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PASAULIS SUJUDO DEL JAV ŠNIPINĖJIMO LĖKTUVAIS
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Komunistų partijos atviras į TSRS UŽ OFISUI ftaiky ir 
laiškas prez. Eisenhoweriui į

šūniu kon Perenei jos JAV 
Komunistų partijos Centra- 
I i n i s 
v i ra 
senhoweriui.
partija primena

komitetas pasiuntė at
laiką prezidentui Ei- 

Komuni s t u 
Eisenho-

weriui
besikalbant su

lomi. Tada prezidentas I

“Aš manau, kad žmonos 
ip labai nori taikos, jog

1 '.iena

leisti jiems taiką tu-

kad mūsų šalies žmones ne-

Gi, kad žmonės 
tai tą jau paro

Reikia rūpintis ne 
mais apsisaugojimui 
ataką, bet tuo, kad nebūtu tu į 
ataką ir karą. Teisingai New

“Karas bus negalimas, jeigu 
mes visi jo nenorėsime.”

Kad nebūtu katastr >f'i. tai
ikia eit 
irta art atmetant

susitarimo keliu rišti nesutiki
mus ir busti patiems žmonėms 
pasirinkti ateities santvarka.

Pietinė i e 
jo? A t r

Toliau Komunistu narti-i . r ,
ja nurodo, kad jau užtekti-' 
nai autoritetingi moksli-1 
ninkai įrodė, kaip atomi-; 
niai ginklai yra žmonijai' 
pavojingi, ir kaip jų ban
dymai nuodija maistą, van-i 
deni ir orą visame pasauly-!

Maskva. — Išvakarėse ' nius seantykius padėti, ku- 
FSRS Aukščiausios Tary- ri susidaro dėl nebuvimo

?4įŠalin karo provokacijas,” -- 
sako Tar. Sąjungos žmones
Maskva. — Sujudo visi pajovė lėktuvą, tai Powers 

Tarybų Sąjungos žmonės. | parašiuto pagalba nusileido. 
Miestuose, miesteliuose ir'Jis su savimi turėio 7,500 
kolūkiuose žmonės laiko | tarybinių rublių, Francūzi- 
susirinkimus i r griežtai 
smerkia Jungtinių Valsti
jų šnipų ir karininkų pro
vokacijas.

Gegužės 1 dieną tarybi
niai kariai nušovė Jungti
nių Valstijų lėktuvą, ku-' 
riame skrido šnipas per 
svarbiausius TSRS indust
rijos ir gynybos centrus. 
Washingtone, kaip papras
tai, tuojau pareiškė, kad 
tai buvo tik “oro 
lėktuvas”, kuris į TSRS pa- šnipai ir karininkai 
teko, matomai, “lakūnui ap-; prieš prezidento valią 
alpus”. degti atominį karą.

Po to TSRS piemjeiaSj Washingtonas. — 
l)ai a’' šnipu departamentas 

'gina, kad jie.siuntė 
vą. Tą jie jau 

, metus praktikuoja.
Po paaiškėjimo šių fak- 

i_ •. , , . ■;tu, JAV Valstybės- įepar-
tč paties lakūno. Francis «., tamentas išleido kitą pa- 
Powers pareiškimą. . {reiškimą, kuriame £ako, 

i Lakūnas sake, kad lis.paf] valdžia nebuvo įgalia- 
dirba JAV šnipų denarta- 

I mente, kad jis jau pirmiau 
i kelis kartus skraidė virš

dėl nebuvimo 
taikos su Vokieti jomis, va
karinio Berlyno okupacijos 
ir pasiruošimų karui.

Chruščiovas kietai kriti- 
gė ir Aukščiausioji Taryba, i kavo Adenaurį, JAV Vals- 

dama pakaitų mi-1 tybės sekretoriaus pagalbi- 
ir kitų valdininkų 1 ninką Dilloną, viceprezi- 

Atsakomingi darbai[dentą Niksoną ir kitus, ku
rdama jaunesniems rie savo išstojimais kenkia 

; j didžiųjų valstybių susitari- 
1 šios pakaitos ' mui. Jis. sakė, kad jam be- 
nusistebėjimą”. sikalbant su Eisenhoweriu,

Komunistų partija

Komunistų partija ragi-'tarpe 
i is pa 
susita- i žmonėms, 
klausi- Vakaruose 

i u k č “.

vartotu savo Įtaką 
rimui šiais visais 
mais ir tam, kad rvi

pastotas Bet Tarybų Sąjungoje tatai į De Gaulle ir Macmillanu ir 
kelias nauju nacių jėgų au—I y ra normalis įvykis. Dau-■ jie pripažino, jog dabarti- 

nurodo, | geliui is senesnių veikėjų nė pasaulinė padėtis yra

nori taikos, 
dė masinės
Pietinėje Afrikoje, Turki
joje ir Pietinėje Korėjoje, 
kur liaudis išstojo prieš ka
riukai nusiteikusias vyriau- , nuo politikos

ginimui. Part 
kad Adenauer i 
ve hitlerininkais, laikosi ' darbai, o į priešakines pozi-į 
Hitlerio politikos svetimų-Į cijas 5 
jų žemiu užkariavimo, stip- i rusių ir išsilavinusių i< jau-ly-ji teisinga, visiems priim- 
rina vokiečių militaristines; nesnių jų žmonių. j tina ir jeigu viršūnių kon-
jėgas ir sudaro tu.ik.ii pa-' Parlamento posėdyje ilgą!fercncija pašalins tuos pa
voju.. įkalbą sakė TSRS premjeras , šaulio nenormališkum u s, •

Kon-unistu parti ia ragi- Chruščiovas? Jisį&pl išdėstė! tai tada sutvirtės tarptau- 
na prezidentą, kad Jungti-1 tą miodijančią^iarptauti-! tinis taikus sugyvenimas.

lengvesni, nenormali.
Chruščiovas nurodė, kad

yra pakankamai paty-1Tarybų Sąjungos pozicijai
; Chruščiovas šalies 
mento nariams

i Amerikos lakūno nadary- 
'tas nuotraukas fabrikų, or- 
luukiu ir kitokiu, svarbiu

jos auksiniu pinigų, du 
auksinius laikrodėlius, sep
tynis auksinius moterims 
žiedus, ginklą, durklą ir 
nuodų. Sakoma, kad aukš
toji komanda ji prisiekdino 
prieš “šventųjų” paveikslus 
ir isakė gyvam nepasiduoti.

Chruščiovas sakė, kad 
gal prezidentas Eisenhowe- 
ris nežinojo apie šią šnioų 
ir karininku provokacija, 

tyrimo bet tai dar blogiau, nes JAV 
gali
UŽ-

JAV 
nesi- 

lėktu- 
per keleris

atsisakvtu ■ 
....... ..... .     ,..... ............ remiančios 

sybes. Tos demonstracijos! Adenauerio politiką, kad 
įrodė, kad tų šalių žmonės: Keturi didieji susitartų ne
nori taikoje su kitu 
žmonėmis sugyventi,

šalių utralizacijai ir demilitari- 
kaipizacijai abiejų Vokietijų.

Komunistų partija sako, 
sako, kad viso pasaulio žmonėsKomunistu partija 

kad mūsų liaudis t] » t j

idant, viršūnių konferenci-i konferencijos 
ja nutartų: ;kad būtų ha

susitarimu,!

atominių ginklų bandymus. į ro, didelis apsiginklavimas.
2) Susitartų eiti prie ge- kuris sunkia našta 

i neralinio nusiginklavimo, i džia visus žmones.
ar pasimoxys saito-'kaio tą nusako rezoliucija, j Komunistų partija ragi- 

šaiimnkai iš Įvykiu priimta 1959 m. Jungtinių'na prezidentą, kad nepasi- 
Korėjo.je ir Turki jo-, Tautu Asamblėjoje. Įduotų reakcinėms ir prie

3) Kad susitartu dėl tai-' karo kurstančioms jėgoms, 
kos su abiejomis Vokietija-; nes jeigu viršūnių 
mis, o vakarini Berlyną pa-1
darytu laisvu miestu Jung-: paneigtų Amerikos ir viso 
tinių Tautų globoje. i

valstybės buvo kiečiausios rė
mėjos šaltojo karo politikos, 
apart Vakarą Vokietijos.

pus doleriu sukišo palaikymui 
tu šalių režimo. Na. ir kas gi
atsitiko? Sukilo prieš tą re
žimą ne t k darbo žmonės, 
bet ir studentai, profesoriai,
mokytojai.

Kinijos milžinas 
ir konferencija

Washingtonas. — 
bes departamentas

1 Jungtinių Valstijų 
ninkai jaučia, kad 
milžino šešėlis dengs viršū-

Valsty-
’dė.jas negalima nei kanuolė- 
mis sušaudyti, nei uždanga-i 
mis nuo žmonių atitverti. To ■ 
negalėjo padaryti P. Korėjos 
ir Turkijos valdovai. To ne
pasiekė nei tie, kurie tuos re-mm konferencijos stalą Pa
žinius bandė uždengti 
kratijos” skraiste.

Liaudis protauja. Ji paši
ldu ks tuos k (d i u s, kurie ves ją 
prie geresnio ir laimingesnio 
gyvenimo. j

valdi-
Kinijos

demo-, ryžiuje.
Kaip kas norėtų pamiršti 

ves didžiųjų valstybių
konferencijoje nedalyvavi- 

j mas Kinijos, kuri yra skait
lingiausia gyventojais pa- 

J šaulyje, nebuvimas delega- 
beveik pusė pasaulio žmonių!tl1 nll0 indijos ir Indonezi- 

įjos, nebus galima nejausti.

Per pastaruosius 40 metą

pasirinko naują gyv e n . m o ; j( nebus Hma nejaustp 
santvarką. Ir jeigu ne kiši- ,J b J
masis į Francūzijos, Italijos ir ;
daugelio kitą šalią vidaus rei-, New Yorkas. — Interna- 
kalus, tai ii1 ten būtą jau kita' tional Longshoremen’s (lai- 
santvarka. Nuo to sulaikė tik ! vakrovių) unija pasirašė 
užsienio įsikišimai, bilijonai 'kontraktą su Dominikos 
dolerių ir tų šabų socialistų j b]ika_
pozicija. i 1

Praeis dar pusšimtis metą 1 - •1  -------- 1 =
ir pasaulyje dalykai atrodys! mirčių savo vaizduotėje.” Sa- 
kitaip. į koma, kad Chessman drąsiai

į ir šaltai nuėjo mirti.
Tai trečioji žudynė Ameri- 

Anglijoje Į koje, kuri taip pasaulį suju
dino. Saco ir Vanzetti ir Ju-

—:— ■ ir šaltai nuėjo mirti.
» Caryl Chessmaną numarino rT’ ' ‘ v' '' v ’ “ 
dują kameroje.
lordas Birkett pareiškė: “ši 1
mirtis jam buvo lengviausia, j liūs ir Ethel Rosenbergų nu- 
Pirm ji atėjo Chessman per- žudymas buvo iššaukęs visa- 
gyveno tūkstančius baisesnių me pasaulyje protestus.

Airikos liaudis ir
jos kova už laisvę

Tunis. — Pavergtoji Af-jp “Iš Jungtinių Valstijų1 TSRS teritorijų ir traukė 
rikos liaudis laisvinusi iš 'fabrikų vėl francūzai gavo gynybom centrų paveiks- 
baltųjų imperializmo jungo, naujų malūnsparnių ir už- lūs. Šį kartą jau buvo duo- 

V 1 Viena kolonija po kitos at- Puolimo lėktuvų “T-8-A”...! tas įsakymas išskristi Pa
sigauna nepriklausom y b ę. Aiierikiečiai i , _

Tiesa, ta “nepriklausomy-•’Vyrijoje įrengia ir taiso tąlkio. TSRS 
bė” yra su rezervacijomis, | karo techniką. Alžyro liau- skristi per

A

vusi šnipus atlikti tą skri
dimą. bet kartu juos teisi
na. aiškinant, būk tas yra 

i reikalinga apsisaugojimui 
nuo “netikėto užpuolimo

Prezidentas

n

Eisenhowe-
technikai Al-;kistane iš Pashawar oriau-iris įsakė JAV lėktuvams, 

TSRS pasienyje, ir [esantiems JAV užsienyje 
■ Uralu srities bazėse, laikytis nuošaliai 

j kolonijų valdyto-i dis, kaip Afrikos ir Azijos 1 TSRS svarbius industrijos nuo TSRS sienų. Tarėsi su 
' . '' " ' ’ ’ Archangelską. Herteriu ir kitais viršinin-

- • « • , • I 1 •

>pau-j nes
j jai vis dar ten pasilaiko ka-j žmonės, atsimins, kadkentrus, 
rinių bazių. i Jungtinės Valstijos remia Murmanska ir i

Sunkiausia kova yra Al-1 Prancūziją jos kare prieš Bodo orlaukyje, Norvegijoj 
žyro liaudies. Jau daug me- alžyriečius.” 
tu prieš ją kariauja fran-

n

nusileisti i kais.
1 Senatorių ir kongresma- 

je. Visu skridimo laiku jis I nu tarpe pasireiškė didelis 
Daugelis 

[kritikuoja šnipu departa
mentą ir jo vedėją Alleną 
Dullesą. Kai kurie JAV val
dininku numato, kad toks 
šnipų ir karininku pasielgi
mas labai pakenkė mūsų 
šalies politikai būsimoje 
viršūnių konferencijoje.

Kitose šalvse tai iššaukė 
didelį pasipiktinimą. Angli
joje, Prancūzijoje spauda Ii • X • 1_ ’xil__ TAU

'turėjo traukti paveikslus. susirūpinimas.
A i 1 -1-14-i Ir i y o oni

Nįcūzai imperialistai. Franci- <jy ra$o, kad nupuolė Jung-1 
ja metė prieš ----................ 1

i pasauk žmonių" troškimą j 500 000 armiją, tūkstančius i šiaurinės Afrikos gyvento-1 Urmo’ raketos paleidimo
1 *■ c A/rnvn vnil/in iv inc I r Q vi_ • , rn.,

Korespondentas T. Bra
i renciia nesusitartų, tai ii ja mete

Chruščiovas sakė, kad 
alžyriečius i tinių Valstijų vardas tarp • ])0 to, kai TSRS gynyba iš

‘A-bombos užmušė
9,000,000 žmonuj”

Washingtonas. — Antra
dienį, gegužės 3 d

(lėktuvų, veikia ir jos kari- -jų. Tunisija užmezgė diplo-l— ................
mis laivynas. Francūziją pa-i matinius, ryšius su Tarybų'^ . 1 , • 1

1 : ~ Alžyro liaudies i lurky studentai dar
laikinoji vyriausybė pa-1 • 1 . •
siuntė delegaciją į Kiniją, j VIS 06111011811110]3. 
siekiant gauti paramos, o 
protestą pasiuntė NATO

laiko kiti imperialistai, o (Sąjunga, 
ypatingai ju karinė sąjun
ga — NATO.

Šiomis dienomis Alžyro 
liaudies laikinoji vyriausy-

Civil pe išleido pareiškimą, ku- viršininkams prieš jų rėmi- 
Defense visoje šalyje ture- rjame tarpe kitko sako:
jo apsaugos bandymus nuo 
užpuolimo iš oro. Po to Ci
vil Defense viršininkai pa
darė teorinę išvadą, kad, 
nepaisant visų priemonių, 
“užpuolimo metu buvo už
mušta 9.000,000 žmonių”.

Reiškia, tiek būtų žuvę 
žmonių, jeigu tatai būtų 
buvęs tikras iš oro užpuoli
mas. Taigi, jų pačių išva
dos rodo, kad karas būtų 
baisi katastrofa, kad reikia 
ne slėptuves statyti, bet 
dirbti, kad karo nebūtu. Z V

J. VALSTIJOS PARDUOS 
INDIJAI GRŪDŲ

Washingtonas. — Indijos 
atstovas ir Jungtinių Vals
tijų vyriausybė pasirašė su
tartį. Per ketveris metus

mą francūzų.

Vėliausios žinios
Maskva. — TSRS gyny

bos ministras Malinovskis 
įsakė armijai, laivynui ir 
orlaivynui būti pasiruošus.

Londonas. — Anglų laik
raščiai pripažino, kad ang
lų ir amerikiečių lėktuvai 
nuolatos skrido į STSR šni- 
pavimo tikslais.

Wilburton, Okla. — Siau
tė tornadas. Žuvo 28 žmo
nės ir virš 200 buvo sužeis
tu. Nuostoliai dideli, c

Maskva. — K. Vorošilo- 
vas pasitraukė iš TSRS

Indijai parduos. 16,000,000 prezidento vietos. Jo vietą 
tonų kviečių ir 1,000,000 to
nų ryžių. Už grūdus ir pri
statymą Indija sumokės 
kės $1,276,000,000.

užėmė L. Brežnevas. Voro- 
šilovas jau yra 79-ių metų 
amžiaus, o -Brežnevas tik 
54.

Havana. — Kuba ir 
TSRS atnaujino diplomati
nius ryšius.

Tokio. — Įvyko sprogi
mas JAV karo laivyno ba
zėje Yokosuka prieplauko
je. Nelaimėje sužeista 300 
žmonių. 

L-

San Francisco. — Sulau
kęs 58-ių metų amžiaus mi
rė nuo širdies smūgio finas 
William K. Heikkila, kurį 
JAV vis ruošėsi deportuoti.

Maskva. — Jungtin i ų 
Valstijų Atstovų Butas pri
ėmė rezoliuciją dėl “išlais
vinimo pavergtų žmonių”, 
kuri taikoma prieš socialis
tines šalis. Tai yra ameri
kiečių tąsa “šaltojo karo”.

Ankara. — Prieš Turki
jos premjero Menderes pa
lečių demonstravo vi r šį kietai kritikuoja JAV šni- 
3,000 studentų. Menderes j minėjimo lėktuvais politiką, 
išėjo iš palociaus ir bandė Net ir Pakistano vyriausy- 
kalbėti į studentus. Jie ne- 1 ~ v‘ 
leido jam kalbėti. Studentai 
švilpė, ūžė ir šaukė: “Pasi
trauk, pasitrauk iš liaudies 
kelio!”

Istanbulyje vėl demon
stravo tūkstančiai studen
tų. Valdžia prieš juos metė 
800 poliininkų ir armijos

bė ruošiasi protestuoti 
prieš JAV, kad jo teritori
ja buvo pavartota šnipinė
jimui prieš TSRS.

'TSRS nesirengia 
pulti”, - Pentagon

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų armijos vado
vybė išleido raportą apie 
Tarybų Sąjungos gynybos 
jėga s. Jis užvardintas: 
“An Analysis of Soviet At
titudes. on the Use of Mili
tary Power”.

Pentag o n o viršininkai, 
ištyrinėję Tarybų Sąjungos 
apsiginklavimo priemones, 
daro išvadą, kad jos nėra 
ruošiamos užpuolimui. 
Reiškia, TSRS gynybinės

TEISĖJAS ATMETĖ
SKUNDĄ DĖL TABAKO
Pittsburgh, Pa. — Fede

ralinis teisėjas J. L. Miller 
instruktavo “jury” atmesti 
skundą dėl tabako. Otto 
Pritchard skundė Liggett 
& Myers Tobacco Co., rei
kalaudamas atlyginimo $1,- 
250,000. Jis ir jo daktarai 
sako, kad pasidavęs tabako 
kompanijos garsinima m s 
pradėjo rūkyti ir gavo ve- jėgos yra tik atrėmimui 
žio ligą. 1 užpuolimo.
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SUBSCRIPTION RATES

JUK DAR BLOGIAU ČIA 
JUNGT. VALSTIJOSE

Vienas Lietuvos priešų 
laikraštis šaukia: “Beviltiš-

prieš komunistus ir komu- Vadavimas yra jiems tik prie- 
nizmą, jog priešingi net ir da^ga- . T .
bizniškam santykiav i m u i 
su socialistiniais kraštais.

United
United
Queens
Queens

S ta tęs, per year ......  $9.00
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

ka mokyklų patalpų padėtis Tokių kvailų biznierių, aiš-

Eisenhouerio planas 
ir Forando bilius

PAGALIAU PRABILO ir

Lietuvoje ^u’ trūksta ir Kanadoje.
Kaip ir kodėl? Mat, Lie- “Liaudies balso” jiems 

tuvos švietimo ministras staba yra vietoje.
M. Gedvilas pasiskundė, i 
kad mokyklų reforma nei-! 
na tokiu tempu, kokiu tu
rėtu eiti, nes dar “trūksta

I mokyklinių patalpų.” Kaip skaitome
1 * • I

I JIE TEBESAPNUOJA 
KVAILUS SAPNUS

pa-

Tėviškės ž i b u r iuose” 
susirūpinimą,”

pi ezidentas Lisen owe-1 įįk cltil trūkumo mokykliniu kad lenkai šovinistai tehesa.• jį ir visų Respublikonų partijos vadovybę išjudi- patalpų, pasak Gedvilus, kai' „eatsisakę ą
kuriose mokyklose . tenka j nors v§į pasiimti Vilnių.

i dirbti dviemis pamainomis. Kanadoje esąs susiorgani-
no plačiausias žmonių sąjūdis už senų žmonių medicini
nį aptarnavimą. Mat, ateina linkimai. Šis klausimas la
bai svarbus. Penkiolika milijonų žmonių, jau persiritu-

kuriose mokyklose tenka i nors
minties kada 

vėl pasiimti Vilnių.

1 Nuo to, aišku, nukenčia 
siu per 65 metų amžių ir gyvenančių iš mizernos senat- jaunimo apmokymas, 
vės pensijos, gali nulemti Šiuose rinkimuose vieno ari* 
kito kandidato likimą. Todėl teikėjo ką nors daryti. Ir i 
suskato prezidentas ir jo kolegos, greitomis iškepdami 
tam planą ir pasiūlydami Kongresui.

Todėl dabar turime reikalą su dviemis v

Tai visa aišku, supranta- 
I ma. Bet ar kur nors švie-

zavęs Lenkų Veteranų sky- 
. rius, pasivadinęs Vilniaus 
vardu. Pranešime apie tai 
iš miestelio Londono, Ont., 

timo ministras Gedvilas sakoma, kad “lenkų tauta
skundėsi, kad Lietuvos mo- tikisi, kad Vilnius vėl fi- 
kyklinių patalpų padėtis gūnios su grąžinimu demo- 
yra beviltiška? Ne, niekur kratiškos valdžios Lenkijo- 
taip nesakė, nes taip nėra. 
Jis tik parodė dar esamus 
trūkumus ir kalbėjo apie 
jų pašalinimą. Na, o lie
tuvių tautos priešai bando 
Amerikos lietuvius įtikinti, 
kad visa naujoji Lietuvos 
mokyklų sistema yra nieko 
neverta.

Atsiminkime, kad Lietuva 
buvo karo s u n a i k i n t a s 
kraštas. Tuojau po karo 
Lietuvoje nesugriautų arba 
neapgriautų mokyklų nebe
buvo likę. Milžiniškas buvo 
darbas apgriautąsias mo
kyklas sutaisyti ir pastaty
ti tinklą naujų mokyklų. 
Jei pridėsime, kad šiais lai
kais Lietuvoje moksleivių 
kelis sykius daugiau, negu 
buvo buržuazijos valdymo 

i laikais, tai dar aiškiau bus, 
kodėl ten dar nepavyko pa
šalinti mokyklinių patalpų 
trūkumą. ....

Bet dabar pažiūrėkime į 
mokyklinių patalpų padėtį 
pas. mus Amerikoje. Gal 
tik užkietėję lietuvių tau- 

Itos niekintojai iš “Dirvos,” 
! “Darbininko” ir “Naujie- 
I nų” nežino, jog, pavyz
džiui, New Yorko mieste 
jaučiama didžiausia mokyk
linių patalpų krizė. Čia ir- 

j • t • / ... i o|gi šimtai mokyklų operuojaAr tie biurokratai visai pakvaišo: ! dviemis pakaitomis. Skun- 
MŪSŲ DARBO UNIJŲ judėjimo aukštieji lyderiai 

Kubos respublikoje. 
Jie negali toleruoti revoliucijos laimėjimo. Jie pagatavi 
tą revoliuciją paskandinti melo jūroje.

Štai susirinko AFL-CTO Vykdomoji taryba ir tarė 
savo žodį—biadrų, šlykštų, piktą žodį. Ji sako priėjusi 
išvados, jog Castro vadovaujama Kubos revoliucinė vy
riausybė stengiasi “Paversti Kubą Tarybų Sąjungos 
tvirtove jos pastangose įsiskverbti į Naująjį pasaulį (į 
Ameriką).” Tai piktas Amerikos kurstymas pries revo
liucinę Kubą ir jos darbo liaudį. Tai balsas reakcinių 
biurokratų, kurie yra visiškai atsisveikinę su darbo 
žmonių poreikiais.

Kubos darbo liaudis didvyriškomis pastangomis 
stengiasi pakilti iš vargo ir skurdo į naują rytojų. Pųčš 
ją žvėriškai kovoja visi užkietėję darbo žmonių priešai. 
Jie ruošia padaryti su Kuba tą, ką jie padarė anais me
tais su Guatemala. Jie nori nuversti Castro ir sugrąžin
ti kruvinąją Batistus diktatūrą. Ir, štai, vietoje simpa
tizuoti Kubos darbo žmonių pastangoms ir jas parem
ti. pakyla mūsų darbo unijų lyderiai ir vardu lo milijo
nų organizuotų darbininkų smogia revoliucijai peilį į 
nugarą.

Trumpas, drūtas ir klaidingas
BAIGĖ SAVO POSĖDŽIUS NATO ministrų konfe

rencija. Išleistas komunikatas labai trumpas. Visi pen
kiolika ministrų pasisakė kalbą vardu “viso laisvojo” 
pasaulio ir pareiškė, kad būsimoje viršūnių konferenci
joje jie nesitrauks nė per vieną pėdą. Tegu visus nusilei
dimus darysiąs socialistinis pasaulis.

Tai klaidinga pozicija, tai neišlaikoma pozicija. Tai 
susitarimas jau iš anksto padaryti Viršūnių konferenci
ją bevaisia.

Budeliai desperacijoje
BAISI ŽINIA atėjo iš Irano. Ten karinis teismas 

sušaudė penkis Komunistų partijos veikėjus, o desėt- 
kus kitų pasiuntė į kalėjimą.

Tai parodo, kad karaliaus Kiza Pahlevi valdžia ne
sijaučia saugiai. Ją sudaro budeliai.

Taikos metu šaudymas politinių veikėjų parodo bu
delių desperaci jąi

pasiūlymais 
dėl senesnių žmonių. Jau nuo seniai Kongreso rankose 
randasi taip vadinamas Forando bilius. Jis paprastas, 
jis suprantamas, jis aiškus. Už jį yra pasisakę plačiau
sios darbo masės. Jis siūlo, kad senųjų žmonių medici
ninio aprūpinimo sistema butų padaryta “Social Securi-

gauna senatvės 
bei nelaimėje.

z m ogu s

Visiškai kitokios formos prezidento Eisenhovverio 
vyriausybės siūlomas planas. Jis neaiškus, jis sudėtin
gas, jis beveik nieko gero seniems žmonėms nežada. At
rodo, jog tai bus administracijos planas pastojimui ke
lio Forando Liliui.

Iš ko gi prezidento planas susideda? Jame štai kas 
siūloma! Tegu pats žmogus i sveikatos apdraudos fon
dą mokės mėnesinę dviejų dolerių duoklę. Apsidraudi
mas bus ir turės, būti visiškai savanoriškas. Žmogus ga
lės taip apsidrausti bile kokioje apdraudos kompanijoje. 
O jeigu kompanija nesutiks už tokią mažą mėnesinę 
duoklę tau susirgus tave gydyti ir dar gal ligoninės lė
šas padengti, tai federalinė valdžia ir tavo valstijos val
džia užmokės skirtumą. Apskaitoma, kad toms valdžioms 
tokia apdraudos kompanijoms parama kasmet kaštuotų 
pusantro bilijono dolerių.

Dar ne viskas. Jeigu tu susirgsi ir gydysies bei pa- ' 
tekši į ligoninę, tai to gydymosi pirmus $250 pats turėsi 
pasimokėti iš savo kišenės. Nei apdraudos kompanija, 
nei valdžia tau neduos nė .cento. Tau pagalbon ateis tik 
tada, jeigu gydymosi išlaidos bus daug aukštesnės.

Mes remiame Forando planą. Mes manome, kad jis 
dar šioje Kongreso sesijoje turėtų būti priimtas ii 
vykdomas gyvenimam Tai būtų didelis Amerikos žmo
nių laimėjimas. Tai būtų beveik lygus socialinės apsau- į 
gos ir nedarbo apdraudos laimėjimams. . i

labar prasideda prezidentinių rinkimų nerš- 
‘ ‘ • politikieriai priversti daugiau 

m liaudies balsu, svarbu į juos daryti spaudimą.
tas, kai kongresmanai ir 
skaitytis s

Šis lenkų veteranų Vil
niaus skyrius esąs įsitai
sęs vienoje katalikų bažny
čioje. Tas parodytų, kad to, 
sąjūdžio tikrais vadovais 
yra katalikų kunigai. Net 
klerikaliniu “TŽ” kores
pondentas stebisi, kaip ir iš 
kur šita veteranų grupė 
gauna tiek daug pinigų, 
kad jau pradeda statyti 
nuosavą namą. Ga 1 i m a s 
daiktas, kad tą visą “Vil
niaus vadavimo iš Lietu
vos” biznį finansuoja kata
likų vyskupas. Juk be jo 
žinios fašistiniai lenkai su 
savo organizacija nebūtų 
galėję įsikurti bažnyčioje.

Bet tai, žinoma, yra len
kų “patriotų” kvailas sap
nas. Jie Vilnių matys tik 
tiek, kiek mato savo ausis. 
Mes patariame ir lietuviš
kiems “žiburiečiams” tuo 
lenkų kvailiojimu per daug 
nesisieloti. Juk nė kiek ne 
daugiau vilčių yra belikę ir 
Kanados “žiburiečiams,” ir 
Jungtinių Valstijų raketie- 
riams iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir VLIKo sugrą
žinti seną fašistinį režimą 
į Lietuvą, tačiau tas ne
trukdo jiems apie tai sal
džiai sapnuoti. Kiek vie- “Keleivis 
ni, tiek kiti pabėgėliai nuo minėjo savo 55-tą gimta- 
savo tautos turi kuo nors: dienį. Ta proga laikraštis 

j užsiimti. Lenkams vadavi- i išėjo žymiai padidintas, net

darbininkiškomis idėj’omis, 
netgi su marksistinėmis 
idėjomis. Buvo laikai, kai 
“Keleivis” skaitė save soci
alistiniu laikraščiu.

Bet beveik nuo 1917 me
tų, nuo didžiosios Spalio 
socialistinės revoli u c i j o s 
Rusijoje ir gimus komunis
tiniam sąjūdžiui visame pa
saulyje, “Keleivis” pradėjo 
šuoliais trauktis nuo visko, 
kas padoru, kas darbinin
kiška, kas kalba už socia
lizmą ir naują ateitį. Kaip 
Chicagos “Naujienų,” taip 
So. Bostono “Keleivio” vy
riausiu siekiu tapo niekini
mas ir biaurojimas ne tik 
Tarybų Sąjungos, bet viso 
komunistinio sąjūdžio visa
me pasaulyje. “Keleivis” 
susibičiuliavo net su religi
nių burtų šinkoriais—pre
latais Jonu Balkūnu ir My
kolu Krupavičiumi—ir pa
virto ALTo ir VLIKo raketo 
organu. Makartizmo 1 
kais joks kitas Amerikos; 
lietuvių lai k r a š t i s taip i 
šlykščiai ir biauriai nepro
vokavo pažangiųjų lietuvių, j 

ti kapitalistų ir dvarininkų i kaip §is So. Bostono men- i 
viešpatavimą.

Čikagoje keletas stambių 
verslo žmonių nori vykti Lie
tuvon. Kol kas, rodos, pavyko 
juos sulaikyti nuo to, atbau- 
ginti grasinimais, 
Bet tai

Kaip 
sinimų, 
kiti.

Pasaulinė situacija irgi vei
kia jų nenaudai.

TSRS ir liaudies respubli
kos darosi vis galingesnės, 
vis daugiau plečia savo įtek
mę ir į Vakarų 
resni ryšiai ir 
Tarybų Sąjunga 
biau reikalingi.

Vaduotojams 
ta, kaip ledas pavasarį, 
pačių tarpe didėja nesutiki
mai.

Tam bizniui sutemos jau! 
visai arti.

Mes irgi taip manome. I 
Tiktai paskutinis idijotas 
dar ir šiandien remiasi vil
timi, kad kam nors dar vis 
pavyks į Lietuvą sugrąžin-!

atprašyti, 
tik laikinai.
Varnas nepaisė gra- 

taip ims nepaisyti ir

pasaulj. Ge- 
Amerikai su 
darosi vis la-

papėde tirps- 
Ju l

NEŽINO KUR
KREIPTIS

Dėl “nubaudimo” Varno, 
išmetant jį iš ALTo, men
ševikų “Keleivis” rašo:

...mes turime naują mislę 
važiavimas aplankyti 

yra prasižengimas? 
tai kas tokį 
sugalvojo ir 

ar jie turėjo

naują 
kokią 

tą su-1

tiesiog neriasi iš kailio dėl įvykių

Koks bus šventinis 
Estijos sostinės 

Talino apdaras
Tai, kaip per Dainų šven

tę, rengiamą Tarybų Esti
jos XX-mečio garbei, atro
dys Talinas, galima pama
tyti iš eskizų ir brėžinių, 
kuriuos paruošė prityrusio 
meistro - apipavidalintojo 
Aleksiejaus Vijlupo vado
vaujami menininkai.

Jeigu dabar jūs patektu
mėt į Pergalės aikštę, jūs 
pamatytumėte jauną mote
rį su bloknotu rankoje, ati
džiai apžiūrinėjančią 
tai, kas ją supa. 
Teri. Jaunajai 
teks aprengti

visa
Tai Ola 

dailininkei 
iškilmingu

kią įsivaizduoja Ola Teri 
šią aikštę?

Aikštėje bus įrengta tri- 
v ! buna, papuošta TSRS są- 

'lap‘i junginių respublikų vėlia- 
Vnc ' vomis, švelniomis vasaros 

gėlėmis ir žalumynais. 
Aikštės, pavadinimo turinys 
bus atskleistas daugiapu- 
siškai, ryškiai ir spalvin- 

... v, _ ..... i gai. Tarybų Estijai dvide-I sev!kų slamstas. Šiais_ ]ąi- Ąmt metų', Kiek pujkių 
kais Keleivio me8ia-j pergaliu laimėjo per tuos 
miausia tema yra plūsti,: metus 1jaudis; čia ir didvy. 
niekinti ir šmeižti Tarybų! riškos rūsčių karo metų 
Lietuvą. į jienos? jr dideli taikaus lai-

Tai toks “Keleivio” kelias i kotarpio laimėjimai. Res- 
l—kelias politinio puvimo ir j publikoje atsirado dešimtys 
j išdavystės. Šian d i e n šis į naujų ' gamyklų, fabrikų, 
j menševikų organas nieko | elektrinių, mokyklų, biblio- 
bendro neturi su jokiomis' tekų, kinoteatrų. Ir visame 
darbininkiškomis
su jokiais socializmo idea-i Diagramos, pano, fotonuo- 
lais.

tame — žodis

Juk '

— ar 
Lietuvą 
Jei taip 
“grieką“ 
teisę jis 
galvoti ?

Keistas klausimas. 
“Keleivis” negali nežinoti, ■ 
kad Amerikos Lietuvių Ta
ryboje ir jos brooklyniškia- 
me skyriuje 
teisėmis su 
menševikai 
priešakyje, 
žinoti, kad už A. Varno iš
metimą iš to skyriaus bal
savo ir keleiviniai menševi
kai. Jie buvo vieni iš tų 
sugalvotojų. Pata r i a m e 
“Keleivio” r e d a k toriams 
pas juos pasiteirauti.

sėdi lygiomis 
klerikalais ir 
su Grigaičiu 
Jis negali ne

GAL IR JIE PATYS
nebesupranta

So. Bostono menševikų
” šiomis dienomis

1 džiasi mokytojai, skundžia
si vaikai, skundžiasi jų tė
vai.

Čia gi ne socialistinė, bet j mas Vilniaus iš lietuvių ir šešiolikos puslapių, tai yra
kapitalistinė santvarka. Čia 
gi visoje šalyje nė viena 
mokykla karo metu nebuvo 
sulyginta su žeme. Tai kur 
mūsų pasit e i s i n im a s dėl 
mokyklinių patalpų stokos?

PASTABA BIZNIERIAMS
Kanadiškiu “Liaudies bal

sas” kreipia Kanados biz
nierių atidžią į neseniai pa
sirašytą prekybos sutartį 
tarpe Tarybų Sąjungos ir 
Kanados. Laikraštis paste-

Ne viską, žinoma, Kanada 
gali gauti Tarybų Sąjungoj’. 
Būt reiktų stengtis pirkti kuo 
daugiau tokių gaminių ar ža- 

i liavų, kurių tenai yra. Nes 
i ant kiekvieno dolerio galima 
išgabenti tenai už du doleriu. 
Ypač Kanadai gerai, kad Ta
rybų Sąjunga linkusi pirktis 
Kanadoje kviečius, kurių mes 
turime dideli perteklių.

Nurodinėjama, kad Kana
dos prekybą veda privatūs 
biznieriai. Vyriausybė negali 
įsakinėti jiems, kur ir ką pirk
ti. Bot ir biznieriai turėtų 
atminti, kad jų biznis galų ga
le susmuks, jeigu Kanada 
kiekvienais metais turės dide
lį deficitą prekyboje su užsie
niais. Kanados gyventojams 
kainuoja nemaža pinigų išlai
kymas s a n d ė 1 i u o s e su
piltų kviečių, parama farme- 
riams, kurie negali parduoti 
savo javų.

Gaila, kad daugelis biz
nierių taip aklai nusistatę

lietuviams vadavimo Lietu- padvigubintas. Labai įdo- 
vos iš Lietuvos darbo žmo- mu, kad tuose šešiolikoje 
nių biznis, kol kas, puikiai į puslapių pati “Keleivio” 
apsimoka. Taip apsimoka, redakcija nė žodeliu nepri- 
jog ne vienas jų iš to biznio simena apie “Keleivio” nu
jau yra gražiai praturtę- i eitą per penkiasdešimt pen- 
jęs. Bent jau mes galime i kerius metus kelią. Kodėl? 
garantuoti, kad nė vienas, Galimas daiktas, kad da- 
kas sukinėjasi apie Ameri- baltiniai “Keleivio” redak- 
kos Lietuvių Tarybą ir toriai nesupranta savo lai- 
VLIKą, badu nemiršta. i raščio praeities arba gėdi-

I naši apie ją kalbėti. Jie el
giasi pagal tą -posakį apie 
numirusį: Jei nieko gero 
negali pasakyti, tai būk 
žmogus ir nieko blogo apie 
jį nesakyk!

Penkiasdešimt penkeri 
metai yra gana gražus lai
kotarpis bile įstaigos gy
venime. Tuo gali didžiuotis 
ir “Keleivis.”

Kuo dar “K.” galėtų di
džiuotis? Gal ir tuo, kad 
anais senais laikais “Kelei
vis” nemažai prisidėjo prie 
laisvinimo Amerikos lietu
vių proto iš religinių prie
tarų. Tuo “Keleivis” išsi- 
garsino, plačiai pasklido ir,

JAU ATĖJO JŲ BIZNIUI 
SUTEMOS

Chicagos dienraštis “Vil
nis” daro plačias ir pažan
giesiems smagias išvadas iš 
architekto Antano Varno 
išmetimo iš ALT Brookly- 
no skyriaus. Dienraštis ma
no, kad tokių Varnų yra ir 
daugiau, bent jau neišven
giamai turės atsirasti dau
giau. Pasielgimas su Var
nu yra “desperacinės jų 
pastangos ramstyti savo 
smunkantį biznėlį.”

Toliau dienraštis išve-

Susidarą sąlygos baigia iš
sklaidyti viltis, kad per karą 
ar kitokiu būdu bus galima 
pakeisti dabartinę Lietuvos 
santvarką. Praeitis žlugo ir 
praeitis nesugrįš.

Vis daugiau vėlesniųjų imi
grantų taipgi ima permatyti/ 
k a d tie “vaduotojai’’ veikia 
ne Lietuvos labui, bet saviems 
siekiams, saviems bizniams. |

! traukos ir skaičiai ryškiai 
; apie tai pasakoja.
Į Nuo čia, Pergalės aikštės, 
i prasidės Dainų šventės da- 
j lyvių iškilmingas maršas į 
| dainų slėnį. Tuoj už trimi
tininkų jaunuoliai ir mergi
nos, apsirengę Tarybų Są
jungos tautų kostiumais, 
neš sąjunginių respublikų 
vėliavas’ ir Dainų šventės 
emblemą. Kolonos apipavi- 

; dalinimu rūpinasi Alejęsie- 
puošė

Iš laiškų redakcijai i
Gerbiama Redakcija ir 
Brangūs Lietuviai!

Gavau Jūsų leidžiamą 
laikraštį “Laisvę” (šių me
tų 16 ir 17 numerius) per
skaityti iš Jūs skaitytojo 
Mauliaus Motiejaus, gyve
nančio Laukuvoje. Be to, 
beskaitydamas radau Jūsų! jus Vijlupas, k 
laikraščio “Laisvės” bend-' miestą pirmajai 
radarbę Budraitis Rozaliją ! Dainų šventei. Po jaunimo 
iš Girardville, Pa.

Jei nesudarytų didelių i 
sunkumų, gal duotumėt ži
noti jai, gal bus mūsų gi
minaitė. Iš Lietuvos išva- ■ rajonų atstovai. Kiekvienas 
žiavo prieš 1918 metus ir kolektyvas bus apsirengęs 
gyveno Amerikoje: savotiškais kostiumais. La-

1. Budrius
Leono sūnus

2. Budraitė Aleksandra 
(Olesė), Leono duktė

3. Budraitė Emilija, 
Leono duktė

’ eis suvestinis orkestras.
Į aikštę Įsilies naujos ko

lonos. Praeis dainininkai ir 
•šokėjai — visų Estijos TSR

bus ketu- 
tūkstan č i u 

šokėjų iškil- 
Jų kolona

Kazimieras,: bai spalvingos 
riasdešimties

■dainininkų ir 
m ingos eitynės.

jnutįs keletą kilometrų.
Draugystės ir taikos tra-

Jei “būtų galimybė, gal'"J1 bus Kalima P^inti
paskelbtume! spaudoje, gal; 
dar yra gyvų iš jų, nore-‘ 
turn susirašinėti nors laiš
kais. Aš manau, kad ne
liks mano prašymas neiš
pildytas. Be to, patarkite, i 
kaip būtų galima tapti Jū
sų laik r a š č i o “Laisvės” 
skaitytoju, ir kiek kainuo 
tų prenumerata.

Mano adresas: 
Rietavo rajonas 
Laukuvos paštas 
Budrius Vladas 
Lithuania, USSR

■ šventinės eitynės. Prie šio 
daugiakilometrinio marš
ruto apipavidalinimo dir
ba Eha Reitel ir Kiert Vo- 
ogre. Tai pirmas didelis 
darbas, kuris pavestas jau
noms. menininkėms, baigu
sioms Estijos TSR Valsty
binį dailės institutą.

Šimtai namų apsirengs 
šventišku apdaru. Labai 
gražiai atrodys Dainų slė
nys, Rotušės aikštė, Stalino 
vardo aikštė, Lenino kom
jaunimo vardo stadionas.

' Štai kaip atrodys liepos 
^’dienomis Stalino aikštė. Jos 

didžiu 1 i s, 
Ši aikštė 

savo papuošimu papasakos 
apie Tarybų Sąjungos tau- 

Jonus ir Kristina tų draugystę, apie viso pa- 
-----  -■’ šaulio žmonių kova už tai- 

-------------- ką. Lozungai, pano foto- 
karš- 

ir didžiausią pa-

Sveikinam iš Mexico
ty, kur vyksta Kongresas centre atsiras 
Pan - Amerikinės Medikų tankus gėlynas. 
Sąjungos.

Oras šiltas.

Stanislovaičiai

žinoma, pralobo. Ypač tas'vįmą birželio 20 dieną.
biznis gerai apsi mokėjo
“Keleivio” savininkui ir

Bukareštas. — Rumuni- nuotraukos atskleis 
jos Darbininkų (komunis- čiausią 
tų) partija šaukia suvažia-; prastų žmonių troškimą — 

.'gyventi be karų, amžinoje 
-------- santaikoje.

Rangūnas. — Burmos in Ruošiantis Dainų šven- 
t vi i 

organizacijos,

* V* A * J A V w • * V * kJ k

redaktoriui Stasiui Michel- Kinijos bendroji komisija tei, aktyviai dalyvauja
■ jau suženklina sieną, kaip suomeninės 

sugretinti su į buvo premjerų susitarta visa Talino visuomenė, 
pereito sausio mėnesį.

šonui, kuris puikiai mokė
jo “idealą” 
doleriu.

Kadaise “Keleivis” nesi-
P. Lugovskojus 

1 ......... -'"i1
drovedavo paflirtuoti ir su 2 p.-LaisVe (Liberty)—Antiad., geg. (May) 10, 1960



IETUVA PAVEIKSLUOSE?!I>
Ič

Vilniuje įvyko II respublikinis jaunųjų žemės ūkio pirmūnų sąskrydis. 
Jame dalyvavo kolūkių pirmininkai, agronomai, zootechnikai, melžėjos, 
mechanizatoriai, kukurūzų augintojai ir kiti. '<3?

TOBULINASI LIAUDIES MEISTRAI

Kiekvieną žiemą į Vilnių suvažiuoja liaudies meist
rai. Pusantros savaitės jie praleidžia su dailininkais, 
skulptoriais, klausosi jų paskaitų, aptaria savo kūri
nius.

Šią žiemą liaudies meistrai ypač gausiai suvažiavo i 
savo seminarą. Mat, jie neri kuo geriau pasiruošti ar
tėjančiai 1960 metų Respublikinės dainų šventės liau
dies meno parodai.

JO VARDAS PLAČIAI MINIMAS
Lietuvos magistrales geležinkelininkų tarpe plačiai i 

pagarsėjo Kauno vagonų depo šaltkalvis, Socialistinio 
Darbo Didvyris Vladas Kuzminas, čia jis dirba dau
giau kaip 15 metų. Vien per pastaruosius dvejus metus 
jis sukonstravo ir pagamino apie dešimt įvairių mecha- j 
nizmų bei automatų, kurie žymiai palengvina šaltkalvių j

Nuotraukoje matome Biržų miesto darbininką Mar
tyną Žaldcką (kairėje) ir rokiškieti Albiną Baltrūną 
(vidury) aptariančius medžio skulptūrą su dailininku 
Gediminu Jakuboniu. Dailininko pastabos padeda 
jiems išvengti klaidų, skatina ieškoti naujų kūrybos 
formų.

TRIKOTAŽAS LIETUVOS MOTERIMS
- f

Šiemet Šiaulių “Verpsto” trikotažo fabrike pradėta ga
minti 15 naujų Onos Kaveckaitės, Emilijos Šlenienės, Ane
lės Skavydienės ir kitų dailininkių - modeliuotojų sukurtų 
fasonų trikotažas, 

tnrv t <•.

Nuotraukoje: Sąskrydžio dalyvių grupe — svečiai iš Kapsuko ir Jona
vos rajonų Vilniaus gatvėse.

ČECHOVO “VYŠNIŲ SODAS”

Minint didžiojo rusų rašytojo ir dra
maturgo Antono Čechovo gimimo 100- 
sias metines, Lietuvos valstybinis aka
deminis dramos teatras pastatė šio au- 
toraus puikiąją keturių veiksmų kome
diją “Vyšnių sodas.”

Nuotraukoje matome šaltkalvi 
V. Kuzminą prie jo sukonstruoto 
hidraulinio keltuvo.

T Ė V U ž E M Ė J E ic i
Vanda Kliaugaitė pra ?ą rudeni kartu su tėvais | 

atvyko iš Urugvajaus į \'i ' iii. Dabar Vanda studijuo- i 
ja anglų kalbą Vilniaus uni versitete. Dar tik pusė me-l 
tų, kai Kliaugaitė Tarybų Lietuvoje, tačiau ji jau turi 
daug nuoširdžių draugių.

Nuotraukoje: (iš kairės) technines kontrolės viršininkė 
Stefanija Ežerskienė, dailininkės-modeliuotojos Janina Ka- 
veckienė, Anelė Skavydienė, Stefa Maskolenkienė, Emili
ja Šlenienč ir Emilija Petravičiūtė aptaria vasaros-rudens 
sezonui paruoštus naujus moteriškų megztukų pavyzdžius.

“KOMIVOJAŽERIO MIRTIS”

Valstybinis akademinis dramos teatras vilniečiams paro
dė naują pastatymą—amerikiečio dramaturgo Arturo Mile
rio “Komivojažerio mirtis” spektaklį. Pastatymui režisavo 
Lietuvos liaudies artistas J. Rudzinskas. Pagrindinius vaid
menis atliko Lietuvos nusipelnęs artistas A. Radzevičius, 
Lietuves nusipelniusi artistė O. Knapkytė, Lietuvos nusipel
nęs artistas H. Kurauskas, aktoriai M. Smagurauskas, V. 
Kybartas ir kiti.

VILNIAUS AEROUOSTE

Štai komjaunuolis V!adas Zalenskis-- 
vienas geriausių Vilniaus aerouosto 
aviotechnikų. Jis dirbti čia atėjo prieš 
trejetą metų, demobilizavęsis iš Tary
binės Armijos. Vlado paruošti ir pa
tikrinti lėktuvai visada laiku išskrenda 
į reisą. Lėktuvų vadovai jaunajam 
technikui dėkingi už jo sąžiningą darbą.

Nuotraukoje, scena iš pirmos dalies. Liuda—Lietuvos nu
sipelniusi artistė O. įKnapkytė, Vilis Lemenąs—Lietuvos nu
sipelnęs artistas A. Radzevičius.

Nuotraukoje: Vanda (dešineje) 
universiteto auditorijoje su kurso 
drauge Irena Butaite. Irena pade
da Vandai tobulintis lietuvių kal
boje, o Vanda savo draugei paaiš
kina ispanų kalbos savybes.

PLEČIAMA VAISTŲ GAMYBA LIETUVOJE
Kauno chemijos-farmacijos fabrike “Sanitas” da

bar išleidžiama 160 pavadinimų medicininių preparatų. [ 
Šios įmones darbininkai ir tarnautojai įsipareigojo sep- ! 
tynmetį įvykdyti per penkeris metus.

Neseniai iš Vokietijos Demokratinės Respublikos I 
gautas milteliuose vitaminas B-12, kuris dabar paruo- j 
šiarnas ampulėse.

Utenos rajono vaikų biblioteka turi beveik 
tūkstantį skaitytojų. Artėjant Tarybų Lietuvos 
20-mečiui, jaunieji skaitytojai supažindinami su 
knygomis apie kovotojus už Tarybų valdžią, apie 
Didžiojo Tėvynės karo didvyrius.

Nuotraukoje—scena iš “Vyšnių so- 
db” pirmojo veiksmo. Lopachinas — 
Lietuvos liaudies artistas J. Rudzinskas 
ir Daniuša—aktorė S. Nosevičiūtė.

SVAJONĖ IŠSIPILDĖ

Tai buvo prieš dešimt metų. Re
gina Baranauskaitė, kaunietės pensi
ninkės dukrelė, ėjo vienuoliktuosius. 
Ji tada atvyko į Vilniaus dešimtmetės 
muzikos mokyklos choreografijos sky
rių.

Per šį laikotarpį praslinko daug įvy
kių. Reginutė tapo mokslo pirmūnė. 
Kaip gabią šokėją, ją pasiuntė mokytis 
į Leningrado choreografijos mokyklą. 
i?»algusi ten studijas, praeitą rudenį Re
gina sugrįžo į Lietuvą ir buvo priimta į 
Lietuvos Valstybinio operos ir baleto 
teatro šeimą. Reginos svajonė išsipil
dė—ji tapo artiste.

Vladas Zalenskis suranda laiko ir 
mokslui. Dabar jis mokosi vidurinėje 
mokykloje. Ją baigęs, jaunuolis numa
to toliau mokytis aviacijos institute.

TRIGUBAI PADIDĖS ELEKTROS 
ENERGIJOS SUVARTOJIMAS

Šį septynmetį Lietuvos energetinė 
sistema bus prijungta prie kitų Pabal
tijo respublikų energetinių sistemų ir 
įeis į vieningą Tarybų Sąjungos šiau- 
i ės vakarų energetinį žiedą. Septyn
mečio pabaigoje elektros energijos su
vartojimas Lietuvoje, palyginti su 1958 
metais, padidės beveik trigubai, o kai
mo vietovėse—— 10 kartų.

Nuotraukoje matome skaityklos vedėją Aldoną 
Kuzmaitę su jaunaisiais skaitytojais aptariant vie
ną tokių knygų.

Nuotraukoje: vitamino B-12 am
pulių pilstytoja komjaunuolė Biru
tė Vaitonytė darbo metu.

Nuotraukoje matome agronomę Stasę 
Vitkauskaitę (kairėje) ir grandininkę 
Jadvygą Pravilionytę, apžiūrinčias 
naują sėjamąją kukurūzams kvad

ratiniu - iizdiniu būdu sėti*

tinklų šaltkalvis J. Dabašinskas ruošia 
110 kilovatų lauko pastatą, per kurį 
bus pajungta Klaipėdos šilumine elek
trinė su Kaliningrado energetine sis
tema.

kaitę šokant Obero operoje “Fra Dia- 
volo” svarbiausiąją baletinę partiją. 
Reginos partneris — jos mokslo drau
gas, jaunas leningradietis artistas Alek
sandras Nikolajevas.

LIETUVA STATYS DI
DŽIUOSIUS ŠALDOMUO

SIUS TRALERIUS
KLAIPĖDA. — Baltijos 

laivų statykla ruošiasi pra
dėti statyti didžiuosius šal
domuosius žvejybos trale
rius. Paruoštas pirmojo to
kio laivo teorinis brėžinys.

Didžiojo šaltomojo' žvejy-

bos tralerio ilgis sieks 85 Pirmąjį tokį laivą nūn 
metrus, plotis — 14 metrų, tyla nuleisti į vandenį If 
Jis turės 2,000 arklio jėgų metų pabaigoje, 
galingumo variklį. 3,780 ------------——-
tonų talpos traleris bus ap- ■ Pekinas. —Kiniečiai s 
rūpintas įrengimais, įga- į kiną Alžyro kovotojus. 
Imančiais tiesiog jūroje ga-! pasižada stoti į tarpte 
minti žuvies file, žuvies ■ nę brigadą kovai už Alž,
miltus bei konservus. laisvę.

- -. - —  —-..................  ■■ ■ t-------------------- ---------------

3 pusi. Laisve (Liberty). Antrad., geg. (May) 10,



J. D. SLIEKAS X7)'

Iš Pittsburgh© lietuvių gyvenimo
(Iš mano atsiminimų)

(Tąsa)
Po tokios savo ganytojo iškeltos pir

ties, aišku, pas parapijomis buvo kilęs 
nusivylimas, o daugelis žadėjo daugiau 
nebeiti bažnyčion, kiti žadėjo net į dievą 
netikėti. Bet, kaip sakoma, laikas viską 
užmaršina, taip atsitiko ir su šv. Kazi
miero parapijonais. Iš pradžių, kol gal
vos ir rankos sugijo, dauguma jų nebė
jo į šv. Kazimiero bažnyčią, o griebėsi 
organizuoti nepriklausomą šv. Jurgio 
bažnyčią. Čia subėgo išmušti iš šv. Ka
zimiero parapijos, sandariečiai, seni sa
ve vadinę socialistais, visokie laisvama
niai ir kitokie sūnūs palaidūnai, tik bol
ševikų nebuvo.

Pradžioje jie sudarė gerą būrį. Jų 
“ganytoju” pirmiausia buvo tūlas kum 
Delionis. Jie rinkdavosi melstis tūloj 
liuteronų ar presbiteri jonų bažnyčioj ant 
kampo Senica ir Forbes gatvių, paskiau 
jie įsitaisė tokiame sename name ant 
South 18 St., netoli Šv. Kazimiero baž
nyčios. Per tūlą laiką jiems kunigavo 
tūlas kun. Vipartas. Tie “nezalcžn inkai” 
per tūlą laiką gyvavo neblogai, gi šv. 
Kazimiero mažnyčia merdėjo — atrodo, 
kad bankrutuos. '

audrą piausi.” Režisierius — J. D. Slie
kas, tėvo rolėj—J. Varnagiris, jo vyres
nioji duktė-M. Karpinskaitė-Zdankienė, 
jaunesnioji duktė—E. Sliekienė, kapito
no J. D. Sliekas, tarno—<P. Bernotas. Ir
gi gerai pavyko. Dailės ratelis sukėsi 
per kelerius metus. Jis suvaidino dar 
ir šiuos veikalus: “Praeities šešėlis,” 
“Konsilijum fakultatis,” “Lapkų,” “Mi
lijonai vandenyj,” “Lietuvos valdinin
kas šunų gaudytojas,” “Kurčias žentas,” 
“Salemono sapnas,” “Jaunystės karš
tis”; kai kurių ir nebeatsimenu.

Mūsų aktoriai buvo vis tie patys su 
vienu kitu pašaliečiu: J. ir E. Sliekai, J. 
Varnagiris, A. Žvirblis, M. Ka.rpinskai- 
tė-Zdankienė, J. Urbonas, A. Naujokas 
ir F. Poškienė.

Mums geriausiai sekdavosi rengti va
kariene8 su programa, — kada žmonės 
susirenka, didžiojoj svetainėj pastatom 
kokį veikaliuką per kokią valandą ar 
daugiau, tuo tarpu apatinėj svetainėj 
moterys prirengia vakarienę. Pabaigus 
vaidinimą, pakviečiam žmones į valgo
mąjį. Žmonės turėdavo kur už mažą 
mokestį gražiai ir naudingai praleisti 
sekmadienio vakarą.

Tiesa, vargo turėdavom daug, mat, 
LMD komitetas, kuris visada susidėda
vo iš mūsų politinių priešų — sandarie- 
čių, socialistų ir bažnytinių — mums 
(bolševikams) visaip kenkdavo. LMD 
susirinkimuose gązdindavo narius užda
rymu mūsų klubo, jei vis rendavosime 
bolševikams svetaines, ir tt. O kartais 
ir nutardavo neberendavoti mums sve
tainių. Tada mes gerai susiorganizuo
davome savo šalininku8 kitam susirinki
mui ir tą nutarimą atšaukdavome.

Taigi, jeigu prieš kelerius metus Lie
tuvių Mokslo Draugystė buvo viena iš 
pažangiausių ir daug gero ir apšvietos 
paskleidusi tada Pittsburgho lietuvių 
tarpe, ypač Soho dalyj, tai dabar, gali
ma sakyti, ji visiškai tai užmiršo ir ne
norėjo, kad kas nors primintų komite
tui apie LMD konstitucijos skyrius, ku
rie kalba apie apšvietą ir kultūrinį dar
bą. Viskas, kuo ji rūpinosi, tai baras. 
Barui gražinti jie leido desėtkus tūks
tančių dolerių, čia jie sulindę baliavojo 
ir kortavo. Abelnai imant, dauguma 
įprato per daug gerti, daug buvusių ge
rų žmonių pavirto niekais; tokiu būdu 
sunku buvo susirinkimuo8e pravaryti 
kokį kultu vingesnį reikalą, nes didžiuma 
šaukia: “Nereikia, nereikia!..”

Taigi, vadinamas “steidžius” visada 
buvo apleistas, scenerijos nublukę ir su
plyšę, knygyną8 su keliasdešimt knygų 
apdulkėjęs ir niekas jų neskaito. Tiesa, 
viename susirinkime kažkaip pavyko 
pravaryti nutarimą pertvarkyti knygy-" 
na ir įdėti daugiau ir naujesnių knygų. 
Išrinkome komisiją iš trijų narių — J. 
Virbicko ir F. Rikšrio, sandariečių, ir 
J. D. Slieko, pažangiečio. Sandariečiai 
grūdo savo knygas, bet atmetė Slieko 
siūlomas knygas, išleista8 LDLD. Tada 
pastarasis atmetė jų knygas. Tai vie
nintelis atsitikimas, kad tokiam reika
lui pavyko praeiti.

(Bus daugiau)

LDS (.ALI JUS APRŪPINTI 
GERA APDRAUDA Rl PAŠALPA
Jūs gerai žinote, kad dabartiniu laiku ne tik naudinga, bet ir labai 

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

Darbininkų Susivienijimą.
LDS išduoda narystės paliudijimus ant sekamų paprastos apdraudos 

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

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

dos; $1.29 už $1,000; $2.36 už $2,000.
40 metų amžiaus reikia mokėti tik $1.28 į mėnesį už $500; $2.34 už 

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

$500; $5.58 už $1.000.

Bet, anot tų poterių: kaip danguj, taip 
ir ant žemės. Mat, tas nelabasis vel
niūkštis landžioja visur ir visus veda į 
piktą. Kaip jam pavyko sugundyti šv. 
Kašimiero bažnyčios komiteto narį vogti 
dešimtukus, taip pas šv. Jurgį sugundė 
patį “ganytoją” iškirsti savo parapijo- 
nams ką tokio pašvinkusio, kad turėjo 
išdumti, net niekas nežinojo kur . . .

Taigi, darbo žmonės ir vėl buvo bjau
riai suvedžioti ir nuskriausti. Kadangi 
šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. 
Sutkaitis jau buvo miręs, o dabar kuni
gavo kun. Kazėnas, tai suprantama, ka
da šv. Jurgio kunigas pabėgo, tai Kazė
nas turėjo gerą progą vilioti buvusius 
šv. Kazimiero parapijomis atgal, ir vi
lioti jis mokėjo. Buvę šv. Kazimiero pa- 
rapijonai palengva sugrįžo, ir jo parapi
ja stiprėjo, o šv. Jurgio silpnėjo. Šv. 
Jurgio bažnyčiai paskiausiai, kunigavo 
kun. Aučius.

GRĮŽTU ATGAL Į PITTSBUGHĄ
1920 metų vasarą pradėjo atleisdinėti 

darbininkus iš darbų, aš dar vis dirbau, 
iki rugsėjo pabaigos. Kai ir mane at
leido, darbo neieškojau, ot, taip sau 
“Tinginiavau.” Gaunu laišką iš Pittsbur
gh© nuo LMD su užkvietimu atvažiuoti i 
LMD tradicinį Padėkų dienos balių na
riams.

Nuvažiuoju. Seni draugai, sužinoję, 
kad nedirbu, siūlo darbą Schenley vieš
buty. Nuvažiuoju ten ir darbą gaunu. 
Nueinu pas Baltrušaičius.

Kaip nudžiugo jie, kad vėl čia apsi
gyvenau. Baltrušaitis tuoj ir ėmė skųs
tis: “Čia būtinai reikia mūsų grupei 
kapitono, 6-toj kuopoj dar yra žmonių, 
bet veik visi dar neaptašyti; taip pat ir 
LDLD 33 kuopoj. Svarbiausia tai, kad 
kas veiktų prie parengimų. Žmonės pa
geidauja parengimų.” Sakau: “Tai ko
dėl drg. Baltrušaitis tame viskame ne
vadovauji?” Jis sako: “Matai, drauge, 
aš turiu daug savų reikalų, prie to dar, 
kaįp areštantui, nepatogu, gal būtų ge
riau, kad kas kitas darbuotųsi. Be to, 
dar man prie tokių darbu kažkaip nesi
seka.’”

Pirmukart atėjęs LDLD 33 kuopos 
susirinkimą, pasigedau daug gerų drau
gų. Bet už tai radau keletą naujų gerų 
darbuotojų: K. Juodį, A. Vestartą, M. 
Rutkauską, F. Tovlovičių, K. Salemo- 
ną ir kitus.

Ne po ilgo suorganizavome Dailės 
„atelį. Jo tikslas; lošti teatrus, ruošti 
oncertus, margumynų vakarus, vaka- 
ienes ir tt. Pirmą veikalą pastatėme— 
Gyvieji nabašninkai.” Režisierius ir 
mono rolėj—J. D. Sliekas, jo žmonos 
M. Urmoniūtė, Simono draugo dak- 
’o rolėj—St. Gauranskas, Tado — A. 
nonaitis, virėjos—A. Tvaskienė, kitų 
)eatsimenu.
'aidinimas išėjo gerai, žmonių buvo 
g. Po vaidinimo Baltrušaičiai sVei- 
> aktorius ir labai džiaugėsi vaidini- 
sakydami: “Atrodo, kad grįžta sė

ji laikai...”
ntrą veikalą pastatėm—“Vėją sėji,

Motinai
TU NESEKEI MAN PASAKŲ

Tu niekad nesekei man pasakų nebūtų 
Apie užburtas gelmėse pilis.

Atplauks, atrodė, baltas debesis 
Ir spindinčiais lašais nulis, 
Kad dar šviesiau pasauly būtų !

O ašaros nubraukt nuo skruosto 
Taip niekas nemokės, kaip tu. 
Gal būt, dar saulė šitaip glosto, 
Kai šypsos iš padangių sosto. 
Bet sūrią ašarą nuo skruosto 
Nubraukt temoki vien tik tu.

Ir lengva.
Lengva eit be burtų,
Be pasakų šiurpių naštos.
Troškimą didelį nešuos
(Jo niekas, niekas neatstos), 
Kad mano rankos laimę kurtų.

Tu jokių pasakų nebūtų 
Neįdavei į kelią. Ne.
Alsuoju pilna krūtine.— 
Dainuot išmokei tu mane, 
Kad dar šviesiau pasauly būtų.

Ramute Skučaitė

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

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

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

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

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

Jie tokią apdraudą gali gauti įsirašydami į LDS. Jūs galite įsirašyti 
ant $2,000 sumos (jeigu dar neturite virš 50 metų amžiaus). Per 20 metų 
jūs būsite apsidraudę $2,000 sumoje. Gal per tą laiką jums ir bus reikalin
giausia tokioje sumoje apdrauda. Bet už 20 metų—jūs galite nebemokėti 
jokių duoklių, ir turėsite apdraudą virš $1,000 sumoje. Čia jums išeis ge
riau, negu kad jūs įsirašytumėte iš pat pradžios ant taip vadinamos per 
20 metų išmokamos (20 year payment life) apdraudos $1,000 sumoje.

Jauniems Naudinga 20 Metų “Endowment’’ Apdrauda
Jūs gąĮįtę apsidrausti ir ant 20 metų “endowment” apdraudos. Ta 

apdrauda ypatingai naudinga jauniems žmonėms. Tai pinigų taupymo ap
drauda.

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

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

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

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

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

Už vieno mėnesio laiko po įsirašymo narys turi teisę prie pašalpos.
Į LDS pašalpos skyrių gali įsirašyti asmenys nuo 16 iii 50 metų am

žiaus.

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

ant paprastos apdraudos arba ant 20 metų “endowment.”
Galima įrašyti ant sekamų apdraudos sumų: $150, $300, $600, $1,000 

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

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

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

Džiaugsmas Jaunam Žmogui Gavus $1,000
Labai naudinga įrašyti vaikus į LDS ant 20 metų “endowment?’ ap

draudos.
Įrašant 5 metų amžiaus vaiką ant tokios apdraudos reiktų viso (per 

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

Dėl įsirašymo į LDS ar dėl įrašymo savo vaikų ar anūkų galite kreip
tis prie LDS kuopos savo mieste arba sekamu adresu;

/
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas

104-07 102nd Street, Ozone Park 17, New York
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Rumford, Me.
Balandžio 23 d. LDS 28 

kuopa, per pasidarbavimą 
valdybos ir darbščiųjų na
rių, turėjo surengus kala
kutienos vakarienę su šo
kiais. Į vakarienę publikos 
atsilankė virš 200. Atrodo, 
kad kuopai liks gražaus 
pelno. Po skanios vakarie
nės, sekė šokiai. /

Kas man labiausiai pati
ko, tai kad visi žilagalviai 
seneliai taip gražiai ir tak
tiškai suka polkutę kartu 
su jaunaisiais, kas pas 
mus, Lewistone, retai ma
tyti.

Tai garbė rumfordie- 
čiams, kurie taip uoliai 
darbuojasi ir rūpinasi sa
vo pažangiųjų organizacijų 
reikalais, nepasidu o d a m i 
senatvei. Suprantama, tie 
žmonės dar ilgai ilgai gy
vens.

. Teko pasikalbėti su rum- 
fordiečiais ir kai kuriais 
pašaliniais mūsų lewisto- 
niečiais apie reikalą lietu
viškų filmų rodymą. Pasi
kalbėjime beveik didžiuma 
reikalauja, kad būtų su
rengtas mūsų kolonijoj fil
mų rodymas.

Tikrai nežinau, bet gal 
ant ateinančio rudens ir 
surengsime. Taip bus, jei
gu kolonijų draugai mus 
parems savo atsilankymu, 
o draugas J. Grybas sutiks 
tuo laiku pas mus atva
žiuoti. _  •_•

Galima sakyti, kad dar 
tik pradžia metų, o jau 
Lewistone iš gyvųjų tarpo 
išsiskyrė keturi lietuviai. 
Jais yra: Kazys Deringis, 
82 metų; Mrs. Alice Šal- 
tis-Gilman, 47 metų; Jonas 
Chulkinis, 71 metų (visi 
trys gimę Li e t u v o j e ) ; 
John Semetauskis, 47 me
tų, gimęs Lewistone, 1913 
metų vasario 1 d..

Reiškiu užuojautą velio
nių artimiesiems giminėms. 
TIK SYKĮ Į 1,000 METŲ!

Taip, mokslas išrado, kad 
atominį laikrodį reikės pa
tikrinti tik sykį į 1,000 me
tų. Dr. Mockler sako: ga
lima tikėtis, kad toks in
strumentas yra a k u r a t- 
niausias pasaulyje — 10 
sykių akuratnesnis, negu 
dabartinis N B C laikrodis. 
Puiku!

A. ApŠegienė

Lėktuvai “Tu-114”
Hearsto kolumnistas Bob 

Considine nuogąstauja, kad 
neužilgo Tarybų Sąjungos 
didžiuliai lėktuvai “TU- 
114” jau skraidys tarp jos 
miestų ir Amerikos, kaip 
tai New Yorko, Chicagos, • 
Los Angeles, San Francis
co ir kitų.

Jis sako, kad TSRS milži
nai “TU-114,” kurie gali 
vežti po 220 keliauninkų ir 
atlikti ilgas keliones, tai 
bus dideli konkurentai JAV 
lėktuvams.

Kaip žinia, “TU-114” 
1959 m. rugsėjo mėnesį iš 
Maskvos į Washingtoną 
prieš didelį vėją atskrido 
per 11 valandų, padaryda
mas 4,600 mylių. Lėktuvas 
kuro dar turėjo sugrįžti at
gal į Maskvą.

VANDENPUOLIAI
Aukščiausias pasaulyje 

vandenpuolis yra ant An
gelo upės Venezueloje, Pie
tinėje Amerikoje. Vanduo^’ 
puola 3,218 pėdų. 1

Niagara krioklys krinta 
Kanados pusėje 16Q, o 
Jungtinių Valstijų pusėje- 
167 pėdas.



So, Boston, Mass. '
Linkėjimas R. Mizarai 

t i
Darbininkų šventės Ge

gužės Pirmosios išvakarėse ^neturiu dar kuo jūsų pa- 
Bostono progresyviai lietu- vaišinti, 
viai skaitlingai susirinko į žydinčius 
“Whist Party.” Po pares, kus, 
kurią taip gabiai mūsų “Pergalės 
darbščiosios moterys i

— rodydamas į 
šiltnamyje agur- 

skėsteli ran komis 
kolūkio (Klai- 

pra-ipčdos rajonas) daržinin- 
vedė, buvo keletas draugų i kystės brigados brigadinin- 

apie kas Povilas Šilys. —Po dve- 
jų-trejų metų ir patį vidur
žiemį bus galima šviežių

pakviesti tarti žodį < 
darbininkų šventės reikš
mę. , v .

Vėliau, visiems pageidau-1 daržovių paragauti...
jant, pasiūlyta pasiusti d. Planuojate auginti dai- 
R. Mizarai‘linkėjimą, kad žoves ištisus metus? — pa- 
jis greičiau pasveiktų, 
stiprėtų ir vėl rašinėtų mu
su mylimame laikraštyje 
“Laisvėje.”

Taigi, ni’o savęs ir nuo 
visų šioje pramogoje daly
vavusių siunčiu Rojui šir-. 
dingiausius sveikatai at
gauti linkėjimus. i

su-

si agurkai, krauna žiedus Ho po kvortą—A. Pilkaus- 
pomidorai, žaliuoja salotos, kai, J. Skliutas,^ V. Venciu- 
ridikėliai. ______ ... -
liuos c..- ............... ......... -
sc. Ankstyvesniems kopus- $10;
tams, pomidorams ;
gaminame durpių puaunui 
puodelius, šiemet daržoves j gyvų gėlių didelį bukietą, 
auginsime 53 hektarų plo-! Iš anksto 29 vietiniai me
te/ —pasakoja daržininkas.! no mylėtojai sveikino aidie-

Kai prieš ketveris 
tus Povilas 
dirbti 
brigadininku, daržovėmis i 
kolūkyje buvo užsodinta tiki 
14 hektarų, o pajamos io 
daržų sudarė ! 
Naujasis daržininkas iš pe
ties ėmėsi darbo. Jam pa
vyko įtikinti kolūkio valdy
bą, kad naudinga vystyti 
daržovių sėklininkystę.

Nuo ankstyvo" ryto iki i 
rodė, tačiau didelis kreditas j sutemų plušėjo šilys kartu 
tenka čiagimiams: Janulių |Su savo pagalbininkais dar- 
feimos nariams, broliams. žovių laukuose. Ii957 me- 
A. ir W. Daukšams ir ki- tais pajamos iš daržinin-

šeštadienių v a k a r a i s 
‘whist parių” So. Bostono

Cambridgenebus. Roi
ir Brighton
bus tęsiamos ir toliau. Pa
tartina pas juos nuvykti, 
nes is tų miestų keletas 
draugų ir draugių pas mus 

Kazlauskais 
Worcester i operetės “Išei
vis” pažiūrėti, nes ją sce- 
non pastatė, Jono Dirvelio 
vadovybėj, Aido choras.

worcesterieciai yra laimin
gi turėdami keletą jauno
sios kartos labai gabių ar
tistų - dainininkų. Nors 
visi choriečiai puikiai pasi-I

tiems, kurių pavardžių ne- kystės jau sieke 75,000 rub- 
teko sužinoti. f or7< AnA D.liu, o 1950 metais 374,000I 

rublių. Pernai daržininkys- 
ja realų artimos praeities tė davė kolūkiui 600,000 
gyvenimą: vieni kovoja už į rublių gryno pelno, 
geresnį žmonėms būvį, Lie
tuvai laisvę, o kiti į Ame- daržininkų planai, 
riką atsikraustę lėbauja.

Mąstau sau: Jei taip 
būtų galima, vertėt ų tą 
veikalą su worcesterieciais

Gal ten šiek tiek suminkš
tėtų dar likusių savamylių 
širdys, kurie dar vis ne
gali “ponstvos” pamiršti: 
bile progą gavę skriaudžia 
mažiau privilegijuotus...

Patartina ir tiems, kurie 
esate matę “Išeivį,” dar 
kartą pamatyti, nes Wor
cester io Aidas jį statys sce- 
non New Yorke ir Montel
lo, Nesigailėsite ir iš to
liau į minėtas vietas atsi
lankę pamatyti “Išeivį.”

Tie, kurie mane pažįsta, 
'žino, kad nemyliu bile 
menkniekį į padanges kelti. 
Tačiau šis worcesteriečių 
žygis vertas didelio pagyri
mo. A. K. i

Mauzoliejus - 5-tas 
pasaulio stebuklas

Mauzoliejus, tai palaido
jimo koplyčia arba įrengi
mas. Vienas iš jų pastaty
tas Maskvoje, Raudonojoje 
aikštėje, kuriame guli iš- 
balsamavoti Lenino ir Sta
lino palaikai.

Pirmasis mauzoliejus bu
vo pastatytas 325 metai 
pirm dabartinės metų 
skaitlinės Kariso karaliui 
Mausčius. Jį pastatė jo 
žmonos įsakymu. Tas mau
zoliejus sugriuvo nuo žemės 
drebėjimo.

Daugiau Įvairių parengi- 
nnj Laisvi naudai

KOLŪKIO
DARŽININKAS

Povilas šilys
I

— Pasiskubinot, vyručiai, |

l siteiravome.
— Atspėjote, — sako P. 

Šilys, — dar šiais metais v 7
180 kvodratinių metrų plo
to šiltnamyje įrengsime 
centrinį apšildymą, o atei
nančiais metais tikim ė s 
trigubai išplėsti šiltnamių

— Kaip sutikote šių me
tų pavasarį?

— Šiltnamyje jau mezga
si agurkai, krauna :

Netrukus suža- lis-bostonietis. Pinigais: P. 
daržovės ir inspektuo-i Jelskis ir Oakdale, Mass., 

; A. Visock i e n ė iš 
sodinti1 Conn., $20 ir J. Norvaiša 

pūdinio į $4.50. O. Šilkienė, iš Conn.,

ičius su pinigine dovana (jų 
j vardai buvo programoje), 

kolūkio Petkūnienė prisidėjo su 
■ i nemaža pinigine auka.

Šeimininkės, kurios mais- 
A, to pagamino, ir kitaip kas 

25,000'rubliuJ Page'b®j°’ buvo: M- Šupie- 
“ l n i e n ė, A. Vosiliene, O. 

Į Skrolskiene, P. Bakšienė, 
: O. Stankienė, K. Sabaliaus
kienė, V. Žitkus, P. Sadaus- 

1 kas. Choras reiškia visiems 
Į širdingą padėką. Taip pat 
: ačiū visiems atsilankiu
siems. Kas link paties vai
dinimo ir kas vaidino, lai 
rašo ir kritikuoja patys 
žiūrovai.

me-
Šilys pradėjo
Pergalės” 1_____

Paklaustas, kokie artelės 
brigadi-

ninkas atsakė:
— Septynmetį 

gojome įvykdyti per trejus komos progresyviam lietu- 
1961 metais viams žinoma kaip veikėja 

mi- per 47 metus Ieva Baltru
šaitienė.

Palaidota balandžio 26 
d., patarnaujant George
town Funeral Home. Velio
nės kūnas buvo sudegintas, 
kaip ir jos vyro Motiejaus 
Baltrušaičio, kuris mirė 
prieš trejus metus.

Gražus būrelis draugų ir 
jai pažįstamų kitataučių 
jos vienminčių atsilankė į 
koplyčią atiduoti jai pasku
tinį patarnavimą kaip lais
vamanei draugei ir veikėjai 
jaunystės dienose.

Velionė buvo gimusi 1888 
metų gruodžio 24 d. Kros
nos parapijoj (kaimo ne
pamenu), Suvalkijoj. Į šią 
šalį, į Bostoną, atvyko pas 
brolius 1913 m., o vėliau— 
į Seattlę, rodos, apie 1914 
metus. Kiek man yra žino
ma, velionė paliko liūdesy 
sūnų Edwardą ir jo žmoną 
Ruth, taipgi du a n ū k u s 
Ronnie ir Linda, du bro
lius Joną ir Jokūbą Bosto
ne ir Mykolą Tuinylą Sim
coe, Ont., Kanadoj. Taipgi 
Lietuvoj turėjo giminių— 
sesers ir brolio vaikus.

Mes, seni jos draugai, 
tariame: Amžina ramybė 
jai šios šalies žemėje.

K. A. Žukauskas

metus ir jau 
gauti iš daržininkystės 
lijoną rublių pajamų.

Nuotraukoje: P 
šiltnamyje.

Olimpiada Romoje
1960 m. tarptautinė olim

piada įvyks Italijos sostinė
je Romoje. Atsidarys rug
pjūčio 25 d. Roma prie jos 
ruošiasi. Vieną stadioną 
Palazzo dello Sporte įrengė 
dėl 16,000 žmonių.

Šalimai Romos yra kitas 
stadionas su patalpa dėl 
100,000 žmonių. Pastatyta 
ir daug kitokių namų ir 
įstaigų. Pasiruošimui bus 
išleista $32,000,000. Mano
ma, kad olimpiadoje daly
vaus apie 10,000 pasauli
nių sportininkų.

Londonas mirė. — archi
tektas Charles Holden.

Worcester, Mass.
Tikrai gerai pavyko 
“Išeivio” pastatymas

Gegužės 1 d. vietinis Ai
do Choras, vadovaujant 
Jonui Dirveliui ir talkinin
kaujant pianu Helen Smith 
(Janulytei), suvaidino dvie
jų aktų, trijų atidengimų, 
operetę “Išeivis”, parašytą 
Stasio Šimkaus.

Nepaisant lietingo oro, 
publikos prisirinko: nema
žai atvažiavo ir iš kitų 
miestų, prisipildė pilna Lie
tuvių Salė. Lošimas prasi
dėjo 2:30 vai. po pietų ir- 
užsitęsė iki 5 vai., įskai
tant ir scenerijos pakeiti
mų sugaištį.

Po lošimo, buvo duota 
šilti užkandžiai tiems, ku
rie norėjo. Buvo trys ilgi 
stalai užkandžiautojų. Visi 
reiškė pasitenkinimą ir pa
gyrimą lošėjams. Choriečių 
stalui net dovanu suteikė 
sekamai: stipraus gėrime-

iš
22

Seattle, Wash.
Pranešu liūdną žinią 

Seattlės, kad balandžio 
d. mirė “Laisvės” skaityto-

įsiparei- ja ir plačiai Seatties ir Ta-

PHILADELPHIA, PA.

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
ro, Lietuvių Republikonų Name, 2530 N. 4th St.

BALTIMORE, MD. — gegužės 22 d., Lietuvių Salė
je, 851-853 Hollins St. Bus du rodymai: 2-rą valandą ir 
7-tą valandą vakare.

LAWRENCE, MASS. — gegužės 29 d., Maple Park, 
Bus rodomi “Julius Janonis” ir kiti nauji filmai iš 

Lietuvos.
Dar gali rengti bile kolonija Mass valstijoj šiomis 

dienomis: gegužes 27 ir 28, kaip tai Worcester, Gard-
j nėr, Brockton, Norwood arba Cambridge. Lauksim jū- 

' [ su pranešimų. Kuri kolonija pirmiau praneš, t en pir- 
Jauną, patrauklią moteriškę, 18 atvyksime

iki 30 metų amžiaus, išmokysime 

masažavimo. Šaukite CU. 9-4200, 

10 A. M. iki vidurnakčio. (37-39)

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

4.

5.

5 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., geg. (May) 10, 1000

BINGHAMTON, N. Y
Gegužės 2 d. įvyko LDS 

6 kp. susirinkimas. Narių 
atsilankė neblogai, bet ga
lėjo būti ir daugiau. Buvo 
balsavimai Centro Valdy
bos kandidatų. Sekamai ga- 
gavo balsų: Į prezidentą J. 
Gasiūnas —17, viceprez. J. 
Mockaitis —■ 15, į antrą vi
ceprez. J. Žebrys—13, sek
retorių J. Siurba —17, iždi
ninką J. Weiss 17, Dr. kvo
tėją Dr. Repšys 17, Dr. An
ton — 1, į iždo globėjus V. 
Bunkus 
15, W. Malin — 10, Meškė
nas — 11, Matulis — 2.

Nutarta siųsti delegatus 
į seimą, kuris įvyks Phila, 
Pa., liepos 1—2 dienomis. 
Delegatėmis išrinkta: J. K. 
Navalinskienė, Anna Wel
lus, A. Maldaikienė, A. Že
maitienė ir P. Jasilionienė. 
Jos apsiėmė važiuoti savo 
lėšomis, tai didelė pagalba 
kuopai.

17, J. Grybas —

Iš parengimo, įvykusio 
bal. 9 d., kuriame buvo ro
domi paveikslai, nutraukti 
Lietuvoje, raportavo J. K. 
Navalinskienė, kad jis la
bai gerai pavyko. Paveiks
lus rodė Dr. Stanislovaitis 
ir jo žmona, iš Waterbury. 
Matėme, kaip Lietuva atsi- 
steigė, kiek daug gražių 
namų ir kitų pastatų. LDS 
ir LLD kuopos širdingai 
dėkingos Stanislovaičiams 
už atvykimą ir parodymą 
jų pačių nutrauktų paveiks-

Surengimui dirbo J. K. 
Navalinskienė ir Anna Wel- 
lus, o visa eilė draugų ir 
draugių prigelbėjo. Namie 
maisto pagamino ir dova
nojo sekamos vertės: E. 
Čekanauski e n ė — $5, A. 
Žemaitienė — $5, J. K. Na
valinskienė — $3., K. Juo- 
zapaitienė —- $3, M'. Mika
lajūnienė — $3, V. Zmitrai- 
tė-Miller — 2.75, M. Kaz
lauskienė — $2, P. Jasilio- 
nienė — $2, A. Kireilienė— 
$2, U. Šimoliūnienė — 1.50, 
M. Sadauskienė — $1.50, A. 
Dišienė — $1.50. J. K. Vai- 
čikauskai dovanojo gėlių 
vertės $10.

Pinigais dovanojo po $1: 
V. Kapčiauskienė, J. Bag
donienė, H. Blinkevičienė
H. Vėžienė, A. Wellus, E. 
Čereškiene, P. Jasilipnie- 
nė, Mr. Fridge, o Endwell 
Bakery — $2.50.

Visiems aukojusiems di
delis ačiū!

Tikėtų pardavime pasi
darbavo J. K. Navalinskie
nė, A. Žemaitienė, P. Jasi- 
lionienė, N. Sįrolienė, A. 
Wellus, M. Kazlauskienė, 
H. Žukienė ir M. Kulbienė.

Visos draugės dirbo nuo
širdžiai, tai turėjome ir ge
rus rezultatus. Nuo paren
gimo pelno liko $139.44, ku
ris padalintas pusiau LDS 
ir LLD kuopoms.

Rengėjai širdingai dėko
ja visai publikai už atsilan
kymą, taipgi svečiams, at
vykusioms iš 
Utica, Plymouth, 
ir Scranton.

Rochester, 
Pittston

valdyba 
Pirm. A.

LDS 6 kuopos 
1960 metams yra: 
Žemaitienė, finansų sekre
torė —A. Wellus, protokolų 
sekr. — J. K. Navalinskie
nė, iždininkė — P. Jasilio- 
nienė.

Komisijos nares: N. 
Strolienė, M. Kazlauskienė 
ir A. Dišienė.

J. K. Nelesh

lizde-
. i

Philadelphia, Pa.
Jau ir pavasaris atėjo, 

šilta, šviesu ir ramu. Netik 
paukšteliai krauna k 
liūs, bet ir vaikučiai visur' 
bėgioja, juokiasi, krykštau
ja, tai linksma ir gražu.

Lietuviai aldiečiai šį pa
vasarį irgi sujudėjo daug 
smarkiau. Jie užsibrėžė įvy
kinti svarbių sueigų taip 
daug, kaip niekad seniau.

Artimiausias įvykis atsi? 
bus gegužės 21 dieną, kaip 
7:30 vai. vakare. Tai bus 
rodoma krutami paveiks
lai iš Lietuvos. Tarp ke
lių mažesnių, bet įdomių 
veikalėlių (vaizdelių) bus 
labai įdomus filmas apie 
Juliaus Janonio gyvenimą. 
Tai įvyks Lietuvių Republi- 
konu Name, 2530 N. 4th St. 
Šį parengimą turėtų lanky
ti visi kas tik dar kiek ga

Kitas metinis pokylis, tai 
kuo skaitlingiausia kelionė 
į baltimoriečių “Laisvės” 
pikniką birželio 12 dieną. 
Didelis busas išeis i9' valan
dą ryto nuo 4th St. ir Gi
rard Ave., o kaip 9:20 nuo 
2nd ir Morris St. Kelionės 
tikietais reikalinga iš anks
to apsirūpinti. Dėl to verta 
matyti: J. Kazlauską, P. 
Puodį. F. Mulokiūtę, H. Tu- 
reikienę ir kitus Literatū
ros draugijos narius.

•' ■ 1 .“■“u
Šie met Philadelphijoje 

įvyks du svarbūs suvažia
vimai. Tai Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo ir Li
teratūros Draugijos.

Dėl to smarkiai rengia
mės. Liepos 2 dieną įvyks 
didelis ir puikus banketas, 
o nedėlioję, 3-čią liepos — 
puikus koncertas. Visa tai 
bus puikiame Broadwood 
hotelyje, Broad ir Wood St.

Philadelphiečiai džiau
giasi, kad į mūsų “guberni
ją” persikėlė gyventi drg. 
A. Matulis, tai buvęs darbš
tus newjersietis. Jis turi 
daug praktikos veikimę. 
Garsinimų rinkime į pro
gramą žada sukirsti net 
philadelphiečius. Nereikėtų 
mums apsileisti.

Južintiškis

Elizabeth, N. J.
Kokia tai beširdė mote

ris pagimdė vaiką ir jį įme
tė į atliekanų bačką. Atlie- 
kanų surinkėjai pastebėjo 
bačkoje vaiką. Jie pašaukė 
policiją, vaiką nuvežė į li
goninę. Jis buvo vos gyvas, 
bet daktarai atgavo jam 
sveikatą. Nustatė, kad jis 
buvo gimęs prieš 5 valan
das. Apkrikštijo. Atsirado 
geri žmonės, vaiką 
auginti. Augintojų 
neskelbiami.

paėmė 
vardai

Jersey Central geležinke
lių. kompanija atleidžia dar
bininkų iš darbo. Tik vėles
niu laiku atleido 240. Da
bartiniu laiku atsidurti be
darbių eilėse yra blogas rei
kalas. Viskas labai brangų, 
o naują, darbą susirasti ne 
taip lengva.

Santa Monica, Calif. — 
Televizijos artistai Lusille 
Bali ir Dėsi Arnaz gavo 

Burkauskienė buvo perskyras.

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.

2.

James Jackson
Editor

i.

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

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

Subscription to lx* sent to

Name ..

Address

Massachusetts Moterų Sąryšio

SUVAŽIAVIMAS
— ĮVYKS -

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

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

Draugystės ir Klubai, išrinkite kuo daugiausia 
delegatų ir delegaičų.

—Komisija

LIETUVIŲ GYVENIMAS LIETUVOJ 
IR AMERIKOJ

LIETUVA ŠIANDIEN—tai nedidelė knyga puslapiais, bet labai 
didelė ir stipri savo turiniu, nes joje labai teisingai pasako
ma ir daugybe nuotraukų parodoma, kaip atrodo socialistinė 
Lietuva, jos žmones 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 RŪMAI — pirmasis lietuviškas romanas apie širdį. 
449: psl. Kaina $2.00.
ŠLIUPTARNIAI — didžioji Amerikos lietuvių gyvenimo knyga. 
652 psl. Kaina $2.00. \
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — 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, .111.

City and State

LAWRENCE, MASS., FILMAI Iš LIETUVOS

Pietūs — Skanūs Valgiai
bus Rodomi filmai “Julius janonis” ir kiti

Gegužės 29 May, 2 Vai. Dieną
Maple Park, Methuen, Mass.

Paveikslus rodys Jonas Grybas ir iK. Briedis

Širdingai kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjai

susirgus. Pasidavė į ligoni
nę, kur jai padarė operaci
ją. Atrodo, kad viskas ge
rai pavyko. Dabar jau gy
dosi namie 117 Jaques St. 
Linkiu greitai pasveikti.

Ukrinas

Narės

Brockton, Mass.
Užuojauta R. Mizarai

Balandžio 29 d. Lietuvių 
Moterų Apšvietos klubas 
laikė susirinkimą, 
sužinojusios, kad serga 
“Laisvės” redaktorius Ro
jus Mizara, nutarė išreikš
ti jam užuojautą ir linkėji- 
m u s kuogreičiausiai pa
sveikti.

K. čereškiene,
Užrašų sekretorė

Louis Weinstock
General Manager

AM



Bradenton, Fla.

čionai mirė nuoširdi pažan-

Mirė K. Žemaitienė į Pokylis pas Bekampius! 
Geg. 3 d., po ilgos ir sun-! Vasaros sezono atidary-1 
,)s ligos, trumpai pabūvu-1 mo proga rengiamas są-;

!si ligoninėje, mirė K. Že- 
imaitienė. Laisvai palaidota

metu ' vyro giminių '

linčienė). Piktoj
ga sunaikino jos
Mirė tesulaukus
amžiaus. Giliam

v, , • i ucj ui augu suLciKii pasnu-1le paliko savo gvvemmo; . . . vi 1 T - AiP tini patarnavimą. Nemažai dranga Joną, sunu Alfre-i. -u • -f . N, -L • 1 • • buvo geliu vainiku.da, (lukter. Bern.ee .r tns |)UV0'vedusi su gTaikll Į 
anu u>* S. Balovinas, gyveno 860 |

Columbus Ave. Paliko dide-! 
liame nuliūdime savo myli-! 
mą vyrą ir Lietuvoje sesu- Į

1 tę. Argentinoje gyveno josi

' malonios į 
sunkiai iri

mėja.

Reiškiame giliausią užuo-i

minėms ir draugams.
R( p.

negrams teises
Geg. 17 d. New Yorke 

(siuvėjų centre ir prie Lais
vės Stovylos) bus suruoštos 
demonstracijos už lygias 
negrams teises. Demonstra-

tudentai.

Geneva. — Nusiginklavi- 
mo t konferencijoje Vaka-' 
rų delegatai

dt legatai 
tė.

Banketas Povilo
Bėčio pagarbai

Apie ligonis
i kai Lenox 

skrydis, kuris įvyks sekma-! Bus graži dainų progra-jHill ligoninėje dėl plaučių 
dieni, gegužės 29 d., 147 ima, ją pildys Aido choro kraujoplūdžio. Jaučiasi ei-1 
13 St., Avalon, N. J. Iš vi-i kvartetas: N. Ventienė, N. nąs geryn ir gavęs optimis-j 
su apylinkių k v i e č i a m e i Buknienė, K. Rušinskienč i tiška raportą nuo daktaro.! 
draugus ir drauges daly-j ir O. Čepulienė, taipgi Ai-1 Mano sekantį šeštadienį

K. Rušinskienč j tiška raportą nuo daktaro 
_ . ' » sekanti šeštadieni

vauti šiame parengime. Vi-1 do choro solistė Elena Bra- apleisti ligoninę, kuri jam
us užtikriname, kad būsite

j gamtos gražumu, praleisite 
i linksmai laiką ir paremsi- 
i te

žinių. i
Buvo ilgametė “Laisvės”!

ir!

tikslą. Ant

viškų dešrų, vištienos

siems. Gėrimų taip pat

Ll,l) 1 kp. l'er ])astaruo-1 tureli j 
sius 10 metų sunkiai sirg-' anksto, 
dama susirinkimų negalėjo1

darbuotoja darbininkų 
kimo.

tašyti apie jos gyvenimą.

Metropolitan Operos 
dainininkė Sovietų 

Sąjungoje
Geg. 4 d. Maskvą paniekė 

pir- Metropolitan operos' daini- 
iVtll ninkė Roberta Peters. Ji 

atme- ten dainuoja keliose vieto-

zatiskienč. Mok y t o j a ir 
akompanistė — Mildred 
Stensler.

ir 
vi-
ne-

lyvauti visus savo draugus 
ir pažįstamus. Norintieji 

iš

Bekampiai

MASINIS MITINGAS
FORANDO IMLIŲ

LDS 13 kp. išrinko 
tris delegatus

LDS 13 kuopos mėnesinis

Worcesterio choras 
bus Brooklyne

Gegužės 22 d. Brooklyne

Liet. Kult.

žai nariu dalvvavo, v v

Grįžęs namo jis dar tu
rėsiąs būti lovoje bent porą 

Geras maistas ir smagūs į ar trejetą savaičių, 
įsigėrimai. i jo Rojus nupuolė

Šiame bankete tikimės I svarlL J° dieta y 
turėti ir svečiu iš tolimų 
vietų, taipgi iš visos plačios

| rinkimai. Negerai, kad
; dauguma narių nepaiso su-| 

Svorv-1 si rinkimu.
• _ . - ... raportų

Sekretorius

gražiai

vauti, nes buvo Centro Vai-1 St. Šimkaus ' I
parašytą

noma, Wor-

< daino-
St. šim-

yra labai žavingos muzikos.

apylinkės. Jau gavom žinią, 
kad atvyksta net iš Bostono 
apylinkės keletas. Taigi, šis 
banketas bus vienas iš di
džiųjų ir smagiųjų.

Todėl Brooklyn© ALDLD 
| narius meldžiam būti pasi
ruošusiais svečiams suteik
ti nakvynes, nes ant ryto
jaus Wocesterio Aido cho- 

■ ras vaidins operetę “Išei-
Geg. 18 d. vakare, Madi-lvį”. Aišku, visi svečiai no

sim Square Garden įvyks rėš pamatyti ir Aido choro 
masinis mitingas, kad pa- vaidinimą ir žavingą daina- 
remti Forando bilių, kuris 
dabar Kongrese svarsto
mas. Mitingą šaukia unijos. Į

į dieną ir duodamos pilės. ! si nariai gerai mokasi ša
šu s pen du o tų 

kuo-laikraščius išsikarpo into- nesiranda. Finansiniai 
resingus dalykus ir ruošia
si darbui. Kai]) greit jis

pa gerai stovi.
Ligonių lankytojai

gales dirbti, tenka palaukti ; ne<e, kad Janušienė • tebe-
• . • ▼ v I nr urvo 4- /J n m n n 1 1 rrn n i i i

ir dainuo O n a

vima.c

,T.X. . . .. : Banketas atsibus Kultu-mas. MUingą saukia unijos. rjniame Centre> 102.02 Li.
Forando bilius, jeigu bu-1 jjei’ty Avė. ir kampas 102nd 

tų priimtas, suteiktų senoigį Ozone Park N. Y 
amžiaus žmonėms veltui i

II Apskrities Komitetas

3 aktt-) opereteĮ L > 1 J 1 B L. # Parašė Stasys Šimkus

Suvaidins Worcesterio Aido Choras, vadovaujamas Jono Dirvelių

Sekmadienį, Gegužės 22 May. Pradžia 3 vai |>|>.

Aido Choras, kuris suvaidins ope retę, vadovaujant Jonui Dirveliui.'

Jonas Dirvelis
Choro dirigentas

Ona Dirveliene
Ievutės rolėje

Jonas Sabaliauskas 
Jono rolėje

Schivaben Hall, 474 Knickerbocker Av., Brooklyn, N.Y.
Kviečiame vietos ir apylinkės meno mėgėjus atsilankyti ir pamatyti vaidinant operetę “Išeivį,” 
n'es tai labai įspūdingas veikalas. Nepraleiskite progos, nes negreit kitos tokios susilauksite.

’! Atsibus Schwaben Hali, 
serga, bet daugiau ligonių |474 Knickerbocker Ave., 

I nesiranda. _ . 'Brooklyn, N. Y. Įėjimas
Plačiai kalbėta apie su-^1.50. Pradžia 3 vai. po pie- 

| ruošimą pikniko drauge su 1 
kad m ūsų jkita kuopa. Cl. Briedis ap-į
Y'wao P:m--S;ėmė paieškoti piknikui Į Kviečiame Didžiojo New-

Pr. B

bendradarbis Juozas Bim

jai nuo
madienį pašaukėme ir pasi-imuose daugiausia balsų ga- 
teiravome, kaip dabar sujo'vo dabartiniai 
sveikata dalykai stovi.

Centro Valdybos

viršininkai.

visuomenę 
lankyti.v

atsi-

Išrinkti trys delegatai 
! LDS 14-tam Seimui, kuris 
įvyks liepos 1 ir 2 dieno- 

Manoma, kad ope-’mis. Philadelphia, Pa. Sma- 
us pavykusi, bet gu buvo girdėti, kad 3-čioii 

po $10 ] a- 
Girdi, panaši opera-n arnos kiekvienam del -ga-! 

'. Tai žymiai pagelbsti į 
buvo tai]) skausminga. Vis pasiųsti didesnį skaičių de-! Ozone Park, vietos Moterų 

I Klubo narės ir jų šeimos 
Anskri-1 artimieji yra prašomi atei- 

metinj pikniką iti kai]) 7 vai. v., kur ture- J I • ...i__

tas iš ligonines ir 
namie.

Motery Klubo nariu 
atidai

skundžiasi dideliais skaus- apskritis skiria 
mais.
cija prieš keletą metų ne- tui.

sveiksta. Kai]) žinia, Juo 
zas su šeima gyvena Haw 
thorne, N. J.

Masinis mitingas už

Trečiadienio vakarą, ge- 
įžės 11 d., Kultūriniame

h! Prisiminta, kad 
tis ruošia i

i birželio 19 d., Great Necke. !sim vakariene. Kelios klu-
i po 

galės nu-' pyragą ir bus paruošta ki- 
; tų užkandžių. Tai bus pas-

'Atrodo, turėsime busą, ku-lbietės pažadėjo iškepti 
ris piknikierius r

misfflnklavima
Gegužės 19 d., Madison 

Square Garden, New Yor
ke, įvyks, didžiulis masinis 
mitingas. PrasjcĮčs 7:45 vai.

Sekamas kuopos susirin
kimas i vyks birželio pirmą 
trečiadienį. Nariai turėti] 

įisitėmvti ir susirinkime da- 
' lyvauti.

Narys

kritinis sezono susirinki
mas. Kai]) žinom, per vasa
rą susirinkimų nelaikom, 
tai reikės aptarti kelis da
lykus, liečiančius mūs klu 
bą. Valdyba

vakare.
Jame bus pasisakyta už 

nusiginklavimą, atomin i ų
AIDO CH. EKSKURSIJA 

J BALTIMORE, MD.
ŽIURKĖS DIDELĖS, 

KAIP KATĖS
bombų kontrolę, pasekmių- Birželio 12 d. Aido cho- 

igą viršūnių konferenciją 1 ras važiuoja į baltimorie-
! Paryžiuje.,

Kalbūs Eleonora Roose- 
Ivcltienė, Michigan valstijos 
I gubernatorius G. M. Wil
liams, automobilių darbi- 
I ninku unijos prez. W. Reu- 
| ther, Dr. Harold Taylor ir

Muzikalėje programoje 
i dalyvaus žymūs artistai: 
! Harry Belafonte, Mike 
Nichols, Elaine May, Orson 
Bean ir Tom Poston.

Mitingo ruošėjai tik:si 
sutraukti apie 17,000 žmo
niu. Kviečia visus dalyvau
ti. Kviečia prisidėti prie šio 
svarbaus darbo.

Veteranų protestas 
Ispanijos valdžiai

Abraomo Lincoln Briga
dos veteranai pasiuntė pro
testą Ispanijos ambasado-' 
riui Jose M. Areilzai prieš | 
brutališkumą Ispanijos ka
lėjimuose, kur politiniai ka
liniai buvo priversti skelb
ti bado streiką.

LAIMĖJO STREIKĄ
238 dienas išstreikavę, 

Fhelps-Dądge kompanijos 
darbininkai, Laurel Hill, 
N. Y., laimėjo streiką. Pa
sirašytas kontraktas tre
jiems metams. Pakeliamos 
algos po 34 centus į valan
dą ir kitoki pagerinimai 
suteikiama.

Susirinkimas
LLI) 1 kuopos susirinki

mas įvyks gegužės 13-tą d., 
7:30 v. v., 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Parke. Turim 
keletą labai svarbių klausi
mų. Būkime visi ir skirtu 
laiku. Valdyba

Gcgužės 5 d. The Long 
Island Press rašo: “Rats as

gių gegužinę-pikniką. Jei 
randasi norinčių turėti 
linksma su aidiečiais eks
kursiją, meldžiam tuojau 
užsisakyti vieta buse. šau
kit: MI 7-5958 pas Cl. Brea- 
dy. Aidietis.

Paieškojimas
Petronėlė Lepočka ieškau mano 

velionio vyro brolio. Mano vyro 
vardas buvo Nikodemas Lepeėka, o 
brolis Aleksandras Lepeėka. Gal

Bigas Cats Roam in Ridge
wood”. Dienraštis rašo, kad 
didelės žiurkes užpuolė Rid
gewood miesto dalį. Srityje 
Cypress Ave. ir Hancock 
St. jos laksto gatvėmis. 
Laikraščiui raportavo šva
ros viršininkas O. O’Hara.

Jis pataria visiems gy
ventojams gerai uždengti 

|atliekami dėžes ir pagelbėti 
išvarini užlaikvti gatves —
, npniūtvti kas apie jj žinote, arba pats brolis i ", J 

’ai atsiliepia, už ką būsiu dėkinga. I maisto. 
Petronėlė Lepeėka, 72 Steamboat l 

Rd , Great Neck, N. Y. (38-34) i

PRANEŠIMAI j
PHILADELPHIA, PA.

I

LLD 10 kuopos susirinkimas j vyks ) 
gegužės (May) 13 d., svetainėje' 
1150 N. 4th St., 7:30 vai. vakare. 
Turėsime daugel; svarbių reikalų i 
nutart ir išrinkti delegatus LLD su i 
vaižavimui, kuris jvyks liepos mėn. 1 
pradžioje Philadelphijoje. Taigi. į 
draugai ir draugės, atvykite j šj j 
taip svarbų susirinkimą.

Kuopos valdyba (37-38) j

WORCESTER, MASS.

LDS 57 kuopos svarbus mėnesi- j 
nis susirinkimas jvyks gegužės 12 i 
d., 7:30 vai. vakare, 29 Endicott ■ 
St. Šiame susirinkime bus atlik- ' 
tas Centro Valdybos rinkimų bal- 
savimas. Stenkitės visi nariai da
lyvauti balsavime. Be to, iš mūsų j 
kuopos yra kandidatas j Centro 
Valdybą.

LDS kp. koresp. (37-38)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuoops susirinkimas i 

jvyks gegužės 9 d., 7.30 vai. vak. 
Kviečiame narius dalyvauti šiame 
nepaprastame susirinkime, turėsime 
daug reikalų aptarti, ir prisiruošti 
prie vasarinių parengimų. J. Jas- 
kevičius, Org. (36-37)

OZONE PARK, N. Y.
LLD. 185 kuopos susirinkimas 

jvyks trečiadienį, gegužės (May) 
11 d., “Laisvės" salėj, 102-02 Liber
ty Avė., 7:30 vai. vakare.

Būtinai dalyvaukime. Bus rinki
mai delegatų j LLD seimą.

Valdyba (36-37)

jokio atliekamo

Columbia, S. C. — Neg
rai studentai pikietavo val
stijos kapitolį, protestuo
dami prieš diskriminacijas.

Help Wanted—Female

M ERG INOS -M () TER Y S

Bus vietų dirbti naujame fabrike, 
su gerom sąlygom. Pradžiai $1.64 
j valandą. Aplikantės turi būti pa
siruošusios dirbti bot 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 20«, Fair
lawn, N. J. (36-38)

i:MATTHEWA.;| 
:: BUYUS ii 
:: (buyauskas) ::
:: LAIDOTUVIŲ ”
:• DIREKTORIUS !!.. ’ J
:: < •
*■ «*
;; Newark 5, N. J. G
;• MArket 2-5172

:: 426 Lafayette St. •

6 p.—Laisve (Liberty)— An trad., geg. (May) 10, 1960

Bern.ee



