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METAI 49-,ji

KRISLAI
— D. M. Šolomskas — 

Valstybių šnipavimai.

Viačeslavas Molotovas.
Generolai farmeriai.

Komercinėje spaudo 
rasi ma apie valstybių

Jo! u muistai, teisindami 
pasiuntimą lėktuvo “l -2’’

Lietuvos žmonės ir žinios 
apie viršūnių nesutikimą

iš Lietu-;
laikraščių, kurie paduo-•

’, kaip lietu-1 viršūnių pasitarimo! Viso įvadų vyks į Tarybų Sąjun-! 
pasaulio tautos tikėjosi h’lgą. Juos pakvietė Tarybų; 
lauke, kad šis pasitarimas | Sąjungos Draugiškumo ir ! 
padės surasti bendrą kalbą ( Kultūriniu Ryšių su Užsie-: 
tarp Rytų ir Vakarų. Tavy-; nįu Draugija*. * i

Tarpe vykstančių yra H.i

Mes aplaikėme

Ypač tiesa.

daug I fb‘ žinių apie tai, 
nipa-!viai pasitiko žinią apie 
iai ir I sužlugimą viršūnių konfe- 
kav ! rencijos. Čia paduodame 
virs i keletą ištraukų:

Panevėžio rajone, Mary- 
i.„ ! tės Melnikaitės vardo kolū-

kyje žmonės laikė susirin-
na antrai nepasitik i ; net 
“draugiškos“ \iena pas 
šnipau ja.

Uni j y vadai vyks į Demokratų vadai kritikuoja
Eisenhowerio politiką

Washingtonas. — Jau .virš TSRS teritorijų ir 
prabilo Demokratų partijos ateityje vėl bus. Prie 
eilė vadų, senatorių, kon-1 paskelbimo prisidėjo 

l gresmanų ir The Democra-į prez. Eisenhoweris pats
1 i tic Advisory Council reika-1 siimdamas atsakomybę. Ka

da jau viršūnių vadai suva-

Tarybą Sąjungą 
Washingtonas. — Liepos, tos pat unijos veikėja Ruth 

mėnesį vienuolika unijų; Levitoff.
Kartu vyksta Tom Cos- 

; grove, viceprezidentas 
mokytojų unijos, | |e pakrikusios viršūnių kon-■ 
namų_ darbininkų fci •encijos. Ižiavo į Paryžių, tai Wash-

: uniju ir kitokių unijų vei-1 ybe Democratic Adviso-1 ingtone kalbėjo 
jkčjai. | ry Council (tarybą) sudaro kuris sakė, kad

Jie TSRS bus svečiais, o narys. Posėdyje dalyva- šnipavimas bus 
Ino knin oficialiais tu m’p-i ■ vo nal‘ių, o penki nariai | virš TSRS teritorijų, 
nizacijų atstovais. Kaip N- per telefoną užgyrė DAC. Tuo gi laiku viršūnių 
nia AFL-CIO vadai vra Pareiškimą. Tarpe uzgyru-1 konferencijoje prez. Eisen- prL^i hUXbiaviGilJ yra Ad*% Stevensonas, į howeris pareiškė, kad “U- 

11 . v. . , 'buvęs prezidentasviršininkų i 
.... Gwbwl, tekstiliečiu . ir narių su TSRS unijomis'

JAV lėktuvai skraidė ir to- .. viceprezidentas ir'ir kitomis organizacijomis, 
bau skraidys viršum lary-Į '_______ 1 _____________________ ___
bu Sąjungos, mes, tarybi- -----------------------------------

— Su kokiomis didžiulė
mis viltimis mes laukėme

sitarimo darbas butų kiek| j gibbons, tymsteriu unijo 
galima vaisingesnis. TačiauI

■ agresyvūs JAV sluoksniai;
' iš kailio nėrėsi, kad šį pa-
' sitarimą sužlugdytų. ;

Gi Vanda Puikienė sakė: j
— Nors ponas Niksonas’

viceprezidentas, C. L. Pet

jie 
šio
ir

pa-

Niksonas, . 
lėktuvais 
tęsiamas

Tarybiniai žmonės, 
i Komunistų partijos vado- 

ft yra šnipavimas ir “šni- i velijami, iškovojo istoi ines 
lis-1 pergales visuose darbo 
d^-i frontuose,, ir jie neleis, kad 
,rrn po mūsų šalies erdvę skrai- 
.(>s dytų šnipai. Aš visiškai pri- i 

tariu Tarybinės vyriausy- niai žmonės, sakome: ne, to 
bės vadovo N. Chruščiovo i nebus! Kiekvienas maitva-i 
pareiškimui Paryžiuje._ Jį nagis, pažeidęs tarybinę!
padiktavo nuoširdus Lupi-isiena< susilauks stivo pirm-į 
nimasis tvirta taika. ta]<0 likimo.

Vilniuje visose žmonėse . . .
.vvko mitingai. Viename iš! Kau«e v.ename sus.rink.- 
1 v . ime J. Noreika sake:
■ •_______________ __________ į — Aš patenkintas Tary

binės vyriausybės vadovo 
pareiškimu, patenkinti ir 
visi brigados nariai. Tai 
gera pamoka mūsų prie
šams. Jie susikompromita
vo ir dabar tegu atsako 
prieš, tautas už savo dar
bus. Taikai neužtenka mig- 

, reikia ir gerų

tai (atašės) 
rili jau nuo

lyje. kurioje yra. jie kviečia
mi i ginkluotų jėgų manev-

pų. lokie, sugauti, baudžia
mi pagal tos šalies Įstatymus, . _ ... .
kurioje jie šnipavo. Jų siun-1 1U j. Kuksova pareiškė: 
tėjai jiems nieko negali pa- | ' _________________________
gelbėti. ~ ~~~ ’ ~ ~

Žydai jau sugavo 
ne™- baisą savo priešą 
valia. ;

; Tel Avivas.

Turkijos ir Japonijos dabar
tinės vyriausybės visai 
G ‘skaitytis su liaudies 
Turkijoje diktatoriškas prem-; 
jeras 'Menderes ne tik įvedė | premjeras Ben-Gurion pra- 
karo stovį, bet uždarė visas, nešg pal.lamento nariams, 
aukštąsias mokyklas — kole- ;, . r- -
gijas ir universitetus. kad Stumtas

Kaip jis panašus Į senais 
i caro ministrą fas Eichmannas.
is sak y d a v o . ’ Adolfas Eishmannas bu- 
mokytų, tuo ge-1 vo Hitlerio patarėju ir va- 

. ‘ dovavo nacių gestapui žy-| 
.ydų naikinimui. Sakoma, j 

kad tai jis. paruošė planus! 
pagal kuriuos, Antrojo pa
saulinio karo laiku, naciai 
sunaikino apie 6,000,000 žy
dų.

Adolfas Eichmannas po 
karo slapstėsi. Jis gyveno 
Argentinoje po kitu vardui

“.Juo mažiau 
riau“ !

Japonijoje premjero

tuvų pagalba.

Izraelio

baisus žydų ]otu žodžiu, reikia ir gerų 
iŠ priešas hitlerininkas Adol- darbų. Elgtis dorai ir sąži-

Mano supratimu, kad įvy
kis su lėktuvu “U-2’’ sukėlė 
dideli triukšmą, apvertė vir
šūnių konferenciją. bet laikui 
bėgant, pasitarnaus valstybių 
susitarimui.

ningai. Tegu šito išmoksta.
Kitame mitinge inžinie

rius K. Vitas pareiškė:
— N. Chruščiovo pareiš- 

I kimas sutampa su mūsų 
I liaudies norais. ' Mes nori
me gyventi taikiai ir drau
giškai. Mūsų šalis galinga

manė, kad jie 
elgtis, kaip tik 

gavo smūgį.
sakė, kad

gali pasaulyje 
jiems patinka, 
Niksonas, kuris 
šnipavimas bus tęsiamas, pa
kenkė savo kandidatūrai i 
prezidentus.

mą. Izraelio agentai jį su- 
laivui sekė, pavogė ir savo 

1 pargabeno į Izraelį.

T. Sąjungos laivai
Kai kurie draugai klausia: * TAU lzkulva:

Kur dingo Molotovas? 11 JHV ICKlUVdl
ViaČeslovas Molotovas: m o

(Skriabinas) yra Tarybų Są-' . Maskva., - — Tarybų, Są- 
r ’’jungos ambasadorius Mongo-, jungos jūrininkystės minis- 

lijos Respublikoje. Gegužės j tras V. Žarkovas protestuo- 
Pirmoje UI an Batore, j 
tinėje, laike parado kalbėjo 
ir Molotovas.

Jis senas
Gimęs 1890 
jau 70 metų 
ma,

revoliucionierius, 
metais, tad jis 
amžiaus. Sako- 

kad Molotovas rašo ir
savo atsiminimus.

Naujas pasaulis — nauji 
žmonių santykiavimai. Tary
bų Sąjunga paleido 1.200,000 
karininkų ir karių iš tarny
bos. Komercinė spauda rašė, 
kad daug iš jų nesusiras gy
venime sau vietos.

Bet susirado. Darbininkai 
ir žemdirbiai nuėjo į savo 
darbus. Gabesni ir norintieji 
mokytis įstojo į mokyklas.

Socialistinėje santvarkoje 
kiekvienas darbas yra gerbia
mas. štai admirolas Danilas 
Tūzas jau vadovauja tarybi- 

i niam ūkiui “Jantarnyji,” Ka- 
tliningrado srityje. Generolas 

Michailas Zapevalinas vado
vauja karvių ūkiui Kazach
stane, o generolas Piotras Za- 
dorožnyji — “Zaria” ūkiui, 
Ukrainoje,

’OS1RS_OS;! ja Jungtinių Valstijų 
; elgesį. Jis sako, kad 1960 
metais jau 23 kartus JAV 
lėktuvai labai žemai skrai
dė virš tarybinių laivų 
tarptautiniuose vandenyse.

Žarkovas paduoda vie
tas ir datas, kur ir kada 
tas įvyko. Jis'sako, kad kai 
kada amerikiečiai lakūnai 
numėtė atmatų ir net kietų 
daiktų ant laivų.

RYKLYS PERKANDO 
MERGINAI KOJĄ

i
Santa Cruz, Calif. — Be

simaudant Hidden Beach 
maudynėse ryklys perkan
do Suzanai Theriot koją. 
Koja buvo taip baisiai su
žeista, kad daktarai ją nu
pjovė.

Maskva. — Mirė moksli
ninkas ir artistas Dr. Juri- 

| ji Roeričius.

žinkeliečių unijų veikėjai, J. 
D. Spiegei, apavu unijos or
ganizatorius, E. Mazev, au
tomobilistu unijos veikėjas, j mui JAV uniiu 
Charles Sobol, tekstiliečiu ir nariu su

prezidentas Harry 9” lėktuvų šnipavimas su- 
1 rumanas, senatorius John laikytas ir jo nebus tol, kol w Y 1 • J * _ ‘ . •F. Kennedy ir senatorius i bus prezidento vietoje. 
Stuart Symington, numato-;

Japomiją vbs purto 
žmomp protestai

okio. —Tūkstančiai stu-, zių Japonijoje. Pradžioje 
šturmavo prem-įjos buvo reikalingos šalies 

palocių. Prieš I okupacijai, o vėliau susita- 
jpos buvo mesta apie 2,000 i rė su Japoni jos valdžia ir 
policininkų.‘Įvyko žiaurus! jas laiko neva “Japonijos 
susirėmimas,. Apie 130 stu-i apgynimui”, 
dentų ir policininkų buvo] Japonijos 
sužeista.

i

Studentai i., protestą vol -- - 
prieš Japonijos karine su
tartį su Jungtinėmis Vals-, £.jngaj demonstracijos padi- 
tijomis, pagal kūną J įdėjo po to, kai JAV lėktu- 
ten turi armijos, orlaivynoi į, uu_2„ buvo nušautas 
ir laivyno bazių. ; rrarybų Sąjungoje. Tokių

Po Antrojo pasaulinio | JA V lėktuvų yra ir Japoni- 
karo JAV įsitaisė karo ha-i joje.

dentų vėl 
jei’o Kishi

; darbininkai, 
j žemdirbiai, žvejai, studen
tai ir įvairios organizacijos 
i yra priešingi toms bazėms 
ii' sutarčiai su JAV. O ypa-

Vėliausios žinios
New Yorkas. — NewYor-

ir tvirta, ji niekam niekada ko valstijos gubernatorius 8,000 turkų studentų 
nesilenkė ir nesilenks, jos Rockefelleris pasisakė už monstravo
negalima ignoruoti, įžeidi-Jungtinių Valstijų i premjerą Menderesą 

m... -mongS diskusuotų prie-1 traukti.
. reikalaujame.. žastis, kurios pakrikdė vir-l 

Jeigu ponai iš užjūrio ne-! ą^nįu 1 - ----- - T1— 1
žiuje.

nėti. Taikos mes nemaldau- žmonės 
jame, bet i

nori dorai tartis — nerei
kia. Mes tikime, kad liaudis 
privers juos pakeisti savo; 
politiką.

20,000 protestavo 
prieš JAV bazes

Bologna, Italija. — Virš j 
20,000 italų darbininkų de
monstravo i r protestavo 
prieš Jungtinių Valstijų ba
zes Italijoje. Demonstran
tus puolė policija. Jie ak
menimis ir pagaliais gynė
si. Keli desėtkai darbininkų 
ir policininkų nukentėjo.

Demonstrantai šaukė: 
“Mes norime taikos!.. 
Mums nereikia JAV atomi
nių bazių!”

jau išplaukė tsrs
LAIVAS “MOSALSK”
Atlantic City, N. J. —Ta

rybų Sąjungos žvejų laivas 
“Mosalsk” jau išplaukė į jū
rą. Jis su JAV valdžios lei
dimu atvežė į šį miestą sa
vo sergantį jūrininką Ba
liuką. Baliukas pasiliko li
goninėje.

Pekinas. — Atvyko anglų 
Fieldmaršalas V. Montgo
mery.

Stuart Symington, numato-; Demokratų vadai sako, 
mas kandidatas į JAV pre-; kad tai buvo respublikonų 
zidentus.. I partijos užsienio politikos

The Democratic Adviso-j visiškas suirimas, kuris pa- 
ry Council sako, kad viršū-įstatė pasaulį prieš atominio 
nių konferencija sugriuvo! karo pavoju ir sunaikini- 
ne dėl vėliausių didelių 
chaotišku klaidu, 
Eisenhowerio ir 
užsienio politikos.

Demokratai sako, 
Chruščiovas pažeminančiai 
puolė Eisenhowerį, bet 
prezidento administracija 
davė jam tą progą. Demo-. 
kratai sako, kad 1960 me
tais Eisenhowerio p vyriau
sybė elgėsi “chaotiškai” ir 
todėl jos politika “sugriu
vo”. Tarpe kitko jie nuro
do-Eisenhowerio vyriausy
bės prieštaraujančius pa
reiškimus reikale lėktuvo

irkija. — Vėl
į de- 

reikalaud a m i
pasi-1 buvo

konferenciją Pary-; Berlynas. — TSRS įteikė 
i Jungtinėms Valstijoms pro- 

------  j testą prieš karinio lėktuvo 
Santiago. — Laike kelių “C-47” skraidymą virš Ry

žomės drebėjimo pasikar- tų Vokietijos, 
tojimų žuvo virš 2,000 žmo
nių ir 2,000,000 liko bena- 

j mių.

Pirmiausiai valdiška 
įstaiga paskelbė, kad “U-2” 
buvo oro tyrinėjimo lėktu
vas ir patekęs į TSRS teri
toriją, veikiausiai, todėl, 
kad lakūnas apalpo.

Paskui paskelbė, kad tai 
žvalginis lėktuvas, 

bet jis virš TSRS teritorijų 
Įskrido be JAV vyriausybės 
leidimo.

Po to Valstybės sekreto
rius paskelbė, kad ir pirma 
buvo šnipavimo skridimai

Berlynas.— Vokiečių De- 
1 mokratinė Respublika pa- 
liuosavo JAV karinį lėktu-

nes.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pasi
sakė už tai, kad JAV ieš
kotų susitarimo su TSRS. L.

Washingtonas.—JAV or
ia i vyno viršininkai sako, 
kad raketa “Spy - in -the - 
Sky” nutraukia aiškius pa
veikslus..

Tokio. — Virš 100,000 ja
ponų demonstravo prieš Ei
senhowerio atsilankymą Ja- 
ponijon.

Maskva. — TSRS aviaci
jos maršalas K. Veršininas 
sulaukė 60-ties metų am
žiaus. Ta proga vyriausybė 
apdovanojo jį Lenino ordi
nu.

Maskva. — Tarybinis ra
dijas sako, kad JAV lėktu
vai iš Turkijos šnipinėja 
virš arabų šalių.

Maskva. — Išvyko namo 
Afganistano premjeras M. 
Duad, kuris buvo 
gydytis.

atvykęs

išplaukė
Šiaurinę

Tokio. — Vėl 
1,073 korėjiečiai į 
Korėją. Nuo gruodžio mė
nesio jau 22,581 korėjietis 
išvyko į savo tėvynę.

Paryžius. — Sulaukęs 89 
metų mirė Louis Marin, 
1940 metais jis buvo Fran- 
cūzijos ministras.

Berlynas. — Netoli Leip- 
z’go susikūlė du traukiniai 
ir nelaimėje žuvo 59 žmo
nės.

Washingtonas. — Sulau
kęs 87 metų amžiaus mirė 
generolas A. S. Conklin.

Ankara. — Turkijos par
lamente įvyko muštynės.

Žemės drebėjimas 
ir bangą pakilimas

Tokio. — Kelis kartus 
žemė sudrebėjo Čilės res
publikoje, Pietinėje Ameri
koje. Žuvo apie 1,000 žmo
nių, sugriuvo daug namų. 
Žemės drebėjimo sujudin
tos Ramiojo vanden. ban
gos įsiveržė į sausumą Ha
vajų salose. O dar baisiau 
atsitiko Japonijoje, kur 
bangos nušlavė tūkstančius 
gyvenimo namų ir apie 50,- 
000 namų vanduo užsėmė. 
Japonijoje taip pat šimtai 
žuvo žmonių.

JAV IŠŠOVĖ RAKETĄ— 
“Erdvių šnipą”

Washingtonas.—JAV ka
rinis orlaivynas iššovė dvie
jų tonų ir pusės raketą, 
kurią vadina “Spy-in-the- 
Sky.” Militaristai tvirtina, 
kad būk ši raketa taip įtai
syta, kad iš anksto praneš 
apie “pasikėsinimą bombar
duoti JAV.” “Spy-in-the- 
Sky” skraido aplink žemę 
apie 300 mylių atstoję.

sugriuvo | karo pavojų 
j ir|mą.

bet dėl1 The Democratic Advisory 
Niksono' Council sako, kad jeigu ka- 

I da buvo Jungtinių Valstijų 
kad, žmonėms reikalas pasisa

kyti užsienio politikos rei
kalais, tai tas reikalas da
bar yra. Ir tarpe kitko sa
ko :

“Mes turime vilties, kad 
iš dabartinės maišatės gali 
užgimti nauja politika, nau
jas susipratimas ir riau ji 
santykiavimai, kurie padės 
pagrindą taikai tarp tautų 
ir pagarbai visiems žmo
nėms”.

Tuo pat kartu pažanges
nieji demokratai kongres- 
manai ir senatoriai reika
lauja iš Eisenhowerio ad
ministracijos duoti paaiški
nimų į sekamus klausimus:

1) Kodėl JAV lėktuvas 
“U-2” skrido virš TSRS te
ritorijų išvakarėse viršūnių 
konferencijos?

2) Kada lėktuvas buvo 
nušautas Tarybų Sąjungo
je, tai kodėl Eisenhowerio 
administracija davė prieš
taraujančius pareiškimus?

3) Kodėl buvo duotas 
alarmo signalas visose JAV 
karo jėgose iš vakaro prieš 
viršūnių konferenciją?

4) Kodėl JAV vyriausy
bė pradžioje sakė, kad tai 
yra šalies politika siuntinė
ti šnipavimo lėktuvus virš 
TSRS, o vėliau pareiškė, 
kad siuntinėjimas jau su
laikytas ir jo nebus?

5) Ar buvo reikalas su
kompromituoti talking a s 
įstaigas (National Aero
nautics ir Space Administ
ration) vartojant jas šnipa
vimo veiksmams?

6) Kodėl nebuvo susitari
mo tarpe agentūros, pa- 
siuntusios “U-2” lėktuvą, ir 
agentūros, atsakomingos už 
diplomatinį veikimą?

7) Kodėl prezidentas Ei
senhoweris
reiškė, kad gal būti jis į 
Washingtoną sugrįš pirm 
konferencijos pasibaigimo?

8) JAV tradicija buvo, 
kad civiliniai žmonės turį 
mūsų šalies politikoje pir
menybę prieš militariniuš, 
ar ta tradicija jau yra pa
keista?

iš anksto pa-
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JIE IRGI DŽIAUGIASI PATYS APIE SAVE
. • IR SAVUOSIUSkartu su visais nuoz-Į

miausiais reakcionier i a i s Į Smetoninės “Vienybės” 
nebesitveria džiaugsmu ir leidėjas Juozas Tyšliava 
lietuviškieji atžagareiviai, susipyko su išgarsėjusiu 
Klerikalu “Draugas” (geg. ' lietuvių tautos priešu Sta- 
19 d.) šaukia: j siu Žakevičiumi - Žymantu,

, karo metu šuniškai tarna- 
mas ir toliau. Jis bus įvilk- i tįsiu Hitlerio zmogzudlS- 
tas j aštresnę formą. Vakaru į koms gaujoms Lietuvoje, 
demokratijos nuo dabar bus! Tyšliava šiam pabėgusiam

Žiūrint pro mano akinius

Viršūnių konferencijos atbalsiai
PO TO, KAI PARYŽIAUS KONFERENCIJA IŠ

IRO, pas mus, “vardan tautinės vienybes” buvo tenden
cija viską užtušuoti, užglostyti, ypač mūsų prezidentą 

prisipažinti prie 
.isybės politiką, 
Tokią “filosofi- 

•tijos vadovybė

palikti “nepaliečiamu”. Buvo s; 
. klaidos, dabar pasmerkti musų

ją’ energingai

kurie Demokratu partijos sulai. Jie net buvo pasiuntę i

Tai buvo nenatūrali, dirbtina “tautine vienvbė 
. tęstis negalėjo. Ji turėjo subyrėti, šiandien ji

neilgos dienos po viršūnių konft 
mūsų politikai atsipeikės ir apsij 
“debatus”, nuo kurių drebės viso: 
prabilo Adlai Stevensonas. Jau p 
Demokratų partijos Patariamoji
vyriausybės politiką, privedusią prie viršūnių konferen
cijos ištorpedavimo, 
jau gana smarki au 
pasiuntė demokratų

jos fiasko. Kai 
, turėsime tokius

1 manifestą

“pataikavimo” kaltinimą.

smarkesnių epitetu nuo dabar susilauks 
pusės ir abelnai reakcionierių visi, ku- 
simerkti ir nenorės užgirti politiką, ku- 
i supurtė visa pasauli ir sudavė taikos

reikalui skaudžiausią smūgi.

žym.iai \ leningesnės. budeliui primena jo anas
Menševikų “Naujienos” i baisias nuodėmes. Girdi, 

(gegužes 19 d.) p a s a k ė ■ Žakevičius - Žymantas Vil- 
“amen."

griuvėsiuose 
tuščios.

rdi- niuje pasakė:
<oii fe re n c i j o s į
yra palaidotos į “Mūsų brangus kraštas tė- 

klaidinančios svajo-I vYnė Lietuva, sostinė Vilnius 
“taikingą koegzisten- Ivėl laisvi, nenugalimos vokie- 
taikos ir žmoniškumo I čių armijos ir jos vado Adol

fo 'Hitlerio dėka.”

Atsiminkime, kad šis 
čebatlaižys yra

“Lie- 
Atsi-

Kiekvienas tarptauti-i 
nio santykiavimo pablogė- į Hitlerio 

Ijimas tų sugedusių žmonių Išiandien 
'galvose sukelia didižausią Į t u v o s 

1 džiaugsmą. Jiems

vienas iš 
vaduotojų.’

skyriuje, 46 frazėj pasakyk 
ta: “Iš viso Izraelio sūnų 
pagal jų namus ir šeimas, 
turėjusių dvidešimt ar dau
giau metų, galėjusių 
traukti karau, buvo šeši 
šimtai trys tūkstančiai pen
ki šimtai penkios dešim
tys” (603,350). Į ši skai
čių dar nebuvo įtraukta 
Levitai, moterys ir vaikai 
iki dvidešimties metų. Tai
gi rabinai teigia, kad galė
jo būti apie 2,000,000 gy
vų žydų, o čia jų šalies mi
nistrų pirmininkas ši skai
čių sumažino iki mizernu 
600! Ar tai ne erezija?

Ben-Gurionas skaičiuoja 
praktiškai, ne romantiškai, 
Jis išveda, kad tūlom bibli
jos pasakom stačiai negali
ma tikėti. Jis sako, jog ne
galima įsivaizduoti, kaip 
galėjo tyruose išgyventi 4$ 
metų du milijonai žmonių, 
o dar daugiau gyvulių? 
Pavyzdžiui, jis paima kad, 
ir Negev tyrumos vietovę 
Kadesh Barnea, kur teikia
ma, jog Mošč iš uolos išga
vo vandenį. Ir dabar ten 
sruvena mažas šaltinėlis, 
bet jis nieku būdu negalė
jo pagirdyti dviejų milijo
nu ištroškusiu žmonių ir 
keleto milijonų gyvulių! 
Dar daugiau: lyguma, ku
rioje, sulyg biblijos, prie to 
šaltinio žydai gyveno, nie
kaip negalėtų sutalpinti 
daugiau 600 žmonių. Kur
gi kiti galėjo sutilpti?

Matote, net šviesesnieji 
žvdu vadai netiki savo bib
lija, kuri sako, kad Jokū
bas su visais savo giminė
mis atėjęs į Egiptą ir ra
dęs ten savo sūnų Juozapą; 
kad Mošė atvedęs žydus i 
dievo Abraomui žadėtą 
naano žęmę, kurios.’-gyven
to jus jie iki vienam išžudė.

O vis tik dar yra tam
sių lengvatikių, kurie tas 
biblijos legendas laiko 
“šventu dievo žodžiu” ir 
kiekvienai nesąmonei tiki!

Izraelio parlamentas ge
gužės 18 d. 61 balsu prieš 
6-—sentikių skundą atme
tė. Rabinai gavo skaudų 
antausį!

clevelandTohio
Gegužės 12 d. įvyko CLM 

klubo susirinkimas. Na
rių nedaug atsilankė. Bu
vo skaitvtas laiškas Meno 
apskrities iš Chicagos rei
kale suvažiavimo. Nutarta 
atidėti ant toliau pasveiki
nimą Meno Centro festiva
lio.

Ligonių lankymo komisi
ja pranešė, kad O. Shimkic- 
nė, O. Šule ir Vasiliaus-, 
kienė sveiksta. Bus visos 
atlankytos. O. H. Salen 
dar tebėra ligoninėje ir 
sunkiai serga jau antras 
mėnesis. Linkime pasveik
ti.

Į klubą įstojo Valerija 
Kuzmickienė — dainininkė. 
Draugės, nepam i r š k i t e , 
sekamas susirinkimas įvyks 
birželio 9 d. Po to bus per
trauka porai mėnesių laiko 
per vasarinį sezoną. Malo
nėkite skaitlingai atsilan
kyti ir naujų narių atsi
vesti. A. R.

katalikai valdininkai ir 
mokytojai nevisur ir nevi- 
suomet tos taisyklės laiko
si. Ypatingai valdininkai, j 
norėdami pasižvejoti kata- Į 
likų balsuotojų pritarimo, ! 
daro tikybai daug nuolai-1 
dų: bažnytiniai turtai yra į 
laisvi nuo bile kokio taksa- j 
vimo, valstybiniai autobu
sai pristato parap i n ė m s , 
mokykloms mokinius, kar- i 
tais mokytojos klasėje ka-, 
la vaikams į galvas religi
nius prietarus ar net mal- ( 
das skaito ir t. t. N e w 
Yorko miesto valdininkai 
prievarta (by condemna
tion) nupirko iš gyventojų 
sklypą žemės ir dalį jo 
“pardavė” už daug mažes
nę kainą jėzuitų Fordham 
uniVers’_:tui. Čia, aišku, 
piliečių pinigais pasitar
nauta juodiesiems jėzui
tams !

Bene tik aiškiausias pa
vyzdys, kaip katalikų baž-' 
nyčia varžo tikintiesiems 
atlikti piliečio pare i g a s , 
yra neseniai iškilęs inci
dentas Prancūzijos mieste
lyje, kurio meras yra prak
tikuojantis katalikas. Ten 
neperseniai lankėsi Tarybų 
Sąjungos premjeras Chruš
čiovas. Meras, kaip savo 
bendruomenės pareigūnas 
ir miestelio atstovas, buvo 
pasiruošęs oficialiai Chruš
čiovą sutikti. Tačiau jo di
ecezijos vyskupas jam įsa
kė tokio žingsnio nedaryti, 
ir meras turėjo šiam “uka- 
zui” paklusti! Pilietis nu
silenkė religijai.

Kasžin kaip atrodytų, 
jeigu mūsų krašto sostinę 
lankytų koks nors Vatika
nui nepatinkamas kitos ša
lies aukštas pareigūnas, o 
katalikų iėrarebija prezi
dentui įsakytų tą svečią 
oficialiai nepasitikti, 
jį ignoruoti? Prigrasin
tas ekskomunika ar 
anatema, didelei viso kraš
to gėdai, katalikas prezi
dentas gal išsigąstų ir nu
silenktų savo dvasinei va
dovybei, o ne pilietinėms 
pareigoms...

Visko gali būti! Todėl 
dabar metas apie tai pagal
voti ir padaryti atitinka
mas išvadas.

Ir žydų rabinai tokie pat
Politinei bei visuomeni

nei piliečio veiklai nori do
minuoti ne tik katalikų po
piežinė ierarchija, bet ir 
žydų rabinų religinis sino
das. Neperseniai Izraelio 
(Palestinos)' valstybės pre
mjeras Dovidas Ben-Gurio- 
nas pasakė, kad prieš 3,000 
metų iš Egipto išėjusių žy
dų negalėjo būti daugiau 
kaip 600, kad tik Juozapo 
(Jokūbo sūnaus) palikuo
nys gyveno Egipte, kad 
Kanaano žemėje buvo gyve
nančių žydų dar prieš pat- 
riarko Abraomo ten atėji
mą, etc.

Žydų rabinai pakėlė prieš 
tai didelį skandalą ir pa
skelbė Ben-Guriono sam
protavimus esant tikriau
sia “erezija,” už kurią se
niau žydai nusikaltusius 
akmenimis užmušdavo. O 
kad dabar jie to padaryti 
negalų tai sentikių parti
ja (Agudat) Izraelio par-

Popiežiai ir politika
Yra žmonių, kurie mano, 

kad tikėjimas nekliudo pi
liečiui savistoviai protauti, 
kad apsišvietęs katalikas 
gali laisvai orientuotis 
moksle ar politikoje kaip 
jam patinka, kaip jam 
diktuoja jo protas ar 
sąžinė; kad visuomeninia
me darbe nereikia skirti 
kataliko nuo kitatikio, kad 
visi jie gali lygiai gerai 
dirbti žmonėms naudingą 
darbą.

Tačiau gyvenime taip nė
ra. Šią tiesą tvirtina ir ge
gužės 17 d. išėjęs Romoje 
oficialus Vatikano laikraš
tis “L’Osservatore Roma
no,” kuriame išspausdinta 
popiežinės ierarchijos dek
retas tikintiesiems katali
kams. Ten juodu ant balto 
parašyta, jog katalikas nė
ra laisvas pasirinkti politi
nę partiją; kad jis turi sek
ti tik tą politinę grupę, ku
rią jam nurodo kunigas ir 
t. t. Minėtasis raštas ne
dviprasmiškai sako, kad 
yra absurdas manyti, jog 
tikėjimo prievoles galima 
skirti nuo piliečio pareigų. 
Šitie dalykai esą neatski
riami. Tikėjimą reikią sta
tyti aukščiau visokios ki
tos konsideracijos ir pan.

Kad taip iš tikrųjų yra, 
matyti iš praktiškų katali
kybės darbų. Pav., skiriant 
Italijos vyriausybei kabine
tą, o ypatingai praeituose 
Sicilijos parlamento rinki
muose,—ryškiai iškilo juo
dojo klerikalizmo ranka. 
Ten buvo katalikams pilie
čiams įsakyta, kad jie gali 
blokuotis tik su fašistais, 
bet ųe su socialistais ar ko
munistais. Fašistai tai Va
tikano plauko žmonės ir su 
jais katalikams leidžiama 
bendradarbiauti, bet ne su 
kairiąja srove!

Šis diktatoriškas popie
žiaus “ukazas” taikomas ne 
tik Italijos, bet ir viso pa
saulio tikintiesiems. Nea
bejotinai jis taikytinas ir 
mūsų kraštui, kuriame šiuo 
metu prezidento vietai no
ri kandidatuoti praktikuo
jantis katalikas senatorius 
Kennedy. Iki šiol to tikėji
mo žmogus mūsų preziden
tu dar nėra buvęs. Ameri
koje yra šešis kartus dau- 
giau, protestantų, negu ka
talikų, kurie popiežiaus įsa
kymus stato aukščiau šalies 
nuostatų. Dėl to protestan
tai ir bijo, kad katalikas 
prezidentas nepa d a r y t ų 
Amerikos — Vatikano pro
vincija... Kai prieš kelioli
ka metų prezidento vietai 
kandidatavo buvęs New 
Yorko valstijos, gubernato
rius Alfredas Smithas, pi
liečiai didele balsų daugu
ma jį atmetė.

Senatorius Kennedy tai 
žino. Jis savo pareiškimuo
se ne kartą dievagojosi, 
kad jis, jei bus išrinktas, 
šventai pildys šalies konsti
tuciją ir neklausys Vatika
no diktavimų ar įsakymų. 
Tačiau lieka neišspręstas 
klausimas, ar sen. Kennedy 
nuoširdžiai tiki tuo, ką sa
ko, ar laiko tai tik rinkimi
ne manevrą? Prieš rinki
mus žadėk visko kuodau-

džiugu, j minkime, kad su juo ran-! 
aaštrės. i ka rankon, pėda pėdon 

Jiems džiugu, kad taikos 1 ž y g i uoja klerikališki ir 
reikalui tapo suduotas smū-■ menševikiški raketieriai iš 
gis. Tai, ko bijo visa pa- i Amerikos Lietuvių Tarybos 
dorieji žmonija, jiems tei- i ir VLIKo. Gerai; žinoma, 
kia ramumą ir pasilenki-1 kad Juozas ši savo kolegą 
nimą. Netenka abejoti, jog 1 demaskuoja.
jie būtų buvę pilnai paten-J Bet skirtumas tarpe anų 
kinti, jeigu lakūnas Powers laikų Žakevičiaūs - Žyman- 
su savimi būtų turėjęs ne to ir Juozo Tysliavos poli- 
aparatą šnipinėti Tarybų I tikos buvo tik tame, kad 
žemėje, bet atominę bombą, anas buvo Lietuvoje, o šis 
Jie būtų ne tik tą politiką Amerikoje. Anas galėjo tie- 
tižgyrę, bet ir sveikinę jo stoginiai taikanti Hitleriui, 
sumanytojus ir pravedėjus. Į o Juozas tik liežuviu gel-

! bėjo hitlerininkams. Ge- 
,rai, kad jis dabar pats pa- 
Isisako. Pavyzdžiui, jis di
džiuojasi, kad karo metu jis 
teigęs, jog "skirtumas tar
pe rusų ir vokiečių kalėji
mų yra tik toks, kad antra
sis be utėlių” (“V.,” geg.

SU VILTIMI 
IR OPTIMIZMU

Mūsų senas veikėjas Vin-Į 
cas Andrulis dienraštyje 
“Vilnyje” teigia, kad bend
radarbiavimo su Lietuva 
idėja turės .injti viršų, fu/ oį d ) 
.rėš laimėti, .Jis rašo: ( '. ■ ■

Reikia pastebėti, kad apie' 
■ kultūrinį bendradarbia v j m ą. 
į.jau kąlba ųauĮesnį^ji im<igran-i 

; tai, paprastai vadinami dipu- 
Tai visa mus džiugin'a. Tas tiesa, kad ne visit toji j kais. ’ ■ '■

iŠ dešinės, i Čikagoje jau tris' kartus dis- 
pamiršo” gink- • kusuota vienoje lietuvių radi

jo programoje ir dar nebaig-' 
ta. Eina karšti ginčai.

Vienas žymesniųjų kultūri
ninku, menininkas Kreivėnas 
.jau atvirai stojo su mumis; 
bendradarbiauti kultūriniame; 
bare. Kiti veikia kol kas dar 

! neatvirai. Daugelis jų čika- 
I go.je stoja už kultūrinius ry- 
l.šius. ii- bendradarbiavimą su 
i Lietuvos kultūrininkais ir me- 
! ui n in kais.

Daug pikčiau tam priešma- 
| si seniau čia gyvenantieji lie- 
1 tuviai ir reakcininkai, kurie 
vienaip ar kitaip naudojasi is 
“Lietuvos vadavimo.“ Jie

Jšgązdins vieną kita oportunistini politikierių, bet tam

, kampus 
howeris

prezidentas Eisen-
jau nuvainikuotas. Galima tikėtis, kad susipras 
finis Niksonas, jog toliau ginti vyriausybės ir 

..paties prezidento politiką jau gali be galo brangiai atsi- ' 
' eiti. Pavyzdžiui, New Yorko gubernatorius Nelson ;Ro- 

ckefelleris jau pasisakė už kritišką vyriausybes politi
kos vertinimą. Jis jau pataria kritikos nesibijoti.. Taigi, 1 
tuo svarbiu klausimu ir respublikonai nebus vienos- nuo- l 
. monės. . , ‘:

kritika mums patinka.. Pavyzdžiui, kritika
• •būtent, kad vyriausybė ir prezidentas, 

nepakankamai energingai vedė šaltąjį karą, 
pavojingesnė ir už kritikuojamą politiką. Bet 

neteisingų, klaidingų 
blaivaus proto bal-

- Javimąsi,
vyra daug

gerai, kad žmonės netyli. Tarpe
ir piktų balsų atsiras ir realistinio,

•-su. Įsidrąsino ir tikros, teisingos taikos politikos
Trinkai. Mes tuo neabejojame. Amerikos žmones
duos būti mulkinami pasakomis ir apgavystėmis 

...tai,
- tautinei nepriklausomybei,

atominių bombų, tuo daug padėsime

Vadinasi, naciai geresni, 
n e g u tarybiniai žmonės. 
Atsiminkime, jog. tai buvo 
laikai, kai hitleriniai ‘žmog
žudžiai vedė ' kruviniausią 
karą prieš visą žmoniją, 
kai Amerika išvien su Ta
rybų Sąjunga prieš tuos 
žmogžudžius kariavo, kai 
hitleriniai bestijos milijo
nais ir milijonais civilinius 
žmones skerdė ir gyvus pe
čiuose degino visur, kur tiknesi- 

apie 
grūmoja mūsų tautinei egzistencijai.

kad juo daug susikrausime 
laisvajam pasau- 

ir veiksmuose
tiek Amerikos, tiek visos žmonijos išganymas, o nesulai
komose ginklavimosi lenktynėse ir ruošimesi naujam 

..atominiam karui.

tuvoje. Nerasdamas ir ne
matydamas skirtumo tarpe 
rusų ir vokiečių, jis talkavo 
vokiečiams, talkavo liežu
viu, žinoma, o ne kardu ir 
šautuvu.

Pasakysime, mums patin-

Nuoširdžiausiai sveikiname!
piestu stoja prieš kultūrinius 
ryšius, nes tas pakenktų jų 

1 “vadavimo“ bizniui.

ka, kai šitie riteriai vieni 
kitus demaskuoja.

MES ESAME KARŠČIAUSI šalininkai visokio tai- , 
kaus bendradarbiavimo tarpe tautų ir valstybių su ivai- i 
riomis socialinėmis santvarkomis. Ypač mes nuošir-1 
džiai sveikiname kiekvieną žygi, kiekvieną pastangą, i 
kiekvieną užmojį, kurie padeda suvesti į artimesnę pa-1 
žintį Amerikos ir Tarybų Sąjungos žmones.

Štai kodėl mes nuoširdžiai galime pasveikinti tuos: 
ąmūsų darbo unijų vadus ir veikėjus, kurie atsisako šok-1 
ti pagal AFL-CIO prezidento Meany kvailą reakcinę 

"muziką. Tokiais vadais ir veikėjais yra vienuolika uni- 
jistų, kurie sudaro delegaciją vykti į Tarybų Sąjungą. 
Ypač drąsiais vyrais pasirodo Joseph Curran, National 
'Maritime unijos prezidentas, ir beveik dviejų milijonų 

".harių galingos “tymsterių” unijos viceprezidentas H. J.
'Gibbons. Jie reakcionierių kritikuojami ir smerkiami, j- 
bet jie nesibijo susipažinti su socialistinio pasaulio dar
bo žmonėmis. Geriausios sėkmės jų kelionei!

^Memorial Day” šiemet!

Reikia taipgi žinoti, kad 
tiems reakcininkams abelnai 
kultūrinis darbas mažiausiai 
apeina. «Iie veikia tik ten, 
kur gali pelnytis, pasinaudoti. 
O kėlime lietuvių ar bile kul
tūros jie nemato sau naudos.

Kultūrinis bendradarbiavi
mas su Lietuva gaivina lietu
vybę Amerikos lietuviuose. 
Taigi, visai tautai tas yra 
naudinga. Tatai taipgi pa
gelbsti mums patiems kultū
rintis, nes savo kalba vistiek 
yra lengviausia kultūrintis, 
šviestis.

Be ndr ad a r bi a v i m o i dė j a 
yra graži ir sveika idėja. 
Tie, kurie ją atmeta ir 
smerkia, neturi ateities. 
Tik gaila, kad dar vis ran
dasi Amerikos lietuvių, tiek

GEGUŽĖS 30—JI daugumoje šalies valstijų yra 
/pficiali šventė, vadinama Kapų lankymo bei puošimo 
*, diena. Ji tapo paskelbta tuoj po Civilinio karo 1868 me- 
~'tąis pagerbimui šiaurinės armijos karių, kritusių kovo- 

prieš pietinių valstijų vergokratiją, kovoje už panai
kinimą negrų vergi jos. Bet šiandien per šią šventę pa- 
gerbiame visus visuose karuose kritusius karius. Tai 

^’didelio liūdesio ii- dvasinio susikaupimo diena.
Atsiminkime ir prisiminkime visus visuose karuose 

žuvusius milijonus jaunų vyrų. Papuoškime jų kapus. 
’"‘Nulenkime prieš juos savo galvas ir pasižadėkime dėti 
‘“Visas pastangas, paaukoti visas jėgas tam, kad visas 
^pasaulis, tame ir mūsų kraštas, būtų išlaisvintas iš ka- 
rų. Juo toliau, tuo didesni ir baisesni darosi karai. Visi 
vienu balsu sotioka, kad naujas atominis kara> butų

senųjų, tiek naujųjų imi
grantų gretose, kurie dar 
vis tebesiduoda mulkinami 
šimučių, grigaičių, gaidžiū- 
nų ir tysliavų,

Helsinkis. — šeši Angli
jos karo laivai atplaukė į 
Suomijos sostinę.

Meksikiečiai prieš 
i JAV raketų bazę

Mexico City. — Manuel 
Tello, Meksikos užsienio 
ministras, informavo Jung
tinių Valstijų ambasadorių 
R. Č. Hill, kad Meksikos 
spauda, organizacijos ir pi
liečiai yra priešingi įstei
gimui JAV raketų bazės.

JAV buvo susitarusios su 
Meksikos valdžia įsteigti 
raketų bazę Meksikoje. Bet 
įvykis su JAV “U-2” lėk- 
t u v u sujudino meksikie
čius. Dienraščiai ir žurna
lai rašo prieš steigimą ba-
zės. Darbo unijos priima 
tuo reikalu rezoliucijas.

Anglijoje jau pasireiškė 
kritikos ir prieš Vakarų 
pusę. Darbietis Gaitskell 
sako, kad JAV labai blogai 
pasielgė pasiųsdamos šni- 
pavimui lėktuvą “U-2”.

visuotinio sunaikinimo karas.
Šiandien, nulenkę galvas prieš žuvusius jaunus vy

rus visuose karuose vienu balsu šaukime:
Šalin ginklus ir ginklavimosi lenktynes!
Tegu gyvuoja taika ir ramybė visame pasaulyje!

giausia, o po rinkimų — 
visa tai užmiršk ir nieko 
nepildyk! Nūnai šis klau
simas nėišspnendžianias; 
jis paaiškėtų tik po rinki
mų, o tuomet klaidą atitai
syti jau būtų pervėlu!

Mūsų krašto konstituci
jos pirmasis skyrius (arti
kulas) nedviprasmiškai ski
ria bažnyčią nuo valstybės 
ir nuo mokyklos. Tačiau

lamente (Knesset) pareika
lavo, kad “eretikas” Ben- 
Gurionas būtų pašalintas iš 
premiero vietos. Kaip tai 
toks “bedievis” — jie tei- 

■ gia — gali valdyti “dievo 
išrinktųjų” kraštą? Rabinų 
taryba savo tezei paremti 
cituoja Senąjį įstatymą, 
kur Skaičių k n y g o je, I

NUO RED. Apie koncer
tą apleidžiame, nes gavome 

i platų J. Žebrio aprašymą. 
Į Ačiū!
i ___________________
i

Pekinas. — Kinijos ir 
TSRS alpinistai pasiekė) 
aukščiausio pasaulyje Eve
resto kalno viršūnę. Kalnas 

lyra 29,002 pėdų aukščio.

2 p.--Laisve (Liberty)— Penkt., gegužės (May) 27, I960



LIETUVA PAVEIKSLUOSEa

darbo žmonių

J auklėtinių susitikimą Vil
niuje atvyko ir Udmurtijos 
buvusis Debiosų mokyk<]os-in- 
ternato direktorius K. įKnia- 
zovas. Čia matome, kaip L. 
Karpavičienė jį apjuosia tau
tine juosta.

NUOTRAUKOJE: Gegužes Pirmosios

Šeduvos rajono “Draugo’’ kolūkis. Čia 
kiaulininkystė. Nuotraukoje matome kiaulių 
A. Kanapę ir šėrike J. Liutkevičiūtę sveriant

gerai vystoma 
fermos vedėją 
bekonus.

Šviežius ridikėlius, salotas, svogūnui laiškus, raudonųjų 
burokėlių lapus Klaipėdos, Palangos, Kretingcs gyventojams 
kretingiškiai pardavinėja nuo vasario mėnesio. Gegužės Pir
mosios išvakarėse Kretingos tarybiniame ūkyje jau buvo ga
lima gauti šviežių agurkų.

NUOTRAUKOJE. Kreti ngos tarybinio ūkio daržininkys
tės brigados moterys Marija Boldyševa ir Ona Zapalyte ruo
šia inspektus kopūstams sėti.

ALDLD REIKALAI -
Kauno rajono “Bolševiko“ 

I kolūkyje vežamos srutos į lau
kus, kuriuose numatyta au- i 
ginti kukurūzus. J hektarą i 
srutų išpilama po 40 tonų. 
Kolūkiečiai pasiryžę kiekvie
name hektare i

LLD 15 Apskrities 
konferencijos protokolas

stovauti 15-tą Apskr i t į. 
Nieko išlaidom nepaskirta,

LLD 15 Apskrities konfe- ^as Pa^kta npski • valdybai, 
į rencija įvyko 1960 m. bal. 3 
i d., LDS Klubo svet., 9305 
| St. Clair Ave., Cleveland, 

užauginti po Ohio. Apskr. pirmininkė 
>900 centnerių žaliosios masės. Ona Gendrich atidarė kon- 

jferenciją 10:30 vai. ryto.
/ ’ IPenotvarkis buvo perskai- 

' tytas ir priimtas. Pirminin- 
V kė paskyrė J. Krosiną ir B.

I Kirstuką į mandatų komi-
• siją. Konferenciją vest bu- 
, vo išrinktas St. Kazilionis
pirmininku.

i Mandatus tvarkant buvo
• pakviesta eilė delegatų išsi
reikšti nuomones dienos 
klausimais. Kalbėjo J. Žeb
rys, Mrs. Daraška, J. Stri
peika, A. Eitutis, B. Kirstu
kas, St; Ivan, Anna 
gers, M. Plaush ir 
Raulinaitis.

Mandatų komisijos 
1 portą išdavė J. Krosin. Da- 
, lyvauja po 10 delegatų nuo 
22 ir 1.90 kuopų ir vienas 
nuo 51 kps. — farmerių, vi-

Diskusijos įvyko dėl su
vienijimo 22 ir 190 kp. į 
vieną kuopą — 22. Delega
tai balsavo už suvienijimą 
16, prieš 5. Galutinas kuopų 
narių balsavimas įvyks šių 
metų bėgiu. J. Žebrys pata
rė, kad kuopų sekretoriai 
iš.kolektuotų savo narių 
duokles ir baigti suvieniji
mo darbą šį rudenį — pa
baigoj metų.

Nutarta palikti apskritį 
ant toliau — užbaigti dar
bą, išaukoti iždą spaudai ir 
knygų fondui

Delegatai sutiko panai
kint 190 kp., jos nariai per

iod- e*s kP- I960 metų pa-
Mrs.

NUOTRAUKOJE: kolūkio
šoferis Vytas Saveiskis ruošia- | so 21. Visi delegatai priim
si vežti srutas. ti. Apskr. Komiteto na

riams suteiktas delegato 
balsas.

Knoferencijos sekr e t o-1 
rium išrinktas. J. Petraus. ( va^ P° PietP- 

1959 m. konf. protokolas | 
buvo perskaitytas ir priim- i

baigoj. Sekančios konferen
cijos klausimas taipgi bus 

j išspręstas tada.
Apskrities valdyba palik

ta ta pati iki pabaigos 1960 
m. Valdybon įeina J. Žeb- 
rys, M. Nikas, J. Petraus, 
St. Ivan, J. Stripeika, J. 
Krosin, Anna Gendrich ir 
Mary Gedmin.

Konferenciją uždarė pir
mininkas St. Kazilionis 1:10

Sekretorius J. Petraus

... Cambridge, Mass.
Amerikos Lietuvių Pilie

čių Klubas yra žinomas 
kaipo vienas iš turtingiau
sių lietuviškų klubų, kuris 
per 40 metų gyvavimo yra 

■ nuveikęs daug gražių ir 
i naudingų šioje apylinkėje 
gyvenantiems lietuvi a m s 
darbu.

Per kelis sykius visokie 
I Lietuvos “vaduotojai” ban
dė nors mažą dalelę klubo 
turto išgauti savo reika
lams, bet visos jų pastan
gos nuėjo veltui.

Mūsų klubas niekada ne
atsisakė suteikti finansinės 
paramos bile draugijai, ku
ri, pagal jo narių didžiumos 
supratimą, dirba visuome
nei naudingą darbą.

Netaip senoje praeityje 
klubas rengdavo gražiau- 

1 siose svetainėse koncertus, 
kurių programų išpildy
mui pakviesdavo geriausius 
lietuvius dainininkus, kaip 
tai Algirdą Brazį, Birutę 
Ramoškaitę ir kitus.

Klubas taipgi užlaikė miš
ru chorą su geriausiais tais 
laikais apmokamais moky
tojais, bet kadangi nei kon
certai, nei choras nedavė 
pageidaujamų rezultatų, tai 
klubas nusprendė ateiti į 
pagalbą lietuvių tautybės 
jaunuoliams, siekiantiems 
įsigyti aukštesnį mokslą, 
duodamas jiems pinigišką 
paramą.

Kas metai klubas ski
ria nemažą sumą pinigų į 
Boston University Scholar
ship fondą.

Gegužės 13-tą B. U. audi
torijoje turėjau progą pa
matyti ir išgirsti dainuo
jant vieną iš tų jaunuolių, 
kuri jau rengiasi prie pas
kutinių egzaminų, panely 

j Daivą Mongirdaitę. Nori 
į įžangos į koncertą jokioj 
nebuvo, bet publikos pasi 
klausyti jaunos dainininkės 

' susirinko apgailėtinai ma
žai. Už tą panelės Mon- 
girdaitės artimieji draugai 
ir patarėjai užsipelnė ne tik 
didelį papeikimą, bet ir bo
tagą... Be A.L.P. klubo pa
galbos ji nebūtų galėjus 
lankyti ir studijuoti muzi
kos srityje tame garbinga
me universitete, bet atrodo, 
kad ji nelabai dėkinga klu- 
biečiams už tą pagalbą, ne- 
pakviesdama jų pasiklausy
ti jos dainavimo.

Mongirdaitę turi tvirtą 
ir gražų balsą, bet žodžius 
taria visai neaiškiai, taip 
kad gali suprasti vos tik 
kelintą žodį.

Klubo Narė

buvo Kalamazoo kolegijoje. 
Pasilikau tik su sūnumi, 
kuris buvo 10 metų am
žiaus.

Kūčių diena mano sūnus 
paklausė: Motin, ką mes ry
toj valgysime. O mes nieko 
valgyti neturėjome. Neži
nau, ar kada kas nors ki
tas toki širdies skausmą 
pergyveno, kaip aš tada. 
Man pasileido ašaros, kaip 
vanduo. Negalėjau ilgiau 
stuboje būti. Išėjau į gatvę 
ir leidausi sau ivalias išsi
verkti. Verkiau ir vaikščio
jau gatvėmis. Nei nežinau 

i kiek laiko prabėgo, gal dvi 
valandos, gal daugiau. Ka
da sugrįžau, prie gyvenimo 
namo pamačiau stovint au
tomobilį. Įėjus į stubą ra- 
dau protestantų tikybos 
Mrs. Piees, kuri į mane pra
kalbo: Aš atvežiau jums 
Kalėdų proga maisto...

Aš kentėjau ir niekam 
; nesiskųsdavau, bet, matyti, 
I ta moteris sužinojo apie 
mūsų baisų vargą ir atvežė 
maisto. Tada galvojau, kad 
tikrai ja aniuolas atsiuntė.

Kaip vargome, galima su
plūsti: darbo niekur nebu
vo galima gauti, o iš šalpos 
skyriaus davė dėl žmogaus 
tik po 75 centus per savai
tę. Reiškia, aš ir mano sū
nus už $1.50 turėjome pra
gyventi savaitę.

Dabar mano vaikai yra 
užaugę. Dvi dukterys mo
kytojauja, viena Lewit- 
town, Pa., kita — Grand 
Rapids mieste. Trečia gy
vena Muskegane, ji dirba, 
nes jos vyras serga.

Mano sūnus, kuris taip 
vargiai augo ir su manimi 
skurdo, Antrojo pasaulinio 
karo laiku buvo orlaivyne. 
Buvo pražuvęs per dvejus 
metus. Verkiau dieną ir 
naktį. Vėliau karo departa
mentas pranešė, kad jis 
randasi neutrališkoje šaly
je. Bet po karo sugrįžo iš
vargęs, tik kaulai ir oda. 
Jis du kartus buvo sužeis
tas, nušalo kojas, tai ir da
bar jas.'jam skauda. Gyve
na San Diego, Calif.

Aš dirbau iki 65-ių metų 
amžiaus, o dabar jau treji 
metai nedirbu. Gaunu se
natvės pensijos $85, bet iš 
to pragyventi sunku. Rei
kia užsimokėti rendą, apsi
rengti, užmokėti už gazą ir 
kitas išeigas, tai maistui 
nedaug kas lieka. Stuba, 
kurioje gyvenu — tikras 
laužynas: pro lubas teka 
vanduo, languose ir duryse 
nėra sietelių. Jau gyvenu 
joje 9 metai, moku $25 per 
mėnesį. Geresnio gyvenimo 
namo negaliu pasirandavo- 
ti, nes už juos reikia mokė
ti po $50 arba $60 per mė
nesį. Tikrai turčiai tokiame 
name nelaikytų nei savo šu
nų.

Jau 48-ri metai kai Ame
rikoje. Kiek daug dirbau, 
kiek vargau, o ko savo se
natvėje susilaukiau! Rašau 
ir verkiu! Prisimenu darbo 
žmonių giesmę, kurioje sa
kydavo: Niekas mus neiš
gelbės, nei dievas, nei ca
ras, nei kas kitas, o pasi- 
liuosavimo mes pasieksime 
patys savo jėgomis. Tai tei
singa. Kur žmonės kovojo, 
tai ir pasiekė. Ir aš, jeigu 
per tą laiką būčiau dirbusi 
senojoje tėvynėje, tai da
bar mano gyvenimas būtų 
lengvesnis...

Su pagarba,
K. Runce]

Apskr Komiteto veikimo 1 fe laiŠklĮ redakcijai 
raportus išdavė pirmininkė Į Qerb 
A. Gendrich, sekretorius J. 1 
Petraus, fin. sekretorius.! 
St. Ivan ir kasierius J. j 
Stripeika. Ižde randasi j 
$40.22. Raportai priimti.

Apskritis turėjo 
parengimą ir aukojo 
niai” ir “Laisvei” po $15,1 
pagelbėjo Senam Vincui su 
$29 auka.

LLD 22 kuopos veikimo 
raportą išdavė J. Krosin. 
Kuopa turi 52 narius. Visi 
nariai gavo LLD išleistas 
knygas, išplatino 25 “Vil
nies” Kalendorius, turėjo 
3 susirinkimus ir du paren
gimus. Apšvietos reikalams 
išaukojo $96:90 ir mažų iš
laidų turėjo $21.78. 1960 
metus pradedant ižde turė-

Apskr Komiteto
i. “Laisvės” Redakcija! 

I Aš skaitydama tamstų 
: laikraščio No. 37 užtikau 
I straipsnį, kuriame buvo ra- 
| šoma, kad Chicagos menše- 
i vikų dienraščio redaktorius 

vieną j piktai išplūdo Rojų Mizarą 
“Vii- Į už tai, kad Mizara sakė, jog 

ir Amerikoje yra daug 
vargstančių žmonių, prastų 
stubų, kuriose jie gyvena, 
kur negyventų kapitalistų 
šuo.

Mizaros tikra tiesa. Aš 
trumpai papasakosiu apie 
savo gyvenimą. Aš jau 28-ri 
metai esu našlė. Vyrui mi
rus, pasilikau su keturiais 
mažais vaikais. Gyvenome 
Sparta, Mich. apie 15-ka 
mylių nuo Grand Rapids. 
Turėjome savo namelį. Ta
da buvau stiprį ir sveika 
moteris. Pragyvenimui dir
bau nuo 8 vai. ryto iki pusė 
po keturių prie siuvimo, o 
naktimis valgykloje nuo 6 
vai vakaro iki 3 vai. ryto. 
Dirbau už virėją, bet tek
davo dirbti ir kitus darbus, 
kaip tai grindis mazgoti, 
skalbti bosienės baltinius, 
rankšluosčius ir staldeng
tes ’ iš restoracijos. Skal
biau rankomis, nes skalbia
mų mašinų nebuvo, žodžiu, 
dirbau sunkiai per 10 metų 
ir gaudavau tik po 10 dole
rių savaitei.

Taip sunkiai gyvenau. 
Numigti gaudavau dvi, tris 
valandas, arba ir mažiau. 
Turėjome daržą, jį reikėjo 

vaikai 
Ir 

nei 
nei

Šiaulių baldų kombinate 
dirba visa eilė staklių, ant 
kurių nėra fabriko ženklo. 
Jas sukonstravo ir pagamino 

1 tekintojas Jonas Jaraminas. 
Neseniai jis baigė gaminti 
dar vienas stakles lenktų kė
džių apskritoms detalėms ap
doroti. Jos pakeis sunkų dar
bą ir duos per metus 20 tūks
tančiui rublių ekonomijos. Tai 
jau aštuntosios Jono Jarami- 

į no pagamintos staklės. Visi jo 
įgyvendinti pasiūlymai duoda 
kombinatui per metus apie 
120 tūkstančių rublių ekono
mijos.

t me-

savo

patriotus Vilniaus 
Valstybinio Vinco

NUOTRAUKOJE. Jonas Ja- 
raminas išbando naujas 
konstrukcijos stakles.

J Karagandos sritį išvyko apie 300 mūsų respublikos 
chanizatorių. Jų tarpe — traktorininkai, kombainininkai, 
šaltkalviai. Jie padės Karagandos srities žemdirbiams atlikti 
pavasario sėją, mechanizuoti fermas.

NUOTRAUKOJE matome jaunuosius 
geležinkelio stotyje. Juos išlydi Vilniaus 
Kapsuko vardo universiteto studentės.

MB
Gerai ruošiasi bulvių sodinimui Kėdainių rajono J. Jano

nio vardo kolūkio žemdirbiai. Kolūkio žemdirbiai šiemet įsi
pareigojo bulvių plotus padidinti 13 procentų.

NUOTRAUKOJE matome (Kėdainių rajono J. Janonio var
do kolūkio antrosios brigados kolūkiečius, ruošiančius bulves 
sodinimui. ■

zur-Šakiuose įvykusioje 
nalo “Jaunimo gretos” skai
tytojų konferencijoje daly
vavo rašytojai J. Baltušis, 
V. Rimkevičius, poetai J. 
Lapašinskas, E. Matuzevi- 
čius ir V. Žilinskaitė.

Po konferencijos rašyto
jai lankėsi Lekėčiuose ir 
“Taikos” kolūkyje.

A. Jokūbaitis
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Washing tonas. — Gyny
bos sekretorius T. S. Gates 
sako, kad jis patsai vienas 
davė karo jėgoms alarmą 
gegužės 16 dieną.

LLD 190 kps. veikimo ra
portą išdavė J. Žebrys. 
Kuopa turėjo 3 susirinki
mus įr 2 parengimus, išpla
tino .40 “Vilnies” Kalendo
rių, įrašė 2 naujus narius, 
trys nariai mirė: Dr. J. N. 
Si mans, A. D uis k is ir 
Andrews, du. nariai išsi- 
braukė. Kuopos ižde randa
si $129.

51 kp. (farmerių) rapor
tą davė J. Myhling. Kuopa 
turi 14 narių. Apšvietai iš
aukojo $30, turėjo 2 susi
rinkimus ir vieną pikniką. 
Ižde turi $i97.55 Januliai 
persikėlė kiton kuopom

Apskrities Komiteto ir 
kuopų raportai priimti. 190 
kps. raportas kai kuriems 
nariarhs nepatiko, todėl de
legatai instruktavo kuopos 
valdybą patikrint išduotą 
raportą.

Knygų leidimo klausimu 
kalbėjo M. Nikas, B. Kirs
tukas ir P. Nemura. Išva
da padaryta, kad glaudes
nis veikimas turi būt įvy
kintas pagelbėti centrui iš
leisti progresyvių lietuvių 
veikimo istoriją, parūpint 
daugiau raštų. Dabartiniu 
laiku trūksta pajamų ir pa
sišventusių tam 
draugų.

Nutarta, kad 
draugai priduotų 
straipsnius drg: 
kuris vietiniai tvarko tą 
dalyką.

Konferencija nutarė pa
sveikint LLD suvažiavimą 
su $15. Suvažiavimas įvyks 
liepos 3 d., Philadelphia, ___ ________ . e_____ v-
Pa. J. žebrys išrinktas at-(dukra ištekėjo, dvi dukros

tikslui

vietiniai 
raštus- 

Žebriui,

apžiūrėti, o keturi 
pamaitinti ir apskalbti, 
per 10 metų neturėjau 
vienos dienos poilsio, 
vakacijų.

Ir mano vaikai dirbo sun
kiai. Bet aš jų prašydavau, 
kad jeigu jie nenori taip 
vargti, kaip aš vargstu, tai 
turi mokytis. Jie mokėsi ir 
vasarą. To sėkmėje grei
čiau baigdavo egzaminus. 
Mano jauniausioji duktė 
vidurinę mokyklą baigė bū
dama 14-kos metų ir gavo 
teisę veltui mokytis kolegi
joje. Dabar ji jau per 18-ką 
metų mokytojauja Grand 
Rapids mieste.

Per “depresiją”, tai yra, 
sunkius nedarbo laikus, 
mes netekome savo gyveni
mo namo, nes turėjome $1,- 
800 skolos, o darbo niekur 
nebuvo galima gauti. Gyve
nome sunkiai. Vyriausioji

Pittsburgh, Pa.
VISŲ DĖMESIUI

Lietuvių Tautiškų kapi
nių komitetas rengia ap- 
v a i k ščiojimą sekmadienį, 
gegužės 29 d. Apvaikščio- 
jimas įvyks ant Lietuvių 
Tautiškų kapinių.

Visus ir visas prašome 
dalyvauti. Kartu aplanky-' 
site savo giminių ir draugų 
kapus ir pasikalbėsime bė
gamais reikalais.

Komitetas

Redakcijos Atsakymai
M. šaltis, Benton, Ill. — 

Jūsų rašinėlį apie P. V. ga
vome. Negalėsime pasinau
doti.

Diskevičius, Miami, Fla.— 
Gavome jūsų rašinėlį, bet 
negalėsime pasinaudoti — 
persilpnas.

Šypsenos
Pacientas: Penki doleriai 

už danties ištrauk imą?’ 
Tai baisiai brangu! Juk 
jūs tai padarysite per porą 
sekundžių.

Gydytojas: Prašau, jei
gu pageidaujate, aš galiu 
rauti dantį ilgiau.

Istanbulis. —Turkijos re
akcinė valdžia uždarė jau 
penktą dienraštį, kuris pa
laikė opoziciją ir studentų 
demonstracijas.
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KOVOS DRAUGAI
Nedrįsdamas apie tai raportuoti pulko 
vadui, paskambinau Tolkevičiui. Jis iš
klausė manęs ir mano didžiausiam nu
stebimui perdavė ragelį Lisenkai. Pasi
rodė, kad šis tai žino ir jau pasiųstas 
raitelis sužinoti, kur gurguolė.

—Kad padėjai žmonėms, — pasielgei 
teisinogai! Bet jeigu laiku čia nebus 
kulkosvaidžių, atsakysi...— trumpai pa
sakė Lisenka ir padėjo ragelį.

Po kiek laiko paskambino Tolkevičius.
—Pas tave joja vadas patikrinti ka

reivių pasiruošimo rytojaus mūšiui.
Aš nustebau. Šio žmogaus ištvermė 

buvo neapsakoma. Pavargęs daugiau 
už visus, jis jau spėjo pabuvoti divizi
jos štabe, gauti ir perduoti mums įsaky
mą ir štai jau jodinėja po batalionus.

STRATEGIJA
Netrukus Lisenka ir Tolkevičius atvy

ko. Apžiūrėjo mūsų pozicijas, pasikalb- 
bėjo su žmonėmis ir galiausiai užėjo pas 
mane į palapinę. Aš išsitempiau, paju
tęs, kad Lisenka jau labai švelnus su 
manimi. Tai buvo ženklas, kad manęs 
laukia sunkus darbas. Susėdome. Pa
sirodo, jam nepatikus vieta, kur mes li
gi ryto turėjome užimti gynybos pozi
cijas.

—Geriau gintis vakariniame gyven
vietės pakraštyje, — pasakė jis ir pa
rodė žemėlapyje, kokią vietą jis turi 
galvoje.

—Bet juk ten priešas!
—Teisingai. O reikia, kad ten būtu

me mes.
—Bet priešas rytą pereis į puolimą...
—O mes naktį pereisime į puolimą. 

Pirma — užimsime geresnes pozicijas, 
antra—sužlugdysime trumpam vokiečių 
puolimą. Na kaip—įvykdysi šį dalyką?

Lisenka ir Tolkevičius laukdami žiū
rėjo į mane. Jokio įsakymo! O kaip 
visada — pasiūlymas, bet tokia forma, 
kad atsisakyti negalima. Aš, žinoma, 
sutikau. Čia pat patisklinome naktinės 
atakos planą. Lisenkai pasiūlius, Tolke
vičius paskambino į divizijos politsky 
rių, kuris pažadėjo paremti prieš vado
vybę, jeigu ji kartais prieštarautų. Iš 
tikrųjų taip ir atsitiko. Kai pulko va
das bendrais bruožais išdėstė savo pla
ną, jam niekas nepritarė, ir aš net iš
girdau, kad telefono ragelyje suskambė
jo žodis “partzanščina”...

Ne, negalėjo Lisenka gerai sugyventi 
su divizijos vadovybe. Nors jo planai vi
sada būdavo drąsūs, bet jie dažnai iš
plaukdavo tiktai iš pulko interesų, nesi
derindami su visos divizijos planais. Ir 
šį kartą buvo panašu į tai.

—Bet juk tu, Fiodorai, ne viską pil
nai išdėstei, už tai nesuprato tavęs ir 
nenorį pritarti, — ramindamas pasakė 
Tolkevičius ir užėjo ranką ant sutriku
sio Lisenkos peties.

(Bus daugiau)

Vėlyvas šauksmas
Veria žvilgsniai—žaibai iš rudens 

debesų.
O Šaukimas—lyg tolimas

griaus kurtus.
Pasidaro akimirkai vienai šviesu, 
O paskui—•
Vien lietus, ir lietus, ir lietus...
Šauksme, tolimas aide, ar tu vaidinies 
Tam audros švilpesy, juodame debesy? 
Ar tu vieno vienintelio, vien tik manęs 
Nesuradęs esi, 
Nesulaukęs esi?
Ar skridai pas mane, ar pro šalį lėkei 
Ir lyg vėjas lytėjai visus iš eilės?
Ar prabilsi kada, ar jau šaukti baigei, 
Imant rankom atvėst, 
Baigiant vasarai blėst?..

Al j. Maldonis

(Tąsa)
PUIKI ĮTAKA

Lisenka ir Tolkevičius sėkmingai pa
pildė vienas kitą. Jų bendradarbiavi
mas teigiamai veikė pulko discipliną ir 
karinę parengtį. Lisenkos griežtumą vi
sada sušvelnindavo Tolkevičiaus minkš
tumas, vado veržlumą ir staigumą sulai
kydavo jo pavaduotojas politiniams rei
kalams. Pagaliau bendra šių dviejų 
žmonių veikla peraugo į tvirtą karių 
draugystę ir begalinį savitarpio pasiti
kėjimą. Pulke visi žinojo, kad Tolkevi
čius į Lisenkos prieraišumą atsakė tais 
pačiais jausmais, ir palaipsniui, tiesiog 
visų akyse, ėmė keistis nelengvas pulko 
vado charakteris. Lisenka daug ko iš
moko iš prityrusio politinio darbuotojo, 
o ypač—kaip elgtis su žmonėmis, blai
viai ir barniai įvertinti padėtį, neskubant 
priimti sprendimą. Charakteringas abie
jų bruožas buvo paprastumas. Būdamas 
griežtas ir reiklus vadas, Fiodoras Li
senka pirmiausia buvo teisingas žmogus, 
rūpestingas savo pavaldinių viršininkas. 
Ypač jis mylėjo kareivius. Aš neatsime
nu atsitikimo, kad jis kada nors būtų 
nubaudęs kareivį arba seržantą. Jis bu
vo giliai įsitikinęs, kad už viską atsako 
karininkai, kad kareivis, jeigu tik jam 
tiksliai ir aiškiai įsakysi ir kaip reikiant 
juo pasirūpinsi, visada viską įvykdys. 
Kareiviai labai mylėjo savo vadą ir be 
galo juo tikėjo. Ir kaip juo netikėsi, 
jeigu jis visada ten, kur pavojingiausia 
ir sunkiausia.

Tai buvo tikrai gražus tautų draugys
tės pavyzdys. Vado—ukrainiečio ir ka
reivių — lietuvių savitarpio pasitikėji
mas ne kartą padėjo įveikti didžiausius 
sunkumus. Kareiviai nesivaržydami kal
bėdavosi su pulko vadu lietuviškai, ir Li
senka, niekada nepertraukdamas jų, ati
džiai klausydavosi. Žinoma, jis daug ko 
nesuprasdavo, bet dalyko prasmė jam 
visada būdavo aiški, ir jis patikslindavo 
atskirus lietuviškus žodžius, ypač kas
dien vartojamus. Matyti, nemažą vaid
menį čia suvaidindavo Tolkevičius, ku
ris- mokydavo pulko vadą lietuvių kalbos.

t VIENAS ATITIKIMAS 4
Lisenka ir Tolkevičius vfcsfda vienas 

kitam padėdavo. Prisimenu atsitikimą 
vieno didelio žygio metu. Mes ėjome jau 
ketvirtą parą. Ruduo, purvas, įtempta 
padėtis fronte... Postovio metu Tolke- 
vicius prisėdo prie grupės kareivių ir 
ėmė kalbėtis su jais. Lisenka stovėjo ne
toliese su karininkų grupe, duodamas 
jiems kažkokius nurodymus.

Visi labai pavargo, ir kareiviai skun
dėsi žygio sunkumu. Vienam buvo nu
trintos kojos, kitam nuo kulkosvaidžio 
skaudėjo petys. Tolkevičiaus niekas ne
sivaržė, ir kiekvienas kalbėjo apie tai, 
kas jam rūpėjo. Tolkevičius aiškino ka
reiviams šio žygio būtinumą, ramino, 
kad jau nebetoli tikslas, ir ragino dar 
kiek susikaupti ir ištvermingai pernešti 
kelio sunkumus. Visi buvo pavargę, o 
ypač—pulko vadas ir pavaduotojas, visą 
kelią, kaip ir kiti, ėję pėsti. Žygio metu 
jie niekada nesėdėdavo ant žirgų ir ei
davo pulko priešakyje, apsupti žvalgų. 
Tokį pavyzdį matydami, pėsti eidavo ir 
kiti karininkai. Postovių metu, visiems 
besiilsint, Lisenka su Tolkevičium ap
eidavo visus batalionus, todėl ir nusika
muodavo daugiau už visus.

Iš tolo pamatęs, kad kareiviai rodo 
Tpikevičiui nutrintas kojas, Lisenka pri
ėję prie savo pavaduotojo, atsisėdo ir 
ėrpė klausytis. Kareiviai noriai pasi
slinko, užleisdami vietą pulko vadui ir iš 
visų pusių pratiesdami jam tabokmai- 
šitis su machorka. Iš kalbos išėjo, kad 
pūlke yra daug žmonių nutrintomis ko
jomis, kad visi vežimai jau užimti ir 
tiesiog—sunki padėtis.

—Mano kojos taip pat truputį protes
tuoja, bet ką padalysi,—eiti reikia, 
atsiduso pulko vadas ir, nusimovęs ba
tus, atvyniojo autus. Prieš kareivių 
alps pasirodė ligi kraujo nutrintos ko
jos... Kai buvo duota komanda “Pir
myn !,” niekas daugiau nebesiskundė ir 
nebeklausi nėjo apie sunkumus.

• Atvykus į paskyrimo vietą, pul
kui f buvo įsakyta ligi ryto užimti 
gynybos pozicijas. Priešo puolimo 
buvo laukiama auštant. Aš su ne- 
rįmu laukiau atvykstant atsiliku
sios mano bataliono gurguolės. Maty
damas, kad žmonės išvargo žygyje, aš 
leidau ten pakrauti sunkiuosius 
kulkosvaidžius ir dabar likau be jų.

Pro traukinio langą
Rudens dienelę
Tu nepagelsi.
Tamsią naktelę
Akių nemerksi.
Tavo rankelės—
Eglės šakelės.
Tavo akelės—
Akivarėliaį.
Neskauda rankelių, 
Prie kelio rymant.
Nevargsta akelės,
Į kelią žiūrint.

Alį. Maldonis
“Pergalė,” Nr. 11, 1959
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ST. PETERSBURG, FEA

mudu 
trum- 
su vi
ii* jų 
paba-

Įspūdžiai ir patyrimai
Čion pribuvau kovo 9 d., 
kovo 12 d. St. petersbur- 

giečiai buvo surengę pietus, 
na, ir aš nuvažiavau daly
vauti. Nors į šį miestą at
važiavau pirmą kartą, bet 
netikėtai suėjau tiek daug 
pažįstamų ir draugų iš 
įvairių kolonijų. Tuojau 
pradėjau susipažinti su vie
tiniais draugais. Tas man 
buvo ir svarbiausia, nes aš 
jų gerus darbus jau seniai 
žinojau.

Supažindino mane su drg. 
Vilkeliu. Pasikalbėjus mu
dviem apie praeitį, pasiro
dė, kad mudu buvom susiti
kę Lietuvių Socialistų kuo
pos klube Shenandoah, Pa., 
1907 m. Mat, aš ir anglį ki
tąkart kasiau, bet kada ma
no tėvą mainose užmušė 
1909 m, tada mainas aplei
dau ant visados. Bet tokiai 
krūvai metų prabėgus, mu
du su d. Vilkeliu buvome 
pamiršę viena kitą.

Taipgi pirmą kartą teko 
susipažint su d. Metelioniu, 
dzūkiškas dešines paspaust 
ir pasikalbėt. Juk 
dar ir parapijonai! Į 
pa laiką susipažinau 
sais vietiniais drg. 
draugėmis. Gerokai 
liavojom ir pašokom.

Aš negaliu suprast, iš 
kur tos draugės gaspadinės 
gauna tiek spėkų ir energi
jos, gal joms Floridos oras 
gelbsti. Jos gamina pietus 
ir dar po pietų svečius pa
šokina.

Po viso šurum-burum, 
v^ena iš gaspadinių priėjus 
prie manęs klausia: Ar tu 
rytoj nori į parką važiuot? 
Aš klausiu: ką ! mes ten 
veiksim? Sako man: turė
sim užkandžių, pasikalbėsi
me, pasimaudysime. Suti
kau. . '

Ant rytojaus nuvažiuoju 
į paskirtą vietą, randu jau 
gražų būrelį draugų if 
draugių. Gaspadinės prade
da stalus prirerigt, namų 
pagaminto maisto, kavos ir 
pyrago pakankamai. Reikia 
pasimokėt tik po 75 c. už tą 
viską.

St. Petersburge gyvenau 
5 savaites. Per tą laiką bu
vo surengti treji pietūs su 
pridėčku į parką išvažiuot. 
Kiekvieni pietūs pelno at
nešė po 109 dol., o į parką 
išvažiavimas $25 arba $30. 
St. Petersburg© gaspadinė- 
lės dirba ir vis rūpinasi, 
kad kuo daugiausia pinigų 
padaryt ir sušelpti visą lie
tuvių progresyvį judėjimą, 
o daugiausia progresyvią 
spaudą.

Nuėjau ir į LLD 45 kuo
pos susirinkimą. Tik sklo- 
kos laikais turėdavom tokių 
skaitlingų,susirinkimų. Šia
me mitinge buvo nutarta 
pasveikint “Vilnį” su 400 
dolerių su 40 metų jos su
kaktim. Aš kalbėjausi su 
draugais ir apie “Laisvės” 
50 metų sukaktį. Draugai 
man sako: Mes remiam vi
są progresyvę spaudą, tai 
ir “Laisvei” mes nepasilik- 
sim skolingi. Ar nebūtų 
gražus ir garbingas darbas; 
draugai St. petersburgie- 
čiai, pasveikint “Laisvę” su 
100 ant kiekvieno dešimt
mečio! O jūs tą labai leng- 
v a i galėtumėt padaryti. 
LLD 45 kp. visados turi sa
vo ižde tūkstantinę, o jeigu 
susimažino, tai jie tuojau 
šoka prie darbo ir dapildo 
savo iždą.

Važiuodamas į St. Pe- 
tersburgą turėjau vieną ad
resą senų newarkiečių ir 
senų mano draugų A. Yure- 
vičių. Drg. Yurevičius pa
gelbėjo man ir butą surast 
pas savo kaimyną. Prastas 
buvo butas, nes tuo laiku 

labai daug lijo, tai dieno
mis sušlapdavau, o nakti
mis nebuvo kuo užsiklot, 
tai sušaldavau. Drg. A. Yu
revičius jau susilaukė gerą 
pulką metelių, per daug ir 
su sveikata nesigiria, daug 
kosti ir iš namų mažai 
kur eina.

Taipgi suėjau ir kitą ne- 
warkietį, A. Dulskį. Drg. 
Dulskis taip pat jau pagy
venęs žmogelis, turi 79 me
tus. Turi daug draugų, nes 
gyvenęs daugely miestų ir 
valstijų. Čionai apsipirko 
“trelerį” ir jau daugiau 
niekur nežada važinėti.

Sakau: Antanai, kam sa
vo turtą paliksi mirdamas? 
Antanas man sako: Jau su 
tuo aš apsirūpinau. Jau 
raštai padaryti. Kas nuo 
manęs liks, tai bus “Lais
vei” ir “Vilniai” Antanai, 
še dešinę tavo paspausiu. 
Juk geresnį darbą nebūtum 
galėjęs atlikt, kad ir kolegi
ją būtum baigęs.

Ačiū Antanui ir G. Gend- 
rėnui. Jiedu man pagelbėjo 
kitą butą surast pas dd. 
Kairius. Gražus butas, gra
žūs rakandai, geri draugai: 
gyvenau geriau negu pas 
“Dievą ant pečiaus”

St. Petersburge išgyve
nau vieną savaitę ilgiau ne
gu buvau pasiskyręs. Bet 
laikas vertė apleist šį mies
tą. Balandžio 12 d. iškelia
vau į Miamį. Apsistojau pas 
drg. J. A. Paukštaičius, 
taipgi senus newarkiecius 
ir senus draugus.

Balandžio 17 d. miamie
čiai buvo surengę margučių 
pietus. Aš irgi nuvažiavau. 
Suėjau daugybę draugų ir 
senų pažįstamų ii? susipaži
nau su daug naujų draugų. 
Turėjom labai gerus pietus. 
Pietus surengė klubas. Pro
gresyviai lietuviai turi susi
tvėrę klubą, bet svetainės 
savo dar neturi. Rengiasi 

Balsas iš Avalon, N. J.
Kaip daugeliui jau žino-įmes rengiame sąskrydį-po- 

ma, pas mus per daugelį 
metų įvykdavo pokyliai ir į 
juos suvažiuodavo tarp 70- 
80 asmenų, ir visi pokyliai 
visais atžvilgiais būdavo 
pasekmingi. Tuo visi mes 
džiaugėmės ir didžiavomės.

Šiemet visų buvo manyta, 
kad pas mus pokylio dau
giau jau nebus. Susideju- 
sioms aplinkybėms aš bu
vau priverstas apsiimti Fi
ladelfijoj Lietuvių Republi- 
konų klube už gaspadorių. 
Buvo manyta apleisti Ava- 
loną. Bet įvyko kitaip. Pa
sirodo, kad ne mes kontro
liuojame gyvenimą, bet gy
venimas — mus. Bekam- 
pienė nuo netikusio mieste 
oro, dūmų ir dulkių apsir
go. Daktaras patarė jai 
apleisti miestą.

Taip dalykams stovint, 
buvau priverstas atsisakyti 
klube nuo gaspadoriaus 
vietos, bet nuo klubo veik
los vistiek neatsisa k i a u . 
Klubo nariai išrinko mane 
už prezidentą, kurio parei
gas galėsiu atlikti gyven
damas Avalone. Kad ap
gint savo gerai atliktą klu
be gaspadoriaus darbą, bu
vau priverstas tai padaryti. 
Kaip tik padaviau rezigna
ciją nuo gaspadoriaus, tuoj 
klubo priešai, keli nykštu
kai, pradėjo pakampėmis 
skleisti paskalus, kad aš pa
daręs klubui blėdies, tai da
bar apleidžiu klubą. Teisin
gi ir sąžiningi klubo nariai 
geriau žino ir supranta tą 
“blėdį,” kurią padariau aš 
ir Bekampienė.

Dabar, kad paminėt mūs 
sugrįžimą. atgal į Avaloną,

pirkt. Jau turi pora vietų 
apsirinkę, bet abejoja, ar 
savo senomis spėkomis bus 
galima klubą užlaikyt? Ką 
miamiečiai nuspręs, ateitis 
parodys.

Buvau nuvažiavęs į Fort 
Lauderdale pas T. Yurevi
čius. Gražiai įsikūrę, turi 
vieną sūnų. Sūnus baigia 
skulptoriaus ir piešėjo mok
slą San Francisco, Calif. 
Drg. Yurevičius —senas 
laisvietis.

Ką aš turiu pasakyt apie 
Floridą iš ekonominio ir 
sveikatos atžvilgio?

Miami ir St. Petersburg, 
tai dvi didelės lietuvių ko
lonijos. Kas link sveikatos, 
tai aš nemanau, kad yra 
koks skirtumas. Gal Miami- 
je kiek šilčiau, bet nevisada. 
Aš pribuvau į St. Peters- 
burgą pradžioje kovo m. 
Čion lijo per 5 d. Miamij 
nebuvo lietaus per 2 mėne- 

įsius. Man apleidžiant Mia- 
mį balandžio pabaigoje lijo 
per 5 d., o St. Petersburge 
buvo gražus oras.

Aš manau, kad pensi
ninkams geriau apsįgyvent 
St. Petersburge. Jeigu čion 
pirksi namą už $8,000, tai 
Miamėj reikės mokėt $15,- 
000. Laikas man St. Perers- 
burge prabėgdavo greičiau, 
čionai drg. tankiau susiei
na ir tankiau važiuoja žu
vauti. Važiuodami žuvauti 
nė manęs nepal i k d a v o 
namie. Daug vietų yra kur 
žuvaut.

Abiejų miestų draugai 
mane labai širdingai priė
mė, ir aš jiems tariu daug 
kartų ačiū. Trumpindamas 
savo raštą ir taupydamas 
vietą laikraštyje, neminė
jau drg. ir veikėjų pavar
džių, nes ir sunku būtų vi
sus suminėti, o kai nesumi
ni visų, būna biskį nesma
gumo kitiems.

Mano kelionės „draugas 
buvo B, Yankauskas, geras 
laisvietis ir geras draugas.

J. Stanelis

kylį. Jis įvyks sekmadienį, 
gegužės 29 d., prieš Memo
rial Day, 147 13th Street, 
Avalon, N. J.

Lauksime viešnių ir sve
čių iš visur. Mes pasitiki
me draugais ir draugėmis, 
kad Jūs mūsų nesuvilsite. 
Atsilankę visi būsite gra
žiai priimti ir gerai pavai
šinti, Gerai ir naudingai 
gražioj vietoj praleisite lai
ką. Pasiimkite ir maudy
mosi kostiumus, Kuriems 
laikas leidžia, atvažiuokite 
šeštadienį. Vietos užteks 
visiems. Taigi iki pasima
tymo !

Kviečia
J. A . ir Elzb.

Bekampiai

» v
1S-

Camden, N. J.
IŠVAŽIAVIMAS

LLD 133 kuopa turės 
važiavimą birželio 5 d. pas 
d. Patten. Gražiame jo so
de pakvėpuosime tyru oru, 
pasivaišinsime ir pasikal
bėsime. Bus vaišių visiems 
pakankamai.

Kviečiame visus ir visas, 
tiek kuopos narius, tiek vi
sus apylinkės lietuvius da
lyvauti šiame mūsų paren
gime, Įėjimas nemokamas.

Gaila, kad negalėsiu da
lyvauti baltimoriečių pik
nike, nes esu kviestas ir 
pasižadėjęs dalyvauti mai- 
nierių piknike, kuris įvyks 
tą pačią dieną, birželio 12, 
Plymouth, Pa.

Camdenietis
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Washington, D. C.
Ligos

Mes, Cicilija ir Steponą® 
Joniškiečiai, ilgą laiką sir- 
gome. Buvome namie, liga 
nepavojinga, bet nepaken
čiama. Teko išgulėti lovo
je per šešias savaites. Da
bar laipsniškai atgauname 
spėkas.

Tėveliai dar silpni, bet 
dukra yra geresnė iš ge
riausių slaugių. Ji rūpestin
gai aptarnauja tėvelius.

Mūsų gerų draugų būre
lis atlankė mus. Pavaišino
me kava ir skaniais užkan
džiais. Jie atnešė dovanė
lių. Labai buvo malonu pa
simatyti su gerais drau-’ 
gaiš. Apsilankę yra buvę 
choristais, tai padainavo ke
lias liaudies ir darbininkiš
kas daineles.

Pasikalbėjome apie orga
nizacijų ir spaudos reikalus, 
apie dabartinį pasaulinį 
stovį.

Išeidami palinkėjo grei
tai pasveikti. Jie, žinodami,5 
kad esame “Laisvės” skai
tytojai ir rėmėjai, paauko
jo spaudai $10. Mes gi nuo 
savęs dar pridedame $5, tai 
“Laisvei” siunčiame para
mos $15.

Gydytojas sako, kad dar 
po jo priežiūra būsime per 
keletą mėnesių.

Cicilija ir Steponas 
Joniškiečiai

New Haven, Conn.
LLD 32 kuopa laikė su

sirinkimą gegužės 17 die
ną, Nedaug narių daly
vavo, net kai kurie valdy
bos nariai nepribuvo.

Organizatorė Barbora 
Medley, atidariusi susirin
kimą, pranešė, kad turime 
daug užduočių atlikti kuo
pos, apskrities ir centro 
reikaluose, Turėsime pri
sidėti su suvaižavimo svei
kinimu ir gaut daugiau 
naujų narių.

Apsvarstę kuopos reika
lus gavome žinią, kad ap
skritis gerai tvarkosi ir už 
kelių mėnesių turės konfe
renciją. Iš Centro gautas 
laiškas, kuris ragina, kad 
pasiųstume delegatus į su
važiavimą liepos 3 d. Phi- 
ladelphijoje. Išrinkti 2 de
legatai.

Tėvams pagerbti pietūs, 
kurie įvyks birželio 19 d., 
jau garsinami. Gaspadinės 
Elena Šaliūnas, Antosė ša- 
liūnas, Eva Rudmon ir Ju
zė Žolynas prie tokio darbo 
yra gerai patyrusios. Prie 
kitų darbų bus Barbora 
Medley, B. Medley, J. Kun- 
ca, J. Šaliūnas, J. Petkus, 
ir kiti.

Rengėjai užtikrina, kad 
visi svečiai bus gražiai pri
imti ir skaniai pavaišinti.

Hartfordo Laisvės cho
ras savo gražiomis daino
mis mus palinksmins. Jie 
dainuoja jau 40 metų, tai 
gerai išsilavinę, šiame pa
rengime ruošiasi pasirody
ti su naujomis dainomis. 
Taipgi bus ir solistų ir ki
tokių pamarginimų.

Prašome visų nepraleisti 
progos 
mis.

dalyvauti su mu-

kuopos nariai linki 
Bekšai ir Antanui

32 
Mary 
Valiukui greitai pasveikti. 
Būtų malonu tėvų dienoje 
matyti juos susveikusius.

Pekinas. —Pekine 3,000,- 
000, o Shanghajuje 
1,700,000 demonstravo pro
testuodami prieš JAV šni- 
pavimo politiką.



Philadelphia, Pa.
Gegužės 21 d. Respubli-i būtų malonu išgirsti pla

unu Klube įvyko rodymas' čiau apie Lietuvos žmonių 
rimo “Julius Janonis”. Šį gyvenimą, daromą progre- 
sykį susirinko mažesni s įsą. Reikėtų, sulaukus ru- 
skaičius svečių. Priežestis ■ clens, surengti prakalbas.. 
gražus oras ir gal nauja'Tačiau prakalbų rengimas 
vieta. ' yra rimtas klausimas ir

Veikalas labai gražusj reik‘lli^as veikŽjų ger0 
jaudinantis. Julius Janonis ; P^itanmo.
b u v o pasiaukojęs darbo ! 
žmonių klasei. Jisai rašė ei-j 
les, skaitė pasiturinčių kla-, 
sei ir biednuomenei savo | 
poeziją. Turčiai su pagieža ■ 
jį sutinka, darbo žmonės | 
gėrisi. Jisai neparmaldau-
jamas kunigų. Jisai nepasi
duoda teisėjui bei valdžios j 
atsiųstam aukštam valdi-1 
ninkui, kad j.s atsižadėtų! 
sa”o idėjų. Jis metamas į i
kalėjimą, bet jį revoliucija 
paliuosuoja. Revoliucija iš
laisvina ir kitus politinius 
kalinius.

Ir 1914-tais metais kyla 
karas. Julius atsisveikina 
su motina ir išeina su ma
sėmis alkanų žmonių, ku
rios apleidžia savo namus 
šalindamosios nuo fronto. 
Vaizdas graudinantis. Ju
lius turi mylinčią merginą 
iš darbo žmonių klasės. 
Prie jo kabinasi ir turtuo
lė tikslu jį atitraukti nuo 
jo pasibrėžto tikslo. Bet jai 
tas nepavyksta.

Na, ir Julius sunkiai su
serga. Gydytojas pasako 
Juliaus artimam draugui, 
kad Janonio gyvenimas ne
be ilgas, jisai mirs. Julius 
nugirsta daktaro žodžius, 
ir nesant tuo tarpu nieko 
prie sergančio, parašo savo 
paskutines eiles ir nuėjęs 
prie traukinio užbaigia sa
vo gyvenimo dienas.

Jeigu būtų aiškesnė kal
ba, tai didelės vertės būtų 
filmas. Bet kartais pasidaro 
užesišj neaiškūs žodžiai da
lykus Sugadina. Buvo keli, 

‘Kurie praėjusią vasarą lan
kėsi Lietuvoje ir ten matė 
ta filmą, tai sako, kad Lie
tuvoje buvo labai aiški kal
ba. Tačiau čia nevisai taip. 
Bet patartina filmą, kur jis 
bus rodomas, matyti.

Šį sekmadienį, gegužės 
29-tą, pas draugus Bekam
pius, 147-13 St., Avalon, N. 
J., įvyks gražus pokylis ir 
geram tikslui. Kviečiami vi
si, kurie tik galite, dalyvau
ti. Bus valgių ir gėrimų. 
Draugas Bekampis pakvie
tė filmų rodymo laiku visus 
atvykti, užtikrindamas vi
sus geru priėmimu. Ir ką ji
sai pasako, tą ir padaro. 
Tik gaila, kad draugą Be
kampį ištiko nelaimė. Jo 
automobilį kitas smarkiai 
sužalojo. Bet pas jį nusimi
nimo nėra. Filadelfietės mo
terys vyks šeštadienį pri- 
rengimui maisto ir pasili
kimui svečių. Jas nuveš d. 
Puodis.

Gaila gero, nuoširdaus ir 
darbštaus draugo A. Liu
ciaus, kurį ištiko skaudi 
nelaimė. Jisai nusilaužė ko
ją, ir per šešias savaites

. skaičiumi kyla. Priežastis 
gali būti ta, kad daugelis 
gyvenamų namų senoviniai, 
be moderniškų įtaisymų, 
lūšnynai.

Philadelphijon atvyko So
vietų šokėjų grupė. Jie da
vė gerą spektaklį ir buvo 
skaitlingos publikos šiltai 
sutikti. Anglų spauda irgi 

į gražiai aprašė. Maniau,
i kad neramiems laikams už-

Cenzo paskelbtomis skait-įėjus jie bus šaltai sutikti, 
linėmis, gyveintojų skai- bet jie buvo gražiai pa
čius Philadelphijoje ne ky-j gerbti už pasižymėjimą su 
la, bet sumažėjo. Tačiau klasiškais šokiais.
priemiesčiai gyventojų Pilietis

San Francisco, Cal.
MIRĖ WILLIAM 

HEIKKILA
Yorko valstijose. Dirbda
mas pavojinguose darbuo-

Cleveland, Ohio

Visuomenei buvo gerai 
žinomas draugas ir kovoto
jas dėl darbo žmoniją labo 
William Heikkila. Papras

tai jį žmonės vadindavo 
j Bill Heikkila.
I

Bill Heikkila mirė gegu- 
| žės 7 d., apie 7 vai. ryte, sa- 
I vo namuose. Laidotuvių 
j apeigos atsibuvo gegužės 
j 10 d. Kūnas tapo sudegin
tas krematorijoje. Laido
tuvių apeigose buvo 6 kal- 

I bėtojai nuo tarptautinių or- 
Iganizacijų, ir vienas Apgy- 
j nos sekretorius iš Los An- 
i gėlės. Kalbėtojai nušvietė 
velionies gyvenimą ir jo ko
vas su valdžios įstaigomis 
prieš deportaciją. Kadangi 
velionis buvo suomių tau- 

| tybės, tai didižumą apeigų 
publikos sudarė suomiai, ir 
suomių choras puikiai su
dainavo keturias liūdesio 
dainas — ceremonijų pra
džioje ir užbaigoje. Laido
tuvių koplyčia užsikimšo 
žmonėmis—apie 300,

i Liūdesyje liko velionies 
žmona Phyllis ir eilė pažan
giųjų draugų • ir draugių, 
kurie jį ir kovingus jo dar
bus pažinome. Velionis mi
rė sulaukęs tik 54 metų 
amžiaus.I

TRUMPAI
IŠ PRAEITIES

Sakoma, kad už kiekvie- 
l na veikėją ir kovotoją visa
dos kalba jo gyveimo dar
bai, todėl aš čia trumpai 
pažymėsiu keletą jo gyveni
mo bruožu, v

Velionies tėvas buvo at
vykęs į Ameriką 1888 me
tais, iš Suomijos, į Mesaba 
Park, Minn., ir dirbo ka
syklose. 1906 m. abu su 
žmona išvyko apsilankyti į 
Suomiją. Jiems ten besi
svečiuojant gimė sūnus 
William, ir dėl tos priežas
ties turėjo pabūti porą mė
nesių, iki galėjo grįžti at
gal į Ameriką. Kada Billo 
tėvas atvyko į Ameriką, jų 
sūnelis buvo jau apie 10 sa
kaičių amžiaus. Pagal tei
sybę vaikutis turėtų skai
tytis šios šalies piliečiu, bet 

| reakcijos šalininkai į tą da- 
' lyką žiūri priešingai, ir ka
da įėjo gallon Walter - Mc-

nieko negalės daryti. Drau-1 Carran įstatymas, prasidėjo 
gas Lipčius buvo antraran- i persekiojimas ne tik Billo 
kis Bekampių draugas ren-1 Heikkilos, bet ir šimtų ki- 
giamame pokylyje. i tų ateivių, kuris tik buvo

Bet jisai, pranešdamas 1 įžymesnis veikėjas ir kovo- 
Bekampiam, pasakė: jeigu j t()jas dėi darbininkų labo, 
yra reikalas kuomi _ pagel- /pon kategorijon buvo įskai- 
bėti ar ką atvežti dėlei pik-, tytas ir draugas Heikkila. 
niko, tai jo duktė tai pa
darys. Linkiu draugui A. I Kadangi Billo tėvai buvo 
Lipčiui greito ir pilno pa- neturtingi, tai jie ir savo 
sveikimo. Jo antrašas 1300 sūnaus negalėjo leisti į

se, susižeidė ranką ir turė
jo nupiauti ją iki alkūnės. 
Tada jo gyvenimo sąlygos 
pasidarė dar sunkesnės; su 
viena ir dargi kairiąja 
ranka ne kiekviename dar
be galima dirbti, tad jis su 
žmona atvyko į Kaliforniją 
ir čia išmoko planų braižy
tojo (draftsmano) darbą ir 
jame dirbo iki mirties.

Bill Heikkila buvo labai 
gabus žmogus. Kur jis 
dirbo, daugumoje, nebuvo 
unijų, mažos algos ir nepa
kenčiamos sąlygos. Visur 
jis pradėjo atvirai kalbėti į 
darbininkus, ir daugelyje 
vietų pavyko sutverti uni
jas ir iškovoti geresnes gy
venimo sąlygas. Pradėjo 
prieš jį kerštauti ne tik 
darbdaviai, bet sykiu ir 
Imigracijos įstaigos, kad 
kaip nors jį pašalinti iš šios 
šalies kaip ateivį. Valdžios 
agentai jį tąsė po teismus 
per keletą metų, ir su pa
galba samdytų klastingų 
liudininkų teisme buvo nu
teistas išdeportuoti. Bet, jo 
laimei, Ateivių Gynimo 
įstaigos davė gerą advoka
tą, tai teismų sprendimai 
vis buvo atmesti, deporta
vimas nebuvo įvkdytas. 
Paagliau valdžios agentai 
taip įpyko, jog pasimojo 
slaptai išvežti jį į Suomiją. 
Billas išėjo iš dirbtuvės, 
pabaigęs dienos darbą, pa
sitiko jį trys ginkluoti val
džios agentai, privertė sėsti 
į automobilį, nusivežė arti 
orlaivių stoties, bet nesakė, 
ką nori su juo daryti. Jis 
prašė įstaigos, kad duotų 
jam progą su žmona pasi
kalbėti, bet ir to negalėjo 
gauti. Tik sulaukus vidur
nakčio, kai manė, jog jis 
tuoj bus išvežtas, leido jam 
pašaukti savo žmoną. Ir 
tik spėjus su ja pasikalbėti, 
tapo nuvežtas į orlaivių 
stoti ir išskrisdintas į Suo
miją. Žmona, sužinojus vy
ro padėtį, kreipėsi prie ad
vokato. Advokatas surado 
visas agentų pinkles, ir už 
poros dienų jie buvo pri
versti grąžinti atgal “kid- 
napintą” žmogų. Tad juo 
toliau, tuo žiauriau perse
kiojo nekaltą žmogų.

Kadangi Billui teko per
gyventi daug rūpesčių dėl 
deportacijos ir teismų ir 
kadangi gyvenimo sąlygos 
buvo sunkios, nes kiek tik 
atliekamų dolerių turėjo, 
viską dėjo apsigynimo lėšų 
padengimui, visa tai jam 
pakirto sveikatą ir pradėjo 
širdis šlubuoti, nuo ko jis 
ir mirė. Alvinas

Meno choro koncertas 
ir jo atbalsiai

Apie šį koncertą buvo 
daug rašyta mūsų spaudo
je ir gali būti, kad dėka to, 
koncertas pavyko visais at
žvilgiais. Labai seniai Whi
te Eagle svetainė matė tiek 
publikos — virš 300 gražiai 
nusiteikusių, progresą my
linčių žmonių. Reikia pa
stebėti, jog šį kartą teko 
matyti kiek daugiau ir jau- 
nesnėsės kartos dalyvių, o 
tai, aišku, geriau nuteikė ir 
rengėjus.

Svarbu yra pažvelgti ir į 
tas sąlygas, kurios Cleve- 
lande surengti tokio lygio 
pramogas ir tai vien tik 
savomis jėgomis. Juk ne 
kartą mums tenka girdėti 
kalbas, jog tai neįmanoma, 

•jog tai tik praeities prisi
minimai. Visų pirmiausia 
kreditas tenka choro moky
tojui Juliui Krasnickui. Jo 

[ pastangomis tapo suorga- 
| nizuotas Meno choras. Jo 
pastangomis jis mokomas 
ir jo pastangomis jis buvo 

■paruoštas šiam koncertui. 
Be to, ir jis pats, kaipo so
listas, išpildo gerą dalį 
programos.

Taipgi svarbią vietą pro
gramos pildyme užėmė ir 
visa Kuzmickų šeima — S. 
Kuzmickas, jo žmona ir sū
nus Donald. Jie dainuoja 
solo, duetus ir trio, ir taip 
užpildo jie geroką dalį pro
gramos. Be virš minėtų so- 
listų-duetų ir choro buvo 
dar moterų duetas, kurį 
atliko V. Kuzmickienė ir P. 
Nemurienė. Matoma, juo- 
dviem neblogai sekasi. Rei
kia tikėtis, kad juodvi ir 
ateityje neatsisakys mums 
padainuoti.

Abelnai imant, visa mūsų 
programa susirinkusi pub
lika buvo pilnai patenkin
ta, nes teko girdėti pagei
davimų, kad, tankiau būtų 
tokių ar tam panašių pra
mogų surengta.

Programos pamargi n i- 
mui turėjome ir porą mu
zikos šmotelių, kuriuos at
liko Gasparo Gendrich sū
nus Daniel ir Jono Gend
rich dukrelė Kathy.

Dainų programos per
traukoje drg. J. Mažukna iš 
Pittsburgho, kuris pereitais 
metais lankėsi su pirmąja 
turistų grupe Lietuvoje, o 
taipgi ir kitas svečias, pasa
kė gražias kalbas Lietuvos 
klausimais, nes toji tema 
šiomis dienomis yra arčiau
sia prie širdies kiekvienam 
doram lietuviui. Kalbų pa
siklausyti buvo atsilankę 
geras skaičius ir vėlesnių 
imigrantų (dipukų), bet jie 
gražiai, ramiai užsilaikė. 
Tiesa, kai kurie pageidavo 
duoti klausimus kalbėto
jams, bet programos vedė
jas nesutiko leistis į jokias 
diskusijas laike koncertinės 
kad užsibaigus programai, 
gali kiekvienas klausti kal
bėtojų, ką tik jie nori, ypa- 
tiškai. Taip ir tęsėsi tie po
kalbiai gražioje nuotaikoje 
iki pat vėlumos.

Kadangi drg. Mažukna

buvo specialiai kviestas 
čion pakalbėti, tai su juo 
atvyko į mūsų pramogą 
virš pora desėtkų Pittsbur- 
go draugų ir draugių. Ačiū 
jiems visiems už tokį gražų 
įvertinimą ir paramą mūsų 
pramogai. Mes clevelandie- 
čiai, aišku, jaučiamės jiems 
kaip ir skolingi ir kada 
nors turėsime atsilyginti.

Pradėjus rengtis prie 
koncerto, mūsų darbščio- 
sios šeimininkės pasisiūlė 
prieš koncertą ten pat sve
tainėje pagaminti pietus. 
Aišku, rengėjai su tuo suti
ko ir> kaip matėte, bemaž 
visa publika ten ir pietavo. 
Galima įsivaizdinti, koks 
tai milžiniškas darbas gu
lė ant keletos virėjų pečių, 
bet viskas buvo atlikta lai
ku ir su tinkamu patarna
vimu. Šių draugių rūpesčiu 
minimi pietūs įvyko. Juos 
paruošė: E. Gabriūnienė, 
M. Plaušienė, M. Gedmin, R. 
Jurkšaitienė, U. Petrulie
nė ir E. Yakimčik.

Protarpiais joms kiek 
prigelbėjo ir choristės, o 
visą maistą supirkti ir su- 
vežioti joms prigelbėjo J. 
Krasnickas. Meno choras 
labai dėkingas visoms virė
joms, o kartu ir visiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu 
darbu prisidėjo prie koncer
to prirengimo ir laike jo 
pastatymo, už tokį gražų 
visų patarnavimą. Anks
čiau ar vėliau bus reikalas 
kuomi nors atsilyginti

Koncertui praėjus, cho
ristai turėjo jau vieną su
sirinkimą, kuriame nutarė 
vasaros karščiuose turėti 
dainų pamokų pertrauką 
bent iki pradžios rugsėjo 
mėn. Tuomet susirinks ir 
aptars apie tolimesnį choro 
veikimą.

J. žebrys

ne taipgi serga. Ona Ma- 
rozienė irgi seniai serga. 
Gaila visų. Labai geros, 
nuoširdžios draugės. Lin
kiu joms greitai ligą nu
galėti ir pilnai pasveikti.

•

Teko nugirsti, kad niu- 
haveniečiai birželio 19 d. 
rengiasi prie didelio paren
gimo tėvams pagerbti. Pas 
juos tas įgyvendinta per 
keletą metų.

J. Strižauskas

Alenai. — Graikijos re
akcinė valdžia įkalino vi
sam amžiui šešis komunis
tus.

Maskva. — Tarybiniai in
žinieriai pagamino naują lo
komotyvą, kuris du kartus 
galingesnis už dabartinius.

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” vis aštriai kriti
kuoja JAV prezidentą Ei- 

1 senhowerj.

Filmai iš Lietuvos po JAV 
lietuvių kolonijas

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.
BROCKTON, MASS. — Gegužės 30, Lietuvių Tau

tiško Namo žemutinėj salėje, 8 Vine St. Pradžia 7:30 vak.
J. Grybas ir CL Bready 
102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park 17, N. Y.

Pokylis pas Bekampius

Brockton, Mass.
3 aktų operetė “Išeivis,” stato scenon Literatūros 

Draugijos 6-ta kuopa, gegužes (May) 28 d., suvai
dins Worcester i o Aido Choras, vadovaujant Jonui Dir
velių!. 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 šj gražų veikalą, nes negreit kitą tokį matysite.

Rengimo Komitetas

Vasaros sezono atidarymo proga rengiamas sąskry
dis, kuris įvyks sekmadienį, gegužės 29 d., 147 13 St., 
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

aukštesnį mokslą, todėl jų 
sūneliui dar jaunam bū- 

Man nutiko drg. J. Gasiū- ’ nant prisiėjo dirbti sunkius 
no trumpa, bet turininga 
kalba Literatūros Draugi
jos 10-tos kuopos parengi
me gegužės 21-mą. Kalba

E. 11 St., Eddystone, Pa.

juodus darbus. Dirbo jis 
kasyklose, ūkiuose, miškuo
se prie medžių kirtimo, vė
liau medžio apdirbimo įmo-

Camden, N. J. — Nuleido 
į vandenį lėktuvnešį “The 
Kitty Hawk”, 60,000 tonų 
įtalpos, l,06l9 pėdų ilgio. 
Lėktuvnešis bus ginkluotas 
raketomis.

buvo brandi, apibūdinanti 
Lietuvos žmonių gyvenimą. 
Manau, kad mūsų senimui

ėję ir kituose darbuose. 
Gyveno ir dirbo Indiana, 
Illinois, Michigan ir New

Detroitas. — 1960 metais 
jau pagaminta 3,000,000 
naujų automobilių.

Waterbury, Conn.
Gegužės 15 d. įvyko Wa- 

ter būrio Lietuvių Kapinių 
metinis susirinkimas. Jis 
buvo gražus ir skaitlingas 
žmonėmis. Pasirodo, kad 
žmonės pradeda daugiau 
rūpintis kapinių reikalais. 
Reikia pasakyti, kad da
bartiniu laiku kapines ge
rai tvarko, viskas gerai ir 
gražiai tvarkoma. Reikia 
pasidėkoti, kad valdyboje 
yra geri žmonės ir kad at
siranda vis daugiau gerų 
žmonių, kurie mato reikalą 
paaukoti pagal išgalę dėl 
pagražinimo, ir todėl kapi
nės atrodo gerai. Pavyz
džiui, šiame susirinkime bu
bo atsišaukta, kad yra sta
tomas paminklas vienam 
šių kapinių darbininkui, 
Jonui Gabrėnui, kuris buvo 
per keletą metų kapinių 
apdirbėjas ir šiaip daug 
veikęs. Sukelta reikalinga 
suma į keletą minučių. Pa
sirodo, kad su žmonių pa
galba galima padaryti vis
ką.

—o—
Serga trys “Laisvės” 

skaitytojos. Draugė K. Sin
kevičienė jau seniai nesvei- 
kuoja. Vis po daktaro prie
žiūra. Draugė Dvilinskie-

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

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

ŠVENTRAŠČIO TIKROVĖ (Numaskuota Biblija), 156 psl. $1.50 
Nurodo biblijos dievo platinimą karų, nemoralybę, apgaulę, 
apiplėšimą ir t. t.

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

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

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

nm—t i L. r.-.11. s, i .munuu ■ i ^ssgsB£=g5HgąĮĮ

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 kviečiamo visus atsilankyti.
Rengėjai

1.

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 į 
Lietuva, jos žmonės ir gyvenimas; pasakoma ir parodoma žmp- 1 
nių, kurie lankėsi Lietuvoje 1959 m. ir viską matė savo akimis. <' 
jautė savo širdimi ir patyrė savo objektyviu protu. Kiekvienas * 
lietuvis turi šitą knygą įsigyti ir platinti — juo labiau platinti 
tarpe tų, kurie yra suklaidintu atžagareivių spaudos melais. 
95 pusi. Kaina $1.00.
AMERIKOS LIETUVIAI ir ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY
NAS—Amerikos lietuvių laikraščių, knygų, mokyklų, parapijų, 
kalbos ir kultūros labai įdomus aprašymas. 366 psl. Kaina $2.00.

ŠIRDIES RŪMAI — 
449 psl. Kaina $2.00.
fiLIUPTARNIAl — didžioji Amerikos lietuvių gyvenimo knyga. U. 
652 psl. Kaina $2.00. '
ČIKAGOS SEšftLIAI — nuogojo gyvenimo vaizdai. 316 psl.

Visos 5 knygos sykiu tik $5.00 Čia arba ir l Lietuvą.
. Persiuntimo kaštus apmokame. ‘ I •

Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, UL .-i ,
■ ------------ - " ■' ' ' ,,f

G

pirmasis lietuviškas romanas, apie širdį..

rr
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Worcesterio meno žvaigžde 
vėl Brooklyne!

Worcesterio lietuvių me- tada girdėjau 
no žvaigždės iš Aido choro 
ir pats choras nušvietė 
Brooklyno padangę gegu
žės 22 d.,sulošdami S. Šim
kaus muzikalę dramą “Išei
vis”. Brooklyniečiai jau se
niai laukė Worcesterio Ai
do choro ir nemažai kalbė
jo apie jų rengimąsi pasta- 
tikti ir prie “pečio ir prie 
tyti “Išeivis”. Mat, jau iš 
praeities jie žino, jog Wor
cesterio Aido choro meni-

Prisimename Brangias Drauges 1
Jos buvo mūsų organizacijoje. Kiekviena pagal “1 

savo išgalę darbavosi ar parėmė darbą išauginti ir 
išsaugoti pažangias organizacijas ir spaudą. Štai 
jos, išėjusios iš mūsų eilių į amžinąjį poilsį:

- Helen Andriks Kazimiera Petlickienė
Mary Brown Izabela Radžiūnienė
Katrė Deikus Olga Reinhardt
Anna Deps Emilija Simon
Lucy Klimienė Ona Urbaitienė
Ieva Menkeliūnienė Stella Vaitkus
May Merk Ona Venskūnienė
Mary Mikalauskienė Katrina Viltrakytė
Ona Papienė Stefanija Cedronienė
Elzbieta Paškauskienė Adelė Kalakauskienė
Jų gaila, bet ir miela jas prisiminti ir pagerbti.

BROOKLYNO MOTERŲ APŠVIETOS KLUBAS

Svarbus Aido choro 
prašymas

I AIDO CH. EKSKURSIJA 
Į BALTIMORE, MD.

Birželio 12 d. Aido cho- 
į baltimorie- 

gegužinę-pikniką. Jei 
i norinčių turėti 

> g i nesi- j ]įnksma su aidiečiais eks- 
,_________ _____ i tuojau

kaip tavo (U7Sisaįyti vieta buse. šau- 
bi'angus|kit: MI 7.5958 ' C1 Brea. 

, visa pažangioji!
visuomenė mato ir supran-j Busas išvažiuos nuo Li
tą tavo tokių dgų metų; tbuahica Sq., Union Avė., 
veiklą ir pastangas. Povilas J 
džiaugiasi tiek puoselėtos | 
mūsų brangiosios idėjos' 
plitimu po pasaulį. Jis karš
tai ragina nepasiduoti me- 

! tų slėgimui, nenuleisti ran-, 
į kų, tęsti ir stiprinti tą mū-1
su šaunų darbininkišką ju
dėjimą. Mes. esame tikri' 
kad šviesa, tie-sa ir laisvė 
laimės!

Mes Povilo jautrius, gra
žius, prakilnius žodžius pa
lydime l 
plojimu, o pirmininkas įtei- 

l Ida jam nuo rengėjų dova
nėlę.
' Ir tai}) baigėsi šis gražus, 
ilgai atmintinas parengi
mas. Išsiskirstėme pasiten
kinę, jog pagerbėme drau
gą ir veikėją, kuris ant ry
tojaus, gegužės 22 dieną, 
jau buvo 72 metų, bet dar 
gali džiaugtis puikia svei
kata, ir kuris daug, daug 
metelių yra įdėjęs į mūsų 
darbininkišką judė j i m ą, 
daug energijos ir išminties 
paaukojęs didžiajam žmoni
jos idealui.

Beje, būčiau ir pamiršęs 
atžymėti, jog bankete vien
balsiai priimtas nutarimas 
pasiųsti telegramą Kongre
so Senatui ir Atstovų butui. 
Mes užginame ir raginame

Pagerbėme mūšy seną 
darbuotoją

dainuojant i 
rusą tenorą solo ir su K. praėjusį šeštadienį 
Menkeliūnaite. Tada ma- l 
mau: ”O_t, kad mes lietu-1 čio puikiai pavyko. Jį ren-į perpildyta džiaugsmo siela 
viai turėtume tokį tenorą, i gč Lietuvių Literatūros ! Tiek daug gražių linkėjimų ^andasi 
kuris galėtų taip gražiai ir| Draugijos Antroji apskri- ,v ’’1 Tr ■’—’ —‘ 
jausmingai padainuoti ( 
Kastancija, kaip šis rusas.” | buvo pilnutėlė.

Sabaliausko ir \ 
duetą ir viską tą prisimenu. | rodo, kad mūsų Povilas 
Koks čia ių armoningas to- yra mylimas ir populiarus 
nas, kokie jautriai žavėjau- visoje pažangioje visuome- 
ti armoningai susilieję de- nėję. Susirinko jo-draugai

Jau buvo pranešta, kad j Paskutinį žodį tarė gar-j 
tbanke-' bes svečias, pats Povilas, 
tas pagerbimui Povilo Be-s 7 1 . . • I'Jis buvo labai susijaudinęs, ras važiuoja

L čių
išreikšta!

su j tis. Kultūrinio Centro sale džiaugsi, kaipgi nesijaudin- ■ }<ursij^ meldžiam
..... | būvu pilnutėle. Jau seniai si matydamas,
O, va, dabar žiūriu, klausau tokį skaitlingą banketą be- malonūs draugai,
~--—Dirvelienės buvome turėję. Tas tik pa- prieteliai,

visoje pažangioje visuome-

ninkai yra didelių pastangų besis siekianti balsai. Klau- ir prieteliai jį pasveikinti ir 
žmonės, kurie pasiryžę^ at-jsai ir geidi, kad jie pamirš- jam palinkėti dar daugelio 
likti savo užbrėžtą
aukštame laipsny. Jie tą at- gabaii-m^as tUrgj0 taip. produktyvaus darbo, 
sieke... i „ z.Kjz.iz, žu. kad i banketą bi

tikslą tu sustoti dainuoti.

sieke"’ ! gi didelę kalbamąją
Apibūdinant, galima sa- kaip ir dainavimo. Kas su 

kyti, jog šis veikalas gali juo gera, tai kad jis deda 
tikti ir “prie pečio ir prie Ubai daug svarbos dikcijai 
svečio”. Mat, jame kalba
ma apie Lietuvos laisvę, ta-. me iki Z. Tas klausytojui 
čiau nesako, apie kokią į suteikia poilsį, nes nereikia 
laisvę. Taigi, jeigu nori, ga
li atvaidinti uz buržuazinę 
laisvę, kurioje sykiu gyve
na išnaudotojai darbininkų 
ir išnaudojamieji darbinin
kai. Bet jeigu nori, tai la
bai lengvai jis duosis pa
versti ir į kovą už darbinin
ku tvarka ir laisve. Man at
rodo, jog tą Worcesterio 
lietuviai menininkai ir tu
rėjo minty, lošdami, nors 
aiškiai to nerodė. Ypatin
gai tas matėsi paskutinia
me akte per partizanų ko
vą girioje. Vienok čia tą 
galima suprasti ir atvirkš
čiai.

Skaitytojas tiesą turi 
minty. “Išeivis” yra suriš
tas su lietuviais išeiviais 
Amerikoje. Kur gi kitur jų 
išeivija bus tokia reikšmin
ga, apie kurią dabar taip 
gausiai raome, daiūuoiame [ pasįrcJc]| ^viena 
gausiai rašome, dainuojame j ~~ 
išeivis sulošė svarbų vaid- • gesinti 
menį lietuvių tautos istori-! amerikono rolėj. Tiesa, _ jo 
joje. Per amžius, lietuviai > ro^ komiška —- pagyrūno 
istorikai apie tokį lietuvį. amerikono, grįžusio Lietu- 
išeivį rašys. Kitaip ir būti vcn> bet jaunuolio Janu- 
negalima. Čia jau iš tikrųjų ■ nudavimas seniu ir mai- 
turi sakyti B, jeigu sakai syta ; _ _
A. Nes išeivija tiek begalo kalba prajuokino visus iki 
daug prisidėjo prie nukrei- ] 
pimo Lietuvos gyvenimo į j nelošė, ale atgyveno 
tas kryptis, link kur ji ei
na.

Pirmame akte vaizduoja
mas išleidimas gerai prasi
lavinusio Jono į Ameriką. 
Tokį aktą beveik kiekvie
nas išeivis esame atvaidinę.

metų geros sveikatos ir 
. Gra- 

i’olę žu, kad į banketą buvo at
vykę svečių iš New Jer-

I 1 . • • • V v

atgal 12 vai. naktį.
Aido Choras

Kanadiečio Telesforo 
Valiaus paroda

Gegužės 22 dieną Great 
Necke esančioj prancūziško 
tipo dailės galerijoj, kuri 
specializuojasi lietu v i š k a

sey valstijos, iš už anos pu
sės Hudsono. Povilą pasvei
kinti buvo atvykę mūsų il
gamečiai “Laisvės” bendra
darbiai Ignas Klevinskas ir 
poetas A. Dagilis iš Scran- 
tono. Gražus būrelis svečių 
pribuvo iš Great Necko— 
tos mažos, bet 
lenijos, kurioje 
mūsų Povilas 
darbuojasi.

Pirmutinė ir 
padėka priklauso mūsų gas- 
padinėms — Marytei Kal- 
vaitienei ir Anelei Kano- 
pienei. Tai buvo darbo ir 
kiapato tokiai grupei žmo
nių paruošti valgių! Joms, 
žinoma, daug padėjo Juo- 
as Vinikaitis, Petras Viš- 
niauskas ir dar vienas ki
tas. Prie stalų patarnavo 
visa eilė draugių.

Taip pat didelė 
tegu eina solistei 
___________ ir 
Kvartetui, k u r į 
Nastė Buknienė, Ona Čepu- ~ __  _______
lienė, Koste Rušinskienė ii ! visus senatorius ir kongres- pjg jį matė pirmu kartu 
Nelė Ventienė. Joms akom-! manus balsuoti už Forando sakesi 
panavo ir Vadovavo Aido , Bilių Atstovų ' bute ir už stebinti 
choro mokytoja Mildred McNamara \ 
Stensler. Puikiai jos padai- Tje biliai yra panašūs. Jie 
navo, gražiai jos mus pa-! siūlo įvesti senatvės sulau- 
linksmino. Pabaigoje porą kusiems žmonėms sveikatos 
populiarių dainų užtraukė apdraudą.
visa publika. Tai buvo ga- visiems darbo žmonėms pa-

isterijos. Geriau sakant, jis Malonu buvo

žodžių ir sakinių atmini-

jam ausis ištempus klausy
ti. Jam toks vaidyla patin
ka... Gal iš tos priežasties 
tenka nukentėti jo veiklai, 
nudavimui. Tame kiek trū
kumo. Bet tai krislas.

Dirvelienei teko daugiau 
dainuoti negu vaidinti. Tai 
it gerai. Nežinau, kaip ki
tiems, bet aš norėjau, kad 
ji dainuotų ir dainuotų. 
Mat, ta moteriškė tiki am
žinam progresui. Girdėjau 
ja dainuojant pora metų at
gal. Tada ji gražiai ir jaut
riai dainavo, bet dabar, ro
dosi, dar gražiau dainavo. 
Jos tas aukštas soprano, ta 
pajėga iškelti balsą į pa
danges ir nuleisti iki tylu-

veiklios ko- 
jau seniai 

gyvena ir

didžiausia

mo. tave sužavi ir tu noii, į Brazauskienei i 
kad ii dainuotų be galo.

Šiame pirmajame akte
savotiška

| žvaigždė, kurią ne tau už-
— tai R. Janulis

jo angliška-lietuviška

savo

padėka
Elenai

Moterų
sudaro

lingas, skardus “choras”. 
______ > klausytis, 
smagu buvo kiekvienam ir 
savo balsą pridėti.

Buvo iškviesta visa eilė
rolę.

Viskas atsitiko prieš pat
Jono išleistuves Amerikon, draugių ir draugų Povilą 
Mat, ko gi geriau pasiklau- pasveikinti, 
si apie Ameriką, jeigu ne veikėją, žodi
buvusio Amerikoj ameriko- Pirmiasia p‘ ka bėm Povilo 
no. Tai čia Janulis ir turėjo brolis Ignas Been iš Union,

apie jį, kaipo 
ištarti.

Todėl jis mums labai pažįs- Progą parodyti savo gabu- N. J. Paskui sekė: K. Pet- 
ir rikienė, A. Dagilis, I. Kle- 

Todėl jį. kvailysčių, nebūtų dalykų vinskas, Dr. Petriką, Klas- 
i 1 • I _ L,________ 1 _ * ’ J 1 - JI Y * ______ 1 *

tarnas,' kurie jį dabar mato- i mus nudavime seniu 
me ant estrados. ' _ „t
Irbai ir jaučiame, daugelis i atpasakojime amerikietiš- 
net išvarvindami ašariukę.ku-lietuvišku žargonu. Pa-

Motina sėdi prie stalo ■ vyzdžiui, rodosi, .. čia tik 
ant kėdės ir dėsto, tvarko, menkniekis, kai jis ^pasakė 
su save kalbėdama, kad, va, 
Joneliui tai to ar kito rei
kės; jo juk niekas svetimoj Įn^ių aukštų namų, 
ii nepažįstamoj šaly nelau
kia. Jam, juk, ' 
ten trūkti, o motinos ten 
nebus, kas apie jį pasirū
pintų. Ot, jam gali prisiei
ti nesvietiškai vargti ir 
kentėti. Ji verkia, truksi.

Motinos, rolę atvaidino I 
Janulienė. Nors jauna, 
ji stebėtinai sugabiai atlošė 
senos motinos rolę. Rodosi, 
ji tokia liesa,, aukšta senu
kė, gyvenimo nukamuota, 
beteisė, būrio vaikų augin
toja. Jos ta skarelė, namų 
darbo jupkelė, ir tas kval- 
duotas andarokas, kabantis, 
kaip ant lazdelės, teikia jos 
judesiui tikros gailestingos 
motinos nudavimą. Apart 
mokėti taip gerai lošti, Ja- 
nulienė turi tokį aukštą 
muzikališką ir malonų bal
są. Sužavėjo visus dainuo
dama.

„Išeivio” sūnų lošė J. Sa
baliauskas, o jo sužieduoti
nės — O. Dirvelienė. Čia 
man prisiminė seni laikai, 
apie 1920. Laisvės koncerte

žargoniškai ir mandrapyp- 
kiškai, būk Amerikoje esą 

, kad 
jeigu pro langą spiau- 

visko gali sh tai žemė pasieks tik už 
trečios dienos. Žmonėms to 
ir užteko — juokėsi susi
riesdami, pataikė... Čia jis 
privedė veikalą kaip ir prie 
kokio klimakso, kaip 
kokios pabaigos, kuria

prie 
visi

pasitenkino.
Tokiame atsitikime 

mus Broadway teatriniai 
kritikai sako, kad “The 
first act stole the show”, 
arba “The first act walked 
away with the show”. Tai
gi čia ir atrodė, kad pirma
sis aktas nusinešė visą vei
kalą, nes sekančiuose ak
tuose nebesusidarė ganėti
no įspūdžio geresniam kli- 
maksui

pas

A. Gilman
(Bus daugiau)

Haga. — šiaurės iūroje 
susidūrė švedų laivas “Man- 
gabarra” ir anglų “British 
Workmen”, švedų laivas 
vos laikosi virš vandens. 
Nuo jo žmonės paimti.

Radušis, Panelis, 
Stasiukaitis, Miza-

tauskas, 
SiUrba.
pienė, M. Stensler, P. Bubnys.

Filmai iš Lietuvos
Brooklyno ir apylinkės 

lietuviai turim dar vieną 
progą matyti filmus iš Lie
tuvos. Filmų bus ir naujų ir 
pakartosim senesnių. Rody
sim šiuos filmus: “Tėvynė”,

, “Lietu-
“Viena- 
“Žydėk,

“Tarybų Lietuva” 
viškos vestuvės”, 
me kolūkyje” ir 
jaunyste!”

Taipgi turim daugiau fil
mų: “Neringa”, 
žiotyse”

į liūs Janonis”. Viršuj minė
tus filmus mes turėjom pro
gą parodyti bent 25 skirtin
gose kolonijose. Ir visur 
gražiai buvom sutikti. Taip
gi Grybas ir Briedis įgavo 
daug patyrimo ir dabar ro
dant ir tuos pačius filmus 
atrodo daug geriau.

Rodymas įvyks birželio 4 
d., 7 vai. vakare, Kultūri
niam Centre, 102-02 Liber
ty Avė., kampas 102nd St., 
Ozone Park, N. Y.

Kviečia jus visus LLD 
185 kp.

“Nemuno
, “Yra šalis”, “Ju-

J. Grybas

griausmingu rankų I* buvo atidaryta kana- 
Įdiecio grafiko Telesforo 
| Valiaus paroda. Išstatyta 
18 darbų — spalvotų tipo- 
grafijų ir piešinių. Šalia 
dviejų serijų vardu “Tink
lai” ir “Scena” randamos 
dar šios temos: “Notre 
Daine,” paryžietiška kom
panija, “Autoportretas,” 
“Pabėgėliai,” “Gaidys,” 
“Baltijos jūros motyvas.” 
Be to, “Golgota” ir “Bo
densee.”

Parodos atidaryman at
silankė reikšmingas būrys 
Niujorke gyvenančių lietu
viškos dailės profesionalų 
ir mėgėjų, taip pat nemaža 
vietinių. Saviems ir sve
timtaučiams pastarieji Va
liaus darbai padarė stiprų 
įspūdį. Tie, kurie pažino 
Valių anksčiau, ir tie, ku-

Sestas visu tautų* 
metinis piknikas «

Birželio 26 d. Amerikinis 
i Komitetas ruošia šeštą me- 

Over two hundred eiti- | tini pikniką Midvale kem- 
zens of Lithuanian decent i pėje, New Jersey, 
at the banquet last Satur- | 
day endorsed McNamara 
bill for old age health in
surance and urge you to 
vote for it.

Chairman A. Bimbo
Representative 
Emanuel Celler 
Washington, D. C.

Over two hundred citi
zens of Lithuanian descent 
at banquet last Saturday 
endorsed Forand bill for 
old age, health insurance 
and strongly urge you to 
support it.

sisakyti.

sakėsi buvę maloniai nu- 
i- Jei vieni pasige-

Ėilių ^Senate. ų() dramatiškojo dar Lietu-

Už juos reikia

Koresp.

operacijos, sugrįžauPo
namo. Jėgos pamažu grįž
ta. Džiaugiuosi šia laime. 
Jaudinančiai džiugina ir 
tai, kad labai daug mielų 
žmonių pareškė man drau
gišką užuojautą. Stoka vie
tos neleidžia laikraštyje 
įvardinti visus. Skaitytojus 
prašau atleisti, kad pasivė
linu sau įvardinti bent ke
lis.

Nuoširdžiai dėkoju ųž 
lankymą ir gėles ar kito
kias dovanas Purvėnams, 
Aleksienei, Danilevičiams, 
Rušinskienei, Bakučionie- 
nei; Kasmočienei už lan
kymą; Malinauskams ir jų 
sūnui už lankymą telefonu 
ir atvirutėmis; A. Matuliui 
už labai gražų laišką; 
visiems už

Speciali padėka 
dukterims 
iš Lebanon, Pa 
kymą ir sesers sūnui 
žmona iš Pottsville, Pa., už 
dovanas ir atvirutes.

Taip pat šiltai ir džiaugs
mingai nuteikia prisimini
mas apie dukteris, žentus, 
anūkus ir vyrą Frank, ku
rie prie manęs budėjo, slau
gė, saugodami mano gyvy
bę ir gelbėdami atgauti jė
gas.

Visiems draugams ir gi
minėms už jų draugiškumą 
liekuosi visuomet dėkinga.

Miary KrUngliene, 
Woodhaven, N. Y.

atvirutes.
ir

sesers
Diškevičiūtėms 

., už atlan- 
su

tai

Lietuviu balsas 
į senatvės reikalais
Senator Jacob K. Javits 
Washington, D. C.

Užtikrina, kad visi bus 
i patenkinti vieta, maistu, 
maudynėmis, žaid i m a i s, 
programa. Maistą gamins'' 

, daugelio tautų: armėnų 
, šiškebab, vengrų gulašą, 
1 lenkų kilbasas su kopūstais 
ir kitų tautų valgius.

Komitetas prašo kiekvie
ną palaikyti 26-tos sekma
dienį piknikui.

Kelionė iš New Yorko į 
pikniką ir atgal (round 

I trip) $1.50. Įėjimas suaugu- 
1 siems $1, vaikams nemoka-

Chairman A. Bimba I1713*' Rep.

Po miestą pasidairius
Netoli nuo New Yorko, 

i New Jėršey valstijoje, rųi- 
I krito privatus lėktuvas, nu
versdamas namo kaminą. 
Lėktuve žuvo keturi žmo
nės, jų tarpe John Gillis.

Sako, kad šiemet* > 
daug yra vėžių. Jų gaudy
tojai pasitiki, kad Long 
Islando srityje bus sugau
ta apie 3,000,000 svarų.

voj pažinto juoda balta Va
liaus, jo medžio braižinių, 
ir “naujojo” Valiaus spal
vuotosios tipografijos bei 
piešiniai “neįtikino,”
kiti lietuviškosios dailės ži
novai sveikino Valiaus gebė
jimą žengti su pasaulinio 
meno pulso ritmu.

Būdinga buvo svetimtau
čio meno kritiko pastaba, 
kad jis randąs stebėtiną 
“giminingumą” tarp pas
kutiniųjų Adomo Galdiko tai, kad butų sušaukta 
abstraktų, Vytauto Jonyno papja viršūnių konferenci- 
abstraktinių akvarelių ir | Ja įr einama Pl'ie nusigink

lavimo.

Rusų pažangaus dien
raščio “Russky Golos” fi
nansinis vajus eina gerai. 
Jie siekia sukelti $35,000. 
Jau sukėlė virš $28,000.

Žydai rabinai pasisakė

PRANEŠIMAS
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.

Telesforo Valiaus spalvuo
tosios tipografijos. Susi
rinkusieji sprendė, kad ši
tam formavimuisi, matyt, 
lemia panašūs šių meninin
kų p e r g y v enimai, įspū
džiai naujam kontinente, 
gal Tėvynės nostalgija. 
Naujam išraiškos būde la
biausiai subrendusiais dar
bais parodoj žinovai laikė 
“Scena X” ir šilko “Scena 
II.”

Jei šie darbai susilauks 
menu tik paviršutiniškai 
besidominčios visuome n ė s 
gal ignoracijos, išprusę me
no mėgėjai sakosi jau su 
žingeidumu laukia sekan
čios Valiaus parodos.

Lietuvių dailininkų paro
dos atidaryme matėsi niu
jorkiečiai: Galdikas, Jony
nas, Lapė, Elskus, Bela- 
petravičius, Augus tinas, 
Viesulas, Paškevičiai, Ka- 
šubos, Žoromskis ir kit.

A. Zienius

Genoa, Italija. — Italijos 
valdininkai užgrobė Argen
tinos laivą “Rio primero”. 
Italai sako, kad Peronas, 
kada jis viešpatavo Argen
tinoje, pasisavino $16,800,- 
000 italų biznierių turto.
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Angliškame dienraštyje 
“The New York Times” 
tilpo atsišaukimas Steven- 
son-for-President komiteto. 
Atsišaukimas užėmė visą 
puslapį. Komitetas pasisa
kė už Stevensono kandida
tūrą į- prezidentus.

Apie 5,000 moterų ir vai
kų maršavo Manha 11 a n o 
centre su obalsiais: “Ban 
the atom bomb!.. Fallout 
Kills... Sign Nuclear Pact.” 
Jie numaršavo į Madison 
Square Gardeną, kur buvo 
laikomas masinis susirinki
mas. Ten kalbėjo buvęs 
repu blikonų kandidatas į 
prezidentus Alf Landon, 
Mrs. Roosevelt, socialistų 
vadas Norman Thomas ir 
kiti. Žmonių buvo 
17,000.

BROCKTON, MASS.
Mūsų Parengimai

3-jų aktų operetė IŠEIVIS, jvyks 
gegužės 28 d., suvaidins Worces- 
terio Aido Choras, vad. J. Dirve- 
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., 1 vai. die
ną. Bus muzika, namie gamintų 
valgių, jvairių gėrimų. Kviečia vi
sus Montello Vyrų Dailės Choras.

LLD 7 Apskrities piknikas jvyks 
birželio 19 d., Maple Parke, Law- 

.rence, Mass. Montello Dailės Gru
pė, vad. Al Potsus, rengia busą ir 
jie pildys dainų programą. Np- 
rintiems dalyvauti piknike y?a vie
tos su Grupe važiuoti. Kaina $2. 
Užsirašykite pas Dailės Grupės na
rius. Geo. Shimaitis. (40:44

FOR RENT
BROOKLYN. Gražūs 3 kam

barių (nefornišiuoti) apartmentai, 
dabar galima gauti. Visi moder
niški įtaisymai. Renda $60. Ma
tykite Supt. 560 Saratoga Ave., 
arti Pitkin Ave., Brooklyn.

(43-45)

apie

Paieškojimas
Petronėle 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 
ji žinote, arba pats brolis lai 
atsiliepia, už ką būsiu dėkinga. 
Petronėlė Lepečka, 7^ Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y. (42-47)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*t>G**ZMy*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St.




