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PRASIDĖJO VADŲ KMFERENCUI; TSRS IŠŠOVĖ TAIKOS RAKETĄ|w

KRISLAI
— Rašo A. Bimba —

Kibirkštis.
Viskas pasikeitė.
Nėra apsigynimo.

Mums puiki proga.
Mūsų veiklusis Aidas.

Jau seniai pasaulis 
taip sujaudintas ir i 
tas. Pasirodo, kad ta;

Iš viršūnių konferencijos TS korespondentamsI TSRS penkių tonų satelitas
’arvžius. — Tarybų Są- tariniai patarėjai. Tarpo • A u ir a m t t — i ' Maskva. — Gegužės lo bus gerai matomas. Jis kt

ir diplomatams JAV lėktuvą J
parke,1 nu raketos paleidimu jį nu-1 “oro laivą,” pritaikintą 

! žmogaus iššovimui. TSRS 
mokslininkai sako, kad šis

kas pasiekimas pri-

— Gegužės 15 bus gerai matomas. Jis ke- 
ieną Tarybų Sąjungos lionę aplink Žemę atliks 

mokslininkai iššovė Į erd- per 91 minutę.
TSRS mokslininkai pa

davė nurodymus priėmimui 
r.uo oro laivo radijo signa
lų. Jucs girdėjo Jungtinė
se Valstijose Smithsonian 
Astrophysical observatori
jos įrengimais, Cambridge, 
Mass., ir kitur. Sekamą 

Laive yra , dieną po iššovimo oro lai- 
”• vas buvo matomas New 

5,500 sva-i Yorke, Buffalo, Augusta ir 
davė rų patalpa žmogui keliauti kitų miestų gyventojams.

i ir gyventi. JAV mokslininkai pa-
Šis oro laivas skraidys siuntė pasveikinimą Tary- 

aplink Žemę apie 230 my-jbų Sąjungos mokslininkams 
liu aukštyje ir nuo Žemės 'su nauju dideliu pasiekimu.

Paryžius. — tarybų Są- tariniai patarėjai.
jungos, Anglijos ir Jungti- TSRS delegacijos randasi i 

j nių Valstijų vadai jau at 
j vyko. F 
|sybė atitinkamai juos pasi-j F 
i tiko. Chruščiovas, Macmil-’cija 
lanas ir

j. . sd. sakė trumpas kalbas iš-■ po JAV ir TSRS politikos. Jo liemuo ir sparnai tvai 
15 4S( in’i reikšdami viltį, kad viršū-1 Amerikietis korespond e n -. koje, išskaitant šrapneli' 

'rių konferencija
I naus taikingam žmonių su- 
j gyvenimui.

Chruščiovas, pirm atsida-
i rymo viršūnių konferenci- nyba ir ateityje siu 
įjos, turėjo pasitarimus su šninavimui lėktuvus
■ Prancūzijos prezidentu De:TSRS teritorijų, ir < 
j Gaulle ir Anglijos premje-? čiovo griežto r ’1 
• ru Macmillanu.
i Kartu su viršūnių vadais’ gos pasitrauktų
1 atvyko jų politiniai ir mili-inio Berlyno.

j ir jos gynybos ministras 
Francūzijos vyriau-j maršalas Malinovskis. Maskva.

Pirm viršūnių konferen-, Maskvoje, 
atsidarė buvo jaučia-

Eisenhoweris pa- i mas didelis įtempimas tar-
trurppas kalbas iš-; pe JAV i *1”‘1

nepa-

tis. nuo Kurios užsidegė visa 
nerami atmosfera.

Iš karto prezidentas Kisen- 
howeris buvo teisinamas ir gi
namas. Girdi, m* jo direkty-

pasitar- i tas James Reston rašo, 
tai pasekme prezidento 

' senhowerio “klaidos,” 
' ris pareiškė, kad JAV

T a r y bu S ą j u n g a ’ m u š ė. 
išstatė parodai Jungtinių: Tarybų Sąjungos gyny-

i Valstijų lėktuvo liekanas, bos įrengimai — radarai jį
f-j pastebėjo, kai tik jis iš Af- i valo sutvirtinti 

koje, išskaitant šrapneliui Į ganistano pusės perskrido I 
i padarytas, skyles. “Lėktų-'TSRS sieną ir skrido link | 
vas neturi valstybinių ženk-• Stalinbado, Taškento, Kzyl-

ku- lų” — ra«o korespondentas | Orda, Magnitogorsko ii 
gy- Max Frankel. Kartu paro- • Sverdlovsko. Tuojau ;

tūkstančiu svaru, t t

tas. Manyta, kari n 
prezidento su tokiais

šuniu konferencijoje.

mė atsakomybę už viską. Jis 
pasakė, kad nuo pirmos die
nos, kai jis atsisėdo į prezi
dento sostą Washingtone, jis

šią šnipi.jadą. panaudoti visus I 
valdžios resursus išplėtimui 
šnipu tinklo po visą pasaulį.
Ir per visus jo prezidentavi- 

>. mo aštuonerius metus šnipinė- ; 
('jimas buvo vedamas niekados; 
' pirmiau negirdėtu ryžtu. .

Prezidentas taipgi nepaža
dėjo tą veiklą nutraukti.

Abejojama, ar bebus gali
ma jam vizituoti Tarybų Są
jungą. Gal jis pats nebedrįs, 
o gal Tarybų Sąjunga jo ne
bepriims. Gal ir tai jau bus ■

skaitysite.

rengimas, apsiginklavimas 
j adata su nuodais ir jo pa

reikalavimo, , ties pasirašytas prisipažini- 
■kad Vakarų mil i tarines jo-i mas.

-; Sverdlovsko. Tuojau a p i e Į 3,250 svarų įvairių moksli
ausi-i tai buvo pranešta Į Maskvą, nių įrengimų ir i

: užsienio ambasadų nariai: 
ii specialistai, ju j t 

JAV 
TSRS

j Patsai Chruščiovas 
įsakymą jį nušauti.

Išstatyta parodai 7,500 
tarybinių rublių, pinigai ki- 

; tu šalių rasti pas Powers, 
I lakūno Social Security kor- 

_. su No. 230-30-0321 ir po- 
oficieriai. I pieriaus. lakštas su JAV 

premjeras vėliava, ant kurio rusų ir
Snipavimas is oro 

veda orie karo"Ir Kuboje nušovė J® |^*kou

Valstijų lėktuvą ir atsakinėjo į i«>- 
& respondentų klausimus.

TTV . lv. . Lėktuvas labai gerai me- 
Lz jjusvalandzm pasirodė : chaniškais prietaisais 

_ , l." i įrengtas paveikslų trauki-Matomai, 1 v,,,,; . i.,; iio
lakūno Ed. Jis turėjo pervežti 

metų amžiaus, ir elementus į Floridą, 
ant vieškelio apie įtik lėktuvas, nusileido, 
nuo Havanos.
vyria u s y b ė

: Chruškiovas. Jis per valau-į dar trylikoje kitu kalbų yra

Havana. — Kubos kariai do i krūmus.
jūrininkai nušovė Jung-,

tinių Valstijų lėktuvą. Lėk- , ir JAV civilinis lėktvas, ku 
tuvas atskrido iš Floridos, i ris ir nusileido. ---- i
vairuojamas 
Duke, 42

' nusileido
15 mylių

Kubos
anksto apie tai buvo suži-'Į
nojus. Ji ten paslėpė būrį:
karių ir iš Mariel karo jū
rinės akademijos studentų.

Netrukus atvyko
mobilis ir
žmones,

ii'
I įrengtas paveikslų trauki- 

pnmi ir signalizacijai. Jis 
| skrido 65,000 pėdų aukšty- 

*yl!ije, kada TSRS kariai vietai, _______________________
Kubos kariai ir studentai i

atspausdinta:
“Aš esu amerikietis 

nemoku jūsų kalbos, i 
reikalinga maistas, 
glauda ir pagalba. Aš nieko 
blogo jums nepadarysiu... 
Jeigu jus man pagelbėsite, 
už tai jums užmokėsiu”.

i. — Gorkio par-'jo prisidėjo ir prezidentas 
išstatyta parodai ■ Eisenhoweris, tvirti n d a-s iri

Man ! kur
I nušauto JAV lėktuvo liku- mas, kad būk tie šnipavi-;
čiai, TSRS p r e m j e r a s mai atliekami tik todėl, kad 
Chruščiovas turėjo ilgą pa-,Tarybų Sąjunga neatiden- 
sikalbėjimą su apie 200 ko- gia savo slaptybių... Jie tu- 
respondentų. Jis, atsakyda- ri atsiminti, kad Tarybų 
mas į klausimus, tarpe kit-' Sąjunga tvarkosi ne pagal

JAV įstatymus.
“Mes norime gerų santy

kių su Jungtinėmis Valsti
jomis ir laikui bėgant juos 
turėsime... Bet tie, kurie 

nubaudus šnipų viršininką j atlieka siuos agresyvius 
Alleną Dullesą.l 'žingsnius prieš Tarybų Są- ,

“Dar daugiau, JAV Vals-C’ngą privalo rimtai pagal- 
tvbes sekretorius Herteris Ivo^' aPle. pase_<mes^.. Ta- 
be jokios, gėdos pateisino ta į‘Wi Sąjunga nėra Guate- 
agresija ir dar sakė, kad Imala-. tal'lme ramint°- 
toks Apavimas bus tęsia-V Prles ban(ttus.--- Ka® noJ 
mas ir ateityje. Vėliau prie Į ,tal. ?ah ?S1 lk>ntl 18 
__________ __________ _ to, kaip musų raketa nu-

I kirto lėktuvą...
“Herterio pareiškimas 

grasina taikai. Toki pareiš
kimą galima daryti tik ta
da, kada tarpe valstybių 
jau eina karas... mes gi ne
same karo 
Amerika, 
veiksmas 
reiškimas

“Jeigu 
jos neturėjo tikrojo

ko sakė:
“šnipiško lėktuvo skridi

mas virš TSRS teritorijų 
buvo atliktas su JAV val
džios žinia... Kitaip ji būtų

Pietines Korėjos liaudis 
kovoja prieš apgavyste

1S| įšoko i lėktuvą ir pradėjo 
'kilti. Kariai iš šautuvų ir 
i kulkosvaidžių paleido ugnį, 
i Keturios kulkos pervėrė la
kūną Edvardą Duke ir lok

auto- tuvas nukrito.
atvežė keturis' Lakūnas Duke kariavo 

jų tarpe du buvu-, Korėjoje, o vėliau buvo per
sius žymius Batistos kari-' sisamdęs Indonezijos prie- 

ir tarnavo sukilė- 
J. Rodriguez, vieno kapito-i liams. Jis priklausė prie 
no dukrą ir buvusį prie Ba- i taip vadinamos: “Antiko- 
tistos unijų vadą. Jie sulin- Į munistinės krusados”.

šio lėktuvo įsiveržimas į 
svetimas erdves parodo ir tai, 
jog jokiam kraštui pilnas ir 
garantuotas apsigynimas ne
beįmanomas. Tiesa, Chruščio
vas sako, kad lėktuvas buvo ninkus: J. M. Mirandą, A. šams 
pastebėtas tuoj, kai tik per
lėkė tarybinę sieną. Galima 
buvę ji tuojau nukirsti, bet 
apgalvotai buvo jam leista 

per 1,-
400 mylių.

Bet daleiskime, kad 
vienu kartu paleistų 
arba visą tūkstanti lėktuvų su • 
atominėmis bombomis. Kele
tui jų pavyktų pralįsti ugnies i 
sieną. Baisu ir pamislyti,
kiek jie galėtų i
kraštui žalos pridaryti'

šimtą,
A. Gromyko apie I A. Slevenstmas prieš 

šnipy veiklą
Maskva. — Andrius

myko, TSRS užsienio

įšnipavimą lėktuvais
Iro-' Chicago. — Adlai Steven- 
mi- senas, du kartus buvęs De- 

užpultam nistras, atsakydamas į JAV mokratų partijos kandida- [

Seulas. — Koresponden
tas R. Trumbull daro išva
dą, kad Pietinėje Korėjoje 
jau pasireiškė turčiams pa
vojingesnis veikimas, negu 

' buvo studentų demonstra- 
Įcjjos. Dabar išstojo darbo 
i žmonės, kovon prieš apga- 
ivystę ir biaurų išnaudoji- 
l m a.

Laikinoji valdžia ir prie 
I Rhee diktatūros išrinktas 
seimas ruošia naują konsti-

tinese ant pečių perneša Po 
200 svarų prekių. Ameriko
je tokių sunkumų pergabe
nimui vartojami vežimėliai, 
o Pietinėje Korėjoje tą pre
kių perkėlimą atlieka žmo
nes., kurie čionai vadinami 
“porteriais”.

Vėliausios žinios
Washingtonas.—Preziden- kad jeigu jos ateityje 

tuciją kuri būtų tik turčių tas Eisenhoweris išvykda- savo teritoriją naudoti 
puvimui prieš TSRS, 
prieš jas bus imtasi 
tinkamų žingsnių.

naudai. Šalyje laiko karo mas į viršūnių konferenciją
| stovį ir mano, kad studen- patvarkė: sustoti kalbėti 
tai, darbininkai, žemdirbiai apie JAV nušautą lėktuvą.
ir žvejai apsiramins ir nau
jo seimo rinkimai bus pra-

leis 
šni- 
tai 

ati-

Šis atsitikimas parodo 
tai, kad žmonija nebeturi 
ternatyvo, nebeturi ] 
mo: ji turi trumpiausiu laiku' “ 
nusiginkluoti, arba susilauks ; 
sunaikinimo.

Dar ryškesnis ir aiškesnis 
pasidaro Tarbų Sąjungos pa
siūlymas už pilną ir visuoti
nį nusigmklavimą.

Ir mažiausia kibirkštis gali 
uždegti pasaulį atominiu ka
ru.

šiandien jie pasiuntė šnipi
nėjimo lėktuvą. Kur garan
tija, kad tie patys žmonės 
rytoj ne pasiųs lėktuvo su ato
mine bomba?

(Valstybės sekre t, o r i a u s, tas į prezidentus, pareiškė, |
ir! Herterio pareiškimą, būk kad Jungtinės Valstijos da- i yeSti turčių naudai. 

al-’visos šalys užsiima šnipavi- ro klaidą šnipaudamos Ta-|
pasirinki-Į mu pareiškė:

Herteris tuo reikalu lin
ki tų šalių vartoja

Washingtono saiką, o tai 
yra jo didelė klaida”.

Gromyko sakė, kad TSRS 
lėktuvai niekados nelakstė 
virš Jungtinių Valstijų šni- 
pavimo sumetimais. Tą pa
tvirtino ir JAV karinio or- 
laivyno komanda gegužės 
11 dieną pareikšdama: “No 
Red Planes Seen Over U.S.”

rybų Sąjungoje lėktuvų pa
galba.

Jis sakė: “Nėra jokio rei
kalo mūsų šnipams rinkti 
tas informacijas, del mūsų 
saugumo”.

Jis sakė, kad Eisenhowe- 
rio vyriausybė turėtų dau
giau rūpintis pasaulinės 
taikos reikalais, vietoje “to
kio šalies apsaugojimo”.

San Francisco, Calif. —
'Virš 400 policininkų žiau-

Korėjos darbo liaudis tą>riai puolė ir mušė studen- 
| permato ir nesiduoda būtinus. Studentai reikalavo su
augau ta. Nepaisant karo 
stovio, draudimo mitingų 
ir demonstracijų gatvėmis, 
tai vienur, tai kitur darbo 
žmonės šimtais pasirodo 
gatvėse, susirenka prie fab
rikų ir reikalauja konfis
kuoti turtus.

Seulo gatvėse pasirodė

laikyti Antiamerikinio ko
miteto veiklą. Policija su
žeidė virš 20 studentu ir 52 
areštavo.

Washingtonas. — Norve
gija užprotestavo prieš 
JAV dėl naudojimo 
ritorijos šnipavimui

Re- 
tei-

mūsų gy-

Skaitai žmogus ir nenori ti
kėti: nejaugi tiesa?

‘ Bet žinia iš Washington© ir 
ja negalima netikėti. Prane
šimas sako, kad mūsų vy
riausybė uždraudė
dytojams dalyvauti tarptauti-

G niame sąskrydyje 
T'vaikų paralyžiumi.

Ogi tik todėl, kad toje kon
ferencijoje dalyvaus gydyto
jai iš Kinijos ir Rytinės Vo
kietijos.

(Tąsa 6-tam pusi.) I ją.

kovai su
Kodėl?

ŠNIPAI IR JŲ 
TEISMAI

Washingtonas. — 
miantis tarptautinėmis
sėmis, tai kiekviena šalis 
gali teisti kitos šalies šnipą 
pagal savo įstatymus. To
dėl ir F. G. Powers likimas 
yra TSRS rankose.

Maskva. — TSRS įsteigė 
raketinių ginklų ministeri-

virš šimtas prekių nešioto- šalyse.
ju šaukdami: “Atimti nuo --------
kapitalistų ir ponų turtus!”| Maskva. — TSRS 
Tuojau prie jų prisidėjo 
apie 600 žmonių ir prasidė-

JAV MENININKAI IR 
TARYBINIAI VEIKĖJAI
Brokline, Mass. — Ame- _ 

rican Academy or Arts & jo demonstracija. Prieš 
Sciences nutarė į savo na- juos išstojo kareiviai su 

skaičių įtraukti tris šautuvais apmautais durtu- 
I vais ir metė kelias gazų 
bombas.

Panašių įvykių kartojasi 
kiekviename didesni ame 
mieste ir tirščiau apgyven
tame žmonių centre. Prekių 
nešiotojai, tai sunkaus dar
bo žmonės. Jų pilna Pietinė 
Korėja. Jie specialiose pin-

rių
TSRS mokslininkus, vieną 
inžinierių ir baleriną Gali
ną. Ulanovą.« Jie įtraukė 116 
amerikiečių ir 37 užsienie
čius.

Paryžius. — Automobilio 
nelaimėje' užsimušė musul- 
manų vadas Aly Khap.

jos te- 
kitose

aviaci
jos. maršalas K. A. Veršini- 
nas ir mokslininkas V. A. 
Riažanovas atsisakė vykti 
svečiuosna i JAV. c

Havana. — Kuba ir JAV 
apsikeitė protestais. Kuba 
sako, kad JAV submarinas 
buvo Kubos vandenyse, o 
JAV tą ginčija.

Maskva. — TSRS pasiun
tė persergėjimus Pakista
ni, Norvegijai ir Turkijai,

p a dėtyje su 
s agresyvis 

ir Herterio pa
yra begėdystė...

Jungtinės Valsti- 
_____ ' j » karo

I patyrimo savo teritorijoje, 
— toliau sakė Chruščiovas, 

_ — nepatyrė užpuolimų iš
Paryžius. —- F ran c u z a i ’ oro> įr jeigu jos nori pradė- 

baubė ir švilpė,, kada atvy- taj mes būsime pri-
ko Vakarų Vokietijos kanc- versti šauti raketomis, ku-

1 rios sprogs agresorių teri
torijoje pačiose pirmose 
karo minutėse...”

Toliau Chruščiovas sakė, 
nepaisant,' kaip pakenkė 
taikos reikalams JAV šni- 
pavimas lėktuvais, kiek su- 

TT T . - j darė tas visiems nesmagu-Havana. — Liepos mene-! , \ m. TZ k • • i t u 'mo, bet Taryou Sąjungasi Kuboje ;vyks Lotynų: ’ ; ta nadfti
Amerikos jaunimo kongre- ... Y, " , J '
sas. Numatoma, kad daly- .... santvkius su 
vaus apie 1,500 jaunuoliu. T .. . •L J___ 1 j Jungtinėmis Valstijomis,

Maskva. — Nuodai, ku-pe^u jQS noiės.
rie buvo įteikti JAV laku-: 
nui Francis Powers nusižu
dymui yra labai stiprūs. Po 
to, kaip jų buvo įleista šu
niui, už 30 sekundžių šuo 
padvėsė.

Tokio. — Japonijos žmo
nės masiniai demonstruoja 
ir reikalauja prašalinti iš 
jos teritorijos “U-2” 
lėktuvus.

leris Adenaueris.

Maskva. - •- TSRS atmetė 
JAV notą, kurioje buvo aiš
kinama, kad lėktuvo skridi
mas virš TSRRS teritorijų 
dar “nebuvo agresija..”

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris, pirm 
išvykimo į viršūnių konfe* 
renciją, sakė, kad jis birže
lio mėnesį vyks į TSRS.

/
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MAŽAI TEPASTEBĖTAI organizuojasi toks 
lingas bendras frontas, kokio Amerika veikiausia 
nebuvo mačiusi. Tai turėtų pradžiuginti kiekvieną 
šiek tiek senstelėjusį amerikieti.

Tai bendras frontas už Į Atstovų butą įneštą 
rando bilių dėl aprūpinimo į pensijas išėjusių žmonių i 
medicininiu aptarnavimu. Tai toks degantis, toks svar- i 
bus reikalas, jog jį turėtų nuoširdžiausiai ir energin- ■ 
giausiai paremti kiekvienas jaunas ir senas amerikietis. 
Iš tos pensijos, kurią mes gauname, sulaukę 65 metų 
amžiaus, negalima žmogui apsirūpinti nė šiai}) žmoniš
ku pragyvenimu. Daugybė pensininkų neturi kiek di
desnių santaupų. Kiek ilgesnis susirgimas, ypač pateki
mas į ligoninę, pastato žmogų prie pražūties kranto.

Tai nepateisinama tokioje turtingoje šalyje. Tai 
netoleruojama šalyje, kurios galimybės aprūpinti kiek- 
vieną amerikietį visapusiška sveikatos apsauga yra ne
išmatuojamos.

Tai visa, atrodo, pradeda suprasti ir plačiosios 
žmonių masės, štai kodėl šiandien taip spontaniškai au
ga visoje šalyje jėgos už spaudimą mūsų Kongrese, kad 
jis dar šioje sesijoje priimtų įstatymą už įvedimą prie 
Social Security senesniems žmonėms medicininio aptar
navimo. Kaip tik toki aptarnavima nusako Forand bi
lius (H. R. 1700).

dar 
jau

AMERIKOS 
KOMUNISTAI APIE 
ĮVYKĮ SU LĖKTUVU

Amerikos Komunistų 
Partijos nacionalinio sekre
toriato vardu Gus Hali pa
darė pareiškimą ryšium su 
pašovimu Tarybų Sąjungo
je amerikinio šnipiško lėk
tuvo. Komunistai pastebi, 
kad “amerikinio šnipiško 
lėktuvo pasirodymas Tary
bų Sąjungos viduje iššaukė 
visur didelį nusistebėjimą 
ir pasipiktinimą.” Toks žy
gis viršūnių konferencijos 
išvakarėse yra didžiai pro
vokacinis.

Pareiškime sakoma:

TYLĖTI AR KALBĖTI 
APIE NUOSMUKĮ?

Kanadiškėje Jono Karde
lio “Nepriklausomoje Lie
tuvoje” Al. Gimantas skun
džiasi, kad tiek Amerikos 
pažangiųjų lietuvių, tiek 
Tarybų Lietuvos spauda 
pasinaudojanti pab ė g ė 1 i ų 
raštais apie jų nuosmukį.

mas, kuriam atstovauja American Federation of Labor- 
CIO. Už bilių pasisakė visos liaudiškos organizacijos. 
Įdomu ir džiugu tas, jog netgi didelė komercinės spau
dos dalis remia Forando biliu. Na, kad ir toks stambus k z
dienraštis kaip “N. Y. Times” užgyrė bilių. Netenka nė 
sakyti, jog bilių energingiausiai remia pažangusis, liau
dies judėjimas, ypač jau seniai už tokią senesniems 
žmonėms sveikatos ,apdratidą veda kovą Amerikos Ko
munistų partija.

Kaip tik tos pačios bendros jėgos vienu balsu atme
ta Respublikonų partijos vadovybės ir prezidento Ei- 
senhowerio Kongresui peršamą tuo pačiu reikalu planą. 
Tai planas, kuriuo vyriausybė nori, pasak Dr. George 
Baehr, Didžiojo New Yorko Sveikatos Apdraudos Plano 

Tai apga vingus 
planas. Tapęs Įstatymu prezidento Eisenhowerio pla
nas padėtų tiktai tiems, kurie ir patys pajėgia savo 
sveikatos reikalais apsirūpinti. Jis nė per nago juody- 

? tik iš senatvės į 
kuo labiausiai reikalinga iš

direktoriaus, apdumti žmonėms akis.

“šis provokacinis aktas, pil
nas karo uždegimo pavojaus, 
negalimas laikyti tik atskiru, 
tik atsitiktinu reiškiniu. Tai 

: yra dalis plano užnuodyti at
mosferą išvakarėse viršūnių 
konferencijos — plano, kurio' 
tebesilaiko šaltojo karo linijos 

. palaikytojai. Į tą planą Įeina 
kiršinančios prakalbos sekre
toriaus Herterio, sekretoriaus 
pavaduotojo Dulleso ir vice 
prezidento Niksono Berlyno 
klausimais. Tai taip pat tai 
pačiai k ate gori.) a i priklauso
neseniai Amerikos Darbo Fe- 
deracijos-ClO 
Meany pravesta 
nukreipta prieš 
ferenciją.’’

Kom unistai 
sušilę tebesidarbuoja 
ventyvio karo
Jie turi pasekėjų Valsty-j 
bes departmente, Pentago
ne (karinių jėgų centre) 
ir šnipų agentūroje, kuriai 
vadovauja Allan Dulles. 
Visi šie ir kiti tos rūšies 
elementai “yra didžiai įsi-j 
gandę to progreso, kurį yra' 
pasiekęs judėjimas už tai-1

i ką.” Jie yra pasimoję su
žlugdyti visas viršūnių 
konferencijas, net jeigu 
tai reikštų išprovokavimą 
karo.” i

Neigi, sako komunistai, į 
“šitą įvykį galima patei
sinti posakiu, jog “visi šni- ■ 
pinėja.

(Dvejų metų mirties sukakčiai atžymėti)
Petras Vizbaras daug pa

sidarbavo skleidimui soci
alistinės minties ir bendrai 
platinimui apšvietos Ame
rikos lietuvių išeįv i j o j e . 
Taipgi jis yra stambiai fi
nansiniai parėmęs mūsų 
kultūrine8 ir apšvietos 
įstaigas.

Apie Petro Vizbaro gyve
nimą Lietuvoje neturime 
žinių. Jis čia Amerikoje tu
rėjo tik vieną dėdę Joną 
Vizbarą, kuris jau yra mi
ręs. Iš jo krašto žmonių, 
kurie apie jį žinotų, nera
dau. Artimesni jo draugai 
mano, kad Petras Vizbaras 
yra kilęs iš Vabalninku pa
rapijos, Panevėžio apskri
ties. Pagal užrašą Ameri-

mą nepagelbėtų tiems, kur 
priversti gyventi, kuriems 
lauko pusės parama.

prieiti prie žmonių, tad 
laikraščių užrašinėj imas ir 
knygų platinimas jam sek-^-iA 
davosi. Buvo gerokai pra- < * 
silavinęs. B rock tone gyven- . 
damas jis lankė anglų kal
ba vakarinę mokyklą. Bu
vo gerokai pramokę8 ang
liškai rašyti, net ir poeziją 
angliškai rašydavo, bend-

i radarbiaudavo angį i š k a i 
spaudai.

Lietuvių spaudai jis taip
gi b e n d r adarbiavo, rašė 
korespondencijas ir eiles

■ bei poeziją. Tačiau, kaip 
' rašytojas, didelio talento
jis neturėjo. Jo poezija bu
vo silpnutė.

Pirmojo karo metu lie
tuvių socialistų pajėgos 
Brocktone išsiblaškė. Pet
ras Vizbarai karo audros 
buvo nublokštas į Maine

teligentais, dažnai rengda
vo jiems prakalbas.

Apart prakalbų ten būda- i 
vo rengiamos viešos disku- j 
sijos politiniais, ekonomi-' 
niais ir religiniais klausi
mai5. Populiariškiau s i o s 
diskusijoms temos buvo 
apie religiją, būtent: Ar 
yra dievas? Ar įvyksta ste
buklai? Kaip atsiranda' 
šventieji?, ir tt.

Diskusantai medžiagos j 
semdavosi daugiausia iš; 
Dr. Jono Šliupo ir kunigo!

“Jei iš kurios nors vietovės 
korespondentas, aprašydamas 
Vasario 16 minėjimą, pažy
mės, kad šiemet buvo žmonių 
kiek mažiau, kad aukų su
rinkta mažiau, kaip pernai, 
juk ir tai ras didelį atgarsį 
sovietinamos Lietuvos periodi
koje. Girdi, ‘buržuazinė ide
ologija’ neturi pasisekimo iš
eivių tarpe, arba, kad ‘veiks-[ 
niai neranda pritarimo visuo- j 
menėje’ ir pan.

“Jei kas padejuos, kad ma- Į ]<os pilietybės popieriuose, 
gimęs 1887 metais.

Petras Vizbaras į Ameri
ką atvyko gerokai prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą, į 
Brockton, Mass., miestelį, 
ten dirbo batų fabrike. 
Man teko su juo susipažin
ti 1911 metai8. Tada jis 
dar buvo jaunas, apie 24 
metų amžiaus. Atrodė, kad 
Lietuvoje galėjo būti lan
kęs bent pradžios mokyklą. 
Turėjo dailų rankraščio 
braižą ir skaitė laisvai, aiš
kiai, gramatikos taisyklių 
žinojimo jam mažai trūko.

1911-13 metai8 aš gyve
nau Stoughton miestelyje, j 
arti Brocktono. D a ž n a i j 
lankydavausi į B rock toną, Į Imi
nės tada ten buvo labai gy
vas pažangusis lietuvių kul- • 
tūrinis judėjimas. Brock
tono miesto dalis, Montello, 
tirštai buvo apgyventa lie
tuvių. Dažnai ten savait
galiais įvykdąvo Lietuvių 
Socialistų Sąjungos kuopos 
rengiamos prakalbos įvai
riomis temomis. Man bū
davo žingeidu jas išgirsti.

B rock tonas yra tik už 18 
................... mylių nuo Bostono. Gi So.

yra progresyvė. Ji Bostone išeina savaitiastis 
Keleivis” ir ten buvo lei-

žiau ir mažiau beperkama lie
tuviška knyga, kad permažai 
rūpinamasi lituanistiniu švie
timu, be abejo, irgi ‘patar
naus’ sovietiniams tikslams, 
nes tas jau tikrai bus paci
tuota anos pusės spaudoje ir 
piktai pasidžiaugta.”

Kokia turėtų būti iš to iš
vada? Tylėti apie nuosmu
kį? Ne, girdi, nereikėtų 
tylėti. Ir Gimantas bara 

! tuos, kurie kritikuoja 
viršūnių kon- tuos, kurių pasisakymus ci

tuoja tarybinė spauda. Juos 
kaltinti už tai, sako Gi
mantas, reikštų “pasitar-| 
nauti raudonųjų kėslams.”

p rezidento G 
, konferencija

teigia, k a d 
. Pri" 

šalininkai.

O KAIP SU AMERIKOS 
LIETUVIŠKA 
STUDENTIJA?

L. Prūseika rašo:
Kažin kad taip išsijudintų į 

kovai prieš atžagareivius ir 
lietuviška studentija, kurios 
yra nemaža Amerikos univer
sitetuose ir kolegijose. Jei 
Korėjos ir Turkijos studentija 
kovoja už progresą, tai ir lie
tuviškiems studentams reikė
tų atsisakyt nuo globos viso
kių autokratų iš tarybos, ben
druomenės ir klerik a 1 i š k ų 
centrų.

Amerikos studentija, bend- 
' ra i imant, :

F aktas yra, kad stoja už akademinę laisvę, už
pensijos I jokia kita tauta neužsiim-• tautų sugyvenimą, už dviejų džiama8 dukartsavaitraštis

Nereikia nė kalbėti, jog mes visa širdimi ir jėga re
miame Paraudo bilių. Mes taipgi sutinkame su “N. Y. 
Times’a” pasiūlyti, kad šis bilius būtu dar labiau išolės-
tas. Kaip dabar jis stovi, jis kalba tiktai apie sveikatos 
apdraudimą senatvės pensijas gaunantiems žmonėms. 
Jis apima tiktai apie 12,000,000 amerikiečių. Betgi yra 
dar keturi ar penki milijonai 
na i senatvės pensijų (Sočiai

I dinėja šnipinėjimu erdvėje. 
Ir jokia šalis negali pasi
imti sau teisės lėktuvais 
įsiveržti į kitų tautų teri- j J 
toriją.”

1 ...! Komunistai laiko pavojin- 
į gu aiškinimą, kad būk tai 
! esą daroma be prezidento'

senu žmonių, kurie neiei- 
Security) sistemą. Jiems 
. ar nelaimėn patekus. Jie 

irgi yra žmonės. Jiems taip pat reikalinga pagalba. Tuo 
būdu Forando bilius turėtų būti taip praplėstas, jog 
sveikatos apdrauda apimtų visus amerikiečius, sulauku-
sius 65 metų amžiaus.

Reikia, kad visos Amerikos lietuvių organizacijos, 
klubai, draugijos tuoj paremtų Forando bilių ir para
gintų kongresmanus ir senatorius už jį balsuoti. Sutin
kame su tais 
draudos reikalas bus svarbiausiu šių prezidentinių rin
kimų klausimu. Tegu tuo klausimu aiškiai pasisako visi 
kandidatai į visokias valdvietes. Tegu visi piliečiai žino, 
kaip jie žiūri į Forando bilių. Prezidentinių rinkimų iš
vakarėse susidaro auksinė proga priversti Kongresą Fo
rando bilių padaryti šalies Įstatymu.

s.veikatos ap-

sistemų sugyvenimą
O lietuviška studentija už- 

’ siskleidus tik lietuviškų atža- 
, gareivių veikime. Jos leidžia
mas žurnalas “Lituanas” nie
ko bendro neturi su senos tė
vynės tikrove. Jis pagrimz- 
dęs buržuazinės praeities ide- 

■ alizavime.
. . Garbė bus tiems studen-

zmios. “Nei prezidentas, tams, kurie pradės kovą už 
■ nei kuris kitas atsakingas. plačias demokratines idėjas.
pareigūnas negali išsisukti1 ---------- ------ -—
nuo atsakomybės už tokius LABAI GRAŽUS 
veiksmus.” Komunistai rei-1 PRIMINIMAS 
kalauja, kad prezidentas | MŪSŲ VISŲ PAREIGŲ 
pravestų gyveniman susita-

i rimus su Chruščiovu, kad 
j jis pasmerktų tokius žy
gius ir atmestų 
sekretoriaus pare i š k i m ą, 
jog tasai šnipinėjimas iš oro 
būsiąs tęsiamas ir toliau.

Amerikos komunistai ne
mano, kad įvykis su minė- Susivienijimo' suvažiavimas ir 
tu lėktuvu turėtų paneigti Amerikos Lietuvių Literatūros 
viršūnių konferencijos idė- Draugijos suvažiavimas. Abu

Chicagos dienraštis “Vil
nis” kreipia vilniečių dėme-

i valstybės S1 i prieš stovinčius uždavi-
m.us. '

“Vilnis” rašo:
Patys svarbiausi ir skubiau
siu© tarpu yra du suvažia

vimai. Lietuvių Darbininkų
; si

Tegu eina į šiukšlyną!
MUMS LABAI NORISI Nuoširdžiausiai pasvei- 

kinti Mrs. Eleanor Rooseveltienę. Ji savo tvirtą balsą 
pridėjo prie balso tų, kurie jau seniai reikalaujam, kad 
kongresinis Ne-amerikinės veiklos komitetas būtų pa
leistas. Šio komiteto veikla nesuderinama su žmonišku
mu ir jokiais demokratiniais įsitikinimais. Jo vienintelė 
misija šmeižti ir purvinti gerus, padorius, teisingus, 
žmones, kurie turi drąsos pasisakyti prieš mūsų gyveni
me pasitaikiusias negeroves. Komunizmo baubą pasiė
męs savo įrankiu šis komitetas, baisiai nuskriaudė dau
gybę tauriausių amerikiečių.

Štai ir dabar Ne-amerikinės veiklos komitetas savo 
piktą valią pademonstravo prieš negrų jaunimą, didvy
riškai kovojantį už savo teises, šalies konstitucijos ga
rantuojamas, bet pietinių valstijų diksikratų jiems at
imtas. Žinodamas, kad, kol kas, lengviausia prieš tą. ju
dėjimą sukelti reakcines jėgas komunizmo baubu, minė
tas komitetas pareiškė, kad negrų judėjimas esąs ko
munistų kurstomas ir vadovaujamas.

Mrs. Roosevpltienė primena dar kitą šio komiteto

il

tį

“Laisvė.” Prie “Keleivio” 
dirbdavo S. Michelsonas, 
A. Antonovas (dabar Dr. 
Montvidas), protarpiais ten 
dirbo ir poetas B. Smelsto- 
rius, ir “Keleivio” patalpo
je turėjo kabinetą F. J. Ba- 
gočius. “Laisvę” redagavo 
L. Prūseika. Vi8i penki su
minėti asmenys buvo socia
listai, gerai pamokyti, pui
kūs kalbėtojai. (Vėliau vi
si keturi “Keleivio” bend
radarbiai nuėjo su menše
vikais, suburžuazėjo; tik 
L. Prūseika pasiliko kairia
jame socialistiniame judėji
me.) Taigi Brocktono lie
tuviai socialistai puikiai 
pasinaudodavo minėtais in-

jis ilgus metus dirbo popie
riaus fabrike Madison 
miestelyje, kur lietuvių ma
žai tegyveno, jokio judėji
mo ten nebuvo. Gyvenda
mas Maine valstijoje, jis 
parašydavo spaudai ir
karts nuo karto paaukoda- } 
vo po dolerį kitą darbiniu- ’ 
kiškiems reikalams.

Įsikūrus Lietuvoje tary
binei santvarkai, Vizbaras 
džiaugėsi kaip dideliu dar
bininkų klasės laimėjimu. 
Kai po karo Lietuvai pa
gelbėti buvo renkamos au
kos, jis gausiai paaukoda
vo. Labai domėdavo8! ži
niomis iš Lietuvos ir 
d ž i a u g davosi Tarybinės ’ 
Lietuvos visais pasiseki
mais.

Vizbaras buvo labai eko
nomiškas. Skūpiai gyveno 
ir kietai taupė pinigus. Tu
rėjo gerokai susitaupę8 ir 
gražiai sutvarkęs palikimą 
savo turto, Apart kitų pa- . • 
skiąstymų, savo testamentfjT ’ 
pažangiajam lietuvių kul
tūriniam judėjimui Petras 
V i z b a r as paliko dvyliką 
tūkstančiu doleriu. 4. *•

Tai gražus žmogaus tvar
kingumo pavyzdys. Jo tau- 
pyba liko taip, kaip jis gy- 

Į rengiamas diskusijas su- ’ vas būdamas norėjo.. Iš jo 
eidavo daug jaunų žmonių,1 neikia pasimokyti visiems, 
ir taip jie apsišviesdavo,! Daugelis darbinin-
atsikratydavo religinių ! kiškai nusistačiusių žmo- 
prietarų ir įgydavo darbi- jnetvarkiai palieka sa- 
ninkiškai klasinį susiprati- vo turtą ir jiems mirus, 
mą. Gabesni pramoko pra
kalbas sakyti, išsivystė ge- [

Vlado Dembskio antireligi
nių raštų. Daug medžia
gos laisvamanybės klausi
mu duodavo “Keleivis” ir 
“Laisvė.” Rečiau disku8h- 
jose tebūdavo keliami dar
bininku klasės kovu reika- 

Laisvamanybė nulem
davo viską.

Diskusijose aktyviai da
lyvaudavo Petras Vizbaras. 
Ji8 atsinešdavo pluoštus iš
kąru iš laikraščių, kur bū
davo kritikuojama religija, 
ir skaitydavo laike diskusi
jų. Diskusijos būdavo la
bai karštos. Ateidavo ti
kintieji apginti tikybos. 
Petras Vizbaras ir kiti so
cialistai labai karštai dis- 
kusuodavo, gerai parink
tais įrodymai8 svilindavo 
antakius savo oponentams.

dažnai pasinaudoja tie, ku
riems jie nebūtų skyrę, jei

rais organizatoriais pažan-1 būtų turėję supratimo gy- 
giajame Amerikos lietuvių i vendami padaryti tinkamą 
judėjime.

Neretai nuvažiuodavau i 
ten į pasilinksminimo pra
mogas, į balius, banketus, 
koncertus ir kitus ■parengi- Į 
mus. Brocktone tada buvo | 
gražus choras, kurį mokė ‘ 
Mikas Petrauskas, Petras I 
Vizbaras dalyvavo chore, i vienišam. 
Kompozitorius Mikas Pet-i jam vesti 
rauskas buvo išlavinęs daug 
solistų, meniniai parengimai 
Brocktone būdavo puikūs. 
Visur m a t y d a vau Petrą 
Vizbarą, jauną, aukštą, 
laibą, trumpa nosiuke vy
ruką. Visada jis gražiai 
pasirėdęs, su užrašų knyge
le rankoje vaikščioja po sa
lę'kalbindamas žmones už
sisakyti laikrašius “Lais
vę,” “Kovą” (“Kova” buvo 
socialistų Sąjungos orga
nas, laike pirmojo pasauli
nio karo buvo valdžios už
daryta). Taipgi pas Vizba
rą po pažaščia būdavo 
pluoštas brošiūrų, daugiau
sia antraeiliniais klausi
mais; jis jas platindavo. 
Platindavo ir darbininkų 
klasės reikalais brošiūras, 
bet mažai tokios 
ro8 tuo laiku pas 
būdavo.

Petras Vizbaras 
kalbus, švelniai mokėdavo

' testamentą.
Petras Vizbaras 

vedęs. Jaunystėje 
reikalu mažai tesidomėjo. 
Tik jau būdamas arti sep
tynių dešimtų metų kartą 
sakėsi manęs vesti, skundė
si, kad senatvėje nuobodu 

Tačiau neteko < 
nes sveikatą 

silpnėjo . Nors jis nesirgo 
ant patalo, tačiau jautėsi, 
kad kas tai bloga su juo, su 
jo sveikata. Staigiai jį su
spaudė liga ir tris dienas • į 
pasirgęs, mirė 1958 m. ge- 
gūžės mėnesio 14-ą dieną, 
Auburn, Me., sulaukęs 71 
m. amžiaus. Gegužės 16-ą 
dieną jis ten buvo palaido
tas.

Laidojant, Antanas Bim
ba, kuriam jis buvo pave
dęs savo testamento įvyk
dymo reikają, pasakė kalbą 
iš jo gyvenimo ir veiklos. 7 

Gaila, kad Petras Vizba
ras apsigyveno maža m ę 
miestelyje, tarp didelių 
miškų. Ten jis neturėjo 
progų lavintis ir negalėjo 
daug ko visumeniškai veik
ti. Jis buvo aiškiai darbi*■ 
ninkiškai nusistatęs ir už 
savo įsitikinimus bei prin
cipus sąžiningai kovodavo.

P. Buknys 
............. i ............. t

2 p.-Laisve (Liberty)— Antr., gegužes (May) 17, 1960

buvo ne-
jis tuo

Įima didesniu skaičium daly
vauti. Gauti naujų narių or
ganizacijoms netrukdo suva
žiavimo vieta.

Pasidarbuokime ir gražiai 
pasveikinkime abu suvažiavi
mu.

Jėgų pas mus yra, tik rei
kia jas geriau sumobilizuoti.

Kalbinti naujus narius į or
ganizaciją bile kas gdli. Ne
reikia didelių talentų, didelių 
patyrimų. Reikia tik didesnių 
pastangų. Yra daug narių 
pirmiau buvusių organizaci
jose, bet pasitraukusių. Da
bartinėse sąlygose daugelį jų 
galima sugrąžinti į organiza
cijas.

Jei bent visi mūsų pirmaei
liai dąrbuotojai subrustų, at
liktume tuos uždavinius. Pa
sistenkime.

Turėkime mintyje, kad 
šitie yra taip, pat laisviečių 
ir visų Amerikos pažangių
jų lietuvių uždaviniai. Ne
tenka abejoti, jog visiems 
surėmus pečiais ir gerai pa
dirbėjus, labai daug kas bū
tų "galima dar pasiekti:

. Abu 
suvažiavimai bus pradžioje 
liepos, baigsis Š liepos.

Ruošdamiesi suvažiavimams
> uždavinį. 

Sakysime, užsibrėžkime gau
ti 200 naujų narių Literatū
ros Draugijai ir 100 LDS.

Esame tikri, kad kiek padir
bėjus būtų galima gauti 200 
Literatūros Draugijai. Sun
kiau gauti nauji nariai į LDS, 
nes sąlygos sunkesnės—senu
mas, kiti dalykai trukdo.

Literatūros Draugijon bile 
kas gali stop neatsižvelgiant 
į amžių, sveikatą ir tt.

Suvažiavimai bus Philadel- 
phijoje. Mums iš vidurvaka- 
rių bus sunkiau dalyvauti, bet 
reikia dėti pastangas kiek ga-

ją. Kaip tik priešingai. Jų
supratimu, “tas tik dar sto-

: riau pabrėžia būtinumą su- g; sykį užsidekime
I z- C 4- 1 n Ir _____ ’ 1 įsitarimo viršūnių konferen
cijoje.”

“Amerikos žmonės šiandien 
trokšta taikos ne mažiau kaip 
pirma. Jie nori šaltajam ka
rui pabaigos. Jie tikisi ne ma
žiau kaip pirma, kad prezi
dentas darys viską savo galio
je dėl pasiekimo viršūnių 
konferencijoje susitarimo už
drausti atominius bandymus, 
pradėti žygius linkui nusi
ginklavimo ir baigimo pavo
jingos situacijos su Vakari
niu Berlynu.“

literatu- 
mus te- 4

piktavališkumą. Pernai jis buvęs pasimojęs pradėti te
rorą prieš šimtą mokytojų Californijoje. Tiktai kai jo 
tas žygis iššaukė didžiausią, protestų bangą, (ir pasipikti
nimą, Ne-amerikinės veiklos komitetas buvp priverstas 
atsiimti savo rankas nuo tų mokytojų.

buvo iš-
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Kaip išrenkamas ! Didžios tautos -didysi 
JAV prezidentas? kompozitorius LIETUVA PIVE^KSLUOSE

Caras ir Velykų 
kiaušiniai

usijos carui prieš kieGlies prezidentą ir viceprezi-: 
-------- --ąa_|dentą išrenka tai]) vadins

is. Imi elektoriai (“electors”), 
e£, Kas yra elektoriai? Kiel 

riešutų. Jie auga panašiai, kiekvienas Velykas kiauši-A ienos 
kaip bulvės, tik jų

Žemės 
nuts” m

Žemės riešutai
“peanuts”
riešutai arba “pea-

zidenta ir viceprezidentą jie j 
i tiesiog nerenka. Mūsų sa

P. 1. Čaikovskio 120 me t ii 
(/ i m h i lo s i (ka k 111 v ėni s 

paminėti

. I. Čaikovskio vardas

na apie
s gau
ze mūs

vienas veiyKas pagam: 
vo auksini, deimantais 
dabintą, kiaušini. P:

Manoma, kad žemės 
šutu tėvynė buvo Peru C V

rie
mos.

Juos gamino meistras

('aro velykiniai kiaušiniai

j priklauso prie tų žmonių
i grupės, kurie sudaro rusų !
i nacijos pasididžiavimą ir j 

elekto- i šlovV Kas nežino ir nemyli! 
rius. Eiektoriu skiria tiek, .........
kiek ta valstija turi senato
rių ir kongresmanų. Valsti
jos senatorių turi kiekvie
na po du, o kongresmanų

k. t.: operų “Pikų dama,” j 
“Eugenijus Onieginas,” ba-1 
lėtu “Gulbiu ežeras,” “Mie- ■ C c

tai auga .Afrikoje
Lotynų Amerikoje 
tinėse Valstijose 
pietiniame plote nuo \\ ash-

visame

oniniu rinkiniu “Metu lai-i 
kai” ir “Vaikų albumas,” i 
romanų “Triukšmin g a m e ; 
baliuje,” “Laiminu aš jus, j 

_ .........   ' ' i,” “Naktis,” simfo-1
Apie pelėdos naudą !ir Wyoming valstijos —tik : pijų (ypatingai 4, 5 ir 6ji)

r r ” ■ ,,,, q D1 kf- / IJirrzinin knnmnzi- 1

šo fonde ir jų verte
'ventojų skaičių. Daugiau- 
;siai jų turi New Yorko 
■valstija, būtent 45. Mažiau- 
! šiai eiektoriu turi Vermont miškai

ir kt. ?

nijos.

ri. Ju krūmas

.rudeni ju stiebai sudžiūsta ' V v *
riešutus.
“peanuts” 
margari-

ir laikas iškast
Kaip žinome, i 

gamina “sviestą 
na. valgo sūdyt

sutų vartojamas prie mai

kiikraštinio 
irrašalo, gaminant gumą 

1.1.

Susapnavo ir pastatė
1,000 stulpų - kolonų

1560 metais Indijoje ka
raliaus Navakka ministras

“DVYLIKA MĖNESIŲ”
Kauno Dramos teatre jaunieji žiūrovai matė 

S. Maršako pasaką “Dvylika menesių", šis pasta
tymas — trečias jauno režisieriaus, Maskvos teat
rinio meno instituto auklėtinio A. Galinio ciaroas 
Kauno teatre.

TARYBŲ SĄJUNGOS 
DIDŽIOJO TEATRO 

GASTROLĖS
Su nepaprastu pasisek i - 

' m u Vilniuje ir Kaune pen
kias dienas vyko TSRS Di
džiojo teatro koncertai, šis 

' rusų meno meistru kūrybi
nis raportas, skirtas Tary
bų Lietuvos dvidešimtme- 

jčiui, išsiliejo i didelę rusų 
; ir lietuvių tautų draugys
tės ir meno šventę. “Fil
harmonijos salė,” rašė“Tie- 
sa.” seniai begirdėjo tokius 

: aplodismentus, kuriais pa

r 1j \ \
matote scena iš

antrojo veiksmo.
NAUJAS VIEŠBUTIS DRUSKININKUOSE

Baigiamas įrengti naujas viešbutis “Inr 
.įgiau žmo- tų kandidatų į prezidento tai mylėjo savo liaudį ir j Druskininkų kurortiniame jrieste; \ 
Socialistinių I įr‘ viceprezidento vietą, bet jai atidavė visą savo talen-1 l}1‘!e. -10 v^.1Rs yal;

šalių žmonės globoja pelė-: kuri politinė partija laimi! tą ir jėgą. “Kaip trumpas I teievizoria!, rnUijo apė
das, įrengia joms patalpas ! daugiausiai balsų (popular j gyvenimas, — kalbėjo jis. |^aiazai au omasmoms.
ir moko jaunimą neskriaus- votes), tai automatiškai vi-i—Kiek dar man reikia pa- j
ti jas. Sakoma, kad kiekvie-i s] jos elektoriai būna iš-1 daryti prieš tai, kai aš pa
na pelėda, naikindama pe-irinkti. Taigi, prezidento ir jausiu, kad laikas sustoti.
les, per metus sutaupo žmo-i viceprezidento Brinkime Kiek pas mane planų.
nėms apie toną grudų. valstijos elektoriai būna tik |

Romiečiai
prietaringi.

Pelėda yra ne tik gudri; Kada eina prezidento ir, toriaus kūriniai persunkti 
paukštis, bet labai naudin- (viceprezidento rinkimai, tai gal i nga gy ven i m i ška j ega.ucu icMJcn nauiuH- ! viceprezidento rumunai, tai .
ga. Jos mėgiamasis maistas ]-artu būna išrinkti ir elek- Tą jėgą Čaikovskis sėmėsi!

gaudo, tai d 
nėms naudos.

ls- toriai. Nežiūrint, 
žmo- kandidatu > • • I *■ *-

. Čaikovskis karš ino ■

rie vienbučio įrengiami

ro artistus Vilniaus žiūro
vai. Daugeli atliktų daly
kų svečiai turėjo kartoti po 

. kelis karius.”
Svečiai tai]) pat surengė 

. koncertus “Elfos” elektro- 
! technikos gamykloje ir “Le
lijos” siuvimo fabrike.

Respubilikos darbo žmo
nės šių gastrolių metu tu
rėjo progos susipažinti su 
TSRS liaudies artistų A. 
Krivčenios ir L Petrovo, 
RTFSR nusipelniusio artis
to T. DokŠicerio ir eilės ki
tu rusu meno meistru tai- *■ * 4.

buvo laba i! vienos partijos, kuri gavo j 
i. Jeigu Romoje ■ baugiausia balsų, kitais žo-1 

džiais, visa valsti ja pri- 
iškaitoma tam kandidatui.užmušdavo, .. _ ,

pelenus išpildavo i Tibro kurio partija gavo da 
L1pę. ' , ginusiai balsų.

1956 metais už Respubli
konų partiją buvo paduota 

o už D e i

Didelį dėmesį savo kūry- 
I boję Čaikovskis skyrė ope
rai. “...opera ir tiktai ope
ra suartina jus su žmonė
mis... padaro jus prieinamą 
ne tiktai atskiriems rate
liams, bet esant palan
kioms aplinkybėms — visai 

1 i n i i zl r, , i f 1 i m A /'llKROKODILO AŠAROS _
i 35,585,316 balsų,

Šis posakis taikomas šykš-1 mokratų parti ją _  26,031,- ■ dysis kompozitorius.
čiam žmogui: daug turin- 322 balsai, be
čiam ir vis nusiskundžian-! torius tai už
čiam — verkiančiam kro-Į paduota 457 balsai, o
kodilo ašaromis. j Stevensoną tik 74.

...... Apie šios frazės kilmėj ‘ '
(“koknutai”). braziliečių tarpe yra susi-1 išrinkti prezidentais

D.;,, triuši tokia legenda. j kandidatai, kurie gavo ma-
Vienas Amazonės basei-1 rdau atskirų^ (popular) bal-

dėsėtkus tūkstančių i no medžiotojas, e i d a m a s Į^į^a^ žodžiais, J^igu 
mieste'upės krantu, pamatė di- ^ew *orko valstijoje a-

tysi 1,000 marmurinių stul-' 
pu, tai paliksiu augti 1,000 
paimu, ant kurių auga di
deli riešutai I

tvarke, tai karalius mobili
zavo 
žmonių ii
pastatė 1,000 marmurinių, džiulį krokodilą ir, nusiė- 
stulpų. Ju pastatymas atsi- męs nuo peties šautuvą, 
ėjo $20,000,000 pinigais, o j pradėjo taikyti į gruobonį. 
šimtai žmonių ' žuvo 
darbo.

3,000 jaučių vilko
karinį laivyną

milaniečiu '

pine Į Bet... staiga pamatė, kad iš 
krokodilo akių veržėsi upe- 

; liai ašarų... Pagailo žmo- 
i gui krokodilo. Prisėlinęs 
arčiau, pastebėjo, jog jo

i pilnos liūdesio.
1438 metais milaniečių' —Vargšas, kaip jis ken- 

laivynas apgulė Venecijos | čia, — pradėjo garsiai gal- 
respublikos Brescia prie- Į voti, — tur būt, jam labai 
plauką. Jos paliuosavimui i skauda, kad verkia tokio- 
Venecijos vyriausybė. pa-: mis gausiomis ašaromi. 
siuntė šešias galeras ir 25 
mažesnius laivus.

Kad greičiau ]
Brescią, tuos laivus 1 
jaučių pervilko 50 mylių 
per sausumą ir kalnus. Su-' 
prantama, tais laikais lai-; 
vai buvo mediniai ir nedi-; 
del i.

Nuotraukoj; naujas viešbutis “Turistas” Druskininkuos.Savo i 
ėmė

Eisenhoweri i iš liaudies ir vėl jis jai grą- 
už žino. “Aš visa savo siela

i norėčiau, — sakė Čaikovs- 
Yra atsitikimų, kad buvo , kis, — kad mano muzika

I paplistų, kad vis didėtų1 
žmonių skaičius, mylinčių 
ją, randančių joje nusira
minimą ir-paramą.”

Čaikovskio muzika turėjo 
didelį poveikį tolesnei rusų,! 
o vėliau ir tarybinės muzi
kos vystymuisi. Jo visa 
kūryba persunkta meile ■ 

n x55,C3J, tai prezidento I ftyyemmuį, 
rinkimuose jis gautų tik 3 I 
balsus.

Elektoriai susirenka pir- 
imą pirmadienį po antro tre- 
Ičiadienio gruodžio mėnesį | 
i po rinkimų, ir oficialiai iš-| 
renka prezidentą ir vice-j 
prezidentą. Bet visi žinome 
tuojau po rinkimų, kas iš- 

_ rinktas, nes yra aišku, kad 
i partijos, paskirti elektoriai 
i už kita kandidata nebal
suos, kaip tik už tą, kurios 
partijos jie patys yra.

Mažumą balsų gavę pre- 
izidentais buvo R. N. Heyes, 
kuris gavo 4,033,950 žmo
nių balsų ir 185 eiektoriu 
balsus, o pralaimėjo demo
kratas Samuel J. Tilden, 
gavęs 4,284,757 balsus, bet 

'eiektoriu balsų gavęs 184. 
Benjamin Harrison gavo 
5,444,337 žmonių balsus ir 
233 eiektoriu balsus, o pra
laimėjo Grover Cleveland 
(1888 m.) gavęs 5,540,050 
žmonių balsų, bet surinkęs 
tik 168 eiektoriu balsus. (G. 
Cleveland sekamais rinki
mais 1892 metais buvo iš
rinktas į prezidento vietą).

tik 
pre-1

■ savumuose dalyvautų 
10,000 žmonių, tai už 
zidenta vis vien būtų 
elektoriai, o jeigu Vermon- 

i te dalyvautų balsavimuose 
ir 100,000, tai

Nuot r a .u ko j e: K šoka 
! Rusijos Federacijos nusi- 
l pelniusi artiste L. Bogomo- 
i lova ir baleto solistas S.

—Tikra tiesa — atsiliepė 
, krokodilas. — Tik pama- 

pasiekus: nyp; neperseniai apsivertė 
; 3,000 i vaitis su trimis vaikais, o 

aš tesugavau tik du... J. R. j

MĖNULIO SPALVA
Jeigu jums pasakys, kad 

Mėnulis yra tamsiai pilkos, 
beveik juodos spalvos, jūs 
nepatikėsite: nejaugi švie
sus, sidabrinis arba švel-

• PRIEŠ 170 MIL. METŲ |
Centrinės Argentinos va-1

karuose aHrvardo univer-, nįa] auksinis mėnulio dis- 
siteto mokslininkai rado į kas yra juodos spalvos? Ta- 
negyvenamą slėnį, nusėtą Giau .
kaulais gyvūnų, gyvenusių
prieš 170 milijonų metų, i Žinomas anglų astrono- 
Iškasti gyvūnų kaulai turi! m_as plonas Geršelis plau- 
purpurinį atspalvį. Tyrinę-! laivu į Keiptauno (Pie- 
• . 1 — i i • • L * ■* A -P •v* •» U /> \ •» 4- D i 1 r~v njant pasirodė, kad tai pri
klauso nuo viršuti n i a m e
sluoksnyje esančios g e 1 e -1 sum kalno, nušviesto besi- 
žies. i leidžiančios saulės psindu-

, aKi kurie iš tų gyvūnų bų. Mokslininką nustebino 
priklauso ropliams, kurie kad_ uolos buvo žymiai 
pagal savo skeleto sandarą j ryškesnės^ už Mėnulį, ir jis 
primena žinduolius. Jie bu-; nusprendė: Mėnulio pavir- 
vo panašūs į driežo ir šuns į ^jus sudarytas iš labai tam- 
mišinį. Gyvūnai slankiojo i padermių.^

j i j • -i • • -i I \/nlinn U-Avonlio vYiiAmnnnant keturių kojų ir buvo j 
plėšrūs. Skeleto ir kiaušo 
stndaras rodo, kad jie buvo 
kažkoks vidurys tarp rop
lių ir žinduolių.

Iš kai kurių anatominių 
žymių paleontologai spren
džia, kad tie gyvūnai buvo 
šiltakraujai, kaip paukščiai 
ar žinduoliai* V. G.

tų Afrika) uostą. Pilnas 
Mėnulis palengva kilo vir-

Vėliau Geršelio nuomonė 
' pasitvirtino, išuolaikiniais 
mokslo duomenimis, Mėnu
lio paviršius atspindi tik 
septynis procentus krintan
čios ant jo šviesos, tai yra 
tiek, kiek pačios tamsiau
sios, beveik juodos vulkani
nės padermės mūsų žemėje.

KRALIKAI ...  DIDELI
MIEGALIAI

Kralikai yra dideli mie
galiai. Per vieną dieną kra- 
likas užminga iki 20 kar
tų. Suprantama, jų miegas 
yra neramus.

Ankara. — Tur k įjos 
premjeras Menderes. buvo 
išėjęs ir bandė kalbėti į de
monstruojančius studentus. 
Jie šaukė: “šalin iš val
džios!.. Pasitrauk!” Mende
res supyko ir suriko: “Ko
dėl jus mane neužmušate?”

žmogui; jį gi- 
‘; jaudino vi- 

i1 dujinis žmogaus pasaulis, 
jo jausmai ir pergyveni
mai. Viename savo laiš
ke Tanejevui jis rašė: “Aš i 

! visada stengiuosi kaip ga
lima teisi n g i a u , nuošir
džiau muzikoje išreikšti tą, 
ką turėjo pasakyti teks
tas.” Čaikovskio muzika 
giliai lyrinė, melodinga, 
lengvai prisimenanti, tuo 
pačiu ji giliai nacionalinė.

Tarybiniai žmonės karš
tai myli ir gerbia genia
laus kompozitoriaus kūry
bą. Jo operos, baletai ei
na visuose šalies teatruose. 
Genialaus Čaikovskio kūry
ba dar su didesne jėga 
šiandien skamba mūsų ta
rybinėje šalyje.

J. Slėnys

Lietuvos žemes ūkio aka
demijos dramos būrelis at
šventė savo gyvavimo de
šimtmeti. Ta proga būrelis, 
vadovau jamas aktoriaus R.

3 veiksmų komediją “šykš
tuolis”. Švenčiant būrelio 
veiklos sukakti, Respubliki
niai liaudies kūrybos na
mai suteikė jam teatrinės

NUOTRAUKOJE: Tarybų Sąjungos Ministrų Tarybos 
Pirmininkas N„’ Chruščiovas grįžta iš Prancūzijos.

Čia jį matome Vnukovo aerouoste (Maskvoje^.

PANEVĖŽIO ĮMONIŲ 
GAMINIAI UŽSIENIUI
PANEVĖŽYS. — Mėsos 

kombinatas pradėjo gamin
ti įvairius mėsos konser
vus pagal čekoslovakų už
sakymą. Kombinato pro- 
d u k c i j a eksportuojama į 
Vengriją, Austriją ir Len-

Plečiasi užsienyje Pane
vėžio pieno kombinato pro
dukcijos paklausa. Šiemet 
bus pirmą kartą pasiųsta 
60 tonų kazeino į Švediją. Į 
Čekoslovakiją bei Rytų Vo
kietiją ekspor t u o j a m a s 
sviestas.

Panevėžio maisto pramo
nės įmonių produkcija šiuo 
metu eksportuojama į 8 už
sienio šalis.'

V. Leninas ir V. Mickevičius-Kapsukas Peroninc
1914 metais. Skulptorius K. Bogdanas

Nuotraukoje: Lietuvos 
žemes ūkio akademijos te-

! Vitkauską sveikina V i 1-
i niaus valstybinio . V. Kap- j 
i suko vardo universiteto 
i dramos ratelio atstovai.

j “KAUNAS ŠIANDIEN”
j KAUNAS. — Respubli-
! kinės fotosekcijos prie Lie-

jungos miesto skyrius ir 
“Kauno tiesos” redakcija 
nutarė išleisti albumą 
“Kaunas šiandien.” Albu
me bus daugiau kaip 200 
nuotraukų. Jis p a r od y s 
miesto suklestėjimą Tary- 
valdžios metais.
i ■■ ■ ■II ■ I I —————■*■■—

3 pusi. Laisvė (Liberty). Antį’., gegUŽCS (May) 17, 1960



J. D. SLIEKAS X9)'

Iš Pittsburgh© lietuvių gyvenimo
(Iš mano atsiminimų)

(Pabaiga)

Suprantama, tokia Bagočiaus kalba 
buvo kaip bomba, mesta į tų visų apga
vikų būrį, ir jie jį tuojau po prakalbų 
prispyrė prie sienos. Bet Bagočius jiems 
atkirto: “Argi jūs akli ir kurti, kad ne
matote ir negirdite, ką žmonės jaučia ir 
žino?” Ir jis buvo teisus: visur galėjai 
jausti ir girdėti žmones išmetinėjant už 
jų suvedžiojimą ir pinigų išviliojimą. 
Dabar tų srovių įtaka žmonėse visur 
puolė, puolė ir jų kuopų narių skaičius.

Dabar tiems apgavikams nebepadėjo 
nei LMD komitetas, nei P. Dargio 
(kaip “labai mokyto”) skundai polici
jai ir šnipams prieš progresyvių paren
gimus. Dabar mums pasidarė lengviau, 
atgijo mūsų įtaka žmonėse abelnai; 
LMD susirinkimuose daugiau žmonės 
kreipė atidžios į mūsų kalbas, rendavojo 
mums svetaines, o kartais net veltui 
duodavo. Kada A. Bimba grįžo iš Lie
tuvos 1940 m., gavome LMD svetainę 
nemokamai ir surinkome Lietuvos žmo
nėms $1,400.

j TRIUKŠMAS DĖL “LAISVĖS”

ž 1934 m. LMD norėjo atšvęsti savo gy- 
' vavimo 25-ąsias metines, bet kažkaip

nesusigriebia kalbėtojo. Mes pasiūlėme 
A. Bimbą. Ima ir praeina rekomenda
cija kyiesti Bimbą kalbėtoju. Atėjo pra
kalbų diena ir vakaras. LMD pirminin
kas perstato kalbėtoją: “Gerbiamieji, 

. mes čia šį vakarą susirinkome atžymėti 
25-ąsias metines nuo LMD įsikūrimo. 
Čia mes turime gerą kalbėtoją ‘Darbo’ 
redaktorių, mūsų gerą tautietį, poną A. 
Bimbą.”

i Bimba kalbėjo, kaip paprastai, už 
I darbo žmonių reikalus, žinoma, pritai

kindamas ir LMD gyvavimo reikalą.
i

N Po prakalbų pirmininkas kai kuriems 
r mums išmetinėjo. “Laisvės” korespon

dentas, rašydamas korespon d e n c i j ą 
“Laisvėje,” žinoma, gnibtelėjo preziden
tą. Mūsų prezidentas labai dėl to supy
ko ir sekančiame LMD susirinkime pa
reikalavo, kad LMD pareikalautų “Lais
vės” išduoti korespondento v a r d ą . 
“Laisvei” atsisakius išduoti korespon
dentą, prezidentas pareikalavo, kad 
LMD “Laisvės” nebeįsileistu i savo na
mą.

M^s aiškinome, kad čia nėra toks di
delis dalykas, juk tai paprasta, kad kiek
viena srovė pašiepia savo politinius opo
nentus. Imkime Jungtinių Valstijų 
prezidentą, ar jo kartais nepašiepia? 
Taip, pašiepia, kartais net juokingą ka
rikatūrą nupiešia, ir niekas nieko dėl to 
nedaro. Tad kodėl jau mūsų preziden
tas taip jau didelis—tiesiog nepaliečia
mu statosi? Toliau, jeigu jau “Laisvės” 
dėl to nebeįsileisti į savo namą, tai ne
trukus kitos srovės laikraščio korespon
dentas įžeis mūsiškį, tada turėsime ir 
to laikraščio nebeįsileisti, tai kur mes 
atsidursime? Po ilgų ir kraštų ginčų 
“Laisvė” palikta, kaip buvo.

j RĖMIMAS KARO PRIEŠ FAŠIZMĄ

Kada Hitleris užpuolė Tarybų Sąjun
gą ir norėjo užkarti hitlerizmą visai Eu
ropai, o gal ir visam pasauliui, Pittsbur- 
gho progresyviai žmonės ir čia dirbo. 
Jie tuoj sudarė komitetą ir atsišaukė į 
visas vietos ir apylinkių kolonijas remti 
visokiais būdais karą prieš fašizmą. Vi
si ir visur pirko valdžios paskolų bonus, 
prie to, jįe nusitarė būtinai surinkti ga- 

| na pinigų nupirkimui Raudonajai Armi
jai vieno “station wagon” ir vieno Ame
rikos Raudonajam Kryžiui. Ir jie tai 
padarė. Už $1,300 nupirko Raudona
jam Kryžiui, o už kitą $1,350 išrašė 
čekį, kurį įteikė Povilui Rotomskiui, ku
ris tada buvo čia Amerikoj su tam tik
ra Tarybų Sąjungos atstovybe New Yor
ke. Tame komitete buvo nuo McKees 
Rocks, Pa., J. Mažeika ir V. Šerbinie- 
nė, nuo N. S. D. Lekavičius, nuo Soho 
J. Urbonas; kitų neatsimenu. Darbo 
žmonės visur nuoširdžiai tam tikslui au
kojo ir dirbo.

KAIP MAŽUKNA IR BALTRUŠAI
TIENĖ PAS MUS ATĖJO

Kas dar geresni, nesusikompromitavę 
pas mūsų politinius oponentus buvo, tai 
J. K. Mažukna su savo grupe. Mes daž
nai kalbėdavome, kaip čia būtų galima 
juos patraukti savo pusėn...

Ta proga atėjo šitaip: Mažukna vi
suomet gerbė Baltrušaičius (Baltrušai
čiai tada buvo nuėję pas socialistus). O 
P. Dargis jų nekentė, bet viešai, žino
ma, to neparodė. Mažukna tada buvo 
SLA centro vice-prezidentas, o Dargis 
irgi tos vietos labai norėjo. Baltrušai
čiai ten jau nebebuvo patenkinti ir kar
tais su jais kalbant, jau buvo galima 
jausti, kad jie nori grįžti atgal prie 
mūs, tik laukia tinkamos progos. Mes 
irgi taikėmės prie jų. Kada P. Ro- 
tomskis čia lankėsi kai kuriuose mies
tuose, jis aplankė ir Pittsburghą. Čia 
jam buvo surengtos prakalbos. Mes, no
rėdami duoti Baltrušaičiams suprasti, 
kad mes jų pageidaujame, pasiūlėme 
Baltrušaitienei pirmininkauti Rotoms- 
kio prakalbose. Dargis, pamatęs Balt
rušaitienę pirmininkaujant, labai supy
ko, ir ėmė kabinėtis prie kiekvienos pro
gos prie Baltrušaičių.

Kadangi SLA apskrities konferenci
joje jau buvo nutarta surengti Dr. Balt
rušaitienei jos 50 metų visuomeninio 
veikimo pagerbimui banketą, į kurio 
rengimo komisiją įėjo ir Mažukna su 
Dargiu, tai kada komisija susirinko ga
lutiniam parengimo apkalbėjimui, Dar
gis pradėjo išmetinėti, kam Baltrušai
tienė pirmininkavo Rotomskio prakal
bose, o Mažukna ją užtarė. Tada Dar
gis, matomai, pajuto esant progai pulti 
ir Mažukną, kad anas ištrauktų savo 
kandidatūrą į SLA vicepirmininko vie
tą. Kada Mažukna atsakė neigiamai, 
P. Dargio brolis kirto Mažuknai į ant
akį, pataikydamas žiedo akimi, ir pra
kirto antakį kruvinai. Kiti komisijos 
nariai sumišo. Tada Dargis pareiškė, 
kad jis ir jo šalininkai atsisako bet ką 
bendro turėti su Baltrušaitienės banke
tu ir jie visi išėjo.

Mažukna susirūpino, ką dabar daryti 
su tuo parengimu, kadangi iki banketo 
beliko tik kelios dienos... Kas nors pa
šaukė mus per telefoną ir papasakojo, 
kas atsitiko. Mes pasiūlėme jiems savo 
paramą tuo reikalu. Mažukna šiltai mū
sų pasiūlymą priėmė. Mes tuoj para
šėme į “Laisvę’’ korespondenciją, pra
nešdami žmonėms, kas atsitiko, ir kvie
tėme remti tą Baltrušaitienės banketą 
ir tt.

Į banketą žmonių prisirinko daug, at
važiavo Baltrušaitienės sūnus A. Želvis 
su žmona iš Baltimorės, duktė Minerva 
su vyru iš Penn., gavo daug sveikinimų 
ir dovanų, žodžiu, banketas praėjo la
bai gražiai ir įspūdingai, kokio Pitts- 
burgho lietuvių istorijoj nebuvo buvęs.

Tai taip grįžo prie mūs Baltrušaitienė 
ir Mažukna atėjo su savo grupe.

•LIETUVOS ŽMONIŲ ŠELPIMAS

Dar karui tebeinant prasidėjo nuo 
karo nukentėjusių Lietuvos žmonių šel
pimo darbas. Tam irgi buvo įsteigtas 
tam tikras komitetas, į jį įėjo: J. Ma
žeika—pirmininku, E. Sliekienė—sekre
tore, S. Orda—fin. sekretoriumi, J. D. 
Sliekas—iždininku, J. Urbonas, V. Š°r- 
binienė ir Mažeikienė— iždo globėjais.

Šis komitetas surinko labai daug viso
kiausios paramos Lietuvos žmonėms. Ži
noma, tai atliko ne vieni to komiteto 
nariai, ne; tokio dideli darbo niekad ne
atliko ir neatliktų tik keli žmonės—ko
miteto nariai. Sakome, “tas komitetas” 
todėl, kad per jį tas viskas perėjo. Tas 
viskas buvo renkama ne vien Pittsbur- 
gho mieste, bet ir visuose apylinkės 
mažesniuose miestuose, kaip tai: New 
Kensington, Wilmerding, Braddock, 
Carnegie, Cuddy, Washington, Aliquip
pa ir kitur.

Neturint po ranka atskaitų, neįmano
ma nė įsivaizduoti, kiek buvo atlikta. 
Labai malonu buvo klausytis tų rapor
tų, kurie skambėjo II-jame Demokrati
niame Amerikos lietuvių suvažiavime, 
kuris įvyko 1945 m. lapkričio 23-24 dd. 
Pittsburghe.

4 p.- Laisve (Liberty)— Antr., gegužes (May) 17, I960.

LDS GALI JUS APRŪPINTI
GERA APDRAUDA IR PAŠAIPA
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 mėtų 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.

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 galite apsidrausti. ir,, ant jųeįų^ “^ndowment’U Ta

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

Daleiskime, 20 metų amžiaus jaunuolis įsirašo ant 20 metų “endow
ment” (sutaupų) apdraudos $1,000 sumoje. (Jei norį, 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 jverti- 
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 į savaitę reikia mokėti tik 65 centus į mėnesį.
Mokant tik $1.20 į mėnesį, susirgus galima gauti pašalpos $19.80 per 

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

65 centus į mėnesį. Už vieno mėnesio laiko po įsirašymo suserga arba būna 
sužeistas ir serga šešis mėnesius laiko ar ilgiau. Per 7 mėnesius jis viso 
sumoka į pašalpos skyrių tik $4.55. Bet iš 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 iki 50 metų am

žiaus.

Įrašykite Savo Vaikus, Savo Anūkus į 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, $500, $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 a nt 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 kąd 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 

jį ; , ■ ' _____________
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Laiškas iš Lietuvos
“Laisvės” skaitytoja mi- 

amietė Adelė Suvak gavoę A 
laišką nuo savo giminaitės 
mokytojos Valės Rutkaus
kaitės iš Smilgių, kuriame, 
tarp kitko, sakoma:

“Sveikinu jus su Gegužės 
Pirmosios švente ir linkiu 
jums ir dėdei ilgo ir lai
mingo gyvenimo. Sveikinu 
taip pat su grįžtančia pava
sario saulute, kuri pra
linksmina ir labai nusimi
nusį žmogų.

“Žiema pas mus buvo šal
ta, bet nelabai ją jaučiau, 
nes mažiau vaikščioti per 
lauką reikėjo, arčiau mo
kyklos gyvenu, geriau bu
vo. Pavasaris pavėlavo, bet 
užtat palengva sniegą nu
leido ir potvynio nepadarė. 
Sniego buvo labai daug. 
Kai keliu eidavo keleivinė 
mašina, tai iš trobos pro 
langus tos keleivinės tik 
viršus vos vos matydavos. 
Mat, nuo kelio su specialia 
mašina sniegą nukąsdavo rį 
kraštus, ir pasidarė didelė 
pusnis. Per visą žiemą ne
buvo sustojęs judėjimas ne 
tik plentais, bet ir kitais 
keliais. Žmonės jau atpra
to arkliukais važiuoti, vis* 
mašinom važiuoja. Taip 
pat labai gražiai rėdosi. 
Retas kuris neturi laikro
džio. žodžiu, gyvenimas 
labai pasikeitė Į gerąją pu
sę. Tiktai gaila, kad taip 
greitai gyvenimas bėga, le
kia. Norisi ilgiau jaunam 
pabūti, ilgiau pagyventi šei
mininku gyvenime, ne išlai
komu ar išlaikytiniu...”

Hartford, Conn.
Spalvingos nuotraukos
Sųsiedijoj gyve n d a m i 

manėme, kad hartfordiečiai 
skūpūs su parodymu nito- ; 
traukų, parvežtų iš Lietu-1' 
vos pirmosios grupės turis
tų. Apsirikta! Štai vietos 
veikėjai ruošiasi p a r s i- 
kviesti Dr. J. Stanislovaitį 
ir jo žmoną nuotraukas pa
rodyti visuomenei. Smar
kiai jie garsina mieste ir 
plačiai apylinkėse, kad lie
tuviai galėtų savo gimtinę 
spalvingose nuotrau koše 
pamatyti. Yra nufotogra
fuotų vietovių, kuriose jei 
ne vieni, tai kiti iš ten esa
me kilę.

Kartą šių žodžių išreiš
kė jur teko grožėtis rodyto m 
nuotraukom, kaip Lietuvo
je žmonės statosi fabrikus, 
naujus gražius gyvenimui 
namus, Kauno elektrinę, 
Klaipėdoje laivus, per visą 
šalį tiesia naujus patogius 
asfaltuotus kelius. Ir kaip 
ten, sėkmingai atlikę dar
bus, šventiškai pasipuošę 
linksminas.

Verta pamatyti nuotrau
kas, galima bus palygintų 
kaip yra pirmiau buvę Lie
tuvoje, kai mes ten jaunu
čiai bėginėjome.

Tai užeikite į 157 Hun
gerford St. salę gegužės 21 
d. 7:30 vai. vakare. Užtikri
nu, kad nei vienas nesigai
lėsite pamatę nuotraukas.

Nugirsta, kad Laisvės 
choras ruošiasi prie koncer
to ir banketo. Du dalykai 
vienu kartu. Įvyksią birže
lio 5 d. povakariais. Vėliau 
apie tai rengėjai paskelbs, 
koks bus koncertas ir tasai v j 
traktavimas.

Vikutis

PRANCŪZUOS NOTA 
PRIEŠ TUNISIJĄ J

New Yorkas. — Francū- 
zijos atstovas Jungtinėse^ t 
Tautose įteikė protestą^ 
prieš Tunisiją. Sako, kad 
būk Tunisiją leidus Alžyro 

kovotojams jos teritorijo
je įsisteigti ginklų bazes į 
karui prieš Francūziją. - . - *
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PASTABOS
Man labai nepatinka tas apie seniau išleistas kny- 

Lietuvos rašytojų, ypatin-' gas. Kaip kad draugas Pi
gai jaunųjų, užsispyrimas 1 lietis sako, daugelis neturė- 
pribrukti net ir į apysakas jome laiko skaityt storas 
svetimų, nesuprantamų žo- knygas, daugelis tiktai pa- 
džių. Atrodo, kad jie su-' sigrožėjome gražiais apda- 
šilę ieško kuo daugiausiai! rais. Dabar jau nemažai 
surast ir pavartot svetimų iš mūsų turime ir per daug 
kalbų žodžių. Ot, žiūrėk, laiko. Todėl pasidairyki-
pasauli, koks aš mokytas! 1 me savo knygynuose, ar ne

surasime dar neperskaitymų 
. knygų, o gal kai kurią ir 
antrą kartą perskaityt bū
tų įdomu; juk kiek kartų 
tą pačią knygą perskaitai, 
tiek kartų vis randi daug 
ką naujo, ko pirmiau, ta-Į 
rytum, nė nematei. Aš 
pats jau nekuris laikas (iš
ėjęs į pensiją) darau abla- 
vą savo knygyne ieškoda
mas, ar neužsiliko dar ne
perskaitytų knygų.

Prieš karą, kai Lietuvo- 
išeidinėdavo žurnalas 

tai parsitrauk- 
gana daug 
ir turiu ka v

“ rendezvous,” 
‘polietilenas,” 

“fiordas,” 
tam panašių, 

lengvai ga- 
lietuviškais

Kalbama apie gražios lie
tuvių kalbos išlaikymą ir 
patobulinimą ir čia pat 
pribrukama tokių svetimy
bių, kaip: 
“agregatai,” 
“separuojant, 
“inletas” ir
kurių prasmes 
Įima išreikšt 
žodžiais.

Man atrodo, 
smetoninės inteligentijos 
palikimas, kad parodyt sa- 

. vo “mokytumą.”
Į ’ Štai, pastebėjau, kad ir 

I tautininkų spaudoje j a u 
( dejuojama, kad ir dipukų 
j rašytojų lietuviškus raštus 
I reikėtų išversti į lietuvių 

/ kalbą. Pavyzdžiui: “Liau- 
) dininkams, kurių ištikimy- 
I bę principingumui liudija 

jų antipatiškas kultūrinio 
vyksmo stebėjimas, turįs 
neabejotinos intencijos pa
sidaryti principinga absti
nencija.” Argi tai ne “ty
ra” lietuviška kalba0

Kadangi jų inteligentija 
atitrūkus nuo lietuvių dir
bančiosios liaudies, tai nė 
nenuostabu, kad jie
kalba ir rašo tarp savęs. 
Bet dabartiniai Lietuvos 
rašytojai skiria savo raštus 
plačiajai Lietuvos visuome
nei, todėl turėtų laikytis 
grynai lietuviškos kalbos, 

^<ad nereikėtų jų raštus 
verst į tikrąją lietuvių kai-

Pilietis sako,

je
“Kultūra, 
davau iš ten 
knygų, todėl 
veikti.

Teisingai
kad Literatūros Draugija 
jau nepajėgia išleist storų 
knygų, gi trumpų apysa
kaičių aš visai nemėgstu 
(išskiriant Bokačio “Deka- 
meroną”). Bet dėl gerų 
lietuviškų knygų bado nėra 
nė dabar, štai, New Yorke 
veikia įstaiga “Imported 
P u b 1 i c a t ions and Pro
ducts,” 4 West 16th Street, 
ant 9-to aukšto, arti 5th 
Avė., kurios vedėja yra lie-

taip i tuvaitė, atdara iki 5:30 v.
(šeštadieniais ir sekmadie- 
n i a i s uždaryta.) Šiame 
knygyne lentynos linksta 
dėl daugybės knygų iš Lie
tuvos, lietuvių autorių, 
taipgi ir verstų iš rusų, 
lenkų, francūzų, anglų, ki-

Seattle, Wash.
Mirė Ieva Baltrušaitienė
Balandžio 26 d. tapo pa

laidota Ieva Baltrušaitienė. 
Rodos ir šiandien, rašant 
šią žinią, negalima priimti 
ir tikėti, kad Ievutė amži
nai pasišalino iš mūsų tar
po, tapo atskirta nuo arti
mųjų ir draugų, kurie ją 
taip giliai mylėjo.

Liūdesyje liko vienati
nis sūnus Edwardas, marti 
Ruth, anūkai Ronald ir Lin
da, ir nesuskaitomas skai
čius draugų, kurie ją gerbė 
ir mylėjo iš širdies.

Ievutė paėjo iš pasiturin
čios šeimos nuo Dzūkijos, 
arti Mariampolės, kur augo 

atsibuvo ir lankė mokyklą. Vėliau 
LLD 11 kuopos mėnesinis j atvažiavo pas brolį Jokūbą 
susirinkimas. Narių atsi- Tuinylą, kuris užlaikė graž- 
lankė vidutiniai. Nutarta menų krautuvę (jewelry 
rengti filmų iš T. Lietuvos store) Boston, Mass.

!parodymą gegužės. 27 d., metais atvažiavo į Seattle

Laiškas Administracijai
Gerbiami tautiečiai! Pra

nešu, kad Mikas Motiejū
nas jau virš metai kaip ser
ga. Ligonihėfj išbuvo apie 
10 mėnesių. Nors ligonis 
būdamas, bet “Laisvės” ne
pamiršta, siunčia $15 per 
mane. $10 prenumeratos 
atnaujinimui ir $5 į “Lais
vės” reikalų fondą.

Su pagarba, 
Ecl. Bulkins

E. Coulee, Alberta 
Canada

Worcester, Mass
žinutes

Gegužės 9 d.

susirinkimas. 
lankė vidutiniai.

7:30 vakare, 29 Endicott St. 
Filmus rodys Jonas Grybas. 
Reikia tėmyti Laisvėje jo 
skelbiamą filmų programą. 
Įžanga tik 75 c. ypatai.

Gegužes 10 d. laikytame 
L.S. ir D.Draugijos komite
to ir direktorių posėdyje li-

11914

pas brolį Vincą Tuinylą. 
Čia susipažino ir susituokė 
su Motiejum Baltrušaičiu ir 
visą laiką išgyveno 
mieste.

Su Baltrušaičiais 
žinau 1917 metais 
tada buvome artimi 
gai. Būdami vienokių min-

šiame

susipa- 
ir nuo 

drau-
w ii U11CAWH4 puovujjv 11 | gai. miuaini vienumų imu- 
ko gauta dėl Olympia Par-!čių ir idėjų, kartu veikėme

visados, palikdama saviš
kius ir mus, draugus, liū
dinčius.

Kur tik Ievutė lankėsi, 
ten ją visi tuoj pamylėjo, 
nes ji buvo labai meili, vi
suomet draugiškai nusitei
kusi ir švelnaus būdo mote
ris. Buvo visų gerbiama ir 
mylima.

Šermenyse man neteko 
būti, kadangi liga (Flu) bu
vo paguldžiusi į lovą, kada 
įvyko laidotuvės. Bet girdė
jau, kad į koplyčią susirin
ko daug palydovų ir buvo 
labai daug gėlių.

Aš noriu mintyse visuo
met atsiminti tą paskutinį 
vaizdą, kada ligoninėje at
sisveikinau su Ievute. Ji ta
da atrodė sveikstanti ir 
taip gražiai nusiteikusi. Tai 
aš ją visada taip noriu atsi
minti, nors ašaros temdo 
akis rašant apie taip labai 
mylimos draugės gyvenimą 
ir paskutines dienas, 
su mumis. Mes, jos draugai,1 
nemanėme, kad ji taip greit 
išsiskirs iš mūsų tarpo ir 
jau niekados aš nebegirdė
siu tą švelnų balsą per tele
foną: “Hello, Lillian”! La
bai skauda širdį rašant tą 
viską.

Lillian Gajauskas

Pekinas. —Kinijos prem- kys Mongolijos Liaudies 
jeras Chou En-lai apsilan- Respublikoje.

WORCESTER, MASS.
Mirus

Aleksandrui Vilciauskui
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Julijai, 

draugams ir giminėms.

Nuslenka saulutė už šilo,
Užgesta švelnūs jos spinduliai,
Beribėn aukštoj on iškilę, 
Paskęsta erdvėse giliai.

Tylioji naktužė ateina, 
Sau kelią rasa berdama.
Užsnūsta oras, nurimsta ir vėjas
Ir ilsisi gamta visa.

Bet išaušta vėl kitas rytas,
Prašvinta diena,
Suaidi giružėj vėl paukščių daina.
Pakyla saulutė, nutirpsta ledai, 
Išnyksta ir sniegas, žiemos liekana.

Pavasariui grįžus, vėl gėlės pražysta. 
Gyventi dar likę, mes žinom, 
Kad amžiams ilsėtis nuėjęs žmogus 
Niekad, jisai daugiau negrįžta.

Liūdime netekę meno-dainos mylėtojo,
AIDO CHORAS

LAWRENCE, MASS., FILMAI IŠ LIETUVOS

Pietūs — Skanūs Valgiai
ko biznio komisija. Apsiė
mė D. G. Jusius ir Juozas 
Pauliukaitis, todėl parke 
sueigos tuojau tampa aprū
pintos, šeštadieniais ir sek
madieniais, o oficialios par
ko atidarymo iškilmės 
įvyks gegužės 29 ir 30 die
nomis, tai yra, mirusiųjų 
minėjimo dieną parke bus 
koncertinė programa. Ją 
pildys Aido choras vadovy
bėje Jono Dirvelio,

spaudos naudai, platinome 
pažangią literatūrą tarpe 
savo tautos žmonių.

Ievutės pastangomis 
buvo sutvertas Moterų 
vimo Klubas. Ji buvo 
rinkta pirmininke ir gra
žiai 
klubo reikalus, 
metų abi kartu veikėme, 
kadangi aš buvau klubo 
sekretore. Bandydav ome

čia
Siu-

iš-

ir iškilmingai vede
Per daug

vėliau surasti budus kaip sukelti 
bus šokiams šaunus orkest- kuodaUgiau žukų mūsų my
ris, taip pat Jono Dirvelio. ijmos spaudos reikalams. 

Draugija kviečia visus Ievutės švelnus ir malonus 
skaitlingai atsilankyti ir ne | būdas darė didelę įtekmę į 
vien tik atidarymo parko klubo nares.. Susirinkimai

Draugija kviečia

Cleveland, Ohio
Mire Vilnietis 
Vladas Šūsnis

Balandžio 29 d. mirė se
nas vilnietis Vladas Šūsnis, 
palaidotas gegužės 3 d. 
Prie jo karsto koplyčioje 
ant Lake Shore blvd. buvo 
labai daug gėlių vainikų. 
Drg. J. Žebrys pasakė tin
kamą kalbą apie velionio 
gyvenimą, koplyčioje ir prie 
kapo. Palydovų buvo apie 
20 auto mašinų į Lakeview 
kapines. Palydovai visi bu-

BUS RODOMI FILMAI “JULIUS JANONIS” ir KITI

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

Paveikslus rodys Jonas Grybas ir K. Briedis 

širdingai kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjai

Brockton, Mass.
3 aktų operete “ 1 šelvis,’g ętato scenon Literatūros 

Draugijos 6-ta kuopa, gegužes (May) 28 d., suvai
dins Worcesterio Aido Choras, vadovaujant Jonui Dir- 
veliui. Bus Liet. Taut. Namo salėje, 668 No. Main St., 
Montello. Salės durys bus atdaros 6:30, vaidinimas 
prasidės 7-tą valandą vakare.

Kviečiame iš visos apylinkės atsilankyti ir pama

tyti šį gražų veikalą, nes negreit kitą tokj matysite.

Rengimo Komitetas

nu japonų latvių 'ir kitų is'kįtaese, bet į>er visą vasa- visados ramiai ir tvarkin- vo pakviesti į LDS klubo
J fr t omnnn i n*' + n i v\n ilzi <111 _  • J _■  ntmkn <1 n 4- ii 'viz q n rl n 111 lt»kalbų. Yra ir laikraščių iš sezoną, jog tai puikiau- gaį užsibaigdavo. 

c ytizaIia minin’ t m Irn wi r\ t r — 1 • v j •

Lietuvos rašytojai ture- • Lietuvos. Reikia pažymėti,
tų pastudijuoti mūsų kai-1 kad knygų kainos, yra nuo- 
bininkų Dr. .............. ........................................ ...
čiaus ir Dr. 
raštus, tai pamatytų, jog 
galima ir gana sunkius

stabiai žemos, visos gra-’. Kaškiau-
A. Petrikus i žiais kietais viršeliais

Yra ir kitas New Yorke! 
knygynas, Broadway ir E

sia vieta sueigom ir šiltame 
ore pasimaudyti didžiulia
me Quinsigamond ežere, 

! kuris skalauja parko pa- 
' krantes. Įžanga veltui.

Po geg. 30 d. kas dieną
„ , _ , . . ' bus aprūpinti atsilankiusie-

klausimus išryškinti lengva 12th St., kur taipgi, yra 
suprantama lie- knygų iš Lietuvos, bet šia-ir visiems 

tuvių kalba. * į me knygyne daug mažesnis
APIE KNYGAS , pasirinkimas^

35 Pilie-! Beje, draugas Pilietis 
; prisiminė ir Hemingway 
apysaką “Senis ir Jūra.” 
Jeigu jau kalbėt apie nuo
tykius jūrose, tai, teisybę 
pasakius, mane daug labiau 
sužavėjo jūrų nuotykių ap
rašymai knygose Jack Lon
dono “Jūrų Vilkas,” Žiu
lio V e r n e r i o “Kapitono 
Herterio Kelionė ir Nuoty
kiai,” Vernerio “2 0,0 0 0 
mylių po vandeniu” ir Juo-

iki po Labor Day.

Chicago, 111.
“Laisvės 

lis priminė jau seniai iš- ■ 
leistą knygą “Aliejus.” Jau 
net ir pamiršau veikėjų 
vardus, bet tebėra atminty
je pagrindinis veikalo tu
rinys.

Niekad nė neprisiartinus 
prie aliejaus šaltinių, tai 
buvo be galo įdomu įsigi
linti į aliejaus pramonės 
pragaro išryškinimą. Čia 
aliejaus magnatai veik tie-

ir abelnai 
lietuvia m s 
ir pažįsta- 
ir šiaip pa-

sioginiai darbininkus traiš- zo Jurginio “Nansėnas.
1 'z* * 1 1* • v • Į Z Z z-^ • • y — y yko mašinomis, kad ir iš jų 
kūnų aliejaus išspaust. 
Pradėjus skaityt tą knygą, 
sunku padėt į šalį — taip 
ji įdomi, kaip ir “Karalius 
Anglis.” Labai geras daly
kas primint per laikraštį

“Senis ir Jūra” mano 
skoniui per sausas, nuobo
dus. Man geriau patinka 
su šiokia tokia intriga, tai 
kabliukas, traukiąs skaityt, 
kas bus toliau.

Pr. Bukšnys

J. Bendokaitis rimtai serga
čikagiečiams 

pažangiesiems 
gerai žinomas 
mas menininkas
žangių organizacijų narys 
Juozas Bendokaitis rimtai 
susirgo. Jis keliais atvejais 
buvo ligoninėje sveikatos 
patikrinimui. Tikimasi, kad 
dabar jam teks ten kiek il
giau pabūti iki atgriebs 

| sveikatą.
Ligonis dabar randasi: 

University of Illinois, 
rearch skyrius, 840 
Wood S., Room 604, 
cago 12, 111.

Draugai ir pažįstami tu
rėtų nepamiršti ligonio, at
lankyti laišku ar asmeniš
kai.

Linkiu Juozui sėkmingo 
ir greito pasveikimo.

Vilniete

Re-
So.

Chi-

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.

Jftmes 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

ANGLŲ SOMALIJAI 
NEPRIKLAUSOMYBĖ
Londonas. — Su liepos 1 

d. Anglija suteiks nepri
klausomybę savo kolonijai 
Somali j ai (Somaliland).

Anglų Somaiija yra piet
rytinėje Afrikos dalyje, 
prie išplaukimo iš Raudo
nosios jūros. Ji užima 68,- 
000 ketv. mylių plotą ir tu
ri apie 700,000 gyventojų.

Manoma, kad ji jungsis 
su buvusia Italijos koloni- 
ja-Somalija, kuri pirmiau 
gavo- nepriklausomybę.

svetainę ant užkandžių ir 
maloniai pavaišinti.

Velionis atvyko į šią ša
lį, rodos, 1908 m., į Wilson,

Vėliau Ievutei teko per
gyventi kelis 
smūgius. Vieną, tai kada 
jos vienatinis sūnus 1 
pašauktas į ‘tarnystę kilus' m. atsikėlė į Clevelandą ir 
Antrajam pasauliniam ka- apsivedė. Jiedu išauklėjo ir 
rui. Kiekviena motina pil- išmokslino du sūnus, kurie 
na i supranta 
skausmą, kurį motina jau
čia tokioje valandoje. Ant
rą, tai brangaus draugo 
Motiejaus mirtis dveji me
tai atgal. Tas tai daugiau
siai atsiliepė ant Ievutės 
sveikatos. Per paskutinius 
dešimt metų prieš mirtį 
Motiejaus regėjimas buvo 
visiškai sublogėjęs; jam rei
kėjo artimos priežiūros per 
visą tą laiką. Ievutė tą vis
ką kantriai ir maloniai at
liko. Bet jos pačios sveika
ta pradėjo eiti silpnyn dėl 
širdies neveikimo. Buvo li
goninėje keletą dienų ir ka
da aš ją aplankiau tą dieną 
ji jautėsi sveikesnė ir jau 
linksma. Gražiai pasikalbė
jome, bet lankymo laikas 
buvo gydytojo nustatytas 
ir man prisiėjo išeiti. Aš ją 
palikau su malonia šypse
na ant veido. Abi manėme, 
kad greitu laiku pasimaty
sime jos namuose, bet už 
kelių dienų Ievutė atsisvei
kino su šiuo pasauliu ant

sk atidžius
““““iU, IUUUO, lt/vo 111., į vrxiovrix, 
buvo | Pa. pas seserį, o iš ten 1911

į širdies augina gražias šeimas.
Liko dideliame liūdesy 

žmona Ona, sūnūs Antanas 
ir Alex, marčios, penki 
anūkai ir sesuo, kuri gyve
na Gary, Ind.

Laidotuvėse lankėsi gi
minės iš Kanados.

Velionis Vladas nesveika- 
vo jau ilgokas laikas, o pa
staruoju laiku gavo širdies 
smūgį. Jis buvo laisvas, 
skaitė “Vilnį” ir daug metų 
priklausė prie Liet. Darbi
ninku 
jos. 
mažai 
se ar 
no nuošaliai.

Lai būna lengva tau, 
Vladai, ilsėtis amžinai, o li
kusiai šeimai gilios užuo
jautos.

Filmai iš Lietuvos po JAV 
lietuvių kolonijas

IIWWI

PHILADELPHIA, PA. >— gegužės, 21 d., 7.30 vaka- 
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.

WORCESTER, MASS. — gegužės 27 d., 7:30 vai; 
vakare, Lietuvių Klube, 29 Endicott St.

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

Lietuvos.

; ro,

Pašalpinės Draugi- 
Šiaip velionis labai 
dalyvaudavo sueigo- 

parengimuose. Gyve-

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

Washingtonas. — Kelių 
viršininkai sako, kad maži 
automobiliai padidino ant 
kelių pavojų, nes jų vairuo
tojai rizikingai važiuoja.

Pokylis pas Bekampius
Vasaros sezono atidarymo proga rengiamas sąskry

dis, kuris įvyks sekmadienį, gegužės 29 d., 147 13 £t., 
Avalon, N. J. Kviečiame draugus ir drauges iš visų 
apylinkių dalyvauti šiame parengime. Visus užtikrina
me, kad būsite patenkinti, pasigrožėsite gamtos gražu
mu, linksmai praleisite laiką ir paremsite naudingą 
tikslą. Ant stalų bus prikrauta lietuviškų dešrų, viš
tienos ir kumpio. Valgio užteks visiems. Gėrimų taip 
pat nestokuos.

širdingai kviečiame visus draugus ir pažįstamus daly
vauti. Norintieji turėti nakvynę praneškite iš anksto.

Jos. ir Elzbieta Bekampiai

1

LIETUVIŲ GYVENIMAS LIETUVOJ 
IR AMERIKOJ

1. 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 žmonės ir gyvenimas; pasakoma ir parodoma žmo
nių, kurie lankėsi Lietuvoje 1959 m. ir Viską matė savo akimis, 
jautė savo širdimi ir patyrė savp 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 ANGU»KŲ<V SKOLINIŲ ŽODY
NAS—Amerikos lietuvių laikraščių, knygų, mokyklų, parapijų, 
kalbos ir kultūros labai įdomus aprašymas. 366 psl. Kaina $2.00.
ŠIRDIES ROMAI — pirmasis lietuviškas romanas apie širdį. 
449 psl. Kaina $2.00. '
SLIUPTARNIAI — 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 |’Lietuvą.
Persiuntimo kaštus apmokame. .

Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325‘S. Halsted St., Chicago 8, Ill.

2.

8.

4.

5.

♦

5 p.-Laisvė ( Liberty )—An(r., gegužes (May) 17, 1960
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n as gi čia. n-i ne 

mas nebesuvaldoma

Mūsų susitikimas su jaunu 
svečiu iš Tarybų Lietuvos

progą 
gerai 
tikslą

tis bu.' 
turėsime l nu

pasivadinti H- gražu 
paremti.

Paimkime a(ii(.nj i,,-,..,-
K u 11 ū ri n il

t'eutro salėje įvyks 
ros Draugijos apskri 
ketas. Susieisime ir
si m f

ir izvmu

art
tūrio pril
Choras ir

šaunusis

Dalyvaukime 
rengimuose. I

kaip pridera susi pratusien 
lietuviams.

i-P-t man labai noria 
sveikinti ir mūsi.škį Aida, 
stebiuosi tu mūsų aid 
energua. žiūriu, kad lie 
ėmė birželio I 
nuoti Laisvės
morėje. o liepos 
ladelphi jo je Lit 
turės Draugijos 
komerte. I abudu miestu

piknike

su.

pašaliečiu, kurie norės kai
tų su aidiečiais važiuoti. Itei 
kia. kad Husai būtu pilni žino 
n i u ’

Grįžo iš Kali!orai jo

Du svarbūs mitingai
Gegužės 18 d. vietinės 

ipšviesti” apie Lietu-; unijos šaukia masinį mitilK. 
Jie, sako, nė klausyti gą reikalavimui, kad Fo

rando bilius Kongrese būtų 
žino” ir lik priimtas. Kalbės žymūs

tūkstančiai mažų, žemų, | tada, kai nebebuvo klausi- pas svečią ne pasisemti ži-[ 
liūdnų pastatėlių, taip, ma- i

i tyt, ir jūsų amerikiniame i darosi vėlu ir susitikimą su'nimą, bet svečią savo pro-! 
j gyveni me: tarpe aukštų mylimu svečiu 
į turto kalnų, randasi labai baigti.

u brooklyniečiii' metų Ameriką aplankė ke-1 daug ir Vargo ir skurdo, 
nepaprasta pro-Betas senosios kartos sve-' Bet, girdi, jūs apie tai 
i su mylimu jau-Įčių iš Tarybų Lietuvos 'riau 
iš Tarybų Lietu-i Mums buvo be galo įdomu jums 

..  beveik |susipažinti su atstovu to!
Valsti-i jaunimo, kuriam juk pri-1 kalbsjo a ie Lietuva ir jos 
Tarybų; klauso lietuviu tautos atei- jaunima. visa Lietuva nu- 
lyivai.ys. Iuį veikia, kaip gyvo-j tiesta plačiausiu mokykhj 
■ligines.na, ko trokšta ir apie ką;h. moksliniu įstai tinklu.|te. Kai 

Lietuvos jaunimas mokosi. . 
ruošiasi darbui ir gyveni- . .

i mui- Jis gražiai' bręsta! 1S.°J° J 
'tiek moksle, tiek kultūroje. ^ze^°
„ .j atsižymi visose gy- i 

Mes, sako I 
svečias, didžiuojamės mūsų 

’ jaunaisiais darbininkais ir 
darbininkėms. Jie pas mus 
pirmoje vietoje. Mes mū
sų mokyklose stengiamos 
mūsų jaunuolius ir mergi
nas a p g i n k 1 u o ti ne tik , 
moksliniu žinojimu, bet ir 
praktišku darbu. Reikia, 
kad jie, baigę mokslą, ap
leidę mokyklą, būtų pasi- < 
ruošę aktyviam gyvenimui, 
būtų susip a ž i n ę su įvai
riausiais darbais. Tokia 
yra mūsų jaunosios mokyk
los užduotis.

Svarbiausia jaunimo or-' 
ganizacija, supra n t a m a , ’i 
yra Komjaunimo sąjunga-1 
Ji šiandien jau turi 
130,000 nariu. Z e
nimo ideologinį brendimą, I 
sako svečias, gal geriausia! 
jums pavaizduos tas fak-;

mų, kai visiems atrodė, kad nių apie Lietuvą ir jos jau- a---- : • ____ .... I
jau laikas! tu

mene.'i Jungi- 
vieši keturi

jos Young Men’s sapnuoja šių dienų Lietu- 
Association (Jau-i vos jaunimas? Kaip jam 
sšcioniu Susivie-' sekasi? Per kokias organi-i • 
r,, t.,vL LuMmw No Imuv

n ų jų 1\ 
nijimo). 
ir Lietuvos jaunime : 
vas, įžymus veikėjas, Kom-; lėkius įgyvendinti? Tegu 
jaunimo sąjungos pirmasis [ mums suteiks žinių šiais ii 
H'kn torius Aleks a n d r a s | kitais apie jaunimą klausi
mą snavičius. Prie skanių ’ mais jų pačių veikėjas. Ir 
vaišių, kurias mums paruo-liš šio jaukaus, draugiško

Kašte | pobūvio mes visi išėjome 
Rušinskienū ir Helen Feifė-!pasiturtinę džiugiomis ži- 
rit-nė, padedant P o v i 1 u i I niomis apie mūsų senosios 
Vi niai, šeštadienio vakaras ; tėvynės didžiulius darbus 
prabėgo gražiuose, draugiš-1 dirbanti ir milžiniškiems 
kuose pašnekesiuose. A iš-i žygiams besimojantį jauni
kli, kad jaunasis svečias Imą- Mes dabar labiau esa- 
buvo paprašytas papasako- me įsitikinę, kad lietuvių 
ii mums savo nors ir trum- \ tautos pasirinktas socialis- 
pu laiku įgytus įspūdžius | tinis kelias yra teisingas 

as ir kad josios šaunu- 
j a u n i m a s ga ra n t u o j a 

laimingą ir šviesią atei

Ventienė,

t u vos jaunimą.

tas apie patį sve-1 nenori apie Lietuvą.
■čia. Jis gimęs ir augęs i viską apie ją 

žinote, tai kam man ! Pasvalyje, sūnus nemažos,! stebisi, kai]) i 
įpie tai pasakoti! 'kietai religingos š c i m o s. ■ protingas j a u n a f 
„ i v. ,T i Dabar jam jau 29 metai.'kai]) česnavičiusDaug plačiau svečias pa- T. . į . J ..iu-,-F t ! Jis vedęs ir jau augina i vis netiki!

devynerių metų s ū n e 1 į • 
Sunki buvus 

” i 1940 
kūrė tarybinė

2 dešimties metų

jo jauny s-; 
meais įsi- 

valdžia, 
berniukas

programa.
bus muzikalė 
Lorand bilius 
pensionieriams

! medikalinę pagalbą veltui, 
tokiame Tai labai svarbu jį paremti. 
Lietuvos; Kitas masinis mitingas 

pasiū-'įvyks gegužės 19 d. Tai bus

atsto-1 kiasi savo troškimus ir P°-ijjs
* venimo srityse.

Ir štai viename
; “susitikime” jie
j Komjaunimo vadui 

jis Jo: Ateik į protą. 
._.s'])as mus. Mes tau mokėsi-' kalaująs įvesti 
za-įme po šimtą dolerių į dieną;ginklų kontrolę.

ir dar priedui nupirksime Į Mrs. . 
automobilį ir gražų namą ! ■ žymūs

Girdi, aš nustebau

uis, rei- 
atominių 
Kalbės 

Rooseveltienė ir kiti 
kalbėtojai.

ir •'Lietuvos liaudies ir tautos 
baisios kančios, žvėriškoji 
nacių okupacija, 
skerdynės. Jaunai 
jaunam protui tai buvo ne-įjuos gautumėte? Jie jam' 
lengva pergyventi, ištverti, | atsakė, kad jie turi tam'

klausiu jų. 
teroras,|tai reikėtų

Kadangi juk^ison Square Gardene, 8 
didelės krūve-Avė. ii' 50 St., Manhattane, 

tai iš kur jūsH:^ a^- vakare.

Binghamton, N. Y.
Mūsų jaunasis svečias, 

Aleksandras česnavič i u s , 
paliko mumyse gražiausią, 
tiesiog nepamirštamą jspū-

10

Svarbu dalyvauti
Šį savaitgalį turėsime du 

'svarbius parengimus, ku- 
! riuose reikėtų visiems da-

tarybinės armijos išlaisvin- turtingos ir kurios tokiems
ta, mūsų Aleksandras, kai]) “geriem 
ir tūkstančiai kitų jaunuo-1 negaili!
liti, pradėjo galvoti apie; Mano žodis: Mačiau pra-, S\aatl- 
prikėlimą Lietuvos iš karo | nešimą, kad neseniai Wa-į Ses.a 
griuvėsių ir n u s p r e n d ė | shingtone įvykusiame susi-1 fM)s 
įstoti į Komunistinio jauni-1 rinkime “vaduotojai” nu-0X1 °, 
mo sąjungą- Apie tai, sa-1 tarė visą vadavimo raketo 
ko, sužino tamsi religinga ■ vadovavimą pavesti išimti- 
motina, nueina pas i
lio kunigą išpažinties ir grybai, kurios 

;pasako, kad jos sūnelis ta-j yra kunigų
sąjungos daktorius Šimutis,
.ateisako toriumi menševikų “\au- j K^erbotkišA'vešm-OTiž

tikslams pinigų

ruošia banketą 
ė č i o pagarbai.

* * V- J •* * y-, vv | ♦ LA vt v/ » ' i A i i V-V V 1 j » , 4 « < 4 v .>

Pasva-! nai Amerikos Lietuvių Ta
pybai, kurios pirmininku 

Draugo” re-

progą su mumis susipažin
ti, mes gi karštai jam plo
jome už gražias pareikštas 
mintis.

k u r per spaudą parengimą gar-' Ką jis matė ir patyrė
.... - sino, o dirbo A. Žemaitienė,; Amerikoje? Kokį įspūdį iš

M
č, B. Jasilio- ■ Gal geriausia, sako, savo
ipaitienė, U.! įspūdžius Amerikoje pa

jausimais, įvykdymą visų partijos iri 
I kurie manyje kilo pakilus į vyriausybes yasimojimų.

' • Buvo svečiui nemaža ir• J i » . _ _

surengimui dirbo J. K. 
alinskienė ir Anna

į “Laisvės” įstaigą, 1 
pasimokėjo laikraščio pre
numeratą ir auką paliko.

Jis pasisakė neseniai grį- Mene, 
žęs iš Kalifornijos. Los menė, 
Angeles apylinkėje išgyve-1 Šimoliūnicnė ir A. Maldai- vaizduosiu savo 
nes nuo pereitų metų lie- kieno. I
pos pradžios iki šiol. Qpąs | Pasakyta, kad $1 aukojo' visoje Amerikoje aukščiau- Buvo svečiui nemaža ir 
ten patikęs, bet gyvenimas E. Čere<kienė, o turėjo bū-į šią pastatą Empire State klausimų pastatyta. Mums 
esąs nuobodus, kai 
pažįstamų. Todėl ir

Kazlaus-jčia parsiveža į Lietuvą?

po komunistines 
i nariu. Kunigas 
i °ll/r_ . I motinai duoti “išrišima, Musu įau- - u , *• *■ J nes sunaus smertelnas i jgriekas esąs taip pat iri 
motinos “smertelnu” grie-! tiniai papirkti Aleksandrą! 

!ku. Parėjus namo motina ! česnavičių buvo ALTo ra-Į 
, x .• , • tiesiog griebia kočėlą ir sa- ketieriu pasiųsti, ir kad nei nw sąjungą kasmet Įstoja |vo £ sūnelj . bu. I

po apie 20 tūkstančių• - i 1 1
jaunuolių ir merginų. 
Didelėje daugumoje mūsų 
jaunimas supranta lietuvių 
tautos socialistinį kelią ir ; 
aktyviškai įsitrauk ia į ;

nių valgių. Bus ir muzikalė 
programa. Vieta: Liet. Kul
tūriniame Centre, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park.

Sekmadienio popietį pra
leisime Schwaben Hall, 474

ijienų” redaktorius Pklus|]yn(L Matysime jr ' gėrėsi- 
Gugaitis- Tad _ imkia su- ;mes, pajp Worcesterio Aido 
prasti, jog mmėti jmsrnn-1 cporas suvaidins operetę 

Išeivis”.
Tad pasižymėkime tuos 

Į parengimus ir abiejuose 
j dalyvaukime.

daug pažįstamų.

Q|-ąs I

nėra t i E. Čekanauskienė.
rįžęsl Taipgi parengime dirbo | linką.
turi'J. žemaitis, K. Staniulis ir. matosi

|j. Strolis. 'gražių pastatų ir

I Building ir stebint visą ap- patiko, kad jįs ir j klausi- 
Kaip šiame mieste mus 

tarpe milžiniškų, konkrečiai, aiškia .
šimtai ir me pobūvį ir skirstčmės tik

atsakinėja trumpai,
Baigė-

3 AKTU OPERETE
OfiuM W IO Parašė Stasys Šimkus

Suvaidins Worcesterio Aido Choras, vadovaujamas Jono Dirvelio

Sekmadienį, Gegužės 22 May. Pradžia 3 vai. pp

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

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

'narnų! Ir, girdi, ėmė laiko, vo apsiėmus visas lėšas pa-1 
i kol motina tapo pertikrin- dengti.
ta, kad jai nereikės už su-I

■ nu peklon eiti- Dabar tarpe 
motinos ir i 
kiai kuo gražiausi. Š’ 
savo gyvenimo epizodą į Krunglienė, Woodhavenie- 
Aleksandras mums PaPa~ | te.»Ji- pranešė, kad šešta- 
sakojo tik todėl, supranta- (Qjenį ar sekmadienį aplei- 
ma, kad pavaizdavus, kaip i ^zia ligoninę, ir vyks pas 
ir kokiais sunkiais, keliais dukterį Long Islande. Tad 
daugeliui Lietuvos jaunimo! 
teko tapti aktyviais naujo-I 
sios socialistinės santvar
kos kūrėjais.

Tik šį pavasarį Aleksand
ras tapo išrinktas Lietuvos 
Komjaunimo sąjungos pir- 

Imuoju sekretoriumi.
Alenksandras česnavičius 

nepaprastai gražaus ir fizi
nio sudėjimo vyrukas — 
šviesus, atletiško tipo jau
nuolis. Visus mus ir nu
stebino ir sužavėjo jis savo 
iškalbumu. Oratorius jis 
yra pirmos klasės. Kalba 
jis gyvai, savo kalbon įterp
damas skanių juokelių, 
sarkastiškų pastabėlių. Dar 
daugiau: jis turi malonų, 
patrauklų balsą. Ir ar ži
note, ką jis padarė? Ogi 
pobūviui baigiantis pareiš
kė: Na gi, broliai ir se
serys,’dabar visi uždainuo
sime! Ir mes visi susiglau
dėme aplink stalą, ir kai, 
jam pačiam ' vadovaujant, 
užtraukėme, 
mūsų nedidukės, bet gra
žios, jaukios Kultu r i n i o 
Centro svetai neles lubos 
pradėjo kilnotis!

Pobūvyje pasigedome Ro
jaus Mizaros, kuris, beje, 
šiuos žodžius rašant, tebė
ra ligoninėje ir kurio gim
tadienis pripuolė ant ryto
jaus- Su Aleksandru Ro
jus susipažino būdamas 
Lietuvoje. Svečias Rojų ap
lankė ligoninėje ir ilgai su 
juo pasikalbėjo.

Vaje, būčiau ir pamiršęs, 
mūsų jauno svečio “susiti
kimą,” geriau, “susidrūri- 
mą” su kai kuriais fašis- 
tuojančiais dipukais. Kur 
tik jis lankėsi, beveik visur 
“prisistatė” vienas kitas 
dipukų “vadas.” Žinoma, 
nieko tokio. Bėda, girdi, su 
jais tik tame, kad jie atėjo

IŠĖJO Iš LIGONINĖS
Penktadienį, geg. 13 d., iš i

Koresp. , Kalbink užsirašyti Laisvę 
; tuos, kurie jos dar neskaito.

sunaus santy- - - ■ •- - ■
■ .1 ; ligoninės skambino M

! Krunglienė, Woodhavenie 
jnums papa-1 tč. (Ji pranešė, kad šešta

PRANEŠIMAS
BALTIMORE, MD.

LLD 25 kuopos susirinkimas jv. <s 
šeštadieni, gegužės 14 d., 2 vai. po
piet, 2219 W. Pratt St. 
visi nariai atsilankyti, 
pasimokėjusių

įprašė pranešti jos drau-• tus, ateikite ir pas 
gams., jog ji nebus namie. I palengvinsite kuopos 

į kada sugrįš į namus Wood- 
įhavene, praneš, tuomet 
maloniai lauks draugų 
einant.

at-

MEDIKALINIS 
PATARNAVIMAS
PER BRANGUS

AFL-CIO unijų naciona
linėje konferencijoje, lai
kytoje Commodore Hotely, 
unijų centro vice preziden
tas J. A. Beirne nurodė, j 
kad medikalinis patarnavi
mas taip aukštai iškilo, 
kad jau nebepriei n a m a s 
plačiajai publikai.-

Ligoninės, gydy tojai, 
vaistai baisiai pabrangę. 
Sunkiausia tuo naudotis 
pensininkams, kurių įeigos 
palyginamai mažos.

Unijos už tai energingai; turės 

remia Forando bilių, kuris i 
dabar Kongrese svarsto
mas.

tai net tos
Filmai

Gegužes 19 d. pradės ro
dyti muzikalinį filmą, Walt 
Disney pagamintą, ’‘Polly
anna”— Radio City Music 
Hall, Manhattane.

Filme vaidina Jane Wy
man, Richard Egan, Karl 
Malden ir kitos Hollywoodo 
žvaigždės.

Be to, bus priedinė mu- 
zikalinė programa, kuriai 
vadovauja Leon Leonidoff.

Geg. 27 d. atsidaro 57 ar
tistų piešinių paroda ir tę
sis iki birž. 19 d. Kasdien 
nuo 2 vai. po pietų bus ga
lima matyti Washington 
Square Parke įvairiausių 
piešinių.

Prašomi 
Dar yra ne- 

duokles už 1960 me- 
pasimokėkite, tai 

; valdybai.
Sekretorius

BROCKTON, MASS.
Mūsų Parengimai

aktų operetė IŠEIVIS, jvyks
28 d., suvaidins Worces-

Dirve-

3-jų
gegužės 28 d., suvaidins 
torio Aido Choras, vad. J.
lio. Stato LLD 6 kuopa Lietuvių 
Tautiško Namo salėje, 668 North 
Main St., 7 vai. vak.

Gegužinis piknikas po stogu jvyks 
gegužės 29 ir 30 dd. LTN apati
nėje salėje, 8 Vine St., I vai. die
nų. Bus muzika, namie gamintų 
valgių. įvairių gėrimų. Kviečia vi
sus Montello Vyrų Dailės Choras.

LLD 7 Apskrities piknikas jvyks 
| birželio 19 d., Maple Parke, Law- 
j rencc, Mass. Montello Dailės Gru- 
: pė. vad. Al Potsus, rengia busą ir 
jie pildys dainų programą. No
rintiems dalyvauti piknike yra vie
tos su Grupe važiuoti. 
Užsirašykite pas Dailės 
rius. Geo. Shimaitis.

Kaina $2.
Grupės na- 

(40-44

ROCHESTER, N. Y.
Gedom ino Draugystės piknikas 

jvyks gegužės 21 d.. 575 Joseph 
Ave., pradžia 7 va], vak. Bus ska- 

| nių valgių, gėrimų ir muzika šo
kiams. Nariai ar eis ar ne, vigvDn 

___; užsimokėt įžangos tikintų- 
! Kviečiame vietinius ir iš toliau da
lyvauti šiame piknike. Rengėjai.

(40-41)

BROOKLYN© 
KRIAUČIŲ SUSIRINKIMAS

Trečiadienj, gegužės 
Lietuvių Kriaučių (54 
si rinki mas, 5:30 vai. 
Arion PI., Brooklync.
Amalgamated Unijos lietuvių kriau- 
čiai dalyvautų, nes bus viršininkų 
rinkimas. (40-42)

25 d., jvyks 
lokalo) su- 
vak„ 11-27 
Svhrbu, kad

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*□0^*06*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St. i

6 p.-—Laisve (Liberty)—Antr., gegužes (May) 17, 1960




