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KRISLAI
— Rašo J Gašlūnas — 

Melas be galo.

ir kiti 
be 

a p i e

Persenas, perjaunas. 
Gerai pasipelnė. 
Girtuoklystės auka.

“Naujienos,” kaip 
“vaduotojų” laikraščiai,
‘belo negali nei eilutės 
Lietuvą parašyti. Skaitau, 
,/ntai, apžvalginį straipsnį,
kuriame redaktorius tvirtina, 
kad amerikiečius liet u v i u s 
ekskursantus Lietuvoje slap
ti žvalgybininkai lydėjo, o kai 
jiems buvo leista gimines lan
kyti, tai “juos vežė automo
biliais slapti policininkai, pa
sirengę šoferiais arba nuola
tos einantieji šoferių parei
gas (kad geriau galėtų šni
pinėti pakeleivius).”

Praėjusią vasarą Lietuvoje 
išbuvome 25 dienas. 40 eks
kursantų keliavo, kur norėjo, 
vaikščiojo po miestus pavie
niai, lankė namuose šeimas, 
su jomis kalbėjosi kiek tik 
norėjo ir niekas jų nesekiojo. 
O kai pas gimines vyko, tai 
šoferiai automobiliais juos 
ten nuvežė ir paliko, ir tik 
ketvirtoje dienoje grįžo juos 
atgal į Kauną parvežti. Eks
kursantai su giminėmis ir kai
mynais išbuvo po keturias die
nas ir nė vieno pašalinio žmo
gaus tuo metu pas juos nebu- 
/n’v apart giminių pakviestų 
svečių.
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Ką mano francūzai apie 
Jungi. Valstijų politiką?

Paryžius. — “Viršūnių 
konferencijos pakrikimas 
daugelį francūzų pritren
kė”, rašo korespondentas 
James Reston. Dauguma 
nusiminę ir prisibijo naujo 
karo. Net ir ta spauda, ku- 

j ri remia NATO, ir tai rašo, 
! kad jeigu kiltų karas, tai 
Tarybų Sąjungos armija 
pereitų Vakarinę Europą 
iki Šiaurės jūros ir Pirinie- 
jų kalnų.

Francūzijos valdž i o j e 
jaučia m a s nepasitenkini
mas, kad nėra tarp Vakarų 
vadų atvirumo. Tiek daug 
buvo prikalbėta, konferen
cijų atlaikyta laukiant vir
šūnių konferencijos, o JAV 
vyriausybė nuslėpė nuo 
Francūzijos ir Anglijos 
apie pasiuntimą “U-2” lėk
tuvo virš TSRS teritorijos. 
Jaučiamas ir nepasitenkini
mas dėl Eisenhowerio vy
riausybės prieštaraujančių 
pareiškimų.

kurį laiką gyveno Paryžiu
je, tai jis turėjo ir pritari
mo. Bet po pakrikimo vir
šūnių konferencijos 
žiečiai vis. garsiau
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Turką karininkai ’ Atviras laiškas pre zi d e n t u i _ M ■ S M I 1 V V • •nuvertė valdžią
Ankara. — Turkijos ka-į gų sumas išleisdavo 

rininkai nuvertė diktatorių-! ginklavimui, palaikė 
ką Mendereso valdžią ir ga-; 500,000 vyrų armiją, 

pary- ha pasiėmė į savo rankas, i policijos dar 1 
kalba j;e paskelbė

Į Eisenhoweriui, Chruščiovui
apsi-1 New Yorkas. — Ameri-mž tai: (1) Kad didžiųjų 
apie; can Association for the valstybių viršūnės periodiš- 

gretal United Nations parašė at- kia laikytų pasitarimus
buvo suorga-i virą laišką JAV prezidentui Jungtinių Tautų organiza- 

v ... o------- ------ kad laikysis i nizavus “valstybės apsau-! Eisenhoweriui ir T S R S cijos rėmuose. (2) Nedary-
apie demokratų^ vadą Ste- Vakarų politikos ir praves ' gą”, ką tai panašaus į bu- į p r e m j e r u i 

t. i . . parlamento narių i vusius. Hitlerio rudmarški- j Laiškas tilpo
i York Times” laidoje iš ge
gužės 26 dienos.

Jie savo laiške Eisenho
weriui siūlo, kad jis panau
dotų Jungtines Tautas tam, 
idant pasaulis, išeitų iš tos 
krizės, į kurią jį įstūmė ne
pavykusi viršūnių konfe
rencija.

Jie dėkoja p r e m j e r u i 
Chruščiovui už tai, kad jis 
po nepavykusios viršūnių į0> 
konferencijos pasiūlė ginei- yra Vakarų kontrolėje ir 
jamus klausimus perkelti į nesiskaito su pamatinėmis 

teisėmis socialistinių vals-
Užtenka priminti

vensoną, negu Eisenhowarį. naujus parlamento narių i vusius.
: rinkimus. nius.

Kaip jau žinia, Mendere- i Turkija yra į pietus nuo 
so režimas pasilaikė tik; Juodosios jūros. Ji rube- 
ginklų jėga. Prieš žiaurią1 žiuojasi su Tarybų Sąjun- 

j priespaudą ir persekioji- 
■mus kovojo darbininkai,' 
; žemdirbiai, žvejai ir stu-!

Kas dėl Niksono ir Ken 
nedy kandidatūros į JAV' 
prezidentus, tai paprasti i 
paryžiečiai į juos žiūri tik,! 
kaip į gerus amerikiečius, i 
kurie turistais atvykę į Pa- ■ 
ryžių galėtų tinkamai pasi-' 
linksminti. Nei Niksonas,1 
nei Kennedy neturi francū-l

o Europoje su

Turkija užima 296,500 
nei Kennedy neturi irancu-i Mendereso valdžia aklai ketvirtainiškų mylių plotą 
zų pritarimo. . , tarnavo Vakarų agresorių ir turi apie 28,000,000 gy-

Kaip nekalbėsi, bet spau-1 p0|įtikai, milžiniškas pini-1 ventoju.
doje ir tarpe diplomatų jau-'___________________________ ' _________________
čiamas didelis nepasitenki-i ‘ 
nimas JAV, o ;
prezidento, klaida 
šūnių konferencijos.

Daugelis paryžiečių ma
no, kad rudeniop socialisti
nės šalys padarys atskirą 
taiką su Vokiečių Demokra
tine Respublika, jeigu Va- 

Kaip žinia, Antrojo ka- karai vis atidėlios taikos 
ro laiku Eisenhoweris kai reikalą su Vokietijomis.

////T Japoiių demonstracijos pries
valdžios karo politiką

l Virš 50,000,000 
king protestavo

Pekinas. Virš 50,000,600

Ekskursantų tarpe buvo vie-1 
nas kitas skirtingų ' politinių Į 
įsitikinimų ir jie Lietuvoje po
kalbiuose 1 
kinimu Bet ir jie nuuija, T , ... . _
kad jie laisvai galėjo eiti. kllr i Jungtinių Valstijų siuntine- 
norėjo, pas gimines taipgi pmą snipavimui lėktuvų ir 
jiems buvo pilna laisvė. paneigimą tarptautinių tei-

Dabar Vilnių ir Kauną lan-! šių.
ko kitataučiai ekskursantai. I . . . v. . ...
Jie taipgi rašo, kad laisvai ga- Kartu kiniečiai reikalavo, 
ii vaikščioti, kur tik nori, nie-: kad Jungtines Valstijos pa
kas jJ netrukdo. : sitraųktų iš Formozos salos

P, Grigaitis ir kiti “vaduo-iir karinių bazių, kurių pri- 
kūt daug pasimokė j sisteigė ant Kinijos ir Ja

ponijos salų Kinijos pašo
nėje.

neslėpė savo įsiti- kiniečių protestavo prieš 
et ir jie liudija, T„ '• f

Kels J. Valstijų 
skolų lubas

Washingtonas. — Dabar-,

i-š Hitlerio, kuris tvirtindavo. I 
juo didesnis melas, tuo dau-i 
giau žmonių apgauna.

Nepatinka jiems
Singapūro tvarka

Singapūras. •— Užsienyje

Vieno kolūkio kiaulių šė
rėjas Kazys Toleikis praėju
siais metais uždirbo 45 tūks
tančius rublių. Na, ir jis nu
sipirko naujutėlį automobilį.

Lietuvoje esant teko maty- j
ti ne vieną kolūkietį automo-i turčių spauda jau veda 
biliu važinėjant. O tai reiš- kampaniją prieš Singapūro 

.į<ia, kad automobilius gali įsi- kairiųjų vyriausybę. Singa- 
Jyti ne tik aukštesni valdi- n,-,vnc,’;„n Moloke mwion
įlinkai, bet ir daugelis kolū
kiečių, Tik tūli jų nusiskun
džia, kad tenka palaukti kelis 
mėnesius, kaip mes karo metu 
Č5a Amerikoje laukdavome, 
iki užsakymą išpildo.

Bet praeis keli metai, ir 
Lietuvoje bus lengviau auto
mobilius įsigyti.

Neew Yorko valstijos dar
bo d e p a r tamentas skelbia, 
kad maždaug pusę bedarbių 
sudaro tarp 45 ir 64 metų 
amžiaus darbininkai.

45 metų sulaukęs darbinin
kas skaitosi persenas darbui, 
perjaunas pensijai. O tokių 
gal yra arti dviejų milijonų. 
Vienas F o r d o automobilių 
darbininkas, pasiekęs 55 me
tus amžiaus, nusiskundė, kad 
jam per pastaruosius ketve
rius metus teteko dirbti tik 12 
dienų.

Neveltui Fordo darbininkai 
kovoja už 30 vai. savaitę ir 
už senesnio amžiaus darbi
ninkų teisę į darbą.

(r• Tyrinėjant Senate nesvie
tišką vaistų brangumą paaiš
kėjo, kad maisto ir vaistų 
ministracijos viršininkas

(Tąsa 6-tam pusi.)

pūras yra Mala jaus pusiau- 
salio gale, prie didelių van
dens kelių. Nuo 1958 metų 
nuėstas turi savivaldybą. 
Jis užima 217 ketv. mylių 

. plotą fr turi apie 2,000,000 
gyventojų.

Pereitais rinkimais laimė
jo kairieji. Kairiųjų vald
žia daro viską, kad sumaži
nus nedarbą, vagysčių ir 
kriminalysčių prasika 11 i- 
mus. Ji organizuoja net 
vaikus pagalbai įvedimo ge
resnės tvarkos.

Federalės

ad- 
Dr

ATSISAKĖ DUOTI 
NEGRAMS DARBĄ

Washingtonas. — Penki 
negrai elektros specialistai 
prašė darbo federalės val
džios darbuose,
valdžios darbų viršininkas 
sako, kad “jie nepakanka
mai patyrę” ir nedavė dar
bo. George Meany, AFL- 
CIO prezidentas sako, kad 
jis suras daugiau patyru
sius negrus ir reikalaus 
juos priimti.

Chruščiovui. Į ti jokių atominių ginklų 
‘The New; bandymų, kol bus atsiekta 

jų reikale susitarimas ir 
užtikrinta inspekcija. (3) 
Panaujinti nusiginklavimo 
derybas, ir (4) Išplėsti pa
galbos ir paramos progra
mą atsilikusioms šalims.

Laiško autoriai siūlo, kad 
visi priimtų Jungtinių Tau
tų vadovybę ir nutarimus. 
Kai kurie korespondentai 
pastebi blogumą su laiško 
autoriais tą, kad jie “nema- 

,” jog Jungtinės Tautos

Jungtines Tautas. Laiško 
autoriai mano, kad Jungti- tybių.

• on non j • nės Tautos neturėtų būti vien tai, kad Jungtinėse 
Apie d0,00() studentų pi-i vartojamos propa g an d o s Tautose vis dar Kiniją “at- 

zemdiibių,; kietavo Kishi lūmus.^ Uni- tikslams, bet tautų susitari-, scovauja” čiang Kai-šeko 
mui dėl visų sugyvenimo j gauja, o neįsileidžia Kini- 

_ # I jos Liaudies Respublikos at-»
Laiško autoriai pasisako I stovu, v

Tokio. — Milijonai japo
nų darbininkų, : 
žvejų ir studentų masiniai | ted Press praneša, kad “Ki- ■ 
demonstravo ir protestavo Į shi blivo tikras belaisvis”, j (koegzistencijos), 
prieš Japonijos ir Jungti-! Prie Jungtinių Valstijų am- ■ 
nių Valstiją karinę sutartį l basados demonstravo 20,000 Į 
ir prezidento Eisenhowerio1 japonų, o prie Pietinės 
atsilankymai. Į Korėjos apie 15,0001

Vien sostinėje demons
travo apie 200,000 žmonių, įvyko ir 

įšaukdami: “Šalin Kishi vai- miestuose.

Hąrrimanas sako
,^asiT„s Tada to ten nebuvovisuose kituose

Tokio mieste

Kuba ir J. Valstiją 
karo laivyno bazė

tiniu laiku Jungtinių Vals- džia!.. Ike, nevažiuok pas prieš demonstrantus buvo 
tijų federalinės skolos šie- mus! 
kia 288 bilijonų dolerių.
Nauji reikalavimai daugiau! 
ginkluotis spiria pakelti 
skolų lubas nuo 285 bilijo
nų iki 293 bilijonų dolerių.

Pakėlimas skolų lubų 
reikš dolerių nupiginimą ir 
apsunkinimą žmonių gyve
nimo. Jau dabar vien tik 
federalinių skolų yra po 
$1,600 ant kiekvieno gyven
tojo. Prie to dar turime 
valstijų, pavietų ir miestų 
valdžių skolas. Daugiau 
skolų, tai didesni ir visoki 
taksai..

” Demonstrantai neše apie 10,000 policininkų, bet 
raudonąsias vėliavas. Jie I jie nedrįso demonstrantų

'reikalavo, kad būtu atmes-i kliudyti. Sakoma kad prieš 
t •• tav ,,4- pora dienu, kada policija ta Japomjos-JAV sutartis,! - - .J

Kishi valdžia
puolė studentus, tai moks- 

Pasl"; leiviai akmenimis ir paga-
trauktų, kad paleistų par- i liais sužeidė virš 300 polici- 
lamenta ir paskelbtų nau- ninku, o ju nukentėjo tik• • ’ • . 1 apie 200. ’j ii s rinkimus.

Vėliausios žinios

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
boje Cabot Lodge rodė ša
lies emblemą iš JAV amba
sados Maskvoje, kurioje ra
do mažytį mikrofoną, ir 
tvirtino, 'būk “TSRS užsiė
mė šnipavimu”. Bet jis i 
pats pripažino, kad tą emb
lemą “atnešė kokie tai ne
žinomi rusai 1945 m.”

1945 m. Maskvoje

Washingtonas. — Kubos 
vyriausybė painfor m a v o 
JAV ambasadorių Bonsalį, 
kad ji imsis apsisaugojimo 
priemonių nuo JAV 'karo 
laivyno bazės, kuri yra Ku
boje.

JAV turi bazę Guantana
mo prieplaukoje. Ten dirba 
apie 3,000 kubiečių. Kuba 
įves specialius pasportus

JAV tiems, kurie ten eina dirbti, 
ambasadoriumi buvo Har- kad apsisaugojus nuo nfe- 
rimanas. Jis sako, kad tada draugų, kurie į Kubą, sako? 

ne- ma, įeina per tą bazę. Taip-. 
' gi ji iškeis tų darbininkų 

sakė dolerius į Kubos pini- 
argu- £us-

Reikalauja pinigų 
naujiem bombininkams

Washingtonas. — Gene
rolas. Thomas White, kari
nio orlaivyno viršininkas, 
reikalauja daugiau 
statybai didelių ir 
“B-70” lėktuvų.

Jis pasakoja, būk “U-2 
lėktuvai per ketverius me
tus šnipavo virš TSRS 
skraidydami 70,000 pėdų 
aukštyje. Jis sako, kad 
“B-70” bombininkai galėtų 
taip pat aukštai skraidyti ir 
pulti TSRS centrus.

pinigų 
greitų

n

BALSAI Už NAUJĄ 
VADŲ KONFERENCIJĄ

. Newark, N. J. — Senato
rius John Kennedy, kuris 
darbuojasi, kad būti kandi
datu į JAV prezidentus, 
pasisakė už tai, kad greito
je ateityje būtų sušaukta 
nauja viršūnių konferenci
ja.

Už naują viršūnių konfe
renciją vis daugiau girdisi 
balsų mūsų šalyje ir kitose 
šalyse.

Maskva. — Chruščiovas Į Pekinas. — Kinijos radi- 
raportavo apie viršūnių 
konferenciją. Jis sakė, kad 
ją pakrikdė Jungtinių Vals- 
tijų agresoriai. Nurodė, 
kad karo pavojus padidė- 

Jungtinių Tautų
Angli- 

nedrįso

jo, nes 
Saugumo Taryboje 
ja ir Francūzija 
agresorių pasmerkti.

Gynybos maršalas Mali- 
novskis sakė, kad jeigu pa
sikartos iš JAV karinių ba
zių lėktuvų skridimai į 
TSRS teritoriją, tai Tary
bų Sąjungos gynybos jėgos 
atsakys raketomis į tas ba
zes.

Seulas. — Buvęs Pietinės 
Korėjos prezidentas (dikta
torius) Syngman Rhee pa
bėgo j Havajų salas. Jis iš 
ten atvyks gyventi į Jung- 
tnes Valstijas.

Manila. — Jūrų bangos 
išsiveržė į sausumą. Nelai
mėje žuvo .110 žmonių, virš 
150 yra dingusių, 
20,000 benamių.

liko

Maskva. — Amerikietis 
mokslininkas Robert Bei- 
cher, iš Pasadena, Calif., 
Technologijos instituto, at
vyko į tarybinę Armėniją.

jas sako, kad Jungtinių 
Valstijų kariniai laivai ir 
lėktuvai pradėjo veikti For- 
rnozos sąsiauryje. Radijas 
praneša, kad JAV lėktuvai 
ir karo laivai dąžnai įsi
veržia į Kinijos teritori
nius vandenis.

Ankara. — Naujoji Tur
kijos vyriausybėkijos vyriausybė areštavo 
buvusį diktatorių Adnaną 
Menderesą ir virš 100 jo 
pagalbininkų. Vienas jo 
ministras N. Gadik nusižu
dė. Naujoji vyriausybė pa
leido virš 100 buvusių poli
tinių kalinių.

Chicaga. — Kapų puoši
mo dieną automobilių nelai
mėse žuvo 350 žmonių, o 
kitokiosee nelaimėse dar 
apie 160.

Pekinas. — Jungtin i ų 
Valstijų karo lėktuvas 
vėl skraidė virš Kinijos 
ritorijos. Tai jau buvo 
tas toks pasielgimas.

Springfield, Ill. — Adlai 
Stevenson vyks delegatu į 
Demokratų partijos kon
venciją.

ir 
te- 
98-

Maskva. — Mirė Borisas 
Pasternakas.

emblemoje mikrofono 
buvo.

Lenkijos atstovas 
kad keistas Lodge “ 
mentas”, nes juk TSRS ne
atsako už tai, jeigu JAV 
atstovybė priėmė nuo kaž i 
kokių žmonių dovanas. i

JAPONŲ IMPERIALIS
TAI YRA LABAI 

NUSIGANDĘ
Tokio. — Teisėjas Dr. Ka

taro Tanaka, kuris remia 
karo/pasiruošimą, labai nu
sigandęs. Jis. sako, kad ko
munistams ir socialistams 
yra pritariančių 15 0,000 
studentų. Gi darbininkai, 
žemdirbiai ir žvejai masi
niai eina su komunistais.

SUSIDŪRĖ LĖKTUVNE
ŠIS SU VOKIEČIŲ 

LAIVU
Norfolk, W. Va. — Jung

tinių Valstijų didžiulis lėk
tuvnešis “Saratoga” susi
dūrė su vokiečių tavoriniu 
laivu “Bernd L e o n h a rt.” 
Abu laivai labai apsilamdė. 
Lėktuvnešis plaukė apie 30 
mylių greičiu, kai susimu
šė su vokiečių laivu. “Sara
toga” yra 60,000 tonų įtal
pos, ant jo yra 2,560 ka
rininkų, jūrininkų ir lakū
nų.

30

INDIJOS PREZIDENTAS 
VYKS Į T. SĄJUNGĄ;<| 
New Delhi. — Birželio 

20 dieną Indijos prezideri- 
tas Rajendra Prasadas 
vyks į Tarybų Sąjungą. Jis . 
ten išbus apie dvi savaites 
laiko. Tai bus atsakymo vi-k 
zitas į buvusio TSRS —
zidento Vorošilovo vizitų 
Indijoje.

K

MANO. KAD LIAUDIES « 
ŠALYSBUS BUDRESNES

Paryžius. — Po pakriki-J 
mo viršūnių konferencijos 
diplomatai numato, kad da
bar visos !

i numato, nau ua- 
socialistinės šalys ? F 

bus daug budresnės prieš 
užsienio šnipavimą. Taipgi>. H 
manoma, kad jos imsis O J 
griežtesnių priemonių prieš & 
kapitalistines liekanas.

kad jos imsis Af-

KUBOS RADIJAS J ->O 
LOTYNŲ ŠALIS

Havana.— Kubos vyriau*^g; 
sybė pradėjo radijo aiškini* 
mo programas į Centrings , 
ir Pietinės Amerikos šalis/ T 
Valdžios žmonės sako: “Yra 
reikalas atmušti jankių im-:; I 
perialistų propagandą.” k
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Prezidento raportas tautai
PRAĖJUSI TREČIADIENĮ mi lijonai amerikiečių 

klausėsi savo prezidento pranešimo iš “viršūnių konfe
rencijos’’. Sakoma, kad jo kalba buvo tai]) pat per radi
ją perduota žmonėms kitose trisdešimt devyniose šaly
se. Vadinasi, dėka šių laikų technikos galima vienu 
tu pasiekti šimtus milijonų žmonių beveik visuose 
mės kampuose.

Šio prezidento raporto tautai buvo nekantriai 
kiama.
Jiems teko skaudžiai nusivilti, 
je prezidentas 
buvo žinoma visiems, kurie : 
skaito spaudą bei naudojasi 
mui savo žinojimo.

kar-
že-

lau- 
Daugelis žmonių tikėjosi išgirsti naujų dalykų.

Savo netrumpoje kalbo- 
Eisenhoweris nepasakė nieko, kas jau ne- 

:, kurie

kon ferencijos pakrikimą, 
suvertė ant Vie
vi enos Tarybų 
ir Macmillan— 
mažiausiu žode-

kai]) ir buvo tikėtasi, mūsų prezidentas 
no Chruščiovo pečių, tai yra. ant pečių 
Sąjungos. Jis ir jo kolegos—De Gaulle 
beveik aniuolais mums, pavaizduoti. Nė 
liu prezidentas nedasileido, kad gal ir iš mūsų pusės bu
vo kur nors nukrypta bei nuklysta, nors mažiausia klai
delė kur nors buvo padaryta.

PAŽINKIME 
ŠIANDIENINĘ LIETUVĄ

Mus jau pasiekė neseniai 
C h i c a g o je išleista labai 
svarbi ir įdomi brošiūra 
“Lietuva šiandien.” Ją iš
leido dienraštis “Vilnis.” 
Jos autoriai yra rašytojas 
ir gydytojas Algirdas Mar- 
geris ir žurnalistas S. J. 
Jokubka. Jiedu, kaip žinia, 
pereitą vasarą lankėsi Ta
rybų Lietuvoje, ir, sugrį
žę, parašė savo įspūdžius. 
Brošiūra tik 96 puslapių, 
bet joje skaitytojas ras la
bai daug konkrečių atsaky
mų į kiekvienam Amerikos 
lietuviui rūpimus klausi
mus. Be to, brošiūra pa
puošta gausiomis, vaizdžio-

i mis nuotraukomis.
Trumpoje, bet labai jaus

mingoje pratarmėje į skai
tytojus brošiūros autoriai 
išdėsto savWTroškimus. Jie

, sako:

Tik prie šito reakcionieriai 
nenori žmoniją prileisti.

Taip, kanadiečių pasta
bos, žinoma, mums labai 
karčios, bet jose tiesos yra 
net su kaupu. Srėbk ją 
žmogus ir tylėk! Gal tik 
tame šiek tiek susiramina
me, kad kanadiečių vyriau
sybė net sušilus šoka pagal 
tų mūsų vyriausybės žiop
la muzika.

V L

gėlėje nuoširdžiai pasakytas, 
yra tvirtas kaip uola, tikras 
kaip saulės tekėjimas, teisin
gas kaip pati didžioji teisy-

pa-

sino ir gynė visą šnipinėjimą ir šnipinių lėktuvų siunti
nėjimą į Tarybų Sąjungą. Ne mes už tai kalti, bet kalta 
Tarybų žeme, kad ji tokių mūsų “svečių” nepriima iš
skėstomis rankomis, kad ji pyksta ir protestuoja. Mūsų 
nelaime tik tame, kad lėktuvui U2 misija nepavyko, 
kad jis buvo nukirstas.

Prezidentas teisino ir pirmutinį dėl

lonijas su prakalbomis. Se
nas Vincas rėždavo savo * 
kalbas gyvai ir energingai, 
keldamas darbininkų sąmo
ningumą, jų klasinį susi
pratimą, demaskuod amas 
amerikinį gyvenimo būdą., 
Toks jis ir savo kūryboje, 
su kuria Tarybų Lietuvos 
skaitytojas gali susipažinti 
mūsų respublikoje išleista
me jo apsakymų rinkinyje 
“Gyvenimo v e r p e tuose.” 
Čia matome Seną Vincą tu
rint aštrią plunksną, iške
liantį Amerikos bei Ameri
kos lietuvių gyvenimo įvai
rias puses, parodantį to gy
venimo piktažaizdas, socia
linį išnaudojimą. Seno Vin
co kūryboje vyrauja saty
rinės, feljetoninės spalvos, 
bet daug ir lyriškų pro
švaisčių, šiltos- užuojautos 
skurdo ir netei s i n g u m o 
spaudžiamam broliui. Jis^ 
greit reaguoja į aštrius po/į0 
litinio bei ekonominio JAV^„ 
gyvenimo reiškinius. Nesi
gailėdamas šaižios pajuo
kos ir sarkazmo, jis rašo 
teisybę apie Ameriką.

Sveikindami Seną Vincą 
jo garbingos sukakties pro
ga, stipriai spau d ž i a m e 
darbščią jo ranką, tvirtai 
a p k a b i n ame ir linkime 
sveikatos, šviesių dienų gy
venime.

Jonas KAŠKA1TIS

(Vilniaus Tiesoje” 
apie Seną Vincą)

Tarp pažangiųjų Ameri
kos lietuvių nerastum tokio 
žmogaus, kuris nežinotų 
Seno Vinco. Daugelis jį 
pažįsta asmeniškai, matė, 
girdėjo jį kalbant, skaitė jo 
kūrinius. Plačiai skambėjo 
ir tebeskamba šio pažan
gaus visuomenės veikėjo ir 
literato vardas.

Tiesa, dabar Senas Vin
cas jau tikrai senas. Jam 
gegužės trečiąją suėjo aš
tuoniasdešimt. Savo aštria 
beletristo ir publicisto 
plunksna Senas Vincas jau 
visą pusamžį paįvairina ir 
padailina Amerikos pažan
giųjų lietuvių spaudą. 
Daug jo apsakymų, feljeto
nų ir publicistinių raštų 
p e r ištisus dešimtmečius 
susikaupė pažangiojoje lie
tuvių periodikoje, išėjo at
skirais leidiniais.

—Senas Vincas — mūsų 
mėgiamasis rašytojas. Jis 
ne taip jau smarkiai išpru
sęs, jo kalba — paprasta, 
amerikinė, mūsiška, mums 
artima ir suprantama. Ge
ras jis pasakorius. Savo 
plunksna jis moka įdomiai 
papasakoti teisybę apie mū
sų, Amerikos lietuvių, gy
venimą.

Šitokių atsiliepimų teko 
man girdėti nuo dažno 
Amerikos lietuvio.

Senas Vincas — tai Vin
cas Jakštys. Dar jaunas 
būdamas, jis jau taip pasi
rašydavo po savo raštais.

■ i i ..... ■■■■■........ ■.u.—„i

tykiai uždarys burną ir 
tiems Ame'H'k’O^ lietuviams, 
kurie šneka apie kontaktą 
ir kultūrinį bendradarbia
vimą su Lietuva. Paaiški, 
kad net ir pas klerikalus 
buvo atsiradę žmonių, ku
rie buvo pradėję “tyčiotis 
iš tų,” kurie reikalavo nie
kam nė kojos nekelti į Lie
tuvą.

Sužinome dar ir kitą pa
slaptį. Sužinome, kad pa
ge r ė j ę s susisiekimas su 
Lietuva buvo klerikaluose 
įvaręs didžiausios baimės. 
“Darbininkas” su r i n k a : 
“Mus buvo pradėję krikdy
ti kiek daugiau praverti 
vartai į Lietuvą” (“D.”,, 
geg. 24 d.).

įdomu, be galo įdomu. 
Jiems kenkia, juos gąsdina 
ir krikdo atsidarymas var
tų į Lietuvą.

j Tam viskam dabar būsiąs 
(galas. Bet ar tik neteks 
jėzuitams iš “Darbininko” 
nusivilti? Leiskite mums 
būti pranašais. Mes teigia
me, jog jiems teks skau
džiai nusivilti. Mes mano
me, kad tie vartai į Lietu
vą vis dar plačiau ir pla
čiau atsivers. Dabar jie, 
klerikalai, dar tik dejuoja, 
o ne už ilgo jiems teks jau 
stenėti. Pamatysite!

APIE PARAPIJINES 
KATALIKŲ MOKYKLAS 
AMERIKOJE

Pranciškonų “Darbinin
kas” suteikia mums seka
mas informacijas apie ka
talikų parapijines mokyk
las Amerikoje. Jos įdomios. 
Jos parodo, kaip giliai į 
mūsų krašto gyvenimą yra 
suleidus šaknis katalikiško
ji dvasininkija, kokia jėga 
yra sukausčius didelę dalį 
mūsų jaunimo proto.

“Darbininkas” rašo:
NCWC švietimo skyrius

skelbė pranešimą apie katali
ku mokyklas . Iš jo matyti, 
kaip auga katalikų mokyklų 

■ ir mokinių skaičius.
vaikščiojome, į 1909 kolegijų ir universite- 

girdėjo-|tų buvo 98 su 16,000 moki- 
Į nių, paskutiniais metais buvo

Taigi pradžios 
ir aukštesniosiose kat a 1 i k ų 
mokyklose yra viena devintoji 
dalis visų Amerikos to am
žiaus mokinių. Kolegijose 
yra du penktadaliai.

Dabartiniu metu aukštesnių
jų mokyklų katalikai turi 2,- 
401, mokinių jose 827,912.

Kunuigų seminarijų yra 387 
su 42,629 klierikais.

Didžiausias vargas katalikų 
mokyklom, kaip ir viešosiom, 
yra su mokytojais-—jų trūks
ta.

1920 pradžios/ mokyklose 
dirbo 40,000 segelių, dabar 
dirba 76,000; Didinamas pa
sauliečių mokytojų 
1947 pasauliečių

Važiavom e, 
žiūrėjome, matėme,

' me, kalbėjome ir tyrinėjome. Į nių, paskutiniais metais buvo 
Tik tokiais būdais labai daug Į 224 tokios mokyklos su 290,- 
patyrėme, i galvą bei širdį su-IQ00 studentų.

: dėjome ir parsivežėme namo. 
O kai namie prisėdome prie 
rašomojo stalo, tai stebėtinai 

žinios, tryško faktai, 
gryniausia teisybė iš 

mūsų galvos bei sielos, gi iš 
mūsų širdies bei kraujo tryš
ko gražiausia meilė Lietuvos 
kraštui ir jo žmonėms. Ir 
tvirtai tikime, jog šito mūsų 

! rašto tikri faktai ir gryna tei
sybė sužavės kiekvieno skai- 

................... i, ir 
jis matys brangią savo Tėvy
nę, kaip mes ją matėme, kal
bėsis su jos žmonėmis' kaip 
mes kalbėjomės, džiaugsis 
savo giminių ir draugų meile, 
k a i p m e s džiaugėmės, di- 
džiuosis savo mielos Tėvynės 
pažanga ir gerove, kaip 
mes did ž i u o j a m ės, ii- sa
kys tik gražius ir teisingus 
žodžius apie savo mylimąjį 
kraštą, kaip mes sakome, — 
sakys visada ir visur, kur tik

I pasieks jie žmogaus ausį, šir
dį ir protą...

Reikėtų visiems laisvie- 
I čiams pasistengti “Lietuvą 
šiandien” įsigyti ir perskai
tyti. Jos kaina tik vienas 
doleris. Jos vertė tūkstantį 
kartų didesne.

incidento ' tryško 
kad pa- 

nekalčiausias oro tyri- 
. Prezidentas teisino 
; dalį! Jis teisino ne 

tik šnipinio lėktuvo pasiuntimą viršūnių konferencijos 
išvakarėse, bet ir jo paties įsakymu jau Paryžiuje susi
rinkus apsigynimo sekretoriaus Gates įsakymą visoms ‘ tytojo širdį, įtikins jo sielą

to 
vyriausybės melagingą pareiškimą. Pasirodo, 
reiškimas, jog tas lėktuvas yra “i 
nėtojas”, buvo padarytas apgalvotai 
ir gynė melą kaipo būtiną .politikos

vilnie- 
pablo- 
santyr

Hartford, Conn.
Visiem žinoma, kad Dr. 

J. Stanislovaitis ir jo žiųo-

ginkluotoms jėgoms “būti pasirengusioms viskam”. Vi- 
. sa tai, visi tie iš mūsų pusės žygiai negalėję ir neturėję 

“suerzinti” Chruščiovą. Tai buvęs tik mūsų prezidento 
jam parodymas, kad jis jo nesibijo! Ir karštai preziden
tas sveikino de Gaulle ir Macmillaną, kad jie visa tai 
pilnai užgyrę!

Ir dar daugiau: mūsų prezidentas nevengė neklau
simo, kodėl jis vis gi tiek Paryžiuje pareiškė, kad šnipi
nių lėktuvų siuntinėjimas į Tarybų Sąjungą yra suspen
duojamas. Ar todėl, kad tai klaidinga politika, kad tai
yra provokacija ir agresija iš mūsų pusės? Nieko pana
šaus. Tik todėl, girdi, kad šio U-2 lėktuvo misijai nepa
vykus, šis šnipinėjimo būdas nustojo praktiškos vertės. 
Šnipinėjimas būsiąs tęsiamas dar energingiau, bet jau 
kitokiomis, naujesnėmis ir dai geresnėmis priemonėmis! 
Ir jis parodė vieno lėktuvų lauko nutrauką, kuri, girdi, 
buvo raketos padaryta iš oro net trylikos mylių aukšty
je/Vadinasi, mes jau turime daug geresnes šnipavimui 
iš oro priemones, negu lėktuvai U-2. Štai kodėl jų lekio-

Plačiausiai išdėstęs savo asmenišką atsakomybę vi
suose tuose žygiuose, prezidentas pažadėjo tos atsako
mybės niekados neatsisakyti, kol jis bus prezidentu. 
Nežiūrint to, savo pranešimo pabaigoje jis nepamiršo 
ir žmonijos troškimo gyventi taikoje ir ramybėje. Dar 
kartą pabrėžė, kad atominis karas reikštų visuotinį su
naikinimą ir visiems pralaimėjimą. Todėl karo reikią 
vengti. Jis taipgi manąs, kad reikia iš vienos puses stip
rinti mūsų šalies ginkluotas jėgas, o iš kitos pusės siek
ti susitarimo “nusiginkluoti”. Taip pat pažadėjo neatsi
sakyti derybų ir “susitarimo” su Tarybų Sąjunga. Kul-1 
tūrinio bendradarbiavimo politika būsianti nepakeista, 
dar net išplečiama.
\ Tai džiugu girdėti. Tuos prezidento paskutinius pa
sižadėjimus galima tik pasveikinti. Tiktai reikia steng
tis, kad su jais neatsitiktų taip, kai]) atsitiko su pasiža
dėjimais, taip iškilmingai to paties mūsų prezidento 
sudėtais Cam]) David pasitarimuose. Kaip ten nebūtų, j 
sudėjus viską į vieną daiktą ir paėmus visą pranešimą, 
negalima sakyti, kad jis prisidės prie išblaškymo tarp
tautiniuose santykiuose ūkanų, kad jis padės iš naujo su
klestėti pasaulio žmonijos širdyje taikaus sambūvio idė
jai. žodžiu, šiuo lauktu prezidento pranešimu taikos ir 
taikaus sambūvio nuoširdiems šalininkams tenka nusi
vilti.

skaičius, 
mokytojų 

katalikų pradžios mokyklose 
buvo tik 14 proc., 1950 pro
centas pakilo iki 22.

Pranešimas taip pat aliar
mavo padėtį dėl aukštųjų mo
kyklų laipsnių. Esą 1958 12 
katalikų aukštųjų mokyklų 
išleido 2 17 fil. daktarus. Tai 
yra tik 6 procentai to, ką iš
leido kiti 50 privatinių uni
versitetų. 5 katalikų medi
cinos mokyklos išleido 450 
medicinos daktarui ir 514 dan
tistų. Tai' yra tik 7 ir 17 pro
centų to, kas paruošta visoje 
Amerikoje tos rūšies specia
listų.

Parapijinės mokyklos, 
kaip žinia, pagrįstos tuo 
principu, jog jos turi mums 
duoti ne mokslo žmones, ne 
protaujančius ir apsišvie
tusius žmones, bet paklus
nius katalikų bažnyčios pa
stumdėlius ir aklus religi
nių prietarų palaikytojus. 
Iš tokios mokyklos išėju
siam jaunam žmogui 
lengva išsilaisvinti iš 
įskiepytos ideologijos.

OPTIMISTIŠKAI 
i

Mūsų vienminčiai 
čiai nenusimena dėl 
gėjusių tarptautinių
kių. Jie optimistiškai žvel
gia į ateitį.

“Dar audrai be visai pra
ėjus,” rašo “Vilnis,”' jau 
girdisi blaivesni b'aįsdi, kti-; 
rie nurodinėja, kąil’ sugriti5-, 
vimas viršūnių' kbhferehci- 
jos labiau blėdingas, jei nė 
pavojingas, Amerikai, negu 
Tarybų Sąjungai, ir kad 
mūsų vyriausybės veiksmai 
ryšium su tuo negirtini.

“Audrai visai praėjus, 
nusiblaivius atmosferai dar 
daugiau žmonių objektin- 
giau žiūrės į tą įvykį.

“Verta pastebėti, kad ir 
JAV tūli pareigūnai prisi
laiko nuo riksmo ir kaltini
mų. Svarbu taipgi, kad 
nenutraukiamas kultūrinis 
santykiavimas.”

Dėl sunkių gyvenimo sąly- Kristyna pereitą yasąrą 
gų žalioj jaunystėj teko 
jam apleisti Lietuvą ir iš
važiuoti į .užjūrį. Lietųvo-

lankėsi Lietuvoje su pir^ią- 
ja; ekskursantų grupe.. Dą-k- 
.tayas sukūrė gerą ;ękymą,

bal-

lie
jam

Baisiajam bestijai liepto galas
ADOLF FICHMANN buvo Hitlerio ministras iš

naikinimui žydų visur, kur tik naciškieji kriminalistai 
koją įkėlė. Ir jis, šis pabaisa, šis pasiutėlis darbavosi su
šilęs. Kaip žinia, naciai per savo siautėjimą įvairiose 
šalyse išnaikino-išžudė šešis milijonus žydų.

Dabar šis budelis randasi Izraelio valdžios rankose ir 
laukia atpildo. Tik stebėtis reikia, kad jam net penkioli
kę metų pavyko savo piktąjį kailį išgelbeti. Mokėjo jis 
žmones skersti, mokėjo jis slapstytis. Bet prilipo liepto 
galą. Dabar 'derm bestija bus mažinu.

KANADIEČIAI
APIE AMERIKIEČIUS

“Amerikiečiai,” rašo Ka
nados “Liaudies balsas,” 
“daug kartų pasirodė labai 
žioplai, bet šiuo sykiu jie 
pasirodė žiopliausiai. Pa
ties prezidento prestižas 
nupuolė daug žemiau, negu 
jis kada buvo nupuolęs. Vi
sas pasaulis negali atsiste
bėti, kaip tokia šalis gali 
elgtis taip žioplai.”

O tame pačiame
se” Z. Janauskas varo per 
šerengą visus reakcionie
rius. Jis rašo:

Bendrai paėmus, Vakarų 
reakcionieriai per daug jau 
įsigalėję. Jie nepakenčia dar
bo žmonių opozicijos, nepa
kenčia pripažinti žmogui pil
nų teisių, jeigu jo odos spalva 
kitokia, ne balta. Lygiaj^taip 
pat nepakenčia ir nesiskaito 
su valstybėmis, jeigu jos ne 
jų plauko, ne jų raugo.

O tas labai blogai. Neturė
tų taip būti.

Jeigu žmonės nebūtų per
sekiojami dėl jų odos spalvos 
ar dėl politinių įsitikinimų, o 
tuo patim būtų visos valstybės 
pripažintos, ir Kinija, ir Rytų 
Vokietija, ir kitos, — tai ir 
baimė ir įtarimas bei nepasiti
kėjimas prapultų.

žmonės galėtų susitarti ir 
gyventi taikoje,

PIKTIEJI SUTVĖRIMAI
Pranciškonų “Darbinin

kas” kartu su visais reak
ciniais piktavaliais negali 
atsidžiaugti viršūnių kon
ferencijos pakrikimu. Jis 
tiesiog teigia, kad “geriau 
laikyti rankoje geležinį 
kuoką,” negu tartis ir 
bendradarbiauti su socia
listiniu pasauliu. “Geleži
nis kuokas,” aišku, reiškia 
provokavimą karo. Klerika
liniams sutvėrimams, ma
tyt, labai patiktų, jeigu 
atominės bombos, vietoje 
derybų ir susitarimo, pra
dėtų kalbėti.

Šis juodžiausių klerikalų 
organas su dideliu džiaugs
mu pranašaują *ir tai, kad 

i pablogėję tarptautiniai san-

ŠAUNUS KULTŪROS IR 
LIETUVYBĖS ŽIDINYS

Urugvajaus pažangių lie
tuvių “Darbas” su teisingu 
pasididžiavimu rašo:

Prieš keturiolika metų 
pažangūs lietuviai įkūrė gar
bingą ir visų mylimą lietuviš
ką pastogę : tai yra—nusipir
ko nuosavus namus, kurie tar
nautų visų lietuvių naudai. 
Kad iš šios pastogės būtų ne
šama meiles ir vienybės lie
tuviškas žodis, ir kad skambė
tų maloni lietuviška daina.

šis židinys buvo pavadintas 
Urugvajaus Lietuvių Centru, 
įsigytos juridinės teisės ir pra
dėtas dar daugiau vystyti kul
tūrinis darbas.

L. Centrui kuriantis rei- 
pergyventi daug sunku- 
Ileikėjo sukelti daug pi- 
ir kad gauti, reikėjo di- 
pritarimo lietuvių tar- 

Priešas veikė, trukdė vi
sokiais būdais, šmeižė ir dis
kreditavo veikėjus, kad tuomi 
įstumti lietuvius į abejones, į 
nepasitikėjimą.

Į Bet obalsis: “Už nuosavus 
Į ir pažangius namus!” viską 
nugalėjo, lietuvių dauguma 
davė pritarimą ir pasitikėji
mą. Buvo nupirktas puikus 
namas ant gražios alėjos,— 
rekonstruotas taip, kad būtų 
naudingas didesnioms suei
goms. Jau šiuose namuose 
įvyko pirmas Lietuvių Pietų 
Amerikos Kongresas, šiame 
name jau daug yra pastatyta 
gerų veikalų, daug išdainuo
ta dainų, daug pašokta tau-

kėjo 
mų. 
nigų, 
delio 
pe.

je- Vincukas .mokyklos; ne-j nufotografavo daugelį yie- 
ragavo,: tiki šiek tiek,? kaip' .D^b^r. Xolonijqse 
sakoma;5 apsitrynė. pas da- į 
raktoriųG Ęet jis juto/norą 
ir turėjo -įgimtą H gabumą į 
sklandžiai pasakoti, ką mą- 
tė, ką žino, ką pęrgyveno. 
Temų jam nereikia graibs
tytis po .kišenę. Jo .laki 
vaizduotė papildo kad ir 
kasdieninį atsitikimėlį ar 
kur nugirstą kalbą,

Išvažiavęs iš gimtosios 
Lietuvos dar šio amžiaus 
pradžioje, Vincas Jakštys 
apsistojo Škotijoj ir dirbo 
anglies kasyklose. Pradėjo 
jis ten šį tą rašinėti “Rank
pelny.” Čia kiek pramoko 
ir spaustuvinio darbo.

Po metų kitų, 1909 m. jis 
pasiekė JAV. Dirbo “Ke
leivio’ spau s t u v ė j e prie 
raidžių rinkimo, paskiau 
“Kovoj” prie tokio pat tech
ninio darbo. Bet jis mėgo 
motiną-žemelę ir galiausiai 
vėl grįžo prie to paties, 
kaip ir Lietuvoj, artojėlio 
darbo. Įsigijo menką ūkelį 
netoli Kamdeno ir Filadel
fijos miesĮų. Ten ir dabar 
gyvena. Gyvena kukliau vos 
galą su galu sudundamas.

Kaip žmogus, Senas Vin
cas malonus draugas. Leng
vai su juo užsimezga pa
žintys ir artimi, šilti ryšiai. 
Jis vis pilnas juoką., jumo
ro, klausinėja, domisi, kas 
kur dedasi. Moka pasakoti, 
bet moka ir išklausyti tavo 
pasakojimų.

Palaipsniui Senas Vincas 
gerokai prasilavino ir tapo 
žinomas lietuvių kolonijose. 
Kaip ir R. Mizara, A. Bim
ba, L. Prūseika, V. Andru
lis, taip ir Senas Vincas 
važinėja po lietuviškas ko-

rodo,. kųh jis (ya^inėjo ą ftf 
Lietuvą, i‘Ęnką ipatė, 0 nuų- 
trąūkoš .spalvose, iabąi al
kios, Visą tiesą rodę? l.

jįartfordieciąi daktarą ,įr 
jo. žmoną pasikvietė geg.,$l 
d. jiem parodyti šias vaiz
dingas nuotraukas. Buvo 
džiugu dairytis po salę, kad 
ji pilna ‘buvo žmonių, visi 
domėjosi gražiais vaizdais.

Būtų malonu, kad jei ku
rie šią vasarą lankysis Lie
tuvoje, taip pat vėl parvež
tų tokių gražmenų.

Laisvės choras ne juokais 
ruošiasi prie savo banketo 
ir koncerto, kuris įvyks 
birželio 5 d., 157 Hunger
ford St. salėje. Chorieciai 
kviečia visuomenę atsilan
kyti į jų šaunųjį pažmonį, 
pasiklausyti maloniai skam
bančių dainelių ir sočiai pa
sivaišinti. O choras visuos 
met būna neskūpus, svečius 
-viešnias gražiai patraktuo- 
ja, taip bus ir šį kartą. ' ?

Po šio parengimo choras 
dalyvaus Tėvų Dienos 'pa
rengime New Havene. Ten 
sudarys koncertinę progra
mą birželio 19 d., Lietuvių

Susiedas

tiškų šokių ir daug 
ta kalbų.

U. L. Centras visų 
ir gerbiamas, nes ši 
ka pastoge yra visų, 
dėl, kad dauguma

pasaky-

mylimas 
lietuviš- 
Visų to- 
lietuvių 

yra įnešę savo darbo grūdą 
sulig išgalės.

ŠILUTĖ. — Paskaičia
vus, kiek Kazys Toleikis 
gavo už pernai išdirbtus 
kolūkyje darbadienius, vie
nas kolūkiečių pasakė:

—Gražūs pinigėliai.
—Galėtum mašiną nusL 

pirkti, — pajuokavo kitas.
Suma apvali — 45 tūks- . 

tančiai rublių. Taip “Ar
tojo” kolūkis atlygino kiau
lių šėrėjui už praėjusių me
tų darbą.

Kolūkietis iš tikro nuta
rė nusipirkti lengvąją ma- < 
šiną. Neseniai Kazys To-* J 
leikis parsigabeno iš Vil
niaus naujausios laidos 
“Moskvičiu.”

2 p.--Laisve (Liberty)—Antį’., gegužes (May) 31, 1960
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ĮVAIRUMAI
Kinų “rūpesčių” upe jau 
pavirto į džiaugsmo upę

Kinijoje antroji didžiau
sia upė yra “Geltonoji,” ar
ba anglų vadinama Hwang 
ir Hoang-Ho upė. Ji yra 
apie 2,700 mylių ilgio. Su 
kitomis upėmis, įtekančio
mis į ją, tai jos baseinas 
siekia 500,000 ketvirtainių 
mylių plotą.

Geltonoji upė per šimt
mečius buvo baisi nelaimė 
Kinijos žmonėms. Vandens 
reikalas žmones verčia 
glaustis arčiau prie upės— 
gauti vandens, o ypatingai 
ryžių auginimui. Ryžiai 
kinų svarbiausias javas — 
kasdieninis maistas.

Geltonoji upė gelbėjo atl
yginti ryžius, bet karts nuo 
karto įdūkdavo ir šimtus 
•tūkstančių žmonių pražu- 
dvdavo.

1887 metais Geltonąją! 
upei išsiliejus iš krantų 
žuvo virš 1,000,000 kinie
čių. 1933 m. vėl žuvo šim
tai tūkstančių žmonių, 3,- 
000,000 liko be namų. 1938
ia. Čiang Kai-šeko koman
da išgriovė upės krantus ir 
vandenį paleido sulaikyti 
japonų armiją. Japonų ar
mijos nesulaikė, bet nuo to 
žuvo 890,000 kiniečių.

Kiek žinoma, tai Gelto
noji upė jau 26 kartus mai
nė savo vagą. Pirm 1824

Ibai smulkutis ir susimai
šęs su vandeniu nuplaukia 

išimtus mylių. Per daugelį 
metų guldamas į upės va
gos dugną, dugnas pakilo 
ir tada vanduo išsiverždavo 
per jos krantus. Žmonės 
tą žinojo. Jie upes kran
tus aptverdavo. Dabar iš
ilgai Geltonąją upę yra 
apie 2,000 saugų-aptvėri- 
mų. Vietomis upės van
duo plaukia kaip kokiu lo
viu daug aukščiau, negu 
jos šonai. Laike sniego 
tirpimo, arba per didelius 
lietus, vanduo išversdavo 
tas užtvaras ir pasileisdavo 
viską naikindamas.

DABAR JAU BUS 
! DŽIAUGSMO UPĖ

Nei buvę Kinijos karalių 
(valdžios, nei imperialistų 
Į agento Čiang Kai-šeko val
džia negavo rodos su Gel
tonąja upe. Ją suvaldė tik 

(dabartinė Kinijos Liaudies 
Respublika. Liaudies val

• džia išdirbo planą ir jau 
’kelinti metai jį vykina gy
venimam Daugiau kai ant 
pusės jis baigtas. 1965 m. 
jis bus pilnai užbaigtas.

Pagal šį planą Geltonoji 
į upė paverčiama į džiaugs- 
■ mo upę. Išilgai ją bus 46 
tvenkiniai. Prie jų bus

metų ji tekėjo į Geltonąją milžiniškos vandens taupo 
jūrą. Bet tais pačiais me- (ežerai), elektros

& 
gamini- 

tais pasisuko ir nuplaukė j i mo jėgainės. Kada upėje 
Geltonosios jūros Pa-hoi bus daug vandens, tai jį pa- 
įlanką, kelis šimtus mylių leis .fcui 
į šiaurės pusę . Ji ir dabar nuplauks į jūrą, 
ten iteka.

Iš kitos pusės Geltonoji 
upė kankino kiniečius ne
duodama laukafns vandens. 
Tik per trejus metus, tarp 
1876 ir 1879, iš priežasties 
sausros badu mirė 13,000,- 
000 žmonių. Pavasarį, liū
čių metu, upė išsipūsdavo, 
daug būdavo vandens, bet 
jis nutekėdavo į jūrą. Už
ėjus sausrai stokavo van-; 
dens lauku drėkinimui. 
Žūdavo ryžiai ir kiti javai 
ir iš bado mirė žmonės.

Štai kodėl ta upė turėjo 
dar ir “Rūpesčių,” “Pavo
jų,” “Gailesčių” vardus.

Kodėl Geltonoji upė tu
ri tų keistenybių? Ji pra
sideda Tibeto kalnuose, 
apie 13,000 pėdų virš jūrų 
lygmalos. Per šimtus mylių 
plaukia į' pakalnes, o jos 
vanduo nešasi su savimi la
bai daug smulkutėlio gelto
no smėlio. Nuo to smėlio 
vanduo pasidaro geltonas. 
Todėl upė ir gavo Geltono
sios vardą. Smėlis yra la-

leis ežerus. Mažai jo 
Vasarą, 

kada laukams bus stoka 
vandens, tai jį naudos iš tų
ežerų. Jau prakasta tūks
tančiai mylių didesnių ir 
mažesniu kanalu ir kana
liukų. Jų pagalba bus ap
drėkinamas 4,500,000 akrų 
plotas. Upės krantu sutvir
tinimui jau pasodinta 3,- 
360,000 medeliu, kuriu šak- 
nvs tvirtai laikys pylimus. 
Elektros jėgainės per me
tus laiko duos 23,000,000,- 
000 kilovatų-valandų jėgos. 
Elektros jėga aptarnaus 
fabrikus, dirbtuves, gele
žinkelius ir apšvies žmonių 
gyvenimo namus.

Geltonoji upė bus taip 
sutvarkyta, kad joje nebus 
nei per daug, nei per maža 
vandens. Upių laivai, iki 
500 tonu įtalpos, galės ja 
plaukti šimtus mylių nuo 
jūros į šalies gilumą, pri
statyti reikmenų, o iš ten 
jų išvežti. ' ,

Prie G e 11 o n osios upės 
darbų dirba masės žmonių. 
Tik prie vieno tvenkinio

VOKIETIJOS DEMOKRATINĖJE RESPUBLIKOJE plačiai 
išsivystė lenktyniavimas už socialistinio darbo brigadų vardą, 
šiame lenktyniavime dalyvauja daugiau kaip puse visų res
publikos laivų statyklų darbininkų.

darbuojasi 13,000 vyrų ir 
'2,000 moterų. Jiems visur 
padeda vietos žemdirbiai ir 
darbininkai, kad planas bū
tų greičiau įgyvendintas.

Štai ką reiškia liaudies 
laisvė ir valia. Žmonės 
moka ir gali savo gerovei 
ir pačią gamtą priversti 
tarnauti. D. M. Š.

M. A. Balakirevas
(50 metų mirties 

sukaktuvėms paminėti)
i

Sukako 50 metų kaip mi- 
i re įžymus rusų muzikos 
! veikėjas, “Galingojo sam
būrio” vadovas, kompozito
rius M. A. Balakirevas.

M. Balakirevas gimė 1837 
m. sausio mėn. 2 d., Žemu
tiniame Novgorode, tar
nautojo šeimoje. Vaikystė
je jam muzikos pamokos 
buvo teikiamos nesistemin- 
gai — pripuolamai. Turi-i 
mais. muzikiniais gabumais | 
Balakirevas nesusižavi ir 
įstoja į Kazanės universite
to matematikos fakultetą. 
Bet iš jo, po dviejų metų, 
galutinai apsisprendęs pa
sišvęsti muzike darbui, iš
stoja ir atvyksta į Peter
burgą. čia jis susipažįsta 
su M. Glinka, kuris gerai 
atsiliepia apie jo pirmuo
sius bandymus muzikoje. 
Pradžioje 1856 m. Balakire
vas dalyvauja koncertuose
kaip pianistas, išpildyda- 
mas savo kūrinius. Spauda 
apie jo koncertus atsiliepė 
labai gerai, o žymus kriti
kos ir kompozitorius Sero
vas rašė, kad Balakirevo 
talentas — turtingas atra-

zitorius, kuris savistoviai 
tęsė ir išplėtė simfoninius 
M. Glinkos principus, suge
bėjo rusų muziką pakreipti 
į naują, socialistinį, liau
dies kelią. Savo jaunatviš
ku entuziazmu jis kėlė kū
rybines jėgas “Galingojo 
sambūrio” narių tarpe, su
formuodamas. jiems aiškų 
požiūrį į meną, į kūrybinę 
iniciatyvą. Jis buvo vienas 
iš aktyviausių 60-jų metų 
visuomeninių veikėjų mu
zikos srityje, pažangiųjų 
idėjų tribūnas ir įkūnyto
jas tiek muzikoje, tiek gy
venime.

R. Šarūnas

APIE DANTIS
Žmogus turi dvejis dan

tis: vaiko ir suaugusio. 
Vaikui antroje pusmečio 
dalyje pasirodo dantys. Jų 
užauga 20, po 10 viršuje 
ir apačioje. Po šešerių me
tų vaikas pradeda mesti 
pirmuosius dantis, tada 
jam išauga jau tikrieji. 
Iki 21-ų metų žmogui iš
auga visi jo dantys, kurių 
būna 32.

NAUJAS “LĖKTUVAS”
National Research Ass’n 

!pagamino laivelį “Pegasus 
ji.” Jis yra 15-kos pėdų il- 
Igio, 8 pėdų pločio ir turi du 
' motorus. Laivelis įrengtas 
tik vienam asmeniui va-

dimas mūsų tautinei muzi
kai”, pažymėdamas, kad jo 
muzika turi tipišką slaviš
ką koloritą. Tuo laiku Ba
lakirevas pats daug moko-! 
si, sueina į pažintį su žy
miu kritiku Starovu, kuris 
jam patarė skaityti rusų 
demokratinę kritiką, susi
pažinti su Gerceno, Černy- 
ševskio ir Dobroliubovo kū
riniais, priverčia jį pagal
voti ir apie savo tvirtos 
pasaulėžiūros suformavi
mą. Įstoti į rusų “Galingąjį 
sambūrį” jį paveikė susipa
žinimas su to ratelio na
riais Kiuji, Musorgskiu ir 
kitais ir tikslas kovoti dėl 
Glinkos pradėtos tautinės 
muzikos išvystymo. Jis pats 
renka rusų liaudies dainas, 
jas harmonizuoja ir išleid
žia 2 rinkinius: 30 ir 40 ru
sų liaudies dainų. Balakire
vas sukūrė eilę romansų, 
foninių polkų, kaip “Rusi
ja”, “Čekija”, “Tamara”, 
“Islamėja”, 2 simfonijas; 
muziką Šekspyro dramai 
“karalius Lyras”, koncertą 
fortepijonui, ir ' orkestrui.

M. Balakirevas “Galinga
me sambūryje” buvo vado
vaujanti jėga ir jo žodis tu
rėjo lemiamą reikšmę. Ba
lakirevas pasirodo kaip di
rigentas, pirmasis pradėjęs 
iš rusų ir visų europiečių 
dirigentų diriguoti be par
titūros. Savo koncertų pro
gramoje jis be Glinkos, 
Dargomyžskio ir kitų rusų 
klasikų kūrinių įtraukia ir 
vakarų didžiųjų klasikų ir 
romantikų kūrinius: Betho
veno, Listo, Šumano ir tt. 
Jis organizuoja nemokamą 
muzik. mokyklą, kurioje jis 
pats dėstė, drauge su Rims- 
kiu - Korsakovu (kuris bu
vo tos mokyklos direkto
riumi), ir kt. Ši mokykla 
suvaidino didelį vaidmenį 
rusų tautinės muzikos iš
vystymo ir propagandos 
srityje. Jis buvo aršus ko
votojas prieš formalizmą ir 
keliaklupščiavimą supuvu
siai buržuazinei Vakarų 
kultūrai, dėlko jam nuo 
carinės valdžios nemaža te
ko ir nukentėti. Balakire
vas buvo pirmasis kompo-

žiuoti. Jis gali pakilti nuo 
vandens ir skristi virš jo. 
Daromi bandymai. J A V 
marininkų komanda mano, 
kad bus galima jį pritaiky
ti kariniams veiksmams.

“DRAUGJŠKAS” VAGIS
Tokio. — K. Tabata, 25 

metų amžiaus, pavogė nuo 
moteriškės jos piniginę. Jis 
pinigus pasilaikė, bet jos 
piniginę jai grąžino trauki
nyje ir į ją buvo įdėjęs sa
vininkei pakvietimą į pasi
matymą. Bet kada nuėjo į 
pakvietimo yietą, tai vieton 
moteriškės rado policinin
ką.

NUTEISĖ KANIBALUS
Melbourne, Australija. — 

Naujoje Gvinėjoje nuteisė 
miriop šešioliką kanibalų. 
Bet teisėjas Mann mano, 
kad geriau jiems duoti ka
lėjimą iki gyvos galvos, ne
gu pakarti. 1959 metais jie 
užpuolė kaimelį, užmušė 
tris vyrus ir 8 moteris pa
vogė.

JAPONŲ KAREIVIS DAR 
VIS “KARIAVO”

Agana, Guam. — Paga
liau pasidavė japonų karei
vis Brunzo Minagawa. Jis 
vis dar slapstėsi džinglėse 
ir manė, kad Antrasis pa
saulinis karas dar eina. 
1944 m. JAV kariai užėmė 
šią salą. Minagawa nuo to 
laiko gyveno tik vaisiais, 
palmių riešutais ir kitais 
augmenimis. Jis vis laukė 
kada vėl ant salos pasirodys 
japonų armija.

ARGENTONOS ŠVENTĖ 
IR TARYBŲ SĄJUNGA
Buenos Aires. — Argen

tina paminėjo savo nepri
klausomybės 150 metų su
kaktį. Dalyvavo iš daugelio 
šalių delegacijos. Tarybų 
Sąjungos delegacija buvo 
priešakyje su A. Kosyginu, 
TSRS pirmuoju premjero 
pavaduotoju. Kosyginas už
kvietė Argentinos prezi
dentą Arthurą Frondizį ap
silankyti Tarybų Sąjungo
je.

Washing tonas. — Čionai 
diplomatai numato, kad 
įvykęs įsitempimas viršū
nių konferencijoje laipsniš
kai švelnėja.

Albanijos darbo žmones iškilmingai pažymėjo tarptautinio proleta
riato vado, Tarybų valstybės įkūrėjo V. Lenino 90-ąsias gimimo 
metines. Tomis dienomis ypač gausu buvo žmonių Tiranoje.

NUOTRAUKOJE: prie V. Lenino muziejaus Tiranoje.

Vedybiniai papročiai 
Amerikoje

Vedybiniai papročiai 
Amerikoje atvykusioms iš 
neeuropietiškų kraštų daž
nai atrodo baisūs. Nors ir 
nėra lengva subendrinti to
kią temą, kaip vedybiniai 
papročiai, tačiau duosime 
daugiau ar mažiau stan
dartinį amerikietišką šių
papročių aprašymą.

I žvilgiu. Kelios valstybės 
reikalauja, kad sužadėtinis 
būtų mažiausiai 20 metų, o 
sužadėtinė 18 metų am
žiaus.

Be to, įstatymas papras
tai reikalauja tėvų leidimo, 
jeigu sužadėtinis yra ma- 

jžiau kai]) 20 metų, o suža-

į Vokietijoje daugybe 
: naciu yra laisvi

Bonna. — Vakarų Vokie- 
I tiioje šimtai ir tūkstančiai 
'nacių budelių gyvena lais- 
i vai. Štai tik iš Frankfurto 
! prokuroras H. Wolfe pra- 
i neša, kad jam žinoma 950 
į nacių, kurie žmones žudė ir 
degino Oswiecimo stovyklo
je. Lenkijoje.

Jis sako, kad iš to skai-
Įdėtinė mažiau kai]) 18 me- čiaus tik 26 budeliai yra su

Amerikoje kai du asme-1 amžiaus. Visos poros imti, bet ir tie dar 
nys susitaria apsivesti, vy- į Piaval° tuiėti vedybų licen- 

... "]^”guma valstybių 
' reikalauja mediciniško ap
žiūrėjimo ir kraujo tyrimų 
prieš licencijos išdavimą.

Dauguma valstybių tai])

ras paprastai duoda savo|c^5 dau£

nenu
bausti. Vis vedami “tyrinė
jimai” jų prasikaltimo.

sužadėtinei žiedą, kaip pa- 
ižadąją vesti. Yra taip pat 
įprasta, kad sužadėtinis sa
vo būsimam uošviui išreikš- __ ____
tų savo garbingas intend-! pat reikalauja 
jas ir nusakytų savo ;'
nūs, kaip jis savo žmoną iš-Idas, kuris tęsiasi nuo dvie- 
laikys.

Po to seka pasiruošimo į U. . . ..
periodas. Sužadėtinė ruo- j 
šia kraitį, susidarantį iš jos 
asmeniškų drabužių ir daik
tų, reikalingų namų ruo
šai, o sužadėtinis ieško vie
tos, kur jie gyvens. Abu 
kartu jie nutaria, kaip pra
dės gyventi.

Prieš vedybas sužadėti
nės draugai ir giminės 
švenčia jų sužadėtuves ir 
užima svečius. Vienas, iš 
šių subuvimų yra fehgia- 
mas sužadėtinėj Jdraugdif?iiy 
yra vadinamas . “shower.”-: 
Kiekviena drauge atneša 
savo dovaną sužadėtinei jos 
būsimiems namams.

Yra daug papročių pasi
skolintų iš ankstyvesnių 
laikų ir iš kitų kraštų. Pa
vyzdžiui, ryžiais apibėri-

JAV MOKSLINĖ STOTIS 
PLAUKIA LINK TSRS . 
Washingtonas. — 1952 

būtu ! metais JAV įsteigė moksli-A V 1 IXdACV U J Cl, 
pla-! išlauktas tam tikras perio- nę stotį “T-3”‘ant ledo priė 

šiaurės ašigalio. Pradžioje
| jų ligi penkių dienų ir pra- ji plaukė linkui Greenland!- 
įsideda nuo prašymo licen- 
jcijai gauti įteikimo dienos, į

, vėliau Kanados ir Alas- 
>, o dabar artinasi prie 

I arba nuo licencijos išdavi-! Sibiro. Stotį neša, vandens 
mo dienos ligi ceremonijos.

Amerikoje pačios vedybos 
gali būti religine ceremonįr 
ja, pravesta bažnyčioje ar 
sinagogoje kunigo, m in is to
rio arba rabino, arba jos 
gali būti civilinė ceremoni
ja, pravesta bet kurio civi
linio oficialaus a s m e n s , 
kaip, pav., teisėjo. Kai ku-į “B-70

į judėjimas su ledais.
I ----- r-.,.-'

KAS NORI KARO?
Washingtonas. “ReSr 

publikonas senatorius Bar
ry Coldwater, iš Arizonos^ 
gegužės 18 d., reikalavo, 
knd su didele paskuba būtų 
statoma 200 b o m b i n i u

’ lėktuvų, tvirtinant, 
su jais Jungtinės

/

riosv . valstybės 
kąULpdrds -paskelbtų savo | Valstijos galėtų pradėti ką- 
Vedybjnę intenciją per tam 
'tikrą laikotarpį prieš cere
moniją. Šis paskelbimas 
vadinamas užsakais.

Po vedybų ceremonijos 
jaunavedės šeima paprastai 
duoda priėmimą draugams 

,ir giminėms. Priėmimo dy- 
mas yra paimtas iš senovi- dis priklauso nuo individu- 
nių indų ir. kinų religinių alių jįs ga]j būti . _ .
papročių. Jie buvo beriami paprastas šeimos ir artimų į .m^n?sl\IS_ Jungtinėse

ra (asserting the United 
States could use it to launch*. I 
a war)”, pranešė Associa 
ted Press žinių agentūra.

v

nių indų ir kinų religinių alių šeimų. Jis gali būti

AMERIKOJE PLEČIASI 
LYTINĖS LIGOS

j Washingtonas. — The 
American Social Health 
Ass’n praneša, kad per de-

ant jaunavedžių, kad jie tu
rėtų daug vaikų. Ryžiai Į 
buvo sveikatos ir gerbūvio I orkestru ir šokiais, ri i vv\ k/~\l i i i

draugų pasisvečiav i m a s , 
i arba didelis priėmimas su

simboliu.
Vedybų įstatymai yra ne

vienodi JAV-ėse. Kiekvie
na valstybė turi savo reika
lavimus, kad vedybos galio
tų. Dauguma valstybių 
turi taisykles amžiaus mi
nimumo, licencijos, ceremo
nijos būtinumo ir t. t. at-

Po visų iškilmių jauna
vedžiai paprastai išvyksta 
“medaus mėnesiui,” kuris 
paprastai yra dviejų savai
čių ilgio atostogos, bet, ži-į 
noma, tai priklauso nuo in
dividualių porų.

! Valstijose lytinės ligos? pa-r 
augo 46 procentais. Kai 
kuriose valstijose jos padi
dėjo virš 100 procentų.

Maskva. — Tarybiniai 
inžinieriai išrado prietaisą, 

l kuris tarnaus apsaugojimui 
į mainierių nuo nelaimių. Tas 
I prietaisas iš anksto duos 
I signalus apie pasireišku- 

American Council įsius uolų-judesius.

L

RUMUNIJOS LIAUDIES RESUBLIKA. Naujas 2,800 vietų viešbutis Karpatų j 
kalnuose, netoli Sinajos miesto. . 1

B**
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KOVOS DRAUGAI
(Tąsa)

—Nenori suprasti! Kai aš ką nors sa
vo — tai jiems “partizanščina.” O juk 
idėja gera,—nenusiramino Lisenka.

Pagaliau buvo nuspręsta pasiųsti į di
vizijos štabą Tolkevičių, ir jis ten turė
jo pramušti “ledą,” t. y. gauti sutikimą 
naktinei atakai. Pats Lisenka nepanoro 
joti į divizijos štabą, prigulė mano pala
pinėje ir, galutinai nusikamavęs, bema
tant užmigo. Grįžęs Tolkevičius kate
goriškai uždraudė žadinti pulko vadą ir 
tiktai įsakė paruošti batalioną. Buvo ir 
be žodžiu aišku, kad Tolkevičius sėkmių- 
gai suvažinėjo į štabą. Pro miegą iš
girdęs mūsų balsus ir sugavęs juose su
sijaudinimo gaidelę, Lisenka greitai at
sikėlė ir džiaugsmingai apkabino savo 
pavaduotoją.

Ataka buvo paskirta antrą valandą 
nakties, ir mes iš karto ėmėme jai ruoš
tis. Davę daug praktiškų nurodymų, 
Lisenka ir Tolkevičius grįžo į pulko 
stabą.

PUOLIMAS
Naktį karo veiksmai visada labai sun

kūs. Ypač sunku orientuotis ir vadovau
ti, nes beveik neįmanoma atskirti, kur 
savi ir kur priešai. Aš kaip tik spren
džiau šį klausimą, kai man pranešė apie 
Lisenkos ir Tolkevičiaus grįžimą. Rei
kia pripažinti, kad aš nelabai tuo apsi
džiaugiau. Vyresnių viršininkų akivaiz
doje visada labiau varžomasi, o mūšyje 
kaip tik daugiausia reikalinga laisve be 
jokio spaudimo iš šalies. Bet nieko ne
padarysi... Matyti, ne be reikalo jie at
vyko. Pasirodė, Lisenka ir Tolkevičius 
vėl spėjo pabuvoti divizijos štabe, kur 
gavo sutikimą, pavykus bataliono ata
kai, pulti visu pulku . Kuo mažiau liko 
laiko ligi atakos, tuo labiau mes jau
dinomės, nors kiekvienas stengėsi nepa
rodyti savo tikrosios nuotaikos. Prasi
dėjus mūšiui, nervingumas dingo. Kaip 
bebūtų keista, mūšio metu visada leng
viau, negu paskutinė minutė prieš jį.

Prasidėjus mūšiui, Lisenka pasikeitė. 
Išsiveržė į paviršių visa jo nerami pri
gimtis, atsirado kur išlieti ja. .neišsenka
mą energiją. Kai mes pakilome į ataką, 
Lisenka pasiliko sekykloje ir tiktai šūk
telėjo kartu su manim einančiam Tolke- 
vičiui — “Vitalijau, atsargiau!” Greta 
einantis Tolkevičius nusišypsojo ir pa
sakė: “Jis visada tik apie kitus! Neil
gai ir jis pasiliks sekykloje!”

Mūšio įkarštyje, kai viskas susimaišė 
ir tik degantys gyvenvietės pastatai pa
dėjo orientuotis, kur priešas, kairėje nu
aidėjo garsus “ura!”

Aš supratau, kad į ataką pakilo ant
ras mūsų batalionas. Tai galutinai pri
baigė vokiečius, ir jie paniškai atsitrau
kė, palikdami gyvenvietę. Mūsų batalio
no ataka, Lisenkos įsakymu, buvo pra
dėta be šauksmų “ura,” ir vokiečiai kurį 
laiką nesuprato, kas įvyko. O kai su
prato, buvo per vėlu. Antrasis batalio
nas neleido jiems atsipeikėti ir užbaigė 
pradėtą ataką.

Viskas būtų buvę gerai,—mes galėjo
me ir neapsiriboti gyvenvietės užėmimu, 
o pulti ir toliau,—jeigu ne staigi mus 
visus pritrenkusi žinia: užmuštas pulko 
vadas.

—Kas? Ką ten pasakė?—ištraukė iš 
mano rankų telefono ragelį Tolkevičius 
ir čia pat pridėjo:—Ne, negali būti...

Iš tikrųjų nesinorėjo tikėti, kad tai 
galėjo atsitikti, tačiau juk mirtis grėsė 
kiekvienam iš mūsų bet kuriuo momen
tu, ypač dabar, naktį, kai aplinkui viso
mis kryptimis švilpė kulkos. Pamatęs, 
kad aš sumišau, jis griežtai įsakė:

—Vadovauk batalionui ir neprarask 
galvos. Tuojau viskas paaiškės...

Greitai papildomai pranešė, kad Li- 
s ka sužeistas j petį ir padėtis paken- 

na. Tolkevičius pasikeitė. Savo 
lugsmo jis nesistengė slėpti ir net 
dėjo juokauti, nors tai jam visai ne- 
). Auštant jis paliko mane ir nu- 
įbėjo pas pulko vadą, kurio sveikata 
• vis kėlė rūpestį.
IRMOJE VIETOJE TEISINGUMAS
Vieną rytą man paskambino pulko va- 

- *s ir paklausė, kodėl batalionui pusry- 
ams vėl duodama nepilna porcija sriu- 
s. Nepilna porcija buvo skiriama pa- 
1 normą, o pilna—100 gramų didesnė

ir, Lisenkos įsakymu, kaip tik tokia tu
rėjo būti išduodama kareiviams.

—Rytoj rytą pats patikrinkite ir kad 
viskas būtų kaip reikiant!—užbaigė jis 
pokalbį. Visą naktį aš nemiegojau, tik
rindamas pozicijas, o rytą dalyvavau 
prie pusryčių išdavimo. Kareiviai gavo 
pilną porciją, ir maitinimas vyko pagal 
vado nurodymus. Pavargęs paryčiui aš 
priguliau. Nemiegojus nė valandos, 
mane pažadino aštrus telefono skambu
tis.

—Kalbėkite su pulko vadu, — pasakė 
telefonistas.

Nedelsdamas atvykite pas mane! — 
išgirdau tokį griežtą Lisenkos balsą, kad 
man visą miegą lyg ranka nuėmė. Tuo 
metu aš jau gerai pažinojau pulko vado 
charakterį, žinojau, kad j am pirmoje 
vietoje teisingumas ir kad be reikalo jis 
nieko nenuskriaus. Man jis buvo palan
kus, ir aš stebėjausi pulko vado tono 
griežtumu. Niekuo nesijaučiau kaltas.

Atvykęs į pulko štabą, aš užėjau pas 
štabo viršininką sužinoti, koks reikalas. 
Šis taip pat nieko nežinojo, bet pasakė, 
kad štabo karininkas šiandien visur pa
tikrino maisto išdavimą ir, matyti, pas 
mus rado kažką ne taip.

Kai aš užėjau į pulko vado žeminę, Li
senka ir Tolkevičius pusryčiavo. Jie net 
nepažvelgė į mane ir neatsakė į mano 
pasveikinimą. Aš stovėjau ir laukiau. 
Šeimininkai, kaip įprasta, sėstis ne
kvietė. Pagaliau Lisenka pakėlė į mane 
akis. Aš mačiau, kad jis labai susiner
vinęs ir greičiau liūdnas, negu įpykęs. 
Man pasidarė nejauku. Visam gyveni
mui liko mano atmintyje šis pokalbis...

—Sakyk, ar tu šiandien patikrinai, 
kaip pusryčiauja kareiviai?—tyliu, nie
ko gero nežadančiu balsu paklausė Li
senka.

—Taip, patikrinau.
—Pats asmeniškai?
—Taip. Pats. Asmeniškai.
—Meluoji! — trenkė jis kumščia į 

stalą.—Juk tu miegojai, ir aš tik dabar 
pažadinau tave. O aš tavim tikėjau,— 
užbaigė jis prislėgtu balsu.

Aš pajutau, kad gerklėje kyla spran
gus kamuolys ir veidą išmuša karštis.

—O vis dėlto aš pats buvau, išduodant 
pusryčius, ir kareiviai gavo po pilną 
porciją, —■ vos paslėpdamas nuoskaudą, 
pratariau aš.

—Vėl meluoji!—nenurimo Lisenka,— 
aš savo štabo karininku tikiu. Jis man 
raportavo, kad iš bataliono vadovybės 
nieko nebuvo ir kad kareiviai gauna ne
pilnas porcijas.

Ką aš galėjau atsakyti! Nuleidau 
galvą ir tylėjau.

—Gal tegu sėda, — išgirdau aš ramų 
Tolkevičiaus balsą.

—Nieko, tegu pastovi! — griežtai at
sakė Lisenka.

—Vadinasi, tu sakai, kad buvai, iš
duodant pusryčius, —• prašneko Tolkevi
čius.

Aš patvirtinau, kad buvau. Tapo ty
lu, ir toje tyloje Tolkevičius suspėjo pa
žvelgti man į akis.

Staiga jis skubiai pakilo ir pasiūlė 
man savo kėdę, įsakęs sėstis. Tuo jis 
tarsi parodė, kad pereina į mano pusę.

Aš nesėdau ir galvojau, kaip greičiau 
išeiti.

(Bus daugiau)

Liaudies kūno parazitai
Pasakykit, jūs turtuoliai, 
Kam jūs turto tiek daug kraunat?
Juk ir jūs, kaip visi žmonės, 
Vieną amžių tegyvenai.

Pas jus dolerių jau randas
Pilnas bankas, milijonai;
Bet jūs vis dar nuolat sukat 
Kad užaugtų bilijonai.

Ar ne gėda jums, besočiai, 
Pasiglemžti tiek daug turto, 
Taip tikrai, taip sąžiningai 
Liaudies prakaitu sukurto?

Mat, kadangi pas jus turtas 
Ir jūs dolerių valdonai, 
Tai ir turi badą kęsti 
Darbininkų milijonai.

Bet varguoliai telkias, tarias
Smūgį duot jūs gaujai visai, 
Nes jie žino, kad jūs esat 
Liaudies kūno parazitai.

Jonas Juška
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LDS GALI JUS APRŪPINTI
GERA APDRAUDA IR PAŠAI PA

Jūs gerai žinote, kad dabartiniu laiku ne tik naudinga, bet ir labai 
reikalinga turėti gerą apdraudą ir pašalpą.

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

Darbininkų Susivienijimą. ’
LDS išduoda narystės paliudijimus ant sekamų paprastos apdraudos 

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

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

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

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

$500; $5.58 už $1.000.

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

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

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

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

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

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

Jauniems Naudinga 20 Metų “Endowment’’ Apdrauda
Jūs galite apsidrausti ir ant 20 metų >“end,owment”vapdi’ąųdosr Ta 

apdrauda ypatingai naudinga jauniems žmonėms. Tai' pinigą taupymų ap
drauda. ‘

Daleiskime, 20 metų amžiaus jaunuolis įsirašo ant 20 metų ^endow
ment” (sutaūpų) apdraudos $1,000 sumoje. (Jei nori, įgali įsirašyti ir apt 
$2,000.) Jis moka LDS centrui $3.66 į menesį Per 20 metų jis viso sumo
ka $878. Po 20 metų LDS jam išmoka $1,000. Tas narys ne tik kad buvo 
apsidraudęs $1,000 sumoje per 20 metų, bet po 20 metų gavo. Jaugiau pi
nigų negu sumokėjo. Tai geras pinigų sutaupymas. Tą labąį gerai įvęrti- 
tina tie nariai, kuriems LDS dabar išmoka po $1,000 “endowment” apjrau- 
das.

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

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

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

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

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

žiaus.
u

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

ant paprastos apdraudos arba ant 20 metų “endowment.”
Galima įrašyti ant sekamų apdraudos sumų: $150, $300, $500, $1,000 

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

kia mokėti tik $2.55 už tris mėnesius. Už $2,000 reikia Yynęėtį ulę $(^.95.
Už 20 metų galima nebemokėti duoklių, ir tuomet-ų«ys galį ttųėti iš- 

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

i i

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

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

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

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

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

AWLD REIKALAI
ALDLD suvažiavimo 

dienotvarkis
1. Raportai: pirmininkės, 

redaktoriaus, sekretoriaus 
ir iždininko.

2. Knygų ir žurnalo 
“Šviesos” leidimas.

3. Organizacijos auklėji
mas.

4. Kolonijų veikla
5. Kultūrinis bendradar

biavimas su Lietuva.
6. Nauji sumanymai.
Suvažiavimas atsibus 

B r o a dwood Hotel, Broad 
and Wood Streets, Phila
delphia, Pa., liepos 3 dieną, 
1960 m. Pradžia 9-tą vai. 
iš ryto. Kiek jau yra per
matoma, tai suvažiavimas 
bus skaitlingas.

Suvažiavimui jau pradėjo 
ateiti gražūs sveikinimai:

Richmond Hill, N. Y., 
LLD 185 kp. sveikina su 
25.00. > ■

Cleveland, Ohio, LLD 22 
kp. sveikina su $20.00. ' >

Los Angeles, Calif., LLD 
145 kp. sveikina su $15.00.

Central Brooklyno LLD 
?4 kp. sveikina su $5.00.

Garbės kuopų sąrašas auga
Plymouth, Pa., 97 kp. 
Pittsburgh, Pa., 87 kp. 
So. Brooklyn, 147 kp.
New Buffalo, Mich., 38 

kuopa.
Grand Rapids, Mich., 66 

kuopa
Springfield, Ill., 7 kp.
Peoria, Ill., 82 kp.
New Haven, Conn., 32 kp.
Norwood, Mass., 9 kp.
Easton, Pa., 13 kp.
Chicago, III., 187 kp.
Detroit, Mich., 188 kp.
Su pirmiau paskelbtomis 

kuopomis šiemet jau 25 
kuopos pasiekė ir viršijo 
pernykščius metus narių 
skaičiumi. Daugiausia nau
jų narių gavo 185 kp., Rich
mond Hill, N. Y. Bet di
džiausia LLD kuopa yra 
Chicago j. Abelnai LLD šie
met yra pagyvėjęs veiki
mas, džiuginantis veikimas. 
Bet yra apie porą desėtkų 
kolonijų, kurių kuopų vir
šininkai yra daugiau negu 
apsileidę. Dar šį sykį tų ap
sileidusių kuopų miestų ir 
numerių neskelbsiu. Bet 
jei skubaus jų atsiliepimo 
nebus, tai būsiu priverstas 
pranešti svietui apsileidė
lius.

LLD 66 kp. šie nariai, 
mokėdami savo duokles, au
kojo knygų fondan po $1: 
J. Kandrot, A. Apečenka, 
F. Adams ir P. Gaspar.

•

ALDLD Centre galima 
pirktis visokių knygų.

Mėgstantieji skaitymą, 
siųskite užsakymus, ypatin
gai knygų apie sveikatą: 
“Sveikatos Šaltinis,” “Pir
moji Pagalba,” “Kaip Būti 
Jauųam Net ir Senatvėje.” 
Visos trys daktaro Kaš- 
kiaučiaus parašytos.

Visais ALDLD reikalais 
rašykite:

ALDLD
102-02 Liberty Avė.
Ozone Park 17, N. Y.

Sekr. J. Grybas

p.* Laisvė (Liberty)—Antr., gegužes (May) 31, 1960

ŠVENTEI— 
KULTĖROS NAMAI 
TAURAGĖ. — <$ia ati

daryti nauji erdvūs kultū
ros namai. Dviejų aukštų 
rūmuose yra 400 vietų salė 
su didele scena, šokių aikš
telė, kambariai repetici
joms ir k t.

Tauragiečiai Gee gūžės 
Pirmosios išvakarėse gavo 1 
gražią dovaną.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos/ kurie jos dar neskaito.



MIAMI, FLA.
IŠ LIETUVIŲ PAŽAN

GI * ’ GIEČIŲ SOCIALIŲ 
KLUBO VEIKLOS

terims ir motinoms pokylį. 
Taipgi padėkojo draugėms 
Valilionienei ir Šimkienei

ROCHESTER, N. Y.

Klubas susitvėrė iš apie 
40 narių ir į trejus metus 
išaugo iki virš 140 narių, 
ir dar kiekviename susirin
kime prisirašo po kelis 
naujus narius. Klubas pa
sižymi dažnai surengdamas 
skaitlingus su skaniais val
giais piknikus. Tūlos klu- 
bietės pasišventusiai dirba 
klubo naudai. Jos yra ge
ros gaspadinės, moka iš
kepti skanius pyragus, 
skanų kugelį ir abelnai pa
gamina visokius skanius 
valgius. Būtų labai gerai, 
kad visos klubietės įsijung
tų į darbą ir pasidalintų 
darbais, kas palengvintų 
toms, kurios visada dirba.

KULTŪRINIS

už dovanotas gėles (cor
sage) ir už prisegiojimą 
motinoms.

DOVANOS MOTERŲ 
DIENOS PARENGIMUI

M. V. Valilionienė ir 
Šimkienė atnešė gėles mo
tinoms. Birštonienė atvežė 
iškepus didelį bliūdą pyra
gaičių. Draugas Smalens- 
kas, išvažiuodamas į Balti- 
morę, dovanojo $5 Motinų 
dienos vaišėms — nupirki
mui vyno.
Dovanos motinoms, kurios 

daugiausia metų turėjo
Drg. A. Paukštienė ga

vo dėžę saldainių, A. Birš
tonienė—gėlių buketą, Ske- 
berdienė — dėžę saldainių,

PARENGIMAS■s

- Kovo 26 dienos vakare
i u'uvo surengta prelekcija ■ 

apie sveikatą, kurią atliko! 
J. W. Thomsonas. Advoka-j 
tė Masytė (detroitietė) tuo I 
laiku atostogavo M i ame j.; 
Ji atsivežė prožektorių ir j 
gražių filmų ir mums pa-! 
rodė. Publikos atsilankė ne-' 
mažai ir visi buvo tuo pa-; 
tenkinti.

Balandžio 3 dieną Klubas 1 
surengė pikniką su pietų-! 
mis. Papietavus, Klubas1 
laikė susirinkimą. Po su-

A. Liutvinienė buvo vyriau
sia už visas, jinai užaugino 
14 vaikų — ir ji gavo dėžę 
saldainiu.

Viskas gerai pavyko ir 
publika buvo patenkinta.

J. W. T.

Plymouth, Pa.
LDS ir LLD kuopų susi

rinkimai gegužės 15 d., pas 
d. Krutulienę, gražiai pa
vyko. Apie 3 vai. po pietų 
LDS kp. pirm. J. Liutackas 
susirinkimą atidarė ir pa
prašė prot. sekr. M. Navic-

Gegužės 14 ir 15 dd. pas 
mus buvo rodomi filmai iš 
Lietuvos. Rengė bendrai 
LLD moterų ir vyrų kuo
pos. Filmus rodė J. Gry
bas iš New Yorko.

Parengimas gerai pavy
ko, viskas gražiai išėjo. 
Buvo rodoma Lietuvoje 
kolektyviniai ūkiai, atsilan
kiusios į Lietuvą amerikie
čių ir argentiniečių delega
cijos, ilgas filmas “Julius 
Janonis, “Laisvoji Lietu
va,“ “Žydėk Jaunyste.”. 
Pastarasis taip publikai 
patiko, kad net antru kartu 
buvo rodomas. Tai labai 
gražūs ir įdomūs filmai. 
Publika p a g e i d avo, kad 
dažniau jų būtų rodoma.

Tarpe svečių iš New Yor
ko buvo atsilankius S. Sas- 
na, K. Briedis ir Jonas 
Gasiūnas. Pertraukose J. 
Gasiūnas plačiau paaiškino 
apie Lietuvos žmonių naują 
gyvenimą ir jų atsiekimą. 
J. Grybas aiškino filmų tu
rinį, tai padarė juos aiš
kesnius ir geriau supranta
mus.

Iš Binghamtono buvo at
silankę Kireiliai, Jasilio- 
nienė ir Dicher, iš Toron
to — Antanavičienė su sa
vo dukrele Irena. Visiems 
svečiams ir publikai taria- 

ime ačiū už atsilankymą.
Šiame pažmonyje virėjo- ■,

mis dirbo V. Bulienė, K. 
Žemaitienė ir L. Bekešienė, 
o vakare prigelbėjo O. Ma
linauskienė ir A. Usavage. 
Iš vyrų dirbo S. Gendrėnas, 
P. Malinauskas. J. Labei- 
ka, A. Bekešius. N. Balta
kienė iškepė ir aukojo dide
lį pyragą (babką), O. Ma
linauskienė lietuviškos duo
nos ir V. Bulienė pyragą. 
Visų paruoštos dovanos bu
vo labai vietoje ir skanios. 
K. Žemaitienė suvežė reik
menis į svetainę, L. B. au
kojo kavą ir cukraus. Di
delis ačiū visoms ir visiems 
dirbtusiems ir už aukas! 
Tikietus pardavinėjo A. 
Gužauskienė, K. Žemaitie
nė, F. Gricius, S. Gendrė
nas, P. Malinauskas ir J. 
Labeika.

•

Gegužės 21 d įvyko Ge
dimino Draugystės metinis 
piknikas. Pavyko gerai. 
Svečių ir viešnių gražiai 
susirinko. Šokiams grojo 
jaunuoliai — Vaitų duk
relė Kerai, dar jauna mer
gaitė, ir A. Baronas, Ba
ronų sūnus. Abu grojo kon
certinomis. Garbė tėvams, 
kad jaunuolius mokė, ir 
jaunuoliams, kad mokėsi. 
Išeina, kad dabar Gedimi
no Draugystė turi savus 
m u z i k a n t us. Susirinkę 
linksminosi ir gražiai lai
ką leido. L. Bekis

Philadelphia, Pa.
Smagūs pasimatymai

Geg. 21 d. Republikonų 
name brooklyniečiai Gry
bas ir Briedis rodė iš Lietu
vos filmus. Gasiūnas keletą 
minučių kalbėjo apie Lietu
vą, kur jis laikėsi praėjusią 
vasarą. Pramoga suteikė 
progą sutikti draugus, ku
rie tik į tokius parengimus 
ateina.

Sutikau Paul ir Mary Kut- 
rus. Kutrienė sunkiai sirgo 
ilgą laiką. Praėjusį rudenį 
dešinė jos akis staiga nete
ko regėjimo. Turėjo 2 ope
racijas, bet nepataisė regė
jimo.

Seniai matyta d. Anna 
Banionis, trumpai pasikal
bėjus, sako: d. Walantiene 
aš dabar neimu Laisves, 
bet pas mus eina, ima ki
tas žmogus, ir aš myliu 
skaityti, tai prašau priimti 
nuo manęs Laisvei auką $5. 
Sutikau pasiųsti. Ačiū tau, 
drauge.

Busas i Baltimorę
Sekantis 

parengimas turės būti va
žiavimas į 
rengiamą pikniką birželio 
(June) 12 d. Busas jau nu
samdytas. Tik prašom no
rinčius turėti smagią drau
gišką kelionę įsigyti iš ank
sto tikietus. Pašaukit tele
fonu. Tureikienės telefonas 
DE

filadelfiečiams

baltimoriečių

4- 4026; P u o d i s —
5- 3954; Mulokiūtės — 

4-1463. Jie rūpinasi bu-

ELIZABETH, N. J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Ant kapo tavo mes gėlos 
Sodinsim auginsim visados. 
Ir gerbsime tavo idėjas 
Jūs nepamiršim niekados.

Gegužės 31 d., 1959 m., 
staiga atsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo mano mylima žmona 
ir brangi mamytė Uršulė 
Kavoliūnienė.

Jau metai prabėgo nuo 
tos liūdnos dienos, visvien 
jos kilni atmintis pasiliks 
šeimos širdyse amžinai.

Liūdintieji be tavęs, brangioji:
Antanas, vyras
Julia, duktė
Viktoras, sūnus
Ona Zalubienė, sesutė 
Adomas Juodviršis, brolis

Dorchester, Mass.

Birželio 1 dieną sukako dveji metai, kai mirė 
mano mieloji motina

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Uršule Kavoliūnienė

Mary A. Stanelienė
Mano vyras, Walteris Žukas, mano teta Ona Schultz 
aš pati 

minutę.
ii’ pasigendame jos kiekvieną mūsų gyvenimo

sirinkimo draugas Biršto
nas pakvietė P. Baltrėną 
pakalbėti, prieš apleidžiant 
Miami. Baltrėnas kalbėjo 

■ apie sveikatą ir kūno 
mankštą. Po prakalbos bu
vo klausimų ir vėliau iš
sivystė diskusijos, kas klau
sytojams labai patiko.

" '’ gegužės 1 dieną Klubas 
surengė pikniką su ska- 

9 niais valgiais, į kurį suva- 
1 žiavo nemažai žmonių. Pa- 

4 pietavus, Klubo pirminin
kas drg. Kanapis perstatė 
draugą Tamošiūną pakal- 

,į bėti apie Gegužės Pirmąją. 
! Tamošiūnas trumpai išaiš

kino, kada ir kodėl atsira
do Gegužės Pirmosios šven
tė kaip darbininkų šventė. 
Publikai labai patiko ir už 
tai gausiu delnų plojimu 
išreiškė jam padėką.

MOTINŲ DIENA
Gegužės 8 d. varde L. S. 

Klubo vyrai surengė Moti
nų dienai paminėti pikni
ką. Tą dieną moterys nie
ko nedirbo. Vyrai priren
gė valgius ir lėkštes suplo
vė. Du stalai specialiai bu
vo prirengti moterims ir 
papuošti gėlėmis. Moterys 

’ gėrėjosi, kad nors vieną sy
kį'į metus vyrai pagamino 
joms pietus.

‘v Papietavus, pra s i d ė j o 
programa. Perstatytas d. 
Tamošiūnas pakalbėti apie 
Motinų dieną. Jis trum
pai^ gražiai ir dokumenta- 
liškai nurodė atsiradima 
Motinų dienos, kas klausy
tojams labai patiko ir už 
tai gausiu delnų plojimu 

' jam padėkojo.
Draugė M. Valilionienė 

skaitė trumpą įvadą “Kas 
yra moteris?” “Moteris 
yra darbininkė, moteris po
niutė, moteris kovotoja, 
moteris grožybė ir moteris 
vergė. Bet niekas negali 
užginčyti, jog moteris yra 
visos žmoriijos motina.”

Draugė Valilionienė skai
tė ir porą gražių eilėraščių, 
kas klausytojams labai pa
tiko ir delnų plojimu jai

• padėkojo.
♦ 4 Draugė A. Paukštienė 

kalbėjo apie motinas ir mo
teris varde motinų ir mo
terų. Padėkojo vyrams už 
taip gražiai surengtą mo-

kienės perskaityti užrašus 
i iš praeito susirinkimo. Pa
sirodo, kad kuopoj viskas 
tvarkoj, nariai užsimokėję, 
ligonių nėra. Protokolas 
priimtas vienbalsiai, Cent- 

! ro valdybos rinkimai pra
vesti, du delegatai į seimą 
išrinktu na ir šiuomi susi
rinkimas užsidarė.

LLD 97 k. susirinkimą 
atidarė V. Žilinskas ir-tapo 
išrinktas tvarkos vedėju.

Prot. sekr. M. Navickie
nė skaitė užrašus iš praeito 
susirinkimo. Protok o 1 as 
priimtas vienbalsiai. Komi
teto ir komisijų praneši- 

: mai: Fin. rast pranešė, kad 
15 narių yra užsimokėję už 

; šiuos metus ir 5 skolingi. 
| Suminėjus “skolingi“, čia 
I ant vietos ir tie penki užsi- 
j mokėjo. Taigi dabar visi 20 
i narių yra užsimokėję.

Praeitame susirinkime 
į buvo nutarta surengti iš 
I Lietuvos filmų parodymą; 
tam darbui ir komi
sija buvo išrinkta. Ta
čiau komisija pranešė, kad 
dėl tam tikrų priežasčių fil
mų parodymą surengti ne
buvo galima ir atidėta iki 
rudens.

Naujuose sumanymuose 
nutarta surengti pikniką — 
gegužinę, kuri įvyks birže
lio (June) 12 dieną. Taip 
pat komisija tam darbui 
išrinkta, kuri darbuosis, 
kad piknikas būtų gerai su
ruoštas. Piknikas, kaip ir 
praeitais metais, įvyks gra
žioj Kazlauskų farmukėje. 
Kadangi praeituose mūsų 
piknikuose buvo patėmyta 
trūkumai stalų ir suolų, tai 
šiemet to jau nebus, nes 
rengimo komisijos narys F. 
Mankauskas pareiškė, kad 
jis pristatys iš savo parko 
įvalias stalų ir suolų. Taigi 
šiame piknike bus didelis 
pagerinimas. Taigi kviečia
me atsilankyti į šį pikniką 
visus, kas tik galite.

Kol gyvi, naudokimės 
naudingais parengim a i s, 
dalyvaukime visur.

Kadangi LLD suvažiavi
mas jau netoli, tai išrinko
me į jį delegatus, kurie at
stovaus Plymoutho LLD 97 
kuopą.

.................... _..V, ž.

BINGHAMTON, N. Y.
Geg. 12 d. įvyko LLD 20 

kuopos Moterų klubo susi
rinkimas. Dėl prasto oro 
narių nedaug dalyvavo.

Iš 1959 m. laikraščių va
jaus raportavo J. K. Nava- 
linskienė, kad darbavosi 
kiek galėjo ir sukelta gra
žios pagalbos “Laisvei” ir 
“Vilniai.” Už naujas ir 
atnaujintas prenumeratas 
pasiųsta “Laisvei” $282, o 
“Vilniai” $165.50. Viso 
sukelta $483.50. Aukas ir 
p r e n u m e ratas pagelbėjo 
rinkti: A. Žemaitienė, kuri 
gavo dvi naujas prenume
ratas dėl “V.,” J. Nava- 
linskienė ir V. Miller abi 
gavo po vieną naują skaity
toją “Laisvei.” Aukas pa
gelbėjo rinkti E. Čekanaus- 
kienė, K. Juozapaitienė, N. 
Strolienė ir P. Jasilionie- 
nė. Nuo prenumeratų liko 
$7.20 nuošimčio, kuris per
duotas į iždą.

M. Kazlauskienė rapor
tavo, kad buvo parsitrau
kusi 12 egzempliorių “Vil
nies” kalendoriaus ir visus 
išpardavė. Taipgi ji ir A. 
Wellus surinko $53 aukų 
dėl “Vilnies.” Rap ortai 
priimti. Klubas turi 17 
narių pilnai užsimokėjusių.

Nutarta iš iždo paaukoti 
$5 apšvietos reikalams. Į 
LLD suvažiavimą, kuris 
įvyks liepos 3 d. Philadel- 
phijoje, išrinkta dvi dele
gatės — A. Wellus ir A. 
Maldaikienė. Jos vyks sa
vomis lėšomis.

Nutarta susirin k i m u s 
laikyti kiekvieno menesio 
antro antradienio vakarais, 
A. Klimo studijoje. Po su
sirinkimų bus arbatėlės. 
Kviečiame atsilankyti ir ne 
nares ir kartu su klubietė- 
mis praleisti vakarą.

Po susirinkimo A. Wellus 
skaitė K. B. Karosienės 
straipsnį “Mama, klau
syk,” kuris tilpo “Vilnyje” 
gegužės 7 d. Sekančiame 
susirinkime gal kuri kita 
draugė ką nors svarbaus 
paskaitys. Mes visos turė
tume skaityti ir lavintis.

Po susirinkimo A. Mal
daikienė parodė gražių

I nuotraukų iš Los Angeles, 
' kurias nutraukė, kada per
eitąją žiemą jie ten viešė- 
ijo per 10 savaičių pas sa- 
’vo dukterį. Kalifornijoje 
jie aplankė daug svarbių 
vietų. Ketino ateinantį su
sirinkimą dar daugiau pa
veikslų parodyti.

J. K. Nelish 
Koresp.

“Laisvėje” iš gegužės 10 
dienos praleista N. Strolie- 
nės vardas, kuri LDS pa
dengime aukojo $1. Taipgi 
praleista K. Juozapaitienės 
vardas, kuri to parengimo 
tikietus platino.

Joseph Ine

su.
Įsitėmykite, kad busas iš 

eis birželio 12 d. rytmetį 9 
vai. nuo 4th ir Girard Ave, 
nuo Pierce St. išeis 9:30 vai. I 
Būkite visi laiku ir su ti- j 
kietais, komisija jūsų lauks, j

Seimai jau netoli i
Mūsų organizacijų suva

žiavimams, kurie įvyks lie
pos 1,2 ir 3 dienomis, drau
gai gražiai darbuojasi ir 
turi geras pasekmes. Taip
gi nakvynių komisija irgi 
ieško delegatams nakvynių 
pas draugus. Kiek bus gau
ta, vėliau bus suvesta skait
linė. Būtų gerai, kad galin
tieji suteikti nakvynę, pra
ustų. Nakvynes registruo
ja: Mulokiūtė, NE 4-1463; 
Anna 
7226; 
2538.

Mano tėvas

Antanas S tanelis
metų gruodžio 28 d.,—pasigendame mes| mirė 1925

|| ir jo, nuolat apie jį prisimindami. Jis buvo vienas 
| iš pirmųjų šios apylinkės lietuvių, kurių palaikai 
I buvo sukremuoti
I Dabar abiejų mano tėvų palaikai tebėra gražioje 
|| varinėje urnoje.
I Lai jie ten ilsisi ramiai . . .
i MILDA STANELYTĖ ŽUKIENE

a
± ••

f

New Britain, Conn.
Netekome ilgamečio gy

ventojo. Juozas Malinaus
kas mirė gegužės 17 d. Juo
zas šiame mieste išgyveno 
apie 70 metų. Praslinko 10 
metų, kai gyveno iš pensi
jos. Buvo laimingas, men
kai ligos jį lietė. Tik vieną 
rytą Juozas nepakilo pus
ryčiauti, užmigo amžinai. 
Paliko žmoną Jievą, tris 
dukras su šeimomis, gimi
nes ir draugus.

Kaip pirmiau dirbtuvėje 
palaikė darbą, taip ir pen
sijos laiku buvo darbštus 
žmogus. Vasaros metu už
ėjus pas juos į darželį vi
suomet rasdavai viską gra
žiai sutvarkytą, net malo
numą jausdavai.

Jo pageidavimas išpildy
tas, laisvai atsisveikinta su 
Juozu ir sudeginti palaikai 
Springfield, Mass. Visai 
šeimai didi užuojauta.

—o—
Newbritainiecius vargina 

mintys, kaip ten tame New 
Havene bus atžymėta Tėvų 
Diena birželio 19 d. Gal bus 
geriausia nuvažiuoti iiJ su 
jais praleisti malonų laiką.

Vilkutis

Zalneraitiene, HO 8- 
J. Šmitienė, WA 4-

P. Walaiitiene

Worcester, Mass.
Didelis ačiū!

Gegužės 22 d. aidiečiai} 
mėgėjai aktoriai, “Išeivio“ 
vaidintojai, sėkmingai nu
vyko į Niujorką, ten suvai
dino “Išeivį“ ir tą pačią 
dieną sugrįžo į namus sėk
mingai. Niujorkiškis Aidas 
labai šiltai ir vaišingai pri
ėmė worcesteriecius. Nuvy
kus, pirmiausia “Laisvės“ 
išleistuvės patalpose puo- 
tiškai mus pavaišino ska
niais, specialiai prirengtais 
pietumis, tada vykome į 
Brooklyno didžiulę salę, 
kur įvyko “Išeivio” pasta
tymas.

Publika taip pat sveikino 
gausiais aplodismen tais. 
Pas i b a i g u s vaidinimui, 
daug draugiškų pasikalbėji
mų ir pasisveikinimų

Vardu visų mėgėjų 
didelį AČIŪ už tas 
priimtuves.

Newark, N. J.
Antradienį, geg. 24 d., 

Anna Arlaus (Arlauskie- 
kienė) nuvežta į St. Barba
ra’s ligoninę. Ligonė buvo 
be žado, kai vežė ligoninėn, 
ji gavo smūgį.

Šią žinią pranešė Onos 
duktė Florence ketvirtadie
nį telefonu, kai penktadie
nio laida buvo atspausdin
ta. Ji sako, kad jos mamy
tė tebesiranda kritiškoj pa
dėtyj. Nors nebus galima 
ligonę lankyti, visvien 
draugai gali teirautis apie 
jos padėtį telefonu. St. 
Barbara ligoninė randasi 
ant High St., Newarke. Li
gonė yra kambaryj 517.

Anna Arlaus yra uoli 
pažangios spaudos rėmėja, 
ji dažnai ir parašydavo 
spaudai. Linkime jai sėk
mės nugalėti nesveikavimą.

LK

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai

i.

—

buvo. 
tariu 
šiltas

2.

iš

Camden, N. J. U
Nelaimė ant kelio

J. Bekampiui važiuojant 
Avalono į Philadelphiją .

prie Camdeno gegužės 18 
d. ištiko nelaimė. Viena 
moteris, kuri vairavo savo ». 
automobilį, išvažiavo iš far- 
merių daržovių m a r k e t o _ 
skersai kelią, kada mes bu- , 
vome tik kelioliką pėdų nuo 
tos vietos. Automobilio ne< . 
bebuvo galima sulaikyt. Be- . 
kampio automobilis buvo 
smarkiai sudaužytas ir to
liau važiuoti nebegalimas.

Laimė, kad mūs daug ne* 
sužeidė, tik man biskį už
gavo akį, bet smarkiai su
krėtė. "

Vientiane, Laosas. — Iš 
kalėjimo pabėgo princas 
Souphanouvongas ir 15-ka 
jo vienminčių. Pereitais, 
metais reakcinė valdžia 
juos areštavo kaltindama 
komunistinėje veikloje.

i

PHILADELPHIA, PA.

Distributor For 
ANDRULIS 

MICHIGAN FARM 
CHEESE 

(Skaniausias Suris) 
Wholesale & Retail 
Call for Delivery 

GA. 5-6970

SAKO, KAD NUŠOVĖ 
ARABŲ LĖKTUVĄ

Tel Avivas. — Izraelio 
orlaivyno komanda sako, 
kad Negev dykumoje nušo
vė Jungtinės Arabų Res
publikos karinį 
Sako, kad arabų 
skraidė virš žydų 
kos teritorijos.

lėktuvą, 
lėktuvas 
respubli-

3.

4.

LIETUVIŲ GYVENIMAS LIETUVOJ 
IR AMERIKOJ

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

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

Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, HL
J

5 p.-Laisve (Liberty)—Antr., gegužes (May) 31, 1960

j!



Mūsų veikėjas Povilas Beeis Worcesterio meno žvaigždės
Šių metų gegužės 21 d. 

“Laisvės” salėje, Ozone
nijoje. Jis taipgi yra rū
pestingas “Laisvės” platin- vėl Brooklyne!

Detroit, Mich.
LUS NEPAPRASTAS 

ĮVYKIS

SERGA KRISLAI

gerbimui ilgamečio nuosek
laus veikėjo pažangiajame 
Amerikos lietuvių judėjime 
Povilo Pečio. Pokylis buvo 
gražus, gyvas ir linksmas.

kė daug gražių komplimen
tų savo visuomeniniam vei
kėjui.

Povilo Pečio tėvai Juozas 
ir Pečiai turėjo 14

Madešimtinių žemės
žūčių kaime, I

Jie turėjo tris 
Povilą ir Ig- 

gimė 1887 m.
Jis buvo ant-

sūnus. Joną
ną. Povilas

jų sūnus. Jis lanke 
gė pradinę mokyklą

mažame

ji leisti tėvai neturėjo iš 
tekliaus, tad Povilas jaunu

tėviške,

tis. > 
ži uote?

dirbo trejus metus, iki tu
rėjo stoti į caro militarinę 
tarnybą. Garo armijoje jis 
ištarnavo trejus metus. 
Grįžęs iŠ kariuomenės 1913 
metais, tik aplankęs tėvus, 
išvyko į Ameriką.

1905 metais gyvendamas 
Latvijoje Povilas Beeis pa
tyrė didžiosios revoliucijos 
veiksmus. Ne nuošaliai tų 
veiksmų stovėjo ir jis pąt$. 
Platino revoliucinės propa
gandos lapelius ir su visa 
siela jis troško revoliucijai 
pasisekimo.

—Latviai buvo labai ko
vingi revoliucionieriai. Kai 
caras revoliuciją sutrempė, 
revoliucionieriai buvo bū
riais suimami, teisiami ir 
šaudomi, — sako Povilas. 
Buvęs pakliuvęs ir jis pats 
į policijos nagus, bet darb
davys jį užtaręs ir išgelbė
jęs nuo bausmės.

Į Amerika atvykęs 1913 
metais Povilas Beeis apsi
gyveno Newark mieste, ar-

lėjas. Per daug metų da
lyvauja vajuose gavimui 
“Laisvei” naujų skaitytojų. 

Povilas Beeis yra puikus 
veikėjas Amerikos lietuvių 
kultūriniame j u d ė j i m e. 
Nuo pat atvykimo į Ame-

’’ ' ' * ’ ’• apie savotišką lietuvių gy
venimą Amerikoj, čia irgi 
buvo komediškas aktas, bet 
čia Janulio jau nebuvo, tai 
nors ir reikšmingas aktas, 
bet ėjo kiek silpniau už 
pirmąjį. O gal ir dėl to, kad 
čia pirmojo akto tokių reik
šmingų dainų nebuvo.

Antras aktas, tai mėgs-

r i ką jis įstojo į organizaci
jas, užima vietas valdybose 
ir energingai darbuojasi. 
Daug metų y r a b u v ę s 
“Laisvės” bendrovės direk- 
toriate ir Literatūros drau
gijos centro komitete. Jis 
jau yra 73 metų amžiaus. 
Laike jo pagerbimui poky
lio paklausiau, kaip tavo 
sveikata, Povil? “O, drau
ge! jaučiuosi stiprus, svei
kas ir dirbu kaip dirbęs 
kasdien.” Visuomeninėje 
veikloje jis taipgi dirba 
kaip dirbęs,—visada links
mas, myli 
gose šoka, 
jaunas.

pajuokauti, 
d a į nuoja

(Pabaiga)
Antras aktas buvo jau 

Amerikoj. Jonas pasiliko 
geru Jonu ir ištikimu savo 
idėjoms, kokias jis turėjo. 
Bet čia ne taip sukasi gy
venimas apie Joną, kaip

(Tąsa iš 1-jo pusi.)
Henry Welch per pastaruo
sius šešerius metus kyšiais ga-* 
vo $287,142, o jo metinė ai- .į 
ga — $17,500. Tie $287,142 
esąs “honoraras“ iš privačių 
medikalinių įstaigų.

Jo pareiga yra žiūrėti, kad 
maistas ir vaistai nebūtų žmo
nių sveikatai kenksmingi ir 
būtų visiems prieinami. Ar 
jūs manote, kad gaudamas iš 
privačių įstaigų “honorarus“ 
gali teisingai savo pareigas 
atlikti ?

Rimtai susirgęs pažan
gietis ir organizacijų rėmė
jas Pr. Bukšnys. Jau tre
čia savaitė randasi Kings 
County ligoninėje. Pranui 
reikalinga operacija ant vi
durių, bet širdis persilpna. 
Dedama pastangos širdies 
padėtį pataisyti, ir tik tuo
met galės operuoti.

Kings County ligoninėje 
lankymo valandos tik du
kart savaitėje — trečiadie
niais ir sekmadieniais. Yra

Po Jungtines Amerikos 
Valstijas pasklido rodymas 
filmų iš Lietuvos. Bet De
troite bus rodomi filmai iš 

j Amerikos vaizdų ir žmonių 
gyvenimo. Tų filmų rody
mas įvyks birželio (June) 4 
d., 1960, tai bus šeštadie
nio vakaras. Kur tas vis
kas bus? Detroito Lietuvių 
Kliubo įstaigoje, 4114 West 
Vernor Highway. Pradžia 
8 valandą vakaro. Įžanga 
visiems nemokama.

Ką gi matysime tuose Hi
pnuose? Matysime Flori
dos vaizdus ir tenaitinių 
lietuvių gyvenimą, jų ge
gužines (piknikus); taipgi 
matysime biednų žmonių, 
ypatingai negrų, gyvena
mąsias vietas.

Taipgi matysime Sovietų 
Sąjungos parodą (ne visą) 
New Yorke, ir Sovietų šo
kėjus New Yorke. Taipgi 
“Laisvės” įstaigą ir visą 
personalą. O ant pabaigos 
pamatysime ir tūlus Detro- 

lito vaizdus.. O kas gi tą 
I viską rodys? Niekas kitas, 
kaip tik Kliubo iždininkė 
advokatė Masytė. Šį vaka
rą rengia Detroito Lietuvių 
Kliubas. Įsitėmykite, kad 
tas viskas bus Detroito Lie
tuvių Kliube, šeštadienį, 
birželio (June) 4 d. Įžanga 
veltui. Apart to, Kliubo na
rės - šeimininkės turės už
kandžių ir kavos; kurie no
rės, galės nusipirkti užkan
džiu ir kavos. Mikas v

Filmai

Būt ko daug kalbėti ir 
apie kitus vaidintojus ir 
dainininkus, kurių rolės bu
vo mažesnės. Tas užimtų 
gerokai čia vietos, tai ma
nau, kad jie man dovanos 
jų nepalietus iki kito sykio, 
kitos apžvalgos. O jų buvo 
nemažai:

A. Daukšys, tenoras, An
tano rolėje; D. Jusius, Mai
klo šeimininko rolėje; W. 
Daukšys, Lietuvos kaimo 
žydo rolėje; J. Pinskas ir 
A. Narusiavičius, burdin- 
gierių rolėse.

—........ ——, .........-t,- , “Išeivio” trečią akta, ar-
tama scena mūs brooklyniš- ba klimaksą, išgelbėjo šiek 
kių Jono Juškos, kurias jis > tiek labai armon ingai 
tverė savo komedijose apie skambanti daina, kuria vi- 
šeimininkes - gaspadines ir sas Aido choras, 
įnamius - burdingierius. čia i žvaigždėmis, . 
irgi vyrauja “star board- į skambiai sudainavo.

, o vyras liepiamas dirb-!
, būk . “geriau I rengimas prie kovos su “už- 

syeikatai ir geresnis uždar-' puolikais” gerą įspūdį pa- 
bis”. _ | darė, bet pirmojo akto nu-

Ar taip tūlos gaspadines i neštą reikšmę negalėjo vir- 
i dare su burdingieriais, ne-|ęvti/
Į žinau, nors aš irgi ketvertą Scena dėl patrizanų buvo 
| tuzinų metų Amerikoj iy,gy- prirengta rūpestingai ir įti- 
' venau ir teko būti nemažai į pinančiai, jog čia giria —

suei i - * ’ ~ ,
kaip | ti naktimis,

metų būdamas ap

mažame

iš karto gavo 
berni. Vėliau

Povilas Beeis yra stam
bus vyras, arti 6-ių pėdų 

'aukščio, stiprus. Visą savo 
amžių dirbės sunkius dar
bus, bet nei sunkus darbas, 
nei materialiniai trūkumai, 
nei kiti rūpesčiai jo sveika
tos nepalaužė. Jis net jau 
ir vėlybame savo amžiuje 
yra optimistas link darbi
ninkų klasės laimėjimo ko- 

Ivoje už skaistesnę ateitį.
j Linksma mums, kad Po
vilas gerai jaučiasi, gra
žiai darbuojasi visuomeni
nėje veikloje ir viltingai 
žiūri į ateitį. Širdingiau
siai linkime jam gyvuoti il
giausius metus visa pažan
gioji Amerikos lietuvių vi
suomenė.

Pr. Buknys

. Sveikas, drauge jubiliatai
Drauge: Šį vakarą susi

rinko jūsų artimi ir Jus 
'gerbianti organizacijų ir 

Trejus metus jis ten išdir- mūsų spaudos skaitytojai, 
bo guzikų dirbtuvėje, 
sireiškus nedarbui, apleido 
Newarko miestą.

Nevvarkę gyvendamas P. 
Beeis susipažino su jauna 
gražiai progresyvia lietu
vaite Apolionija Ankudavi- 
čiūte, kuri taipgi dalyvavo 
kultūriniame lietuvių judė
jime, ir 1915 metais, balan
džio 15 d., susituokė. Povi
las ir Apolionija Bečiai tu
ri sūnų ir dukterį, kuriuos 
gražiai išaugino ir išmoks
lino.

1920 metais Povilas Be
eis persikėlė gyventi į nedi
delį miestuką Great Neck, 
N. Y., taipgi arti New 
Yorko miesto, į turčių rezi
dencijų vietą. Ten jis iš
simokė gėles ir medžius so
dinti ir auginti kiemuose

Pa- kad jus pagerbti už jūsų 
nuoširdų darbą ugdyme or- 

'ganizacijų, platinime mūsų 
j spaudos. Nors ir tolokai 
nuo centrinių įstaigų gy
vendamas, esate nuolatinis 

’jų svečias.
Jūs, drauge, savo gėlyno 

i gėlėmis papuošiate dides
nius mūsų parengimus. Jūs 
atvežate puokštes gėlių mū
sų dainininkams, chorų mo- 

ikytojams. Jūs atvykstate į 
j kiekvieną didesnį ar mažes- 
i nį parengimą Brooklyne su 
i šypsniu veide. Jūs pasvei- 
Įkinate kiekvieną sutiktą, 
paklausiate apie sveikatą, 
gyvenimo eigą ir tam pa
našiai.

Jūs gyvendamas Great 
Necke rūpinatės organiza
cijų palaikymu. Jūs esate

aplink puošnius turčių na- tos kolonijos nuo 1 a t i n i s

su savo 
steb ė t i n a i 

Nors 
partizanų jaudinantis prisi-

pageidaujama, kad ligonies 
kol kas nelankytų, nes jam 
reikalinga daugiausia poil
sio.

Apie Prano padėtį ir ka
da bus galima lankyti gali
ma sužinoti pas žmoną ir 
sūnų, 470 Prospect Avenue, 
Brooklyn, N. Y. Atlankęs

PO OPERACIJOS

Scena del patrizanų buvo

ant burdo. Bet, ot, man ne- i 
pasitaikė, kad gaspadinė 

I atsisėstų ant kelių ir gan. 
į Bet tai dar nereiškia, kad 
į tokių nebuvo tik todėl, kad 
i ant mano kelių nei viena 
gaspadinė nesėdėjo. Galėjo 
taip ir būti — genys mar-

pušaitės, tarp kurių ilsisi 
partizanai, o jų vadai ta
riasi...

Tai netiesa, kurie sako, 
būk Amerikoj gimę lietu
viai negali palaikyti lietu
vybės dėl kalbos, barjero, 

taip ir Outi — genys mar- j pažiūrėkite į Dirvelienę, 
i gas, svietas dar margesnis., Janulį, Janulienę, Janulytę, 
I Šioje rolėje gabiai savo pa-maukša, Dirvelį, ir 1 ” 
i reigas atliko. B. Narusiavi-I Amerikoj g JL... 
įčienė, B. Valančiauskienė ir | cesterio Aido choro 
; V. Nakrosiene.

kitus 
gimusius Wor- 

_ . j meni-
I mukus ir persitikrinsi, jog 

Nepažįstu tokio “palaidu- kiekvienas Amerikoj gimęs 
no” burdingieriaus, kokį at- lietuvis gali tarp savęs kil- 

; lošė J. J. Bakšys. Jeigu to- miniai grupuotis dėl kultū- 
; kio nėra, tai Bakšys jį su- rinio susipratimo i”
tvėrė savo gabumais ir nu- greso. Net ir dėl idėjos, bū- 
davimajs. Tai tikras “palai- ti geresniu amerikiečiu.
dūno” tipas, kaip tas mums Juk ir Hetdviškai nekal- 
priprastas Amerikos scenų panįį lietuviai! gali būti lie- 
“city clicker , tuviais ir bendrauti su ki-

Malonų įspūdį padarė ! įaįs tokiais jituviais. Kalba

i ir pro- 
. greso. Net ir dėl idėjos, bū- 

pąlai- ti geresniu amerikiečiu.
Juk ir lietūviškai nekal-

savo dainavimu M. Sukas- 
kienė. Tai banguojantis jos 
soprano balselis, kuris ste
bėtiną švelnumą savyje tu
ri. O lošime ji buvo pirmo 
laipsnio, nors jos rolė buvo 
gan ilga.

Stebėtinas tas Jonas Dir-

juk nėra jokia užtvara nuo 
savo tautos. Jeigu tas būt 
tiesa, tai airių tautos jau 
seniai nebebūtų, nes jie, ko 
gero, dar savo tautos prie
šo kalbą vartoja, ir ją gal 
amžinai vartos. Bet ar mes 
esame matę už airius, kurie

vehs, Worcesterio Aidocho-.- kalba ang]i§kai, o ne gėliš- 
ro vedėjas. Jis turi tą savo kak geresnius savo tautos 
originalį paprotį, kad jisoriginalį paprotį, 
negali atsiskirti su savo 
skripka: jo skriuka yra jis, 
o jis yra jo skripka; tai 
“Siamese twins”. Aš sėdė
jau prie pat įo ir stebėjau. 
Jo akys ant estrados seka 
dainininkus-lėšėjus. Bet ta 
jo skripkelė jo rankose, tai 
kaip koks vijurkėlis — jos 
stygos tik skamba, tik gau
džia. Man net prasidėjo no
rėti manyti, kad jam tik 

pasakyti tai savo 
let’s

reikia 
skripkelei: “Honey, 
go!”, ir ji jam gaus ir 
skambės be jo palietimo...

• Kaip malonu žiūrėti į ga
bų ir pasišventusį dailei 
žmogų. Toks jau yra Jonas 
Dirvelis.

Kas ta dabar muzikos 
kupinoji pianistė, tai neži
nau. Bet Dirvelio skripkelė 
ir jos pianas sudarė stebėti
nai žavėjantį muzikališką 
veikalo vadą. (Tai buvo 
mūsų gabioji mieloji Alena 
Janulytė — Red.)

patri jotus?
A. Gilman

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

Taipgi turim daugiau fil
mų: “Neringa”, “Nemuno 
žiotyse”, “Yra šalis”, “Ju
lius Janonis”.

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.

Tėvynė”, 
, “Lietu- 

“Viena- 
“Žydėk,

J. Grybas

JAU DAUGIAU MIRŠTA

Pereitą penktadienį pa-! 
sidavė operacijai Juozas 
Jeskevičius — Esque. Jis! 
jau kelinti metai serga šir-1 
dies sunegalėjimu ir esti i 
po daktaro priežiūra, bet 
iki šiol vis. dirbo pagal dak
taro patarimus. Tačiau pa-i 
dėtis ligos pašlijo taip, jog! 
turėjo pasiduoti sunkiai, il
gai ir nepaprastai operaci
jai ant širdies dalies.

Urugvajaus “Darbas“ pla
čiai rašo apie Feliksą Leka
vičių, šiais metais mirusį tik 
4 6 metų amžiaus.

F. Lekavičius su savo tėvais 
iš Lietuvos atvyko į Braziliją 
visai jaunutis. Ten jam te
ko sunkiai dirbti. Bedirbda
mas jis užsigrūdino klasių ko
voje, pasidarė veiklus kovo
tojas, daug sykių areštuotas, 
nuolatos persekiojamas. Vei
kė jis ir pažangiųjų lietuvių
d raugi jose.

Sunkios gyvenimo sąlygos, 
atrodo, tą gerą kovotoją 
stūmė į girtuoklystę, nuo ^t- 
jis ir mirė. ęn-

Teisingai “Darbas“ pastebi 
“Mes niekuomet nepateisinam 
žmogaus, kuris pamilsta stik
liuką daugiau už viską,—pa
meta savigarbą ir atsižada 
savo buvusių draugų.“

Girtuoklystė — didelė žmo- 
ijai nelaimė.

Po operacijos ligonis siln- 
nas, bet eina stipryn ir chi
rurgas tikrina, jog opera-' 
ei ja pavykusi ir viskas bus 
gerai. Lankyti gali tik šei-.AID0 CH. EKSKURSIJA 
mos nariai. j

Norintieji gali kreiptis,
prie žmonos Aldanos po i Birželio 12 d. Aido cho- 
antrašu 107-56 116 St.,!ras važiuoja į baltimorie- 
Richmond Hill, N. Y. Juo-gegužinę-pikniką. Jei 

!zas ir Aldana ten gyvena i r&ndasi norinčių, turėti

Svarbus Aido choro
prašymas

Į BALTIMORE, MD

a

mus. Darbas sunkus, ne
švarus ir nenuo 1 a t i n i s . 
Daug vargo panešė iki ga
vo vietą nuolatiniam dar
bui toje pačioje s r i t v j e . 
Great Necke jis ir dabar 
tebegvvena ir tą darbą te- 
bedirba. <JI W,

Povilas yra geras ‘'Lais
vės” bendradarbis. Dažnai 
jis parašo įdomių žinelių iš 
lietuvių veiklos savo kolo-

“Laisvės” vajininkas, ko
respondentas. Jūs per eilę 
metų buvote tas žmogus, 
kuris pagelbėjote mūsų or
ganizacijoms surengti pik
nikus, nepaisant, kad jau 
peršokote per septintą de
šimtį metų amžiaus, ir ne- 
nusiskundžiate metų našta 
bei senatviniu nuovargiu.

Drauge Beči, negalėda
mas dalyvauti jums suruoš

tame pokylyje, gyvendamas 
tolokai nuo jūs ir nuo visų 
mano senų draugų, su ku
riais teko dirbti organiza
cijose, ir palinkėti asmeniš
kai jums tvirtos sveikatos, 
ilgo, tvirto gyvenimo, tad 
priimkite mano ir mano 
žmonos gerus linkėjimus 
jums ir jūsų žmonai.

Draugiškai,
A. Matulis

JAV MAŽŲ VAIKŲ
Washingtonas. — Jung

tinių Valstijų sveikatos 
skyrius praneša, kad dabar 
daugiau miršta mažųjų vai
kų. 1956 metais iš kiekvieno 
10,000 gimusių vaikų per 
metus mirdavo 260, o dabar 
iš tokio paties skaičiaus’jau 
miršta 2*64.

i And Quiet Flows the Don
Tuo pavadinimu tarybi

nis fimas dabar rodomas 
■ Plaza Teatre, 58 St., netoli 
Madison Ave., Manhattane.

Filmas yra nepaprasta, 
jaudinanti dramą, sukurta 
pasauliniai garsios Šoloko- 
vo novelės temomis. Vaiz
duoja ankstybosios tarybi
nės liaudies troškimus ir 
pastangas sukurti socialis
tinę visuomenę, tą kančių 
kelią, kuriuo teko eiti dėl 
išlaukinio ir vidaus priešo 
puolimų, dėl stokos net pa
čių paprasčiausių darbo 
įrankių ir medžiagų, dėl 
stokos žinių ir, pagaliau, 
dėl pačių savęs dar nespė- 
jimo kultūroje pakilti.

Crack in the Mirror
Savotiškai įdomus šis 

naujasis Daryl F. Zanuk’o 
filmas, neseniai vienu laiku 
pradėtas rodyti dviejuose 
teatruose miesto centre — 
Paramount (prie Broad
way ir 43rd St.) ir Nor
mandie (W. 57th St. prie 
6th Avė.). Vaidina Orson 
Welles, Juliette Greco ir 
Bradford Dillman.

Radio City Music Hall 
pradėjo rodyti Walt Disney 
naują filmą Pollyaną .

55th St. Playhouse tebe- 
rodo Tarybų Sąjungoje ga
mintą Shakespearo Othel
lo .

Naujausias Eiia Kazan’io 
filmas Wild River vienu
kartu pradėtas rodyti dvie
juose teatruose, Victoria,
Broadway ir 46 St. ir 68th
St. Playhouse prie 3rd Ave.

F. S.

JOE LOUIS IR NEGRŲ 
TURISTAI Į KUBĄ

New Yorkas. — Buvęs 
kumštininkas Joe Louis pa
sidarė su Kubos vyriausy
be sutartį, kad jis vado
vaus negrų turistus, vyks
tančius į Kubą. Joe Louis 
tam reikalui yra įsteigęs 
turistų firmą.
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i su ios motina ir patėviu J.‘linksmą su aidiečiais eks- 
ir O. Purėnais

Linkime ligoniui greit ir
pilnai susv.eikt.

kursiją, meldžiam tuojau 
užsisakyti vietą buse. Šau
kit: MI 7-5958 pas Cl. Brea-

Rep

Kauno Profsąjungų kul
tūros rūmuose atidaryta 
Rumunijos Liaudies Res
publikos moksleivių ir Vai
kų namų auklėtinių pieši
nių parodą.

T. Vasiliauskas

Busas išvažiuos nup^B^/ 
thiįanicą Sq., Union' Avė., 
Brooklyne, 9 vi. ryto. Grįš ' 
atgal 12 vai. naktį.

Aido Choras

PRANEŠIMAS

Paieškojimai
Gudynaitė Bronė, Broniaus 

gyvenanti Naujoje
duk

tė, gyvenanti Naujoje Vilnioje, 
Vilniaus g-vė, 53, Lithuania, L’SSR, 
nori sužinoti, ar gyvas jos dėdė Gu
doms Aleksandras, ar kas iš jo vai
kų, ir kur dabar gyvena. Alek
sandras j Ameriką išvyko iš Genio- 
nių kaimo prieš pirmąjį pasaulinį 
karą. Prašau man parašyti.

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.

įKviečia visus dalyvauti.

Marijona Kriaučeliūnaitė ieškau 
brolio Juozo Kriaučcliūno. Gyvena 
Baltimore, Md. Jei kas žinote jį. 
praneškite jam, kad aš su Aido cho
ru atvyksiu Baltimorėn j pikniką 
birželio 12 d. Labai noriu su juo 
pasimatyti.

Marijona Kriaučeliūnaitė
(44-46)

Marinaitė Marijona, (Puišie- 
gyvenanti Vadžgirio parapijoj,

kaime, Vadžgirio 
pat paieškau jų

mylimi broliukai,

nė), 
Pavidaujo km., paieškau savo bro
lių Juozo ir Dzidoriaus Marinų, s. 
Antano. Anksčiau jie gyveno Lie
tuvoje, Pavidaujo 
parapijoje. Taip 
šeimų.

Labai prašau,
į šį mano paieškojimą atsiliepti.

Taip pat prašau jų kaimynus bei 
pažįstamus jiems apie šį paieškoji
mą pranešti. Už tai liksiu jums 
labai dėkinga.

Jei rašysite laišką man, 
šykite šiuo ^adresu:

Jurbarko rajonas 
Girdžių paštas 
Pavidaujo km. 
Puišienė Marijona 
Lithuania, USSR

tai ra-

i MATTHEW A.!
BUYUS ii

; ■ (BUYAUSKAS) i j
:: laidotuvių ::

: direktorius :
•W**OG*< • ;;

• Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

; 426 Lafayette St. ■ •

vai. vak.
piknikas po stogu jvyks 
ir 30 dd. LTN apati- 
8 Vine St., 1 vai. die-

BROCKTON, MASS. 
Mūsų Parengimai 

3-jų aktų operetė IŠEIVIS, įvyks 
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

Gegužinis 
gegužės 29 
nėjo salėje,
ną. Bus muzika, namie gamintų 
valgių, įvairių gėrimų. Kviečia vi
sus Montello Vyrų Dailės Choras.

LLD 7 Apskrities piknikas įvyks f 
birželio 19 d., Maple Parke, Law
rence, Mass. Montello Dailės Gru
pė, vad. Al Potsus, rengia busą ir 
jie pildys dainų programą, 
rintiems dalyvauti piknike yra vie
tos su Grupe važiuoti. Kaina $2. 
Užsirašykite pas Dailės Grupės na
rius. Geo. Shimaitis. (40-44

Paieškojimas
Petronėlė Lepečka ieškau mano 

velionies vyro brolio. Mano vyro 
vardas buvę Nikodemas Lepečka, o 
brolis Aleksandras Lepečka. Alek
sandras 
Merkinės.

kilo iš Vilniaus rėdybos,
Apie 10 metų atgal gy-

veno New Yorke. Gal kas apie 
jį žinote, arba pats brolis lai 
atsiliepia, už ką būsiu dėkinga. 
Petronėlė Lepečka, 72 Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y. (42-47)

FOR RENT
BROOKLYN. Gražūs 3 kam

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

(48-m, 
----------------------------------- —

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.




