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Pietines Korėjos žmonės jau! 
iškovojo naujus rinkinis

jau juos paėmė valdyti. Ki-

jėgą būtų atsakyta I Maršalas Montgomery - už 
«"»C!hs!U.ŠČiovaS i svetimų armijų ištraukimą

Ottawa. — Atvyko anglų (tė ir todėl iš komandos pa- 
Field-maršalas š ’ 
mery. Pasikalbėjime su ko- |

Lt

|ega,
— Proga Azerbai- padaryti laisvu miestu po! 

tur demonstrantas užvaldė i džano Tarybų Socialistinės' Jungtinių Tautų priežiūra. I 
kanuoles... Tarpe minios ir Respublikos 40 metų sukak-: Jis yra 100 mylių Rytų Vo

ir turi pasibaigti respondentais jis pareiškė, | nebus galima 
Chruščiovas kad taikiam 

jo gauja pasiju-jo ne vien apie didelius šios ; sakė, kad Vakaruose yra i yra 
to, kad negalės masinį žmo- respublikos pasiekimus, bet tokių, kurie kalba, kad jie i Vai 
nių išstojimą pasmaugti, ir apie tarptautinę pi 
Jis išleido pareiškimą. Pa- Chruščiovas sakė,

ūkti iš pre- ; jau netoli viršūnių konfe-jniame Berlyne dabartines! mijas istiaukti. Jis sakėj 
leisti turėti rencija ir nUo jos daug kas! teises, jeigu reiks, tai net! kad jau 15-ka metų, kai pa-j 

• Jis j jėga.
negali; jėga”, pareiškė n n 1' I i . .

; Seulas. — Pietinės Korė
jos žmonių masės dar ener- 
įgingiau ir skaitlingiau išė- 
:jo i demonstracijas reika- kareivių prasidėjo broliavi-; ties kalbėjo TSRS premje-j kietijoje i 
Gaudamos naujų rinkimų, i masis. ras Chruščiovas. Jis kalbė-ljo okupacija.
’Vien tiktai Seulio mieste' Rhee ir 
i\ irš 100,000 demonstrantų 
Į užtvenkė visas didžiąsias 
! gatves, šaukdami : “šalin

su Vokietijomis
stijų ginkluotas 

atšaukti iš Europos ir 
sas kitas svetimu šalių

M irtis zidento vietos, I
li.ee Ki Dongu T naujus rinkimus preziclcn-
i Rhee metė policiją ir to ir viceprezidento, ir įsa- 
i kareivius prieš minią. Poli-!kė seimo pirmininkui Lee 
icininkai ir kareiviai bloškė KiPongui pasitraukti iš vi
ii minią gazų bombas ir šau- 
>dč, vra užmuštu ir i.. • . v .

pietų. Kartu 
sužeistų, i jis užsipuolė ant “komunis- 
suko ra- tu” ir Šiaurinės Korėjos

pasaulyje priklaus y s. 
nurodė, kad toliau ] 
tęstis dabartiniai nenon 
malus santykiai Europoje

okupavimas ir nebuvimas 
taikos su Vokietijomis.

Chruščiovas nurodė į Va- 
Kai kurie korespondentai karų keistą politiką: jie 

kada mases Į Įniko vyriausiu talkininku 
tai Rhee vėlįkarinėie organizacijoje 

[bandys pralysti i prezideu-1 (NATO) Vakarų Vokieti- 
o,.Lo m. n j ofiCja]jai įaikoS U6-

turi. Vakarų politika suda- 
į ro nenormališką padėtį ir

i tu, stumdami minia i
i nuo Rhee palociaus ir 
mo rūmų. numato, kad

Jaunuoliai šešis tankus, apsiramins, 
atėmė nuo kareivių, demon-j 
strantų tarpe atsirado bu-itus, arba savo ištikimą pra-1 
vusių tankistų, kurie tuo-i varyti.

Į jėgą būtų atsakyta | sibaigė Antrasis pasaulinis i 
ChriEčio-; karas, o tos armijos vis dar ' 

' stovi svetimose šalyse.
Jis sakė, kad jeigu Vaka- ! Montgomery, sakė, kad 

laikysis I “reikalinga geras pavasari-1 
valymas padaryti ir 

— karinėje sąjun- 
Berlyno klausimo, nedarys goję. Jis nurodė, kad NA- 
taikos su Vokietijomis, tai j TO eikvoja milžiniškas pi- 
tada Tarvbų Sąjunga ir ki- i nigų sumas. Koresponden
tes socialistinės šalys pada- j tai jo klausė, ar tą eikvoji- 
rys taiką su Rytų Vokieti-;mą matė ir tada, kada jis 
ja. [buvo NATO komandieriu-

Kada Rytų Vokietija pa-jmi. Montgomery atsakė: 
sirašys taiką, tai jokios . “Taip, tą mačiau kas savai-

karu valdininkai 
nesukalbamos pozicijos: ž_lnis 
nenorės išrišti vakarinio i NATO

Moroko prisijungė
Tandžiro plotą

Rabatas. — Maroko

ta, entuziazmu ir pasiaukoji
mu jaunimas stato socializmo 
rūmus Lietuvoje ir visose ta-

mūsų jaunimu ir

m ūsu

t i Dar susirinko 10,000 j
I 7
Lenino bendradarbių !

Maskva. — Balandžio 22
d. sukako 90 metų nuo Le- valstybė galutinai panaiki-
nino gimimo. Tarybų Są- no “Tandžiro laisvą zoną” 
jungos Komunistų partija ir jį įjungė į savo valstybę.

‘ ir vyriausybė sukvietė į,
■ Maskvą tuos draugus, ku- j
i rie savo laiku bendrai dir-'
! Do su Leninu.

Į Lenino vardo Sporto
Palocių susirinko

■000 draugų. Susirinkimui' lyje, prie Gibraltaro są- 
į pirmininkavo Otto V. Kuu-; šiaurio. Dėl jo strateginės 
Įsinen, vienas iš buvusių Le-j svarbos ilgai buvo nesusi- 
; nino artimų veikėjų. j taikinta, todėl didžiosios 
!----------------- - i valstybės buvo sudarę tarp-

r_____ _ ___ taiką, tai jokios , “Taip, tą mačiau kas savai-
itarp socialistinių šalių, kuo-1 okupacijos negalės būti va-j 
i met jos dar neturi taikos, karų Berlyne. Vakarai tu- 
I sutarties su Vokiečių De- rėš iškraustyti savo milita- 
įmokratine Respublika (Ry- rines jėgas, nes joms bus 
tų Vokietijai).

Chruščiovas - sakė, k a d | keliai — oru. geležinkeliais 
vakarinį "Berlyną : reikėtų! ir sunkvežimiais.

M o n t g o- i sitraukiau”.
Montgomery supratimu, 

i ūmai sveti- 
sugyvenimui i mas jėgas ištraukti, bet 
: Jungtinių prie jų ištraukimo reikia 

jėgas tuojau eiti.
/1 Maršalas lankėsi Tarybų 
’ j Sąjungoje. Dabar yra Ka- 

I nadoje, o iš “Kanados aš 
(vyksiu pasimatyti su Mao 
i Tse-tungu, Kinijon... Nei 
! vienas iš amerikiečių netu- 
I ri tokios laisvės”, sakė 
! Montgomery.

Kalbant apie karą, jis sa
kė: “Tik Vakaruose kalba 
apie karą... To jūs neišgir
site Maskvoje” (Tarybų Są
jungoje). Jis sakė, kad ten 
žmonės kalba apie ekono
minius ir tarptautinius po
litinius santykius, o visai 
nekalba apie pasiruošimą 
karui.

Murmansko miestas Aplankius R. Mizarą

suvai-
dinti operetę

yra. 
ir g

nutėlė !

\ įsi esame d 
apie cukrinę ligą, 
daug žmonių.
lietuvių, ypač mūsų senosios 
kartos.

Nors cukraligė nėra labai 
pavojinga, nors nuo jos, kaip 
tokios, mažai kas temiršta,

ga.

nukirsti visi susisiekimo

Tandžiro miestas ir jo apy
linke užima 225 ketvirtai- 
niškas mylias ir turi apie! 

j 200,000 gyventojų.
Tandžiras yra šiaur-va- 

virš 10,-1 kariniame Afrikos kampe- 
Susirinkimui i lyje, prie

nino artimų veikėjų.

TSRS ir JAV buvę 
kariai susitiko

Berlynas. — 1945 m. ba
landžio 25 d. Tarybų Sąjun
gos ir Jungtinių Valstijų 
kariai susitiko prie Elbos 
upės, netoli Torgau..

jau labai didelis
Murmanskas. — 

bau atvykęs į tą 
Tarybų Sąjungos 
rašo O. Caruthers, 
korespondentas.

Murmansko miestas 
prieplauka randasi 
pusiasalyje,

iv* Influx vpI I tautini komitetą jo valdy-i Aimjair inaija vei |miIi Rpt Mn,.ok,H MV1)Snp.

tarsis dėl sienų
I

New Delhi. — Indijos
I Kinijos premjerai Nehru ir
j Chou En-lai išleido bendrą bet dabarMaroko jas panai-

Kaip jau “Laisvės” skai
tytojams žinoma, Rojus 
Mizara yra Lenox Hill ligo
ninėje New Yorke. Jis ten 
gydomas nuo kraujo šUktė- 
kėjimo plaučių arterijose? 
Per ištisą savaitę jam ne
buvo leista iš lovos pasikel
ti. Dabar jau leidžiama 
kartą į dieną išlipti iš lovos. 
Jis labai nusilpęs, vos paei
na. Dažnai kosti, atsikosė
damas krauju. Daktarai 
mano, kad atsikosėjimas 

pasta tė'krauju yra ženklas plaučių 
ir : apsivalymo nuo sukrekėju

sio kraujo.
1 Iki šiol jam davė valgyti 

nors'visko, ko tik jis norėjo ir 
. kiek tik norėjo. Dabar jam 

iš- i nustatė labai ribotą dietą, 
ir ’ krakmolinių ir riebesnių 

valgių neduoda, ir ką duo
da. tai tik ribotu kiekiu.

Šiaip Rojus yra gerame 
ūpe, daug skaito, ir intere
suojasi gyvenimo įvykiais. 
Jis guli tik ant nugaros, 

Washingtonas. — Kon-; skundžiasi, kad paskaudo 
gresmanas .James Roose-1 nugara ir jau įkyrėjo ligo- 
velt, iš California valstijos, • nines monotonija. Lankyto- 
pasisakė už panaikinimą į jų daktarai pataria kuo 
Un-American Activities ko- mažiausiai te įsileisti, 

nes tos rūšies ligoniams rei
kalinga ramybė.

P r. Bukųys

“Nuste- 
šiaurinį 
miestą”, 
“NYT”P. Korėjoje įvyks 

nauji rinkimai
Seulas. — Virš 200,000

žmonių ve1 demonstravo ir j Norvegijos galo.
privertė diktatorių (prezi-i " '
dentą) Syngman Rheepasi- šimtai tūkstančių jau
traukti iš vietos. Rhee šali

ir
Kolos 

prie šiaurinio

Korespondentas rašo

nu žmonių įrengė puikiau-
ą, istorinį įvykį dabar jnmkai dar kartą bandė jė- sja prieplauką, 
pakartojo tie kariai. Iš ga pasmaugti liaudies is- daUg moderninvėl pakartojo tie kariai. Iš 

Elbos vakarinės pusė s, 
kaip ir 1945 m., amerikie
tis buvęs karys Joseph P. 
Palowsky, iš Chicagos, per

buvo pa-' plaukė upę ir susitiko su 
liktos tam tikros “laisvės”, Į buvusiu TSRS kariu, dabar 

jau pulkininku, Juriji Ba- 
sistovu. Jie ir vėl draugiš
kai pasisveikino. Dalyvavo 
ir dar keturi kiti TSRS ka-1

' muk Bet Marokui gavus ne-
j priklausomybę baigėsi ir tas
i tarptautinis Tandžiro val- 

ir ; dymas. Laikinai

stojimą. Vėl policija ir išti
kimi kareiviai užmušė 35 
ir sužeidė virš 100 žmonių.

daug moderninių namų 
fabriku, c

Auga ir kiti miestai Ko-' 
los pusiasalyje, nes, i

r girdėję | Pareiškimą. Jie sako, kad 
Ja serga i turėjo kelis draugiškus su-! 

Ja serga daug sirinkimus, abi pusės pa-pa
reiškė savo pozicijas sienų 
reikalais, bet susitarimo 
nepadarė.

Nutarė, kad Indija ir Ki
nija studijuotų visus praei
ties dokumentus, sutartis, 
žemėlapius ir po to vėl lai-Iki šiol “insulinas” buvo 

vienintelė priemonė kovai su 
cukralige. Bet su juo sunku- kytų kitą konferenciją. Šė
mas tame, kad jį tenka kas- kamoji premjerų konferen- 

aJa-'cija įvyks Pekine, tarp bir
želio ir rugsėjo mėnesių.

Kol šie sienų reikalai bus 
studijuojami, abi pusės su
silaikys nuo nesusipratimų.

ta įsileisti. Tuo būdu ilgai 
ieškota vaisto, kurį būtu gali
ma per gerklę imti.

Dabar toki vaistą, sakoma, 
jau turime. Jis vadinamas 
“orinase.” Labai patogus ir 
parankus, piliulės formoje.

Bet tuoj pakilo beširdis plė- ! 
šikas ir ėmėsi žmonių kančio-j 
mis pelnytis. Tą gerą vaistą 1 
tuoj padarė daugeliui žmonių , 
nebeprieinamu. Pavyzdžiui, 
nors pagaminimas “orinasės” 
1,000 piliulių plėšikui kapita
listui lėšuoja tik $13.11, jis už 
jas iš vaistinės paima net 
$84.30, o iš ligonio net $139!

i Virš 10,000 japoną 
demonstravo už taiką

Tokio. — Virš 10,000 ja
ponų studentų ir darbinin
kų demonstravo prie parla
mento, reikalaujant neuž- 
girti Japonijos ir Jungtinių 
Valstijų karinę sutartį.

Valdžia metė prieš 
monstrantus virš 8,000 po
licininkų. Įvyko baisus su
sirėmimas. Demonstrantai

de-Katalikų kunigai, kurie ne
turi nei pačių, nei vaikų, ku-

Drie netiki nei j pačias, nei į
\ Vaikus, piestu stoja prieš su-

7 teikimą moterims ]
V0- -ne^umo‘ ! mušėsi. Praneša, kad kovo-G-ircii, dievas sutvėrė mums

(Tąsa 6-tam pusi.)

patarimų | statė barikadas gatvėse ir npšfnmn i v _ . t-. v , ■< ,

je buvo sužeista 350 stu
dentai ir 32 policininkai.

kino.

karo

numalšinti Rhee ir jo val
džia rezignavo. Laikiną vy
riausybę sudarė H u h 
Chung, užsienio reikalų mi
nistras. Už trijų mėnesių 

____  _______ įvyks nauji rinkimai prezi- 
I riai, kurie 1945 m. ten susi-1 dento, viceprezidento ir sei- 
tiko.___________________ 'mo narių.

Bet negalėdami liaudį i ten šaltas klimatas, bet pu- 
i ii lc i U U n n/i i i» i r\ o I 'z— - _ ~ 1 ~ 1 U * 1. , t \siasalis labai turtingas 

kasamomis medžiagomis 
miškais.

Panaikinti Prieš- 
amerikinį komitetąKubos respublika 

ir nauji įvykiai
Havana. — Kubos 

laivas suėmė jaktą “Muriel j
III” ir areštavo du ameri- j 
kiečius, A. Table, 25 metų 
amžiaus, ir Billy Ray Sees, 
23 metu. Jie tarp anglų val
domų Bahamas salų užmu
šė laivelio kapitoną ir buvo
pabėgę į Kubos vandenis. 
Anglai reikalauja išduoti 
juos anglų teismui.

Guatemalos reakcinė val
džia ir amerikiečių United 
Fruit Go. ruošia jėgas in
tervencijai į Kubą.

MIKOJANAS KIETAI 
KRITIKAVO DILLONĄ
Maskva. — Tarybų Są

jungoje buvo surengta iš
leistuvių banketas Naujo
sios Zelandijos premjerui 
W. Nash. Bankete A. Miko- 
janas kritikavo JAV Vals
tybės sekretoriaus pagalbi
ninką D. Dilloną. Jis sakė, 
kad Dillonas savo kalboje, 
New Yorke, atmetė tautų 
koegzistaciją, o kalbėjo šal
tojo karo tonu.

Vėliausios žinios
Tokio. — Tūkstančiai, Seulas. — Pietinės Korė- 

studentų pikietavo parla- jos tik rezignavęs vicepre- 
mentą, reikalaudami neuž- zidentas Lee KiPoong, jo 
girti Japonijos su Jungti- žmona ir du sūnūs nusižu- 
nėmis Valstijomis “gyny
bos’ sutartį’. Parlamentą 
saugojo virš 2,000 policinin
kų.

Washingtonase. — Prezi
dentas Eisenhoweris tarėsi 
su Francūzijos prezidentu 
De Gaulle viršūnių konfe
rencijos reikalais.

Teheranas. — Pietinėje 
dalyje Persijos, nttoli Lar 
miesto, įvyko didelis žemės 
drebėjimas. Manoma, kad 
užmuštų yra virš 3,000 
žmonių.

Pekinas. — Kinijos ir 
TSRS prekyba padidėjo.

Buenos Aires. — Mirė 
generolas H. Sosa Molina.

ae.

Karakas. — Venezuelos 
kariai pagavo suokalbinin
kų vadą pulkininką Jėzus 
Maria Leoną.

Havana. — Raul Roa, 
Kubos užsienio ministras, 
sako, kad Guatemaloje pa
ruoštos Batistos ir jo šali
ninkų jėgos Kubos užpuoli
mui.

Stanleyville, Afrika. —
Susidaužė belgų lėktuvas 
ir žuvo 35 žmonės.

Washing tonas. — JAV 
savo ginkluotoms jėgoms 
vaistus perka Italijoje, nes 
ten du kartus pigesni, kai 
namie.

miteto. Rooseveltas sakė: 
“Tas komitetas su savo už
puolimų veikla vien Cali
fornia valstijoje... įrodė, 
kad iš jo nėra jokios nau
dos ir jis patsai save išgy
veno”.

Rooseveltas sakė, kad ne
galima toliau toleruoti to 
komiteto egzistancijos. 
Taipgi negalima užsimerk
ti ir ignoruoti komiteto 
priekabiavimus prie žmo
nių.

TRUMANAS VIS Už 
A-BOMBŲ BANDYMUS
New Yorkas. — Buvęs 

prezidentas Trumanas, ku
rio įsakymu buvo mestos 
atominės bombos Japonijo
je, užmušta ir sužeista virš 
300,000 civilių žmonių, sto
ja už JAV atominių bombų 
bandymus. Jis vis “nepasi
tiki rusams”.

Užuojauta Redaktoriui 
Rojui Mizarai

Giliai sujaudinti dėl Jūsų 
staigaus ir tam sunkaus su
sirgimo, “Laiwes” Bendro
vės Direktorių Taryba, sa
vo susirinkime, laikytame 
balandžio 25 dieną, širdin
giausiai reiškiame jums gi
lią užuojautą ir linkime 
greito pasveikimo.

Jurgis Varisonas, pirm. 
Vincas Čepulis, sekr.

Varšuva. — Lenkija išva
rė Japonijos ambasadorių 
H. Dasho, nes sugavo šnipi
nėjant.

Londonas. — Anglija pa* 
didins savo armiją Vakarų 
Vokietijoje.
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MES IRGI STEBIMĖS
Kalbėdamas apie anais 

laikais Amerikos lietuvių 
gausias aukas bažnyčių 
statymui, Pr. Pauliukonis

Korėjiečių pergalės ir kas toliau?
MŪSŲ ŠALYJE KOMERCINĖ SPAUDA, 

nistai ir daugelis valdininkų Pietinės Korėjos 
rių Rhee vadindavo “Korėjos tėvu”, “liaudies 
seneliu” ir kitokiais gražiais vardais. O dabar

“Darbininke” sako: “Šian
dien tiesiog tenka stebėtis, 
kaip anais laikais, mažai 
uždirbdami, sudėjo šimtus 
tūkstančių dolerių savo pa
rapijos pastatų reikalams.”

į Susitvarkęs, nuėjau į Nerin
gos kavinę, dėl kurios puoš
numo neseniai priekaištavo 
Maskvos spauda. Kavinė tik
rai moderniška ir graži. Pilna 
žmonių ir buvo sunku gauti 
vietos atsisėsti. Kavinės pub
lika —• daugiausia jaunimas 
tarp 16 ir 28 metų amžiaus.

Visi ap- 
o kai

diktato- 
mylimu 
as “tė

vas“ turėjo pasitraukti su visais savo valdininkais ir
pažadėti naujus prezidentinius rinkimus.

paneigtos laike prezidentinių rinkimų kovo
Apie mėnesis laiko prieš
nės partijos kandidatas į prezidentus. Dar buvo galima

Knygų leidimas stovi ne
blogai. Išleistų knygų tu
riniu nariai nesiskundžia. 
Dėl naujos knygos rank
raščio CK visuomet turėjo 
rūpesčio. Visuomet pirma 
rūpinamasi gauti rankraš
tį, liečiantį Amerikos gyve
nimą, arba Amerikos lietu
vių gyvenimą. Pageidau
jamos neradus, tenka nau
dotis, kas geriausiai pasie
kiama.

Labai gražiai nariai at-

Toliąu Varnas tęsia:
Kitą dieną, vėl anksti rytą, 

su kolegomis architektais iš
vykau į Verkius ir kitas Vil
niaus miesto apylinkes. Ke
liai geri, asfaltuoti, tik, deja, 
visas kraštas dar uždengtas 
storu sniego sluoksniu. Iš da
lies gailiuosi, per anksti atvy
kęs. Dar savaitė kita, ir jau 
būtų žaliavusios girios, žydė- 
jusios pievos ir suokusios lakš
tingalos. Dabar . . .

Nė nepajutau, kaip jau 
kas buvo grįžti į lėktuvą, 
ris skrido į Maskvą, o iš 
namo, į New Yorką.

Merginos ir vaikinai, 
sirengę pakenčiamai, 
kurie net gerai, palyginti su 
mūsų drabužių standartu. Vi
si kalba lietuviškai. Nei len
kiškai, nei rusiškai neteko 
girdėti. Dauguma svečių gėrė 
vyną arba kavą su pyragai-) 
čiais. Jaunimas juokavo ir at-I 
rodė patenkintas.

Kitą dieną, tuojau po pus-) 
ryčių, vietos architektai 
sisiūlė parodyti miestą, 
buvo man tikrai nuoširdūs ir i 
draugiški. Tik jų, šių mano Į 
kolegų, dėka, aš sužinojau ir i 
pamačiau tai, ko vienas bū- i 
damas tikrai nebūčiau pama-i

Vilniuje visi užrašai dviem net pirmajame 
kalbom —■ lietuviškai ir ru- ; 
siškai. Tiek gatvių 
tiek krautuvių iškabos, 1 

jėga Įstaigų pavadinimai. Net am- 
Žmo- 1 balansai ii' gaisrininkų maši- 

.. . . . / . Inos. Krautuvių languose pil-
gus, isgąsdintas x elniais u na pj-ekių, bet viduje daž- 
pragaru, paskutinį švarką niausiai jų nėra, nes išparduo- 
nuo savo nugaros nusiims i ta... 
ir atiduos tų prietarų šin- 
koriui. Laimingi esame tie, 
kurie pamatėme šviesą ir 
išsilaisvinome iš religinio 

l tvaiko. Mūsų proto išblai- 
Bus įvykinti j vinie mūsų pažan g i a j a i 
tik pradžia 

Atminkime, kad

diena.
taigiai mirė opozici-

tė bažnyčias ir klebonijas 
ir viską atidavė Romos 
vyskupams. Šiandien nė 
viena bažnyčia, nė viena 
klebonija nepriklauso tiems, 
kurie jas savo doleriais pa
statė. Šiandien pre 1 a t a s 
Balkonas ir kiti kunigėliai 
tik stebisi iš tokio savo pa-

uka savaip “demokra-; rapijonų duosnumo 
1 likimo, i 
i Iš kitos pusės, šis 
I faktas dar karta I e v
įrodo, kokia nesveika 

; religiniai prietarai.

ku-

monstruoti protestuodami, tai prieš juos mete 
ir armiją, šaudė ir žudė demonstrantus.

ninkai surinko nuo gatvių užmuštu lavonus. Skelbiama

rei kalau jautis

mieste, tik Pietinės Korėjos sostinėje. O kiek žuvo kitur?
Bet liaudies ūpas ir krūtinė pasirodė tvirtesnė už 

Rhee ir kitu išnaudotoju plieną. Nei šaudymai, nei tan
kai negalėjo liaudį numalšinti. Diena po dienai kartojo
si demonstracijos i*r augo liaudies balsas, 
Rhee pasitraukti.

Rhee ir jo pastumdėliai pasitraukia, 
nauji prezidentiniai rinkimai. Bet tai bus 
Pietinės Korėjos liaudies laimėjimo,
ten stovi Jungtinių Valstijų armijos daliniai.

Nauji rinkimai galės būti sutvarkyti gudriau, kad ; 
nauji Rhee užimtų senųjų vietą. Atrodo, 1
Pietines Korėjos liaudis turės kovoti, kol ji pasieks tą, ' 
ką turi Šiaurinės Korėjos žmonės.

1915 metais Tarybų.Sąjungos armija ir laivynas iš-i 
laisvino Korėją; iš • po Japonijos priespaudos. Bet pagal ' 
sutartį, į Pietinę Korėją atvyko JAV karo jėgos. Jų ap
saugoje Rhee ir kiti kapitalistai ir dvarponiai ten ir įsi
galėjo. Jų apsaugoje Rhee 1950 metais buvo pradėjęs 
karą prieš Šiaurinę Korėją, kuris tęsėsi keleris metus.

liūdnas

I spaudai priklauso didžiau- 
i sias ir garbingiausias vaid- 
i niuo.

ikurių seniau išleistų Drau
gijos knygų. Knygos gau
tos, sudaryta 12 pundelių 
ir išsiųsta Į Vilnių. Dė
kui draugams už koopera-

Tėmijant spaudą, mato
me, kad šiais metais 
ALDLD reikalai klostosi 
vidutiniškai gerai. Kai ku
rios kuopos įrašo naujų 
narių, susirinkimai įvyks
ta reguliariai, duoklės su
mokama ne per daug vė
luojant. Geras skaičius 
kuopų jau yra sumokėju
sios už visus narius. Nau
jų narių įrašymas galėtų 
būti dar geresnis, bet tai 
priklauso nuo mūsų visų 
pastangų. Gerai pasiturin
čios kuopos jau prisidėjo

ten j sustiprinimui Centro iždo.
j Ačiū už tai.

Centro sekretorius prane- 
i še oficialiai, kad Draugijos Ku 
suvažiavimas įvyks liepos clJįL 
3 d., Philadelphijoje. Du 
mėnesiai iki suvažiavimo. 
Renkar.' į suvažiavimą at
stovus, reikėtų kiek plačiau 
pakalbėti apie pagrindinius 
mūsų Draugijos reikalus. 
Vienu iš tokių reikalų ma
tau, tai tolimesnį leidimą 
žurnalo “šviesos.” K a i p | 
yra žinoma, žurnalas jau

j JIEMS DŽIUGU, O MUMS 
LABAI PIKTA

Fašistinė Cle v e 1 a n d o | 
“Dirva,” redaguojama, pa-; 
sak Deksnio išpažinties, la-1 
bai negarbingos praeities 
Balio Gaidžiūno, bal. 22 d. 

puslapyje 
tris špaltas antrašte 

varc!a1’I suriko: “Lietuvoje klesti 
niekalų gamyba.” Tai bu
vę atidengta neseniai pa
čios tarybinės valdžios pra
vestos plačios pramoninės 
inspekcijos. Pav., Eiduke
vičiaus vardo avalynės 
kombinatas davė 10,000 po
rų vaikiškos avalynės, bet 
iš jų net 3,729 poros tapo 
visiškai išbroku o t o s (at
mestos, pripažintos netiku
siomis) arba paverstos į že- j 
mesnę rūšį.

Labai gerai, kad Lietuvos 
vyriausybė kelia aikštėn 
savo pramonės netobulu
mus ir pliekia kailį tiems, 
kurie yra už tokį broką at
sakingi, nepaisant to, jog 
Gaidžiūnas ir jo vienmin
čiai negali atsidžiaugti tais 

I viešon iškeltais gamybi-

pa- j 
Jie Kalbant apie Įrašymą į 

ALDLD naujų narių, tėmi- 
jant susirašin ėjimus su 
Centru, tenka stebėtis iš 
tūlų d r a u g ų pasyvumo. 
Pav., vienos kuopos dar
buotojas rašo: “Prisiunčių 
mokesčius už 39 narius. Iš
rinkau duokles už šiuos me
tus, bet manau, kad kitais

5

kuris laikas leidžiamas žy- metais kuopa turės likvi-
duotis”.

Ar yra bent koks patei-
miai sumažintas. Buvusie
ji ir dabartinis redaktoriusGatvės gana švarios, tik 

vietomis, kur dar yra sniego, 
teka nešvarus vanduo.

Beveik 50 nuošimčių 
niaus miesto centro karo 
tu buvo išdeginta arba iš
sprogdinta. Dabar viskas at
statyta. Tuo pačiu stilium, ta 
pačia dvasia. Vilniuje yra 
septynios veikiančios bažny
čios. Visos jos išlaikomos ir 
remontuojamos parapijų lėšo
mis. Tik viena Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčia, kaipo architek
tūrinis paminklas, remontuo
jama valdžios lėšomis. Auš
ros Vartuose, kaip ir prieš ka- Į 
ra, žmonės meldžiasi atsi- 

santvarkos klaupę gatvėje. Daugelis ei- 
'■ i pro vartus nusiima

me

kad dar daug j KĄ GI RADO IR MATĖ 
VILNIUJE?

Neseniai i Vilnių buvo 
nuvykę du Amerikos lietu
viai, tarybinės i

Vienas jų yra lie- nančių (
tuviško radijo pusvalandžio sekmadienio rytą j niais'trūkumais. ° Nieko to-

kąip man pasakojo, visas ju-ikio, kad prie jų piktos fa-

priešai.

Nebetoli viršūnių konferencija
PEREITAIS METAIS VAKARAI išmanevravo 

kad viršūnių konferencija neįvyko. Tada Jungtinių Val
stijų politiką vairavo John E. Dulles. Jis daug važinėjo 
skraidė, jungė kapitalistines valstybes, organizavo ka
rinius susivienijimus. Kas dėl viršūnių konferencijos 
tai jis kartą pareiškė: “Jeigu į ją eisime, tai lygia: 
kaip jautis, vedamas i skerdyklą”.

Eisenhovveris su sekretoriaus 
šalies politika daugiau 

ra galingos jėgos, kurios 
. Birmoje vietoje, tai fabri- 

/ kantai, kurie iš apsiginklavimo darosi milžiniškus pelnus.
Bo to, kai mūsų šalyje apsilankė Chruščiovas, tai 

buvo spaudoje pradėję pasirodyti straipsnių už koegzis- 
tanciją, už taikų sugyvenimą kapitalistinio pasaulio su 
socialistiniu. Bet prabėgo mėnesis 
cinėje spaudoje prasidėjo įrodinėjimai, kad 
galima pasitikėti”, kad “Kinijoje turi būti grąžinta” se-1 
noji išnaudojimo intvarkA.

tinio pasaulio karinės jėgos ; 
didinamos. Kariniai monev-1 

ii jos dalinių ir orlaivynų. i 
rūmojimų kalbas sako gene- 

Daromi persergėjimai, 
Vakarai turi būti atsar-

vairuoja pats prezidentas 
Herterio pagalba. Dabar mūsų 
realistinė. Bet, žinoma, šalv 
priešingos nusiginklavimui.

, ir vėl komer- 
rusams ne-

ne tik nemažinami 
rai eina visur: la 
Nauji ginklai iš 
rolai, ministrai 
kad viršūnių ko 
gūs”.

Jeigu prie t Genevoje kon
ferencijas, kurii.. _   A tepasiekta,^ tai
galime jausti, kaip tirštoje atmosferoje susirinks Ketu
rių Didžiųjų viršūnės gegužės 1 d. Paryžiuje.

Tiesa, jeigu palyginti šiendieninius tarptautinius 
santykius su tais, kokie jie buvo pries dvejis-trejis me
tus, tai dabar jie yra švelnesni. Surasime, kad ir “šalto
jo karo atodrėkis” yra šiek tiek prasidėjęs.

Bet svarbiausios įtakos susitarimui turės, tai liau
dies balsas. Anglijoje virš 106,000 žmonių buvo sumar- 
šavę į Londoną su reikalavimu taikos. Sujudo mases 
Afrikoje ir Azijoje. Drąsiai kovoja prieš JAV bazes Ja
ponijos žmonės. Pietinės Korėjos masių demanstracijos 
ir kova negalės būti viršūnių konferencijoje nejaučia
ma. Todėl turėkime vilties, kad viršūnių konferencija 
pasitarnaus taikingam žmonių sugyvenimui.

Teisingas Roosevelto balsas
KALIFORNIJOS KONGRESMANAS James Roose- 

veltas, sūnus velionio Roosevelto, buvusio JAV prezi
dento, reikalauja Kongreso, kad jis panaikintų taip va
dinamą Un-American Activities komitetą.

Rooseveltas sako, kad tas komitetas, užpuldinėda- 
rųas nekaltus žmones ir juos persekiodamas, jau aiš
kiausiai įrodė k;id jis nereikalingas. Jis sako, kad to

vedėjas. Tas žmogelis, ma
tyt, yra visiškai ‘ praradęs 
savo sąžinę ar amžinai pra- 
simelavęs. Iš Vilniaus jis 

; parsivežė gražių lietuviškų 
' plokštelių, kurias savo pro- 
i gramoje panaudoja, net sa- 
I vo klausytojams nepaaiš- 
I kindamas, jog tos plokštelės 
I Lietuvoje įdainuotos bei | 
I įgrotos, jog jos Lietuvoje i 
! padarytos ir iš Vilniaus) 
parsivežtos. Plūsdavo Lie- i 
tuvą jis pirmiau, o dabar | 

I plūsta dar labiau. Girdi, 
! jis buvęs Vilniuje, bet ne- 
I matęs lietuvių 
i lietuviškai kalbant, 
; tik rusai, viskas tik rusiš

ka, — visa Lietuvos sosti- i
■ nė esanti pavirtusi “rusiš- 
; ku” miestu!

Betgi štai, kaip sakėme, I 
i apie tą patį laiką į tą patį j
■ Vilnių buvo nulėkęs kitas 
i lietuvis, būtent architektas 
i Antanas Varnas, dargi A- 
I merikos Lietuvių Tarybos 
i brūklyniškio skyriaus pir- 
i mininkas. Tiesa, ir jis ne- 
I giria Vilniaus, nesako bu- 
I vęs juo susižavėjęs, tiesa,
jis irgi mini labai aukštas 
įvairių dirbinių kainas, 
betgi jis patiekia ir įdomių 
įspūdžių. Pavyzdžiui, jis

• Brooklyn o “Vienybėje” 
i (bal. 22 d.) pasakoja:

J Vilnių atskridai! Verbų 
sekmadienio pavakarėje. Bu
vo ūkana ir lietus. Vilniaus 
aerodrome mane pasitiko Lie
tuvos Arch įtektų Sąjungos at
stovas. Jis mane nuvežė į bu
vusį Jurgio viešbutį, kuris da
bai' vadinamas Vilniaus var- 

j du. šis viešbutis per karą bu
vo sugriautas, bet dabar atsta
tytas. Kambariai neblogi. Bal- 

! dai žalio pliušo. Plati lova. 
Kambaryje televizija ir dide
lis radijas.

dėjimas ties AUšr.os Vartais 
buvo sustabdytas, nes abiejo
se gatvės pusėse buvo susirin
kusi didelė maldininkų minia.

Teko aplankyti ir Rasų ka
pus. Netoli Basanavičiaus ka
po palaidotas Balys Sruoga. 
Šalia jo — Cvirkos, Bukšos, 
Tallat - Kelpšos, Liūdo Gūros 
ir kitų kapai.

šiuo metu Vilniaus universi
tete yra daugiau kaip septyni 
tūkstančiai studentų. Kitose 
akademijose ir konservatori- 

Ijoje dar apie pora tūkstančių.
Aplankiau visas bažnyčias, 

j Visus skersgatvius ir senus
Gedimino pilies kai-Į

už savo darbą negauna jo-Įminimas tokio draugo pesi- 
kio atlyginimo. ■ mizmui? Tiesa, .

Diskusuojant žurnalo to- j jaučiama 
lesnį leidimą, neimki m e i draugų retėjimas, 
vien tik redaktoriui neap- j gRlhna deleisti kuopą 
mokėjimo reikalą. Mokes- j viduoti, kuomet pasimokė- 
tUs reikalą būtu galima j j° 39 nariai? Dažnai pa- 

Mums darome per skubų sprendi
mą, o vėliau matome, kad 
tai buvo klaida. Be abejo, 
ir tas draugas tai pripa
žins. Išsaugojus ALDLD 
per 45 metus, rodosi, sunku 
ir pamislyti apie netekimą 
bent vieno nario, juo dau
giau, apie 39 narių kuopos 
likvidavimą. Tai mūsų il
gų metų triūso pasigro
žėjimas. P a ž v e Igkime 
ALDLD išleistų knygų eilę 
ir tęskime darbą pirmyn.

K. Petrikiene, 
ALDLD C. pirm.

kad vra 
amžiaus našta, 

Bet ar 
lik-

! ties
; lengvai išspręsti, 
bėda, kad mūsų literatūri- 
nėš jėgos per silpnos. Pa-' 
vartę senas “Šviesos” lai-j 
das, matome, kaip daug ge-' 
rų jos bendradarbių jau ) 
išsiskyrę iš gyvųjų tarpo. 
Dabartiniai mūsų literatai 
yra apsikrovę v i s o k i a i s i 
darbais ir pareigomis, vis
kas atliekama tiktai su di
deliu pasiaukojimu. Ar il
gai gūlime iš žmogaus tikė
tis tokio pasiaukojimo? Su
važiavimas turės pasisaky
ti tuo reikalu. 1

šistinės širdies limpa kiek
vienas pasitaikęs netikslu
mas, kiekvienas dar neiš
gyvendintas Lietuvoje trū
kumas, kiekivena pasitai
kius negerovė bei nelaimė. 
Jau seniai kiekvienas ku
rioje nors lietuvių tautos 
gyvenimo srityje pasitai
kęs sunkumas tuose suge
dusiuose žmonėse iššaukia 
neapsakomą džiaugsmą ir 
didžiausią pasitenkinimą.

Žinoma, ne visas pramo
ninis brokas atsiranda iš 

i piktos valios tų, kurie tai 
pramonei vadovauja. Bro-

A

/

negirdėjęs kiemus.
visur ne ir jo papėdėje dabar vyks-į 

ta kasinėjimai. Atrasta nau
jos sienos, nauji pamatai. At- ko ir Amerikos pramonėje 
likta daug naujų tyrinėjimų, pasitaiko. Reikia atsimin-

ta kasinėjimai. Atrasta nau-

Lietuvos architektai ir arche
ologai turi naują teoriją, bū
tent, kad dabartinis Gedimino 
pilies bokštas yra statytas Vy
tauto Didžiojo laikais...

ti, kad Lietuvos pramonė 
išaugo ir tebeauga nepa
prastai dideliais, greitais 
tempais. Jai labai stokuoja 

Vakare vėl teko užeiti į Ne- įgudusių, prityrusių ne tik 
čia vedėjų, bet ir lavintų dar- 

susirinko apie 20 asmenų. Tai t bininkų. Natūralu, kad ten
ringos kavinę, šį kartą

vis seniai matyti draugai dar 
iš Kauno Konrado kavines 
laiku... Dauguma .jų, žinoma, 
architektai, menininkai, spor
tininkai. Buvo labai įdomūs 
pokalbiai. Teko ir pasiginčy
ti. Bet vengėme vienas kitą 
įžeidinėti ar pastatyti į nema
lonią padėtį.

Grįžęs į viešbutį, aš negalė
jau užmigti. Nežinojau, kas 
mane jaudino — kava ar tos 
kalbos. Todėl nusprendžiau 
eiti pasivaikščioti. Gatvės tuš
čios . . .

■ Išėjo Varnas pasivaikš
čioti vėlyvą nakties valan
dą, kai gatvės tuščios, ir 
niekas jo nei iš viešbučio 
išeinant, nei gatvėse vaikš
čiojant nesekiojo, kaip “va
duotojai” čia mums tvirti
na. “Tik retkarčiais savo 
ęalvą kyšteldavo mėnulis” 
ityo debesis.

komiteto sauvaliavimų nebegalima ignoruoti.
Kongresmanas nurodo, kad Jungtinės Valstijos tu

ri Teisingumo departamentų, turi Atstovų Buto Teisin
gumo komitetą, kurių pilnai pakanka. Gi Priešameriki- 
nis komitetas tik šaliai išlaidas daro ir paneigia žmo
nių demokratines teises

Iš laišky redakcijai j SSusMoS8 ukI 

“Laisvės” Redakcija!
Sveikiname laisviečius su

Gegužės Pirmąja!
Lietuvos Valstybinė | Drauge!
Grožinės Literatūros
Leidykla

Gerb. Antanui Bimbai
Aukštai Gerbiamasai

Sveikinu su Pirmąja Ge- 
i gūžės ir nuo širdies linkiu 
Į darbininkiškų laimėj i m ų 

Mielas prieteliau Antanai! luz taikaus sambūvio prin- 
Siučiu daug labu dienų iš<cT)lI. įgyvendinimą Linkiu 

senųjų Atėnų (Graikijos I ~ visokenopai padėti stųi- 
sostinės), kur ‘nuostabusis L1’11111 talk'-1 VIsame l)asau‘ 

■ -Parteno-^’yje. . ..
■ Esu labai dėkingas, kad 
į ir jūsų spaudoje randu vie- 

_ i tele, — ateityje, — ir to- 
j liau, kai tik leis aplinkybės, 

■- ' stengsiuosi ir jums para- 
■ ' šyti.

Di.

meno paminklas—______
no šventyklos griuvėsiai — 
(Akropolis) atvaizduotas. 
Vėl esu Tarpparlamentari- i 
nės sąjungos pavasarinėje I 
sesijoje, kuri kaip tik bai-i 
gėsi šiandien po savaitinio j 
posėdžiavimo. Ir šį kartą i 
teko vadovauti mūsų dele- į 
gacijai, kurią sudarė TSRS

broko būna daugiau. Na, 
o jei kur dar pasitaiko ir 
piktanaudžių išsigimėlių, 
kurie savo atsakingas vie- ■ Aukščiausiosios Tarybos 8 ' 
tas panaudoja kenkimui, deputatai. Atvykome į Atė-'

Išvyksime IVtrukdymui, sabotažui, ten nūs IV. 16. 
tas brokas pasidaro dar di- Į 27.
dėsnis. : Labų dienų draugams ii'

Mes tvirtai pasitikime i žmonelei.
Lietuvos vy r i a u s y b e ir' s džiu deši
haudimi ir jos vadovybe, paleckis
jog palaipsniui visa Lietu-. ,
'.?• P:ram0"!"f ?a"Zba...8y:Gerbiama Redakcija:

Aš, lietuvis iš Lietuvos, 
, Markevičius Adolfas, jūsų 
laikraščio “Laisvės” skai
tytojas nuo 1558 metų, no
rėčiau pasveikinti jus visus 
lietuvius, o labiausiai re
dakcijos darbuotojus. Džiu
gu, kad nepamiršote savo 
gimtos kalbos, nei lietuviš
ko rašto. Esu dėkingas, kad 
galiu pasveikinti savo tolių 
brolių tautiečių laikraštį 
“Laisvę”.

Adresas:
'Lietuvos TSR

rai ir pilnai susitvarkys, ■ 
atsistos ant tvirtų kojų. 
Tuo mes visiškai neabejo
jame. Dar kartą teks skau-; 
džiai nusivilti tiems, kurie! 
niekalais džiaugiasi, kurie j 
niekalais maitina savo pra- 
siradusias viltis.

Redakcijos Atsakymai
M. Šaltis, Benton, UI. — 

Ačiū už iškarpas, bet nega
lėsime pasinaudoti, nes jau 
apie tai turėjome. Dėl tų 
pavardžių nėra reikalo 
daugiau rašyti.

'j

f

Pranas J. šicikauskas, 
Montevideo, Uruguay^

Atgijo poliomielito 
(polio) liga

Washingtonas. — Dr. E. 
Russell Alexander, United 
States Public Health veikė- 

j jas, raportavo, kad vėl pra- 
j siplatino poliomielito liga. 
! Ii959 metais jau buvo 
5,000 susirgimų, tai 50 pro
centų daugiau, kaip 1957 

| metais.
Dr. Alexander raportavo, 

kad 1959 m. susirgusių tar
pe 64 procentai buvo tokių, 
kurie buvo gavę tik po vie
ną ar du įskiepijimus.

virš

Kairas. — Izraelio agen
tai ruošėsi nunuodyti Nas- 
serį. Suimta šeši žmonės ir 
bus teisiami gegužės 1 d.

Washing’anas. — Mire 
laikraštininkas 
gwick.

i
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Atsakau į klausimus
Kai kurie žmonės klau-1 kitiems 

šia: _ . j
— Ar Lietuvos žmones -

daug geria? j

pardavė. Išmoko i 
naminę gaminti puikiai ■ 

panašiai, kaip jirohibici- 
; laikais Amerikos mūn- 

aineriai. Alkoholizmasbai-
ar jie daug geria alkoholi-j 
nių gėralų. Man rodosi, 1 
Lietuvos žmonės, prcporcio- j 
naliai, alkoholinių gėrimų 
išgeria kur kas mažiau ne
gu Amerikos žmonės. Išgė-

Tai buvo laikotarpis, kai 
nemaža silpnesnės valios

! žmonių, tur būt, galvojo,
j jog mūsų tauta i
i išbristi iš tos klampynės, 
kurią sudarė vokiškoji fa-1 mus.
šizmo okupacija. Aš jų, ži- į jau kitas dalykas nei
noma, nekaltinu. Juk, kaip j taranuose.

Lietuvos moterys,
i pastebėjau, geria kur

sakoma, g i r t ų , L i 
miestuose kur kas i 
matysi negu pas mus 
s i m e , tokiuose miestuose*, ;

atsikeltų. Mūsų jėga—spau- 
da, mokyklos, Kultūros na
mai, meninė saviveikla, 
sportas. Visam tam nesi- 

, nei pa-

konjako, kurie ir turi iš
tekliaus jam pirkti.

Tiesa, pilietis gali nusi- Tuomet ji užsisakė to vy- bet kol sučiups, pauliavosi- 
nebegalės pirkti degtinės parduotuvė-

I se, kiek nori, ir neštis į na- lį.
. Bet namuose išgerti nes dabar ir kalba, žinoma, ko du kartu ragauti 

res-' dažniausiai juokais
;mi anykšt i e t i š k ą vyną, j na kartą gavau per kitai 

kiek į Kiek tame tiesos, nesiimu i asmenį, nes norėjau para-, 
kas i spręsti, tik žinau,

ji ragavusi anykštiškio vy- tokių, kurie rizikuoja, 
no, kuris jai labai patiko. a, sučiups, tai sučiups,

no, kad prisiųstų į Briuse- j me,” sako tūli.
Tai sužinoję, tūli žmo-1 mano Lietuvoje buvimą te-1 gailime nei lėšų,

, girda- ‘ minės,” vis Dzūkijoje. Vie- ■ Ka smarkiai baudžia c
nvcMH.u.™!!, inncjcxu P«x«-; Lietuvoje ir, aišku, kito- 
jog tos įgauti, kas per skystimėlis, se tarybinėse respublikose, 

—Bet visgi susitvarkėte, l mažiau kaip Amerikos. Jos I kalbos, kad ir juokais, yra Jis buvo gan prastas. Ki-i smarkiai baudžia tuos as- 
•pastebėjau jam. ! tuo atžvilgiu santūrios, jos : persūdytos. ; tą kartą, svečiuojantis ne-1 menis, kurie dėl išgėrimo

Baliai j -
i šeimininkas pastatė ant 

Nedaug Lietuvos mo-! Lietuvių tauta — vaišin- ■ sta]0 buteliuką, o aš jo 
Gatvėse : ga tauta. Kaip seniau, taip \ kiausiu;

Gaminė”?

Lietuvoje. , patys žinote, nieko nėra be' , o T 1 af 11_ .v i • _priežasties . . .
voje, kaip žinome, padarė I

I mūsų tautai didelę žalą: ;
i fašistai ne tik nužudė apie:
| 700,000 Lietuvos gyvento-1 pasakySįu p. - karto j kurie mėgsta čėrkelę išlenki i
: jų, ne tik spėjo daug žmo-i pas mus puvo įuo atžvilgiu , ti.

1‘; per daug laisvės. Degtinės, | terų ir parūko.
gauti ir ; rūkančių niekur nemačiau. ! ir dabar ten žmones mėgs-j

-pastebėjau jam. i
—Taip, susitva r kėni e. I moka suvaldyti ir vyrus, ’

i nių sudemoralizuoti politi 
Jniai, o ir daugybę jų įstū-!
mė i alkoholizmą. Būdami I 
desperacijoje, politiniai ne-j 
apsišvietę žmonės dažnai

Bostonas, Čikaga, Detroi-i 
tas, San FrancLco a>-ba. 
Los Angeles. Labai >■( tai ‘ 
I ietuvos miestuose pamaty-■

nelai-

‘ ' J ir net Restoranuose taipgi nedaug I ta pasivaišinti, pabaliayoti į 
laike tarpakčių. teko rūkančių moterų pa- i visokiomis progomis: kriks- į 
alėjai pastebėti! stebėti.

gatvėse žmones vaišinantis į
(tomis “velnio ašaromis.”
! Komunistų partija ir mūsų

. laikraščių kioskuose 
teatruose, I

Lietuvoje ir 
rybiniuose m i

• barų, nėra sal 
pas mus kiekviename mies
te tūkstančiai, kur žmonės 
nieko daugiau nedaro, kai]) 
tik geria. Geria kai kurie 
dienomis, geria ir naktimis. 
Mat, biznis!

Man pasakojo tie. kurie

nera

i mes iki ausų.
Vienas įžymus Lietuvos!

rašytojas, kuris pats alko- į VyriauSybė tuojau pamatė, j nykščių vynas. 
helio be\eik nevai toja, pa- į j0Cr veda prie blogoj 
šakojo tokius dalykus. i Tuoj buvo įvestas naujas

—Karo metu aš su kitais i potvarkis, sulyg kuriuo vi- 
rasytojais buvau pasitrau-Lsa tai buvo panaikinta. Al
kos j Tarybų Sąjungos gilu- • sistota ant stabdžių . . .

“Ant stabdžių” buvo at
sistota taip: Šiandien Ta-

Iš Lietuvos gaminamų gė- | 
rimų du yra patys populia-| baliavoja 
riausi: “Palanga” ir “K ''

mą. Mes daug dirbome, ;
gyvendami nelengvomis są
lygomis. Kai Tarybinė ar- rybų Lietuvoje viešose vie- 
mija išlaisvino Vilnių, tuo- tose — tik restoranuose — 
jau grįžome namo. Sunku degtinės kiekvienas svečias 
jums įsivaizduoti, ką mesi vienu atsilankymu prie už- 
čia radome: ne tik buvo su-1 kandžių tegali gauti tik po 

i griauti miestai ir kaimai., o
buvo ir žmonių dorovė. Gėrimas,

Vok iečių , pesimizmas.
tuvoje alkholizmas 
platokai paplitęs, 
okupacijos m e t u žmonės.
ypatingai valstiečiai, išmo-, kau, 
ko valyti samogoną, namie 
gaminta degtinę — mūsiš
kai: mūnšaina. Ir iie, pa
veikti karo ir vokiškosios 
fašistinės priespaudos, ga
mino ta “velnio skystime-, vanduo bei alus. 
Ii” ir gėrė. Patys gėrė ii

nevilto, man 
atrodė, neturi ribų. Nesa- 

kad visi buvo tokie, 
bet daugelis. Net ir inte
ligentijoje tai matėsi. Kai 
kurie degtine gėrė ne stik
liukais. o tiesiog stiklinė
mis, kokiomis g e r i a m a s 

Daugelis 
ieškojo išganymo išgėrime.

Pažvelgus į praeitį |
Iki 1926 m. buržuazinėje į nmtelį palydovą— Šidlaus- 

Lietuvoje niekas nesirūpi-j ką. Jis sugalvojo originalų 
. .ne aklųjų buitimis, aklieji j suvažiavimo dalyvių išlydė- 

neturėjo jokių organizaci-1 jimo būdą: liepė akliesiems 
jų. Steigti kokią nors drau-1 laikytis už virvės, o pats, 
giją kilo mintis tada, kai, paėmęs vieną už rankos, ve- 
1926 m. grįžo iš Rygos ak- dė į stotį. Nematytą proce- 
lųjų mokyklos Daunys ir. siją lydėjo žiopliai, iš to
Pratkevičius, kur jie kele- sau pasidarydami pramogą.

pritarė ■ 
invalidai i 
Lumbys,'

tą metu mokėsi ir susipaži
no su Latvijos aklųjų gyve
nimu. Tai minčiai 
gyd. Musteikis, 
Barčius, Vitkus,
Kuosa ir Aleksiejus. Reikė
jo akluosius suburti į akty
vą, kažkaip jį suorganizuo-i 
ti. Tuo tikslu iniciatoriai! 
nutarė 1926 m. liepos 24—i 
25 d.d. sušaukti Kaune I-jį; 
Lietuvos aklų jų suvažiavi-1 
mą tuometiniuose Liaudies I 
namuose. Organizotor i a i i 
išsiuntinėjo į valsčius atsi- [ 
šaukimus, kviesdami akluo-, 
sius į suvažiavimą. Atsišau
kime buvo rašoma, kad de-' 
legatams apmokės kelionę, Į 
nemokamai maitins. Suva- j 
žiavimo diena geležinkelio i 
ir autobusų stotyse, garlai-1 
viu prieplaukoje budėjo in-1 
validai. Atvyko apie < 
šimtai aklųjų — daugiau-1 
šia senesnio amžiaus žmo
nių, c

Suvažiavimas 
lygiai 12 
pažindino

prasidėjo i 
vai. Barčius su- 
visus su paruoš

tu įstatų projektu. Jis pa
pasakojo, kokiu tikslu čia 
visi susirinko. Į aklųjų Sa-

Išsiskirsčius s u važiavi- 
. mo dalyviams, valdyba 
i dėjo darbą. Neturint 
i lėšų, nei patalpų, 
; kreiptis į buržuazinę 
riausybę. Vidaus

I ministerija vargais
! lais paskyrė 10,000 litų, 
j švietimo ministerija 15,000 
I litų organizuojamo Aklųjų 
| instituto inventoriui b e i 
i mokslo priemonėms įsigyti. 
. Tačiau niekas nežinojo, ka- 
■. da jis bus Įsteigtas ir kur 
i įsteigtas. Pradžioje valdy- 
! ba norėjo gauti dvaro cent- 
i rą, bet žemės ūkio ministe- 
i rija į ta reikalą žiūrėjo 
neigiamai. Valdybos nariai 

i būdavo nuolatiniai 
i tojai ministerijos 
Iriuose. Jie prašė

du ' dvari°> Kėdainių, Alytaus 
dvarų,’bet tuometiniai Lie- 

i tuvos. valdovai pasiūlė ak- 
| liesiems IV fortą, girdi, ak- 
j iieji vis tiek nemato. Paga
liau valdyba aptiko Tvirto
vės alėjoje parduodamą už 
33 tūkstančius litų namą.

Pra
nei 

teko 
vy-

reikalu 
nega-

maldau- 
korido- 

Raudon-

Savinipkui atidavė tuos 
25.000 litų, o aštuoniems 
tūkstančiams išdavė vekse-

jungos valdybą išrinko Šeš
takauską, gyd. Musteikį, 
Vitkų, Barčių ir Dauni. Re
vizijos komisiją sudarė 
Lumbys, Kuosa ir Aleksie
jus.

Buvo neišvengta ir nesu
sipratimų. Vieni atvažiavu
sieji galvojo, kad juos Kau
ne mokys, kiti — kad vi
sam laikui paliks Kaune 
gyventi. Palydovai, atlydė
ję suvažiavimo dalyvius, 
juos paliko, o kuomet reikė
jo grįžti atgal, aklieji liko 
vieni. Valdyba paskyrė vie-

lius. Patalpa buvo jau įsi
gyta, bet kuo padengti li
kusia skola, už ka pirkti 
mokslo priemones? Teko iš
tiesti ranka ir prašvti auku. 
Valdvba išsiuntinėjo res
publikos. dvasiškiams aukų 
lapus. Daugiausia aukų at
siuntė žydu dvasiškiai. Su
aukotais pinigais valdyba 
išpirko vekselius ir šį tą 
įsigijo.

Tačiau nebuvo žinoma, 
kaip institute pradėti dar
bą, iš ko pasimokyti? Tuo 
metu Karaliaučiuje vyko

Palangą” nežinau prie 
ko priskaityti: prie konja
ko ar prie degtinės. Saky
čiau, ji stovi vidurkely tarp 
tų dviejų. “Palanga” labai 
populiari ne tik Lietuvoje, 
o ir Maskvoje, ir kituose 
tarybiniuose miestuose. Ji 
gaminama iš uogų.

Su ‘‘Anykščių vynu”—ki
tas jau reikalas. Jis gar
dus, populiarus. Ir jo ne
lengva gauti. Dėl to žmo
nės šitaip kalba:

— Mūsų anykštiškį ska
nųjį vyną išgeria Belgijos 

i karalienė Elzbieta .. .
Kuo čia dėta Belgijos ka- 

: ralienė Elzbieta?..
Prieš porą ar trejetą me-

100 gramų, vadinasi, po du 
stikliuku. Alus,* vynas, 
konjakas, tiesa, nėra aprėž
ti. Tų gėrimų gali gauti 
ir kavinėse, bet ne degtinės 
Armėniškas konjakas — Ir. 
bai geras, bet jo kaina ne
maža, dėl to žmonės ne- ____....| L C J C

daug jo ir išgeria. Bend-, tų, kaip žinia, Tarybų Sa
rai, restoranuose bei kavi- į jungoje svečiavosi Belgijos 
nėse žmonės vengia per | našlė karalienė Elzbieta, 
daug paimti, na, kad ir Būdama Maskvoje, sakoma,

II aklųjų mokytojų kondre- 
sas. Į kongresą pasisemti 
žinių išvažiavo Daunys.

Pagaliau 1928 m. vasario 
28 d. buvo atidarytas Aklų
jų institutas.. Tą pačią sa
vaitę atvažiavo 27 moki
niai: 17 berniukų ir 10 
mergaičių. Jų tarpe buvo ir 
keturi suvažiavimo daly
viai: V. Lukoševičius, A. 
Majauskas, K. Sinkevičius 
ir aš. Instituto direktoriu
mi buvo paskirtas M. Kvik
lys, o mokytojais—B. Gus
taitis, K Jankus — aklasis, 
baigęs Karaliaučiaus mo
kytojų institutą. Mergaites 
rankdarbių mokė Ona Jo- 
kūbauskaitė, o Daunys — 
skambinti pianinu.

Mokslo pradžia buvo la
bai sunki: mokytojai netu
rėjo programų, stigo vado
vėlių. Neįpratę dirbti su ak
laisiais, kai kurie mokyto
jai metų bėgyje apleido in
stitutą. Jų vieton atėjo ki
ti: V. Genytė ir O. Žitkiūtė 
—abi vos tik baigusios mo
kytojų seminariją. Jauno
sios mokytojos greitai pa
milo savo akluosius, moki
nius ir jų švietimui, jų 
buities pragiedrinimui pa
skyrė geriausius savo jau
nystės metus.

Kad institutas išsilaikytų 
ir galėtų plėstis, kad jis 
mažiau būtu priklausomas 
nuo valdančios, klasės ma
lonės, teko ruošti apmoka
mus koncertus, organizuo
ti loterijas. Už surinktus 
pinigus valdyba 1929 m. 
nupirko 400 m. sklypą su 
namu, kurį įrengė ir 1930 
m. vasario 27 d. perkėlė 
mokykla ir mergaičių bend
rabuti. Čia jau buvo ir ne
didelė salė. Joje sutilpdavo 
apie 80 žmonių. Padidėjus 
patalpoms, atsirado galimv- 
bė daugiau priimti moki
niu. Nors Aklųjų Saiunga 
faktiškai išlaikė mokykla, 
tačiau pilnai ją aprūpinti 
nepajėgė. Pvz., mokvkloie 
nebuvo suolų^.todėl klasėje 
visi susėsdavo apie stalą. 
Mokiniai privalėjo su sa

. ; ne-1 menis,
i dideliame kaimely, malonus i stato pavojun kitų žmonių 

į sveikatą ir gyvybę.
Pavyzdžiui, automobiliu 

vairuotojai bei šoferiai dar
bo metu privalo būti blai- 

' vūs kai]) rasa, nes, jei tau 
į vairuojant mašiną, atsitiks 
I nelaimė ir milicijantas su- 
1 ras, kad tu bent vieną stik- 
! lėlį esi gėręs, pakliūsi į di- 
| dėlę bėdą: keletas metų ka- 
i Įėjimo tai jau tikrai tau 

t V j bus teismo priskirta, 
lankiausi Lukiškių 
me, ton

tynų, vedybų metu. i
Nekartą mačiau, kaip pa- į 

darbininkai bei ; 
“A-' tarnautojai svarbesnių įvy

kių proga. Sakysime, to ar 
ip j kito fabriko, įmonės ar 

įstaigos pirmūnai tampa 
apdovanoti ordinais, meda
liais bei piniginėmis dova
nomis už šaunų darbą. 
Tuomet jie surengia bend
rus pietus, kad pasidžiaug
tų savo laimėjimais. Pie-, 
tų metu ir užkanda, ir iš-, 
sigeria, ir padai n u o ja, i 
džiaugdamiesi savo pasie- 
kimais. Man teko daly
vauti keletoje tokių pramo
gų. Kad jūs matytumėte, 

koks ten esti smagumas!/ I yac]ovas _
— Ar Lietuvos žmonės' cjnėmis priemonėmis,

vis dar tebegamina
rysime, bet kovojame

Taip, dar yra tokių, ku-1 kovosime už tai, kad 
rie gamina, daugiausia kai- mažiau mūsų žmonės vertų 
me. Tiesa, tarybinė 1 -11—-----— 
r i ausy be, kovodama 
alkoholizmą, baudžia 
minės” gamintojus, bet yra 1 gas, kad ir

vim atsivežti patalynę ir 
aprangą. Jie būdavo maiti
namai menkos kokybės mais
tu. Valgykla ir virtuvė bu
vo rūsyje. Rudenį, žiemą 
ir pavasarį nuo lubų capsė- 
davo vanduo į lėkštes, už- 
teršdamas ir taip jau skur
dų maisto davinį. Ant grin
dų telkšodavo balos.

Matė vargingą padėtį Są
jungos valdyba, bet nieko 
padėti negalėjo, o labdarin- 
g o s poniutės skubėdavo 
greičiau apleisti šią “dievo 
nuskriaustų” žmonių įstai
gą, paguosdamos akluosius, 
kad “ką dievulis labiau my
li, tam didesnį kryželį už
deda”.

Dar pirmajame aklųjų 
suvažiavime buvo numaty
ta sušaukti antrąjį suva
žiavimą 1929 m. Dėl patal
pų ir lėšų stokos teko su
važiavimo data atidėti. Tik 
1930 m. rugpjūčio mėn. bu
vo pradėtas ruošti II-jo su
važiavimo projektas. Tuo 
metu Sąjungos valdyboje 
įvyko skilimas.Daunys mo
kinius agitavo už savo kan
didatus į naują valdybą, o 
Šeštakauskas — už savo. 
Aktyvesnieji mokiniai su
važiavimo metu, tų pačių 
metų rugsėjo mėn., parėmė 
Daunio kandidatus ir, prasi
dėjus rinkimams, trukdė 
Šeštakauskui kalbėti. Kilo 
didelis triukšmas. Šešta
kauskas, matydamas esąs 
izoliuotas, skubiai uždarė 
suvažiavimą. Tuo būdu Lie
tuvos aklųjų Sąjungą liko 
be valdybos. Mokiniai, pa
sijutę pralaimėję, paskelbė 
bado streiką, atsisakė lan
kyti pamokas. Direktorius 
užrakino klases ir paskelbė, 
kad baigiasi maistas. Iški
lus tokiai grėsmei, mokiniai 
organizuotai nuėjo pas 
švietimo ministrą, tik, ži
noma. jų niekas neįleido. 
Nedidelę delegacija priėmė 
ministro pavaduotoias, liep
damas grižti mokyklon ir 
mokytis. Streikas baigėsi 
tuo, kad iš mokyklos paša
lino V. Kupstą, A* Milaše

. Kai 
kalėj i- 
keletą 
teismo 
išgėrę 
turėjo

Prašau paragauti.
—Iš ko ji gaminta?
—Iš runkeliu.
Pasakysiu, jog tai t 

“skystimėlis,” šveln e s i 
už “tikrą” degtinę, 
vodką. Matyt, kolūki
savo “bravorą” jau buvoį 
gerokai ištobulinęs.

Nežiūrint i tai, kad Lie-1 4 f

tuvoje alkoholizmas žymiai 
sumažėjo ir jis vis tebeina-1 
žėja, KP vadovai ir vyriau- 

' sybės pareigūnai daro visdį 
kad jis dar labiau sumažė
tų, kad visa tauta stibiai- , . , 7! Vpįu kūne padeda masinos vai-

—Mes nesame blaivi n i n- •?
kai, — sakė man vienas i Sakysmie.

I įžymus Komunistu partijos i
■ ir administra- 

jėga 
narni" i blaivininkais visu nepada- i i ir i 

juo i

radau net 
kurie buvo 
už tai, kad 
mašina ir

Įkalinti
vairavo
a vari ją.

Neseniai Lietuvoje buvo 
i išleistas ir kitas įstatymas,

vv-1 alkoholinių gėrimu. Kelias ■ 
prieš i i komunizmą — blaivus ke-1 
“na- j Has. Dedame visas pastan- | 

“nunuolėliai” 1

vičių ir Bielazaraitę, išva
rydami juos tiesiog gatvėn.

Netrukus buržuaziniai 
valdovai panaikino Lietu
vos Aklųjų Sąjungą, per
formuodami ją į Lietuvos 
Akliesiems globoti draugi
ją. Be jokių rinkimų valdy
bą sudarė tokios sudėties, 
kuri buvo priimtina po-1 
nams ministrams, k u r i i 
vaizduotų, jog buržuazinė 
vyriausybė labai jau rūpi
nasi aklųjų globa. Draugi
jos pirmininke paskyrė po
nią Šakenienę, švietimo mi
nistro žmoną, pavaduotoju į 
— gyd. Nemeikšą, valdybos 
nave — Rimšienę, jos eks- 
ceKecijos ponios Smetonie
nės vadovaujamo kilmingų 
ponių ratelio narę.

Mokykla truputį prasi
plėtė, atsirado daugiau mo
kinių. Mokinius pradėjo 
mokyti amatų: mezgimo ir 
šepečių dirbimo. Tačiau 
mokslo programos liko tos 
pačios — nepilnų keturių 
skyrių ribose. Mokykloje 
naudojo tik du vadovėlius: 
uždavinyną ir lietuvių kal
bos vadovėlį I—II skyr. 
Visa kita tekdavo konspek-1 
tuotis. Bet ir tiek mažai ži
nių tegavę mokiniai nega
lėdavo jų praktiškai panau
doti,—ypač mergaičių lau
kė beperspektyvinė ateitis, 
nes jų išmokta mezgėjų 
specialybė tuo metu nie- 
k a m nebuvo reikalinga. 
Apie aukštesnį mokslą nie
kas ir svajoti nedrįso. Iš 
aklųjų “instituto” tik V. 
Mickevičius pateko į konser
vatoriją. B. Grincevičiūtė 
privačiai mokėsi pas solistę 
Binkevičiūtę dainavimo. 
Kitu laukė liūdnas likimas 
—dirbti mažutėje šepečių 
dirbtuvėlėje, kurioje tilpo 
apie dešimt žmonių. Bet ir 
ta dirbtuvėlė merdėjo, stig- 
dama užsakymu, nes ja nu
stelbdavo privačių savinin
ku imonės.

Dievobaimingos ponios 
akluosius laikė nepilnaver
čiais žmonėmis: jiems buvo 
trukdoma baigti vidurinį

paimti stiklelį.
tu vyksti kur 

j nors mašina ir sustoji pie
tų. Valerai pats, valgo ir 

‘ šoferis. Ir tu, kaip gerašir- 
. d is, pats paėmęs čėrkele, 
j pasiūlai ir šoferiui išgerti. 
Gerai! Bet jei. važiuojant, 
tavo mašina įsiveltu i ava
riją (automobilių nelaime), 
tuomet, broliuk, pati teis
mas taipgi baustų už tai,

(Tąsa Ą-tame pusi.)

bei aukštąjį mokslą, dirbti 
pedagoginį darbą ir, dieve 
sergėk, mylėtis ir sukurti i 
šeimas. Koks kilo triukš
mas, kai du jaunuoliai pa
reiškė norą tuoktis! šiai I 
“valstybinio” masto proble
mai išspręsti buvo sudary
ta speciali komisija, kuri 
privalėjo išaiškinti: leisti 
tuoktis ar neleisti. Galų ga
le, po karštų ginčų, prieita 
kompromiso: leisti susi
tuokti su sąlyga, jeigu abu 
jaunavedžiai bus sterilizuo
ti. Laimė, kad 1940 metai 
sutrukdė įgyvendinti šį 
žmonių sužalojimą.

Tokiais keliais atėjo Lie
tuvos aklieji į 1940 metus 
— Tarybų valdžios atkūri
mo metus. O po metų už
griuvo baisi hitlerinė oku
pacija.

Kai aš atsigrįžtu atgal j 
savo jaunystę, į visa eilę 
praeities metu, man jų ne
gaila, nes pačiame gyveni
mo pavasaryje pergyvenau 
be galo daug niūrių dienų.

Gyvenimo negandų su
luošinta, iškentusi karo 
sunkenybes ir ant savo pe
čių pernešusi šeimos nelai
mes, aš pabandžiau būti 
naudingu žmogumi, pati 
kurti savo laimę, kai buvo 
iš Lietuvos išvyti okupan
tai ir atkurta tarybinė san
tvarka. Man buvo sunki 
pradžia, bet aplinkui dirbo 
tarybiniai žmonės, aš ta
pau Tarybų Lietuvos Aklų
jų draugijos nariu.

Pradėjau dirbti Kauno: 
mokymo - gamybos kombi
nato trikotažo ceche. Ne 
aš viena pradžioje vargau. 
Rankinės mezgimo maši-! 
nos, blogos kokybės žalia-i 
va, sunkios darbo sąlygos! 
dažnai stumdavo į nusimi- j 
nimą, bet mintis, kad aš j 
dirbu, kuriu materialines 
vertybes, duodavo jėgų. Ėjo i 
metai, rankines mašinas 
pakeitė mechani n ė s. Ir 
dirbti ir gyventi tapo 
šviesiau.

3 pusi. Laisve (Liberty). Peni

Bet ir sunkiais pokario 
metais, po darbo valandų, 
nesėdėdavome sudėję ran
kas, neaimanuodavome. Su 
darbo draugėmis lankiau 
choro repeticijas. Aš judri 

(iš prigimties, todėl nuolat 
turėdavau būti užimta. Gal 
todėl man ir patikėdavo ne
mažai visuomeninių pareL 
gų. Buvau pirminės organi
zacijos biuro nare, dirbau^’, 
profsąjunginį darbą. ‘Šian
dien, būdama jau senyva 
moteris, aš vis dar dainuo
ju chore, dirbu profkomite- 
te.

Tarybinė valdžia išvede 
akluosius kartu su visa 
liaudimi į didį komunizmo 
statybos kelią. Šiandien 
mes turime ir gražų būrelį 
aklųjų studentų.

Tačiau atsiranda žmonių, 
vis dar žiūrinčių j akluo- < 
sius užuojautos, pasigailėji
mo akimis. Tie draugai, ne- 
nažįstą aklųjų gyvenimo, * 
kartais nustemba sužinoję, 
kad aklieji mėgsta ir kuria 
muzika, lanko teatrus - ir 
muziejus, atlieka sudėtin
gus darbus ir racionalizuo
ja gamybą. Tokios nuomo
nės vra liekana iš liūdnos 
nraeities, kai akliesiems 
tikrai buvo užkirsti visi kė-( 
liai. Prisimenu 1930 m. vai-' 
stvbinę parodą, kur buvo 
eksnonuojami ir Aklųjų 
mokyklos gaminiai. Kartą, 
man budint prie eksponatu, 
kažkok i o s “gailestingos” 
poniutės abejojo, ar mes 
girdime, ar mes valgo
me (!). Ir dabar na$itaikbs 
išgirsti panašių absurdiškų 
“užuojautų”.

Ne. šiandien mes esame-.,*; 
pilnaverčiai žmonės, ir jo
kiu užnoiautu mums nerei- 
kia! Tarvbinė valdžia/^ 
mums suteikė žmogaus ’tei
ses. ir mes savo darbu sten- ‘i 
giames ta didelę garbę pa-'ų 
teisinti.

A. SINKEVIČIENĖ Jj J 
Buv. Aklųjų Sąjungos 2-jo ; 

suvažiavimo dalyvė '-•y

it, baland. (April)



J. D. SLIEKAS (4)'

Iš Pittsburglio lietuvių gyvenimo
(Iš mano atsiminimų)

(Tąsa)
AMERIKA ĮSIVELIA Į KARĄ

Karas Europoje tęsiasi, darbų daug, 
pas žmones atsiranda pinigų, vieni per
ka namus, kiti automobilius. Mūsų ša
lis įsivelia į karą, jaunus vyrus šaukia 
registruotis į armiją. LSS 6-tos kuopos 
susirinkimas tęsiasi visą sekmadienio 
popietį, diskusuojame, ką darysime — 
registruosimos, ar ne? Mes priešingi 
imperialistiniam karui, bet ką daryti?.. 
Visi žiūrime į Baltrušaitį, jis gi yra mū
sų vadas, jis geriausiai gino, ką reikia 
daryti.

Ir štai jis aiškina: “Registruotis rei
kia, kad nelaužyti įstatymo, bet atsisa
kyti eiti į kariuomenę—būti sąžiniškais 
karo priešais. Yra įstatymas ir yra to
kios blankos tiems karo priešams, kurias 
reikia gauti ir išpildyti,“ ir tt.

Taip ir nutariame: registruosimės, 
gausime tas blankas, D-rė Baltrušaitie
nė jas mums išpildys, ir tada kovosime, 
kad patekti į sąžiniškų karo priešų ei
les—Nr. 4-tą. Bet netaip lengva buvo 
gauti minimas blankas, kaip nutarti. 
Tačiau kurie stengėsi ir kovojo, tie vi
sas kliūtis nugalėjo ir įėjo į Nr. 4-to 
klasę. Bet kurie neturėjo gana užsi
spyrimo ir nekovojo, tuos vėliau išgaudė 
ir išvežė į naujokų stovyklas.

Gavome prieškarinius lapelius, vieną 
vakarą išėjome jų klijuoti ant stulpų, 
sienų ir dėlioti į pašto dėžutes. Vieną 
mūsų draugą, A. Rimkų, suareštavo. 
Vietos didlapiai nesvietiškai tą areštą 
išpūtė, jie didelėmis raidėmis šaukė, 
gązdindami žmones, kad policijai pavy
ko sučiupti vieną bolševiką ir kaizerio 
agentą dalijant prieškarinius lapelius, 
ir ragino, pastebėjus kokius “įtartinus“ 
žmones, tuojau pranešti policijai, ir tt. 
Iš sykio nieko neprileido prie areštuo
tojo, o jo brolis su žmona grasino, jeigu 
areštuotojo greit “neišbėluosime“ (neiš- 
imsime po užstatu), tai jie išduosią po
licijai visą “bolševikų lizdą,“ suprask— 
6-tą kuopą. Mes, kuopiečiai, stengėmės 
daryti viską, ką galėjome^Jįpt areštuo
tojo išbeluotĮ negalėjome, "neš"advokatoi 
iš tolo rankas pakrato, kad tokio “bol
ševikų agento“ jie negins!

Tik vargais negalais pavyko rasti vie
ną advokatą, Jacob Margelį, kuris suti
ko pasimatyti su areštantu, ir kitur, 
kur reikės. Einant iš jo raštinės į ka
lėjimą pasiteiravau jo: Mr. Margolis , 
aš esu lietuvis, tamstos pavardės galūnė 
skamba lietuviškai, gal... Jis žvilgterėjo 
į mane ir sako: “Mano tėvai paėjo iš 
Lietuvos, jie buvo žydai, jie mane čia 
atsivežė kelių mėnesių amžiaus, aš čia 
ėjau mokslus.’’ Įėjome į kalėjimą.

Po to dar daug sykių turėjau reikalo 
su Margeliu, ir jis man buvo kažkaip 
simpatingas, draugiškas...

Po kelių dienų gavome nuo Margolio 
laišką, kad A. Rimkų būs galima išimti 
po $6,000 užstatu, bet... “belą“ turi būti 
ne pinigais, o nejudamų turtu — namu. 
Bet namas turi būti užrašytas tik ant 
vieno asmens, — namas, užrašytas ant 
vyro ir žmonos, nepriimamas. Vėl bėda, 
tokio bėlininko ant vietos niekaip nega
lima surasti. Suradome jį tik Finley
ville, Pa., Juozą Kazlauską, kuris ir už
statė belą ir Rimkų išėmėme.

• Tas areštas mums — 6-tai kuopai — 
kainavo daug pinigų ir dar daugiau rū
pesčio. Bet Margolis' reikalą išvedė taip, 
kad.Rumkus buvo išteisintas, o Margolis 
paskilbo Pittsburghe kaip vienintelis ad
vokatas,. kuris ima tokias bylas ginti.

Antras mūsų kuopjetis, Stasys Pikš- 
ris, papuolė po areštu už nesiregistra
vimą, bet dėl jo mums nebuvo rūpesčio, 
mat, jis pats gynė save, neblogai mokė
damas anglų kalbą. Teisme jis išdrožė 
gana gerą kalbą prieš karą, kurią vietos 
didlapiai, be abejo, dar “pagerino,“ ta
čiau jo nepaleido, o laikė kalėjime iki 
sutiko stoti į armiją.
/ Karas tęsėsi ir vis ėjo žiauryn. Išėjus 
įstatymui “Kariauk arba dirbk karinį 
darbą,“ policija pradėjo gaudyti jaunus 
vyrus gatvėse, net ir sąžininškiems ka
rė priešams pradėjo trukdyti, ypač 
tiems, kurie dirbo nekarinius darbus. 
Teko ir man eiti į lietuvių “tėvynę“ 
Paitmelį.

*, Ten jau senokai radosi keliolika 6-tos 
kuopos narių. Čia susiėjome į artimes
nę pažintį su daugeliu lietuvių vyrų, su 
kuriais pirmiau neturėjome tokių pro

gų. Čia mums pavyko juos įtraukti į 
LDLD kuopą, o kai kuriuos ir į LSS 
6-tą kuopą. Mūsų kuopos smarkiai au
go nariais, — LDLD turėjo 80 narių, o 
LSS 6-ta kuopa virš 50. Kai kada mes 
net retinome savo narius- Vieną sykį iš- 
braukėm net 9 iš LDLD 33 kuopos už
per didelį išsigėrimą. Vaje, kiek pyko 
už tai ant Baltrušaičio ir kitų, kurie lai
kėmės, kad mūsų draugijų nariai turi 
būti blaivūs, švarūs, duoti žmonėms pa
vyzdį, ir tt.

Boseliai ragindavo darbininkus pirkti 
“Liberty bonds”; mes visaip išsisukinė
davome. Vieną dieną sugrįžę po pietų 
pamatėme kieme stovintį karinį sunk
vežimį, ant jo armijos kapitonas, pasi
rengęs kalbėti į darbininkus. Tuoj jis 
ir pradėjo: “Žmonės nežino, ką tai 
mums ir mūsų talkininkams reiškia Ru
sijos revoliucija ir jos išstojimas iš ka
ro. Dievas žino, kur tie rusai eina ir 
ką jie darys. Tai milžinas, kurio vie
nas Sibiras yra daug didėsnis už visą 
mūsų kraštą. Pirkite ‘Liberty bond- 
sus,’ gelbėkite savo šalį ” ir tt.

Po tos prakalbos boseliai dar labiau 
lindo prie darbininkų su tais savo bo- 
nais. Po kelių dienų vieną naktį boselis 
prikibo prie P. Maisiejaus dėl tų bonų, 
pastarajam atsisakinėjant; žodis po žo
džio ir susibarė. Tuojau prišoko pora 
šimtaprocentinių ir ėmė Petrą stumdyti. 
Subėgo ir daugiau vyrų (anot jų, “pa
mokyti“ tą “gadem polaką, bolševikų 
agentą“). Vieni rėkė pakart jį, kiti— 
įgrūsti jį į pečių, kur geležį kaitina, ir 
ėmė tempti Petrą pečiaus link. Boselis, 
pamatęs, kas gali atsitikti, įsikibo į Pet
rą iš kitos pusės neleisti, šaukdamas: 
“Atiduokit jį policijai, tegu teismas jį 
teisia!” Atbėgo kiemo sargai boseliui į 
pagalbą, netrukus pribuvo ir miesto po
licija, kuri Petrą ir nusivežė. Išklausi
nėję, Petrą paleido, bet darbo Paitmely- 
je jau negavo.

Po šio įvykio ir vėl vietos didlapiai 
nepraleido progos pabiauroti bolševikus. 
Po tokio išgarsinimo, žinoma, darbo 
toj vietoj, kur dirbai, negausi, bet sun
ku buvo gauti jį ir kitur. O, prie to, 
toks įvykis negalėjo nepaveikti ir Petro 
nervų. O jo šeima ■— net šeši! Dirbo 
žmogus tokį darbą, kokį gavo ir kur ga
vo, iki, pagaliau, pradėjo elgtis nebe 
taip, kaip normaliam žmogui reikia, ir 
turėjo būti atiduotas į tokių žmonių na
mus Marshall County, vėliau pavadintus 
May View. Ir taip Petras per kelioliką 
metų ten gyveno iki mirties.

Pagaliau pasibaigė karas, atslūgo tie 
nemalonūs ir įkyrūs visoki nemalonu
mai- Bet mūsų kultūrinis darbas nepa
sibaigė, jis tęsėsi — koncertai, teatrai, 
prakalbos, diskusijos, ir tt...

KOVA TARP CHORŲ
Lietuvių Mokslo Dr-tės naujas namas 

jau atidarytas, bet mumsprogresyviams 
čia nelabai smagu, mat, kadangi LMD 
priklauso visokių pakraipų žmonės, tai 
mus progresyvius,-'kaip “bolševikus,” ne
labai pakenčia. Na, o čia gyvuoja du 
chorai — LMD Birutės choras ir mū
sų Aido choras.

Birutės choras daug senesnis, bet ne
didelis, jį vadovavo J. Beniulis, McKees 
Rocks, Pa., lietuvių bažnyčios vargoni
ninkas. Jis parinkdavo chorui dainas, 
dažniausiai senoviškas — balades; dai
nuodavo nekaip. Apart LMD kokio pa- 
rengimėlio, patys mažai ką rengė, o kad 
ir rengė kai ką, tai neturėdavo gero pa
sisekimo—nesutraukdavo žmonių. To
dėl jis tūnojo taip sau po LMD sparnu, 
kaip ta LMD iškamša...

Kas kita buvo su mūsų Aido choru. 
Šis irgi, tiesa, nebuvo labai skaitlingas, 
buvo apie 20 jaunų vyrų ir 10 ar 12 mo
terų. Bet mūsų dainos buvo atitinkamos 
tų dienų ūpui. Mes dainuodavome: “Ant 
barikadų,” '‘Sukeikime kovą,“ “Raudo
na vėliava,“ “Marsalietė,“ “Kalinio dai
na,“ /ir kitas. Žmonės taip ir kalbėda
vo: “Birutės choras—tai tik Juzevičiu- 
kė girdėt, daugiau nieko. (Mat, Juzevi- 
čiukė buvo didelė mergina ir turėjo di
delį balsą, bet nelavintą (o choro va
das leido jai šaukti, kiek ji tik galėjo. 
Ji ir užrėkdavo visą chorą.) Kas kita, 
kai išeina Aido choras, jo dainos gyvos, 
gražiai skamba ir jo dainininkai kaip 
kareiviai, tai tikri bolševikai.“

Žinoma, pašaliniai žmonės nesuprato 
Aidb\ choro tikrosios padėties,—kad Ai
do cnęras neturėjo nieko, kas jį remtų 
iš pašalies, kaip Birutę rėme LMD. Ai

das negalėjo sustoti dirbęs, nes jis turė
jo pats save pasilaikyti. Todėl jis ir bu
vo veiklus.

Atsimenu, kai Bolys susirinkime įne
šė, kad reikia parsitraukti iš Bostono 
Miką Petrauską ir, Žiūronui padedant, 
surengti koncertą. Mes visi nusigando
me. Traukti iš Bostono Petrauską . . . 
kas gi padengs tas išlaidas?, šaukėme 
visi vienu balsu. Bet Bolys laikėsi savo, 
girdi, “padarysime įžangą po $1 apa
čioj ir po 50 centų ant balkono, ir viską 
padengs.“ Mes ir vėl šaukėme: “Ar tu 
iš proto išėjai ar ką, kas gi mokės po $1 
įžangos?!“ Boliui nuo savo sumanymo 
nesitraukiant, kad ir pykdami, nuta
riame kviesti Petrauską.

Atėjo koncerto dienos vakaras, eina
me į jį ir bijome, ar bus kiek žmonių... 
Bematant svetainė prisipildė žmonėmis. 
Koncertu visi buvo labai patenkinti. 
'Viską apmokėjome, ir dar liko pluoš
telis pelno.

Tas, matomai, birutiečius pritrenkė. 
Mat, jie labai gerbė Petrauską kaip sa
vo žmogų—tautininką, gi čia, va, bolše
vikai jį parsikvietė į jų, taip sakant, na
mus ir pasidarė gražaus pelno ir gar
bės, o birutiečiai murkso kampe ir pyks
ta . .

(Bus daugiau)

Nemunas tarnauja
Lietuvai

Pirmiau Nemunas bangavo
Krauju aptaškytas ’
Ir dar buvo piktų nacių 
Kietai surakintas.

Jo krūtinė gi alsavo,
Jis kančias kentėjo, 
Kad tėvynei savo mielai 
Gelbėt negalėjo.

Bet štai saulė vieną rytą 
Skaisčiai užtekėjo
Ir Nemuno tamsios bangos 
Gražiai sumirgėjo.

Ir dabar ramtis, be skausmo, 
Nes priešas išvytas
Ir kiekvienas kraujo lašas 
Nuo jo nuvalytas.

Šiandien jis pergalingai, 
Be baimės banguoja— 
Lietuvai mūs gimtinei 
Didingai tarnauja.

Jis, mat, jau suka turbiną 
Hidroelektrinės
Ir apšviečia miestus, kaimus 
Mūs brangios tėvynės.

Jonas Juška

> PASTABOS
“Vilnies“ 40 metų sukak

tis praėjo. Laikraščio di
dumas mane nustebino, jį 
perskaityti nėra dienos bei 
kitos klausimas, bet savai
tės. Sveikinimų iš Lietu
vos daug ir vertingų. Ame
rikiečių sveikinimai netuš
ti, su doleriais, 40-ies metų 
klubas skaitlingas.

Šiame numeryje telpa ke
lių kolonijų praeities vei
kimo istorijos. Pačios “Vil
nies“ gyvenimo istorija įdo
mi, daug sunkumų einan
tiems pareigas teko nuken
tėti, būti užpultiems, areš
tuotiems. Kelių “Vilnies“ 
steigėjų gyvųjų tarpe nebė
ra. Jie ilsisi po velėna, o 
gyviesiems darbo daug. Bet 
darbas nėra sunkus, kuo
met .matai plačios lietuvių 
visuomenės tokį gausų pa
siaukojimą laikraštį palai
kyti. Pinigiškos paramos, 
iš sveikinimų sąrašo mato
si, gauta daugiau negu ka
da praeityje.

Bet kokia įdomybė, kaip 
ir Lietuvos piliečiai įverti
na “Vilnį“! Mūsų “Vilnis“ 
ir “Laisvė,“ kaip rodo 
“Vilnies“ jubiliejinė laida, 
plačiai skaitomos ir myli
mos Lietuvoje.

Na, ir vilniečiai, minint 
“Laisvės“ 50 metų sukaktį, 
turės padirbėti. Brookly- 
nas “Vilniai“ davė pinigiš
kos paramos daugiau, ne
gu jiems buvo skirta kvota- 
Chicaga, atsim o k ė d a m a 
brooklyniečiams, turės su
kelti nemažiau šešių šimtų.

Kad vilniečiai suorgani
zavo 40 metų klubą ir gerai 
pasirodė, tai laisviečiai turi 
iškelti šūkį: 50 metų klu
bas!' “Laisvė“ gali turėti 
klubo pirmininką nebloges- 
nį už drg. Joniką, ir, ma
nau, būtų geros pasekmės. 
Seni “Laisvės“ skaitytojai 
palaikytų rytinių valstijų 
tradiciją, kad rytai nėra 
blogesni už vakarus, kad 
rytam taipgi rūpi palaiky
mas “Laisvės/’ kaip chica- 
giečiams “Vilnis-“

Tai jau pasibaigė “Lais
vėje“ apysaka “Senis ir Jū
ra.“ Šią apysaką skaičiau 
su mlonumu. Senis gudrus 
jūrų žuvininkas, kantrus 
pergyventi sutiktas sunke
nybes jūroje. Apysaka mu
šanti į tašką be jokių su ki
tais nuotykiais įvykių, bet 
kalbama vien tik apie jūrą 
ir kovą su jūrų žuvimis.
f— I « ■ I 'H   i........... ii.'wi——> 
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Autorius Ernest Heming
way sukūrė gražų pasiskai
tymą. Daugiau tokių apy
sakų !

•

Jaunesniam būnant, dir
bant dirbtuvėje, nebuvo ga
lima perskaityti tokią stam
bią knygą, susidedančią iš 
800 puslapių, kaip “Alie
jus,“ kurią išleido Litera
tūros Draugija 1931 m. 
Knygoje žymias roles vai
dina Tėtė, Paulius ir Zui- 
ka. Tėtė, sulaukęs senatvės, 
nors prieš mirtį, apsiveda. 
Paulius mirė nuo sumuši
mo. Ir tik vienas Zuika 
eina į pabaigą apysakos. 
Tėtė ir Zuika aliejaus ka
raliai, bet jau kairesnio 
nusist a t y m o kapitalistai. 
Paulius proletarų žmogus, 
prakalbininkas ir jam ten
ka būti kalėjime. Zuika, 
būdamas kairiojo nusista
tymo, pagelbsti streikie- 
riams ir tiems, kurie pa
puola į kalėjimą.

Tačiau skaitant reikia 
kartais sustoti, pagalvoti, 
ką tas viskas reiškia. Apy
sakoje įpinama ir meilė. 
Zuika, kaip turtingas ir 
jaunas, ja naudojasi. Bet 
apysaka skaitymui sunki.
Reikia sutikti su vertėju 

V. T., kad knyga neatsako 
tam tikslui ir nė vienas iš 
šių trijų figūruojančių as- 
menybių apysakoje nėra 
tikras revoliucionierius. 
Jie bėga nuo vieno iki kito, 
bet pastovaus pasirinkimo, 
nusistatymo nėra pas juos.

Ir reikia pasakyti, kad 
dabartiniu laiku Literatū
ros Draugija tokių stambių 
su tvirtais apdarais knygų 
jau nebepajėgia išleisti, ko
kias išleisdavo praeityje. 
Knygos su tvirtais apdarais 
ilgiau pasilaiko, viršeliai 
nenusidėvi, ir eilei metų 
praėjus, malonu Į jas pažiū
rėti, skaityti. Pilietis

TSRS YRA 9,090,000 
KOMUNISTŲ NARIŲ
Maskva. — Karinio lai

vyno dienraštis “Krasnįji 
Flot“ rašo, kad 1959. metais 
į Visasąjunginę TSRS Ko
munistų partiją įstoję 579,- 
090 naujų narių. Dabar 
Kom, Partija turi virš 
9,000,000 narių, tai yra, 
daugiau kaįp bent kada pir
miau.

Londonas. — Tarybų Są
junga pageidauja padidinti 
prekyba su Anglija.
. »i'l i ■l.miii ii ■ min m, jin u ■■ n  imi

ATSAKAU į KLAUSIMUS 
(Tąsa iš 8-čio pusi.) 

kad tu šoferį degtinėle pa
trakta vai !

Kiek pastebėjau, Lietuvos 
Šoferiai, visokių mašinų 
vairuotojai labai korektiš
kai tuo atžvilgiu užsilaiko; 
darbo metu tu jam už jo
kius pinigus neįsiūlysį ųe 
tik stiklelio degtinės, bet 
nei vyno, nei alučio.

Bendrai, man rodosi, al
koholizmas, — buržuazinės 
santvarkos ir vokiško fa
šizmo palikimas — Lietu
voje sparčiai mažėja ir ma
žėja. Jo vietą užima vis di
desnės ir platesnės apim
ties kultūrinė veikla, savi
švieta, sportas.

Rojus Mizara

Los Angeles, Cal.
Banketas ir kitkas

Balandžio 17 d. įvyko Ve- . 
lykų, teisingiau pasakius, 
—gamtos atgijimo šventės 
proga banketas, kurį suren
gė LLD 145 kp, Publikos 
atsilankė ne per daugiausia, 
nes tokią dieną daugelis tu
ri pietus namie su šeimo
mis. Vis tiek parengimas 
pavyko ir buvo pavyzdin
gas. <

Publika pasisotino kala
kutiena, kuri buvo paska
ninta drg. M. Dementienės 
dovanotu spalgenų s o s u. 
Svečiai vaidentu vės pa
gauti, prisimindami jaunys
tę senoje tėvynėje, žaidė 
margučiais, tartum jaunuo
liai. Visur tik skambėjo 
linksmas juokas.

M. Pūkis, parengimo pir
mininkas, pasakė trumpą 
kalbą ir pradėjo programą, 
kuri buvo pagarbai laikraš
čių vajininkų: A. Bernotie- ( 
nes — “Vilnies”, ir R-kos— 
“Laisvės”. Buvo pagerbtas . 
ir C. Pečiulis, kuris jau su
laukė 82 metų amžiaus, bet 
atrodo daug jaunesniu. Jis 
yra LLD 145 kp. narys.

Iššaukti parekšti savo 
nuomones vajininkai sakė, 
nors turėjo keblumų, bet 
dirbant darbo klasės porei
kiams ir nejuto sunkumų, 
turėjo tik pasitenkinimą.

Jubiliatas Pečiulis pa
reiškė didelį pasitenkinimą, 
bet jis apgailestavo, kad jo 
klausa trukdo jam veikti. 
Jis visada duosliai remia 
judėjimą, tai ir šį kartą au
kojo kuopos reikalams $15. 
Jo pagarbai susirinko visa 
jo šeima, išskyrus vieną sū
nų, kuris karininku tar
nauja JAV jėgose Vokieti

'joje. Pagarbtieji visi apdo
vanoti LLD 145 kuopos do- 

! vanėlėmis. ,
Sekė šokiai ir kiti įvairu- v 

mai. Visi linksminosi ir 
rėjos.

Margučių ar kitko dova
nojo: A. Grigaitienė, M. 
Dementienė, E. Slesbriūnie- 
nė, Švedai, M.ir A. Pūkiai, 
G. ir A. Bernotai, Levišaus- 
kai, R-ka, Russiai, Pielis ir 
dukra Onutė, ir S. F. Smith. 
Parengimą suruošė: Gri
gaitienė, Levišaus k i e n ė, 
Bernotai, Demenčiai, R-ka 
ir S. F. Smith. Visiems, ku
rie aukojo ir dirbo parengi
me, didelis ačiū!
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HolljVi^fod aktorių strei
kas pasibaigė. Sutiko pasi
rašyti trejiems metams 
kontraktą. Susitarta, kad 
filmų savininkai sumokės 
$2,027,000 į aktorių unijos 
fondą, o “rojalties” mokės 
tik už filmus gamintus I960 
m. ir rodomus televizijoje.

Numato, kad Los Ange
les miestas ir apylinkės 
turės apie 6,000,000 gyven
tojų. Tas paaiškės po gy- * 
ventojų surašinėjimo.

Miesto viršininkai nori 
pakelti šunų “laisnių” kai
nas ir įvesti leidimus ka
tėms ir arkliams.

Cleveland, Ohio
MENO CHORO 

KONCERTO REIKALAI
Kaip jau žinoma iš pir

mesnių pranešimų, mūsų 
koncertas įvyks gegužės 15 
dieną White Eagle svetai
nėje, 8315 Kosciuszko Avė. 
Po pirmesnių panašių mū
sų stambesnių pramogų, 
teko girdėti nusiskundimų 
iš jaunesnės mūsų kartos, 
būk muzikantai šokiams 
buvę nepritaikyti jauno
sios kartos šokėjams. Tai 
šį kartą tokiems nusiskun
dimams nebus vietos, nes ( 
teko girdėti, jog jau paim
tas orkestras iš keturių 
jaunų, bet patyrusių muzi
kantų, net iš Berriea, Ohio.. 
Jų orkestro vardo neteko 
patirti, tai pranešiu vėliau.

Dar prie progos noriu 
priminti visiems, kurie 
prieš koncertą norės kartu 
su svečiais svetainėje pie
tauti, kad tikietus įsigytų 
iš anksto. Jų galite gauti 
pas choristus ir LDS-klube. 
Jų kaina už pietus ir kon
certą $1.75 asmeniui, o ku
rie ateisite vėliau tik į kon
certą ir šokius, kaina tik 
$1 asmeniui. Pietų pra
džia 1-mą vai., koncerto ir 
prakalbų—3-čią vai. popiet, 
šokiai vėliau. Kviečiami 
visi, seni ir jauni, atsilan- 
kti, nes tokių stambių pra
mogų ne taip jau dažnai 
turime.

Svarbu LDS 55 kp. na
riams. Gegužės 6 d. susi
rinkime turėsime daug 
svarbių reikalų atlikti — 
rinkimas delegatų į apskri
ties konferenciją, rnkimas 
delegatų į būsiantį seimą ir 
balsavimai į Centro Komi
tetą. Susirinkimo pradžia. 
7:30 vai. vakare, klubo sve
tainėj.

J. žebrys

Kada darbininkai parei
kalauja pakelti algas, tai 
juos apšaukia “komunis
tais”. Dabar valstijos “tė
veliai” nori sau algas pasi
kelti visu trečdaliu. Tai 
kaip su jais?

« < . "I

Teko patirti, kad J. A. 
Dementis renka aukas “Vil
nies” suvažiavimo pasvei
kinimui ir jau turi įcelis de- 
sėtkus dolerių. Gražus dar
bas.

šakalių žemaitis

Londonas. — Inžinieriai ) w 
išdirbo planą, kad už $280^ 
000,000 būtų galima pra- c
kasti tunelį po Anglų ka
nalu. Tunelyje kursuotų 
traukiniai.



Ir prisidėkite su doleriu

Philadelphia, Pa.
Drg. R. Merkis staigiai Mulokaitę, Valentie j i e n ę 

susirgo ir buvo .ligoninėje bei Tureikienę.
visą savaitę. Man teko jį
aplankyti; radau gerai nu- kitu pasveikinti LDS ir Li- 
siteikusį. Kadangi jis yra ; teratūros Draugijos suva- 
narys nuo L i t e r a t ū ros! žiavįmus. Biznieriai ma- 
Draugijos parūpinti svetai-i lonėkite irgi tai padaryti, 
nę suvažiavimui, tai daly- Į' 
kus pasvarstėme, ir vienas 
nuvykau su suvažiavimo 
reikalais.

Bet drg. Merkis jau na
mie. Sveikata žymiai pa
gerėjo ir gerai pailsėjęs eis 
savo kasdienines pareigas.:

Į Sveikinimus prid nokite 
draugams Puodžiui, Mer
kiui, V a 1 a n tiejienei bei 
Tureikienei. Apylinkės 

i kolonijų veikėjai gavote 
i tuo reikalu po laiškutį, 
j Prašome parinkti nuo pa- 
i vienių bei biznierių sveiki- 
■ nimų. Primintina, kad visi 

Merkis jau pensininkas ir i sveikinimai turi būti pri
veiktus vietos organizacijo-1 siųsti ne vėliau birželio 14- 
se. Linkiu draugui Merkiui I tos dienos. Reikia juos su- 
būti sveikam, veikliam, j tvarkyti ir. spaustuvėje at- 
kuomet veikėjų taip mažai i spausdinti. Laiškuose yra 
L_LL_! pažymėta, kam turite grą-

—:— žinti.
beliko!

Balandžio 23 ir 24 die
nomis Konvencijų svetainė
je ėjo Pabaltijo valstybėlių 
paroda. Parodoje dal; 
5r tūli vietos lietuviai, 
landžio 23-čios ryte per te

Rimtas darbas prisiren
gimui prie suvažiavimų. 

' Visi žymesni darbai jau 
^a" • atlikti. Su mūsų organiza

cijų centrais ryšiai eina 
leviziją buvo rodomi du Jie- sklandžiai. Jie reaguoja ir 

— mergaite ir kooperuoja kiekviename 
—i tautiškai klausime.

tuviu vaikai ■
berniukas, abu
apsirengę. Buvo
Lietuvos gintarai ir prane
šėjas aiškino, kuriame Pa-

Bet užklausus jaunuolių 
apie Lietuvą, jie nieko at
sakyti negalėjo, apart juos
tos ir drabužių, kuriais jie 
buvo aprengi 
dalykų nelietė.

Politinių

Fhilaclelpmjoje yra gra
žus skaičius “Laisvės” skai
tytojų. Skaitytojų skaičių 
būtų galima padidinti, jei
gu kiekvienas skaitytojas 
imtų atsakomybę laikraš
čio ribas plėsti. Čia yra ne 
vieno ar dviejų darbas, bet 
larbas turėtų būti visų 
bendras.

Well, pagalvokite, mie
las skaitytojau, ir pažiū
rėkite savo apylinkėje, pa
sikalbėkite su savo kai
mynais, pakalbinkite juos 
užrašyti “Laisvę.” Naujas 
skaitytojas bus naujas pro
gresyvių lietuvių judėjime 
rekrutas, , ir su laiku mūsų 
organizacįjų narys.

Ačiū jiems. Bet 
dvi LDS vietinės kuopos 
nerodo tuo reikalu jokio 
veiklumo. Būtų gerai, kad 
nors vėliau pasidarbuotų.

Gegužės mėnesio Litera
tūros Draugijos 10-tos kuo
pos susirinkime ir bendrai 
prirengimo seimų komisi
jos bus pranešta, visos 
smulkmenos. Būtų malonu, 
kad šis susirinkimas būtų 
skaitlingas, gyvas ir našus. 
Šiame susirinkime padis- 
kusuosime mūsų gerąsias 
ir silpnąsias puses. Kuo
pos valdyba praneš dieną 
ir laiką, kada susirinkimas 
įvyks.

“Vilnies” jubiliejiniame 
numeryje nesimato sveiki
nimų su stambia pinigiška 
parama nuo filadelfiečių. 
Aišku, nebuvo kam tuo rei
kalu rūpintis. Bet turime 
padaryti pažadą, kad “Lais
vės” auksiniame jubilieju
je filadelfiečiai tą klaidą 
atitaisys, ir mes nebūsime 
atsilikę nuo kitų kolonijų. 
“Laisvė” mums arčiau ne
gu “Vilnis.”

Na, piknikų mylėtojai įsi- 
tėmykite, kad 12-tą birže
lio fildadelfiečiai vyks di
deliu busu i baltimoriečių 
rengiamą “Laisvės” naudai 
pikniką. Užsisakykite vie
tą buse, pas draugus bei 
drauges —■ Puodį, Merkį,'lių į rezervacijų sritį.

Pilietis

Dar-Es-Salaam, Afrika. 
—Per kelias savaites vedė 
virš 2,000 dramblių (slonių) 
iš Tanganykos į Pietus. Jie 
buvo išvesti apie 700 my-

i PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsite

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

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

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

bile sekanti skvrių, priklausanti
GLOBE PARCEL SERVICE, Ine

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

851 Hollins St.., BALTIMORE I, MD., Tel.: MUlberry 5-5787 
979 So. Broad St., TRENTON, N. J. EXport 4-8085

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, 
O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

263 Market St.
NEWARK 2, N. J.
MArket 3-1968
390 W. Broadway

1991 Broadway
NEW YORK 28, N. Y.
LYccum 5-0900 
6446 Michigan Ave.
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS.
TAshmoo 5-7560 
683 Hudson Ave.
ROCHESTER 21, N.Y.
BAker 5-5923

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

šilimos ir

šiuo metu 
tiesiosios 

srautų

(Is laiško)
Pavasaris ateina! Balti

jos pajūryje jis ypač jun
tamas. Šilti vejai padeda 
dosniajai kovo saulei nuva
ryti nuo kopų patamsėjusį 
sniegą, persunkdami pajū
rio miesto orą 
drėgmės.

Gražiai atrodo 
Klaipėda. Jos
gatvės, pavasario 
nuplautos, darosi tartum 
platesnės, pastatai — aukš
tesni.

Atsipalaidavusiuose nuo 
sniego skveruose žaidžia 
būreliai vaikų ir balandžių, 
o Lenino aikštėje, Pergalės 
paminklo papėdėje, jau pa
sirodė pirmosios pavasario 
gėlės —■ klaipėdiečių dova
na kritusioms didvyriams, 
išvadavusiems miestą nuo 
fašistinių grobikų, atmin
ti.

Į uosto prieplaukas at
plaukia laivai, skrodžiantys 
visų jūrų ir vandenynų pla
tybes. Dabar uoste iškrau
nami laivai, atvykę su Len
kijos Liaudies Respublikos, 
Vokietijos Demokra t i n ė s 
Respublikos, Švedijos, O- 
landijos, Danijos ir kitų 
šalių vėliavomis. Jie atga
beno į Klaipėdą pramonės 
įrengimų, medvilnės, o iš 
čia veš į tolimiausius pa
saulio kampelius tarybines 
prekes — anglį, ketų, stak
les, tiksliuosius prietaisus, 
chemijos pramonės žaliavas 
ir daug ką kito.

Kai stebi Klaipėdos pre
kybinio uosto gyvenimą, 
ypač pajunti audringą Ta
rybų Lietuvos ekonomikos 
augimą, stiprėjančius ša
lies prekybinius ryšius ne 
tik su socialistinės stovyk
los valstybėmis, o ir su ka
pitalistiniu pasauliu.

Klaipėda—miestas, ku
riame sukoncentruotas be
veik visas respublikos žve
jybinis laivynas ir žuvies 
perdirbimo įmonės. ^Žuvies 
sugavimo tempai nretai iš 
metų didėja. Tiek esant 
ramiam orui, tiek ir siau
čiant audrai, laivai žvejoja 
Baltijos, Šiaurės bei Nor
vegų jūrose ir Šiaurės At
lante. Neseniai Klaipėdos 
žvejai nuplaukė prie Kana
dos krantų jūrinių ešerų 
gaudyti. Tenai ruošiasi 
vykti ir plaukiojančioji ba
zė “Tarybinė Arktika.”

Klaipėda — tai ne tik 
žvejybos centras. Miesto 
įmonės duoda šaliai trale
rių ir laivo mechanizmų, 
žuvies produktų ir baldų, 
popieriaus ir kartono, audi
nių ir verpalų, celiuliozės 
ir spirito, faneros ir sta- 
lystės plokščių, elektros 
elementų ir maisto pramo
nės gaminių. Artimiausiu 
laiku pradės veikti silikati
nių dirbinių kombinatas, 
pašarinių mielių fabrikas, 
medžio drožlių plokščių ce
chas faneros fabrike. Sta
toma žuvies apdorojimo 
įmonės, medinės taros kom
binatas, pramoninė 
bininkų aikštelė ir 
kitų įmonių.

Kur bepažvelgtum 
sur mieste pamatysi
bu pastolius. Dabar čia 
statybininko profesija — 
pati garbingiausia. Stato
mi pramoniniai objektai, 
visuomeniniai - buitiniai 
pastatai, gyvenamieji na
mai. Nauji daugiaaukš
čiai pastatai papuošė M. 
Gorkio, M. Melnikaitės, 
Montės, Pergalės ir Simo
no Daukanto gatves, auga 
namai pietrytiniame mies
to pakraštyje.

Daug kuo garsi Klaipėda, 
bet labiausiai ją puošia 
žmonės. Žvejai, laivų sta
tytojai, audėjai, statybinin
kai, geležinkeliečiai, didelių 
ir mažų įmonių darbuotojai 
kasdien įneša savo indė
lį į septynmetį, stengdamie
si įvykdyti jį per 5-6 metus. 
Apie didžiulį klaipėdiečių 
darbo entuziazmą liudija ir 
tas faktas, kad daugiau 
kaip 120 laivų įgulų, bri
gadų, cechų, šimtai pirmau
jančių miesto darbininkų 
ir žvejų kovoja dėl garbin
gos teisės vadintis komu
nistinio darbo kolektyvais 
ir spartuoliais.

Miesto darbo žmonių ko
voje už septynmečio užduo
čių įvykdymą pirma laiko 
didelį aktyvumą rodo mo
terys. Neseniai geriausios 
iš jų buvo apdov an o tos j 
TSRS ordinais ir medaliais.

j Miestas karštai s ve i k i n o 
garsiąją “Trinyčių” fabri
ko verpėją Oną Stanžienę, 
suteikus jai Socialistinio 
Darbo Didvyrės vardą. Vi-1

Į si širdingai sveikina jūrų 
uosto kranininkę Mariją 
Dyliajevą, celiuliozės-popie- 
riaus kombinato džiovinto- 
ją B. Paulauskienę, “Gul
bės” fabriko audėją Augus
tiną Narbutienę, kurios ap
dovanotos Lenino ordinu, 
ir daugelį kitų šaunių dar
bo moterų.

Sėkmingai eina septyn-I 
mečio sargybą pajūrio 
miestas. Bet jo žmones 
moka ne tik pasiaukojamai' 
dirbti, o ir kultūringai leis
ti savo laisvalaikį. Kai tik 
saulė pasislepia už dulsvo I 
horizonto ir mieste užside
ga žiburiai, miesto gatves 
ir aikštes pripildo žmonių 
būriai. Jiems plačiai atsi
veria dramos teatro, trijų 
kinoteatrų, kelių gamykli
nių ir fabrikinių klubų, 
bibliotekų ir lėkt o r i u m u 
durys. O kiti mėgsta šiaip 
pasivaikščioti vakare gim
tojo miesto gatvės^

Pavasarinė Klaipėda ku
pina kūrybinių jėgų ir dar
bo entuziazmo.

New Haven, Conn.
Keistučiui Sholiūnui pa

daryta operacija. Visi 
draugai linki jam greitai 
pasveikti.

A. Valiukas sirgo kelis 
mėnesius. Balandžio 21 d. 
jam padarė operaciją. Ma
noma, kad ji pavykus. Nuo
širdus linkėjimas greitai 
pasveikti.

Balandžio 24 d. įvyko 
LDS 5-tos apskrities kon
ferencija. Buvo svarstoma 
organizacijos reikalai ir ap
skrities ribose veikla.

staty-

— vi- 
staty-

Vietos šerifas prieš kiek 
laiko pareiškė, kad, jeigu 
po arešto paleistas girtuok
lis per šešis mėnesius nepa- 
sigers, tai gaus $50. Ir štai 
du išlaikė užduota “pakil
tą”, atėjo, atsinešė paliudy
mus ir gavo po $50. Bet tre
čias atėjo gauti dovanos 
jau gerai “prisiragavęs”.

J.S.K.

bėjo apie Kubą ir jos naują 
santvarką. Buvo renkamos 
aukos palaikymui “T h e 
Worker”.

Po prakalbų publika bu
vo pavaišinta arbata ir už
kandžiais. Tokia parengi
mo užbaiga labai gera, nes 
susirinkę ir užkandžiauda
mi sueina į artimesnę pa
žintį ir užmezga draugiš
kumą.

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 Kuopos 

Susirinkimo
Balandžio 4 d. atsibuvo} 

LDS kuopos susirikimas. Šį 
kartą narių dalyvavo ne
daug, nes tą vakarą smar
kiai lijo, tai nariai pabijojo 
sušlapti.

Kuopos finansų sekretorė 
pranašė, kad įteikė pašalpos 
čekį P. Kastravickui; jis 
buvo patenkintas. Nors su
sirinkime buvo pranešta, 
kad nėra pašalpon užsimal- 
dayusių ligonių, bet vėliau 
sužinota, kad Ig. Vareika 
ūmai susirgo ir nuvežtas į 
Wilson Memorial Hospitalį,

’ kur jam buvo padaryta ope- 
! racija. Linkiu Ignui Varei- 
j kai sėkmingai nugalėti li- 
' gą ir greitai pasveikti.
; Buvo skaitytas LDS Na- 
; cionalio Bowling Turnyro 
i komiteto laiškas iš Chica- 
; gos, prašantis finansinės 
paramos turnyrui. Mano 
supratimu, buvo galima pa
aukoti iš iždo nors $5.00 
tam svarbiam jaunuolių 

i darbui. Vienok tas nepada- 
iryta.

Sekantis LDS kuopos 
i svarbus susirinkimas įvyks 
1 pirmadienį, gegužės 2 d., 
A. Klimo studijoj. Pradžia 
7::30 vai. vakare. Prašom 
visus kuopos narius daly
vauti. Turėsime svarbių 
reikalų atlikti. Bus balsa
vimas už kandidatus į LDS , 
Centro Valdybą. Reiks iš
rinkti delegatus į LDS 14- 
tą seimą. Taipgi išgirsite 
pilną raportą iš neseniai 
įvykusio rodymo paveikslų 
iš Lietuvos. Tai matote, 
svarbūs reikalai, ir visi jie 
turės būti atlikti tame su
sirinkime. Lauksime skait
lingo susirinkimo.

LDS 6 Kp. Fin. Sekr.
Ona Wellus

Great Neck, N. Y.
Lietuviškoje Almus Art 

galerijoje bus galima pa
matyti Sandros čipkuvie- 
nės tapybos kūrinius. Jų 
paroda prasidės su gegužės
1 d. ir tęsis iki geg. 15 d. 
Galerija kasdien, išskyrus 
pirmadienius, atdara tarpe
2 ir 5 vai. po pietų. Prane
šime apie šią parodą sako
ma, kad Čipkuvienė yra 
YMCA ritminės gimnasti
kos ir išraiškos šokio dės
tytoja Baltimore, Md.

Almus Art galerijos adre
sas: 77 Steamboat Rd.

Liūdnas 2-jų Metų Mirties Prisiminimas

VINCAS GLOBIČIVS

Balandžio 30 d. sukanka dveji metai, kai negai
lestinga mirtis išskyrė iš gyvųjų tarpo mano mylimą 
draugą Vincą Globičių. Jo mirtis uždavė man skau
dų smūgį. Nors jau dveji metai prabėgo nuo tos 
liūdnos dienos, tačiau niekad aš tavęs, mielas drau
ge Vincai, užmiršti negaliu. Nors žinau, kad mano 
mylimas draugas nieko jau nejaučia, tačiau lankau 

jo kapą ir puošiu gražiomis gėlėmis.
ONA GLOBIčIENt

Wilkes-Barre, Pa.

Geros prakalbos
Balandžio 3 d. įvyko pra- 

į kalbos, k u r i a s surengė 
tarptautiniai veikėjai atžy- 
mėjimui būsiančios Gegu
žės Pirmosios šventės ir jos 
reikšmės. Jos pavyko. Žmo
nių susirinko apie du šim
tai. Buvo ir iš artimesnių 
miestelių.

Kalbėjo Jesus Colon, 
žmogus jau senyvas, bet ge
ras prakalbihinkas. Jis kai-

Pittsburgh, Pa.
Balandžio 24 d. Lietuvių 

Moterų Apšvietos klubas, 
LDS 160 kp. name, 1024 
Beaver Ave., surengė pobū
vėlį. Tai buvo vienas iš 
gražiausių povelykių.

Stalai buvo apkrauti ska
niais valgiais ir velykiniais 
margučiais. Susirinkę ska
niai pasivalgė, išsigėrė ar
batos ir nuoširdžiai pasi
kalbėjo, o kai kurie ir palo
se.

Gi mūsų nenuvargstan- 
čios North Sides gaspadi- 
nės — Kazeivienė, Mans- 
kienė, Mauragienė ir U. Pa- 
iech — pagamino skanų 
maistą. Didelė garbė joms! 
Ačiū atsilankiusiems. 
Lauksime kito tokio paren
gimo.

Piety Afrikoje bijo 
negrų sukilimo

Johannesburgas. —Jung
tinės Pietų Afrikos valdžia 
bijosi negrų sukilimo. Ji 
areštavo apie 3,000 žymes
nių negrų veikėjų ir daug » 
daugiau paprastų žmonių. 
Vienus areštavo už veiki
mą, kitus už neišėjimą į 
darbą, dar kitus dėl netu
rėjimo pasportų.

Policininkai ir kareiviai 
užpuldinėja negrų stubas ir 
daro kratas. Atima nuo 
žmonių laužtuvus, kirvius, 
didesnius peilius, iešmus ir 
kitokius naminius įrankius. 
'Šako, kad jau virš 20,000 
sukolektavo tokių “ginklų”.

S. 0.
Berlynas. — Vakarinio 

Berlyno valdininkai giriasi, 
kad pas juos daug “pabė-

Leipheim, Vak. Vokieti- Į ga” iš Rytinio Berlyno. Ry
ja. — JAV Trečioji divizi- tinio Berlyno vyriausybe, 
ja manevrų metu nuleido sako, kad ji tų “bėgailčhft 
1,000 parašiutininkų. visai nesigaili.visai nesigaili.

Massachusetts Moterų Sąryšio

SUVAŽIAVIMAS
— ĮVYKS -

Sekmadienį, Gegužės 15 May, 1960
Posėdis prasidės 11 valandą ryto.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE
823 Main St., Cambridge, Miass.

Draugystės ir Klubai, išrinkite kuo daugiausia 
delegatų ir delegaičų.

—Komisija

APGAULE DIEVŲ GARBEI
LYTIES GARBINIMAS. 144 psl. Kaina $1.50.

Istoriški faktai dievo sūnų, nekaltų mergelių ir kryžiaus 
išvystymas iš lyties meilės. }

ŠVENTRAŠČIO TIKROVE (Numaskuota Biblija). 156 jusL $1.60 
Nurodo biblijos dievo platinimą karų, nemoralybę, apgaulę, 
apiplėšimą ir t. t.

KUNIGŲ KOVA UŽ DAUGPATYSTĘ. 204 pusi. $1,50.
Istoriški įrodymai, kunigai vedė po kelias moteris ir 
priedui turėjo suguloves dėl pasigerinimo Dievui.

Imant visas knygas sykiu ............................................................ $8.00.
Gaunama pas autorių:

T. KUČINSKAS, 740 W. 34th St., Chicago 16, Ill.
KNYGAS GALIMA SIŲST LIETUVON

, Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausia patarnavimu.

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

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS VELYKINIUS PAKETUS
Į LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE PAKUS DABAR
135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583

Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.
141 Second Ave., New York City. Tel. GRamercy 5-7430

Arti subways — Tarp 6th ir 7th A veš. Atdara kasdien 9-6;
MUSŲ SKYRIŲ RASTINAS:

359 West Broadway ' 
South Boston 27, Mass. 
Telephone: ANdrew 8-5040

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

3216 Sunset Boulevard, LOS ANGELES 26, Calif. NOrmandy 5-9887
Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 

garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas.
Adresatą pasiekia į 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 dienų.

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų.
Klauskit! pilni katalogo, rodančio kalnas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.

2134 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, III.
Tel.: Dickens 2-8232
39 Raymond Pla^a W.
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-2877

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 
TeL TOwnsend 9-8980

/

sekmadieniais 9-4.

182 Franklin Ave.
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4724

632 W. Gfrard Avė.
Philadelphia 28, Pa.
Tel. WAlnut 6-8878

332 Filmore Ąve.
Buffalo 6, N. ¥'• 
Tel. MOhawk 2674

it



Brockton, Mass.
DRAUGĖ SUSIRGO

“Laisvės” skaitytoja Ju
lia Stigienė nuo pirmiau 
nesijautė gerai. Visuomet 
skųsdavosi neturinti apeti
to valgyti, ir be piliukių ne
galėdavo užmigti. Balan
džio 17 d. vakare sunkiai: 
susirgo ir tapo nuvežta į i 
miesto ligoninę dėl ištyri 
mo. Jos sveikatos stovis1

Į Gegužės Pirmosios demonstraciją 
pirmadienį, gegužės 2 dieną!

Nepamirškite, kad darbi
ninkų tarptautines šventės 

• —Pirmosios Gegužės- -New 
Yorke masinis susirinki-

? dieni, gegužės 2 d. Mitin- 
Į gas įvyks istorinėje Union 

c1 Square aikštėje, prasidės 4 
vai. po pietį) ir tęsis iki 8

u- 
ir dukterys. Linkiu 

senai veikėjai sėk-

dar ir dabar nėra žinomas.
Jos padėtimi rūpinasi 
nūs 

‘mūsų
mingai pasveikti ir vėl su 
mumis drauge darbuotis.

G co. Shhnaitis

valandos.
Tai bus Didžiojo New 

Yorko žmonių demonstra
cija už taiką, už panaikini
mą atominių ginklų, už įve
dimą medicininio aptarna-

Po miestą pasidairius
New Yorko Internatio-Į 

nal (Idlewild) orlaukio apy-1 
ainzlf!us Imkės žmonės protestuoja 

jau is pensijos ne tik prieš triukšmą, bet 
t <>: kuo- . . ‘ z-.

Atgal į senus takelius
Aido įvyksta, aidiečiai taipgi ir

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.) 

moterį būti tiktai gimdymo 
mašina!

Bet štai šiomis dienomis Io
wa valstijos sostinėje susirin
ko protestantų kunigai ir ž; 
dų rabinai ir išleido prokla
maciją už gimdymų kontrolę. 
Jie teigia, kad pats dievas 
yra prisakęs patiems žmo
nėms tvarkyti savo veisimąsi!

Dievas su dievu nebesusi- 
kalba I

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LDS 46 kuopos susirinkimasBalandžio 24 d. 
!choras atvedė 1 
čius atgal į seniai seniai 
pramintus takelius. Seniai 
progresyviai Brooklyno lie
tuviai bebuvo girdėję savo 
srovės parengimą rengiant 
ant Grand St. Prabėgo jau 
kokie 15 metu. 4.

v i m o senesnio 
žmonėms,
gyvenantiems. Tai busk. pi.ješ‘ baisią smarvę. Or- ■ 
Amerikos liaudies balsas .už|įaukį(; viršininkai sumanė 
pilnas ir lygias demakrati- mokyti jaunus ugniagesius 
nes teises juodosios spalvos lėktuvus gesinti, šalimais 

pietinėse orlaukio uždega pasenusius

jgančiais chemikalais, na ir j Kokia čia dabar pasida-
i---- _•----- v • za -m()_ Į rjus aptriušus vieta! Retai

dū- i kur švaresnis namas arba _
! namelis. Daugelis jų visai ire 
j apleisti ir niekas juose ne-

baudžia‘ po“$100! gyvena; kituose 'tik jų da- ■ .
1 gyvena.

brooklynie- tada turėdavo koncertus. ’v>’ks trečiadienį gegužės a d 7.30 
. . , vai. vakare, kultūriniame Centre,Koks skirtumas tarpe da

bartinių aidiečių ir tų laikų. ! 
Tada vedėjas juos sustaty-1 
davo eilėn, kaip kareivius ir. 
tain išlaikydavo, kad net > 

į pakrutėti nepakrutėtų per Į d‘"‘^o vai’. 
i visą programą. j
■ Šiandien jie tokie liuosi, j 

I kaip žmonės, o ne mediniai i 
kareiviai. Jie dabar pasida-1 

entertainers”. Klauso-1 
'vui ir žiūrovui jau nebėri 
i laiko nuobodauti. Jau jie1 

Kur buvę ! S-Ykiu ir atidainuoja j 
krautuvės, tūlų langai len

skelbimų popiergaliais apli-1 čiai dainavo ir atlošė Popu-; 
pinti. Daugelis namų nu-į ri—liaudies dainų grupę. Ir 

hprtn wptn vmnrni pq_ Ig^uta; jų vieton automo-jkaip stebėtinai jiems gra- 
v J c biliai sustatyti. Tūlos tulžiai pavyko, solistai padai-1 

dykų vietų tik šiukšlių, se- nuoja po posmą, o ansamb-i 
nų baldų arba taip brūdoUis kiek daugiau, sudaryda- 
priversta. mas tokią įvairią ir

O juk čia, šitoj vietoj, ant įjančią melodiją. Ir reikia 
Grand St., apie keletas šim-!stebėtis , kad jų tiek daug’ 

i tų žingsnių nuo New Yor-jgaJi tas pavienes roles at—' 
ko rytinės upės, Brooklyno j likti-atidainuoti. Jų 'buvo 

: Elena Bra- i 
is leš-;

A.lex Velička J 
moiy patalpose. Dalyvavo. draugijos, partijos ir Į Grybas, Nellie Ventienė, T.' 

i meno organizacijos gimė., Karkiančius, M. Stensler,, 
,T . . T ± j Čia juk ir pats Aido choras i Suzanna Kazokaitė. i Nuo Nauju Metų miestel - b, U - čniigimė, kada čia minae sali | Ritose dainose-veiksmuo-' 

gabius Juozas Šukys n jge j-jQ Qna ^epU]ien^ Kos-; 
‘ tė Rušinskienė, K. Briedis, 

Mizarienė, 
Babarskas,

musų ]
Pietinėje Atri- • lėktuvus, dar apšlakstę de-

žmonėms 
valstijose, 
ko.je ir visur kitur.

Šią demonstraciją i 
specialiai susidaręs 
Labor and People’s 
mittee for May Day. 
prakalbų, bus dainų ir mu-i

rengia; ugniagesiai mokosi. O žmo- 
PlatusĮnes smaugia biariausi
Com- mai.

• Bus į zMiesto tėvai ’ paprastus j
: gyventojus 1

_____ i už lapų deginimą, bet “ne-
i mato” kas darosi orlaukyje.

Policijos patarimas moterims K,lkie t~~„,žll
! v, . XT v , t •• , dė taksio vairuotoja J. Gil-Štai New Yorko policijos I neini, į pašto dėžutę arba :
viršininkų patarimas mote-1 kitur, nes vagys gali rak-.

!rims: Jeigu pastebite nu- tus surasti.
i žiūrimus asmenis jūsų apy
linkėje, tai tuojau rapor-|tus,

•v‘ I tuokite policijai. Jeigu jus 
viena einate naktį, eikite

i gerai apšviestomis gatvė-
■ mis — neikite aptemdytais

čiupo nuo jo, tik apie $7.
Jeigu jūs pametėte rak-j

, tuojau perkeiskite už
raktą, nes jūsų raktus gal 
surado vagis.

Jeigu jūs vykstate vaka- i . 
ei jų, iš anksto sulaikykite! a^ie

Francūzijos prezidentas 
De Gaulle buvo gražiai su- 

kad jį pa- 
susirinko Į 

žmonių.

tiktas. Sakoma, 
matyti gatvėse 

milijonas

102-02 Liberty
Visi 
svarbių

Ave.. Ozone Parke. ' 
nariai dalyvaukite, turėsime 

reikalų apsvarstymui.
Kuopos Valdyba

Svarbus LDS 13 kuopos susirin- 
| kimas įvyks trečiadienį, gegužės 4 

šiame susi- 
už. Centro 

j mokesčių 
užsimokėti. 

<35-36)

vakare.
rinkime bus balsavimas 
Komitetą. Pasižiūrėkite 
knygelę, gal jau laikas

'ir 'atlošia dainas.
Pavyzdžiui, šį sykį aidie- Į Seimo delegatų.

BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, gegužės 3 d., 7.30 
vai. vakare, naujame Kultūros 
Centre, 102-02 Liberty Ave. (įėji
mas iš 102 gatvės). Ozone Park.

: Visi nariai kviečiami dalyvauti, nes 
; bus rinkimai Centro Komiteto ir 

Kurių duoklės ne- 
užmokėlos. malonėkite ateiti ir už
simokėti, kad nesusisponduot umėt.

Valdyba (35-36)

kelionei sutrumpinti keliais, j pieno, duonos ir laikraščių I ' iancu_zlJ0s ambasadomis Lietuva gimė apie 50 metų [net astuoni: Elena 
Jeigu naktį jus pabudina I pristatymą, nes tų daiktų ' j’uraose banketą, kuris ivy- atgaj. Čia lietuvių tautiškas' zauskienė, Augustina 

kas nors esąs lauko pusėje, i kiekis prie durti — aiškiai I ko seventh Regiment A1'Unamas buvo. Čia beveik vi- manta, Alex Veličl
Jeigu naktį jus pabudina

kas nors esąs lauko pusėje, ■ kiekis prie duru —
'nieko jam nesakykite, nesi vagiui parodo, kad šeimi- ( . r nnn 

si'aubingąV doku-1 jis gali būti ginkluotas, bet ninku namie nėra. Nepali-|a^ie °’ svečių.
| prie pirmos progos praneš- kite prie durų raitelių, kad i 

jus išvykote, 
neatidarykite | gali naakstinti 

jas naktį bei-įlaužti į jūsų narna 
džia. Pažiūrėkite į lauką j Niekados i___

i pro langą ar duryse “sky-' rodydami didelius kiekius! 
•pinigų, nes tas gali pikta-1

— *•!■» • 7 j • i • • v I (

pristatymą.

Į antradienio “Laisvę” įdė
sime baisų, t 
mentą. Jis pasirašytas kuni
go ir turi bažnyčios antspau- 
da. Tai sąrašas Lietuvos žmo- 
nių. kuriuos kunigas pasrr.er- . d kada 
kė mirti ir reikalavo nacių 
juos sušaudyti!

Daug brangaus amerikiečių lę”. 
kraujo buvo pralieta, Truma- 
no Įsakymu, kol f 
Rhee tapo Pietinės Korėjos i 
diktatoriumi. Dabar daug ne
kalto savo 
Korėjos žmonės, 
tvėrimą nuvertė nuo sosto. 
v Panaši istorija buvo su Ku
bos diktatoriumi Batista. O 
dar ir šiandien tebegloboja- 
me kruvinąjį Čiang Kai-šeką. 
Be to, jau daug armijos ir 
kalnus ginklų pasiuntėme į 
Ispaniją išgelbėjimui budelio 
gen. Franco.

Kas pasidarė su mūsų val
dovais?! Nejaugi jie nežino, 
kad jei ne šiandien, tai rytoj 
bus nuversti ir šitie mūsų do
leriais ir ginklais globojami 
žmonijos neprieteliai?!

BRO< KTON, MASS.

Visi LLD 6 kuopos nariai būkite 
[ susirinkime gegužės 2 d., nes turi- 
1 me gerai prisirengti prie surengi- 

Žavė- ' mo operetės ''IŠEIVIS,” kuris įvyks 
gegužės (May) 28 d. Taipgi turime 
ruoštis prie ‘‘Laisvės” pikniko, ku
ris įvyks liepos 3 d.

Liet. Darb. Susivienijimo 67-^s 

kuopos susirinkimas įvyks gegužės 
(May) 5 d.. Liet. Taut. Namo kam
bariuose. 7:30 vai. vakare. Prašo
me narius skaitlingai susirinkt i. nes 
yra rinkimų blankūs dėl centro ko
miteto-turėsime atlikti balsavimą, 
•r turėsime išrinkti delegatus j LDS 
14 seimą.
joje

nes rašteliai! , , ... . . . _.rnevu. a-; I automobiliai užmušė 93
Veltai O lol** ■ v • v* 1 •_ ■ | žmones, einančius skersai Jonas Kaškiaučius.

nesididžiuokite I ves’ 11 suzel e >- • I čia buy<> vįeta (]augeii0|w. Keršulis, Ė.
metu I lietuviškų laikraščių. Čia ! V. Bunkienė, J.

kuris įvyks Philadelphi- 
pirmą savaitę liepos mėnesio.

George Shimaitis (35-36) •

BROC KTON, MASS.

ALDLD 6 kuopos mėnesinis su
sirinkimas jvvyks pirmadienį, gegu
žės (May) 2 d.. 7.30 vai. vakare, 
turime gerai prisirengti prie vasa
rinių parengimų.

7-tos apskrities piknikas bus bir
želio (June) 19-tą. Lawrence, Mass. 
Gi ‘'Laisvės” piknikas bus liepos 
(July) 3-čią, Ramova parke. Mon
tello, Mass. (34-35)

X I VVJ j t V .

jaunuolis, pasida- išėjo pravardžiuojama Lie-i W. Brazauskas, N. Buknie-imžiaus
I ve policijai. Jis prisipažino žuvninkų 
nušovime E. Riveros ir dar

1 vieno jaunuolio. Vargas
ant yra nar*u jaunuolių gaujos.

Duris ir langus nakčiai i darius paakstinti prie už-j 
Syngman uždarykite. Orlaidės

■būti tokios, pro kurias j
! niekas negalėtų įlysti. Priesunirkimus, ]
i duru įtaisykite “saugos re-įsidėkite savo piniginė
l tėži”. | prekių stalo, nes ji gali štai-1 T ,, . , , , .o-ini KnvkH i Faurelton miesto dalyje

‘ Tokius patarimus duoda i gyv®nov Jo.se A.ntonio T°r‘ 
t l -i i rente, žentas buvusio Ba-nolicija savo atsikreipime s ’

“A message to women”, j 
Keista, atrodo, kad mūsų 
didžiulis miestas pavirto į 
kokį tai raistą.

kraujo praliejo
kol šitą su-

turi! puolimo. - • • IKada atliekate reikmenų 
niekados nepa-

Jeigu vagys buvo jūsų 
■ kambariuose, tai nieko ne- 
j lieskite, nečiupinėkite durų 
rankenų, langų, bet tuojau 
pašaukite policiją.

Neslėpkite durų raktų 
Įauko pusėje po kojų divo-

taip- ne.
sas”, Šį sykį mano

Gaila, žinoma, kad Indijos 
ir Kinijos premjerai tuo tarpu 
-nesurado būtų tuoj išlyginti 
visus nesusipratimus, kilusius 
dėl rubežių tarpe tų kraštų. 
Bet pradžia yra. Jiedu suti
ko, kad reikia vengti ginkluo
tų susikirtimų. Jiedu sudarė 
komisiją ištyrimui visos padė
ties. Jie nutarė ateinantį ru
denį vėl susirinkti ir priimti 
komisijos raportą. Gal jau 
bus lengviau susikalbėti.

Ne ginklo, bet taikos politi
ka turi paimti viršų. Tokie 
dabar laikai: iš mažiausios ki
birkštėlės gali kilti didžiau
sias gaisras.

Filmai
The Fugitive Kind

New Yorko kino-teatre
Astor dabar rodomas ne-

N. Jersey ir Didžiojo ! 
New Yorko apylinkei |
Visos. LLD kuopos, ku-' 

rios priklauso prie 2-ros { 
apskrities, rengia vieną iš 
didžiausių banketų. Jame 
bus pagerbtas vienas iš pa
stovių ir nuolatinių darbuo-

I tojų, — Povilas Bečys i
Banketas ruošiama įvai

rus. Turėsime skanių val
gių ir gardėsių. Taipgi 
girdėsime koncertinę pro
gramą, kurią pildys Aido 
choro garsusis kvartetas 
vadovystėje Mildred Stens- 
ler. Svečiai pasakys gražių 
ir įdomių kalbų, žodžiu, 

i banketas bus visais atžvil
giais įdomus.

Jis atsibus naujoje ir 
šviesioje salėje, Kultūrinia
me centre, 102-02 Liberty

RŪPESTINGAS ’ 
MASPETHIETIS

Maspethietis drg. Vladas,' 
Valangevičius vėl pasirūpi
no “Laisvės” reikalais: už
prenumeravo metams lai
ko “Laisvę” savo giminai
tei Vilniuj ir paaukojo 
“Laisvės” reikalams $5.00.

Dėkui geram draugui!

H

^maS- The Fugitive Ąve Ozone Park, N.

Kapok vartojamas agmi- 
nimui minkštu sėdynių, 
priegalvių, kimštinių užsi- 
klojimo dangų ir dėl dauge
lio kitų dalykų. Daugelis jį 
priskaito prie plunksnų 
arba pūkų.

Kapok gaminamas iš tam 
tikrų bambukinių medžių, 
kurių yra apie 50 skirtingų 
rūšių. Tie medžiai auga

TCind” Tni vipnaą iš keleto Ave” Uzone FaiR> Y-> Java, Filipinų, Ceylono sa- Kmd . Tai vienas is keleto įėjimaS nuo 102nd St. Įvyks jose Malajo nusiasa 1 v i e Tennessee Williams parasy-!^ v .. . ? 21 d 7 ose’ ^aiajo pu sa yje,
tų veikalų, kuriame autUvnt vX U ’ tarst,0]e Amerikos juostoje.

• -v, i- i •_____ i vdi. vdKctie. knnnko medžiai įsevvenorius iškelia, atskiruose as-1 
menyse, ypatingus morali- Bilieto kaina tik $2.50. 
nius reiškinius. Filmas re- Prašome bilietus įsigyti iš 
alus ir įdomus.

Vyriausiose rolėse vaidi
na: Marlon Brando, Anna 
Magnani ir Joanne Wood
ward. Trys žymūs artistai 
ir visi trys savo roles pui
kiai charakterizuoja.

Kam patinka Tennessee 
Williams veikalų temos, 
tam patiks ir “The Fugitive 
Kind”.

I anksto, tai rengėjai galės 
tinkamiau pasiruošti.

L.L.D. 2-ros Apskr. 
Komitetas

H.

Draugijas prašome:
Organizacijas prašo m e 

birželio (June) 26-tą ne
rengti piknikų, o dalyvauti 
mūsų piknike Camp Mid
vale, N. J.

Amerik. Sveturgimiams 
Ginti Komitetas

AIDO CHORO ŽINIAI
Aidiečiai, vyrai ir mote

rys, šį penktadienį susirin- 
kim visi, nes yra pora svar
bių Pakvietimų, kuriuos tu
rim apsvartyti i 
padaryti. Būkim visi 
vakaro, Kultūriniam 
re, Ozone Park, N.Y.Kvie
čia

garimą 
vai.

Aido Valdyba

SERGA
Jonas Juška pasiskundė, 

kad jį ištiko sunki sloga, 
jeigu ne kas daugiau. Sako: 
sunku ir iš lovos pasikelti.

Kapoko medžiai išgyvena 
apie 50 metų.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

i “Vienybė” 
gi “Vienybė” ir “G 
o vėliau atsikėlė iš Bostono atkreipė Iešmanto 
ir mūsiškė “Laisvė”.

O kiek čia lietuvių 
nierių buvo — pilna jų vi
sokių. Vieni jų labai pra
turtėjo. Kiti jų dingo be 

j tįstos konsulo N. Yorke ir Į žinios.. Trečius gyvenimas 
i buvęs to konsulo narys. Pabaigė nepalikdamas nei 
i Torrente yra piktas prie
šas1 dabartinės- Kubos San

tai 
iš- 
ar-

atidą gan į 
balsas. į 

!Jo gilus, gilus baritonas i 
biz- ■ man priminė Jono Butėno | 

basą. Stebėtina, 
panašumas ir

SUVAŽIAVIMAS
lend in ir 1 Massachusetts Moterų Sąryšio 
KdU JO 11 : suvažiavimas įvyks gegužės 15 d., 

nudavimasill vai. ryto, Lietuvių Piliečių Klu-

tvarkos. Jis kažin kur
i “dingo”. Manoma, kad 
įvykd i užpuolimo jėgas 
įčiau Kubos.

------------------------------------- M—------------------ -

IR NUMIRĖLIAMS JAU 
NĖRA RAMUMO K

Matomai, kad neturtingą! 
! žmogų vežė į kapus, nes jį 
lydėjo tik šešios moterys iri 
vienas senyvas vyras. Kada i 
šermenų procesija važiavo 
80th St., tarp Amsterdam 
ir Columbus Avės., Man- 
hattane, jauni vyrukai už
puolė negyvėlio karietos 
vairuotoją mušti. Tuojau 
susirinko apie pusšimtis.

Pribuvęs policin i n k a s 
bandė padaryti tvarką, bet 
mergina D. Davenport smo
gė jam į žandą kaltindama, 
kad jis yra “baltasis rasis
tas”.

Pribuvo daugiau polici- 
i jos. Suėmė penkis jaunuo
lius ir tą merginą. Kiti iš
bėgiojo. Negyvėlį nuvežė į 
amžino poilsio vietą.

Policija mano, kad tie 
jaunuoliai buvo įdūkę, nes 
pora kvartalų nuo šios vie
tos dvi jų gaujos buvo susi
rinkę muštis ir policija jų 
“karui” pakenkė.

balsas priimnus ir jis jį mo
ka kontroliuoti.

Turime pasakyti, j o g 
kiekvienas aięlįętis atliko 
savo užduotį profęsionąliš- 
kai, meistriškai. Tai ne pa
gyrimas, a 1 e tikrenybė. 
Tuomi ir mes galime pasi
džiaugti.. Nastė Buknienė 
pasidarė profesionalė de- 
klamuotoja. Bet ji turi 

, jausmą pasirinkti tokias ei
les, kurios ima ir pravirki- 

-jdainininkų-solistų, kuriuos, na klausovus. Ana sykį ji 
! keturi vėjai taipgi išnešio- buvo pasirinkus deklamuo- 
io. Bet tada čia buvo puiki, ti :“Ieva, Ieva, neganyk po 
švari vieta, su labai maža pievą...” Visai neiškraipius, 
išimčia. Daugelis čia namų tada visa publika, tur būt, 
buvo nauji; kurie nenauji i verkė, kaip nuplakti, ši sy- 
tie irgi buvo švarūs ir pri-1 kj ir vėl taip atsitiko kito

kias eiles jai deklamuojant. 
Ir vėl moterys, ir vyrai <ša-

galpėdsako. O tūlus jų 
kaip kur su žiburiu ir ras
tum čia užkliuvusius ir bai
giančius savo dienas..

Taipgi čia buvo nemažai 
ir lietuviškų daktarų. Ne
mažai čia buvo ir lietuviškų 
vaistininku, kurių tūli net 
po visą šalį pagarsėjo per j 
spaudą.

atrodė i Butėno. Iešmanto1 be- 823 Main S1 ■ Cambridge, Mass. 
. . .. .................. Prašome išrinkti skaitlingą skaičių

imnūs.
Dabar viskas tas tik pra

eity ir tik atminty tų, ku- i rojo, 
rie dar užsilikome, užkliu
vę už gyvenimo ribos. Vis
kas prabėgo, kaip tas van
duo po Williamsburgo tiltu.

Ir dabar Aido choras ima 
ir atveda mus tuos užsili- 
kus.iuis į šią taip gerai at
mintiną vietą, kupiną ir 
turtingą praeities lietuviš
kos visuomenės vystymosi. 
Rodosi, kaip būt dabar ma
lonu, jeigu kas imtų ir at
suktų laiko ratą...

Dabar prisimena ir tų 
laikų Aido choras. Va,, čia 
tik vienas blokas nuo sios 
vietos, kur šis koncertas

Siųskite Giminėms Velykinius Dovanų Paketus
Į Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas šalis.

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

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

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

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mfisų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 

Atdara kasdien nąo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
1241 N. Ashland Ave.
Chicago 22, Ill.
HUmboldt 6-2818

882 N. 7tli St.
Philadelphia 23, Pa.
WAinnt 8-1747

1900 Fleet St., cor. S. Wolfe St. 897A West Broadway
Baltimore 81, Md. S. Boston 27, Mass.
Tel. Dickens 2-4240 ANdrew 8-2718

46 Whitehead Ave., SOUTH RIVĘR,

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

651 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5164
11601 Jos. Campan Ave. 107 S. Vermont St.
Detroit 12, Mich. Los Angeles. Calif.
TOwnsend 8-0298 Dunkirk 5-6550

N J. Tel. CLiford 7-6820

delcgatų. K. Ccrcškienė. (33-36)

ROCHESTER, N. Y. , 
Pranešimas-pakvietimas 

Balandžio 30 d. LDS litą kųo^, 
ruošia šaąnją vakarienę.

Sakoma, bus galima ir pasišokti 
po vakarienės. Tikimės svečių ir 
iš kitų miestų.

Bus gera proga susitikti su sve
čiais. Dalyvaukime visi.

Rengimo komisija (33-35)

ELIZABETH, N. J.
Svarbus Susirinkimas

LDS 33 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gegužės (May) 
1 d., 3-čią vai. dieną, 408 Court 
St. šiame susirinkime bus bal
suojama LDS centro valdyba jr 
bus renkami delegatai į LDS 14-jj 
Seimą.

Visi kuopos nariai malonėkite at
silankyti į šį svarbų susirinkimą.

A S., K|>. Sekr. (34-35)

Dabar čia kyla klausi
mas: Ar Nastės pasirink
tos eilės priverčia klauso
vus verkti, ar jos būdas de
klamavimo? Gali būti, kad 
jos būdas ir nudavimas de
klamuojant juos pravirki- 
na. Sykį man teko girdėti 
mergaitę deklamuojant “Ie
va, neganyk po pievą”, bet 
niekas tada neverkė.

Reikėtų paprašyti Nas
tės, kad ji kitą sykį pasi
rinktų eiles, kur jau tik ne
reikėtų nė vienam verkti ir 
pavartotų savo gabumus 
nudavime. Jeigu jau ir ta
da visi ašarotų, tai ji pasi
rodytų esanti su gabumais 
užhipnotizuoti klausovus 
taip, kad jie darytų, kaip 
ji nori.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

4^AIDOTUVIŲ 
Direktorius

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

A. Gilman /
Montrealis. —

Darbo Kongresas, 
dalyvauja 1,600 
nutarė boikotuoti 
nės Pietų Afrikos

Kanados 
kuriame 

delegatų,
Jungti- 

laivus.

Pekinas. — Kinijos radi
jas sako, kad 
Valstijos bando 
Pietinės Korėjos 
vėl prie galios 
Rhee šalininkus.

Jungtinės 
numalšinti 
žmones ir 
pastatyti

Dabar jūs galite aplankyti 
SAVO GIMINES

LIETUVOJE
ir kitas U.S.S,R. vietas.

PAVIENIAI ar GRUPĖMIS.
Tūkstančiai pasitenkinusių 

lankytojų sako apie darbingumą
COSMOS TRAVEL BŲREAU, 

Inc., New Yorke, 
kuris tvarkė jų keliones i įvairias 

Sovietų Sąjungos dalis.
MES PADEDAM JUMS 
SUTVARKYTI VIZŲ IR 
KELIONIŲ REIKALUS.

Informacijų dėl vizų reikalavmų 
ir rezervacijų, prašome rašykite ' 

arba kreipkitės:
COSMOS

TRAVEL BUREAU, Inc. 
45 West 45th Street 
New York 36, N. Y. f

Tel. Circle 5-7711 zį
CQSMOS... padeda keliautojams | 

jau nuo 1898. 1
1 ' . .< o

6 p.—Laisvė (Liberty)—Penkt, baland. (April) 29,1960 f-
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