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METAI 49-ji

Iš N. Chruščiovo 
kalbos Paryžiui®

Paryžius. — Pakrikus Jis sakė, kad Vakarai 
viršūnių konferencijai vals-1 ištraukti karo jėgas iš 

ii išsiskirstė. ■ karinio Berlyno, 
atsisveikino su , kad TSRS padarys 

sutartį su Vokiečių

V'

turi

Chruščiovas
Prancūzijos prezidentu De 
Gaulle ir Anglijos premje
ru Macmillanu. Jis ir Ei-

Jis sakė, 
taikos 
Demo-

Balsai iš neutrališkij šalių 
apie viršūnių nesutikimus
Brasilia. — Haracio La

ter, Brazilijos užsienio mi-

Gegužės 1S diena jame tilpo 
gana rimta James Marlow [ senhoweris vengė susitikti, 
kolumna. I Pirm TSRS premjeras iš-

Mr. Marlow savo kolumna Į vyko, jis korespondentų su
baigia tokiu visiems amerikie
čiams k laušimu :

“Kaip, jūs manote, Eisenho
weris turėj-ęs būtų pasielgti 
viršūnių konferencijoje, jeigu 
Chruščiovas būtų atsiuntęs 
Šnipini lėktuvą ant Jungtinių 
Valstijų ir davęs suprasti, kad 
jis ir ateityje taip darys?”

Tai be galo rimbas klausi
mas. Apie jį turėtų rimtai 
pagalvoti kiekvienas su šaltu 
protu dar neatsisv e i k i n ę s 
amerikietis.

kalbėti apie oro šnipų kont- 
sirinkime sakė kalbą ir at-; roliavimą. Jis reikalavo už
sakinėjo į klausimus. Buvo drausti atominius ginklus, 
apie 2,000 korespondentų. ■ Kas dėl viršūnių konfe- 
Kai kurie iš jų neužsilaikė, [ rencijos, tai Chruščiovas 
—švilpė ir rėkavo. Kiti pri-'sakė, kad konferencija la- 
tardami plojo. bai reikalinga.

Chruščiovas s:
pasikartos

TSRS premjeras
kad reikia rūpintis pravesti i Indonezijos užsienio minis- 
nusiginklavimą, o ne tuščiai į tras, sako, kad nauja kon-

TSRS joje 
k a d dalyvaus, bet tik tada, kai 

jeigu pasikartos lėktuvų Jungtinės Valstijos atsisa- 
cnipavimas, tai TSRS su- kys nuo lėktuvų šnipavimo 
naikinančiai atsakys į tas > ir nubaus “U-2” lėktuvo 
bazes, iš kurių jie atskris.' siuntėjus.

Kitas taipgi rimtas klausi
mas. Kaip žinia, prieš Japo
niją išvien kariavo Jungtinės 
Valstijos ir Tarybų Sąjunga. 
Bet po k a i-o Jungtinės Valsti
jos atskirai vienos pasirasė 
taikos sutartį su Japonija be 
leidimo ir sutikimo Tarybų 
Sąjungos.
' Tai kodėl dabar Tarybų 
Sąjtfnga neturėtų teisės pasi
rašyti sutartį su Rytine Vo
kietija ir pavesti jos apiekon 
visus kelius Į Berlyną?

Juk kas vieniems gerai 
teisinga, 
gerai ir 
Būkime 
politika 
pinėjimo 
daug tarptautines 
privedė pasauli prie 
šio pavojaus.

J1’; tai, siekdami su 
i, tas pats turėtų būti j ]^rojjau|-is, §auR§: 

armija!”

Kinijoje vėl vyksta 
masiniai mitingai

Pekinas. — Sujudo visos, 
i 

me mieste, miestelyje ir' 
žemdirbių ūkyje eina masi- ■ 
niai mitingai.

Kiniečiai reikalauja Jung-

Prieš turky mases |
vėl veikia ginklai Į

Istanbulis. — Ir vėl apie į
5,000 studentų demonstra-■ Kinijos liaudis. Kiekviena-[ 
vo mesdami šūkius už lais
vę ir reikalaudami premje
ro Menderes ir jo valdžios > 
pasitraukti.

Prieš demonstrantus bu
vo mesta 300 kareivių ir ki-'

! ta tiek policininkų. Studen-
kariais

tc'is'iigą ir kitiems.
logiški. Be logikos; či .Sl, Siuntinėjimu šni-1 uždainavo: 
lėktuvų' jau privirė, 

košės ir i

Taipgi 
Argi gali bro- 

p liai šaudyti į brolius”.
Į

r I Bet turkų kariai dar 
‘■įklauso reakcijos. Jie metė į 

I demonstrantus ašarų bom- 
; bas ir šautuvų buožėmis

Sušilę ir supykę k u n 1 g: ų į mu£dami išsklaidė demon- 
“Draugo redaktorius L. Si-j j .._ 
mutis ir mensevikiškų 
jienų“ redaktorius P. 
tis bara ir niekina tuos, kui ie t VolcIllflCjau buvo pakėlę s p a r n u s Į JUnglHlCS V aiSllJOS 

prieš smertį pamatytį saxo Į f UITI 1 n Ji NnfVPCUlU 
senąją tėvynę. Jų grūmojimų 11 dllllllci llvl 
išsigando ir nuleido sparnus j . . .
visa eilė Chicagos biznierių, j Washingtonas^ — Lincoln 
kurie jau buvo 1 . t
nūs skristi į Lietuvą. j dos agentas, pranešė, kad

Tie du vyrai yra dideli be- į jungtinių Valstijų Valsty
bės departamentas užtikri- 

tais pačiais! no Norvegiją jog JAV lėk- 
tuvai nesinaudos jos terito
rija skraidymui virš Tary- 

j bų Sąjungos.

“Nau-Utraciją.

Kub os liaudis ir 
kataliku religija

Washingtonas. — “Jung-; ros įstaigos dės pastangų, 
dentas Jorge Alessandri iš- tinių Valstijų Valstybės de-‘ kad to laiško kopijos pa- 

partamentas deda didžios Į siektų kiekvieną kataliką 
svarbos į archivyskupo E. 
Perez Scranteso laišką”, 
rašo korespondentas E. W. 
Kenworthy.

Santiago de Cuba miesto

Santiago. — Čilės prezi-

nistras, sako, kad viršūnių ! reiškė didelį nepasitenkini- 
vadai turi dirbti idant nu- mą Vakarų diplomatijos 
galėti visas kliūtis ir susi-j strategija. Laikraštis EI 
tarti taikiam sugyvenimui. I El Mercurio

Jakarta. — J. Leimena,

kubietį, o ypatingai ginkluo
tas darbininkų milicijos jė-

kietai kriti
kavo Vakarų diplomatiją 
pakrikdymą konferencijos. 
Čilės spauda rašo, kad Va- : 
karai kalti už tą politiką, i ką, kurį įsakė savovyskupi- 
kuri veda prie karo trage- joje

Priešai dabartinės san
tvarkos Kuboje sako, kad 
tos šalies žmonės yra be
veik visi katalikai, tai kata- 

skaityti kiekvienoje likų religija gali labai daug 
IcLjos. bažnyčioje. Jis atvirai ne- pasitarnauti nuvertimui

L, .. , ... puola dabartine Kubos vy-. dabartinės vyrinausybės.Beveik visą arabų salių, ,jau k c‘ .<kop.,unis_ 
; spauda daug.au kritikuoja „ bef kalba apie «bedie. 

negu .- ’ „ . , i . (i , rr, , * o ’• ' t 6 vius ir tuos, kurie savo.larybų Sąjungos. Jų spau-U, iu H žud ti kata.
da pataria, kad tie reikalai 

I tuojau butų perkelti į Jung-i 
tinių Tautų organizaciją ir 
pastotas karui kelias.

Viršūnių konferencijos 
paįrimu džiaugiasi Vakarų

ferencija su geresniu pasi
ruošimu ir pasitikėjimu tu
rės būti sušaukta.

New Delhi. — J. Nehru, | 
Indijos premjeras, pareiš-i 

įkė, kad jis turi^ viltį, jog i yagaru diplomatija 
ateityje bus sujaukta kitai— ■ c ~ • 
konferencija su geresniais 
užtikrinimais jos pasiseki
mo.

Roma. — Italija, kuri nė
ra neutrališka, jos žmonės 
reiškia nusiminimą ir dide- 

I Ii nepasitenkinimą, kad vir- 
į šūnių konferencija pakri-j Vokietijos, Pietų Korėjos ir 
[ ko. i Čiang Kai-šeko spauda.

Jie primena tą faktą, kad 
Argentinoje Perono valdžią 
nuverto sukilus katalikų 
bažnyčios vadovybė, kurios 
užnugaryje stovėjo Romos

Minimas korespondentas popiežius, o “nežinomi karo 
rašo, kad JAV ir kitų Loty- lėktuvai” bombardavo Bue- 
nų Amerikos šalių tam tik- . nos Aires.

Liete Lite Draugijos balsas 
senatvės biiiaus reikalais

Lietuviu , Litera t u r o s its v
tines Valstijas pasitraukti Draugijos. Cėntralinis Ko- 

i iš Formozos ir kitų Kinijos! mitetas pasiuntė sekamo 
salų. Jie priima rezoliuci-! turinio telegramas senato-! 
jas, kuriose sako, kad pa-'riui ir kongresmanui. 
saulinę ramybę ardo ir tai- turtina, kad ir kuopos 
kai pavojų sudaro Jungti- tų savo pasisakymus.
nes Valstijos, kurios prisi-ĮTo Representative 
steigė karinių bazių, su vie- ‘ J. Foram!
tos gyventojais nesiskaito ir[
veikia prieš socialistines ša
lis.

immediate passage. 
Central- Committee, 
John Grybas, Secretary, 
Ozone Park, N. Y.

T. Sąjungos ir japonų i Japonijos masės vis i 
nauja sutartis l prieš karo sutartį

Maskva. — Tarybų Są-; Tokio. — Žemesniame 
junga ir Japonija pasirašė į Japonijos parlamento bute 
metams žvejybos sutartį. L-1-1-’— 
Sutartis apima gaudymą la
šišų (“sąlmon”), krabų ir 
silkių.

valdžios šalininkai pravarė 
užgyrimą JAV ir Japonijos 
karo sutarties. Įvyko i par
lamento narių tarpe mušty-

Šiemęt japonų, žvejai ga- nes. Apie 500 polįęiriifiikų / 
įsiveržė į parlamento būtą 
ir jėga išmetė socialistų de-

sius- i To
v

A. Stevensonas prieš I endoi

Eisenhowerio veikla
Chicago.

veikėjas Adlai Stevensonas 
kritikavo TSRS premjerą 
Chruščiovą, bet jis tuo pat 
kartu nepasigailėjo ir Ei-

— Demokratu ,<

Senator
i Pat McNamara
i

In the name of our Ame-
i rican Lithuanian Workers.

In the name of thousands Literai y Association we en- 
of members of our Ameri
can Lithuanian Workers

Association we!
•se Forand Bill (HR-

4700) for old age health in
surance and strongly urge

dorse your bill for old age 
health insurance and 

I strongly urge its immediate 
Į passage.

Central Committee, 
John Grybas, Secretary, 
Ozone Park, N. Y.

lės TSRS vandenyse pasi
gauti 57,000 tonų lašišų, o _ __  ... ___  --c.—.
pereitais metais galėjo, 85,-I putatus, o tada valdžios ša- 
000 tonų. TSRS sumažino 
kvotą, nes sako, kad pasta
ruoju laiku šių žuvų kiekis |

| mažėja. Amerikoje ir Tary-I 
bu Sąjungoje dėl to kaltino 
japonus, kad jie gaudo tas 
žuvis ir neršto laiku. •

pakelę spar-[White, Baltojo Namo spau- senhowerio valdžios. Jis sa-

širdžiai. Jie patys amžinai 
užsinuodiję neapykanta lin
kui Lietuvos ir
nuodais nuodija savo skaity
tojus.

kė, kad šaukimas prie tau
tos “vienybės” yra bandy
mas paslėpti Eisenhowerio 
valdžios klaidas ir neatsar
gumus.

Jis sakė, kad kai kurie 
nori “sušluoti visas nešva-

Įvykiai Paryžiuje 
ir Vakaru 'vienybė' 
New Yorkas.

Reston, “The New York
Times” kolumnistas iš Pa- 
ryžiauos rašo apie pakriku
sią viršūnių konferenciją ir
Vakarų valstybių “vieny-

tilpo serija II. S. Ashmore 
straipsnių apie gyvenimą i 
buitį New Yorko negrų, 
jų buitis tikrai baisi.
liausią vargo ir skurdo jūra.

štai Robert William. Da
niels šeima. Didelė šeima. 
Šeima iš trylikos narių. Tė
vas, motina, vaikai ir anūkai. 
Jie, pasak Ashmore, susikim- 
šę į “penkis mažutėlius kam
bariukus.“ Gali miegoti tik 
pakaitomis I

Ir tai pas mus, Amerikoje, 
d i d ž i ausiame ir turtingiau- 
siame kapitalistiniame mieste 
pasaulyje.

Ir ta Danielsų šeima nėra 
vienintelė. T ū k s t ančiai ir 
tūkstančiai jų randasi mūsų 
didmiesčio “negrų getose.“

Norvegija protestavo 
ir prieš tai, kad JAV lėktuvas 
O;

Tai gi-
“U-2” skrido iš Pakistano 
per Tarybų Sąjungą į Bo
do, JAV karinę bazę Nor
vegijos teritorijoje.

konferencijos pakrikimą.
Blogos ir skaudžios žinios 

nustelbė geras, linksmas ži
nias. No apie mokslo laimė
jimus, bet apie naujo karo 
pavojų visi dabar dieną ir 
naktį sapnuoja.

Tarybų Sąjungos mokslinin
kų paleidimas į erdvę beveik 
penkių tonų naujo sputniko 
Diivo nuostabus mokslo laimė
jimo žygis. Deja, apie jį ma
žai tebuvo rašyta. Paskutinė
mis dienomis viską nustelbė 
žinios apie Amerikos šnipinio _ 
lėktuvo nušovimą ir viršūnių | zacijos.

Tai .jau ir Senate pasirodė 
bilius už senatvės sveikatos 
apdraudą. Bilių įnešė pažan
gus senatorius Pat McNamara 
iš Michigan valstijos. Tai to
lygus Forando biliui Atstovų 
bute.

Tai puiki proga amerikie
čiams laimėti didelį mūšį už 
senų žmonių sveikatą. Siųs
kite telegramas, siųskite rezo
liucijas už minėtus bilius. Ra
ginkite bilius tuoj priimti. Te
gu nesnaudžia mūsų organi-

ras po kilimu ir vardan vie- bę”.
nybčs paslėpti”. Regton kritikuoja Balt0.

jo Namo spaudos agentą 
Mr. Hagerty, tą spaudą ir 
kolumnistas, kurie “rožių 
spalvomis” išdailina Vaka
ru politiką ir džiaugiasi,kad 
pakrikimas viršūnių konfe
rencijos “Vakarus 
suvienijo”.

Reston rašo: “Iš 
niekas nelaimėjo 
lės”. Pakrikimas konferen- 

, tai didelis smūgis 
; Valstybės sekretoriui Her- 
teriui ir jo pagalbininkams, 
kurie nepersergėjo 
dentą dėl pavojų, 
sudarė šnipavimo 
mas pirm viršūnių 
rencijos. Tai yra 
smūgis. Allenui Dullesui ir 
Central Intelligence Agen
cy (užsienio šnipavimo or
ganizacijai) dėl nesukoor- 
dinavimo laiko įvykusio 
skridimo su Valstybės de-

NEBUS PAKAITU TSRS 
UŽSIENIO POLITIKOJE
Washingtonas. —Tik pa

krikus viršūnių konferen
cijai, Washingtone ir JAV 
spaudoje buvo daug kalba
ma apie pasikeitimą Tary
bų Sąjungos užsienio poli- 
kos. Bet dabar diplomatai 
keičia savo nuomonę. Jie 
mano, kad TSRS laikysis 
tokios pat užsienio politi-j cijos, 
kos, kaip laikėsi iki dabar 1

JAU BUVO PASKELBĘS 
KARO JĖGŲ ALIARMĄ
Washingtonas. — Viršū

nių konferencijos dėlei 
įtempimo laiku Jungtinių 
Valstijų gynybos departa
mentas buvo paskelbęs visų 
karinių jėgų aliarmą. Sako, 
kad įsakymą buvo davęs 
gynybos sekretorius T. S. 
Gates iš Paryžiaus.

— James | portamento planais reikale 
viršūnių konferencijos”.

Kas dėl Vakarų “vieny
bės”, tai Reston rašo, kad 
tą dar tik ateitis parodys, 
nes ruošiantis prie konfe
rencijos apie pasiuntimą 
lėktuvo Jungtinės Valstijos 
neinformavo savo talkinin
kus. Jis rašo:

“Šimtais tūkstančių žo
džių buvo apsikeista tarp 
Washingtono, Paryžiaus ir 
Londono. Bet anglai ir 
francūzai nieko' nežinojo 
apie pasiuntimą “U-2” lėk
tuvo gegužės 1 dieną, taip
gi nieko nežinojo Turkija, 
Pakistanas ir Norvegija, 
kurioms dabar Maskva 
grasina raketų smūgiais”.

Todėl š i s kolumnistas 
mano, kad pasigyrimai apie 
Vakarų “pergalę” ir jų 
“vienybės sutvirtinimą” yra 
per ankstyvi, nes JAV pa
sielgimas ne į kokią pozici
ją pastatė jų talkininkus.

Tarybų Sąjungoje 
sujudo masės

Maskva. — Kiekviename 
fabrike, dirbtuvėje, kolū
kyje ir klube eina masiniai 
mitingai. Partijos, unijų ir 
kooperatyvų vedėjai aiški
na vėliausius įvykius ir ko
dėl pakriko viršūnių konfe
rencija.

Tarybinėje spaudoje rašo 
apie Amerikos kapitalistų 
nedraugišką politiką linkui 
TSRS žmonių. Iškeliami 
faktai apie jų ginklavimą 
Hitlerio, o dabar Vakarų 
Vokietijos. Spauda aštriai 
kritikuoja Niksoną ir jo ša
lininkus.

lininkai pravarė nutarimą. 
Penki socialistų deputatai 
sužeisti.

Tuo laiku už parlamento 
rūmu demonstravo 15,000 
japonų, protes t u o d a m i, 
prieš tą sutartį. Prieš de
monstrantus buvo mesta 
apie 5,000 policininkų.

Ekstra
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris grįžo 
iš Paryžiaus ir tuojau išvy
ko į savo farmą lošti golfą.

Maskva. — Grįždamas iš 
Paryžiaus Chruščiovas bti- 
vo sustojęs Berlyne ir sakė 
kalbą. Maskvoje jį pasitiko 
partijos, valdžios veikėjai 
ir užsienio diplomatai.

Washingtonas. — Vis dau
giau Demokratų partijos 
veikėjų kritikuoja Eisen
howerio vyriausybę už šni- 
pavimą lėktuvais.

kiečiau

viso ten
“perga-

prezi- 
kuriuos 
skridi- 
konfe- 
didelis

SAKO, KAD PAVOGĖ 
KUBOS KAPITONĄ

Havana. — Dingo Kubos 
kapitonas H. Marks. Kubos 
vyriausybė tvirtina, kad 
matė JAV karį, tris kubie
čius ir amerikietę Miss 
Jean Seson, o vėliau jie ir 
kapitonas dingo. Miss Se
son jau pereitąją vasarą 
buvo areštuota už veiklą 
prieš Kubos dabartinę val
džią.

Ankara. — Turkijos dik
tatoriškas premjeras Men- 
deres uždare visas kolegi
jas ir universitetus. Visoje 
šalyje įvedė karo stovi

Larchmont, N. Y. —Su
laukęs 88 metų amžiaus mi
rė Dr. E. B. Burchell, ausų 
ir akių specialistas.

Santiago. — Čilėje įvyko 
žemės drebėjimas, žuvo 
apie 200 žmonių.

Atlantic City, N. J. —Su
sirgus jūreiviui ant TSRS 
žvejų laivo “Mosalsk” jo 
kapitonas paprašė įleisti į 
prieplauką. Tarybinį laivą 
įlydėjo JAV karo laivai.

Tokio. — Virš 20,000 ja
ponų studentų šturmavo 
premjero Kishi palocių ir 
protestavo prieš karo sUr 
tartį su JAV.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos lėktuvai privertė JAV 
karo lėktuvą nusileisti. Jis • 
skrido virš R. Vokietijos 
teritorijos.

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
ba svarsto TSRS skundą 
prieš JAV.

daug.au
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I Kas ką rašo ir sako
LIETUVOS KAIMO
PAKĖLIMAS Į NAUJAS 
AUKŠTUMAS

Gegužės 7 d. Vilniaus 
“Tiesoje” skaitome nepa
prastai įdomų ir svarbų 
Lietuvos Komunistų parti
jos sekretoriaus Antano 
Sniečkaus straipsnį apie

Reikalingas šaltas, blaivus protas
pasunkinov i ršū n i ų kon f e renei j os 

tarptautinę padėti. Žymiai yia padidėjęs ginklavimosi 
lektynių pavojus. Reakcinės jėgos jau džiaugiasi šalto
jo karo paaštrėjimu. Visur kelia galvą tie, kurie niekuo
met negalėjo susitaikyti su ramaus ir taikaus sambūvio 
idėja.

Bet kaip tik šių pavojų padidėjimas turėtų ant ko
jų pastatyti visus taikos šalininkus. Joks pilno, sveiko 
proto žmogus nenori naujo karo. Visa bėda, kad ne visi 
taikos -alininkai aktyviškai prisideda prie taikos idėjos 
įgyvendinimo. Nelaimė tame, kad daugelis gerų, nuošir
džių žmonių įsivaizduoja, jog taikos idėja laimės be jų

Sniečkus nurodo:
šiais metais — antraisiais 

septynmečio metais — kolū
kiai ir tarybiniai ūkiai įsipar
eigojo padidinti mėsos gamy- 

| bą 50 procentų, pieno — 26 
I procentais ir kiekvienam 100 
i hektarų žemės ūkio naudme- 
1 nu pagaminti po 47 centne- 
1 rius mėsos (gyvo svorio) ir po 
j 200 centnerių pieno.

Grūdinių kultūrų derlingu
mas per metus turi padidėti 
vidutiniškai 2-3 centneriais iš 

derlingumas 
mažiau kaip 

cukrinių

hektaro, bulvių 
turi pasiekti ne 
100-120 centnerių, 
runkeliu — 170 centnerių iš

e 1 e k t rotechnikas iš Talino 
Matis Levandi.

Iš pradžių norinčių daly
vauti šiame žygyje buvo daug. 
Tačiau vėliau skaičius suma
žėjo. Kiekvienam turistui bu
vo keliamas reikalavimas tu
rėti pusę metų laisvo laiko 
(tai buvo sunkiausia sąlyga), 
lėšų kelionei, nes visi vyksta 
savo iniciatyva, dviratį, būti 
reikiamai apsiruošusiems.

Iš likusių astuonių susidarė 
darnus draugiškas kolektyvas, 
kuris vadovaujasi tai s y k 1 e 
“Visi už vieną, vienas už vi
sus.’’ Turistinė grupė sudarė 
vidaus elgesio ir režimo tai
sykles, kurias kiekvienas na
rys įsipareigojo griežtai vyk
dyti. Numatyta kasdieną, 
esant geram keliui, nuvažiuo
ti po 100 kilometrų ir dau
giau. Sudarytas s m u 1 k u s 
maršruto grafikas, kuriame 
numatytos visos smulkmenos. 
Kelionė užtruks 115 dienų, 
36 dienos skirtos poilsiui, su
sipažinti su svarbesniais ob
jektais, susitikimams. Vladi
vostoką turistai numatė pa
siekti rugsėjo 25. Turistai

is, kurie šitoje situacijoje reikalai!- 1 
d. Desperacijai, beviltiškumui, pesi

mizmui neturėtų būti vietos. Mes už taikų sugyvenimą • 
tarpe kapitalistinio ir socialistinio pasaulių. Mes už kuo

Sutinkame

ir Tarybų Sąjungos. Visi tuo reikalu susitarimai privalo 
būti tęsiami.

Kuriuo keliu eis demokratai?
KAI VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA SUIRO, atro

dė, kad visa Demokratų partija visomis, keturiomis re
mia prezidentą Eisenhowerj ir jo politiką. Demokratai 
skubinosi pareikšti prezidentui pasitikėjimą.

Bet tas “medaus mėnuo“, kaip atrodo, buvo trum
pas. Demokratai atsipeikėjo ir pradėjo vyriausybės po
litiką vertinti kritiškai. Pirmiausia prabilo du kartus 
buvęs demokratų kandidatas i 
Stevensonas. Jau esą atsipeikė

Kas jiems pasidarė?
Jau kelinta diena per ra

diją pranešama, kad Sovie
tų žemėje buvo nušautas 
amerikiečių šnipi n ė j i m o 
lėktuvas, lakūnas parašiu
tu nusileidęs gal nė nesu
žeistas Tas Amerikos šni
pinėjimo lėktuvas buvo per 
15 šimtų mylių įskridęs į 
sovietinę žemę ir sau gra
žiai ramiai švaistėsi-lekiojo 
60 tūkstančių pėdų aukšty
je, kaip kad būtų lekiojęs 
savo šalyje — Washington© 
žemėje.

Dėl to įvykio dabar eina 
didžiausias sujudimas ir 
vieni kitų kaltinimai JAV 
sostinėje Wash i n g t o n e . 
Esą, niekas nežinąs, kas 
įsakymus davė tam lakūnui 
lėkti net 15 šimtų mylių 
Sovietų žemėje, kad ten 
šnipinėti. O kada pati val
džia prisipažino, kad tas | 
lėktų vas skirtas su tam | 
tikrais įrengimais šnipinė-' 
jimo reikalams, tai prasi
dėjo visose šalyse ne tik 
žmonių nustebimas, o kal
tinimai Amerikos valdžiai, 
kad ji mojasi suardyti vi
sokius planus ir pasiruoši
mus viršūnių konferenci- 

kuri turėtų prasidėti

Užsienio iegijonas

ganizuojamas iš visokių pa
saulio padaužų, jau ant pu
sės sumažėjo. Pirmieji jo 
būriai buvo suorganizuoti 
1863 metais, laike Francu
zijos intervencijos Meksi
koje.

Kare prieš Vietnamo

dai — biauriojimui, purvi- 
nimui, niekinimui socialis- Paryžius. — Francuzijos' 
tinęs santvarkos. Jie sako Užsienio legionas, kuris or- 
turį virš 300 radijo stočių, 
iš kurių siunčia “bakteri
jas” už geležinės uždangos! 
“Duokit, esą, dolerius, kad 
juo daugiau galėtume pa
vergtiems žmonėms pasa
kyti teisybės apie Ameriką, 
kaip čia viskas puikiausiai;
klesti.” i liaudį legionas neteko 14,-

O klestėjimas toks: 4 mi-|000 užmuštais. Dabartinia- 
lijonai bedarbių; dolerio 
vertė, lyginant su prieš 
penketą metų verte, ma
žiau negu pusė; taksai pa- o pirm karo Vietname ja- 
kilo; senelių pensijos ma-jme buvo 40,000. 
žos; pragyvenimo reikmenų 
kainoj aukštos, galo su ga
lu" negalima sudurt; vagys
tės, užmušėjystės padaugė
jo, ir t. t.

J. Ličmnietiiį

me kare prieš alžyriečius 
jau vėl neteko virš 2,000.

Dabar iegione yra 20,000,

L Tarpe le
gionierių randasi ir lietu
vių, kurie pabėgo nuo liau
dies teismo.

i

i
i

i. Taip pat turi padalė- > Vy|(s pro Maskvą, Gorki, Ka- 
Sverdlovską, 

Toms- 
Irkutską, 

, Blagovies- 
, Birobidžaną ir Chaba- 

rovską —• 11,000 kilometrų! 
nors grupės 

bet 
nuo

ti visų kitų pašarinių kultu- j zanę( Iževską,
rų derlingumas. ' Omską, Novosibirską,

didelis vaidmuo ski-j ką, Krasnojarską, 
vertingos pašarinės ■ Ulan - Udę, Čitą 
_  kukurūzų — au- 

Kukurūzų žaliosios

namas
| činską, 
l] ’ • 

mases turi būti gauta ne ma- jeįgU kuris 
žiau kaip 350-100 centnerių is, rvs panorės, jis gali

■ riuo metu atsisakyti 
lesnės kelionės.

Mes tik galime 
drąsiems vyrams palinkėti 
puikiausios sėkmės!

ginimui.

h ektaro.

Plačiai išlukštenęs, pasi
remdamas konkrečiais duo
menimis, pasitaik a n č i u s
partinėje vadovybėje kaime j
trūkumus ir netikslumus, 
partijos 
žia:

sekretorius pabre-

na-
i jai 

°“ i gegužės 16 d.

šitiems

prezidentus Adlai 
larles Bowles ir 

senatorius Douglas. Viskas rodo, kad rinkiminėje kam
panijoje demokratai nepamirš vyriausybės ir respubli
konų vadovybės politikos, kuri privedė prie Paryžiaus 
konferencijos suirimo. Jie, žinoma, neglosto ir neglostys 
nei Chruščiovo, nei Tarybų Sąjungos, bet nepasigailės 
nei prezidento Eisenhowerio, nei jo kolegų. Susidariu
sią situaciją jie bandys išnaudoti pakėlimui savo presti-

- žo ir.laimėjimui rinkimų." Jiėms puiki proga atgriebti 
prarastas pozicijas.

Kaip sakėme, kritiškai vertinti prezidento Eisen
howerio politiką pradėjo Adlai Stevensonas. Jo kalba, 
gegužės 19 d. pasakyta Chicagoje, verta visų dėmesio. 
Negalima nesutikti su tuo, kai jis sako, kad demokratų 
“pareiga iškelti aikštėn ir kritikuoti vyriausybės neat
sargumą ii- klaidas.” Teisus jis sakydamas, kad nesą
monė kalbėti apie “prezidento Eisenhowerio didžiulį 
diplomatinį laimėjimą Paryžiuje”.

Stevensonas sako:
“Kai Chruščiovas davė prezidentui išeitį, sakyda

mas, kad gal ne jis pasiuntė šnipinį lėktuvą, preziden-jd 
tas su pasididžiavimu pareiškė, kad jis yra atsakingas 
už pasiuntimą lėktuvo. Dar daugiau: mes davėme su
prasti. kad panašūs šnipiški lekiojimai ant Tarybų Są-

visuomeninio

su intere- 
vystyti kolūkio 

ūkį. Mes turi n; e 
vystyti ir stiprin- 
dem.okratiją, kel- 
kolūkiečių inicia- 
daugiau įjungti

tų savo
ir gyvenimo šeimininkai, nuo
lat jaustų rūpinimąsi jais, kad 
.jie būtų materialiai 
suoti toliau 
visuomeninį 
viso keriopai 
ti kolūkinę 
ti kūrybinę 
tyvą, kuo
juos į vadovavimą visuomeni
niam ūkiui ir siekti, kad kiek
vienas kolūkietis jaustųsi pil
nateisiu savo kolūkio šeimi- 
nink u.

Į ateitį Sniečkus žiūri su 
aukšta viltimi ir pilniausiu 

savo

jungos bus tęsiami .
Reikia sutikti su Stevensonu ir tame, kai jis kalti

na prezidentą Eisenhovverį už nepaskelbimą dar prieš 
viršūnių konferenciją, kad “nutarta 
sustabdyti”. Dar daugiau: kai turėjo viršūnių konferen-

į p a s i t i k ė jimu. Jis 
! straipsnį baigia.

Užsibrėžti uždaviniai 
j metais žemės ūkyje yra 
I Ii. Tačiau iki šiol nuveiktas 
| darbas rodo, kad mes pajė- 
j gūs juos įvykdyti ii' įvykdyti 

largi su kaupu. Todėl reikia 
! dar labiau suaktyvinti visą 
organizatorinį ir politinį dar
bą, mobilizuoti Į šį patriotinį 
žygį visus komunistus ir kom- 

! jaunuolius, kolūkiečius ir ta- 
i rybinių ūkių vadovus. Tai bus 
Į puikus indėlis i komunisti- 

tokius lekiojimus I nę statybą, pažymint garbin
gą Tarybų Lietuvos dvide-

1960

VIS TOS MŪSŲ 
LIETUVAITĖS

“Sandara” praneša:
Varšuvoje įvyko iškilmingos 

vestuvių apeigos, per kurias

Imperialistai nuo pat 
antrojo pasaulinio karo už
baigos per 15 metų diena 
iš dienos vedė biaurią pro
pagandą prieš tarybines 
tautas ir jų valdžią “kaip 
nevertus pasitikėjimo žmo
nes,” nes tie “komunistai 
bedieviai-ateistai tik šnipi
nėja, tik vis rengiasi už

žiedus sumainė lietuvaite Au- pult Ameriką,” jau būk pa-
dronė Linąrtaitė, 19 metų, ir 
buvusio Meksikos prezidento 
anūkas Alfredo Callas, 28 
mętų.

Ir taip jaunoji karta vi
sų tautų ir rasių susieina į 
pažintis, įsimyli ir tuokia
si. Taip maišosi “kraujas,” 
taip gimsta naujas pasau
linis žmogus,N- Jei, pavyz
džiui, paimsime Amerikos 
lietuvaites ir lietuviukus, 
tai gal nė pusė jų nebesi
tuokia su savo tautos myli
maisiais. Jokios kai kurių 
tėvų pastangos savo jau
nuolius paveikti, kad jie 
nesimylėtų ir nesituoktų su 
kitataučiais, nieko nereiš
kia. Viskas rodo, kad tam 
“krauju maišymui” 
niekas nebepastos.

kelio

TARYBŲ SĄJUNGA 
UŽSTOJO KINIJĄ

Londonas. — Čionai nu
sirinko delegatai iš apie 60 
šalių aptarimui būdų cįel

__  AFL- saugesnio susisiekimo jūro- 
Georp-e m*s- Bet šaukėjai nepakvie

tė i suvažiavimą Kinijos ir 
Vokiečių Demokratinės 

nniia i Respublikos.m 11 j d, 
mene- Tarybų Sąjungos delega- 

nuo kai tai prieš
kurių viršininkų. Unija tu- Jie sakė, kad Kinija 
ri apie 40,000 narių.

G. MEANY GRASINA 
IŠMESTI UNIJĄ

Washingtonas.
CIO prezidentas
Meany grąsina išmesti In
ternational Longshore
men’s (laivakrovių) 
jeigu iki rugpiūčio 
šio ji “neapsivalys” tai užprotestavo, 

yra 
milžiniška šalis, turi apie 
4,000 mylių ilgio pamarių ir 

Maskva. — Susirgo rašy-! jos dalyvavimas yra būti- 
tojas B. Pasternakas. ’nas.

cija susirinkti, kai atrodė, kad gal dar bus galima kon- šimtmetį, 
ferenciją išgelbėti nuo pakrikimo, mūsų vyriausybė įsa
kė visoms mūsų karinėms jėgoms būti pasirengusioms! 
Tai buvo tiesioginis karinis pagrūmojimas.

Gerai, kad Stevensonas pakartojo tą svarbų klausi
mą, kurį dabar stato kiekviena protingas amerikietis, 
būtent:

“Kaip amerikiečiai jaustųsi, jeigu, pavyzdžiui, ta
rybiniai šnipiniai lėktuvai iš Kubos pradėtų lekioti virš

kad vi
zas

Mes neabejojame, 
Įsa Lietuvos liaudis supi 
I šį savo vado kreipimąsi.

vergę kai ką, jau vergią 
korėjiečius, afrikiečius, bū
kime pasirengę, girdi, lįsti 
į skiepus ir slėptis, nes jau 
tuoj mus tie prakeikti ko
munistai “užpuls, pavergs 
mus ir mūsų demokratiją 
prarys kaip kokie smakai.”

Jeigu kurios tautos žmo
nės buvo tos biaurios pro
pagandos paveikti, apkvai
linti, tai dabar, po nušovi
mo amerikinio šnipiško ae
roplano 15 šimtų mylių so
vietinės teritorijos gilumo
je, turėtų išsiblaivyti. Ta
rybiniai žmonės ir spauda 
jau išstojo prieš Amerikos 
valdžią su protestais, jau | 
pasigirdo spaudoj ir kito-1 
se kapitalistinėse šalyse! 
protestai prieš niekingus į 
imperialistinius žygius taip i 
vadinamojo “laisvojo pa-I 
šaulio.”

Štai, sekmadienio naktį 
girdžiu per radiją raketie- 
rių balsą kaulijant iš ame
rikiečių pinigus propagan-

7.00
0.00

5.00v 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

Viskas priklausys nuo žmonių
GAL JOKS KITAS SUMANYMAS, patiektas Kon- 

gresui, nėra taip ryškus ir aiškus, kaip sumanymas dėl 
senesnių amerikiečių sveikatos apdraudimo. Gerai, kad 
ir Senatan tapo įneštas tuo klausimu bilius. Jį patiekė 

’ senatorius Pat McNamara iš Michigano valstijos. Na, o 
Atstovu bute toks bilius žinomas kaip Forand Bill

L 4700).

mu? Reikia, kad praeitų ir taptų įstatymu. Tai būtų 
vienas didžiausių Amerikos darbo žmonių laimėjimų.

Bet Diliai bus priimti tik tada, jeigu plačiausios 
amerikiečių masės duos kongresmanams ir senatoriams 
suprasti, jog jie tokio įstatymo nori. Štai kodėl taip la
bai svarbu dabar veikti.

Gerai padarė Amerikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos centro sekretorius Jonas Grybas, 
pasiųsdamas senatoriui McNamara ir reprezentui Fo- 
randui jų biliams pritarimą, ir paragindamas juos pri
imti. Reikia, kad visos, didelės ir mažos, lietuvių orga
nizacijos tą patį padaryti! be jokio atidėjimo. Iš kiekvie- 

.. nos sueigos, iš kiekvieno susirinkimo lai plaukia kilių 
užgynimai ir raginimai juos priimti’

IR MES JUOS 
SVEIKINAME

Vilniaus “Tiesoje” drg. 
F. Laurinaitis praneša 
apie aštuonių smarkių ta
rybinių žmonių pasimojimą 
dviračiais iš Klaipėdos pa
siekti tolimąjį Vladivosto
ką. Kelionė surengta šūkiu 

l“Už taiką ir tautų drau- 
Igystę.” Laurinaitis rašo:

Astuoni turistą i-d viralini li
kai keliauja iš Klaipėdos i 
Vladivostoką. žygiui vado
vauja vienas seniausių Tary
bų Lietuvos turistų 73 metų 
mo k y to j as- pe nsi n i n k as Liu d as 
Alseika. Šią didelę kelionę 
pradėjo Klaipėdos r a j o n o 
mokytojas Algimantas Kna- 
šas, Klaipėdos profesinės tech
nikos mokyklos mokytojas Al
girdas P e t k ū n a s, Salantų 
(Kretingos raj.) vykdomojo 
komiteto darbuotojas Domas 
Vitkus, Šilutės rajono laikraš
čio “Leninietis“ literatūrinis 
darbuotojas Gotfredas Šim
kus, fotografas iš Kėdainių 
Algirdas Kubilius, Tartu (Es
tijos TSR) pramkombi n a t o 
darbininkas Evaldas Selbė,

VIETOJ PASTABA
Kanadiškiam “Liaudies 

balse” J. Y. sako
Vienas peckelis Tėviškės 

žiburiuos reikalauja daryti 
žygius, kad būtų uždrausta 
laikraščiams kelti viršun lie
tuviškų Hitlerio bendradarbių 
darbelius.

Bet jis užmiršta, kad tie 
laikai, kada Smetonos berne
liai galėjo spaudą varžyti ir 
jos leidėjus kalinti, praėjo.

Beje, jeigu kalbėti apie 
“šmeižtus,“ tai patiems va
duotojams reikėtų pirmiausia 
savo liežuvėjį apvalyti. 

t

“KIRMINAS, KURIS 
J( SUGRAUŠ”

Taip pranašauja “Liau
dies balsas” apie Kanados 
kapitalizmą. Skaitome.

Toronte ir kituose miestuo
se pasireiškia didelės piovy- 
nės. Plaunasi valdininkai,! • v * • ”t 4.
Plaunasi biznieriai. Varžybos! I vll’s ^OOD žmonių. Jo pasta- 
i. ................. ........ ...; .
šu gyvenimo reiškiniu. 1 ką i Tarp Francuzijos ir Ame- 
visa tai rodo? I rikos pradės plaukioti ru-

Galima tik vieną išvadą pa-! denį 1961 metais.
daryti: kapitalizmas pūva, j 
Nebėra padorumo jokiame i 
darbe. Politikięriai ir biznie-! 
riai raunasi už plaukų. Krau-; 
na žmones taksais, eikvoja 
pinigus, kraunasi pelnus, ne
pasidalina.

Čia tai ir .glūdi didysis ka
pitalizmo priešas, kirminas, 
kuris jį sugrauš laikui bėgant. 
Ne vienos šalies kapitalizmą

4.00
3.00
3.00
3.00
2.00

Francūzija turės 
gražų laivą

St. Nazaire, Francūzija.! 
—Tik nuleido į vandenį 
naują ‘laivą “France”. Jis 
bus 57,500 tonų įtalpos. Tu
rės 160,000 arklių jėgos ir 
galės plaukti apie 35 mylių 
greičiu per valandą.

Laivas moderniškas, 
i kiekviename kamba r y j e 
' yra oro kontroliavimas. Jis 
'galės vežti 400 keliauninkų 
į pirmoje klasėje ir 1,650 
| antroje. Laivo įgula bus 
| virš 1,000 žmonių. Jo pasta- 

kyšiai, papirkimai darosi vie- • tymas atsiėjo $60,000,000.

Laisvės reikalai
Šiomis dienomis gauta dovanų nuo “Laisvės” skai- 

tytojų-rėmėjų sekamai:
J. Valincius-Walins (atminčiai žmonos, kuri mirė

geg. 8 d.), Anna Maria, Fla.................. $150.00
Nuo filmų rodymo (per V. Čepulį ir L. K—tę) 57.23 
N. Pakalniškis, Chicago, Ill.............................. 11.00
Franas Paserpskis, St. Clair, Pa. ................   11.00
K. A. Žukauskas, Seattle, Wash............ j ..... lotOO

. A. Simonaitis, Pittsburgh, jPa. ..........    10.0CT
Lietuvių Moterų Klubas, Cleveland, Ohio ... 10.00 
A. Suopaitis, Brooklyn, New York .. . .'....... 10.00
A. Mikalausky, Rockford, Illinois ...............
Andy Wise, Cleveland, Ohio ........................
V. Gelumbickas, Chicago Hts., Ill..................
A. Baronas, San Francisco, Calif..................
T. Brosky, Tridelphia, W. Va.........................
Felix Mazolis, Gardner, Massachusetts .... 
A. Paulauskienė, Worcester, Mass................
Ona Globičienė, Wilkes-Barre, Pa................
Vladas Valangevičius, Maspeth, N. Y..........
Uršulė Šimoliūnienė, Binghamton, N. Y. ... 
Ant. šešelgis, Chicago, Illinois ....................
Anelė Dočkienė, Cicero, Illinois ....’..........
P. Butkevičia, St. Petersburg, Fla................
Mike Motejūnas, E. Coulee, Canada ...........
ALDLD 9 kp., Norwood, Mass. . ..................
Zigmas ir Magd. Mozuraičiai, Oakland, Calif. ..5.00 
J. Čibirka, Far Rockaway, N. Y............
S. Šulinskas, Great Neck, N. Y..............
E. Pacenka, Fairmount, W. Va..............
Ed. Strellis, Longueuil, Canada ...........
S. Višniauskas, Valley Stream, L. I. ...
Po $1: T. Dabulskis, J. Kaminskas, Chicago, Ill.; E.

A. , Brooklyn, N. Y.; Anthony Zline, Detroit, Mich.; V. 
Grigas, Hudson, N. H.; J. Kiieilis, Johnson City, N. Y.;
B. Adams, Brentwood, L. L; F. Yodaitis, So. Boston, 

'Mass; T. Mitkus,'Farmingdale, N. J.; C. Čiuberkienė,.. 
[Middletown, N. J.; A. Kaluzevičius, Pittston, Pa; Jonas
I Ražanskas, Union, N. J.; W. Briedis, Nashua, N. H.; J. 
.Samuolis, Trumansburg, N. Y.; P. Baltutis, Cassopolis 
Mich.; A. Matulis, Levittown, Pa; J. Rinkevičius, Ro
chester, N. Y.; J. Vejalis, Gardner, Mass.; L. Pocius, 
Beacon Falls, Conn.; Helen Savukas, Portage, Pa.; T. 
Kuitelaitis, Coaldale, Pa.; J. Kaulinis, Huntington, L. 
L; G. Račkauskas, Stoughton, Mass.; Nettie Slegeris, 
Gardner, Mass.; K. Markūnas, B. Gumauskas, Haver
hill, Mass,; A. Večkys, Lawrence, Mass.; G. Daukas, J. 
Stanley, Rochester, N. Y.; D. Kajeckienė, Bridgeport, 
Conn.; V. Williams, Dorchester, Mass.: J. Andruške- 
vičius, J. Kilbauskas, Brooklyn, N. Y.; P. Jasilionienė, 
Binghamton, N. Y.; J. Miller, Rochester, N. Y. Diana 
Grizes, So Boston, Mass., 50 c.

tas kirminas visai pribaigė.
Puvimo ženklu matosi ne 

vien 
pas 
jose 
kur 
mo 
ka.

Kanadoje. Jo pilna ir 
mus Jungtinėse Valsti- 
ir visame pasaulyje, 
tik gyvuoja išnaudoji- 
ir pavergimo santvar-

Širdingai dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau 
išspausdinti, už taip gražią finansine paramą laikraščiui.

Kolonijų veikėjų prašome nesivėlinti išnaudojimui 
vasarinio sezono parengimais “Laisves” paramai. Kur 
negalima surengti didesnių piknikų, rengkite kad ir 
mažesnes sueigas, vis tiek sukelsite kiek nors finansų 
laikraščiui. Specialiu vajaus finansų sukėlimui šią vasa-z 
rą neturėsime, tačiau mintyje reikia turėti tą fakte j 
kad vien tik iš prenumeratos laikraštis negali išsilaiky
ti, reikia paramos parengimais ir aukomis.

“Laisvės” Administracija

2 p.-Laisvė (Liberty)—Antr., gegužės (May) 24, 1960



V. VILENSKIS (1J

KOVOS DRAUGAI
(Tąsa)

—Šaunus jūsų kulkosvaidininkas. To
kios nuomonės reikia paklausyti. Spręs
kite patys...

Jautėsi, kad pulko vado nuotaika pa
gerėjo. O aš apsidžiaugiau, kad papras
to kareivio elgesys ir pokštas taip pra
džiugino pulko vadą.

Užbaigęs apžiūrėti bataliono kovos po
zicijas, Lisenka Įsikalbėjo su kareiviais. 
Tarp jų greitai užsimezgė tas nemato
mas savitarpio ryšis, kuri taip vertina 
kareiviai. Jis iš karto pajuto, kad pul
ko vadas—savas žmogus.

Atsisveikindamas Lisenka paklausė, 
kaip aš galvoju pasielgti su Juodkazio 
(jis nuostabiai greitai įsiminė sunkią 
pavardę) kulkosvadžiu. Aš tvirtai at
sakiau, kad kulkosvaidis pasiliks vietoje.

—O tu, pasirodo, užsispyręs, — pasa
kė jis. Ir sunku buvo suprasti: ar jis 
pritaria tam, ar smerkia.

Taip baigėsi mūsų pirmoji pažintis.
Jam išėjus, aš pagalvojau, kad pulkas 

patikimose rankose ir kad su tokiu žmo
gumi bus nesunku bendradarbiaut i kau
tynėse.

BEBAIMIS KOVOTOJAS
Tačiau vėliau pasirodė, kad ne taip 

jau lengva bendradarbiauti su šiuo žmo
gumi. Pats nepažindamas baimės, jis 
buvo giliai įsitikinęs, kad kiekvienas įsa
kymas gali ir turi būti įvykdytas. Jis 
pasirodydavo pačiose labiausiai nelauk
tose ^vietose, statydamas i pavojų savo 
gyvybęNMr to paties jis griežtai reika
laudavo is štabo, ypač iš rikiuotės ka
rininkų.

Išklausęs raporto, jis visada užduo
davo savo mėgiamą klausimą:

—Ar pats ten buvai? Ar savo akimis 
tai matei9?

Žinodami savo vado būdą, mes steng
davomės ‘‘visada ten būti” ir “viską 
matyti savo akimis.” Vado bendradar
biavimas su pavaldiniais auklėjo žmo
nes, kurie mokėsi iŠ jo drąsos ir ištver
mingumo mūšyje. Tai gerai atsiliep
davo į kovinių uždavinių kokybę. Jis nie
kada neatleisdavo tam, kas neįvykdė įsa
kymo, ir pats asmeniškai tikrindavo, 
kodėl taip atsitiko.

Tačiau, kas žino, kai]) būtų susiklos
tęs šio žmogaus (o ir daugelio iš mū
sų) likimas, jeigu šalia jo nebūtų stovė
jęs toks pat garbingas ir drąsus žmogus, 
bet švelnesnis savo elgesiu, ramesnis ir 
nuosaikesnis savo veiksmais. Tai buvo 
Lisenkos pavaduotojas politiniams rei
kalams senas komunistas Vitalijus Tol
kevičius, protingai ir toliaregiškai vado
vybės paskirtas šioms atsakingoms par- 
goms.

SKIRTINGI BŪDAI
Fiodoras Lisenka ir Vitalijus Tolkevi- 

čius buvo visiškai skirtingi žmonės. Jie 
buvo tai]) skirtingi, kad kartais daug 
kam kildavo klausimas — kas juos su
artina, ką jie turi tarp savęs bendro. Ir 
vis dėlto jie buvo dideli draugai, labai 
prisirišę vienas prie kito; tik tas, kas arti
mai juos pažino, pajausdavo, su kokia 
vidine šiluma jie bendravo vienas su ki
tu, įsitikindavo, kad ta dvasinė šiluma 
kaž kas daugiau negu p a p r a s t a 
draugystė.

Vidutinio ūgio, šiek tiek linktelėjęs, 
žilstančia, protinga galva, rudomis su
simąsčiusiomis akimis ir amžina šypse
na po mažais ūsiukais Tolkevičius pa
traukdavo visus savo neapsakomu švel
numu. Visada tvarkingas, su nušveisto
mis sagomis ir balta apykakle jis tikro 
kadrinio karininko pavyzdys. Viskas ja
me kalbėjo apie meilę kariškai drausmei 
ir karo mokslui. Tai buvo išsilavinęs, 
karo akademiją baigęs karininkas, ku
ris, niekada nekeldamas balso, privers
davo klausyti savęs, pavergdavo žmones 
savo nuoširdumu, įtisikinimu ir duoto 
įsakymo būtinybe.

Susipažinę su juo, mes nusprendėme, 
kad tik toks ir turi būti partijos atsto
vas armijoje. Ir, tur būt, niekas nebūtų 
galėjęs sugalvoti geresnio pavaduotojo 
politiniams reikalams mūsų “Čiapajui,” 
kaip su meile pulke vadindavo Lisenka. 
Atsimenu, jog kažkas tada taikliai pa
sakė, kad “Čiapajui” labai laiku pasiųs
tas “Furmanovas.”

Enegringas, veržlus, pašėlusiai drąsus 
Lisenka dažnai nesvyruodamas prįimda- 
'o kartais net rizikingus sprendimui,

paremtus daugiau netikėtumu, negu 
blaivių aplinkybių įvertinimu. Priėmęs 
sprendimą, jis jau su niekuo nesiskaity- 
davo ir stengdavosi jį įgyvendinti. To
kiais atvejais jo niekas neįstengdavo 
perkalbėti. Reikia pripažinti, kad toks 
Lisenkos vadovavimo vienvaldiškumas 
ne visada būdavo naudingas.

T0LKEVIČ1AUS ĮTAKA
Tolkevičiui atėjus, daug kas pasikei

tė. Per trumpą laiką jis ne tik susi
draugavo su pulko karininkais ir užka
riavo jų simpatijas, bet greitai ir pats 
pulko vadas pradėjo skaitytis su jo nuo
mone visais be išimties klausimais.

Lisenka labai greitai įsitikino, kad 
Tolkevičius ne tik puikus politikas, bet 
taip pat neblogiau už jį gali spręsti ir 
karinius reikalus, duodamas daug nau
dos praktiškais patarimais.

Sunku pasakyti, apie ką jie kalbėda
vosi savo žeminėje bemiegėmis naktimis, 
bet žmonių akyse jie abu būdavo kaip 
vienas, ir Tolkevičiaus pastabas pulko 
vadas priimdavo besąlygiškai ir nedels
damas. Mus iš pradžių tai ir stebino, ir 
džiugino. Reikia pasakyti, kad Tolkevi
čius nepiktnaudžiavo savo žiniomis ir 
patarimais, stengėsi nepakenkti vado 
autoritetui ir neužgauti jo savimeilės.

Pamokantis tuo atžvilgiu šis faktas.
Po kurio laiko, atvykus Tolkevičiui į 

pulką, Lisenka sukvietė mus išklausyti 
karinio uždavinio. Laiko buvo mažai. 
Lisenka davė įsakymą bendrais bruo
žais, nedetalizuodamas atskirų klausi
mų. Savaime suprantama, kad ne vis
kas buvo aišku ir daug kam kilo abejo
nių. Mums besiruošiant vykti į vietas, 
Tolkevičius, matydamas, jog ne viską 
supratome, paprašė žodžio. Jis atsargiai 
pradėjo kiekvieną klausinėti, kaip tas ar 
kitas suprato savo uždavinį. Duodamas 
klausimą po klausimo, jis nuo savęs pri
dėjo daug detalių, paaiškindamas tai 
kaip logišką pulko vado minties tęsinį.

—Juk tu tai turėjai galvoje, Fiodorai 
Konstantinovičiau? — kreipdavosi jis 
kiekiveną kartą į Lisenką, ir šis, pra
džioje truputį pasipūtęs, o vėliau vis la
biau giedrėjančiu veidu patvirtindavo, 
kad jis kaip tik tai ir norėjęs pasakyti. 
Visi su pasigėrėjimu žiūrėjo, kaip pro
tingai ir tuo pačiu subtiliai “komisaras” 
pataiso “Čiapajų.” Neišlaikė pagaliau 
ir pats Lisenka:

—Na, ir šaunuolis tu, Vitalijau Iva- 
novičiau! Sunku net prikibti prie to, 
kaip tu pataisei pulko vadą. Ačiū tau!

Taip, sunku būdavo prie ko nors pri
kibti, jeigu Tolkevičius duodavo nurody
mus. Faktiškai lygiai su vadu būnant 
atsakingu už visus reikalus, oficialiai 
turint mažiau valdžios, sunku buvo 
tiems politiniams darbuotojams, kurie 
nesuprasdavo šio savo ypatingo vaid
mens ir nemokėdavo reikiama kryptimi 
pasukti sprendžiamus klausimus, Tol
kevičius puikiai suprato savo pareigas ir 
su juo buvo lengva dirbti.

(Bus daugiau)

Taikos rože
Prie gatvės mano daržely
Taikos rožė auga,
Gelsvi, gražūs jos žiedeliai, 
Rodos, kad net mirga.

Žmonės eidami pro šalį
Vis į ją pažiūri—
Pakvėpina ir paglosto— 
Malonumų turi.

Mano žmonelė Magdelė
Ją gražiai augina
Ir kovotojams už taiką
Žiedelius jos skina.

Aš džiaugiuos, kad šitai rožei 
Taikos vardas duotas
Ir kad ant gražios lentelėš 
Aiškiai parašytas.

Būt’ gerai, kad liaudies parke
Ji augtų, žydėtų
Ir kad liaudies mišrią sielą 
Visuomet žavėtų.

Mat, jos vardas yra brangus
Ne tik sesei, broliui,
Bet jis neša meilę, laimę 
Ir visam pasauliui.

Jonas Juška

LDS GALI JUS APRŪPINTI
GERA APDRAUDA IR 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.

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 $$85 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 20 metą “endowment” apdraudos. Ta 

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

Daleiskime, 20 metų amžiaus jaunuolis įsirašo ant 20 metų “endow
ment” (sutąupų) 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 
apsidraudę^ $1,000 sumoje per 20 metu, bet po 20 metų gavo daugiau pi
nigų negu.sumokėjo. Tai geras pinigą 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 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 g^uti 
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 gaujti 
$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 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.

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

Lietuviu Darbininkų Susivienijimas
104-07 102nd Street, Ozone Park 17, New York

Mokslas paneigia 
bažnytininkų melą

Studentų ir dėstytojų t., 
ateistinė konferencija 

universitete
—Kopernikas apšaukia

mas eretiku ir bepročiu, 
genialusis Džordanas Bru
no sudeginamas ant laužo. 
O “švenčiausias iš šven
čiausių” popiežius Povilas
V “nustatė,” kad Žemė nie
kaip nesisuka ir stovi vie
toje, — sako pranešėjas.— 
Gi vos po kelerių metų di
džiausiam juodaskve r n i ų 
siaubui didysis Galileo Ga
lilėjus amžiams sušunka: 
“O vis dėlto ji sukasi!” 
Taip nuno šio didžiausio 
žmonijos istorijoje persi
laužimo mokslas ima vieną 
bažnytinės tamsybės tvirto
vę po kitos.

Studento A. Tytmano 
pranešimu “Mokslas ir bą^- 
nyčia viduramžiais” ir pra'- 
sidėjo pirmoji Vi 1 n i a u j
V a 1 s t ybinio V. Kapsuko 
vardo universiteto dėstyto
jų ir studentų ateistinė 
konferencija.

Konferencijos darbe bu
vo plačiai išnagrinėta įvai
rių mokslo sričių kova su 
religiniu fanatizmu, dau
gelio dar ir dabar dvasinin
kų skleidžiamų “tiesų” ne
pagrįstumas. Po doc. P. 
Bluzmano pranešimo apie 
mikrobiologijos kovą prieš 
religiją medicinos fakulteto 
studentai suminėjo praeity
je pasitaik i u s i a s ištisas 
epidemijas, kai buvo kolek
tyviai geriamas neištirtų 
“šventų” šaltinių nešvarus 
vanduo, ar daugumos bu
čiuojami kryžiai. Prof. J. 
Dagys papasakojo apie ta
riamą “stebuklingą” gluos
nių pražydimą žiemą. Tai^ 
buvo atsitikę vienais Di
džio Tėvynės karo metais. 
Šį liguistą reiškinį sukelia 

I kai kada perdaug rudenį 
privisusių vabzdžių kenkė
jų grupė.

—Mūsų uždavinys, — sa
ko gamtos muksiu fakulte
to studentų mokslinės 
draugijos pirmininkas R. 
Lekevičius,—plačiau įjung
ti studentus, kad jie padė
tų atsikratyti religin i a i s 
prietarais tiems, kurie jų 
dar veikiami.

S. Krivickas

Sierra Leona gaus 
nepriklausomybę

Londonas. — Anglijos 
vyriausybė paskelbė, kad 
1961 m. balandžio 27 dieną 
Sierra Leonai suteiks ne
priklausomybę.

Sierra Leona randasi va; 
karinėje Afrikos dalyje, 
prie Atlanto vandenyno, 

. tarp Liberijos ir Gvinėjos. 
Anglija tą koloniją įsigijo 
1788 metais.

Šalis yra turtinga. Tarp 
iškasamų turtų yra dei
mantų, aukso, geležies rū
dos, chromo ir kitų meta
lų. Šalyje gerai dera ryžiai 
ir šiltų kraštų vaisiais.

l p.- Laisve (Liberty)—Antr., gegužes (May) 24, 1960

ILGA POEMA APIE 
STALINO ROLĘ

Maskva. — Balandžio 3 
d. “Pravdoje” tilpo poema 
apie Stalino rolę. Poema už
ėmė visą puslapį. Ją para
šė Aleksandras Tvardovs- 
kis, laimėjęs tris Stalino 
dovanas ir Lenino ordiną.

Jis atmeta Stalino asme
ninį kultą, bet įvertina jo '' 
rolę, kaip didžiojo vadoj 
kuris TSRS žmones vado
vavo, o Antrajame pasauli
niame kare atvedė prie lai
mėjimo.



LIETUVA PAVEIKSLUOS
meistras

Šeškynės kalnuose (Vilniaus apylinkėse J Įvyko motocik- 
Vilniaus ir Kauno, 
iš (Klaipėdos, Pa.nevė- 

350 kub. centimetrų 
vilnietis sporto meist-

Motociklininkų sunkiomis mašinomis 
laimėjo kaunietis sporto 
A. Bužu.

i lininkų sporto sezono atidarymas. Be 
šiose varžybose dalyvavo sportininkai 
žio, Rokiškio ir kitų Lietuvos miestų, 
motociklų klasėje pirmą vietą iškovojo 
ras V. Kavaliauskas,
priekabomis tarpe kovą 
Paurys su priepabininku

su
A.

NUOTRAUKOJE: vaizdas iš varžybų motociklais su prie
kabomis. Priekyje—nugalėtojai.

ĮVAIRUMAIJO
v

Lenkijoje surado 
po ežeru miestą

■nas buvo neprasčiau pasta-

i kų graikų ir kitų Artimųjų 
Rytų gyventojų miestus.

nuo Poznanės surado eže- 
Iro dugne 2,500 metų senu- 
!mo miesto liekanas. Mies-

I dabartiniai Jungt, Valsti
jose Levittown miestai.

Dar 1933 metais lenkų 
atidengė, kadmokytojai

'Gusawka upėje ii' ežere yra
svarbių senovės liekanų.

valdžia į tai
dėmesio, o vė-'mažai kreipė 

diau ir karas
Dabar jau kelinti metai

)gai kasinėja
daugiau

i dėl atsidengė dideli sau<u- 
i mos plotai.

Senovės miestas, kuri 1 ‘ 
| lenkai vadi n a Biskupin, 
vedęs plačią prekybą su

i Kalė augina zuikiukus
, Netoli Des Moines, Iowa, 
miesto Steve Millard sura
do prie savo namų keturis 
mažus zuikiukus. Matomai, 
jų motina kur nors žuvo. 
Zuikiukai nedideli ir buvo 
alkani.

Millardas nežinojo. ba 
daryti. Bet štai at.-kubčj 
jo kalė “Molly,” kuri turi 
nedidelius šunyčius. Alka 
m zuikučiai palaike ją uz 
motiną ir tuojau Įsikibo i 
jos spenius. Žmogus nu- 

plauki;

II

T 
I

Pilnu 
jos ir

f

h
it r? 

n
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Lietuvos Komunistų parti- 
H E S statytojais

tiį Ii

pajėgumu paleidžiant Kauno hid roe’ektrine. 
respublikos vyriausybės vadovai su (Kauno 

garlaiviu Kauno jūra.

ir vis atidengia 
I miesto. Gusawka

Vaizdas iš Kauno hidroelektrinės statytoju

nutrau- 
ir su

it. To

j ir kitomis šalimis, 
liekanose surasta 
kviečiu ir žemės

Buvę Debiosų lietuvių mokyklos-internato auklėtiniai i 
pedagogai vėl susitiko po penkiolikos metų. Iš įvairių Lie- I pad jo gyvento jai 
tuvos kampelių jie buvo suvažiavę į Vilnių. Nuotraukoje i g^^ję 
matome gr»p9 šio susitikimo dalyviu._____________________________f Lenkijos archeologai ma-

i no, kad miestas buvo ant 
Neseniai Vilniuje pasibaigė tarptautinės fechtuotojų var- salos CŽei’O. Laikui bėgant 

žybos. Vidurio Lenkijos rinktinei, laimėjusieji prieš žalgi 
riečius (Vilnius), įteiktas “Tiesos” redakcijos prizas—marmu 
ro taurė.

nes yra amžini zuikių pi i- 
šai. “Molly” maloniai pri
ėmė zuikučius, vieną pu ki
to nuprausė ir žindo pa.<- 
keisdama su šunyčiais Ir 
jeigu kuris zuikutis išlipa 
iš dėžutės ir nukiūtina to
liau, tai “Molly” paima jj 
už sprando ir nuneša atgal

mieži tu 
įdirbimo 

i įrankių. Miestas buvęs mo
dernus, su tiesiomis gatvė
mis ir centrinėmis aikštė

mis. Ant mūro sienų yra 
ir I Saulės atvaizdų, kas rodo, 

i oarbinę

100

auklėtiniai susitiko Vilniuje.

Ten
Po

gyvenvietės. Statytojų vai kai pasi- 
Ten jų laukia skanūs pietūs.

Udmurtijoje buvo priglausti Lie- 
mirtį sėjančių antskridžių, Lie- 
gyvenimui paruošti į gimtąją že- 
penkiolikos metų Debiosų vaikų

Rūsčiaisiais karo metais tolimoje ir svetingoje 
tuvos vaikai, kuriuos pavyko išgelbėti nuo priešo 
tuvos vaikams buvo įkurti Debiosų namai, 
mę po karo grįžo šimtai puikių auklėtinių, 
namų

“Gintaras” — taip Vilniaus “Elfos” elektrotechnikos ga
myklos konstruktoriai pavadino naują magnetofoną. Šis 
magnetofonas yra žymiai pranašesnis už savo pirmtaką— 
“Spalį.” Bandomieji jo pavyzdžiai sėkmingai išbandyti Vi
sasąjunginiame mokslinio tyrimo institute, ir šių metų tre- 

j čiame ketvirtyje bus pradėta gaminti masiškai.

NUOTRAUKOJE: Lenkijos sportininkės apžiūri laimė
tąją taurę.

APIE VAPSVAS

gyvena šeimomis. Kai ku
rios narose, kitos pakabina 
savo lizdus medžių šakose.

liniukai sako, kad jauni

motinosatydos. Vienus 
maitina v orais, bitėmi 
musėmis ir kitais gyvūnai

ežere pradėjo vanduo kilti Vapsvukams turi parnešti 
ir gyventojus privertė iš jo dar gyvą kūnelį. Vapsva 

i pasitraukti. įdomu yra tai, savo auką suparalyžiuoja, 
kad Vakarų istorikai mato : įleisdama nuodų, ir gyvą 
tik Artimųjų Rytu tų lai- pargabena jauniklių paša-

Dėl greito senatvės pensijos 
gavimo reikalingos 

informacijos
Ar jūs norite sutrinu-' Žmonos, vyrai, našlės 

pinti laiką ligi pirmo Soči- našliai turi pateikti sr.vo 
alinės Apsaugos čekio gavi- vedybų įrodymus. Vedybų’ 
mo? Jūs galite gerokai pa-i metrikai yra pakankami, ir 
skubinti tą pirmą svarbų 
seno amžiaus pensijos iš
mokėjimą, paruošdami iš 
anksto reikalingus doku
mentus ir juos atsinešdami 
su savim, kai pensijos gavi- gimimo metrikai yra reika- 
mui prašymą paduosite.

Jokie išmokėjimai negali1 
būti daromi be prašymo j 
padavimo Socialinės Ap-1 
saugos įstaigoms ir jokie' 
prašymai negali būti apri-| 
boti be reikalingų tam do
kumentinių įrodymų. So
cialinės Apsaugos įstaiga 
praneša, kad 
greit išrašyti 
žinojo, kada 
mus paduoti 
kumentinius

juos galima gauti miesto 
valdyboje (Town Clerk), 
kur vedybų licencija buvo 
išimta. Jeigu prašymas 
yra daromas dėl vaikų, jų

susitikimo dalyviai Vilniaus Jaunimo sode pasodino 
draugystes ąžuolą.

NUOTRAUKOJE:

Šiauliuose įvyko jungti
nis miesto mokyklų litera
tų draugystės vakaras, ku
riame dalyvavo ir literatai 
iš Klaipėdos, P. Masiulis

NUOTRAUKOJE matome gamyklos naują gaminių pa
ruošimo laboratorijos vyr. inžinierių Aleksandrą Šteiną ir 
bandomojo baro radistą IIją Kopeilevičių, tikrinančius magne
tofoną “Gintaras.”

riams skaitomos paskaitos 
iš meno istorijos, susipažįs
tama su žymiųjų dailinin
kų kūrinių reproduksi jo
mis. M. Griciūnas

Vilniuje įvyko žemės ūkio specialistų suvažiavimas. Lietuvos Žemdirb y s t ė s 
mokslinio tyrimo instituto direktorius P. Vasinauskas, Visasąjunginio trąšų ir dir
vožemio mokslinio tyrimo instituto bendradarbis prof. P. Naidinas, Kauno Žemės 
ūkio akademijos profesorius V. Ruokis, Kapsuko rajono Černiachovskio vardo 
kolūkio pirmininkas V. Adomavičius, Lietuvos Žemdirbystės mokslinio tyrimo insti
tuto bendradarbis prof. S. Šainas kalbasi respublikinio žemės ūkio specialistų su
važiavimo pertraukos metu.

$ J

Jeigu jūs tik neseniai su
stojote dirbti, turite su sa- ' 
vimi atsinešti savo vėliau
sia federalinio mokesčio

čekiai buvo j 
: tiems, kurie 
reikia prašy- 
ir kokius do- 

Įrodymus prie

2, 1958 metams). Asme
nys, kurie patys save išlai
ko, turi visuomet su savi
mi atsinešti tikslias, ma- 

1 žiausiai dvejų metų senu- 
j mo, mokesčių mokėjimo ko
pijas. I šiuos dokumentus 

I ieina Schedule C arba F, 
kur yra Įrašytos jų paja
mos, sugrąžinti banko če
kiai, pašto pinigų persiun
timo orderių šaknelės, ar 
banko kvitai, rodą, kad mo
kesčiai yra užmokėti.

Kad bereikalingai neuž 
delsti laiko pensijoms gau 
ti, susisiekite su jūsų gyve
namos vietovės Socialinės 
Apsaugos Įstaiga mažiau
siai mėnesį prieš jums išei
nant i pensiją. Prieš ei
nant j įstaigą, paskambin 
kit į ją ir gaukit tikslia 
informacijas, kokie doku 
men tai yra reikalingi p 
tiekti.

Kavarsko rajono Kurklių 
vidurinėje mokykloje susi
organizavo jaunųjų meni
ninkų būrelis. Būrelio na-

Kiekvienas asmuo, kuris | 
paduoda prašymą mėnesi
nių išmokėjimų gavimui, 
turi įrodyti savo amžių iri 
gimimo datą. Gimimo met- • 
rikai yra geriausias to įro
dymas, bet ir kitokie popie-; 
riai, kuriuose gimimo data 
ar amžius parašyti, yra i 
taip pat pakankami į rody-1 
mai. Daugelis asmenų tu- i 
rėjo su savim bažnyčios, i 
mokyklos, darbo ar ligoni-1 
nės dokumentus, seną drau
dimo įstaigos išduotą raštą, 
šeimos bibliją, į kurią pa- j 
duodąs asmuo buvo jo tėvų 
ar protėvių įrašytas. Bet 
koks dokumentas, nema
žiau kaip 10 metų senumo, 
gali būti panaudojamas.

Social Securil

Maskva. —Mirė istorik 
-menininkas Igor Grabar.

3 pusi. Laisve (Liberty). Antį’., gegužės (May) 24, lt



Įspūdžiai iš Floridos
; taisiais ir jūroje maudytis, 
nevalia jiems baltųjų apy

linkėje ir gyventi. Kada 
i baltasis perka gyvenimo 
; namą, tai turi pasirašyti 
1 popierius, kad negrams ne- 
i parduos. Ir visa tatai deda- 
; si mūsų “demokratinėje” 
Amerikoje.

Balandžio 24 d. sugrįžau 
skren-

oras

įspūdžiai iš Floridos

1960 m. sausio 27 d. paė 
miau lėktuvą Bostone ir iš

valandų kelionės jau buvau 
Miami mieste. Ten išbuvau 
kelias savaites. Lankiausi į 
vietos lietuvių piknikus. Su- 
vAžiuoja daug žmonių.

Miami pažangūs lietuviai: i Bostoną. Lėktuvu 
turi sociali klubą ir jo var- idant iki New Yorko 
du vykdo parengimus. Klu-jbuvo geras. Bet skrendant 
bas norėtų įsigyti nuosavas nuo New Yorko linkui Bos- 
patalpas. Piknikus rengia į tono mus pasitiko senovinis 

i lietuvių dievas —perkūnas, 
tai Audra buvo baisi. Maniau, 

nku įsigyti I kad ir mūsų “paukštį” per- 
Gal tą rei-j kūnas pašaus, bet Bostoną 

Jaunu žmo-' pasiekėm laimingai.
nių nėra. Visi pensininkai, 
seno amžiaus žmonės. |

Iš Miami nuvvkau i St.

pas Žekonius jų darže.
Kaip man 

jiems

pas Davidonius. 
malonus žmonės.

•Jie labai
1’tiri auto-

Parvykęs radau draugus, 
ir drauges gerame ūpe. 
Klubo kambariai pataisyti. 
Balandžio 30 dieną turėjo-j 
me sezono uždarymo parę

lamų, tai važiuodami pas 
Aios pasiimdavo ir mane.

žiemą, subatų vakarais, tu

Garbė musu darbš 
čioms moterims, kurios vis 

lietuvių ir net susidrauga-1 j. 
vau. Turėjau smagų laiką.;

paruosia-prirengia.
J. Skliutas

St. Pelersburgo lietuviai 
tari geras sąlygas veikimui.

Binghamton, N. Y.
m as

mašinomis

riai daugumoje kare, 
iš Chicagos ir Irius

skaitlingo susirinkimo.
Pavasaris, jau antroji ge

gužės mėnesio dalis, bet 
pas mus dar vis šalta, ūka
nota ir per pereitą visą sa
vaitę lijo. Tad visai neat
rodo į pavasarį, bet į artė
jantį rudenį ir šaltą žiemą. 
Nors ir šalta 
saulutė dar 
savo šiltų spindulėlių ap
gaubti' visą žemės paviršių, 
vienok gamtoje viskas, kas

Lauderdale, Fla.
SERGA

Serga seniausia šio mies
to lietuvė gyventoja Marg. 
Valilionienė. Tai veikli pa
žangiečių lietuvių drauge. 
Ji yra Socialiu klubo nuta-ir lynoja ir

neleidžia tų rimLl raštininke ir kitų or-
ganizacijų narė. Nuolatos 
energingai veikė parengi
muose, apsiimdavo i įvai
rias komisijas, jai niekados 
nebuvo per sunku veikti.

Ji susirgo širdies nega
lavimu. Yra po nuolatine 
daktaro priežiūra ir jai už
drausta dirbti. Visi klubie- 

jčiai linkime jai greitai pa- 
pavasarėlis, malonus gra-1 sveikti. S. K.
žus pavasarėlis; o paukšte-! -----------------
liai savo gražiais balseliais!
sudaro tokią jaukią, malo-! NOHVOOd, IVlaSS.

A. K. NEVECKAS

Medžiai, nors lėtai, rėdosi 
savo žaliais rūbais ir rodo 
sezono atmainą. Anksty
vos gėlės savo įvairiaspal
viais žiedeliais traukia link 
savęs ir, rodosi,-sako: jau

nią, melodiją, kad priver-| 
čia tave klausytis, gėrėtis,!

tikėti, kad jis būtų pagei
davęs religinio laidojimo. 
Gal tai buvo padaryta prieš 
jo norą.

Kadangi jis buvo plačiai 
žinomas, tai gausiai žmo- ’ 
nes lankėsi į šermeninę, o 
į kapus palydovų susidarė 
apie 40 automobilių. Prie 
jo karsto nuo giminių, 
draugų ir organizacijų bu
vo daug vainikų. Palaido
tas Norwoodo miesto High
land kapinėse. Šermenų 

(direktorius Paul H. Kraw 
visus pakvietė į L. B. klubo 
svetainę, kur palydovai bu
vo atitinkamai pavaišinti.

Tebūna Antanui lengva 
amžinai ilsėtis šios šalies

1960 metų gegužės 25 dieną sukanka , 
vieneri metai kai mirė

Dr. J. N. SimanauskaS’Siman
gyvenęs Cleveland, Ohio

Darbštus visuomenininkas ir didis apšvietos brangintojas.

ŠIMTAS KONCERTŲ
Šiauliai. — Pamėgo šiau- 

žemėje; o jo šeimai ir gimi-i Pečiai šį kolektyvą. Iš ne-
noms reiškiu užuojautą.

M. U.

išvykę į 
Kauną, 
statybi- 
kolekty- 

sostinėje

kolūkiuose, buvo
Vilnių, Klaipėdą,
Panevėžį. Pernai 
ninku saviveiklos 
vas lankėsi šalies 
Maskvoje.

Neseniai statybos tresto 
saviveiklininkai pažymėjo 
šventę — įvyko šimtasis jų 
koncertas.

didelio šokių ratelio ir kelių 
dainos mėgėjų jis išaugo į 
gausų 120 saviveiklininkų 
būrį. Dabar statybos tres- 

' to meno saviveiklos mėgė- 
Ijai turi dainų ir šokių an- 
: samblį, estradinį orkestrą, 
į Pasižymėję saviveiklininkai 
lyra betonuotojas A. Gegec- 
Ikas, staliai J. Jokubauskasl 
lir A. Buiša, dažytojas J.
I Spagevičius ir kiti. Jie’ 
koncertavo ne tik mieste, 
bet ir aplinkinių rajonų

Iš laišky redakcijai
“Laisves ’’Redakcijai

Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universite
to Mokslinė biblioteka nuo-

sunkios ligos, Norwood li
goninėje mirė Antanas K. 

pažan-1 Neveckas. Jis jau buvo 71 
dalis, įmetu amžiaus. P a 1 i k o

> žmoną Jose- 
organizacijų phiną, sūnų, marčia ir du 

anūkus.
Neveckas buvo apdrau- 

!dos (nejudamo turto)
Šiame biznyje jis

Igyvingumu, darbing u m u
i Visa tai stebint, primena 
j mums, jog ir mes, 
'giosios visuomenės
i apšvietos nešėjai ir skleidė- Liūdesy savo

PHILADELPHIA, PA.

i jai, garbingų riai gaunamą Jūsų leidžia 
ma laikraštį “Laisve”.

Distributor For 
ANDRULIS 

MICHIGAN FARM 
CHEESE 

(Skaniausias Sūris) 
Wholesale & Retail 
Call for Delivery 

GA. 5-6970
VVU Mokslinės 
bibliotekos Direktorius

L. Vladimirovas

i bandykime parodyti
1 darbingumą: bandy.
įgauti nauju nariu i LDS ir agentas.

‘nauju skaitvtojų išbuvo apie 40 metų. Tik 
ir “Vilnį ’ .” J u- pi’ieš metus laiko, jo svei- 

į_ katai susilpus, pardavė biz
nio agentūrą.

Neveckas priklausė prie 
I LDS 3-čios kuopos ir buvo 
“Laisvės” skaitytojas. Jis 
buvo vienas iš pirmųjų 
“Laisvės” kūrėjų ir visada 
ją skaitė, bet nebuvo jos rė
mėju, nes nesutiko su jos 
pozicija.

Velionis tris kartus bu- 
vedęs. Su pirmąja žmo- 
jis atsiskyrė, antroji mi- 
o su trečiąja išgyveno! Laisvės 
metus.

įvyks pirmadienį, bir-įdėkime, krutėkime su
6 d., A. Klimo studi-1 jaučia gan.ta!
Pradžia 7:30 vai. va-:

Prašome visus na- •
dalyvauti. Juo skait-'

jai. Geriems tikslams atiko-! dalyviais, tuo 
ja šimtais dolerių. Norėčiau. minčių apkali) 
draugams patarti, kad ne-|cįjos reikalus, 
pamirštų ir tarptautinio ilabai laikas pa 
veikimo. Man neteko spau-j ■ 
doje pastebėti jų aukų j m --- - -----
šiems reikalams, o ypatin-' 
gai Sveturgimių Gynimo.' 
Komitetui. Tas komitetas 
tiek daug gerų draugų iš
gelbėjo.

St. Petersburgo lietuviai 
labai svetingi ir draugiški. 
Labai būtų smagu kartu su 
jais gyventi ir veikti. Man i 
buvo >unku su jais skirtis.1

įsiems susirūpinti apie nau-;
i jų narių gavimą. Jau pa

imnimminnmnnmmminmmiūiiummumjnnmmnmnTriinnn

donius mane atsisveikinti.
Aš jiems visiems esu labai

Praėjusią žiemą Florido-

Per du menesius buvo 
ta ir reikėio šildyti pt

lietaus. Prasidėjo potvyniai. | 
Šaltis, ir lietus padarė už j 
milijonus dolerių nuostolių. | 
Padidėjo ir bedarbių kiekis. I

Man daug kartų teko '

rirase visko.

esveikas — ten 
greitai miršta.1

buk idaug visokių 
net gyvatės į namus ateina, i 

’Kur tik aš gyvenau, ir kur' 
tik ėjau, tai tokių dalykų 
nemačiau. Nežinau, kaip 
vasarą čia gyvenasi, bet 
žiemą, tai geriau ir nerei
kia. Su kuriais tik kalbė-1 
jausi, visi pasitenkinę.

Kalbėjausi su buvusiu, 
worcesterieciu, P. Butkevi
čium. Jis jau yra 88 metų | 
amžiaus. Floridoje gyvena 
virš 15 metų. Jis sake, kad 
jeigu būtų gyvenęs šiauri
nėse valstijose, tai jau se
niai būtų buvęs po velėna.

Floridoje labai yra pa
vergti negrai. Jie gyvena 
vargingai, jų gyvenimo na- j 
mėliai — lūšnos. Apgriuvę, I 
kad net baisu žiūrėti. Jų iš- : 
naudojimas didžiausias. Ir i 
stebėtinas baltųjų suderi- i 
n imas “demokratijos”. 
.Negras gali valgykloje pa- į 
gaminti maistą, jį atnešti : 
baltajam ir padėti ant sta
lo, bet nevalia jiems kartu 
sėsti su baltais ir valgyti. , 
Negali negrai kartu su bal-1

Philadelphia, Pa.
Irs. Helen Mattis 
•jžo i namus iš lie

jau

' nes. Visi ir v 
j mes, kad pas5 
; me jai sveika 
■ metų gyventi.

įdresas 6067 Upland St.
Ona Žalnicrailienė

Linki-

namu v
VO 
na

Su Gegužės Pirmąja!
Nuoširdžiai sveikinu di

džiosios šventes, proga re
dakciją ir visus “Laisvės” 
skaitytojus.

Skaitytojas iš Lietuvos i
P. Marina

Vilnius, 1960. IV. 27.

BROCKTON, MASS.
Gegužės 15-tą laikytame 

Massachusetts Moterų Są
ryšio suvažiavime širdingai 
apgailestavom,

Pokylis pas Bekampius

lankesnis, bus daugiau'pro-į 
gų susitikti su žmonėmis,; 
tai prie progos reikia pa-1 
kalbinti, pakviesti' rašytis į 
LDS. Yra kuojSų'f kurios donezijos prezidentas, 
gražiai darbuojasi naujų Ikarno išleido 1 
narių prirašyme ir turi ge-į 
ras pasekmes, 
kime ir mes.

Havana. —- Caštro ir In- 
. Su. 

bendrą pa
reiškimą, kuriame nupeikė 

tai pabandy- i tuos, k u r i e provokuoja 
La u k s i m e i tarptautinius incidentus.

mūsų 
redaktorius , Roy 

Jo kūnas buvo i Mizara serga. Visi suva- 
pareškė 

kad R. Mizara

Vasaros sezono atidarymo proga rengiamas sąskry
dis, kuris įvyks sekmadienį, gegužės 29 d., 147 13 St., 
Avalon, N. J. Kviečiame draugus ir drauges iš visu 
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

26
pašarvotas Paul H. Kraw žiavimo dalyviai
Funeral Flome, Washing- linkėjimą, 
ton St. Palaidotas gegužės I greitai pasveiktų ir kad vėl 
9 dieną iš lietuvių šv. Jur-istotų prie to brangaus dar
giu bažnyčios. Antanas bu- ■ bo.
vo laisvamanis, niekados į j 
bažnyčią nėjo, tai nesinori1

Sąryšio sekretorė
K. čereškiene

Filmai iš Lietuvos po JAV 
lietuvių kolonijas

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

3 AKTl OPERETE
Į į/J M j M B Įkįjr Parašė Stasys Šimkus

i Rengia LLD 6-ta Kuopa Suvaidins Worcesterio Aido Choras, vadovaujamas Jono Dirvelio

Šeštadienį, Gegužes 28 May. Pradžia 7 v. v

Aido Choras, kuris suvaidins operetę, vadovaujant, jonui uirvenui.

L. T. N. Salėje, 668 N. Main- St., Montello, MassJ'^Į
■ apylinkės meno mėgėjus atsilankyti ir pamatyti vaidinant operetę “Išeivi,” 

Nepraleiskite progos, nes negreit kitos tokios susilauksite.

m
%

Kviečiame vietos ir 
nes tai labai įspūdingas veikalas.

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

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

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 K. Briedis 

širdingai kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjai

i.

2.

3.

4.

5.

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 žmonės ir gyvenimas; pasakoma ir parodoma žmo
nių, kurie lankėsi Lietuvoje 1959 m. ir viską matė savo akimis, 
jautė savo širdimi ii’ patyrė savo objektyviu protu. Kiekvienas 
lietuvis turi šitą knygą jsigyti ir platinti — juo labiau platinti 
tarpe tų, kurie yra suklaidinti at/agareivių spaudos melais. 
95 pusi. Kaina $1.00.
AMERIKOS LIETUVIAI ir ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIU 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. Kdina $2.00.
ČIKAGOS šEšftLIAI — nuogojo gyvenimo vaizdai. 316 psl.

Visos 5 knygas sykiu tik $5.00 čia arba Ir i Lietuvą. 
Persiuntimo kaštus apmokame.

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

I ■ ■ I II. ................... ■ I—"1 1 *"■■■ 'U'—1 ■ .■ .... ............. ■' '

5 p.-Laisve (Liberty)—Antr., gegužes (May) 24, 1960



San Francisco, Cal
LLD KUOPŲ VEIKLA Konstitucijos punktais, 

, ]-• i-- i • i i griežtai protestavo priešBalandžio 1 / d. ivvko la- Cę 1 . , . . , 1 .i • . i N e a m e riki mo komitetooai gražus pobūvis pas > ...
z i v. a f ’' » r \ 11 , \ e i k 1 a.draugus Mijat, Los Altos,

Montello, Mass
Matykime “Išeivį’

I Prieškarinis mitingas 
buvo sėkmingas

draugųungas t)i
draugių iŠ
nijų. Ne tik visi turėjomi

i eguzės 28 d. Tautiškoj Gegužės 19 d. įvyko di- 
1 amo svetainėj usterieciai I (]^juiis masinįs susirinki- 

jsuxaidins Išeivį. . si ope- ■ mag Madison Square Gar- 
Mnk'vklu mokiniai žino | rete’ daugeliui yra ži-, rfene> Publikos buvo pilnu- Mokvklų mokiniai, žino | noma, labai graži muzika- L - --1- * v ->r,

irie uz- Įlinkai, jos autorius Šimkus! 
surengė

nuo to pokylio kuopom.' 
nemažai pelno, kurį nu 
aukojame geriems tiksi

Puikiai pavyko
Džiugu, labai džiugu pra

nešti, kad šeštadienio ban
ketas pagerbimui Povilo 
Bečio Kultūriniame Centre 
ir sekmadieni' pastatymas 
operetės “Išeivio” Schwa- 
ben salėje, pavyko puikiai, 
pavyko net geriau, negu 
gal patys rengėjai tikėjosi. 
Klydo tie, kurie bijojo, kad 
taip suglausti du parengi
mai negalės duoti gerų re
zultatų, kad “nebeužteks 
publikos”. Dar kartą tapo 
įrodyta, kad mums tik rei
kia noro ir gerų pastangų, 
o mūsų pažangiu i i visuome
nė tas mūsų pastangas su 
mielu noru nuoširdžiai pa
remia.

Bet apie šiuos puikius 
parengimus plačiau b u s 
“Laisvėje” ateinanti penk
tadienį. Į šį numerį nebe- 
suspėjome parašyti. Be to, 
mūsų korespondentai “pa-

abu parengimai I 

vargę” buvo po dviejų die-1 
nų iškilmių. Jiems atleiski-1 
te,

Beje, abiejuose parengi
muose pasigedome t r i j ų 
smarkių vyrų — Jono Gry-! 
bo. Jono Gasiūno ir Kle
menso Briedžio. Jie buvo iš
vykę į Philadelphia ir Bal-; 
tm-ore filmus iš Lietuvos 
rodyti. Dabar sugrįžo ir ra
portuoja sekamą: Phila- 
delphijoje filmų rodymas 
šeštadienį puikiai pavyko. I 
O. Baltimorėn nuvykę rado 
salę uždarytą. Tūli dipukai 
susitarė ii* išnuomotą lietu
vių salę uždarė. Bijo, mat, i 
kad jų pasekėjai gali suži-j 
noti teisybę apie Lietuvos j 
kultūrini gyvenimą. Tikri | 
jie begėdžiai. Filmų rody-; 
mo rengėjui Jonui Grybui 
])]‘idarė nemažai nuostolių.

Re p.1

Svarbus Aido choro 
prašymas

AIDO CH. EKSKURSU A 
Į BALTIMORE, MD.

Birželio 12 d. Aido cho
ras važiuoja i baltimorie- 
čių gegužinę-pikniką. Jei 
randasi norinčių turėti 
linksmą su aidiečiais eks
kursiją, meldžiam tuojau 
užsisakyti vietą buse. šau
kit: MI 7-5958 uas Cl. Brea- 
dy.

Busas išvažiuos nuo Li- 
thuanica Sq.. Union Avė., 
Brooklyne, 9 vi. ryto. Grįš 
atgal 12 vai. naktį.

Aido Choras

tė salė — virš 17,000.
Mitingas rengtas tam, 

labiausiai mylimas kom- j kad pasisakyti prieš milita- 
..... w O pati operete irjstų ruošimąsi naujam ka- 

apie mūsų išeivius: | rui, prieš atominių bombų 
mes imigravome į šią j bandymus, už visokių gink- 

. z •—r-......................................... , ;u Salėje buvo
Atėjęs prie demonstrantų, Įkartais nusišypsos, nusi-j daug iškabų, kurios smer- 
majoras reikalavo issiskirs- ( kvatos ir ne viena ašara iš- Į Re karinius pasiruošimus. 
t\ti aiba Risite policijom įkris jam iš akių. Mes, pra- Visi kalbėtojai pasisakė 
art šluoti, arba laukan JŲ [gyvenę šioje šalyje apie pu-[prieš trečiąjį pasaulinį ka- 
mesti. Demonstrantai tižsi-i Sę šimtmečio, turėsime pro-1 rą, o publika plojimais ir 
degė dar didesniu pasipik-igą pasižiūrėti į savo kelio-j šauksmais jiems pritarė, 
tinimu ir nesitraukė. Ta-1 nę, 0 į-aj ga] ųus jau pasku- 
da tapo pašaukta 200 po- Gnė proga ją matyti. Prie 

dabartinių aplinkybių pa
rengimus išgarsinti, kad 
plati visuomenė žinotų, yra 
sunku. Vienintelė priemo-

ir darni, kas dedasi
o- darų teismo durti,

lgą demonstraciją, i p02jt0rius.
miesto rotušę taip, 1 į<a]ba

tui suteikta vieta mūsų or-

Antrą 
turėjome

pra mugą

draugų Karosų vasarnami 
būtų per prasta vadinti va
sarnamiu. Ten yra taip 
puošni apylinkė ir toks pin
kus namas, jog tinkamas 
gyventi ir milijonim’iams. 
Todėl, kurie dalvvavome,
ne tik 
donų*,

oru

tofer

vasarnamyje, licistų ir ugniagesiai su 
švirkšlėmis pilti vandenį 
ant demonstrantu. Prasi
dėjo areštai. Demonstran
tai susėdo ant 1 
grindų ii* nesidavė išvesti.

rie to,
mūsų
drauges visados pagamina 
skanius pietus ir vakarie
nę, kad kas tik atvyksta, 
visi būna užganėdinti Tai 
labai malonu, kad mūsų ge
ri draugai suteikia veltui 
tokią puošnią vietą paren
gimams, 
taip ir 
kuopoms 
no.

alj. Šios operetės žiūrovas ! lų kontrolę. Salėje buvo 
nusišypsos, nusi-į(]aUg iškabų, kurios smer-

kdptų i*'i nė teliko, tai draugas drau-

tiek daug vandens, kad bu
vo apie 3 coliai ant grindų, 
ir niekas negalėjo sėdėti.

Per tas dvi dienas tapo 
• areštuota 63 demonstrantai 
ir laikomi kalėjime kaip 
“kriminalistai.” Prasidėjus 
areštavimui, kuris tik prie
šinosi, tapo partrenktas ant 
grindų ir vilkte velkamas Į

jos vežimo. Dau 
skaudžių smūgių,

Igui turi pranešti apie savo 
pramogas, — pabandykime 
tuo pasinaudoti, o nieko 
nepralaimėsime.

Piknikas po stogu
Tame pačiame Tautiška

me Name, gegužės 29 d., 
Vyrų Grupė rengia pavasa
rinį pikniką po stogu.

Šiame piknike bus įvai
rių valgių, minkštų ir stip- 

? iki polici- i’i^l gėrimų*, bus dainų ii 
lis gavo orkestras šokiams. Tad at- 
sudaužė silankę galės malonia?! lai-

galvas velkant uz kojų ar 
ranku. Skelbiama, kad van- 
duo padarė miesto rotušei 
nuostolių už $1.000, o kiek 
žmonėms drabužių sugadi
no, to neskaito.

Visas demonstrantų per
sekiojimas buvo televizuo- 
tas, tad daugelis žmonių 
galėjo matyti, kokiu “de
mokratiškumu” vaišinama 

Mat visybės reikalavimą.
Gegužės 16 d. turėjo 

I įvykti areštuotųjų teismas, 
Karosienės, Mijat ir Dagio.! bet penktadienį ir šeštadie- 
Dvi draugūs, Sonia ir Vio- j l 
let, ir Adomas apmokėjo vi- i V1SŪ 
sas parengimo lėšas. Tai 5J)()0 žmonių prie 
kiek buvo pajamų visos pa
siliko LLD kuopoms, 
dėl di'atigėms ir draugui

Kaip visuomet, 
iuo svkiu L L D 
liko gražaus pel-

Verta pažymėti, kad ge
gužės 15 d. lietuvių suei-: 
goj buvo atžymėta trijų: 
draugių ir vieno drau-! 
go g i m t a d i e niai. 1—, ; 
gegužės mėnesyje pripuola i 
gimtadieniai Taraškienės, |

ką praleisti ir kartu pa
rems vienintelį Bostono 
apylinkėj lietuviško meno 
švyturį. Auka prie durų 
tik 25c asmeniui. Pradžia 
3 vai. popie.

P. S. Šiemet birželio 19 d. 
Lawrence, Mass., bus dide
lis piknikas ir jame dai
nuos Montello Vyrų Grupės 
Choras. Choriečiai nusam
dė busą ir kelionė į' abi pu
ses. tik $2. Kas’norite į šį 
pikniką važiuoti, užsisaky
kite vietas pūs choristus, 
jie Visiems patarnahs.

Jaunutis-

Svarbią prakalbą pasakė 
buvęs Kansas valstijos gu
bernatorius Alfred M. Lan
don, buvęs , respublikonu 
kandidatu prezidento vietai 
1936 m. Jis nurodė, kad da
bar, kuomet pakriko viršū
nių konferencija, tuo labiau 
reikia darbuotis, kad taiką 
pasaulyje palaikyti. Pana
šiai kalbėjo Rooseveltienė 
ir kiti.

Priimtos trys prieškari
nės rezoliucijos. Protarpiai 
artistai palinksmino ,publi
ką.

Kadangi daugelis dėl sto
kos vietos negalėjo viduje 
būti, tai keli tūkstančiai 
lauko pusėje klausėsi gar
siakalbių, kurie buvo tam 
pritaikyti. Taipgi daugelį 
prieškarinių iškabų nešiojo.

Šio mitingo rengėjai su
organizavo masinį pikietą 
prie Jungtinių Tautų namo, 
kurį jie pasiryžę pikietuot 
kasdien.

JAUNAS BANGINIS
Jaunas banginis, apie 1,- 

300 svarų, r a s t a s ant 
Brighton Beach smėlio. Ma
tomai, kad jį vijosi kokie 
priešai, tai jis išsirito ant
krašto. Vietos akvariumo

Reporteris

toki duosnuma.
i, v

Kaip San Francisco, taip 
ir Oaklando kuopų susirin
kimai nebūna beverčiai, vi
sados gausiai auk o j a m a 
svarbiems reikalams. “Vil
nies“ 40 metų jubiliejui su-1 
kelta per San Francisco 
LLD kuopą $84. “Laisvei” 
irgi neskūpavom.

Oaklando LLD kuopa 
taipgi gausiai paremia abu 
laikraščius — neleidžia pi
nigams dulkėti kuopos iž
de. i

Į Oaklando LDS kuopą 
persikelia iš Los Angeles 
trys Dr. Kaškiaučiaus šei- 
mos nariai. Filmų iš Lie-1 
tuvos rengimo klausimas' 
dėl stokos laiko paliktas ru
deniniam sezonui.

KOVA SU POLICIJA
Gegužės 12 ir 13 dd. čia 

San Francisco miesto ro-! 
tušė j (City Hali) įvyko 
šturmingas makartistų už
puolimas ant mokslo įstai
gų, prieš mokytojus ir pro
fesorius, priverstinai varė 
spaviedotis iš viso gyveni
mo ir prisiekti, kad būtų 
ištikimi mokslo įstaigos ko
mitetui ir Amerikos 
džiai.

Pradėjus kvotimą, 
visi griežtai atsisakė 
viedotis — atsakinėti 
verčius jų klausimus, tad 
m a k a r t istinis komitetas 
gązdino: būsi išmestas iš 
mokslo įstaigos, jeigu neat
sakinėsi! O profesoriai ir 
mokytojai, remdamiesi JV

areštu susirinko virš 
miesto 

. rotušės, taipgi pirmadienį, 
To- prieš pradedant kvotimą 

“prasikaltėlių,” 63 areštuo
tųjų, užsikimšo visi šaligat
viai ir priemenes. Tur būt 
teisėjai paabejojo, kad ne
paskelbė apklausinėjimų ir 
teismo nuosprendžio.

Didžiuma demonstrantu 
sudarė universitetu ir ko
legijų studentai ir mokyto
jai. Bet reakcininkai skel
bė, būk visa tai sudarė ko
munistai agitatoriai prieš 
Neamerikini komitetą.

Alvinas

Parėmė Forando bilių
Gegužės 18- d. 'Madisofi 

Square Gardėne įvyko ma
sinis susirinkimas, kurį su- 
šaukė AFL-CIO unijos. 
Žmonių bUvd pilna salė — 
apie 17,000/ Btįvo 'daugiau
sia penbidnierfeii

Kalbėjo d&'tijįelis žymių 
veikėjų. Viši ^nurodinėjo, 
kad ForandoiibiHus reikia i * s <

Pasauliniai paskilbes Sek- Priimti’ intymu padaryti.

val-

veik 
spa-

Jau nuteisė vengrus I Lankėsi Laisvėje 
dipukus | Svečiai

darbininkai atgabeno jį j 
tą vandeninių gyvių įstatą 
ir įleido į didelį prūdą.

Waterbury, Conn.
Penktadienį, gegužės 27 

d., 8 vai. vakare, Venta 
svetainėje, 103 Green St., 
įvyks Liet. Literatūros 
Draugijos kuopos labai 
svarbus susisinkimas. Bus 
svarbių reikalų. Prašau vi
sus narius ir nares atsilan
kyti. Kurie dar nepasimo- 
kėjote 1960 metų duokles— 
ateikite ir pasimokėkite,

spyro veikalas — didžioji 
drama “<
laiko buvo Tarybų Sąjungo
je padaryta filme.
šis filmas pradėtas 
55 th St. Pl m'house 
(tarpe 6th h* 7^h 
Manhattane. Rodyti 
da 12:30 vidų rd i '"m 
tinio rodymo pradžia 10:30.

Filmas y r a natūralėse 
spalvose ir kalbamos ang
liškai. Ar šis iš rusiškojo į 
anglišką perdirbtas scena
rijus atitinka origina
lą, nežinau, nes rusiškojo 
negirdėjau, bet jis yra įdo
mus. Kritikai filmą vertina 
kaip geresnį už bent kada 
čia scenoje matytą “Otelo”. 
Filmas yra vienas iš tų, ku
riuos mūsų šalies valdinė 
ištaiga parinko mainais už 
Tarybų Sąjungoje rodomus 
amerikinius filmus.

Mėgstantieji dramą būti
nai pamatykite.

“Otelo” vaizduoja seno-

Senatorius Jacob K. Ja-
Otelo” — prieš kiek v^s atžymėjo, kad 'kiekvie-

Dabar 
rodyti 
teatre,

prade- 
pasku-

tuo jus palengvinsite sekre- yėje valdovui tarnaujantį 
karžygį negrą, kuris įsimy- 

K. Krasnickas Hlrve^a baltą valdovo duk-
retoriui. karžygi negrą, kuris įsimy-

New Yorkas. — Madison 
Square Gardene įvyko de
mokratų mitingas. Mrs. 
Roosevelt ir kiti pasisakė 
už atominių ginklų kontro
lę ir reikalą kitos viršūnių 
konferencijos. Kalbėjo ir 
A. M. Landon, 1936 m. res
publikonų kandidatas į pre
zidentus. Jis sutiko su pa
žangesnių demokratų pozi
cija.

Maskva. — Maskviečiai 
karštai pasveikino ameri
kietę Metropolitan operos 
dainininkę Robertą Peters.

terį. Kerštinčių žiaurios 
klastos įstumia jį į bepro
tišką užvydą. Įšėlęs Otelo 
mylimą ir jį mylinčią žmo- 

Desdemoną nužudo ir 
tuomet sužino savo bai- 
klaidą.
Kiti įdomus filmai

Kai kuriuose priemiesčių 
teatruose dabar rodomi il
gai buvę ant Broadway fil
mai, verti pamatyti. Tarpe 
tų yra komiški “A Hole in 
the Head”, ir “Expresso 
Bongo”, taipgi dažnai pas
taruoju laiku pakartojami 
Charlie Chaplino filmai.

Si

na 
tik 
šią

nas sulaukęs 65 metus am
žiaus, gaunantis senatvės 
apdraudą, turi gauti ap- 
dratidą nelaimės metu — 
ligoje ir ligoninėje esant, 
dar pridėti $250 į metus pa
vieniam ir $400 porai.

Renkami parašai užgi
nant Forando bilių ir rei
kalaujant, kad Kongresas 
jį priimtų. Jau surinkta 
virš 100,000 parašų ir pa
siųsta į Washingtoną.

Kalbėtojai nurodė, kad 
daugelis pensininkų gauna 
mažas pensijas, tai negali 
tinkamai iš to pragyventi. 
Todėl jiems labiausia reika
linga medikale pagalba. 
Tiktai apie du milijonai 
pensininkų tegauna hospi- 
talizaciją ir kitokią medi- 
kalę paramą. Tai ugniage
siai, policistai, veteranai ir 
kiti, kurie dirba valdiškuo
se darbuose.

Jau sukako ,25 metai nuo 
įvedimo Sočiai Security. 
Dabar ją reikia gerinti, 
prie jos pridėti medikalę 
pagalbą.

Arthur Fleming raporta
vo, kad dabar gaunančių 
Social Security yra 13,400,- 
000 žmonių.

Organizuojasi ir 
pensininkų klubai.

Visiems patarta 
laiškus savo . - kongresma- 
nams ir senatoriams, kad 
jie užgirtų Forando bilių.

Reporteris

veikia

rašyti

Brasilia. — Tarybų Są
jungos laivai atvežė į Bra
ziliją 150,000' tonų kviečių, 
o grįždami išveš 333,000 
maišų kavos. T

Ketvirtadieni
Kultūrinį Centrą tolimi raščiai paskelbė, 
svečiai — Zigmas ir Mag-

I dalena Mozūraičiai, i
vagišia'- j automobiliu atvykę iš Oak-! String”. Jį paruošė Colum- 

[land, Calif. Apžiūrėję įstai-' bia Pictures filmų gamin- 
Įgą, pasimokėję prenumera- j tojai. Reiškia, tie, kurie 
I tą, palikę “Laisvei” $5 a’i- nori kurstymų į karą, lie
kų, taingi jie apdovanojo ! nusiramina.

Laisvėje iJau du kartu 
buvo rašyta apie tris veng
rus pabėgėlius, kurie čia[ 
nenorėjo dirbt, o pasirinko j 
kelią — gyvent iš 1 
vimo. Jauniausias — Mik-į 
los Vargas, 19- metų, Tarnas! 
Balogh—22 m., BalintBen-l 
gyel — 23 m. Vagišiavo jie 
gana ilgai, kol buvo sučiup
ti. Visi trys, buvo apsigyve
nę Reaville, N. J., kaimely
je, kur buvo nusisamdę sau 
stubą. Padarius kratą, pas i 
juos rasta vien radijų $450 
vertės; taipgi daug kitų 
brangių daiktų. Paskutiniu 
kartu sugauti vagiant far- 
merio veršiukus, kurių ke
turis jau buvo surišę ir 
rengėsi sudėt automobilin. 
Automobilis taipgi buvo 
vogtas. ’ I

Teisme, kuris įvyko virš 
dvi savaitės atgal, Fleming- 
tone, jie visi atsisakė ką 
nors kalbėt, tai yra, atsaki
nėt ant klausimų, — tie
siog tapo nebyliais; nei jų
jų perkalbėto j as negalėjo 
įprašyt jų, kad kalbėtų. Tik 
^enas jų turėjo advokatą, 
bet tas advokatas pavėlavo 
pribūt laiku teisman.

Visi trys tapo nuteisti 
neribotam laikui į pataisos 
farmą — Anandale Farm 
Reformatory, šiuomi užsi
baigė šių “kovotojų” vagi- 
nėjimo karjera.

Tai bent juokdariai
Praėjusią vasarą man te

ko daug kartų važinėt New 
Jersey valstijoj keliu, kuris 
eina nuo Newark o bei Eili- 
zabetho į vakarus. Vienoj 
vietoj, skersai eina kelias 
69, tai toj vietoj šalia kelio 
ant didelės 'reklamų iška
bos atsirado užrašas: “You 
Can’t Trust a Communist”, 
kas lietuviškai yra: “Tu 
negali pasitikėti komunis
tu”. Žemiau to užrašo ma
žomis raidėmis buvo para
šyta vardas kokios tai “So
ciety for Better Govern
ment” ar panašiai. Tas 
prieš-komunistinis obalsis 
ten buvo tris Savaites ar 
kiek ilgiau.

Vieną kartą važiuojant 
patėmijome, kad tas “obal
sis” jau pertaisytas: iš žo
džio “can’t” padaryta 
“can”, — paskutinė raidė t 
ir ženkliukas pirm jos už
tepta baltais dažais. Dabar 
lietuviškai tariant jau išė
jo, kad “Tu gali pasitikėt 
komunistu”... Ir šis patai
sytas užrašas buvo ten du 
mėnesius, kol, galų gale, 
kas patėmijo ir visą tą rek
lamos lentą užtepė baltais 
dažais.

P.

Vietos komerciniai laik- 
kad ne

trukus bus rodomas antiso- 
s a v o , vietinis filmas “Man on a

Jie atvyko pas savo sū 
gyvenantį East Nov 

Yorke. Mano čia pabūti į 
[ bent tris savaites, aplanky
ti savo draugus ir pažys
tamus. O jie turi nemažai 
pažystamų, nes yra gyvenę 
Brooklyne, tik prieš 12 me- i 
tų išvykę Californijon.

Draugijas prašome:
Organizacijas prašome 

birželio (June) 26-tą ne
rengti piknikų, o dalyvauti

Camp Mid-

Amerik. Sveturgimiams
Ginti Komitetas

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

Mūsų Parengimai
3-jų aktų' operetė IŠEIVIS, įvyks 

I gegužės 28 d., suvaidins Worccs- 
, vad. J. Dirve- 

1 lio. Slato LLD 6 kuopa Lietuvių 
j Tautiško Namo salėje, 668 North

Gegužinis piknikas po stogu įvyks 
gegužės 29 ir 30 dd. LTN apati- 

i nėjo salėje, 8 Vine St., 1 vai. die- 
1 ną. Bus muzika, namie gamintų 
1 valgių, įvairių gėrimų. Kviečia vi- 
I sus Montello Vyrų Dailės Choras, 
i LLD 7 Apskrities piknikas įvyks 

Rep. I birželio 19 d., Maple Parke, Law- 
' rence, Mass. Montello Dailės Gru-

DAR VIENA TAPYBOJ ' 
PARODA

Great Necke Almus Art 
galerijoje gegužės 22 d. at
sidarė liętuvio tapytojo Te-' torio Aido Choras, 
lesforo Valiaus kūrybos pa
roda. Galima jo tapybą ma-' Majn su, 7 vaič vaki 
tvti kasdieną, apart sekma-' 
dienių, tarpe 2 ir 5 vai. po . 
pietų. Visi kviečiami pasi-' 
naudoti proga. Paroda tęsis 
iki birželio 12 d.

LIETUVOS FILMAI 
BIRŽELIO 4 D.

LLD 185 kuopa rengia Lie
tuvos filmų rodymą šeštadie
nį, birželio 4, Liet. Kultūrinia
me Centre, Ozone Parke. Pra
džia 7 vai. vak.

Kviečia visus dalyvauti.

Washingtonas. — Gene
rolas T. D. White, karinio 
orlaivyno komandier i u s, 
reikalauja daugiau pinigų 
orlaivyno reikalams.

Alžyras. — Francūzijos 
ir Alžyro pasienio sargai 
apsišaudė. Abi pusės šaudė 
iš kanuolių.

Paieškojimas
Petronėlė Lepečka ieškau mano 

velionies vyro brolio. Mano vyro 
vardas buvo Nikodemas Lepečka, o
brolis Aleksandras Lepečka. Alek
sandras kilo iš Vilniaus rėdybos,
Merkinės. Apie 10 metų atgal gy
veno New Yorke. Gal kas apie 
jį žinote, arba pats brolis jai 
atsiliepia, už ką būsiu dėkinga. 
Petronėlė Lepečka, 72 Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y. (42-47)

Kielaitės-Kanavirckienės Julijonos, 
Simano duktės, apie 60 metų am
žiaus, prieš y¥7 metus išvykusios į 
Argentiną, ieško Ieva Kielienė, gy
venanti Ramygalos rajone, Žilų apy
linkėje, Dudelėnų kaime, Lithuania 
USSR.

Tėvo Ruikio Juozo, gimusio 1889 
m., ir brolio Ruikio Osvaldo, Juo
zo sūnaus, gimusio apie 1912 m., iš 
Vilkaviškio apskr., Virbalio valse., 
Kybeikių kaimo, išvykusių 1925 m. 
į Braziliją, o 1939 m. - iš Brazilijos 
į Urugvajų, ieško Emilijus Rulkis, 
Juozo s., gyvenantis Kėdainių rajo
ne, Kunionjų paštas, Būdviškių kai
me, Lithuania, USSR.

' pė. vad. Al Potsus, rengia busą ir 
jie pildys dainų programą. No
rintiems dalyvauti piknike yra vie- 

' tos su Grupe važiuoti. Kaina $2. 
; Užsirašykite pas Dailės Grupės na- 
1 rius. Geo. Shimaitis. (40-44

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino Draugystės piknikas 

įvyks gegužės 21 d., 575 Joseph 
Ave., pradžia 7 vai. vak. Bus ska- 

I nių valgių, gėrimų ir muzika šo- 
! kiams. Nariai ar eis ar ne, visvien 
turės užsimokėt įžangos tikietą.

I Kviečiame vietinius ir iš toliau da
lyvauti šiame piknike. Rengėjai.

(40-41)

BROOKLYNO
KRIAUČIŲ SUSIRINKIMAS

Trečiadienį, gegužės 25 d., įvyks 
Lietuvių Kriaučių (54 lokalo) su- ( 
sirinkimas, 5:30 vai. vak., 11-27 
Arion PI., Brooklyne. Svarbu, 
Amalgamated Unijos lietuvių kri9u- 
čiai dalyvautų, nes bus viršininkų 
rinkimas. (40-42)

VYRIŠKI DRABUŽIAI

Nauji ir biskį dėvėti paltai, batai, 
ir kiti drabužiai. Pačiam dėvėti ar
ba siųsti už marių. Prieinamos kai
nos. Pertaisymai veltui.

LUTA CLOTHING
1556 St. Nicholas Ave. (187-188) 

NYC., IRT 191st.

i MATTHEW A. L
BUYUS j

(BUYAUSKAS) IL
I LAIDOTUVIŲ ;:

:: direktorius ::
•W**OG* < •

;; Newark 5, N. J. J B
MArket 2-5172

;; 426 Lafayette St U
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