , • rln .

, ,.Jiu ar moraliniu atžvilgiu,1ar

be

>1 1954 m. lapkričio men.
Iš viso šio yra daroma se- 

’. k a n t i išvada: nugalėjus 
’,tam tikras psichologines 

: klintis, kaip stoką iniciaty-

kolaitis turi darbą kitame 
mieste ir turėjo greitai iš
važiuoti. Nauju gaspado- 
riumi. išrinktas 
Linkiu jiems pasisekimo j

beveik visi JAV imigran
tai, kurie išpildo reikalavi- 

, mus, gali pasidaryti Ameri- 
! kos piliečiais.

., , 1 ReikalavimaiDauguma uepnieeių imi. ..• I gauti yra pilnai intenciją tapt! p) leeuus, I .-lluw to
bet nedaru tam reikalingų of
pastangų, l aciati, kaip ty States;> leidinyje> j. 
sti tais, kurie neturi inten- American CoUncil for 
C1J0S pasitiarjti piliečiais. . Xationalities Service, 20 
Kodėl jie į pilietybę žiuriWest wth Su> New Yofk 
skeptisKai ’ Kelios galimy-į 
bės gali padėti išaiškinti jų| 
inditercnciją ar stoką ini
ciatyvos.

Maple Parkas jau atida
rąs. Drgg. Milvidai dirba 
nuo ryto iki vėlaus vakaro. 
Velykų dieną žmonių buvo 

pilietybei1 prisirinkę, kaip į pikniką, 
išaiškinti Tai gerai, kad vyksta tyru j 

> Become oru pakvėpuoti.
United Blogumas tik tiems, ku- i 

rie važiuoja busais. Mat, 
dabar busai dar retai eina, i 
Prašau įsitempti: pirmas į

i 18, N. Y. Ši 128 puslapių ' —
| knygelė, kainuojanti vieną! 
.dolerį, aprašo kiekvieną! 
pilietybės įsigijimo proce-,

Amerikoje gyvenančių imi-! 
grantų nenori pakeisti su-j 
vo krašto pilietybės į nau-l 
ją pilietybę, ypač tie, kurie | 
tikisi sugrįžti į savo kraš
tui. Iš kitos pusės, yra 
•žmonių, kurie 
gyvena jau taip ilgai, kad'

asmeniškas dalykas i 
kia valdžios agentūra 
to jam nepavartos j

busas išeina 9:30 vai. ryto, 
____ • 12:30, o trečias — 
3.30 vai. po pietų. Nuo ge
gužės 30 dienos jie eis nor-i 
maliai — kas valanda.

kančiam pasako,

loje šalia Konstituci-1 
ir Nepriklausomybės^ 

! deklaracijos yra taip pat | 
. i specialus skyrius su 130 

•Tfme111 i klausimų ir atsakymų apie .
T- ’ .j Amerikos istoriją ir val-
jaučiasi kaip Amerikos P1-Gižia. kaino vadovas nilietv-
liečiai. Jie gal niekad ąsmo- i 
ningai ir nepagalvojo apie ! 
skirtumą tarp jautimosi

ėiu ir oficialaus 
mo piliečiu.

ir nebuvimo piliečiu jie ga
li staiga pamatyti tik tada,

bes įsigyjimo egzaminams.
Prašymą pilietybei įsigy

ti paduodantis asmuo, no
rįs gauti asmenišką pagal- 

' bą, turėtų pasitarti su 
'agentūra, kuri užsiima na
tūralizacija. 
Council for

mą jie negali gauti kai ku
rių darbų liceneijuotose 
vietose ir profesijose, arba 
kai jie nustoja darbo ir ne
būdami piliečiais negali kai 
kuriose valstijose gauti vie
šų įstaigų pagalbos.

O kaipgi su tais asmeni
mis, kurie faktinai tikrai 
nori pasidaryti piliečiais, | 
bet dėl to nededa jokių pa
stangų? Į šią grupę įeina

A m e r i c a n 
Nationalities 

apie 39-nias 
tokias agentūras per visą

visi tie asmenys 
įvairių priežasč

“Laisvės” metinis banke
tas įvyks gegužės 29 dieną, 
Maple Parke. Turėsime ir 
filmą, gamintą Lietuvoje, 
tai “Julius Janonis”. Ją pa
rodys. Jonas Grybas1 ir K. 
Briedis. "

'.Lankėtas prasidės 2 vai. 
po pietų, o filmo rodymas 
— 4 valandą. Prašome vie
tinius ir iš toliau atsilan-

LLD 37 kp. ir LDS 125 
k]), susirinkimai įvyks ge-

i Maple Parke. Visus narius 
! prašome dalyvauti.

paprastai yra ! Maple Parko Bendrovės 
Tarptautiniais i narių specialis susirinki- 
(International , mas yra šaukiamas gegu-

agentūros žės 8 d., 2 vai. po pietų. Vi- 
dalyvaukite.

S. Penkauskas!

vadinamos 
Institutais 
Institutes). Šios 
suteikia eksper 
mus dažnai net pilietybės 
ieškančio asmens gimtąja!

PER UPES IR EŽERUS

jaučia, ear Corp, of America jau 
gijimo parduda automobilius, ku- 

, gali plaukti skersai 
įlipęs ir ežerus. Juos paga-

‘ procesas jiems yra per sun-!rįe 
kus. J

, Kai kurie nepiliečiai ma-Įmino Kanadoje. Vienas iš 
no, kad jie visam laikui ju New Yoi 
yra sulaikyti nuo pilietybės I Hudson upę. 
gavimo. Kiti neteisingai yra 1,738 
mano, 
jimo mokestis 
delis. Dar kiti nudelsia pi- kai. 
lietybės įsigijimą dėl neaiš- * 
kios oficialybės baimės. mh

Senesni žmonės ypač 
traukiasi nuo šios minties,' 
kuri jems atrodo per sun
kus dalykas. Tai daugiau
sia taikytina tiems, kurie 
nemoka anglų kalbos. Dau
guma senesnio amžiaus as- i 
menų nežino, kad pagal kai i 
kurias, aplinkybes iš jų ga-i 
Ii būti nereikalaujama ang
lų kalbos mokėjimo piliety-, 

t. bės ąsigyjimui. ši išimtis! 
^’ftečila visus tuos, kurie 1952, i 
^m. gruodžio mėn. 24 d., —! ■ 

' kai Imigracijos ir Tautybės i
Aktas (Immigration and 
Nationality Act) buvo pri- ----

perplaukė 
Automobilis 

Kiti neteisingai' yra 1,738 svarų, kaina 
kad pilietybės įsigi- $3,000. Jie pagaminti pana- 

yra labai di- šiai, kaip amfibijiniai tan-

Gibraltaras. — Ant hol
lar du laivo “Pendrech”, 
13,200 tonų įtalpos, kuris 
gabeno aliejų, įvyko sprogi
mas. Nelaimėje žuvo 3 jū
reiviai. Laivas atvilktas į 
šią prieplauką.

Tokio. — Nuo rugpjūčio 
15 iki rugsėjo 4 d. Japoni
ja turės industrinę parodą 
Maskvoje.

Taipei. — Čiangkaišeki- 
niai paminėjo 893 metųčin- 
gis - Chano gimtadienį

PRISIMINIMAS

STASYS PAULAUSKAS
Balandžio 24 dieną sukako 20 metų, kai mirė 

mano mylimas vyras ir geras tėvas. 
Mes tavęs niekad nepamiršime.

AMILIJA, žmona 
STELLA, duktė 

KAZYS, sūnus

—Worcester, Mass.

■ a i i. ■
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Norwood, Mass.
Balandžio 9 d. mes turė

jome apleisti Norwooda, 
kuriame taip ilgai gyveno
me;' Taip jau susiklojo kai 
kurios gyvenimo sąlygos. 
Dabar mes gyvename 
Stoughtone.

Mūsų geros draugės, tai 
sužinojusios, tuojau suruo
šė išleistuves, kurios įvyko 
balandžio 8 d., L. B. Klubo 
svetainėje, 13 St. George 
Avė-

Susirinko mūsų geriausi 
draugai, draugės ir gimi- 
minės. Reiškiame nuošir
džiausią padėką už suruo
šimą išleistuvių B. Grybie
nei ir S. Budrevičienei-

Tariame širdingą padėką 
visoms ir visiems už su
teiktas dovanas.

Draugės ir draugai! Nors 
mes pasitraukėme iš Nor- 
woodo, bet nuo jūs neatsi- 
skirsime: kada tik pas jus 
įvyks koks nors parengi
mas, tai mes lankysimos, 
jeigu tik mums sveikata ir 
sąlygos leis.

Petras ir Elzbieta 
Kuridiai

Washingtonas. — JAV 
sumokės $75,000,000, tai 
yra vieną trečdalį lėšų už 
200 karo lėktuvų, kuriuos 
pasigamins Japonija.

New Haven, Conn.
Balandžio 17 d. įvyko 

LLD 32 kuopos susirinki
mas. Kuopos reikaluose bu
vo svarstomas Centro Ko
miteto veikimas. Nariai pa
sitenkinę centro veikla, 
ypatingai gerai, kad dažnai 
paragina kuopas.

Buvo svarstyta LLD su
važiavimas, kuris šaukia
mas liepos 3 d., Philadel
phia, Pa. Delegato rinki
mas paliktas sekamam su
sirinkimui, kuris įvyks bir
želio mėnesį.

LLD 32 kuopa nutarė su
rengti Tėvų pagerbimo pa
rengimą. Tai jau bus sep
tintas iš eilės. Visi pirmes
ni parengimai pavyko, o 
šiemet, manome, kad dar 
geriau pavyks, nes bus pa
įvairintas.. Į rengimo gas- 
padorius išrinko B. Medley 
ir J. Kuncą.

| Prašome kitų miestų or
ganizacijas tą dieną ne
rengti savo parengimų, bet 
dalyvauti pas mus.

F. J. Norris, 45 metų am
žiaus vyras, nuteistas už 
vagystę. Pas. jį rado Šv. 
Povilo bažnyčios indą. Sa
koma, kad tas daiktas ver
tas $100. Teisėjas jam da
vė 270 dienų kalėjimo.

šešiolikos metų vaikinas

jau buvo pavogęs 15-ką au
tomobilių. Jis jais tik “pasi- 
važinėdavo”. Teisėjas jį nu
teisė šešiems mėnesiams į 
pataisos namus.

Balandžio 17 d. policinin- 
! kas pąšovė 17-kos metų vai-

111 U K ..

kiną-vagį, kuris bandė pa
bėgti. Vėliau suėmė jo 
sandraugas.

J. S. K.

Ottawa. — Kanada jau 
neparduos Kubai aštuonių 
laivų.

Brockton, Mass.

JOHN POCIUS
Paterson, N. J.

Mirė balandžio 7 d. Gaila laisvo ir draugiško žmo
gaus. Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio pus
broliui ir brolienei William ir Zofija Juodeikiams, 
taipgi giminėms ir draugams.

Rose Stripinis
F. ir K. čereškai
M. Gutauskienė
P. Sinkevičienė
W. Kelley
T. Kaminskienė
G. Stepanauskas

G. Shimaitis
B. Navickiene
M. Potsienė
A. Chestnut
R. Wallant
K. Ustupas

6K17TVK’3 AK H 0PERETĖV S k J Parašė Stasys Šimkus

Stato soenon Aido Choras, vadovaujamas Jono Dirvelio

7 Selonadienį, Gegužės I May, 2-rą VaL Popiet

tfu-
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Jonui Dirvehui.Aido Choras, kuris sūvaidins opc relę, vadovaujant

Jonas I)irvelis
Choro dirigentas

Jortas Sabaliauskas
Jono rolėje

Ona Dirveliene 
Ievutės rolėje

LIETUVIU SVETAINĖJE —29 ENDICOTT STREET
WORCESTER, MASS.

Kviečiame vietos ir apylinkės meno mėgėjus atsilankyti ir pamatyti vaidinant opeietę. Išeivį, 
nes tai labai įspūdingas veikalas. Nepraleiskite progos, nes negi eit kitos tokios susilauksite.



WORCESTER, MASS
PASKUTINIS i 

PAKVIETIMAS
Tai jau šį sekmadienį, 

gegužės 1, 2 vai. popiet, 
įvyksta pastatymas “Išei-i 
vio” 29 Endicott St. salė-, 
je. Jau buvo nemažai ra- į 

syta spaudoje apie šį Ai
do Choro ruošimąsi, moky
tojaujant Jonui Dirveliui, 
kad duoti ką didesnio, įdo-1 
mesnio ir gražaus scenos 
mylėtojams. Kaip mokyto-' 
jas, taip ir choriečiai ne
mažai laiko, energijos, pa- 
sišv e n t i m o ir kantrybės [ 
įdėjo, kad susimokyti (lai-1 
nuoti ir vaidinti šį nemažą i 
muzikalinį veikalą.

Aidiečiai kviečia visus 
kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti. Jūs savo atsilan
kymu nevien patys turėsite 
sau malonaus pasitenkini
mo, o ir įvertinsite cho r ie
čių ir gerbiamo mokytojo, 
pastangas.

Moterys turėjo 
gražią sueigą

Balandžio 21 d. vietos 
Moterų Klubo narės vėl tu
rėjo gražų susirinkimą. Ka-

• ai
diečiai turėjo praktikas,

Mazgelis. Palaidotas ba
landžio 7 d. Šv. Jono kapi
nėse. Paliko liūdesy duk
teris : Rosę—žmoną Stanley 
\. Zaveski, Alginą- —žmo- cĮangį įU0 pat laiku ir
ną Patrick F. Gabriella, ir
Joan ■

' czvnski.
Lietuvos S. ir D. Drau- valdyba savo 

gija pareiškia šeimai nuo- pranešė, kad

— žmoną J. F. Maly- ^aj moterų susirinkimas bu

širdžią užuojautą, o velio
nio pagarbai papuošė kars
tą gėlių vainiku.

Sekamas Draugijos susi
rinkimas įvyks antradienį, 
gegužės 3 d., 7:30 vai. va
kare, 29 Endicott St. Vi
sus narius ir nares prašo-

1 me dalyvauti. Rep.

draugus pakvieskite,
tai vienatinė proga.

Iki pasimotymo gegužės
1 dieną.

OLYMPIA PARKO

Rochester, N. Y.
Dėmesio, dėmesio visiems 
Rochesterio lietuviams!

Gegužės 14 ir 15 dieno
mis bus rodomi filmai iš 

i Lietuvos. Bus spalvoti pa- 
i veikslai su dainomis ir šo

kikiais. Neapsakomai gražūs 
i paveikslai. Niekas nieko 
| kito nerengkite šiomis die- 
i nomis. Visi ir visos atei- 
[kite į Gedemino salę, 575 
, Joseph Ave., gegužės 14 d., 
šeštadienį, 6-tą vai. vakare. 
Nuo šeštos valandos prasi

dės vakarienė, o nuo 7-tos

Svečias kubietis dalyvaus
Gegužės Pirmosios minėjime

Gustavo Mas, 
Darbo Konfederacijos

mažesnis. Klubo i joje Union Square, Niujor- 
raportuose 

visos narės 
jaučiasi gerai, ligonių 
kartu nėra.

Suzanna Kazokaitė 
fonu pranešė, kad 
dirbti, susirinkime 
dalyvauti. Suzanna

vo kiek

šiuo

K u b o s | iki 8 vai. vakaro.
at- Niujorko darbini n kai, 

stovas, šią savaitę atvyks į ruoškitės minėti savo šven- 
Niujorką dalyvauti Gegu- tę!
žės Pirmosios demonstraci-; Beje, girdėjome, kad La

bor ir Peoples Committee 
(Darbo ir Liaudies Komi-

' tele- 
turi 

negali tar 
rūpės- šventę, 

tingai saugo klubietes. Jei-1 
gu kuri tik suserga ar ko-1 
kia nares šeimoje nelaimė 
įvyksta, 
skuba su 
tės labai 
atidumą.

Suzanna tuojau 
simpatija. Klubie- 
įvertina jos tokį

ke.
Su Gustavu Mas atvyks „ 9e.^U’

ir daugiau Kubos organi
zuotų darbininkų atstovų. 
Visi jie kartu su niujorkie
čiais darbininkais

ptautinę darb i n i n

Bemonstrcija įvyks pir- 
I madienį, gegužės 2 d. Pra
sidės 4 vai. popiet ir tęsis nėti!

žės Pirmosios, atžymėjimą 
Niujorke ruošia, gavo iš 
Francūzijos darbo unijų 

minės vac^ovo Erachon įdomų, šil- 
i ‘ | tą pasveikinimą tiems, ku- 

ų! rie dalyvaus demonstracijo- 
| je. Išgirsime.

Lietuviai darbini n k a i, 
ruoškitės savo šventei mi

Puikiausiai pavykęs mūšy

Po miestą pasidairius \ ĮVAIRIOS ŽINIOS 
“ \ Werininkas- .

Jack vėl pasitraukė iš par-! intrigantas Kersten 
eigų, bet jo advokatai sten-j °
giasi panaikinti kaltini-Į Hamm, Vakarų Vokieti- 
mus. ja. — Mirė Felix Kersten,

--------  i buvęs nacių budelio Himm- 
16,000 New Yorko prie-1 lerio pagalbininkas.

plaukos darbininkų buvo j Kersten buvo didelis 
streike per 9 valandas. Jų [TSRS priešas. Jis gimė ca- 
streikas supar a 1 y ž i a v o I rištinėje 
prieplauką.

Nuo sausio pabaigos 17,- 
000 laivų statėjų streikuo
ja prieš Bethlehem Steel 
Co. Darbininkai dirba tik 
dalinai New Yorke, kiti dir
ba kitose valstijose.

Rusijoje — Esti- 
i joje. Po revoliucijos neteko 
' dvarų. Puolė Tarybų Sąjun
gą su finais, o vėliau buvo 
hitlerininkų gestapo virši
ninkas.

Karo pabaigoje, kada 
matė Hitlerio pralaimėji
mą, Kersten su švedų gra
fu Folke Bernadotte 
kalbiavo, kad Vakarai 
darytų atskirą taiką 
Hitleriu ir visi pultų Tary
bų Sąjungą.

Po karo jis išsisuko nuo
, nes buvo intriv^ 

suokalbininkas.
Savęs pateisinimui dar pa- 
rašė knyga, kurioje įrodi
nėjo. būk jis išgelbėjo 60,- 
000 žvdu. v *

suo- 
pa- 
su

KALVAIČIAI GRJŽO 
Iš FLORIDOS

Vasario mėnesį Julius 
Mary Kalvaičiai su M. Si
manavičiumi išvyko į Flo-

ir

Plačiai kalbėtasi apie Mo- A • 1 i _
tmos Dienos atžymėjimą. j AlClO vjilOFO kOIlCCPtaS 
Kadangi gegužės mėnesį j 
bus daug parengimų, tai: 
nutarta nerengti vakarie-1 

[nes. Sekantį Klubo susirin-Į 
Ikimą nutarta laikyti savai-i 
te anksčiau, tai bus arčiau ■ 

i Motinos Dienos. Tame susi-1 
' rinkime bus paruošta 
[rems ir jų šeimų 
siems vakarienė. Tai įvyks 
11 d. gegužės mėn., 7 v. va- i

iti tiesiai iš darbo. Po vaka-: plaukti kiek skaitlįnges- 
irienės bus laiko gražiai va-! ,nes Publikos. Betgi publi- 

i kos, pagal siuos laikus, su- 
; sirinko labai gražus būrys. 
Matėsi ir tokių, kuriuos 
jau labai seniai bebuvome 
matę mūsų parengimuose. 
Tas tik parodo, kad mūsų 
Aidas turi daug įtakos pla- 

, čioje lietuviškoje visuome- 
atvykti torcntiečius ii'Įtadienį. Atėjus į susirinki-. neJe- 

imą draugė patyrė, jog ai-.
turės savo [ savo turiniu skyrėsi nuo vi- 

ji vaišių pa- 
dėl klubiečių. 
aidiečių ne- 

mūsų bendra

1 . v *■ ■ i V CA 1

Į ridą. Kalvaičiai ilgoką lai- bausmės
i r xx Lx i t t t xx C' 4* 13 f \ 4- xx a t L-x i i x » xv« x 1i

L. S. ir D. B. Draugijos 
nariai, daugiau dėmesio, 
jau gegužės menuo atėjo, oi valandos rodymas filmų- 

Sekmadienį, gegužės 15 [karą praleisti.
. filmų rodymas prasidės! Dažnai po susirinkimo i 

Su ,pabaiga balandžio 2 vai. popiet. Turėkite min-|viena bei kita klubiete savo 
— . . i tyje, kad abudu kartus bus j bendradarbėms paruošia' 

1 »t ne i vaišių. Praeitame susirinki-!
Jie išvyko gyventu pas, dūk-1 tie patys. Visi būkite laiku, [me Irena Levanienė buvo 

! pasiruošusi kartu su klu- 
Maloniai kviečiame pasibietčmis atžymėti savo gim-'

i mus ;

dar neturime išrinkę biznio
gaspadoriaus Olympia par- [ 
kui. r
mėn. išsiki austė ilgai gy^ e-į tvje, kad abudu kartus bus j bendradarbėms 
nę Parko bute A. Čeponiai. I rodomi skirtingi filmai,

terį ir žentą. 4 kambarių ‘ Visi būsite pasitenkinę-
butas liko tuščias. Jie per 1
daugelį metų buvo parko Į
prižiūrėtojais . Taigi dabar i binghamtoniečius.
būtų tinkamiausia biznio. Niekas nepraleiskite šios į diečiai taipgi 
gaspadoriui tame bute gy- j progos. Rengėjai [praktikas, o

ruoštis tiktai 
Išsiskirti nuo 
galima, tai

venti, renda žema. Bet kol 
kas nėra kam apsiimti. Jei 
nebus kam, tai kalbos apie 
pardavimą tos gražios vie
tos turės išsipildyti.
bar tiek pensininkų, kur 
dingsime vasaros laiku? 
Todėl būkite Draugijos su
sirinkime gegužės 3 dienos 
vakare, 29 Endicott St.

KRISLAI
Da-

Praėjusį sekmadienį įvy- 
j kęs mūsų Aido Choro kon- 
i certas buvo vienas iš pačių 
geriausių ir gra ž i a u s i ų 
koncertų. Kaip žinia, kon- 

’ certas šį kartą buvo laiko- 
i mas U k r a i n i ečių salėje 
Williamsburge ant Grand 

ai 1 1 i Street. Bijota, kad gal nau- 
i joje ir lietuviams dar ne- 

? .vr ' Įprastoje vietoje nepavyks

Na, ir šis Aido koncertas

su kitų koncertų. Viena, 
jis išimtinai susidėjo tik 
iš dainų ir vieno kito eilė
raščio, įterpto į: dainų tar-

nuoja chore. Teks dalintis, 
ką turim.

Patylomis, draugės Mar
celė Yakštienė ir Nellie Ka- 

su- 
i Syngman Rhee. Mūsų ginklai piaustė pyragus, viską gra-

žmonių kraujas liejasi i 
liais. Tik viename Seulo mies
te šiomis dienomis paskersta 
apie pusantro šimto.

Tai darbas diktatoriaus nopa išvirė kovutės,

ir susimokyti, tai buvo tik
rai milžiniškas darbas. Y- 
pač aš susižavėjau paskuti
nėmis trimis choro daino
mis — “Aviečiavo po ši
lelį,” “Trobelė prie upės” 
ir “Jaunystė.” Bravo Ai
das, bravo aidiečiai, bravo 
mūsų mieloji Mildred! Jū
sų gražios pastangos visus 
jus apvainikavo puikiausiu R. 
pasisekimu!

Koncertui gabiai pirmi
ninkavo Eva Mizarienė. 
Pranešimą, kad staigiai su
sirgo ir tapo ligoninėn iš
vežtas “Laisvės” i 
rius rašytojas Rojus Miza- 
ra, visa publika sutiko gi
liausiu apgailestavimu.

Rep.

ką buvo St Petersburg ir p-antas i 
Miami. Jie Floridoje pasiil
sėjo per septynias savaites. 
Lankėsi į lietuvių parengi
mus, matė daug iš seniau 
pažįstamų draugų ir drau
gių. Parvyko į New Yorką 
gerai pasilsėję ir gerame

i ūpe.

Chicago. —
M. Strozier.

| -L 2 JL^C 
redakto- motinos

Laiškas iš Floridos
Brangi Lilija: Šiuomi 

p< a i n f o r m ucpjų draugus 
brooklyničius apie savo 
žmoną Julią—ligonę. Mat,

Balandžio 5 d. įvyko Lie- | 
tuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos ir Darbininkų 
klubo susirinkimas. Iš vai-1 
dybos ir biznio komisijos | 
raportų pasirodė, kad per-1 
eitais metais biznio reika
lai ėjo į blogesnę pusę. Ka
me gi priežastis?

Pirmutinė priežastis — 
nebuvo praktiškai kontro
liuojama. Todėl ir įvyko tie 
nemalonūs atsitikimai, ku
rie padarė dešimt tūkstan
čių dolerių išeigų.

L. S. ir D. Draugystė 
turi, daugiau 400 nariu, o į 
susirinkimus ateina 30 ar 
40, gi kada šaukiami atvi
rukais, tai ateina kiek dau
giau. Kada reikia naują 
valdybą ar komisijas iš
rinkti, tai labai sunku — 
naujų nėra, vis tiems pa
tiems tenka apsiimti, ar jie 
nori, ar nenori.

Visi žinome, kad tik 
skaitlingas narių besilan
kymas į susirinkimus ir pa
rengimus yra draugijos 
stiprumas. Gal neklysda
mas pasakysiu, kad apie 80 
procentų nariu atsilanko 
tada, kada reikia duokles 
pasimokėti. 
jų nesimato,
ga, tai tik pasveikę ateina 
išsikolektuoti pašalpą. Ma
nau, kad senesniems laikas 
daugiau rūpintis draugija, 
o ir jaunesniems reikia įsi
traukti į veikimą.

MIRĖ
Balandžio 5 d. sulaukęs 

72-jų metų mirė Motiejus

O jau paskui
Kurie suser-

I jį įstatė į prezidento 
j Mūsų
■ mą.
luotą
mija.
40,000 armiją
Rhee kruvino režimo.

vietą, 
ginklai palaiko jo reži- 
Mūsų ginklais apgink- 
Rhee 600,000 vyrų ar- 

Mes ten tebelaikome 
palaikymui

spau-

pasi- 
ir Li- 

suvažia-

Vasara jau čia pat. Prasi
dės piknikai ir išvažiavimai į 
parkus.

Nepamirškime savo 
dos, savo organizacijų.

Kas pas jus daroma 
ruošimui dėl LDS seimo 
teratūros Draugijos 
vimo ?

Pirmutinių “Laisvės” naudai 
piknikas, kaip ir kasmet, bus 
baltimoriečių piknikas. Jis 
įvyks birž. 12 d. Gerai, kad ir 
filadelfiečiai žada autobusu 
ir automobiliais vykti į pikni-

Mūsų Valstybės sekreto rus 
ponas II e r t e r i s pasiskelbė 
abiejų Ameriką globotoju. Jis 
niekur komunizmui neįeisiąs 
nė kojos įkeylti.

Ponas sekretorius nesupran
ta nė to, jog komunizmui iš 
niekur kojos 
Jis atsiranda 
mėje. Jis iš 
tuojamas.

nereikės įkelti, 
toje pačioje že- 
niekur neimpor-

DU SUVAŽIAVIMAI 
SUOMIŲ SOSTINĖJE
Helsinkis. — Čionai įvy

ko du politinių partijų su
važiavimai, tai Suomijos 
Komunistų partijos ir soci
alistų. Komunistų suvažia
vime išreikšta viltis, kad 
Suomija pereis į liaudies 
respublikų bloką.

Socialistų suvažia v i m e 
rėkavo senas TSRS priešas 
Vaino Tanneris. Jį suvažia
vimas išrinko partijos pir
mininku.

[šeimą, daug klubiečių dai- pą. Antra, beveik visos dai- pereitą savaitę daugelis 
draugų mane šaukė į na-1 
mus ir į darbovietę-klubą, 1 
vis teiraudamiesi —- ’’“kaip 
tavo žmona, girdėjau sun
kiai susirgus, suparalyžiuo
ta.” Aš net pykti pradė
jau. Žinau tikrai, kad žmo
na išvažiavo Floridon svei- 
ka-drūta, pasisvečiuoti pas 
dukrą ir “pasikolektuoti” 
sveikatos ateičiai. O čia 
žmonės praneša apie stai
gi lig^

Ir pasirodo, kad būta be- 
maža ko, teisybės, susirgo 
sunkiai, ir jei laiku nebūtų 
suspėjus pasiduoti gydyto
jo globai, tai gal būtų rei
kėję atsisveikinti su šiuo 
gražiuoju ir kartu grieš- 
nuoju pasauliu.

Šeštadienio naktį išskri
dau į Miami ir visą Velykų 
sekmadienį praleidau prie 
žmonos-ligonės lovos, ligo
ninėj. Ligonę per virš sa
vaitę maitino per šiauduką, 
nes burna buvo surakinta 
ligos. Neužilgo galėsime li
gonę vežtis namon, bet bus 
po gydytojo priežiūra bent 
porą savaičių.

Ligos priežastis papras
ta; dirbo stuboj iki sušili
mo, norėdama atvėsti išgėrė 
vandens su nemaža doze le
do, vizitavo kaiminką ir 
vis stengėsi atsi vėdinti 
skersvėjy j, dar vėliau Bay 
Front parke, Miami Beach, 
koncerto klausėsi, ir jau 
būta perdaug atsivėdinta.

Tai tiek apie žmonos li
gą. Jums daug linkėjimų 
nuo dukros Lilijos, žmonos 
ir manęs.

Jonas Lazaričkas

Paieškojimas
Mieli tautiečiai! Prašau jūsų 

galbos giminių paieškojime.
1) Lapė Vladas, s. Petro, mano

> Kazės Lapytės - Žeišier.ės 
brolis, išvykęs į Argentiną 1928 m. 
Dirbo prie geležinkelio statybos, o 
vėliau Buenos Aires fabrike. Nuo 
1935 m. ryšiai nutrūko.

2) Žeišys Petras, s. Jono (tėvo 
Andriaus brolio sūnus), išvykęs 
1928 m. . Dirbo kartu su Vladu La
pe. Vedė merginą iš Butrimonių 
parap.

3) Juodelienė-Zabalskytė, išvykusi 
j Braziliją 1930 m. Gyveno PJo de 
Janeiro. Su Juodeliu persiskyrė, i 
ištekėjo už vietinio.

Būsiu jums <dękinga, jeigu suteik
site man informacijų.

Emilija Žeišytė, d. Andriaus
Kaunas
Panerių 53
Lithuania, USSR

.HE VISLDAR NETIKI J 
VIRšūWkT SUSITARIMĄ

Wash tritonas. — James 
•og J. Wadsworth, JAV vy

riausias delegatas atominių 
ginklų reikalais konferen- 

! ei jo j e, parvyko pasitarti, 
j Jis sakė, kad negalės vir
šūnių konferencijoje susi
tarti uždrausti atominius 
ginklus.

pa-

Pir

žiai sudėstę ant šalimo sta
lo ir laukė, kada aidiečiai 
padarys pertrauką. Kon
certui artėjant, chogo mo
kytoja Mildred Stensler, 
rodosi, daugimi nieko ir ne
jaučia, tik rūpinasi geru 
pasiruošimu km c e r t u i. 
Koncertų lankvfoiai negali 
įsivaizdinti, kiek daug pa
stangų mokytoja ir visi 
choristai turi pašvęsti.

Mokytojai paskelbus per
trauką, Choro pirmininkas 
J. Grybas painformovo cho
ristus, kad Irena Levanienė 
kviečia visus, prie užkan
džių. Norėta sudainuoti 
“Happy Birthday”, bet mo
kytoja sukomandavo kitą 
—“Goodnight, Irene” ir“H- 
giausių metų”. Momentaliai 
susidarė gan jaudinanti ap
linka. Draugė Irena nesiti
kėjo tokio malonaus surpri- 
zo. Tikrai tai buvo • graži 
nuotaika: pasiskirstę sve
tainėje choristai labai gra
žiai padainavo ir kartu su 
klubietėmis linkėjo mūsų 
rūpestingai draugei viso 
gero.

Pasivaišinus, Choro mo
kytoja vėl sėda prie piano. 
Laikas skubiai slenka, ryto
ju visi turėe skubėti į dar
bą, gi pačiai mokytojai gan 
toli iki namų.

Skanėsių ir kavutės liko 
tiek, kad dar daug ką būtų 
buvę galima pavaišinti. 
Draugė Levanienė ne visai 
tiksliai apskaičiavo klu- 
biečių apetitą. Visi daly
viai linki, Tau, drauge Ire
na, geros sveikatos ir daug 
gražių metų.

Klubiete

nos sukurtos šių dienų Lie
tuvoje ir čionai mūsų veik
liausios choro mokytojos 
Mildred Stensler iš Lietu
vos parsivežtos praėjusią 
vasarą. Tikrai buvo pa
demonstruota, “ką dainuo
ja mūsų broliai ir sesės 
Lietuvoje.” Tikrai buvo 
kuo pasidžiaugti. Man ir, 
matyt, visai skaitl ingai 
publikai labai patiko pro
gramos sutvarkymas. Ne
reikėjo nieko laukti, nerei
kėjo niekam nuobodžiauti. 
Iki paskutinės raidės ėjo 
viskas taip, kaip buvo 
spausdintoje progr a m o j e 
pažymėta.

Dainavo pats visas cho
ras, dainavo Aido moterų 
grupė, dainavo Aido vyrų 
grupė, dainavo mišrus Ai
do ansamblis, dainavo 
kvartetas, ir dainavo solis
tai — Elena Brazauskienė, 
Suzanna Kazokaitė ir A. 
Iešmantą. Eiles skaitė bei 
deklamavo — Nastė Buk- 
niene T. Kryževičiūtės eilė
raštį “Šalis gimtoji,” o Jo
nas Juška savo paties su
kurtą “Nemunas tarnauja 
Lietuvai.”

Reikėtų, žinoma, ką nors 
pasakyti apie kie k v i e n ą 
programos punktą atskirai. 
Deja, tai užimtų labai daug 
vietos, gi šios pastabos ra
šomos greitomis ant ryto
jaus po koncerto.

Abelnai paėmus, visi pro
gramos dalyviai buvo savo 
vietoje ir savo pareigas la
bai gražiai, pagirtinai atli
ko. Gražių aplodismentų iš 
publikos susilaukė visi trys 
solistai, puikiai atsižymėjo 
minėtos atskiros grupės. Ir 
pasakysiu: pats mūsų Ai
das niekados nėra dainavęs 
geriau, kaųž*' dainavo šį 
kartą. Tiek dainų išmokti

Wuerzberg, Vakarų Vo
kietija. — Laike manevrų 
patrankos sprogimas užmu
šė 3 JAV karius ir du sun
kiai sužeidė.

LENINO RAŠTAI BUS 
ANGLŲ KALBA

Maskvoje pradėjo spaus
dinti Lenino raštus anglų 
kalba. Bus 35 tomai,
masis tomas turėjo išeiti 
balandžio 22 d., Lenino, gi
mimo 90 metų sukaktyje. ,

Jungtinėse Valstijose 
n i no rastai bus galimi gau
ti sekamuose knygynuose: 
Four Continent Book Corp. 
822 Broadway 
New York, N. Y.

i Cross World Books and 
su. Į Periodicals

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

ALDLD 6 kuopos mėnesinis
sirinkimas jvvyks pirmadienį, gogu- 333 South Wacker Drive
žės (May) 2 d., 7.30 vai. vakare. ill
turime gerai prisirengti prie vasa- , v
rinių parengimų. Virtor Kimkin7-tos apskrities piknikas bus bir-į V1CLO1 rtdlllKlll 
želio (June) 19-tą, Lawrence, Mass. ! 2906-14th St., N. W. 
Gi "Laisvės”ęvpiknitas bus liepos i Washington 9, D. C. 
(July) 3-čią, Ramova parke, Mon- °
tello, Mass. (34-35) Į ------------------------ -

Omu ta, Japonija. — Tūks
tančiai maimeriu mušėsi

Massachusetts Moterų Sąryšio ją ^(>0 policininkų. Su- 
auvažiavimas jvyks gegužes 15 d., f . , L • • • •
11 vai. ryto, Lietuvių Piliečių Klu- Žeistų bUV’O 140. Mainieriai 
be, 823 Main St., Cambridge, Mass. proteStaVO prieš 2,200 jų 
Prašome išrinkti skaitlingą skaičių ' \ i -J- •* niRb/i

SUVAŽIAVIMAS

suvažiavimas įvyks gegužės 15 d

delegatų. K. Čereškienč. (33-36)

ROCHESTER, N. Y.
Pranešimas‘pakvletimas

draugų paleidimą iš Miike 
anglies kasyklų.

Seattle, Wash. — Sulau-
Balandžio 30 d. lds nta kuopa [ kus 88 metu amžiaus mirė 

ruošia šaunią vakarienę. artisto Alma K rimerSakoma, bus galima ir pasišokti LibLC /Alina iyi ugtu. 
po vakarienės, 
iš kitų miestų.

Bus 
čiais.

artistė Alma Kruger.

New Delhi. — Nehru ir
Chou En-lai pradėjo pa*i-'^ 

(33-35) tarimus sienų reikale. €

Tikimės svečių ir

gera proga susitikti su sve- 
Dalyvaukime visi. 

Rengimo komisija

ELIZABETH, N. J.
Svarbus Susirinkimas Vai’SUVa. — Numatoma,

LDS 33 kuopos susirinkimas kaCĮ ]^us blogas javų derlius, 
jvyks sekmadienj, gegužes (May) . & j v
1 d., 3-čią vai. dieną, 408 Court 
St. Šiame susirinkime bus bal
suojama LDS centro valdyba ir ' 
bus renkami delegatai j LDS 14-jį 
Seimą.

Visi kuopos nariai malonėkite at- į 
silankyti į šj svarbų susirinkimą.

A, S., Kp. Sekr. (34-35)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

Ir vėl įkaitino 
Hulan E. Jacką

The Appelate teismo sky
rius panaikino pirmesnius 
Manhattano prezidentę 
Hulan E. Jacko išteisini
mus. Nuo šių metų pra
džios prieš Jacką buvo iš- > 
kelta visa eilė kaltinimų, 
kad jis yra priėmęs “dova
nų”. A

Vėliau tie kaltinimai bu
vo panaikinti ir Jack sugrį
žo į Manhattano preziden
to vietą. Bet dabar patvar
kyta, kad jis turės stotįpį 
teisman, kur bus išaiškir^Į^ 
jo reikalas. p"

Jack labai piktai priėmė 
įkaltinimą.

c,

6 p.—Laisvė (Liberty)—An t r., baland. (April) 26, 1960




