
LAISVE-LIBERTY

Dal

/

Dukartsavaitinis
Queens apskrityje (N. Y.) $10 00 
je .........................................   $10.00

užsienyje . ..... .........................  $12.00
Junptini’ce Valstijose ........................ $A00

Pavienio eiyenip. kaina 10 centų

Ozone Park 17, N. Y.

TIIE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY PRICE 10c A COPY

¥ 4 > »Ozone Park 17, N. Y. Penki., gegužes (May) 6, 1960

LAISVE—LIBERTY
Seni i-Weekly

Telephone Michigan J-6887

> I METAI 49-ji

KRISLAI
Rašo A. Bimba —

Štai koks tas pasaulis. 
Kvailos ir tuščios viltys. 
Aklas ir už akiesnj.

Karas bus negalimas, jeigu į GecpįŽČS Pirmosios Caryl Chessmano nužudymas 
mes visi jo nenorėsime” ! ŽymilS | iššaukė pasipiktinimusmes visi jo nenorėsime
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farmerio. nutarė

mylinti žmonės sako, kad 
reikia rūpintis, idant nebū
tu karų, tai tada nebus rei
kalingi nei ginklai, nei to
kie komitetai. Karo techni
kos žinovai ir mokslininkai 
sako, kad Civil Defense ne
išgelbės žmonių, jeigu bus

alištinių

Viršūnių konto 
uitis “i."laisvinti 
šalių žmones!" 
laukia mūsų

soci-
Jie

malo-

Tikrai kvailos ir tuščios tų 
mūsų ponų deputatų viltys. 
Socialistinio pasaulio žmonės 
niekuomet nėra prašę jų rū
pintis jų likimu. Jie patys

Blofai ir viršūniy 
konferencija

Atsiminkime, kad l 
mūsų deputatams nė į j 
neateina mintis, jog- gal 
ketų palinkėti laimės si: 
sienas ir už savo teisies 1 
jautiems Afrikos i į- Azijo 
loni.jų žmonėms. Iš tiesu jiems 
rūpi ne kieno nors laisvė, bet 
pakiršinimas Amerikos žmo
nių prieš socialistinių kraštu 
žmones. -Jie savo aukštas vie-

(irums t i m u i

ra ir negražu.

— ištverme. Per dvyliką metų 
2 d.,'sėdėjimo kalėjime, kol buvo 

padarė apžvalgą po.nijos ir Jungtinių Valstijų ! gazu buvo užtroškintas Ca- teismuose ieškoma išgelbė- 
j ryl Chessman, 43 metų am- jimo jo gyvybės, jis mokėsi, 
žiaus vyras. Ruošimasis jį lavinosi ir parašė net ke- 
numarinti ir jo numarini-; lias knygas.

pasipik- Prieš jo žudymą buvo pa- 
i sisakęs California valstijos 

ir ko- gubernatorius, Romos po- 
apie tai: piežius ir daugybė žymių 

ar ne, žmonių. Iš viso pasaulio 
bausmės ateidavo reikalavimai 
metais žudyti jį. bet 
nuteistas {teismai užtvirtino 
kad jis nioio sprendimą.

Chessmano nužudymas 
iššaukė p r i e š Jungtines 
Valstijas protestus. Prie 
JAV ambasadų i vyko de

lta lijo j e, 
Anglijoje, 

i įtarė. Suomijoje, Švedijoje irdau-
i Chessmanas buvo apkal- gelyje kitu šalių. Didžiau- 

pa_ tintas ir eilėje kitų prasi- sias pasipiktinimas buvo 
įkaitimų, kaip vagystės, nuo lotynu šalyse. Portugalijo- 
{kai kurių jis nesiteisino. {je JAV ambasados namą 

de-1

tuos j antrašte: “Millions of May j karinę sutartį.
Ant-iDav Celebrators In Both T) .

su-i Hemispheres Blast United . R-Vt<niame Bei-lyne mar-
de ' States” < avo a^)le Budapes-

prieš bandy" ” Apie Geguže     t?’ Vengrijoje, paradavo 
ūmių demon-; depionstracijas

ninku įvairiose
i l *■

Pirmosios, 
dienraštis apie 450,000. Pekine, Kini-| 

jos sostinėje, paradavo virš i 
3,000,000. Visur socialist!-{ 
nėse šalyse, kiekviename i 
didmiestyje, buvo masiniai; 
paradai už taiką.ir uolicija reikalavo demon-į prieš Jungtinių 

trantų, kad jie "eitų i slop-' užsienio politiką, 
tuves. Demonstrantai
bert Gilmore, CDPC pirmi- i mon stravo api
ninko ir kunigo A. J. Mus-; žmonių. Japonijos sostinė-1 bininkų mitingai už taiką 
te-, CDPC iždininko, vado-, - ■ .............. ......... —

Havanoje, Kuboje, de- i Lo

“karas yra negalimas, jei-i 
gu mes visi jo nenorėsime”, i

ta skirstė demonstrantus. 
Demonstrantai šaukė: “Te 
roras!.. Mes esame ameri-1 
kiečiai!” Policija areštavo!
27 demonstrantus. Daugu
mą ių nešte nunešė į areš
to karietas.

tinimą. I
Korespondentai 

i lumuistai kalba ne 
{ar jis buvo kaltas, 
I bet apie mirties
■ įstatymą. 1948
■ Chessmanas buvo 
i mirtin kaltinant,
“pavogė moterį ir ja išprie
vartavo”. Caryl Chessma
nas tvirtino, net ir eidamas 

{mirti, kad jis nekaltas. Kad 
tą prasikaltimą yra atlikęs monstracijos: 

{ kas kitas, o jį per klaidą Portugalijoje,

ne- 
aukštesni 

žemes-

Turkijos liaudis 
drąsiai kovoja

Istanbulis. — Nepaisant | menderes!.. Šalin karo 
! to, kad Turkijos premjeras j siruošimus, mes norime 
{Menderes įvedė karo stovį, ikos!”

i miestus prigrūdo karei- { Istanbulyje studentų 
vių, sudrūtino policiją, įve-! monstracijos kartoj 
dė griežtą cenzūrą, turkų ! kiekvieną dieną. Daug dar-1 
liaudis tęsia kovą už savo i bininkų neina į darbą. Viso-1 
laisvę. jje šalyje jaučiamas didelis j

Tai viename, tai kitame i nepasitenkinimas p r i ešI
mieste studentai demon-1 Menderes diktatūrą, jo ka-• Kanarki. — Gvinėja, tai 
struoja tūkstančiais. Turki-1 rinius pasiruošimus,
jos sostinėje Ankaroje ir {liūs apsunkinimus

i*.

tai j je JAV ambasados namą 
Visi stebisi Chessmano apmėtė akmenimis.

Gvinėjoje yra dideli jJ. Curran jau vyks 
aliuminio turtai į Taryby Sąjungą

Washingtonas. — Joseph 
dide- {nauja respublika Afrikoje. Curran, National Maritime 

ir lais- Gamtiniai ji yra turtinga, Union prezidentas, vyks į
Paryžiuje, atsidarys vėl demonstravo apie 4,000 {vių atėmimą. . i bet, kol kas, tie turtai eina Tarvbų Sąjungą. Jį pakvie-

■ studentų, o kada ten susi-1 Rūmus, kur posėdžiavo, į užsienio kapitalistų kiše-,tė Tarybų Sąjungos 
varbiausi klau- rinko karo sąjungos (Tur-ikaro sąjungos vadai, pikie-

... _  nusiginklavimo, kijos, Irano ir Pakistano)! tavo ir virš šimtas advoka-
' vakarinio Berlyno ir taikos vadai, tai demonstrantai tu su obalsiu: “Norime1

Chicagos menševikų dien
raščio redaktorius piktai iš
plūdo Kojų Mizarą, kam Jis. 
kalbėdamas apie Lietuvos 
žmonių gyvenimo lygį, išsi
reiškė, kad ir pas mus tur
tingoje Amerikoje yra žmo
nių, skęstančių didžiausiame Į P 
skurde. Tai, girdi, įžeidimas 
Dėdės Šamo. Tokių dalykų ! 
Amerikoje nebuvę ir nesą!

Tas tik parodo, kad

Ryty vokiečiai ir 
vadų konferencija 

I

New Yorkas. — Artėja! Berlynas. — Gegužės 16
viršūnių konferencijos lai-1 diena, v » V - - * v
kas, tai daugiau niršta šal-i ilgai lauktoji viršūnių kon- 
tojo karo 

tiems, jie bijosi t 
rralv <i sugyvenimo.

Iš Saigono, Pietinio Viet- padarymo su Vokietijomis. 
namo, pilasi, kaip D rago,. Vokiečių Demokrati n ė 
“žinios” apie komunistų Respublika (Rytų Vokieti- 
“pasirengimus’................
n i Vietnamą, 
Kambodiją ir Burma. tų įleistas jos užsienio

Atlanto vandenyne, apie
50 ar 100 mylių atstoję nuo apžvalgininkas. 
Jungtinių Valstijų krantų,"----------------- -

SndmS, pakaity TSRS
a-vKmSi IRWM komandoje 
veikslus, o komercinė spau- Maskva.

laivo , jungos) gynyb°s viršininko 

 

vietos |pasitraukė maršalas 

 

. Vasilijfis Sokolovskis, 
užėmė maršalas 
rlus Zacharovas.

Abu jie pasižymėjo 
Antrojo pasaulinio 
Sokolovskis yra 63 
amžiaus, o Zacharovas 62.

Vėlesniu laiku Zacharo
vas komandavo TSRS jė
gas Rytų Vokietijoje, bet 
pirm Gegužės Pirmosios jį 
pakeitė generolas Jakubov- 
skis.

žmonių simai bus
tai demonstrantai tų su obalsiu: 
“šalin diktatorius j laisvės!”

nipavimą”.

pulti Pieti- ja) Įteikė reikalavimu, kad |
Thailandą, j viršūnių konferenciją bū-{ 

» mi
nistras Lothar Bolz, kaipo junga paskyrė Lenino

Vėliausios žinios

nes.
Numatoma, kad šalyje 

yra apie 200,000,000 tonų 
rūdos, iš kurios yra gami- 

" namas aliuminis. Kasyklos 
priklauso anglams, francū- 

jzams, šveicarams, vokie-
t j-- ičiams, ir kitu šalių kapita- Bombejus. — Indijos P°-|pstams

viet

Poli-

AFRIKOJ AREŠ 
12.000 NEGRŲ

Į Johannesburg^. — 
tas ei ja masiniai areštuoja neg- 

menševiku orakulas pasidarė : rus. Vienus už tai, kad ne- 
aklesnis ir už. aklą. J5s nema-. ateina į darbą, kitus už ne
to toje pačioje Chicagoje turėjimą pasportu su savi- 
ba.s.u lūšnynu. J,s nesiskaito . j į f)' . ku į .< j 
nei su pačios valdžios patiek-1 . ,. ij*. ,,
tais duomenimis, kuriuose pa- nuvei stl valdžią .
rodoma, kad net 7.ono,o()o , Tik per vieną dieną areš- 
šeimų neturi nė po du tūks- tavo 1,200. Pati valdžia pri- 
tančius dolerių metinių įplau- i pažįsta, kad areštuotų yra 
^;;1° 12,000, bet tikrumoje

tręštų įvyko daug daugiau.

o jo 
Mat-

laike 
karo, 
metu

Maskva.
" ‘ i do-ilicija šaudė į demonstran-

vaną (100,000 rublių) Jung-! tus. Devynis žmones nušo- 
I tinių Valstijų industrialis-1 ve, apie 20 sužeidė ir 300 
tui Gyrus S. Eaton už pa-1 areštavo. Demonstrantai 
stangas sudaryti draugiš- i reikalavo nepriklausomy- 
kumą tarpe TSRS ir JAV.' bes Maharašara provinci- 

Tokią pat dovaną gavo ir į laL
Indonezijos prezidentas Su
kamo už veiklą taikos rei
kalams.

Bagdadas. — Reakciniai 
elementai užpuolė darbi
ninkų Gegužės Pirmosios 
demonstraciją. Buvo bai
sus susirėmimas.
žuvo 12 žmonių ir 60 buvo

Madridas. — Ispanijos 
fašistai ištrėmė 12 ispanų, 
kurie buvo sugrįžę iš Tary
bų Sąjungos.. Juos kaltino, 
kad jie yra komunistai.

JAV valdžia nori 
sulaikyti pikietą

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė at
sikreipė į AFL-CIO virši
ninkus, siūlydama, kad su
laikytų pikietavimą arabų 
laivo “Cleopatra”.

New Yorko laivokrovių 
j atsisakymas iškrauti pre-

• * • 
JU1T-

I rinkų unija. Curran vyks 
liepos mėnesį ir Tarybų Są
jungoje bus 16 dienų.

Jo sutikimas vykti iššau
kė dideli nepasitenkinimą 
AFL-CIO viršūnių, o ypa
tingai prezidento George 
Meany, kuris yra griežtas

Tarybų Sąjungos priešas.. 
Sakoma, kad Meany dės 
pastangų sulaikyti Curraną 
nuo vizito į TSRS.

Ekstra
Washingtonas. — Domi

nikos respublika įsakė 
Jungtinių Valstijų ambasa
doriui Carl E. Davis tuo
jau išvažiuoti.

kų, o kiti 7,0i)o,000 šeimų tu- j V1- 
ri tik po truputį daugiau kaip j 
po du tūkstančius dolerių. Ta, 
pati mūsų valdžia pripažįsta.' 
kad 11 milijonų šeimų neturi, 
net minimum reikalingų pra-i 
gyvenimui įplaukų.

Keturiolika mili jonų šeimų, j 
tai bus apie 56,000.000 žmo
nių 1

šiam beširdžiui nužmogėju-j 
šiam menševikų laikraščio re
daktoriui ši baisaus žmonių 
skurdo jūra nieko nereiškia. 
Jis net jos buvimą užginčija!

UNIJOMS NEPATINKA 
KONGRESO VEIKLA
Washingtonas. — AFL-

CIO unijų

šiol buvo šnekama tik
Chruščiovo “ultimatu-

Dabar, besiruošiant

Iki 
apie 
mus.” 
Viršūnių konferencijai, žada | 
ir mūsų prezidentas Eisenho-

(Tąsa 5-me puslapyje)

viršininkai pa- 
nepasitenkinimą 

Kongreso darbais. Unijų 
vadai sako, kad Kongreso 
nariai du mėnesius kalbėjo 
apie civilinių teisių bilių. 
Tuo gi kartu yra eilė ir ki
tų reikalų, kurie stovi ne
pajudinti, kaip tai nustaty
mas nemažesnės algos $1.25 
per valandą, kova prieš ne
darbą ir pakėlimas senelių 
pensijos.

IZRAELIS PAMINĖJO 
NEPRIKLAUSOMYBĘ
Tel Avivas. — Sukako 

dvylika metų nuo Izraelio 
nepriklausomybės paskel
bimo. Ta proga Haifoje ir 
kituose miestuose įvyko 
militariniai paradai. Izrae
lis paradavo net “slaptus 
ginklus”, kaip tai mažytes 
raketas prieš tankus.

Bonna. — Nepasibaigian
tys protestai privertė hitle
rininką Dr. Theodor Ober- 
la e n d e r į pasitraukti iš 
Vakarų Vokietijos pabėgė
lių ministro vietos.

Teheranas. — Irano re- 
u sušaudė 

mas sudavė didelį smūgį | pcnkis Tudeho (Komunis-
— i kės iš laivo ir jo pikietavi- akcinė valdžia

Kovoje 1 Mirė buvęs Afganistano ka-1 1
Zurichas, Šveicarija.

Geneva. —Rytų ir Vaka
rų delegatai padarė žymų 
progresą dėl sulaikymo ato
minių ginklų bandymų.

Washingtonas. — Kuba 
savo ambasadoriumi Jung
tinėse Valstijose paskyrė 
Dr. Jose Miro Cardoną.

" Seulas. — Nau ja Pietinės 
Core j o s vyriausybė pa-

kietį seržantą Ch. Ki Yun- 
gą.

Washingtonas. — Buvęs 
prezidentas Trumanas ap
gailestauja Pietinės Korė
jos diktatorių Rhee.

Topeka. — Susida ūžė 
JAV karo lėktuvas “B-47” 
ir žuvo trys lakūnai.

ralius Amanullah, buvęs 
anglų pataikūnas. 11929 m. 
jis turėjo nuo sosto pasi
traukti.

Washingtonas. — Atsto
vų Butas 214 balsų prieš 
163 nutarė, kad namų sta
tybai būtų skiriama bilijo
nas dolerių.

Jakarta. — Indonezijos 
teismas nuteisė mirtin ame
rikietį Allen Pope, iš Home
stead, N. Y. Prieš metus 
laiko jis persisamdė sukilė
liams ir bombardavo indo- 
nezų miestus.

San Jose, Costa Rica. — 
Šios respublikųtės vyriau
sybė planuoja sumažinti sa
vo gynybos jėgas.

Havąna. — Kubos vy
riausybė suėmė kelis suo
kalbininkus.

Jungtinių Valstijų preky
bai su arabu šalimis. Ne 
tik Jungtinės Arabų Res
publikos, bet ir kitų arabų 
valstybių, laivakroviai boi
kotuoja Amerikos laivus.

arabaFbotkotuoja
AMERIKOS LAIVUS

Kairas. —Apie dvidešimt 
Jungtinių Valstijų preky- . _ .
bos laivų buvo užboikotuo-j jungos Komunistų partijos 
ta Jungtinės Arabų Res- ir valdžios vadovybėje ,pa- 
publikos prieplaukose. Jie daryta žymių pakeitimų, 
su miltais, grūdais ir kito- Prie atsakomingųjų 
kiomis prekėmis išplaukė į j pastatyta jaunesni 
Europos prieplaukas. G i jai. 
laivai, kurie plaukė linkui --------
arabų prieplaukų, gavo įsa- 
■kymus pasukti į Europą.

tų) partijos vadus.

Seulas. — Pietinės Korė- 
j o s laikinoji valdžia ir 
Jungtinių Valstijų patarė
jai sudarė bendrą komisiją, 
kuri veiks likvidavimui va
gysčių iš JAV pagalbos '> 
fondo.

Maskva. — Tarybų Są-

darbų 
veikė-

AFL- 
sulai-

Washingtonas. - 
CIO vadai atsisakė 
kyti pikietavimą arabų lai
vo “Cleopatra”. Jie reika
lauja, kad JAV valdžia im
tų s i griežtų priemonių

Washingtonas. — Angli
jos karalienės sesuo Mar- 
gareta užkvietė prezidentą 
ir jo žmoną į vestuves. Ei- prieš arabų valstybes, ku- 
senhoweriai nevažiuos, bet rių unijos boikotuoja Ame- 
pasiųs atitinkamą dovaną, rikos laivus.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKOjl PRAŽUVĘS TURTAS

SUBSCRIPTION RATES
United
United
Queens
Queens

States, per year ......  $9.0C
States, per 6 months $5.00 
Co................ $10.00 per year
Co........ $5 50 per six months

Canada 
Canada 
Foreign 
Foreign

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

$10.00
$5.50

112.00
$6.50

Saugu mas, d emagogi ja

dovaujama vyriausybe desperatiškai stengiasi Kongre
se pravesti jo patiektą taip vadinamą “Mutual Security 
Programą”. Puolami ir niekinami visi, kurie jai prieši
nasi. Gauna prezidento rykštės net ir tie, kurie 
kad jo reikalaujama užsieninei “pagalbai” suma 
175,000,()(>() yra per didelė. Griebiamasi netgi 
demagogijos. Gindamas savo programą, prezidem 
vyzdžiui, teigia, kad jos atmetimas arba nepra\ 
visos, kaip yra, reikštų “Amerikai ir visam laisvajam

nkino,

munistinio imperializmo ir laisvės, paremtos viltimi ir 
teisingumu”.

ko Pietinėje Korėjoje arba 
apgaudinėti visą Ameriką ir 
lijonai tos mūsų “tarpsaviru" 
ėjo ir šiandieną eina, jei ne tironams Formozoje, Pieti
nėje Korėjoje

atidavė moteriškei siuntinį. 
Matyt, iš smalsumo ji atidarė 
siuntinĮ ir ilgai kuitėsi ten, 
dėliodama kažkokius daiktus. 
Pagaliau sukrovė juos atgal Į 
dėžę, bet eiti nesiskubino, o 
dairėsi kažko aplinkui ir po 
stalu.

—Ar pametėt ką, močiute?
—Tai va, vaikeli, čia toks 

amerikoniškas raištelis buvo 
ir kažkur nusimetė . . .

“Amerikoniškas raištelis” 
pasirodė besanti paprasta vir
vutė, kuria aprišami siunti
niai.

Aš ir girdėję mūsų pokalbi 
žmonės skaniai pasijuokėme 
iš senutės naivumo. Ir dabar, 
prisiminęs tą atsitikimą, nega
liu susilaikyti nesijuokęs. O 
ką, bene pykši ant jos? Ji 
viena iš tų žmonių, kuriems 
buržuazijos valdymo metais 
Įvairiausi biznieriai ir liežu
vautojai kalė i galvą, kad ge
ra tik tai, kas užsienietiška, 
amerikoniška.

Bet pikta ir skaudu, kad j 
dar atsiranda žmonių, kurie i 
sąmoningai šmeižia mūsų ša-j 
IĮ, kurie, praradę tarybiniams 
žmonėms būdinga išdidumo,

mažmožių, nesvl‘, pasididžiavimo savo šalimi 
sunkumuose, žiu- > jal, |ieja kl>ok()(lilo aša- 

ras, prašo, maldauja, kad 
. 'koks nors užjūryje gyvenan

tis dėdė ar teta numestų jam 
nereikalingą skudurą ar kokį 
kitą niekniekį.

Štai vienas laiškas, apie ku
rio turinį pranešė lietuvis emi
grantas.

Rašė jį Vilkijos rajono Dau
gėliškiu apylinkės, Gaideliš- 
kių kaimo gyventoja Ona 
Dockuvienė savo tetai A n a i 
Peters, gyvenančiai JAV. Ko
kiom naujienom pradžiugino 
tetulę giminaitė? Gal papa
sakojo jai apie savo ir savo I 
kaimynų gyvenimą, pasidžiau
gė tuo, kad kasdien geriau 
ir geriau gyvena jų šeima? 
Jos

LINKĖJIMAI
URUGVAJAUS 
LIETUVIŠKAM 
JAUNIMUI

> Pasirodo, kad labai 
žiai į visuomeninę 
jau įsitraukęs Urugvajaus 
lietuvių jaunimas. Senoji 
lietuvių karta linki jam 
geriausios laimės. Montevi
deo “Darbe” (bal. 23 d.) 
randame nuoširdų tam 
nimui paraginimą:

Jūs, jaunime! būkite 
ningais ir bendrai visi kartu 
dirbkite! Jums jau ir sąlygos 
yra geresnės, nes jūs jau tu
rite viską...

Vyresniųjų ilgų metų triū
sas Įteikiamas Į jūsų rankas, 
ir tikimės, kad mokėsite tin
kamai sunaudoti. Pas jus yra 
geriausi norai ir dideli gabu- 

j mai. Jūs jau parodėte savo 
• gražius ir teisingus siekius.
Jūs Įvertinote savo tėvų 
metų darbus, — norite 

j padėti ii’ juos pavaduoti.
Jaunime! Jūsų kelias

gra- 
veiklą

jau-

v le

jiem

g-ra

udį. Kur gi tie bi-

! Argi dar taip neseniai Kubos 
budelis Batista nebuvo iš tos programos šeriamas per 
daugeli metų? Argi ne mūsų pagalba šiandien pasilaiko 

lies kankintojai ir žudytojai? Argi paga- 
programos šiandien šeriamas ir palaiko- 
iviniausias visų diktatorių Ispanijos gen.

liau ne iš 
mas pat? 
Franco?

susidorojama su ta prezidento “Mutual 
, tai didžiausias nusidėjimas kalbė- 
svajam pasauliui” pavojų iš taria-

Security programa 
ti apie kokį ten “lai 
mo “komunistinio imperializmo” puses. Kaip tik prie
šingai: keturi su viršum bilijonai dolerių nueina to pa
saulio liaudies kankinimui ir jos laisvių paneigimui. 
Kokia gi “viltimi ir teisingumu” paremtą laisvę palaiko 
kruvinasis Syngman Rhee, kai amerikiniais ginklais is 
prezidento minėtos programos jis kraują lieja tos pa
čios Korėjos studentų? Arba, kokią laisvę Turkijos 
diktatorius. Menderes gina ir palaiko, įvedęs šalyje ka
ro stovį, liedamas Turkijos jaunimo kraują? Tas pats 
su Čiang Kai-šeku Formozoje, Franku Ispanijoje, Tru
jillo Dominikoje ir visur, kur tik mūsų teikiama para
ma pasilaiko liaudies neapkenčiami fašistiniai režimai.

Todėl tik sveikinti reikia tuos, kurie kalba už atme
timą ir panaikinimą dabartinės “Mutual Security” pro
gramos. Ji nelaimė Amerikai, nelaimė visai žmonijai, 
nelaimė liaudies, laisvei, nelaimė pačiam žmoniškumui. 
Devyniasdešimt procentų ji paremta militarizmu ir im
perializmu. Ja pasinaudoja tiktai liaudies priešai, 
tai Amerikos geriausių interesų priešai. Ji nieko bendro 
neturi su Amerikos saugumu. Ji kenkia taikos reikalui. 
Ji kenkia Amerikai. Jos principai klaidingi, jos siekiai 
nepateisinami.

Mes, žinoma, nepriešingi užsieninei pagalbai kaipo 
tokiai. Bet tokia pagalba neturi prasidėti ir I 
stiprinimu ir palaikymu Franco, Rhee, Čiang Kai-šeko, 
Trujilliy, Menderes ir kitų fašistinių piktadarių. Užsie
ninė pagalba, kuriai joks susipratęs amerikietis 
tų priešintis, turi susidėti grynai ir išimtinai iš ekono
minės ir kultūrinės paramos tiems žmonėms, kuriu 

dėl 
pavergimo ir išnaudojimo, taipogi dėl kito- 

s susidėjusių istorinių priežasčių, negalėjo 
pagerinimui pasinaudoti stebuklingaisiais 
•hnikos pasiekimais. Reikia padėti tiems

Jūsų ilgų metų norai 
tikslai iškyla aikštėn, — jau 
pasirodėte pribrendę, žinan
tieji ir mokantieji padaryti 
didelius darbus ir duoti sau 
ir Tautai naudos. Ir tas jau 
matoma, jūs raudatės U. L. 
Centro valdybose, chore, ba
loti1, sporte, kursuose ir spau-

i sumaniau ženkite vyresniųjų 
i pramintu keliu.

APIE TUOS
j DEJUOJANČIUS 
LAIŠKUS Iš LIETUVOS

Iš Lietuvos laiškų ateina 
Ateina ir tokių, ku-daug.

riv.ose skundžiamasi, dejuo
jama.

Su pasipiktinimu apie širs
tų Onos Dockuvienės melą ra
šė rajono laikraštis ‘Komu
nizmo vėliava.” Pasmerkė ją 
ir jos kaimynai bei Vilkijos 
tarybinio ūkio Panemunių 
skyriaus darbininkų kolekty
vas, kur Dockuvienė dirba. 
Rūsčiai kalbėjo darbininkai:

—-Ar tu užmiršai, kad tavo 
vaikai lanko mokyklą ir už 
mokslą mokėti nereikia. Kad 
tu ir tavo šeima naudojasi ne
mokama medicinine pagal
ba... O kodėl nepapasakojai, 
jog statote naują namą, tvar
tai pilni gyvulių, kad tarybi
nis ūkis aprūpina jūsų nuo
savus gyvulius pašarais...

Bet Dockuvienė ne vienin
telė. Neseniai Į redakciją at
ėjo kolūkietės B. laiškas, ku
riame ji piktinasi Vilkaviškio 
rajono “švyturio” 
kolūkietės Anelės 
čienės veiksmais, 
naitei
nančiai Toronte, ji rašo “grau
džius’’ laiškus, maldauja siun
tinių. Gal, iš tikrųjų, ši šei
ma gyvena blogai ? Mes apie 
tai pasiteiravome apylinkės iri 
kolūkio vadovų. Paaiškėjo, 

Šeimos galva Stasys, 
dirba kolūkyje ;

sūnūs ir dukros taip pat dar- • jom, muzika, i _ 
buojasi artelėje, o Stasys, Al-I niais, po savaitę ir ilgiau, 
dona ir Birutė mokosi Šiau- j 
dini.škių pradinėje mokykloje. ■ 
Pernai šeima išdirbo 1279 į 
darbadienius ir gavo už kiek- j 
vieną jų po 3'/2 i

kolūkio 
Matusevi- 

Savo gimi- 
Rūtai Giršienei, gyve-

Pradžioje šio šimtmečio 
godžiai skaičiau per rankų 
rankas ėjusią gerai aplam
dytą eilėraščių knygą. Pa
lyginus su dabartine spau
da, tai buvo didelė keiste
nybė. Popierius storas, pa
geltęs, raidės labai didelės, 
rašyba jau ir tais laikais 
atrodė labai primityviška, 
bet jos satyra ir eiliavimo 
forma man labai patiko. O 
prie to, ji buvo parašyta 
mano kalba, k u p i š kėnų- 
aukštaičių tarme.

Kun. Aleknos (Aleknovi- 
cziaus) vardu: “Veselijos, 
Pritikimai ir Dainos.” La
bai gaila, kad laike dviejų 
karų ir kitokių suiručių 
Lietuvoje šis senovės klasi
kinis veikalas dingo be ži
nios. Bus apie 55 metai, 
kai . ska ičiau tą, turbūt, se
niausią poezijos kūrinį, bet 
po keletą eilučių vis 
prisimenu:

Buvo buvo pritikimui, 
Buvo dūdos ir šokimai.

SlGi>e stervos sunkius griekus, 
Vienok pliurpė visus niekus, 
Kad sukeikė Sun}, katę, 
Arba kiaulę besarmatę, 
Arba veidą šuliny savo 
Paregėjus pas’gražiavo.

Ir taip kun. Alekna kaip 
artistas-piešėjas piešia vaiz
dus ūkininko-gaspadoriaus, 
gaspadinės, samdinio berno 
ir mergos, taip kampinin
ko ubago; savo satyra per 
ilgus metus jis bandė nai
kinti visokius burtus, prie
tarus-

Gaidžiai gieda, bus dvylikė, 
šit atbėga kampininkė.

Kaip būtų puiku, kad kas 
nors kur nors surastų kopi
ją “Vcselijos, pritikimai ir 
dainos” ir atspausdintų da
bartine rašyba.

J. P. Stančikas

Iš laiški} redakcijai
Laikraščio “Laisvės” 
Redakcijai.
Brangūs draugai!

Jau keli metai esu Jūsų 
leidžiamo laikraščio “Lais
vės” skaitytojas. Prieš ke
lis metus jį man išrašė ma
no sesuo, gyvenanti Jung
tinėse Valstybėse. (Jos pil
nas adresas: Barbora Kol- 
pus, 8138 Hildale E., De
troit 34, Mich.) Esu jai 
labai už tai dėkingas.

Laikraštis “Laisvė” man 
i labai patinka, aš jį perskai
tau nuo pradžios iki galo. 
Tačiau, nežiūrint to, kad 
esu pensininkas (personali
nis), norėčiau kuo nors pri
sidėti ir paremti “Laisvę,” 
galėčiau lėšomis ar knygo
mis ar kitu kokiu nors bū
du. Tačiau nežinau, kaip 
tai padaryti. Prašau pa
tarti. v

Su -šiuo laišku siunčiu ' ,v ę r
Jums straipsnelį apie Kau
no hidroelektrinės paleidi- 

■ mą. Jei tiks, prašau pa
naudoti Jūsų laikraštyje. 
Nesu korespondentas, para- 

b už ką aš kankina žmones visokiais siau RalP mokėjau, laipir- 
i būdais. Štai Jokūbas suse- ■ mas mano darbas. Todėl 
nęs, suvargęs, ligų kanki- i neturiu įgudimo korespon- 

1 1 - ’I dencijoms rašyti.
Tuo pačiu metu, norėčiau 

i “Laisvės” skai
tytojus su Tarptautine dar- 

: bininkų kovos ir solidaru- 
' m o Gegužės P i r m o s i o s 
I švente.

Ryšium su popiežiaus kal- 
: ba apie Lietuvos dvasinin- 
j kų “persekiojimą,” siunčiu 
! Jums Vilkijos rajono laik- 
i raščių iškarpas, kuriuose 
i yra paskelbtas kunigo-žųdi- 
I ko dokumentas — sąrašas 
i lietuvių, kuriuos jis (kni-

dar

štai kas.
Matusevičius
fermos vedėju, visi suaugę

Taip prasideda aprašy
mas vestuvių, kurios tęsda
vosi su visokiom ceremoni- 

ir išsigėri-

Piršlys tais laikais buvo 
i labai svarbi asmenybė. Jis, 
! kaip tas amerik o n i š k a s 

vieną'.jų po 3'/^ rublio pini- į “seilsmenas,” turėjo par- 
gais ir po 1’A kilogramo grū-į duoti vaikiną merginai, įti- 
dų. To pakanka ir f 
prasimaitinti, ir rūbams, 
kaip sakoma, ir pyragui dar j 
lieka. Matusevičiai laiko dvi Į 
k a r v e s , nemaža I 
paukščių.

Rūtai Giršienei Toronte se-i 
kasi daug sunkiau. Ji—me-1 
dicinos sesuo, bet negauna I 
darbo. Prieš porą metų Gir- i 
šai pirko išsimokėjimui namą Į 
ir dar dabar, kaip rašo laiš-' 
ke i Lietuvą... “turime apie 13 
tūkstančių dolerių skolos...” 
Tame pačiame laiške R. Gir
si enė pasakoja: . .<

“Anelė (Matusevičienė—A. 
M.) bėdavoja, galvoja, kad 
čia aukso kalnai stovi... Skun- j 
džiasi, kad negalės kelti dūk-j 
teriai vestuvių, nes neturi ves
tuvių rūbų už 
Prašo atsiųsti... 
nupirksiu...”

Tikrai, juk 
vių, kurie, vargo vejami, paj.i-j 
ko tėvynę ir nusidangino už l 
Atlanto, patys gyvena sun- i

šeimai Į Rjnant ją, kiek jis protin- 
0|.gas, kiek jis turi turto, o 

- • vaikinui turėjo priparody- 
kiauliųjti, kiek mergina gauna 

' kraičio, kiek pinigų, kar
vių ir kitokių gyvūnėlių. 
Piršlys kai kada prisidėda- 
vo^ ir prie apgavystės, kaip 
kad sekančiame atsitikime.

Motina vaikinui skun
džiasi :

Apkalbėjo kad žinotum sveikas. 
Kad žabala mano vaikas.

Sulyg Nutarties duktė 
pamatė adatą.

O merga už suolo 
Nematė ir kuolo.

šeima ? 
vyras Albinas dirba Vilki- 
ž vėriniu k y stė s t a r y b i n i a - 
ūkyje. Ten pat dirba ir 
Uždirba gerai. Bet ji vis 

rečiau eina į darbą. Nėra ir 
reikalo -r- namjbyvisko užten
ka. Tvarte karvė, dvi kiaulės, 
pulkas paukščių.

Ne, nieko panašaus nepara
šė dukterėčia šavo tetai. Ap
akinta gobšumo, noro ką nors 
išmelsti iš tetulės, Ona Doc
kuvienė prirašė laiške visokių 
nesąmonių. Tiesa, ir anksčiau 

i ne kartą maldavo tetos 
“amerikoniškų” siuntinių, ta
čiau tetulė nebuvo pakanka
mai dosni, matyt, ir jai ten

me
jama. Kai kurie užsienyje,, 
gavę tokius laiškus, matyt,; 
nenorėjo jais patikėti ir 
pradėjo per kitus žmones 
teirautis apie tuos savo gi
mines. Lietuvoje. Pasirodo, | 

I kad bent jau kai kurie tų ! 
! laiškų yra neteisingi, veid- 
i mainingi, apgavingi. Jais ' 
I naudojasi Lietuvos priešų | p 
i spauda piudymui amerikie-j 
čių bei kanadiečių prieš jų j

i senąją tėvynę.
Apie tai Vilniaus “Tie-i 

įsoje” (bal. 23 d.) tilpo įdo-į 
baigtis ■’nii A. Marcinkevičiaus ko- j

Ją čia per-! 
' ’. Mar 1

nupirkti... Prietarai, burtai, religija

tik-

negale

žmonėms, 
šiandien ypač dar daug Azijoje ir Afrikoje, kurie, 
kolonijinio 
kių visos t 
savo buities

žmonėms is

spausdiname ištisai, 
cinkevicius rašo:

Užėjau į paštą.
—Suntinuka čia man sesutė, 

iš Amerikos atsiuntė, — pa- > 
gyvenusi moterėlė nedrąsiai ' 
padėjo ant stalo pranešimą.— i 
Tik rašyt aš, vaikeli, nemoku. | 
Gal būsi geras . . .

Greitomis užpildžiau senu
ti1! popierius.

Ryšiu kontoros darbuotojai į

Ir popieriuje pasiliejo veid
mainiškos ašaros.

Negalima nesipiktinti skai
tant tą laišką. “Nieko mes 
neturime, — rašo Ona Docku-

( vienė, — nei karvės, nei kiau- 
; lės, nei paukščio — toks da- 
į bar suvaržymas. Dirbti reikia

Kad Įspūdis būtų stipresnis, 
Ona Dockuvienė toliau grau
dina tetulę tokiais prasima
nymais: “Pas mus taip blo
gai, kad daugumas apanka... 
Tik dviejuose kaimuose apa
ko 20 žmonių... Jauni buvo 
žmonės, sveiki...’’

nemaža lietu-i

O čia gyvenantieji jų gimi-j 
naičiai, iš godumo prašydami 
siuntinių, dar juos jaudina. 
Tuo jie taip pat daro didžiulę 
paslaugą nuo liaudies rūsty-, 
bes už Atlanto pasislėpusiems 
buržuaziniams nacionalistams, i 
kurie panaudoja panašinsi 
1 a i š k u s bjauriam šmeižtui i 
prieš Tarybų Lietuvą, jos liau- | 
dį, prieš socialistinę santvar- ;

Gavę siuntinius, sąžinę pra
radę vertelgos spekuli u o j a 
gautais daiktais, apgaudinėja 

tri-darbo žmones, lupa iš jų 
gubai daugiau.

Stai kokios Mutual Security programos Amerikai 
reikia. Bet ne tokią programą prezidentas mums siūlo, 

•ęs demagogiškais gąs- 
virš keturių bilijonų

ne tokiai programai jis užsi 
dinimais reikalauja milžinišl 
doleriu sumos.

Gegužės Pirmosios atgarsiai
ŠIEMET VISUR Tarptautinė darbininkų šventė— 

Pirmoji Gegužės—buvo atžymėta gerokai ] 
šioje tarptautinėje padėtyje. Už tai visur gegužinės de
monstracijos pasižymėjo dideliu džiaugsmu ir entuzi
azmu. Tai byloja pranešimai iš visų socialistinių kraštų. 
Tai parodo susirinkimai ir demonstracijos ir visoje eilė
je kapitalistinio pasaulio didmiesčių. Visur aukštai iš
kelta plevėsavo taikos vėliava. Visur liaudis reikalavo 
uždraudimo ir sunaikinimo atominių ginklų. Visur gar
siai aidėjo šūkiai už taikų sambūvi tarpe socialistinio ir 
kapitalistinio pasaulių. Visose gegužinėse sueigose buvo 
karštai sveikinamas pasaulio jaunimas. Kubos revoliu
cijos laimėjimas ir nuvertimas kruvinosios Syngman 
Rhee dilKtatūros Pietinėje Korėjoje susilaukė plačiau
sių minių entuziastiško pritarimo.

Niekais nuėjo popiežiaus Jono XXIII ir visos kata
likų bažnyčios dvasininkijos pastangos Pirmąją Gegu
žės atimti iš darbo žmonių ir paversti proga sustiprini
mui religinių prietarų. Net toje pačioje Italijoje, kurios 
sostinėje randasi popiežiaus sostinė Vatikanas, įvyko 
Ihilžiniškos susipratusių darbininkų gegužinės demon
stracijos. Popiežiaus gąsdinimai pragaro kančiomis ne-

I sulaikė milijonų katalikų darbininkų nuo dalyvavimo 
I gegužinėse demonstracijose petys petin, ranka rankon 
i su komunistais ir kitais pažangiečiais.
; Kalbant apie gegužines demonstracijas, negalima 
i praeiti nepažvelgus į Berlyną. Ten buvo dvi demonstra- 
Icijos — viena Rytiniame Berlyne, o kita Vakariniame, 
i Rytiniame Berlyne, kaip ir visur kitur, darbo liaudis 
l demonstravo po taikos ir taikaus sambūvio vėliava. Gi 

prablaivėju-J Vakariniame Berlyne socialdemokratinė miesto valdžia 
i savo suruoštoje gegužinėje demonstracijoje reikalavo, 
j kad Vakarinis Berlynas pasiliktų užsienio armijų oku- 
ipuotas! Tai reiškinys,kokį ne daug sykių tėra mačiusi 
i visa žmonijos istorija. Tai ir vėl socialdemokratams ati
teko negarbingas vaidmuo iškelti reikalavimą, kad sve
timi ginklai laikytų jų kraštą okupavę ir pavergę. 1914 
metais jie nuėjo su kaizeriu į karą prieš visą žmoniją.

| Šiandien jie remiasi Amerikos, Anglijos ir Fraųcūzijos 
'ginklais pasilaikymui Vakariniame Berlyne ir visoje 
į Vakarinėje Vokieti joje. Kaip negarbingai sužlugo jų 
anais metais kaizerinė programa, taip negarbingai jie 
turės susmukti su savo šiandienine išdavikiška politika. 

Galimas daiktas, kad Vakarinio Berlyno vokiečių 
dauguma jiems, pritaria ir juos šiandien remia, bet tai 
niekis. Tas tik parodo, kad tie vokiečiai dar nieko neiš
moko iš netaip labai senos karčios praeities. Juk daugu
ma vokiečių rėmė ir kaizerį ir Hitlerį jų kruviniausiuose 
žygiuose prieš visą žmoniją. Bet jie klydo. Jie klysta ir 
šiandien. Vietoje kaizerio bei Hitlerio, jie duodasi mul
kinami Brandto,

namas jaučia, kad jam rei
kės greitai mirti, bet jis bi-1 
josi, kad šv. Petras jo į j pasveikinti 
dangų neleis, nes jo kepu

Suplyšo, sudubo
Kas? Kepurė Jokūbo. 
Vos dvidešimts turi metų, 
Lyg; kad šimtų ji turėtų.

Ant patarimo nusipirkti 
naują kepurę Jokūbas 
sako:

Arba pirktų šuo mėsų, 
Bet pinigų pas jį nėsų.

Ir kaip nebijoti. Vien tik į gas) prašo vokiečių komen- 
dėl biednystės vargšas gali į dant0 sušaudyti, ir vieno iš 
papulti į pragarą. Kas gi j tų pasmerktųjų prisimini- 
neatsimena Lietuvos davat- j maj.

Tai įkiriausi sutveri-1 Manau, kad jūs rajoninės
Jos manė, kad tik jos spaudos negaunat. Jei tiks, 

užsipelno sėdėti po dievo p r a š a u panaudoti Jūsų 
dešinei, o visi kiti tikrai eis laikraštyje. 
į peklą. Ir juos galima ap- i 
loti prieš dievą neprasižen
giant. Tos davatkos kur ■ 
jos bebuvo—kaime ar mies
telyje, buvo žinomas kaip 
didžiausios liežuvni n k ė s .
Aišku, kad kunigams jos; Būsime dėkingi, jei mums 
daugiausia įsipykdavo, kaip i duosite daugiau korespon- 
matysite iš sekančių kun. ! dencijų iš Tarybų Lietuvos. 
Aleknos eilučių: •—Redakcija.

at

GALĖTŲ IR MŪSŲ 
PAKLAUSTI

Komercinių laikraščių ko
respondentas Joseph New
man davė keletą straipsnių 
apie Kubą. Jam, aišku, ne
patinka Kubos revoliucija 
ir tos revoliucijos vadovy
bė. Ypač jis bijosi “ko
munistų įtakos.”

Tačiau Newmanas pripa
žįsta, kad Castro turi pa
mato savo pasipiktinimui 
Amerika. Pavyzdžiui, ko 
vertas., neseniai prezidento 
Eisenhowerio prime t i m a s1 publikos diktatorių genero-i 
Castrui, kad būk jis “išda- lą Trujillo ir į Ispanijos! 
ves” revoliucijos principus, gen. Franko? 1
arba mūsų komercinės spau
dos “sielojimasis” dėl “

ku. 
mai

Su pagarba,
A. Mileika

Ačiū už linkėjimus, ačiū 
už straipsnelį ir iškarpą, 
už straipsnelį ir iškarpą.

j NORĖJO PASIKALBĖTI
i E. St. Louis, Ill. — Poli- 
i cija areštavo automobilio 

Ne, mūsų vyriausybė ne! vairuotoją Julis Moore ir

bet dar juos įimo “tikietus”. Mat, Moo-
pa- tik nieko nedaro prieš tuos i teikė jam penkis prasikai- 

neigimo” Kuboje demokra- diktatorius,
Girdi, kubiečiai gali palaiko Amerikos doleriais re pamatė ligoninės karie-tijos? I 

mūsų paklausti: “O kur bu
vo jūsų susirūpinimas de
mokratiniais idealais, kuo
met čia (Kuboje) viešpa
tavo Batistos diktatūra? 
Ar jūs panašiais skundais (
kreipiatės į Dominikos Res-i 2 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., gegužes (May) 6, 1960

4

t savo pusbro-ir ginklais.. Visa tai kubie- tą vairuojan 
čiai puikiai mato, ir todėl j lį ir užsimanė su juo pasiA 
jiems, pikta, kai mūsų vy- j kaibėti. Ligoninės karieta 
riausybė “serga” dėl pade-1 važiavo po 70 mylių per Pa
ties Kuboje. Ilandą, tą pat darė ir Moore.
"* 1 1 11"" 11 ” 1 .ii, ■ - ....................
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{VAIRUMAI
Aplink pasauli tik 
per 8-nias minutes

Ilgi klajonių metai 
kant uždarbio neatšaldė da-L;;

u

I goję buvo atidaryta pirmo- 
iji spaustuvė, rotuše isi- Septyneri metai 

be maisto
Už tvirtą pasaulinę taiką

■ 435 mėty biblioteka
I

\ ienoje Senosios Rygos

] '■pausdinto leidinio egzemp
liorių. XVII a. kiekvienas

ros kelionėms. Senatvėje > 
sugrįžęs į gimtąjį kaimą, j

rai seniesiems gyventojams , 
žinomas pa: 
nomas nuo m.

i Rygą, turėdavo padovanoti
' bibliotekai po koletą tomų.

V i Vėliau buvo išleistas nuta- 
į : rimas, kad knygas bibliote- 

kai privalo dovanoti susi
tuokiantieji ir į valstybinę

. tarnybą priimamieji asine-1
nvs.«

astuonias minutes.
Daugeli žiemų jis kant

riai vežė akmenis i miesto

1842 m. koncertavo šio

zemvnus

taut

nedidelio i sios koncertų, kuriuose da-

ikmenys nu- 
ciugną. Paga-. 

liau ežere Daugo penki ak
meniniai žemvnai. Netilpo.

kauti

n.c Istruuo kaime na-

turistų. Kai kuris matmenų 
netiksi u m 
‘‘keliautoju 
vietiniams

netrukdo

PER METI S 202.000

2O2,OOD neištekėjusių moti
nų. Zamiau 15-os metų bu
vo 4.6o0 tokių m o t i n ų , 
tar]) 15 ir 19 metų amž.— 
76,400, nuo 20 iki 24 me
tų—60,500, tarp 25 ir 40 
metų — 56,<)I)O, o virš 40 
metų amžiaus — tik 2,800 
motinu.

Kuo silpnesnė medžiagų ' 
apykaita gyvūno organiz-, 
me, tuo ilgiau jis gali iš-! 
gyventi be maisto. Tuo ir 
šaltakraujai bei žemesnieji 
gyvūnai ištvermingesni už 
o a u k š č ius ir žinduolius. !

rus, ir toliau nepakęs šios 
santvarkos, nešančios žmo
nijai kančias ir nelaimes.

Tarybų Sąjunga ryžtasi 
savo ginkluotąsias pajėgas 
sumažinti todėl, kad ji ne
turi grobikiškų tikslų, ne
nori karo ir nesiruošia nie
ko užpulti. Mažindama 
ginkluotąsias pajėgas, ta
rybinė vyriausybė skina ke
lią tarptautiniam įtempi
mui toliau mažinti, kelią 
taikai visame pasaulyje

ir taikų sambūvį
Ra'.o Pranas J. Kuraitis

ISTORINES REIKŠMĖS sias pajėgas vienu treūla- 
SUSITIKIMAI. liu.

Šiandien visas pasaulis TSRS MINISTRU I’IRMI- 
Įtemptai seka ministro pir-ININKO N. CHRUŠČIOVO

Tiesa, šikšnosparnis irgi I mininko N. S. Chruščiovo 
šiltakraujis, bet be maisto i vizitus, daromus įvairiose 
jis gali išbūti 12-18 dienų, i pasaulio šalyse.
O vienas jų badavo net 48! §jos kelionės akivaizdžiai 
dienas. Kai]) matome, nėra, parodo, kai]) išaugo tarp- 

• . I tautinis TSRS autoritetas, 
Tačiau šaltakraujai gy-į kokia populiari visame pa

či po I vūnai gali būti neėdę išti-Į šaulyje Tarybų Valstybės

ygos biblioteka jau tu- taisyklės be išimties.

, gų ir

ižymi rusų balerina
Logdaneva, programos

Dabar buvusiame* teatro i
...............  T ........   m o r> VO?

mininkavimo pavyko išsau- 
i goti tik nedidelę šio turtin- 
! ginusio rinkinio dali.

i ir retų 
ra keturi 
mediniais,

duotos 15-12 m. burmistro 
Dreilingo, ir sudarė pirmo
sios viešosios Rygos biblio-

ČIAUSIOS TAR. SESIJOJ
Šiam priėmimui TSRS 

Aukščiausioji Taryba rė
mėsi tuo, kad valstybių san
tykiui įtempimas žymiai su
mažėjo, pagerėjo ])ers))ck- 
tyvos taikai stiprinti. Tau- 

sais mėnesiais. Iš jų guli-j užsienio politika, kokie po- , tos ir valstybiniai veikėjai 
ma paminėti kai kurias žu-1 puliarūs taikaus sambūvio 

gyvates, kroko-j principai ir kaip yra gali- 
■ :ma įvykdinti visuotino ii* 

! visiško nusiginklavimo idė- 
Ypač ištvermingos badui]ją.

aktinijos. Kai kurios jų, ( Užsienio visuomenė ir 
iš- * spauda labai tebesidomi; susiformavusia 

būdavo be maisto po 2-31 TSRS ministrų Tarybos niame žmonių 
metus. Per tą laiką smar- ■ pirmininko N. Chruščiovo išsivystymo etape, 
kiai sumažėdavo aktini jų ] pranešimais ir kalbomis, j j klausima, 
svoris, jos sumažėdavo, bet | Visi, kai]) vienas, pritaria, Įstatymą dėl 
gavusios maisto ir vėl labai! kad nesutarimų pasaulyje įu pa jį 
greit — po kelių dienų — ” ■ •• •-
atgaudavo pirmykštę savo 
“forma.”

Vienok visus badavimo 
rekordus yra sumušusios 
erkės. Jos be maisto g-ali 
išgyventi daugiau kaip 7 
metus!

Tuo sunku patikėti, bot 
tai vra mokslinis faktas.

gali būti needy išti-I šaulyje Tarybų

dilus, aštuonkojus vėžius,

Dabar ši se- laikomos akvariumuose,
niausią Latvijos biblioteka 
turi daugiau kaip milijonų 
tomų knygų. Ji keičiasi 
knygomis su 200 Įstaigų ir

biblioteka aplanko daugiau 
kai]) 400 žmonių..

1958 METAIS BUVO 
9,200,000 NELAIMIŲ

1958 metais JAV žmonės

Seniausia bibliotekos kny-1 
ga — pergamentinis XIII! 
a. pabaigos rankraštis. Rū-1 
pi Stingai čia saugoma Tito , turėjo 9,200,000 nelaimiu 
Libijaus “Romos istorija
išleista 1495 m. Specialia-; tomobilių—1,400,000,

Prie darbo—1,800,000, a u 
na

čių spaustuvininko Guten- 
bergo leidinių fragmentai 
ir rusų spaudos pradininko 
Ivanovo Fedorovo knygos.

Per keturis šimtmečius 
biblioteka tapo plačiai ži
noma Europoje. Miestiečiai 
dovanodavo jai ne
skirtis tomus, bet ir ištisus 
rinkinius. 1588 m., kai Ry-I ’ v

■se — 2,500,000. Laike t. 
nelaimių žuvo 91,000 žmo
nių, amžinai sužeistų 340,- 
000, laikinai—8,750,000.

at

JAV VYRAI IR 
MOTERYS

1957 metais Jungtinėse 
Valstijose buvo 32,320,000 
baltų vyrų ir 3 6,155,000 
baltų m o t e r ų , 4,851,000 

ir 5,626,000 
Į šią skait-

Montevideo, 
balandžio mėn., 1960 m.

McNamara namuose Įvyko negrų vyrų 
gaisras. Sudegė motina, du negrių moterų.

ys line įeina tik po 14-os metų 
gyventojai.

sunūs is svečias, o kiti trys 
žmonės labai apdegė.

Elbos dvasia tvirtina JAV ir TSRS žmonių draugiškumą
Jungtinių Valstijų ir 
•bu Saiungos žmonės

nebuvo k a r o.
/ intervencijos

Senoji Kusija, k u i i o s 
tautos dabar sudaro Tary-' 
bu Sąjungą, nesikišo ‘ į 
Amerikos žmonių revoliu-Į 
ei ja. Gi laike Pilietinio ka-'

nis mėnesius. Per tą laiką; kai išlindo iš slėptuvių, krū- 
Lincolno jėgos laimėjo ke-'mų, duobių ir pasileido link 
lias pergeles. Anglijos ir'upės šaukdami ir rankomis

mas buvo jaučiamas, kur 
tik jie susitiko. Tą draugiš-

Laišku iš Amerikos 
savaitės dešimtmetis

Kristupo Kolumbo laiš- 
k a i Ispanijos karalienei 
Izabelei buvo pirmieji, davę 
žinias Senajam pasauliui iš 
Naujojo. Nuo to laiko laiš
kai iš Naujojo Pasaulio 
apie Ameriką pavirto mil
žinišku kalnu. Pereitais 
metais apie 400 milijonų 

b u v o amerikiečiu 
nusiųstų į užsienis. Daugu
ma siu laiškų yra asmeniš
kos žinios mūsų draugams 
ii* giminėms užsienyje, ku
riuos mes matom retai, o 
gal ir niekad. Ką mes pasa
kojame savo laiškuose gal 
ir neįdomauja svetimųjų, 
tačiau jie yra draugų ir gi
minių skaitomi su dideliu 
dėmesiu.

Iš tikrųjų, žodžiuose, ra- 
šytuose draugo draugui, 
šeimos šeimai, glūdi gilaus 
Įsitikinimo. Laiškų galios 
Įrodymui reikia tik pri- 

apginkluoti mūsų armiją įsiminti, kad ta milžiniš- 
■ tokiu rūšių ginklais, kokių ka imigracijos į šį kraštą 
Į iki šiol žmogus nežinojo, --jbanga buvo daugiausia sti- 
| atominiu, vandeniliniu, ra-; muiluojama laiškų tų as- 

šiuolaiki- rnenų. kurie patys atvyko į 
Ameriką ir rado vertu ap
rašyti gyvenimą joje savo t 

mokslinės-techniki-! ]ai<kuose. Net kai rašome 
. — apie save, savo vaikus, dar- 

šąlygas, bus, bendruomenę, mes 
gink- duodame daugiau, negu tik 

1 to. apžvalga apie mūsų asme
niškus dalykus, ir tai laiš
kuose pasidaro aprašymij 
anie Ameriką bendrai.

Šiemet sueina Laiškų iš-? 
Amerikos Savaites dešimt-į 

i motis, ii* tai yra geras lai-^j 
' kas sutvarkyti mūsų užsie-į 
nietišką korespondenciją.^ 

i Kai]) prezidentas Eisenho-^ 
iweris pasakė: “Per Laiškui 

binėVai'nŠk“’tušr tokiu “ko- j -š Amerikos Savaitę _ mūsų ^ 
.mhomame bus priminta * 

kokios niekad a’ąe .iu, rankose n; Širdyse 
-- glūdinčią galią kuriant tai- 

i kingą pasaulį. Jų laiškai ,
- I vra gero jėga ir akstinu, 

kad daugiau amerikečių ra- 
laiškus savo drau- į 

į užsienį.” ®
American Council

vis labiau Įsisąmonina ne
paneigiamą tiesą, kad skir
tingą visuomeninę santvar
ka turinčiu valstybių tai
kus sambūvis tapo istoriniu 
faktu, objektyvia būtinybe, 

šiuolai k i- 
visi’omenės

?gų sumažinimo, • laiškų
negalima išspręsti jėga, ir,Įuls 
kad “šaltasis karas” nuve- > nvbiną 
dė pasaulį į aklavietę ir ne-, atsakymu? 
galima sutikti, kad taip to- ] Chruščiovas 
liau tęstųsi, v 4?

Buvusios N. Chruščiovo]
kelionės į Indiją, Nepalį, i įsitikinimas siūlomų 
Indoneziją
Birmą, ir Francūzija, paro-! tas tuo, kad Tarybų šal’s no
de, kad TSRS yra plati po-i regėtu spartumu vysto liau- 

I litinė programa, kurią galė-1 dies ūkį. Ji remiasi neįvei- 
ijo paruošti tik veikėjas, tu- kiamu moraliniu -politiniu 
iris visišką liaudies pasitikę- tarybinės visuomenės susi- 
jimą ir sugebąs ją įvykdy- telkimu, Tarybiniai moksli- 
ti, ir kad tas padeda stip-. ninkai, inžinieriai ir darbi- 
rinti taiką visame pasauly- ninkai užtikrino galimybę 
je. apginkluoti mūsų
TARYBŲ SĄJUNGA IR 
NUSIGINKLAVIMAS.

Visa taikingoji žmonija ] ketiniu ir kitais 
su viltimi žiuri į Tarybų iniais ginklais. T 
Sąjungą, suprasdama, kad‘^Unp;os ekonomikos vys 
nuo jos galybės, jos pašiau- j masis, " 
kojamos kovos žymiu mas-]nės minties laimėjimai, 
tu priklauso naujojo pašau-.’štai kas sudarė f My
linio karo grėsmės pašalini-, galinančias mažinti j 
mas. Iš tiesų. Dar niekuo-, hiotasias pajėgas. Be

i<samu

prane- 
■šime Aukščiausios Tarybos 
sesiioje. Jis pabrėžė, — jog 

prie- 
Afganist aną,! mopjų teisingumu pagrįs-

• abiejų ša-'met ginklavimosi varžybos;roikia atsižvelgti į tai, kad 
susitiko j ir kurstymas sukelti naują ! stiprėja ir auga galinga so-

i i „„i i .......................  . , , . p, u r;

tvirtovė.'

Francūzijos karo ūpas “at- i mosuodami: “Heilo, ameri- 
aušo”, o Rusijos laivynas ; kiečiai! Ateikite pas mus!” 

'išplaukė atgal. Kada jis] Antroje upės pusėje ame- 
i buvo Amerikos prieplauko- i rikiečiai taip pat šūkavo ir 
se, tai tarpe rusų jūreivių' rankomis mosavo. Ką jie 
ii amerikiečių buvo gražus i sakė, per upę nebuvo girdė- 

:xi Amerikiečiai surado se-
iną valtį ir šeši jų plaukė 
mūsų pusėn...

Kai tik jie priplaukė, mū- 
. _ . _ j siškiai jiems padavė ran

is karas baigėsi 1945_ m.. |<as, pagelbėjo iš valties iš- 
j lipti. Na ir tą minutę visi 
pamiršo militarines, tai
sykles. Visi bučiavosi, plakė 
vieni kitiems per pečius, 
gėrė vodką, dalinosi papi
rosais, išpjovė iš mundierų 
sagomis mainėsi, kepurėmi? 
keitėsi ir linksmai šūkavo.

draugiškumas.
1945 m. susitikimas 

prie Elbos upes
Baisusis Antrasis pašau-! 

iinis ' .................. .
pavasarį. Balandžio mene-: 

■si Tarybų Sąjungos armija, 
' apsupo hitlerininkus Berly-i 

Tada Anglija, Francūzi- ne, o kiti daliniai žygiavo1 
ja ir Ispanija rėmė pietie-! link Elbos upės, nes Krymo 
čius. Dvi pirmosios prieka-1 konferencijoje buvo suši
ldavo prie Lincolno 
džios. Tais laikais 
Yorke išeidinėjęs “ 
er’s Weekly’’ laikraštis ra-

liu kariai, kurie 
prie Elbos.

1955 metais, tai yra, 10 
metų sukaktyje po Elbos 
susitikimo, TSRS kariai pa
kvietė amerikiečius atvyk- g;?į]as

i " ■ . .. c| karą nebuvo tokie pavojin
gi, kaip dabar, kai armijos 
aprūpintos tokiomis baisio
mis masinio naikinimo prie
monėmis, kaip branduolinis

cija sulaikė Angliją ir 
Francūzija nuo užpuolimo j 
ant Jungtinių Valstijų 
vra, Lincolno valdžios, v

prieka-| konferencijoje buvo
vai-'tarta, kad TSRS ir Vakarų 

New I jėgos susitiks prie Elbos.

“Britanijos aristokratai j 
ir Francūzijos imperija ne
apkenčia mūsų respublikos 
nemažiau, kai]) Rusijos mo
narchijos”. Gi 1862 m. 
Jungtinių Valstijų Valsty
bės sekretorius Seward ra
šė: “Kai dėl Rusijos, tai 
yra aišku. Ji yra link mūsų 
prieteliška kiekviename at
sitikime, lyginant su kito
mis Europos valstybėmis, ir 
ji linki mums tvarkyti savo 
reikalus, kaip mums ge
riausia”.

Kada paaiškėjo, kad An
glijos ir Francūzijos karo 
laivai išplaukė link Jungti
nių Valstijų ir pradėjo gra
sinti Lincolno valdžiai, tai 
Rusija pasiuntė vieną ga
lingą karo laivu eskadrą į 
New Yorką, Bostoną ir 

' Washingtona, o kitą į San 
z Francisco.

Rusijos laivynas Jungti
niu Valstijų prieplaukose ir

Harp-j Įdomiai tą susitikimą apra- į Susikalbančių mažai buvo, Potomac upės, Washingto- 
šo tarybinis karo koresp.on- žodžių ir nereikėjo. Vi-

iš Maskvos A- Maresiev, A. Gordejev

čius "jeep ;
karius “kaki” spalvos uni
formose ir jų plienines ke
pures, apdengtas užsimas
kavimo pintiniais. Buvo 
aišku, kad atvyksta Ameri
kos kariai.

Ir ten nebuvusiems nega
lima įsivaizduoti to, kas 

pakraščiuose išbuvo septy-1 įvyko. Mūsų kariai žaibiš-

dentas Borisas Polevojus. sj huvo kariai prieš fašizmą. 
Todėl dalį aprašymo paduo- vieni atwko i
sime:_ Į Leningrado. Kaukazo, Ura-

1945 m. balandžio 25. d.; yjew Yorko, Te
buvo šaltokas rytas, bet jau xa?, California ir kitu val- 
žydejo laukines vyšnios ir . sįjju 
jų aromatas maišėsi su de-] 
gančiu miškų kvapsniu. Ka- j daugiau atvyko 
ro pabaiga artėjo. Tarybų1-- -• 
Sąjungos priešakiniai dali
niai išėjo prie Elbos ■ upės 
Vokietijoje. Jie išsidėstė 
upės krante, apsikasė ir 
užsimaskavę stebėjo antrą
jį upės krantą. Tai buvo 
ties Torgau miestu..’.

I A V. Ct ZjULIVIIIVj cą V- UI O JL

Saulei pakilus, diena_ iš-1 d. pasidavė naciai Berlyne, 
ryškėjo... Ir štai per žiūro- o gegužės 8—9 d.d. Vokieti
nus pastebėjome artėj.an- kapituliavo... Kariai išsi- 

automobilius, skirstė, bet tas. kas buvo

Iš antros upės pusės vis 
► amerikie

čių. Atvyko ir komandie- 
riai, pradžioje mažesnių 
dalinių. Vėliau susitiko Ta
rybų Sąjungos maršalas 
Ivanas Konevas su Ameri
kos armijų komandieriumi 
Omar Bradley...

Kaip žinome, gegužės 1

pergyventa susitinkant prie 
Elbos, nebus pamiršta 
kados.

Elbos dvasia ir 
taikos reikalai

Nepaisant kurstymų 
šaltojo karo, tarp JAV
TSRS žmonių draugišku-

nie-

ir 
ir

ti į Maskvą. Nuvyko ama-
rikiečiai priešakyje su Jo- į Tarybų Sąjunga vėl jro- 
seph Polowsky iš Chicagos.ravo taikos siekimą, vėl 

| visas pasaulis įsitikino tuo, 
Vėl draugiškas susitiki-; kad TSRS dalįJ nesiski- 

mas Vnukovo orlaukyje, rjanuo žodžių. TSRS Aukš- 
veliau prie Maskvos upes, įiausioji Taryba priėmė 
TSRS žmonių sostinėje. 
Amerikiečiai viešėjo, susi
pažino su TSRS atsieki- 
mais. Išvykdami paprašė 
TSRS karius, dalyvius susi
tikimo prie Elbos, atvykti į 
mūsų šalį ir susitikti prie

ne.
1958 m. tarybiniai kariai

r
Ivan Samčuk ir seržantas 
Juriji Volsky susitiko 
Washingtone prie Potomac 
upės. Jie vėl panaujino tau
tų draugiškumą. Beje, Juri- 
ii Volsky dabar dirba 
Washingtone TSRS amba
sadoje.

1959 m. amerikiečiai bu
vę kariai, dalyviai susitiki
mo prie Elbos upės., nuvy
ko i Tarybų Sąjungą. Ši 
kartą j i e nuvežė TSRS 
premjerui dovanų — milita- 
rini Amerikos žemėlapį, pa
gal kurį JAV kariai pasie
kė Elbos upę.

Ilgai j i e kalbėjosi su 
Chruščiovu. Išreiškė viltį, 
kad teks jiems pasimatyti 
mūsų šalyje. Ir štai už pus
mečio Chruščiovas atvyko i 
mūsų šalį tikslu sutvirtinti 
abieju tautu' draugiškumą 
ir taikos reikalus.

D.M.š

įstatymą “Dėl naujo žy
maus TSRS Gingluotųjų 
Pajėgų sumažinimo”. Pa
gal įstatymą Tarybų Sąjun
gos gingluotosios pajėgos 
sumažinamos 1 milijonu 200 
tūkstančių žmonių. Šiais 
metais, yra išformuotas ati
tinkamas Tarybinės Armi
jos ir Karinio Jūrų Laivy
ną dalių, jungtinių karinių 
mokyklų skaičius, yra ati
tinkamai sumažintas apsi
ginklavimas, o taip pat yra 
sumažintos Tarybų Sąjun
gos išlaidos kariniams rei
kalams pagal TSRS valsty
binį biudžetą.

Dabar, įgyvendinus pri
imtąjį Įstatymą, Tarybinės 
Armijos ir Karinio Jūrų 
Laivyno eilėse lieka 2 mili
jonai 423 tūkstančiai žmo
nių. Tuo būdu Tarybų Są- 
jungos ginkluotųjų pajėgų 
skaičius yra mažesnis ne
gu siūlė Jungtinės Ameri
kos Valstijos, Anglija ir 
Francūzija, svarstant nusi
ginklavimo problemą 1956 
metais. Tuomet Tarybų 
vyriausybė sutiko su šiuo 
pasiūlymu, bet susitarti 
šiuo klausimu taip ir nepa
vyko. Dabar Tarybinė vy
riausybė vienšališkai ryžo
si drąsiam ir kilniam žy
giui ir sumažino ginkluotą-

cialistinė stovykla, 
vra tikra taikos 
Mūsų laikais gynybinį ša-1 
lies pajėgumą nulemia ne , 
tai, kokio dydžio yra armi-; 
ia, o tai, kokia yra šalies 
kariuomenės ugnies galia 
kokias transporto priemo-1 
nes turi šalis. Dabar Tary- i 
LllV Cl 1 IBI )Cl v (.1 1 1 VO111U | ...
vos priemonių ir tokia ug-i Prienams 
nies galią, 1.....„ _______
neturėjo nė viena armija, i 
Mes jau turime tiek bran-, 
duoliniu ginklų, — pabrėžė 1 
savo pranešime N. Cruščio-1 
vas. — atominiu bei vande
nilinių ir atitinkamai rake
tų šiems ginklams nunešti i 
galimo agresoriaus teritori
ja, kad jeigu koks bepro
tis sukeltų užpuolimą prieš 
mūsų valstybe arba prieš | 
kitas socialistines valsty-' 
bes, tai mes galėtume mus į 
užpuolusia sali arba šalis1 
tiesiog nušluoti nuo žemės j 
paviršiaus.”
TARYBŲ SĄJUNGĄ EI- 'ma buvo atrasti. 
NA TAIKOS KELIU.

Pranešime buvo nurody-' 
ta, kad atominis ir vande
nilinis ginklas sudaro u. 
džiausią grėsmę tirštai gy-' 
venamoms šalims. Tarybų ! 
Sąjungos teritorijoje u. , 
džiuliuose ir i.„_ . 
pramonės centruose sukon- ■

gaili s

■ “Angelų” tėvas r
1875 metais vienas am® 

rikiečių pastorius, kalbėdaS 
I mas su kolegijos direktot 
rium, tvirtino, kad mokslai 

! nebegali toliau vystytis, nesi 
Ijau atrasta viskas, ką gali-l

D i rėk to-j 
rius nesutiko. |

—Po penkiasdešimt me-| 
tų, — pasakė jis, — žmo-| 

ūi- nes skraidys kaip paukš-| 
čiai. 1

Supykęs už tokius žodžius į 
d? ant savo bendrakalbio, pas-1 

stambiuose j torius sušuko: . I
i —-Skraidyti gali tik ange- f 

centruota mažiau gyvento-1 lai, o kalbėti taip apie zmo-f 
jų negu daugelyje kitų ša- j nes—reiškia įžeidinėti ūie-|
lių. Kilus naujam pasauli
niam karui nepalyginamai 
nukentės Vakarai. Jeigu 
agresoriai sukels karą, tai 
jis bus ne tik paskutinis jų 
karas, bet ir kapitalizmo 
žlugimas, nes tautos aiškiai 
supras, kad kapitalizmas

va! I
šio pastoriaus pavardėj 

buvo Wright. Jis turėjo du| 
sūnus, Oliveri ir Wilburą,Į 
kurie po 30 metų pakilo 
orą... tik ne kaip angelai 
bet kaip vieni pirmieji pa
saulyje lakūnai.

3 puti. Laisvi (Liberty). Penkt., gegužes (May) 6, 196^į



J. D. SLIEKAS (6)'

Iš Pittsburgho lietuvių gyvenimo
(Iš mano atsiminimų)

(Tąsa)
Triukšmingi tada būdavo LMD su

sirinkimai. Čia priklausė beveik visi 
Paitmelio ir Brankštano streikieriai. 
Kai kurie tuose fabrikuose turėjo geres
nius darbus, tie nenorėjo jų prarasti, to
dėl neidavo piketuoti, o kiti buvo Įta
riami net streiklaužiavime.

Kadangi po ranka neturiu rekordų, 
tai atsimenu tik tiek: Izidorius Kvede- 
rius, J. Maskeliūnas ir J. Virbickas bu
vo suspenduoti po šešis mėnesius, ku
riems nebuvo valia ateiti i LMD namą 
ir susirinkimus. Kada galutinai strei
kas buvo sulaužytas, veik visi streikavę 
lietuviai neteko darbo nei lietuvių “tė
vynėj” Paitmelyj, nei B r a n k š t a ne. 
Tada daugelis važiavo į kitus miestus, 
o kiti, g a v ę darbą kur Pittsburgho 
priemiesčiuose, kraustėsi ten ir gyventi. 
Taigi, nors Soho dalis gerokai praretėjo 
lietuviais, bet vis tiek dar ilgai pasi
liko stipriausiu Pittsburgho lietuvių 
centru, su LMD namu, susirinkimai vi
sada buvo skaitlingi ir dažnai triukš
mingi. Dažnai juokaudami sakydavo
me: “Eisiu į lietuvių kongreso namą.” 
Mat, čia visada rasi žmonių ir sužinom 
Visas svarbesnes naujienas apie lietu
višką veikimą ir jų tarpe kovas.

LSS III RAJONO MOKYKLĖLE
LSS III-čio rajono konferencija nu

taria įsteigti platesnę mokyklėlę, kad ir 
Pittsburgho priemiesčių draugai galėtų 
atvažiuoti į ją ir daugiau pasilavinti. 
Norėjome gauti LMD mažąją svetainę, 
bet LMD komitetas mums jos nedavė nė 
už pinigus,—“bijojo.” Ką daryti? Rei
kia vėl ieškoti kokio tuščio kambario. 
Radome kambarėli ant 5th Avė.- pora 
duru žemiau nuo lietuvių kooperacijos ir 
“Dilgėlių” spaustuvės, 2033 5th Avė.

Čia ir susikraustėme visi—LDLD 33 
kp., LSS 6 kp., LMPS 21 kp., o vėliau ir 
choras. Dabar turime daugiau vietos 
negu kadaise turėjome ant Soho St. Pa 
darėme tris ilgus stalus per visą kam
barį, pripirkome kėdžių, ir pradėjome 
mokyklėlę. Dabar mes jautėmės čia la- 
bai gerai: kada norime, ateiname; ka
da norime, išeiname. Juokaudami saky- 

! davome: Tai Pittsburgho lietuvių 
- “Smolni.” 
a.
t \ Vieną sekmadienį po pietų, kada mes 
/ buvome apsėdę du ilgus stalus, o Baltru- 
' šaičiai vienas prie vienos juodos lentos 

rašė numerius, o kitas lietuviškos gra
matikos mokė, įėjo du policistai ir ap
sistojo prie durų. Mes dirbame savo 
darbą, jų lyg ir nematome. Jie pasto
vėjo, pasidairė, be abejo, jie negalėjo 
nematyti ant sienų kabant didokų pa- 

! veikslų — K. Markso, F. Engelso, K. 
, Liebknechto ir R. Lukše mburg. Jie iš

ėjo. Be abejo, jie suprato, kokie žmonės 
čia renkasi. Laikas ėjo savo keliu, o mes 
dirbome savo.

Vieną ankstyvą vakarą, kaip papras- 
, tai, mes keli čia susirinkome ir šneku- 
i čiavomės. Adenas draugas sako: “Kodėl 

visi revoliucionieriai pasirinko raudoną 
vėliavą?” Kurie jautėmės žinanti kodėl, 
ėmėme aiškinti, tik brūkšt, durys atsi- 

"darė ir vienas iš mūsiškių riktelėjo: 
“Bėkite iŠ čia, pas Baltrušaitį krata!”

Suprantama, mes tuoj užgesinome 
šviesas ir išsiskirstėme, kur kuriam tin
kama. Mudu su drg. V. Tamulaičiu 
perėjome skersai 5th Avė., į Senica St. 
kampą, kad pamatyti, kas darosi pas 
Baltrušaitį spaustuvėje. Bet mažai ką 
galima matyti, tik matyti stovi du po
licijos vežimai ir keli dikti vyrai aplink 
juos stoviniuoja; du atsiskyrė, atėjo prie 
mūsų “Smolni,” pastovėjo, paklibino du
rų rankeną ir vėl sugrįžo prie vežimų. 
Matydami, kad niekuo šiuo tarpu nega
lima Baltrušaičiui padėti, nutarėme ry- 

; to lyte ateiti pas Baltrušaitienę, apie 
viską sužinoti ir ją suraminti.

Ryte, kada mudu atėjome suraminti 
Baltrušaitienę, tai, mūsų nuostabai, ji 
mudu suramino. Mat, ji visai nebuvo 
susirūpinusi, kaip paprastai, ypač pas 

. moteris būna. Ji sako: “Tai ką, drau
gai, jis nieko blogo nepadarė,—žmogaus 
neužmušė, o arešto mes tikėjomės. Pa- 

* laikys kelias dienas ir paleis. Nesirū- 
< '• pinkite manimi, aš susidorosiu...”

I ,, . .v-.Mudu isejome is jos smagus, gyrėme 
| ją už tokį tvirtą užsilaikymą ir tt. Ir 
Į ji, kaip vėliau paaiškėjo, savo pažadą

išlaikė: ji ne tiek ėjo Baltrušaitį lanky
ti, kiek bartis su policija ir kalėjimo 
viršininkais. Ji aniems drąsiai ir atvi
rai sakė: “Jis nieko blogo nepadarė ir 
jūs neturite teisės jį laikyti kalėjime, 
o jeigu norite jį šerti, tai gerai — man 
nereikės, o aš advokatų nesamdysiu ir 
niekam kvšiu neduosiu.” Rodos, išlaikė 
jį 11 dienų ir paleido-

Taimerio agentai siuto, jie landžiojo 
visur, ieškodami “Maskvos agentu.” Mū- 
sų mokyklėlės po kelių pamokų jau ne
buvo, choro pamokų irgi nebelaikėme. 
Butėnas išvažiavo į Clevelandą. Kai ku
rie mūsų žmones persikraustinėjo į ki
tas vietas gyventi, kiti išvažinėjo i ki- 
tus miestus, viskas rodė, kad mūsų vei
kimas bent laikinai turės būti nutrauk
tas. Rodos, 1920 m. sausio 6 d. ir mu
du su drg. Ig. Rasinsku išvažiavome į 
Clevelandą.

Čia atvažiavę pirmiausia nuėjome pas 
Butėną, kuris jau mokino čia Mirtos 
chorą. Vėliau atvažiavo ir daugiau 
pittsburghiečių, buvusių Aido choro na
rių, būtent: B. Paulėkiūte, kuri tuoj ir 
ištekėjo už Ig. Rasinsko (mat, jiedu jau 
seniau draugavo), J. J. škulevičius, K. 
Leliušis ir A. Žvirblis. Ne po ilgo mes 
visi jau linksmai dainavome Mirtos cho
re Blindą Tado “Razbainikėlius,” o vė
liau “Kornevilio varpus.”

PARAPIJONŲ KOVOS
1920 metai buvo “nelaimingi’’ mūsų 

m i ėst o—P i 11 s I) u rgh o—lietuvių š v. Kazi
miero parapijai. Nors jų klebonas kum 
Sutkaitis laikė savo parapijomis po la
bai aštria savo disciplina, bet retkar
čiais ir mes kai kada dėl visko nulįsda- 
vom į koki jų, taip sakant, “šurum-bu- 
rum.” Suprantama, jie mūs nepageida
vo, kad kartais neužkrės! ūme ir jų bol
ševikiškomis bacilomis. Bet retkarčiais 
tekdavo nugirsti, kad ir pas juos netaip 
jau viskas gerai. Parapijonai kartais 
pasiskųsdavo: “Mes mokam mokam 
bažnyčios skolas, o tos skolos niekad ne- 
mažėja!” Ilgainiui jie pradėjo bruzdėti 
prieš savo ganytoją-kleboną. Jie reika
lavo, kad jis paskirtų kitus žmones į 
bažnyčios komitetą, nes ant esamo jie 
turi nuožiūrą. Bet jų ganytojas no klau
syti apie tai nenorėjo.

Parapijonai kalbėjo, kad jie susekė 
vieną komiteto narį vagiant jų sumoka
mus dešimtukus įeinant i bažnyčia. Tas 
komiteto narys visada nešasi su savimi 
lietsargį ir, kai atsisėda prie stalo prie 
bažnyčios durų, prie kurio žmones įei
dami užsimoka po dešimtuką, jis visuo
met pasikabina savo lietsargį ant stalo 
viršaus, ir kai niekas “nemato,” gražiai 
sau pirštuku braukia į lietsargį de
šimtukus. Vieną kartą išėjus iš bažny
čios pradėjo lietukas lyti, visi ragina 
komiteto narį P. atidaryti lietsargį, gi 
šis visaip išsisukinėja—neatidaro. Vie
nas parapijonas tik brūkšt iš jo lietsargį 
ir atidarė; ant šaligatvio net pasišokinė
dami pasipylė dešimtukai. Vadinasi, 
vagis buvo sugautas, bet jų ganytojas ir 
po to nesutiko pakeisti komitetą. Tada 
parapijonai apsiskundė vyskupui, bet 
vyskupas irgi palaikė ganytoją. Parapi
jonai, matydami, kad jie niekur teisy
bės nesuranda, sekmadienį susirinko į 
bažnyčią, ir kada jų ganytojas pradėjo 
pamaldas, šie ėmė triukšmauti. Tada 
ganytojas pasišaukė policiją, iš sykio 
policija liepė parapijonams nusiramin
ti, bet pastarieji nepaklausė, tada poli
cija paleido savo lazdas ant parapijonų 
galvų . . .

Broleli, kas bažnyčioje tada darėsi!
Policijos lazdos kaukšėjo į parapijo

nų galvas lyg Į kokius puodus. Pastarie
ji rėkė, koliojosi, kai kurie bego lauk su 
kruvinomis galvomis, kiti su sulaužyto- 
mis rankomis, šaukdami pagalbos. O čia 
vėl policistai juos gaudė, grūdo į veži
mus ir vežė į policijos stotis, kitus į li
gonines, ir tt.

Bažnyčioje buvo kaip gyvulių sker
dykloje — Visur kraujas, kraujas . . . 
Dar mažas būdamas Lietuvoje girdėjau 
kalbant, kad jeigu bažnyčioje nors vie
nas lašas žmogaus kraujo nulašės, tai ta 
bažnyčia turi būti užpečėtyta—tai yra 
uždaryta, kaip .daugiau nebetinkama 
dievo garbinimui. Bet su šv. Kazimiero 
bažnyčia taip neatsitiko; tik išvalė krau
ją ir vėl meldėsi, dievą garbino . . .

(Bus daugiau)

Žinios iš
JUBILIEJINEI DAINŲ 
ŠVENTEI ARTĖJANT
VILNIUS. — Meno mė

gėjams dabar karštas me
stis: jie įtemptai ruošiasi 
; artėjančioms Tarybų Lie- 
, tuvos 20-osioms metinėms, 
i Respublikinei dainų šven-

Lietuvos 
gos “Dievų miškas,” E. 
Mieželaičio “Broliška poe
ma,” nauja Just. Marcin
kevičiaus poema “Kraujas 
ir pelenai.”

Reikšmingosios datos pro
ga leidykla paruošė dovanų 
ir jauniesiems s k a i t y to
jams. Senieji revoliucionie
riai pasakoja jiems savo 
prisiminimus knygoje “Kai 
jūsų dar nebuvo...” Kauno 
geležinkelio jaunųjų darbi
ninkų kovą prieš hitleri
nius grobikus vaizduoja do
kumentinė apysaka “Šitaip 
ėjo komjaunuoliai...” Taip 
pat paruoštos spaudai įdo
mios knygos apie gimtąjį 
kraštą “Čia užaugau,” “Pi
onieriaus d i e n oraštis” ir 
“Vienos žemės vaikai.”

Rietave įvykusioje rajo
ninėje meno saviveiklos ap
žiūroje dalyvavo 14 chorų, 
27 liaudies šokių rateliai, 7

' kaimo kaimo kapelos — iš
i viso 1,400 saviveiklininkų.
j Kandidatais į Respublikinę 
dainų šventę atrinkti rajo
no kultūros namų choras,

; šokių ratelis ir pučiamųjų
; orkestras, “Bolševiko” kol-
i ūkio ir Rietavo vidurinės
i mokyklos chorai, jungtinė
' kaimo kapela, “Jūros” kol- __ __________ _
ūkio ir žemės ūkio techni-1 ir TECHNIKŲ BŪRYS 
kūmo liaudies šokiu rate- v

NAUJAS INŽINIERIŲ

Philadelphia, Pa.
Philadelphiečiai, įsitėmy- bo. Gerų pasekmių jums, 

kite, kad 21-mą gegužės , draugai - draugės. Mes jū-' 
lietuvių Republikonų klu
be, 2530 North 4 St., įvyks 
svarbus vakaras, čia bus 
parodytas svarbus iš Lietu
vos filmas “Julius Jano
nis”. Esu tikras, kad di
džiuma lietuvių žino, skai
tė apie Janonio gyvenimą, 
jo raštus ir pasišventimą 
darbo žmonių. gerovei.

Šis dviejų valandų rody
mo filmas pavaizduoja jo 
gyvenimą, jo darbus, tai 
drama iš velionies jaunų 
dienų gyvenimo. <_ __
mirė jaunas, bet jo gyveni
mo kelias buvo 
tas. Juo gėrisi 
liaudis, Lietuvos 
ir menininkai.

Ir pagerbdami 
mirusį poetą jie

sų pasibrėžtą darbą parem- 
sime.

Kurioje kolonijoje nebū
si ir pasimatysi su musų 
senosios kartos lietuviais, 
tai visi jau geros senatvės 
sulaukę, žili, pliki. Philadel
phia nėra išimtis, bet su 
geru pasiryžimu ji žiūrin
ti į ateitį, gyvenimą.

Aišku, jog didžiumoje 
yra pensijonieriai. Bet kiek 
man teko jų susitikti, jie 

Janonis ner°do nuobodumo nieko 
• nedirbdami. Tie, kurie turi 

er^kėčiuo- Palikimo prie organizaci- 
Lietuvos nio darbo’ Yra gyvesniu vik- 
rašytoiai: resnb h' jų sąvoka sveikes
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Ramygalos rajono meni
nės saviveiklos apžiūroje

j dalyvavo 28 chorai, 35 šo- 
! kių, 10 muzikos ir 12 clra- 
i mos kolektyvų, kurie vieni- 
I ja 1,839 asmenis.

Labai sėkmingai pasirodė 
i Ėriškės kultūros namu miš- 
1 rusis choras, kuris užėmė 
Į apžiūroje pirmą vietą. Pa
girių tarybinio ūkio šokių 

I kolektyvas gražiai atliko 
į lietuvių liaudies šokius. 
Žiūrovai nuoširdžiai sutiko 
Krekenavos vidurines mo
kyklos mokinių styginį an
samblį. Pirmojo laipsnio 

j diplomu apdovanotas “Le- 
i nino keliu” kolūkio dramos

Jiezno rajono meno savi
veiklos apžiūroje dalyvavo

pasirodė Jiezno kultūros 
namų, Punios klubo - skai
tyklos, Jiezno vidurinės bei 
Kašonių septynmetės mo
kyklų saviveiklininkai.

Baigė ruošti dainų šven
tės repertuarą Telšių rajo
no Biržuvėnų t a r y b i n io 
ūkio choristai, vadovauja
mi B. R i m d ž i o . Chore 

! dainuoja daugiau kaip 
i k e t u r iasdšimts tarybinio 
j ūkio darbininkų. Didelis 
I saviveiklos entuziastas yra 
i ūkio direktorius P. Gasiū- 
' nas, neseniai už nuopelnus 
i vystant meno saviveiklą ap
dovanotas Lietuvos 
čiausiosios Tarybos 
elitinio Garbės raštu.

VILNIUS. — Šių metų 
pirmoje pusėje Lie tuvos 
aukštosios ir vidurinės spe
cialiosios mokyklos išleis 
naują jaunų specialistų "bū
rį pramonei ir žemės ūkiui. 
Lietuvos žemės ūkio akade
mijoje paruošė 121 agrono
mą ir 59 agronomus-ekono- 
mistus. Veterinarijos aka
demijoje zootechnikų diplo
mus gaus 79 asmenys.

Be to, Lietuvos Liaudies 
ūkio tarybos įmonėse dirbs 
10 jaunų inžinierių, kurie 
šiemet baigia Maskvos ir 
Leningrado aukštąsias mo
kyklas. Jų tarpe — Kuršė
nų vaikų namų auklėtinis 
Bronius Janušauskas, kuris 
mokėsi Leningrado M. Ka
linino vardo politechnikos 
institute, Maskovs energe
tikos instituto absolventai 
A. Kisielius, E. Birkys ir 
kiti.

1,180 jaunų vidurinės 
kvalifikacijos specia 1 i s t ų 
pramonei, autotransportui, 
statybai ir žemės ūkiui pa
ruoš Tarybų Lietuvos tech
nikumai.

šį jauną' _ v , . UT . . „
pagamino' Paneigus į “Laisves”

filmą. Filmas Lietuvoje tu- ^aitytojų ir Litei atūros 
ri gerą pasisekimą. Mes,! P)raugĮJ0S lū-tos kuopos 
pažangūs Amerikos lietu-1 bei 
viai, irgi turėsime šią pro- Py nailU skaičių Philadęl- 
gą pamatyti. Matydami vei- PblJoje, tai gera dalis mūsų 
kale jo gyvenimą, mes pri- sbaitytojų nepi įklauso nei 
sidėsime nors su maža da- xiei}pJe> nei kitoje oigani- 
limi prie velionio pagerbi- Aišku, kad prie
mo. “Laisvės” skaitytojai, 
būkite patys ir pasakykite 
savo artimiems, kad ir jie- 
būtų. Rodymas prasidės 
7:30 v. vakare. Tai bus 
penktadienis. Filmą rodys 
J. Grybas iš Brooklyn, N. Y.

Smagu, kad mūsų drau
gai sveiksta. R. Merkis jau 
eina prie savo kasdieninio 
gyvenime užsiėmimo. Par
vykęs iš ligoninės, rūpinasi 
organizacijų reikalais.

Literatūros Draugi j o s 
10-tos kuopos sekr. Kaz
lauskas jau tikrai bus 13-tą 
gegužės susirinkime. Kaz
lauskas imasi darbo rinki
me garsinimų į mūsų orga
nizacijų seimų programą. 
Gero pasisekimo, drauge.

Na, ir visi labai laukia
me, kad draugė Žalnerai- 
tienė greitai būtų sveika. 
Tai buvo veikli, darbšti 
draugė, ir jos darbą giliai

, kad prie 
LDS senos kartos lietuviai'

i jau negali priklausyti, am
žius neleidžia tai daryti. 
Bet jie gali priklausyti prie

i apšv i e t o s organizacijos,
I gi savo vaikus bei 
prirašyti prie LDS. 
padidinkime 10-tos 
narių skaičių.

anūkus 
Būtinai 
kuopos

Pilietis

Aukš-
Prezi-

LEIDINIAI T. LIETUVOS 
DVIDEšIMTMEčIUI
VILNIUS. — Respubli

kos knygynuose pasirodė 
nauji leidiniai su aplanku, 
ant kurio užrašas “Tarybų 
Lietuvos dvidešimtmetis.”

Tarybų valdžios atkūri
mo Lietuvoje dvidešimto- 

, sioms metinėms pažymėti 
I respublikos grožinės litera
tūros leidykla išleidžia ke
liasdešimt lietuvių rašytojų 
knygų. Pastaruoju metu 
išėjo iš spaudos B. Pauliu
kevičiaus rinktinė “Berno 
vargai,” A. Dabulevičiaus 
rinkinys “Mano tėvynė,” 
A. G u d aičio - Guzevičiaus 
raštų pirmieji du tomai, 
Just. Marcinkevičiaus poe
ma “Dvidešimtas pavasa
ris.” Šlovingajam jubilie
jui skiriami V. Mickevi
čiaus - Kapsuko raštų dvi
tomis, žinomų pogrindinin
kų J. Stumbrio knyga 
“Sunkūs metai” ir J. Vi- 
nickio “Atsiminimai,” F. 
Abramavičiaus ir L. Šauso 
knyga “Mirties nuospren
dis,” pasakojanti apie ke
turių komunarų sušaudy
mą. Taip pat iąeis J. Jano
nio eilėraščių (rinkinys 
“Naujas rytas/” B. Sruo-

PLEČIAMAS SUSISIE
KIMAS AUTOBUSAIS
ROKIŠKIS. — Kiekvie

ną dieną į autobusų stotį 
atvyksta keleivinės mašinos 
iš Vilniaus, Kauno, Pane
vėžio, Biržų, Rygos ir kitų 
miestų. Tačiau daugiausia 
keleivių važinėja vietinėmis 
autobusų linijomis. Rokiš
kyje šiemet atidarytos nau
jos susis i e k i m o linijos į 
kaimyninį Pandėlio rajoną, 
į Neretos miestą Tarybų 
Latvijoje. Žymiai daugiau 
kursuoja autobusų į Juod
upės darbininkų gyvenvie
tę.

Antraisiais septynmečio 
metais bus atidarytos trys 
žieminės linijos, kuHos su
jungs 14 kolūkių su rajo
no centru.

Worcester, Mass.
NELEMTOJI “GILTINĖ” 

Aleksandras Vilčiauskas, 
66 metų amžiaus, staigiai 
mirė balandžio 28 dienos 
naktį. Ta nelaboji giltinė 
pakirto jo gyvybę tik prieš 
porą dieną prieš pastaty- 
siant scenoje veikalą “Išei-' 
vį,” kur jis turėjo vaidin
ti Guro rolėje.

Aleksandras išgyveno 
mieste 48 metus. Buvo 
linksmo būdo, pilnai laisvų 

filadelfiečiai įvertina. Jos Pažiūrų, prigulėjo prie L. 
_ - - 1 įr jį i S. ir D. B. Draugijos, LLD
jau bus 13-tą gegužės kuo- kuopos ir Aido choro.
artimi sako, kad gal

pos susirinkime.

“Naujas rytas

įr į į1 S. ir D. B. Draugijos, LLD J -4 i • A*1 1

Balandžio 30-tą Republi- 
konų klubas turėjo šaunų 
savo narių ir artimų poky
lį. Klubo nariai pokylyje 
buvo ar nebuvo, bet už ti- 
kietą turėjo mokėti. Klubo 
bičiuliams įžanga irgi buvo 
maža. Susirinkę linksmino
si iki vėlumai.

OISTRACHO MOKINYS
ŠIAULIAI. — Algirdas 

Stulgys į Maskvos P. Čai
kovskio vardo konservato-! 
riją įstojo 1959 metais. Ne- j 
eiliniai jauno smuikininko, 
ką tik baigusio Vilniaus 
dešimtetę muzikos mokyk
lą, gabumai išskyrė jį iš ki
tų tarpo. Algirdui teko lai
mė studijuoti žymiausio 
mūsų laikų smuikininko 
TSRS liaudies artisto prof. 
D. Oistracho vadovaujamo
je tarptautinėje grupėje, 
kurioje yra jaunuolių ir 
merginų iš daugelio pasau
lio šaižus

Algirdas Stulgys —- šiau
liečio šaltkalvio sūnus yra 
mokslo pirmūnas, konser
vatorijos orkestro antrasis 
koncertmeisteris, aktyvus 
visuomenininkas.

Gegužės Pirmą dieną įvy
ko Literatūros Draugijos 
šeštos Apskrities komite
to posėdis. Kokius jis tari
mus padarė, nežinau, bet 
teks apie tai vėliau pakal
bėti, veikiausiai apie orga
nizacijos suvažiavimą. Ap
skritį sudaro veiklūs drau
gai ir draugės, ir tikimės iš 
jų veiklos., daug ir prakil
naus mūsų judėjimui dar-

Buvo nuolatinis “Laisvės” 
skaitytojas ir pažangių 
pramogų lankytojas. Gaila 
jo ir gaila, kad laidotuvės 
buvo drausmingai privatiš- 
kos: nei gėlių, nei palydo
vų nepriimta. Gegužės 2 
d. 11 vai. Rural kapinėse 
jo palaikai buvo sukremuo- 
ti.

Paliko žmona Julia (Juo- 
zapaučiūtė); vaikų neturė- > 
jo.

Lai velionies pelenai žel- 
do naująją gadynę! D. J.

Asuncionas, Paragvajuš. 
— Karo ministras sako, kad 
įsiveržėlius sumušė ir jų 
likučius išvijo į Argentiną. 
Sakoma, kad įsiveržę buvo 
apie 1,000 vyrų, kurie norė
jo nuversti dabartinę Pa
ragvajaus valdžią.

LIETUVIŲ GYVENIMAS LIETUVOJ 
IR AMERIKOJ

1. LIETUVA ŠIANDIEN—tai nedidelė knyga puslapiais, bet labai 
didelė ir stipri savo turiniu, ^pes joje labai teisingai pasako
ma ir daugybe nuotraukų parodoma, kaip atrodo socialistinė 
Lietuva, jos žmonės ir gyvenimas; pasakoma ir parodoma žmo
nių, kurie lankėsi Lietuvoje 1959 m. ir viską matė savo akimis, 
jautė savo širdimi ir patyrė savo objektyviu protu. Kiekvienas 
lietuvis turi šitą knygą įsigyti ir platinti — juo labiau platinti 
tarpe tų, kurie yra suklaidinti atžagareivių spaudos melais. 
95 pusi. Kaina $1.00.
AMERIKOS LIETUVIAI ir ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY
NAS—Amerikos lietuvių laikraščių, knygų, mokyklų, parapijų, 
kalbos ir kultūros labai įdomus aprašymas. 366 psl. Kaina $2.00.
ŠIRDIES RCMAI — pirmasis lietuviškas romanas apie širdį. 
449 psl. Kaina $2.00.
ŠLIUPTARNIAI — didžioji Amerikos lietuvių gyvenimo knyga. 
652 pšl. Kaina $2.00.
ČIKAGOS ftEšfcLIAI — nuogojo gyvenimo vaizdai. 316 psl. 

Visos 5 knygos sykiu tik $5.00 čia arba ir į Lietuvą.
Persiuntimo kaštus apmokame.

Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, Ill.
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Apie Urugvajaus lietuvius
Tarybij Sąjungos Jūreiviai 

Montevidėjuje
Šiomis dienomis yra at

plaukę į Urugvajų dvi Ta
rybų Sąjungos “Banginių 
Flotilės”. Pirmoji, “Soviets- 
kaja Ukraina” pati didžiau
sioji tos rūšies pasaulyje, 
jau randasi Montevidėjaus 
uoste, o antroji — “Slava” 
įplauks, kuomet išplauks 
pirmoji. Abidvi “Banginių 
Flotilės” pasikraus maisto, 
kuro ir duoda progos jū
reiviams nusipirkti dovanų 
saviems parvežti.

Grįžo atgal į Lietuvą
met galima įkainuoti, — 
kad ateityje bendras ir vie
ningas darbas duos dar ge
resnius vaisius, — kad 
Urugvajaus Lietuvių Cent- 

A Sta-iras Jau matė daug svečių 
siūnas, A. Mazurkevičius irlGš Argentino" °

Balandžio 9 dieną, laive 
“Provence”, teko susitikti 
su šimtais tarybinių pilie
čių grįžtanėiųjų į Tėvynę, 
kurių tarpe buvo ir lietu- 

— iš Argentinos
Jie visi grįžta . .. v. x ._

rvbine Lietuvą, po 30 metų • iy er^lno urugvajiečių tnu- 
išgyvenę “amerikoje”, kur isa* Šitas viskas yla padai y- 
paliko savo jaunystę ir! ta pačių lietuvių pinigais 
sveikata, — nebegalėjo su-.11’ darbais, kad kas 
sitaupyti pinigu kelionei Yla’ tai visų. Visi 
ir, kai kurie, grįžta atgalįmylėti n- saugoti, 
su pasiskolintais pinigais!

Tarp kitų lietuvių iš Ar
gentinos važiavo 
Skarupskas su žmona ir 
dviem dukterimis. Reikia 
pažymėti, kad A. Skarups-i 
kas yra buvęs pažangus 
veikėjas progresyviose or-
ganizacijose. Be to, jo dūk-' 
tė Olgyta, 1958 metais, da-■ 
lyvavo “Darbo” metinėje i 
šventėje, kaipo delegatė’ 
nuo Argentinos Lietuvių. 
“Kultūros” Klubo, ir ret- 
karč i a i s bendradarbiavo 
laikraštyje “Darbe”... A. 
Skarupskis su šeima, mus] 
atsisveikindamas, paaukojo 

■laikraščiui “Darbui” 300 
pesų (argentiniškų).

“Darbo” Redakcijos Ko- i 
lektyvas linki Skarupskiui ] 
ir jo šeimai geros ir laimin
gos kelionės, ir —dėkoja už 
parama laikraščiui.

B. M.

Urugvajaus Lietuvių Cent
ro susirinkimas įvyko Cer- 

ros patalpose kovo 26 d. i 
Šis susirinkimas įvyko i 

ne perrinkti valdybos, bet! 
turėjo skirtingą pobūdį, tai | 
yra, peržiūrėti U.L.Centro1
visuomeninį turtą, — nu-, 
veikti kultūriniai darbai ir, 
— busimieji.

1) Paaiškėjo, kad U. L. i 
Centro turtai siekia iki
penkių šimtų t*VI td C I 10 A. M. iki vidurnakčio. (37-39)

PASIKLAUSKITE SAVES
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsite

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

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

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, I
j-eigu jūs siųsite savo dovanų pakus per į 

bile sekantį skvrių, priklausanti ■
GLOBE PARCEL SERVICE, Ine !

n 716 Walnut St.
PHILADELPHIA 6, PA.
W A Ln u t 5-3455
4102 Archer Ave.
CHICAGO 32, ILL.

1 FRontier 6-6399
" 1313 Addison Road
M Cor. Superior & 71 St.
„ CLEVELAND 3, OHIO

UTah 1-0807 
851 Hollins St.. BALTIMORE 1, MD„ Tel.: MUlberry 5-5787

I 979 So. Broad St., TRENTON, N. J. EXport 4-8085
I Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE,
I O Mes Greitai IŠSIŲSIME!
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pesų vertės, kad skolos žy
miai sumažėjo.

2) Kad kultūrinis darbas 
gana plačiai apimtas: eg
zistuoja choras, baletas, 
bibliotekos, jaunimo sekci
ja, kursai vaikams, jauni
mui ir vyresniems, ir pla
tus spaudos ratelis iš vy
resniųjų ir jaunimo.

3) Ateityje stengtis tvir
tinti visą kultūrinį darbą 
ir dėti dar daugiau dėme
sio ir padėti jaunimui.

IŠVADA: U. L. Centro 
nariai sugebėjo savo jėgo
mis nuveikti didžiausius 
darbus, kuriuos ne visuo-

►s, Brazilijos, 
ii- UolotaiIJungtiniu Amerikos Vals- j tijų ir iš Tarybų Lietuvos), 
teal i Ta-1 kurio puikiai atsiliepe ir

tik 
turi

Baigiant, prieita išvados, 
kad pažangūs lietuviai pa- 

AntanasAv- kalba, —padės, duoda, 
duos, ir jų viskas yra. 
zuitų bažnyčia nupirkta 
kitų, juos užlaiko kiti ir 
juos kalba kiti!

uz

Brockton, Mass.
ŠIRDINGA PADĖKA
Širdingai dėkoju drau

gams ir draugėms už jūsų 
visų užuojautą laike mano 
ligos. Dėkoju visiems už 
gėles ir atvirutes, taipgi už 
aplankymą ligoninėje. Dė
koju Paulinai Jasilionienei 
ir Josephinai Skirmontie- 
už dovanas. Daugiausia dė
koju Povilui ir Martai Ba
ronams už jų didelę man 
pagalbą laike mano ligos. 
Aš jų niekados nepamiršiu.

Ačiū visiems.
Draugiškai,

Kl. Sireikicnė.

Bagdadas. — Irako res
publika dėkinga Tarybų Są
jungai už draugiškumą ir 
visokią pagalbą.

PHILADELPHIA, PA.

Jauną, patrauklią moteriškę, 18 

iki 30 metų amžiaus, išmokysime 

masažavimo. Šaukite CU. 9-4200.

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

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.
LYceum 5-0900 
6446 Michigan Ave.
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS.
TAshmoo 5-7560 ANdrew 8-8764
683 Hudson Ave. 346 Third Ave.
ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, PA.
BAker 5-5923 GRant 1-3712

Cleveland, Ohio
Kalbant ar skaitant spau

doje apie Cleveland© Meno 
choro rengiamą koncertą, 
kaip kas gali manyti, jog 
tik choras sudainuos kelias 
dainas ir baigta. Bet ku
rie taip mano, klysta. Be 
choro, kuris koncertą pra
dės ir baigs, sudainuoda- ■ 
mas po keletą dainelių, tu
rėsime dar daug ką naujo 
ir svarbaus. Visa koncerto 
programa susidės maždaug 
sekamai:

Po choro pirmųjų dainų 
bus pora muzikos gabalų, 
kuriuos atliks su armoni-: 
ka Daniel Gendrich. Due
tą dainuos V. Kuzmickie- 
nė ir P. Nemurienė. Pa
gros klarnetu Kathy Gend
rich. Dainuos solo S. Kuz
mickas, V. Kuzmickienė ir 
J. Krasnickas. Trio — S. 
Kuzmickas, V. Kuzmickie
nė ir jų sūnus Donald. Du
etą — J. Krasnickas ir S. 
Kuzmickas. O prie užbai
gos vėl Meno choras.

Tarpe viršminėtų punktų ! 
reikės suteikti kiek laiko ir! 
kalbėtojui J. Mažuknai iš! 
Pittsburgh©, kuris pereitą; 
vasarą lankėsi Lietuvoj, j 
pasakyti, ką jis ten matė j 
ir girdėjo. O, be jo, gal tu- ■ 
vėsime ir kitą turistą, ku-' 
ris irgi lankėsi Lietuvoje. I 
Tai ir jam reikės leisti vie-į 
na kitą žodį pasakyti.

Tai, kaip matote, koncer- j 
to programa gana ilga ir j 
įdomi, todėl ją pradėsime į 
skelbiamu laiku—3-čią vai.j 
popiet. Kurie pavėluosite, • 
nepasinaudosite kone erto 
pradžia.

Koncertas įvyks gegužės 
15 d., White Eagle svetai-Į 
nėję, 8315 Kosciuszko Avė. | 
Pietų pradžia 1-mą vai. Už 
pietus ir koncertą .$1.75, o 
tik už koncertą $1.00 as
meniui. Tikietus pietums 
gaukite iš anksto klube ar 
pas choristus, o koncertui 
tikietus galėsite gauti atėję 
į svetainę.

Šokiams gros Berea, O., 
High School orkestras iš 4 
rinktinių muzikantų, kurie, 
aišku, patenkins senus ir 
jaunus šokėjus.

J. Žcbrys

Lawrence. Mass.
Miesto policijos viršinin

kas atsikreipė į piliečius, 
kad jie pagelbėtų gaudyti 
raketierius, kurie slaptai 
pardavinėja arklių lenkty
nių tikietus. Sakoma, kad 
seniau jų buvo atvykę net 
iš New Yorko. Bet dabar
tiniai miesto viršininkai 
imasi priemonių prieš juos.

Balandžio 30 d. buvo su
rengta išleistuvių pare bu
vusiam Liet, klubo gaspa- 
doriui R. L. Mikolaičiui, ku
ris tarnavo per 2 metus. 
Dabar jis išvyko į Cam
bridge, Mass. Linkime jam 
pasisekimo naujoje vietoje! 
Pares surengimui pasidar
bavo S. Šlakys ir A. Toto- 
riūnas.

Teko patirti, kad banketo 
ir filmų tikietai labai gerai 
platinasi. Parengimas 
įvyks gegužės 29 dieną. 
Laukiame svečių ir iš kitų 
kolonijų.

Filmus rodys Jonas Gry
bas ir Kl. Briedis iš New 
Yorko.

Mes visi pažangūs lietu
viai linkime Rojui Mizarai 
greitai pasveikti. Mes su
prantame, kad jis labai pa
vargo ilgoje kelionėje, o su
grįžęs vėl stojo prie visuo
meninio darbo.

S. Penkauskas

Šauniosios Lietuvos moterys

Nuotraukoje matome Tarybų Lietuvos moteris — Socialistinio darbo 
Didvyres, grįžusias iš Maskvos Vilniaus aerouoste. Iš kairės į dešinę — 
I. Stelmokienė, O. Stanžienė, A. Averl ingienė, O. Bagdonaitė, S. Vitkaus
kaitė ir Ž. Motiejūnienė.

Norwood, Mass.
Klaidos atitaisymas

“Laisvėje” balandžio 2G 
d. P. ir E. Kurulių padėko
je įvyko klaida. Ten buvo 
apleista visa eilė vardų tų 
draugių, kurios surengė iš
leistuves.

Išleistuves surengė: B. 
Sarapienė, M. Navickiene, 
E, Niaunenė, M. Trakima- 
vičienė, N. Grybienė ir S. 
Budrevičienė. Kuruliai šir
dingai joms dėkingi. Taipgi 
Kuruliai dėkingi visoms ir 
visiems, kurie dalyvavo jų 
išleistuvėse.

Atsiprašome.
Redakcija

Chicago, 111
Sekmadienį, gegužės 8 d., 

10 vai. ryto, Mildos teatre 
įvyks dienraščio “Vilnies” 
dalininkų suvažiavimas. Pra
šome visų dienraščio savi
ninkų ir organizacijų at
stovų atsilankyti paskirtu 
laiku. Norime pradėti su
važiavimą laiku, kad jį ga
lėtume anksčiau užbaigti, 
nes tą patį vakarą turėsi
me šaunų banketą.

Kadangi šis suvažiavi
mas įvyksta išva k a r ė s e 
praėjusio 40 metų “Vil
nos” gimtadienio, tai dar 
daugelis, kurie nesuspėjo 
pasveikinti ir palinkėti ge
ros sėkmės laikraščiui, tu
rės progą tai padaryti.

Gerbiamieji, šiame suva
žiavime turėsime rimtai 
pasvarstyti eilę labai opių 
klausimų. Vienas iš jų, tai 
laikraščio išlaikymas. Da
bartiniu laiku vis daug 
jaučiama prityrusių darbi
ninkų stoka. Vieni sensta,- 
kiti ligų varginami, o nau
jų mažai ateina. Antras ir 
labai svarbus reikalas, tai I 
paties laikraščio turinys. I 
Man atrodo, kad per mažai 
rašome į “Vilnį” iš Ameri
kos darbininkų judėjimo. 
Užsienio politika per daug 
pasikartoja. Užsienyje kas
dien nebūna pakaitų, o apie 
ją rašoma be pertraukos. 
Šiais svarbiais reikalais tu
rėsime visi rimtai ir visa
pusiškai pasikalbėti, kaip 
turėsime ateityje veikti, 
kad laikraščio gyvavimas 
būtų užtikrintas ilgiems 
laikams.

Po suvažiavimo turėsime 
banketą, kur galėsime tin
kamai pasikalbėti ir pasi
svečiuoti. Tai bus pratęsi
mas a t ž y m ė j i m o mūsų 
dienraščio 40 metų gimta
dienio. Banketą pradėsime 
6 vai. vakare, kur tęsis po
kalbiai. Bilieto kaina vos 
$2 asmeniui.

Tikiu, kad visi delegatai 
ir laikraščio savininkai ne
pamirš ir šiame suvažiavi
me įteikti širdingų pasvei
kinimų bei pinigiškos pa
ramos. V. Vašys

Už įžymius laimėjimus 
darbe ir už aktyvią visuo
meninę veiklą pažymint 
50-ąsias Tartptautinės mO’ 
terš dienos metines 253 mo
terims — pramonės, žemės 
ūkio, mokslo, kultūros pir
mūnėms ir įžymioms visuo
menės veikėjoms suteiktas 
Socialistinio Darbo Didvy
rio vardas, įteikiant Leni
no ordiną bei “Piautuvo ir 
Kūjo” aukso medalį. Tūks-1 
tančiai geriausių moterų] 
apdovanotos Lenino, Darbo 
Raudonosios Vėliavos, 
“Garbės ženklo” ordinais, 
medaliu “‘Už darbo šaunu
mą”.

Kartu su visos Tarybų 
Sąjungos moterimis buvo 
apdovanotos ir Tarybų Lie
tuvos atstovės. Socialistinio 
Darbo Didvyrio vardas šu
tei k t a s Šiaulių “Elnio” 
odų - avalynės kombinato 
chromo apdailos cecho bri- 
gadininkei Antaninai Aver- 
lingienei, Švenčionių rajo
no Cirkliškio tarybinio ūkio 
kiaulių šėrėjai Onai Bagdo
naitei, Jonavos rajono “Gin
taro” kolūkio agronomei 
Stanislavai Vitkauskaitei. 
Širvintų rajono “____ v ,
kalūkio kukurūzų augini-’
mo grandininkei Zuzanai je, 851-853 Hollins St. Bus du rodymai: 2-rą valandą ir 
Motiejūnienei,
“Trinyčių” fabriko verpimo 
cecho brigadininkei Onai; 
Stanžienei ir Vilniaus sta- ‘ 
tybos tresto dažytojai Lidi-' 
jai Stelmokienei.

Už aktyvų
i___ _______ _
mūsų respublikos moterys' miau atvyksime.
apdovanotos Lenino ordi-l

BALTIMORE, MD. — gegužės 22 d., Lietuvių Salė-

Klaipė d o s y.įą valandą vakare.
LAWRENCE, MASS. — gegužės 29 d., Maple Park, 
B,us rodomi “Julius Janonis” ir kiti nauji filmai iš 

; Lietuvos.
Dar gali įrengti bile kolonija Mass valstijoj šiomis 

i dienomis: gegužės 27 ir 28, kaip tai Worcester, Gard- 
Už aktyvų dalyvavimą nėr, Brockton, Norwood arba Cambridge. Lauksim jū- 

komunistinėje statyboje 45; sų pranešimų. Kuri kolonija pirmiau praneš, t en pir-

nu, 53 — Darbo Raudono
sios Vėliavos ordinu, 22 — 
“Garbės ženklo” ordinu, 74 
moterys —■ medaliu “Už 
darbo šaunumą”, 264 ga
mybos pirmūnės kultūros, 
mokslo, visuomenės veikė
jos apdovanotos Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Garbės raš
tais.

Grupė Lietuvos pasižy
mėjusių moterų dalyvavo 
Tarptautinės moters dienos] 
minėjime Maskvoje. Čia jos] 
susipažino su sostinės įžy-l 
mybėmis, aplankė kai ku-j 
muziejus, dalyvavo Krem-,

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO„ Ine.
(Laisniuota per U.S.S.R.)

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

SIŲSKITE TAKUS 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 Aveį, New York City. Tel. GRamercy 5-7436

Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien 9-6; sekmadieniais 9-4.

2131 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, UI.
Tel.: Dickens 2-8232 
39 Raymond Plaza W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MArket 2-2877 Tel. TOwer 1-1461

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

garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame j 48 valandas.
Adresatą pasiekia 1 6-7 savaites; oro patštu I 7-12 dienų.

100%

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų.
Klauskit* pilnt katalogo, rodančio kainas dėl muito ir. patarnavimo. Katalogas veltui.

rias gamyklas, mokyklas, 
liuje surengtame vyriausy
biniame priėmime.

SĖKMINGAI 
PERŽIEMOJO

Ties Kalbutiškių kaimu, 
prie Šventosios ištakos Sar
tų ežere visą žiemą tyvulia
vo neužšalę vandenys. Tarp 
aukštų nendrynų liko žie
moti apie 200 laukinių an
čių. Vietos gyventojai nuo
lat aprūpindavo jas lesa
lais. Antys pasidarė ne- 
baikščios, arti prisileisdavo 
vaikus.

Žmonių globojamos, lau
kinės antys sėkmingai su
laukė pavasario.

Kitas laukinių ančių bū
rys peržiemojo šventojoje 
ties Anykščiais.

Filmai iš Lietuvos po JAV 
lietuvių kolonijas

ROCHESTER, N. Y. — gegužės 14 ir 15 dienomis, 
Gedemino Klubo Salėje.

PHILADELPHIA, PA. — gegužės 21 d., 7.30 vaka-
Alioniu”' ro> Lietuvių Republikonų Name, 2530 N. 4th St.

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

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

ŠVENTRAŠČIO TIKROVfi (Nuinaskuota Biblija). 15į6 |>sl. |1.50 
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, III.
KNYGAS GALIMA SIŲST LIETUVON

-—iii

MŪSŲ SKYRIŲ RASTINAS;
359 West Broadway 
South Boston 27, Maas. 
Telephone: ANdrew 8-5040

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

11389 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-8980

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.) 

weris važiuoti į Paryžių su 
ultimatumu kišenėje.

Taip spaudos komentatoriai 
aiškina prezidento pažadėji
mą su savimi vežtis ir vice
prezidentą Niksoną. Girdi, 
jei Chruščiovas nenusileis ir 

j bėgiu vienos trumpos savaitės 
konferencija nepasibaigs, pre
zidentas pabėgs iš konferen
cijos, savo vieton pastatyda
mas Niksoną.

Chruščiovas turėtų, girdi, 
išsigąsti!

Mes labai abejojame. Vir
šūnių konferencija nėra tik 
Chruščiovo reikalas. Prezi
dento pabėgimas iš jos tiktai 
pakenktų pačios Amerikos 
garbei ir prestižui.

—:—
Kaip nekalbėsime, bet nu- 

' žudymas Caryl Chessmano
buvo nepateisinamai žiaurus 
poelgis. Per dvyliką metų 
žmogus išbuvęs mirties šešč- 

j lyje turėjo atpakutavoti už 
savo nuodėmes. Iki grabo 
lentos nesijaus ramiai visi tei
sėjai ir valdininkai, kurie ga
lėjo jo bausmę pakeisti am
žinu kalėjimu, bet nepakeitė.

Mūsų LLD 185 kuopos 
darbštusis sekretorius Kle
mensas Briedis, susitikęs ma
ne Union aikštėje Gegužės 
Pirmosios susirinkime, sako: 
“Gal dar nežinote, kad mes 
jau įrašėme į kuopą vienuoli
ka naujų narių!’’

Nežinojau, o sužinojęs pra
džiugau. Taip ir reikia, štai 
dar ką galima pasiekti dir
bant. šios kultūrinės organi
zacijos narių skaičių dar ga
lima visur pakelti. Tegu tik 
kuopų veikėjai pasidarbuoja.

Daugiau Įvairių parengi
mu Laisvės naiidat

J. Grybas ir Cl, Bready
102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park 17, N. Y.

332 Filmore Ave. 
Bpffala 6, N. Y. 
Tel. MOhnwk 2674

632 W. Girard Ave. 
Philadelphia 28, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878
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Kaip minėjome
Gegužės Pirmąją

Gegužės 2 d. popie

rinkti į Union Skverą. 
Tūkstančiai susirinko mi
nėti Gegužės pirmąją, tarp
tautinę darbininkų šventę.

Programa prasidėjo apie

vakare. Kalbėjo Max Ro
sen, J. T. McManus, L.
Weinstock, Angel Concep
cion ir kiti. Dainavo Žydų 
filharmonijos choras tai 
dienai pritaikytas dainas.

Tai kaipgi buvo: pasitraukė, 
ar tapo išmestas?

i VLoRios Raibos dabar ei-! Rad A. Varno Relionė su

gai pašoko.
Priimta rezoliucijos prieš 

negrų šaudymą ir persekio
jimą Pietų Afrikoje, reika
laujant J. V. valdžios pa- 
liuosuoti politinius kali
nius, baigti atominių bom
bų sprogdinimą.

Demonstrantai sveikino 
Kubos revoliucinę vyriau
sybę, protestavo, kodėl mū-' 
su vyriausybe neįsileido 
Kubos darbininkų unijų at
stovo, kuris buvo pasiruo
šęs atvykti į šią demonstra
ciją. Demonstrantai sveiki
no Pietų Korėjos ir Turki
jos kovotojus už savo lais-1

na apie Antano Varno per-
mininko pareigomis nesu
derinama.

Dar apie vagišius 
vengrus pabėgėlius
Kelios savaitės i 

! Laisvėje buvo rašyta apie gūžes

AIDO CH. EKSKURSIJA 
Į BALTIMORE, MD.

Birželio 12 d. Aido cho- 
Rockefelleris' ras važiuoja i baltimorie<- 

Jei 
turėti 

eks- 
tuojau 
a Sau-

Motery Klubo nariy I Po miestą pasidairius ;
atidai New Yorko valstijos gu-■

( bematorius 7
Trečiadienio vakarą, ge-; užgyrė miesto projektą nu-1 čių gegužinę-pikniką.

11 d., Kultūriniame nirkti namus. Carnegie Hall randasi norinčių 
gve_ jjnksma su aidiečiais 

kursiją, meldžiam 
užsisakyti vietą buse, __

darbo pit: MI 7-5958 pas Cl. Brea- 
dy. Aidietis.

riuos policija užtiko lau-i Ozone Park, vietos Moterų taine. Jie bus nugriauti, 
žiantis į Sporting goods j Klubo narės ir jų šeimos 
krautuvę, Flemington, N. i artimieji yra prašomi atei- 
J., miestelyje. Kadangi tai i ti kaip 7 vai. v., kur ture-: 
buvo nakties laikas, tai jie, sim vakarienę. Kelios klu-i 

pabėgo, bietės pažadėjo iškepti po 
sugauti, pyragą ir bus paruošta ki-■ 

sn | Pabėgdami, jie paliko auto-1 tų užkandžių. Tai bus pas-!
1 ’’i šalia krautuvės, ne- Rūtinis sezono 

Suėmus mas. Kaip žinom, 
d ir tas ra susirinkimu I v 1

Amerikos Lietuvių Taryba 
Niujorke. Chicagos menše
vikų “Naujienos” net pir
majame puslapyje buvo pa
skelbusios, kad jis buvo pa-, 
imtas ir tiesiog išmestas iš , 
Tarybos skyriaus pirminiu-1

už aplankymą J‘ kon7aktų; |_
jis po šios kelionės grįžęs I J ° . P11;
nei kiek ne blogesnis, negu I paaiškėjo, j , .
niioi Hi fndol ir NYI T automobilis buvo pavogtas tai reikės aptarti

kad jis sava kelionės nelai
kąs politiniu požiūriu nei-i 
gianiai vertintina, pabrėžė, i _ 
kad Lietuvoje tebegyvena | Ų,au.

pamatę policiją,
tapo

ko vietos už aplankymą 
Lietuvos. Bet Riti pasaRojo, • 
Rad iis pats, supyRęs, pabė
go arba pasitrauRė.

apie tai 
smetoninės

Ten 
apra-

sužinome

ta
) “Dirvos”, 
procedūra”

savo
New

Velykas iškeliavusį 
pirmininką A. Varną 
YorRo Lietuvių Taryba jau 
balandžio 12 dieną buvo nu
tarusi suspenduoti. Kitas
Tarvbos posėdis buvo nu-
tarta šaukti balandžio 2; 
d. Pirmajame posėdyje bu

bos narių (8), o antrąjį 
kartą susirinko visi (16) 
įskaitant ir jau sugrįžusį 
A. Varną.. Buvo sugrįžta 
prie pirmininko klausimo.

Sandariečių grupės at-
Skaityti sveikinimai nuo 

Francūzijos, So v 
gos. Kinijos ir l- 
darbo unijų, 
prisiuntė ir 1 
unijų federacija.

Programos įspūdingą už
baiga pateikė jaunimo cho
ras. Praeities metais jis pa
sirodydavo mažytis. Šian-. 
dien — masinis, ugningas. | 
Dainavo gal apie 10 dainų, j 
pavaizduodamas praeities ■ 
kovas. Pirm dainos (trum- į nėti,*kad ši Taryba 
pu sakiniu ar dviemis) p; 
sako kovos rūsį ir laiką 
Šauniai jis 
nelį mums pateikė daino
mis ir numaršavo dainuo--

- damas publikai tebeprašant 
daugiau.

Diena pasitaikė graži. 
Pakilusiu finu minėjome 
tarptautinę darbo žmonių 
šventę.

tarptautine

pirmininku tebetinkąs būti 
ne mažiau kaip ir pirma.

V. BarčiausRas (socialis
tų grupės atstovas‘i

Bennsylvani jos liečiančius

mų, jų tarpe 
ar jam reikt

po užstatu, o kitas, kuris į 
3 ir automobilio i 

1 j pavogime, negavus $1,500; 
užstato, tebesėdi kalėjime 
... ___  _____ Jie abu'
yra neseniai priimti Ame-| 
rikon, kaipo “kovotojai už į 
laisvę” jauni

■; kaltinamas
O I SERGA

Gegužės Pirmą, < 
žmonių šventės dieną, New 
Yrorke paradus ruošė įvai
rios reakcinės jėgos ir mi- 
litariniai skyriai. Jų tarpe 
dalyvavo ir socialistinių ša
lių priešas — pabėgėliai. 
Sakoma, kad maršavo

RYTŲ VOKIEČIAI

susirinki- i 
per vasa- 
nelaikom,' 000.
kelis da- i ' --------■
mūs klu-1 Trys vyrai užpuolė
Valdyba vardą Pappas, 31 metų

— ' ra, ant Broome ir Suffolk
gatvių, Manhattane, ir vie-

Trys vyrai užpuolė

20.-

Ed-

ir klausimą ' jr laukia teismo, 
pasirašyti'

prašymą atleisti nuo sovie
tinės pilietybės. Į šį klausi
mą A. Varnas atsakė, kad 
jam tokio prašymo pasira
šyti nereikėjo, nes jis i

(klausimą “ar jis legaliai iš
vykęs i< Sovietų Sąjun-

teigiamai,

. būti operuota. Jau 
\engiukai, j.ų|<as ų nesveikavo.

Miklos Varga ir Tarnas Ba-1 j;jaUsiu laiku savaitę
high. Jie gyveno taipgi pas

Vo

kietija repatriacijos tvar-

leido ne Lietuvą, o Sovietų

nuo kvorumo klausimo per-. riuose. išskyrus J. Pakai 
eitame susirinkime (Iš tos Ros, buvo ryški nuomonė

Išsiaiškinta, kad kvorumas 
buvo, nes dalyvavo pusė na-, 
rių, jų tarpe teisėtai 
pirmininko pareigas 
pirmininkas.

Socialistų grupės

mininko pareigomis nesusi
derina. pirmininkaująs V.

gegu-| paimtas Į ligoninę.i Mary Krunglienė
j žės 4 d. išvyko i Jamaica i

ture-i ^Tew Yorke gyvenanti 
kuris i žydai minėjo savo tautos 
Pas-! valstybės nepriklausomybę. 
išbu-‘Ivyko keli masiniai susirin- 
rmtn-1 Rimai.vo ligoninėje, kur jai 

rė būti operuotai.
Linkime greit atgauti- 

sveikatą. To paties linki jai į 
ii skaitlingi

i Malonaus būdo, vistu
Ivaujanti ir ne kartą orga-; 

atgal i nizacijoms pasidarbuo jan-! 
farmerys Frederick Huber, ti pramogų rengime, Mari-' 

netoli i joną yra brangi ir mylima' 
miesčiuko E. Amwel, N. J., i draugė, 
išvyko su žmona į miesteli I 
su reikalais. Namuose 
ko nebuvo. Farmerio 
mynas

kėši nežinąs, ką ir kur 
“burdingieriai” dirba, 
jisai paliktas ramybėje.

Belaukiant teisino vėl 
sugauti vagiant

Virš dvi

kurio farma yra

žinojo, 
farmerio nėra namie, 
matė

n i e- i

einas •'
vice-,

atsto-1 
įrodi- 
nėra

1 RoRs svarbus politinis!
‘ veiRsnys, o tiR šiaip drau-j 

istorijos žiups- • gija, Raip ir Ritos draugi
jos ar Rlubai, ir Rad jos pir- 
j mininRo Relionei Sovietijon 
i nereiRia sRirti politinės 
reiRšmės.

J. PaRalRa už Tarybos 
reiRšmės sumenRinimą Ritų 

■Tarybos narių buvo griež- 
| toRai suRritiRuotas, ir visi | 

Dalyvis, i Riti Ralbėtojai pasisaRė, |

Atsišaukimas į Visus Lietuvius
Tapkite Reguliariu WORKERIO Skaitytoju

Jis yra svarbus darbininkiškas savaitraštis mūsų šalyje anglų kalba. 
Jūsų šeimai reikia ne tik jūsų kalba laikraščio, bet taipgi ir Workerio.

Prenumeratos Kaina $5.00 metams
$3.00 6 mėnesiams, $1.50 3 mėnesiams.

James Jackson
Editor

Louis Weinstock
General Manager

The Worker. 23 West 26th St., New York 10, N. Y.

Enclosed find ................... for .................. year ............. .. . months

Subscription to be sent to

Name ..

Address

City and State

6-TAS METINIS VISŲ TAUTŲ s
ĮVYKS SEKMADIENĮ

Birželio 26 June
CAMP MIDVALE, WANAQUE, N. J.

Internacionaliai Valgiai
ŽAISLAI, PLAUKIOJIMAI, MENINĖ PROGRAMA

Įžanga $1.00 (vaikams nemokamai)
Užsakyti busai vežimui iš New Yorko j pikniką, kaina $1.50 į abi pusi.

Užsisakykite buse vietas iš anksto. Bušui tikietai yra gaunami:

AMERICAN COMMITTEE for PROTECTION of FOREIGN BORN
49 East 21st St., New York, N. Y. Tel. ORegon 4 , 5058

ar jis neatsistatydintų ir ar 
neatleistu tarvbos nuo bū- 

' tinumo tą 
balsavimu.

pa- 
kad du nepažįstami 

atvažiavo a u tomo b i - 
liu ir pradėjo landžiot far
merio trobesiuose. Kaimv-

ą spręsti nui pasirodė kas tai tokio 
arnas pa- įtartino, jis apie tai telefo- 
iš esmė' navo policijai. Už kelių mi- 

i nematąs pateisinimo atsi- muų policija jau buvo prie 
statydinimui, bet jeigu ta- farrnos. Na, ir užklupo du 
ryba “norinti jo skalpo”,: vyru karvių tvarte beri- 
tai, esą, tegu jį gauna: A.lšant virvėmis keturis kelių 
Varnas pareiškė, kad atsi- savaičių veršiukus. Du jau 
statydina i š pirmininko buvo surišti, o kitus du va- 
pareigų ir iš pačios Tavy-Į gys dar rišo, reiškia, atva- 
bos. Ta pareiškęs, A. Var-<ziavo pavogt veršiukus.
nas ir fiziškai iš posėdžio iš-Į Nuvežus vagišius polici- 

kad vienas

savaičių veršiukus. Du jau

antariečiu grupės re-!jon, 
idaciia. Tarybos pir-lvra tas pats pabėgėlis, Mi-

mininku išrinktas to
nes atstovas A. Ošl

išleistas 
teis

mo, o kitas, Balint Ben- 
gyel, tai tas, pas kuri anie 
du gyvena. Ši kartą šie abu 
padėti iki teismo po 5,000 
dol. užstato.

Padarius kratą jųjų na
muose, rasta virš 5-kiu 
tūkstančių dolerių vertės 
privogtų daiktų, kaip tai, 
radijų, fotoaparatų, televi
zijų ir kitų dalykų.

Tai, ot, kokius “kovoto
jus” mūsų “geraširdžiai” 

delegatu'TLDS U-ta I dar savo _ (taksų
įvyks liepos 1 mokėtojų) kastais juos at-

Geras LDS 1 Kuopos

Gegužės 3 t1, atsibuvo 
LDS 1 kuopos . u U’nkimas 
Kultu r i n i a m c 
102-02 Liberty

Centre, 
Ozone

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt., gegužes (May) 6, 1960

■iš kalėiimo ir laukia

Šiame susirinkime buvo 
balsavimas už kandidatus į I . 
LDS Centro Valdybą ir rin-1 •- 
kimas < 
Seimą, kuris 
ir 2 dienomis, Philadelphia, . . _... ... . . _

| Pa. Drinkta šeši delegatai venimui' Blle tlk Pasisakė.
vežė ir parūpino vietas gy-

kad jie baisiai neapkenčia 
rusų ir smarkiai kovojo 
prieš juos, tai daugiau nie- 

nereikia, — važiuokit 
mus!

Pensionierius

Finansų sekretorius A. 
Gilman pranešė, kad serga 
trys kuopos nariai.

P. šolomskas, LDS 3-čios 
Apskrities komiteto narys, 
pranešė, kad apskrities ko
mitetas nutarė duoti iš ap
skrities iždo po $10 dele
gatams, kuriuos apskrities 
kuopos pasiųs į Seimą. Jis 
taipgi pranešė, kad birže
lio 19 įvyks apskrities pik- didesnę vietą po 1556 St. 
nikas Great Neck, N. Y., ir Nicholas Ave 
prašė, kad 1 kuopa nusam-; 
dytų autobusą nuvežimui 
žmonių į pikniką.

Abelnai susirinkimas bu
vo geras. Tik negerai, kad 
permažai narių jame daly
vavo.

Narys

pas

PRANEŠIMAS MŪSŲ 
SKAITYTOJAMS

The Luta Clothing Kom
panija, firma,' kuri dažnai 
garsinasi mūsų laikraštyj, 
praneša, kad persikelia į

., tarpe 187— 
188 gatvių.

Mr. Tannenbaum prane
ša, kad Luta Clothing Co. 
yra naudotų drabužių ištai
ga. Ji per 15 metu išbuvo 
po 59i9 W. 187th St., o da
bar persikėlė į naują vietą, 
po virš minėtu adresu, kad 
geriau patarnauti savo kli- 
jentams.Haga. — Jungtinės Vals

tijos palaiko Panamos ir 
Liberijos prekybos, laivy- 
ninkystę, mat, po šių šalių 
vėliavomis plaukioja daug nį laikrodėlį, kuris su ma- 
Amerikos laivų.

Maskva. — Tarybi n i a i 
inžinieriai pagamino ranki-

žylėle batarėja gali eiti per

Plėšikas nušovė Mrs. E. 
; Frankel irW. Cushenberry, 

jos draugai. įPai* VieW v.ie;bučio.pactX 
• daly- naut°lus’ Pačiupo apie $100 

ir pabėgo.

Svečias
Vytautas Maurukas 

madieni lankėsi “Laisvės

Aš jau sveikas
Aš buvau susirgęs šalčiu 

j taip, kad drebulys kratė 
į per keletą dienų, bet dabar 
jau esu sveikas ir jokios li- 

pir- gos neturiu.
Bet kadangi nuo “Lais-

įstaigoje. Apžiūrėjo kultu-įves” skaitytojų gavau apie 
rinį centrą, pasikalbėjo suldesėtką linkėjimų, kad pa- 
LLD centro sekr. J. Grybu sveikčiau ir kad daugiau ei- 
ir LDS centro darbininkais, lėraščių parašyčiau, tai šir- 

V. Maurukas yra senas dingai visiems dėkoju 
Shenandoah, ’ Pa 
jas. Buvo atvykęs Brookly-' patenkinti 
nan norai savaičių pas sa-ljau rašau eilėraštį 
vo gimines. Išvykdamas na-' rožė”. Ir jeigu į

Lais- parašyti, tai matysite mūsų 
laikraščiuose.

Su širdinga pagarba
Jonas Juška

u z 
gyvento-1 linkėjimus ir norėdamas 

pageidavimus, 
i “Taikos 

jeigu pasisektų
mo užprenumeravo 
vę” dviem savo giminai
čiams Lietuvoje.

Tebestreikuoja ,
Jau 11-ta savaitė kai apie, 

300 Intern. Union of Elect- i 
rical Workers lokalo 485 
darbininkų streikuoja prieš 
F. L. Smith firmą, ant 
12 Avė. ir 44th St., New 
Yorke. Kasdien piketuoja 
firma nuo 8:30 iki 4:30 vai.

Streikieriai reikalą u j a 
pakelti algas ir kitus page-1 
rinimus suteikti.

PIKETUOS PIETŲ 
AFRIKOS KONSULATĄ

Komitetas kovai prieš 
barbarizmą Pietų Afrikoje 
ruošia masinį piketą prie 
Pietų Afrikos konsulato, 
655 Madison Ave., prie 61 
St., New Yorke. Piketas 
įvyks geg. 9, tęsis tarp 
4:30 ir 6 vai. po pietų.

Komitetas kviečia visus 
prisidėti prie protesto prieš 
Pietų Afrikos valdžią, kuri 
brutališkai persekioja neg
rus. Kviečia boikotuoti Pie
tų Afrikos prekes, ragina 
mūsų valdžią nutraukti ry
šius su Pietų Afrikos val
džia.

PRANEŠIMAI

OBERLAENDERI
Berlynas. — Vokiečiu 

Demokratinės Respublikos 
Aukščiausias Teismas nu
teisė Theodora Oberlaende- 
rį, jam nedalyvaujant, vi
sam amžiui kalėjimo. Su
prantama, dabar jis laisvas, 
nes yra Vakarų Vokietijo
je ministras ir į teismą ne- 
' atvyko. Bet padėtis gali 
pasikeisti jo nenaudai.

junga išleido pašto ženkleli 
su Mėnulio antrosios pusfs 
atvaizdu.

REAL ESTATE

Bellport, L. L 
mą (ranch) su 
siais. garadžius. 
100. Labai gra? 
myriais. $8.750.
binli ATlantic 6-9370.

Parduodame na- 
dviem miegamai- 

žemės plotas 72 x 
iai aptaisyta žalu- 

Prašome skam- 
1.36-371

Help Wanted—Female

M ERGIN OS-M OTERYS

Bus vietų dirbi i naujame fabrike, 
su gerom sąlygom. Pradžiai $1.64 
j valandą. Aplikantės turi būti pa
siruošusios dirbti bet pakaitą. Rei
kia kreiptis asmeniškai. 8:30—.3:30 
vai. dieną, nuo pirmadienio ryto iki 
penktadienio popietės. Kreipkitės 
Personnel Office—NATIONAL BIS
CUIT CO., 2211, Route 208, Fair
lawn, N. J. (36-38)

Dabar jūs galite aplankyti
SAVO GIMINES ' >-

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

gegužės (May) 13 d., svetainėje 
1150 N. 4th SI., 7:30 vai. vakare. 
Turėsime daugelį svarbių reikalų j 
nutart ir išrinkti delegatus LLD su I 
\aižavimui, kuris įvyks liepos mėn. Į 
pradžioje Philadelphijoje. Taigi, j 
draugai ir drauges, atvykite į šį Į 
taip svarbų susirinkimą.

Kuopos valdyba (37-38) j

WORCESTER, MASS. I
LDS 57 kuopos svarbus mėnesi- j 

nis susirinkimas įvyks gegužės 12 , 
7:30 vai. vakare, 29 Endicott 

Šiame susirinkime bus atlik- | 
Centro Valdybos rinkimų bal

savimas. Stenkitės visi nariai da
lyvauti balsavime. Be to, iš mūsų 
kuopos yra kandidatas j Centro 
Valdybą.

LDS kp. koresp. (37-38)

d., 
st.

ir kitas U.S.S.R. vietas.
PAVIENIAI ar GRUPĖMIS.
Tūkstančiai pasitenkinusių 

lankytojų sako apie darbingumą 
COSMOS TRAVEL BUREAU,

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

Sovietų Sąjungos dalis.
MES PADEDAM JUMS 
SUTVARKYTI VIZŲ IR 
KELIONIŲ REIKALUS, 
rmacijų dėl vizų reikalavmų 

r rezervacijų, prašome rašykite 
arba kreipkitės:

COSMOS
TRAVEL BUREAU, Inc.

45 West 45th Street
New York 36, N. Y.

Tel. Circle 5-7711
COSMOS... padeda keliautojams 

jau nuo 1898.

Infor

WORCESTER, MASS. I J J
ALDLD 11 kuoops susirinkimas ’J 

įvyks gegužės 9 d., 7.30 vai. vak. <. 
Kviečiame narius dalyvauti šiame R 
nepaprastame susirinkime, turėsime •• 
daug reikalu aptarti, ir prisiruošti Į J 
prie vasarinių parengimų. J. Jas- 1 • 
kevičius, Org. (36-37) L

OZONE PARK, N. Y. I I
LLDS 185 kuopos susirinkimas I ’ ’ 

įvyks trečiadienį, gegužės (May) <■ 
11 d., ‘'Laisvės” salėj, 102-02 Liber- R 
ty Avė., 7:30 vai. vakare. «•

Būtinai dalyvaukime. Bus rinki- R 
mai delegatų į LLD seimą. • •

Valdyba (36-37) t

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

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. ML 2-1681

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

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

Atdara kasdien nuo 9 vai.
832 N. 7th 8t.
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 8-1747

1900 Fleet St., cor. S. Wolfe St. 897A West Broadway 
Baltimore 31, Md. S. Boston 27, Mass.
Tel. Dickens 2-4240 ANdrew 8-2718

46 Whitehead Ave., SOUTH RIVER,

ryto iki 6 vai. vakaro.
78—2nd Avė.
New fork 8, N. T. 
ORegon 4-1540

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
1241 N. Ashland Avė. 
Chicago 22, Ui. 
HUmboldt 6-2818

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

N J. Tel. CLiford 7-6820




