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METAI 49-ji

KRISLAI
— Rašo R. Mizara —

J Lietuvą šventėms!
Gal bus ir iš Lietuvos.
Suvažiavimai, piknikas.
“Ite, missa ėst”.
Ar tai gražu?!

, Praėjusią vasarą Lietuvą
aplanke apie 15 JAV lietu
viai turistai, o šiemet Lietu
vą aplankys apie pusantro
>imto ar daugiau lietuviu tu
ristu .

Apie pusė šimto mūsų tu
ristu išlėks liepos mėnesio
pradžioje. Išleistuves jiems
ruošiame liepos 6 dieną.

Šitie lietuviai turistai lai
mingi bus ir tuo, kad jie ga
lės dalyvauti didžiosiose iš
kilmėse— Dainų šventėje Vil
niuje.

Tai bus šventė, kokios mū
sų tautos sostinė ligi šiol ne-

l Rumunijos darbiečiy 
3-as is suvažiavimas

Alžyras tarsis dėl 
taikos sudarymo

Tunis.—Praėjus apie še- i kad delegacijai nebus pada- 
šeriems metams, kai Alžyre ryta kliūčių nuvykti ir su- 

, prasidėjo karas dėl išsilais-; grįžti atgal į ten, iš kur __ ..........___ i _ •_ i::
| Iš Paryžiaus buvo praneš
ta, kad, jei tik Alžyro lai
kinosios valdžios delegacija 
norės, tai jos žiniai bus pa

siųstas Francūzijos karinis 
! lėktuvas, kuriuo delegacija 
turės teisę naudotis 

i nei...
Visi pripažįsta, jog 

, derybose, jei tokios 
bus daug painaus 
Derybos gali tęstis ilgai.

Žinios apie Alžyro sukilę- i 
lių pasiryžimą tartis su < 
Prancūzijos valdžia dėl tai-; jųe)en Wood, Baltimore, Md.; 
kos derybų, mielai buvo su- j Vaitkus, Philadelphia, Pa. 
tiktos Maroke ir Tunisijoje, 
Alžyro kaimyninėse valsty-)__
bėse. i

Svarbiausias ir ūmiau-' 
sias klausimas bus toks: ar | — 
alžyriečiai sutiks sulaikyti i 

, mūšius pirmiau negu bus i 
pradėti kitais klausimais : 
pasitarimai ? Francu- * 
zai, žinoma, reikalaus, kad I tas 
pirmiausia būtų pertraukti I bar yra Hawajuose ir čia 
mūšiai. žaidžia golfą, šiomis dieno-

------- ----------—..... ....... — .imis žada giąžti į Washing-
'ii* • i • 1 v* ■■ 11“ ■ foną. -*0 sekamą savaitę,inkvizuoja Dr. Linus r. rattersonas paguldė įspėjama, prezidentas Pada-

vinimo, dabar atrodo jau i ji išvyko, 
bus prieita prie taikos.

Alžvro laikinosios val- 
: džios premjeras F e r h a r t 
. Abbas paskelbė, kad Alžyro 
'patriotai nusitarė pasiųsti,' 
savo delegaciją į Paryžių 
tarimaisi dėl baigimo karo 
Alžyre. Sukilėlių laikino
ji valdžia mano, jog gene- 

. rolas de Gaulle, Francūzijos 
prezidentas, ne juokais aną 
dieną viešai pareiškė alžy
riečiams: “Mes laukiame 
i ūsų tam, kad garbingai 
užbaigtume mūšius Alžy-

. - re...buvo mačiusi ....................... . v. .
Ji įvyks liepos 21 diena — km zmia, jog alžyriečiai 

dieną, kupią 1 - - - ----- -- ----
dies Seimas paskelbė Lietuvą 
tarybine respublika.

1940 metais Liau- ruošiasi siųsti savo delega
ciją į Paryžių per radiją 
buvo paskelbta, daugelis 
Tunisijos esamų alžyriečių 

įgiai priėmė.
Pirmiau negu alžyriečių 

delegacija į Paryžių išvyks, 
bus pasiųstas ten patikimas 
asmuo, kuris suorganizuotų

i kelionę. Norima užtikrinti,

Keliauti į Lietuvą šiandien j patriotų ją smagi 
nėra keblu. Jei tik padarei | 
sutarti su 
k u me n ta i 
lėktuvą 
Niujorke už 20 valandų 
gvai gali būti Vilniuje 
Kaune.

Apie tą patį laiką, kai 
moji turistų grupė grįš atgali 
i Ameriką, iš čia skris antroji i 
grupė, o po jos—trečioji. Tai p 
bus, jei viskas vyks, kaip da-į

Idle Wild aerouoste 
len- 

ar

pu

C. Pauling
Washington. — Senato)

kelio-

taikos 
įvyks, 
darbo.

LAISVES REIKALAI
Birželio 12 d. Baltimore, Md., įvyko Laisvės pikni

kas. Šiame piknike Antanas Bimba gavo aukų laikraš
čiui nuo sekamų prietelių:

Juozas Deltuva (po doleri nuo savo amžiaus), I Bukareštas. — Birželio 20 į nominis lygis.
Baltimore, Md.........‘................................ $77.00 !naujojoje Kongreso sa-, Žemės ūkis, sakė prane-

___  * I 1 — • v • • j „ * 1 \ , 1 _ « « L-v -» v z-v» T /a

K. Zambusevičius, Reading, Pa.......................
A.. Lipčius, Eddystone, Pa...............................
Jonas Kasparavičius, Baltimore, Md..............
St. ir Cicilija Joniškiečiai, Washington, D. C.
Joniškiečių Draugai, Washington, D. C............10.00
P. Griciūnas, Philadelphia, Pa.............
R. Merkis, Philadelphia, Pa..............
Kazys Lapata, Baltimore, Md...........
Kazys Šankus, Minersville, Pa...........
Mike Stanys, Baltimore. Md.............
Juozas Makutaitis, Baltimore, Md. . .
Stasys Raymond, Baltimore, Md........
Juozas Bubnys, Baltimore, Md..........
Robert ir Sirkka Lee, Baltimore, Md.
Po $1: M. Romikaitis, Reading, Pa.; J. Baranaus-

41 00 i ičje šiame mieste prasidė- šėjas, bus baigtas susocia- 
10M0 ’ 
10.00 
10.00

i jo 3-iasis Rumuni jos Darbi- lizuoti 1965 metais. Tais 
ninku (Komunistų) partijos metais Rumunijos pramoni- 
suvažiavimas. nė gamyba bus dvigubai di-

P. Šlajus, Chester

(Tąsa 5-me puslapyje)

Johansseną
i ..... o___ _____ , New York. — Birž. 20 d.

Tary- Internal Security subkomi-Į Polo Grounds stadione įvyJuo daugiau žmonių
bu Lietuvą aplankys, tuo bus tetas pasikvietė žymųjį 
geriau Amerikos lietuviams ir amerikinį mokslininką che- 
Lietuvos. Bloga bus tik “veik-miką Dr. Linus C. Pauling 

inkvizicijai.
slų i Subkomiteto nariai rei- 
l.\° ! kalavo, kad Dr. Pauling pa- 
' įsakytų, kas jam padėjo su- 

‘ daryti Jungtinėms Tautoms 
’i peticijas (1958 m.), kuriose 

svarbu ne tik | buvo reikalauta uždrausti 
žmonės Lietu-j atominius bandymus?
svarbu, kad

Lietuvos žmonių ' toriai

Palaikymas glaudžių 
su gimtuoju kraštu, su 
tėvų žeme yra brangus

Mums labai 
tai, kad mūsų 
vą aplankytu ; 
juo daugiau 1 
aplankytų JAV lietuvius.

Dar pernai, man esant 
rybą Lietuvoje, visa eilė 
naitinią žmonių galvojo 
met atvykti į Amerika 
trumpam laik 

Tikėkimės, 
ra mums bus 
nors keletą 
Dėdės Šamo žemėje.

kad ši i 
proga 

Lietuvos

Vadinasi, Senato inkvizi- 
nori padaryti Dr.

I Paulingą išdaviku. Dėl to 
Pa-1 ji-' pareiškė: jokiu moksli- 
te_1 ninku savo bendradarbių 
,ie- j vardų ir pavardžių aš jums 

nors' neišduosiu. Dr. Pauling
i Nobelio laureatas.

vasa-;
sutikti
turistų

yra

seimas, o 
įvyks Lie- 
Draugijos

siu metų liepos mėnesio 
pradžia mums bus labai įdo
mi.

Liepos 1 ir 2 dd. Philadel- 
phijoje Įvyks LDS 
liepos 3 d. ten pat 
tuvių Literatūros 
suvažiavimas.

Labai svarbu, kad Literatū
ros Draugijos suvažiavimas 
būtų didelis, kad jis padary
tų gerų nutarimų.

Be kitų reikalų 
m as dar kaitą 
likimą: leisti 
ar neleisti ?

Aš stoju už
sa” būtų leidžiama, ir 
ji būtų gerinama.

Galiu priminti, jog Lietu
vos veikėjai, kurie seka 
sų judėjimo vystymąsi, 
pat galvoja.

O Naujosios Anglijos 
viečiai 
garsinti

(Tąsa 6-tam pusi.)

suvažiavi- 
spręs “šviesos” 
žurnalą toliau

tai, kad “Švie- 
kad

Turistai į Lietuva, 
nepamirškite Įsiskiepyti

Iki praėjusio trečiadienio 
pirmosios grupės turistai į 
Lietuvą dar nebuvo gavę 
iš agentūros pranešimo, jog 
būtinai reikia įsiskiepyti 
prieš raupus (small pox). 
O tai yra būtina.

Galite įsiskiepyti sveika
tos departamente. Bet jei 
tai atliksite pas savo gydy
toją, tai turite gauti (iš 
sveikatos departamento ar
ba iš Union Tours) tam ti
krą tarptautinį skiepijimosi 
lakštą ir po įsiskiepijimo 
pristatyti jį sveikatos de
partamentui užantspauduo
ti.

ko bokso rungtynės tarp 
amerikiečio Floyd Patter- 
sono ir švedo Ingermaro 
Johansseno. Rungtynės vy
ko dėl pasaulinio čempiona
to. Abudu boksininkai sun
kiasvoriai.

Praėjusiais metais, kaip 
žinia, Johanssenas buvo nu
galėjęs Pattersoną. Pasta
rasis per metus laiko ruošė
si čempionato titulą atka
riauti. Na, ir jam pavyko 
tai padaryti praėjusį pir
madieni: jis parmušė šve
dą penktajame rounde. Jo
hanssenas gulėjo tris minu
tes be sąmonės.

Tai pirmas atsitikimas 
bokso istorijoje, kad sunkia
svoris boksininkas atgavo 
savo prarastą titulą!

Apie 45,000 žmonių stebė
jo rungtynes. Dabar, sa
koma, ( 
abiem boksininkam bus su
ruoštos rungtynės.

m Či
ta i p

Vienas iš turistų

lais-
prašomi visais būdais

“Laisves” pikniką,

Maskva. — Į Tarybų Są
jungą atvyko Indijos pre
zidentas Rajendra Prasa- 
das. Jis čia pasisvečiuos 
kurį laiką.

Dalyvauja apie 2,000 de- desnė negu buvo 1959 m. 
—Pastarie-‘ Pernai Rumunija pasigami- 

i iš kitų no 846,000 tonų plieno, o 
įšaliu; tai vis komunistinių šiemet pasigamins kur kas 

daugiau.
dele- Galatze statomas naujas 

gatų grupę prisiuntė Tary-i plieno fabrikas, kuris vie
nas 1.370 metais pagamins 
4.600,000 tonų plieno.

Spėjama, kad broliškų 
partijų delegacijos turės 
savo konferenciją, kurią 
būtų galima pavadinti “ko
munistų viršūnių konferen-

I legatų ir svečių.
5 00 | ji daugiausia yra

5.00 partiiu atstovai.

partija:

I bininkų partijos delegaci- 
į jai vadovauja 5’1. Gomulka. 
(Jugoslavija čia neturi jo- 
Idos delegacijos — niekas

vyriausią 
e 'pranešimą — politinę ata- 

i r rezidentas D. Eisenhowers* ^aių - i’ada,c> Vmuniios ; Darbininku partijos vado-

praneš apie savo kelionę
Honolulu. — Preziden- tas gerai;
Eisenhoweris, kuris da- vis gyvena džiaugsmu

kaip 
prie-

rys per radiją ir televiziją 
pranešimą apie savo kelio
nę.

Prezidento kelionė, 
žinia, turėjo visokių 
puolių, gerų ir blogų,
didžiausias smūgis prezi
dentui buvo- tas, kad jo ne
įsileido į Japoniją.

Formozoje buvo geriau: 
ten Čiang Kai-šekas suor
ganizavo saviškius taip, 
kad jie prezidentą gražiai 
pasitiktų; čiang kai-šeki- 
ninkų, sakoma, Taipei mies
te, buvo keletas šimtų tūks
tančių, kurie šaukė prezi
dentui “valio.”

Pietų Korėjoje Eisenho- 
weris taipgi buvoo pasitik-

korėjiečiai

to, kad Syngman Rhee 
vo pavarytas šunims šėko'

Kongrese entuziastiškai 
buvo sutikta Japonijos Ko- 
munistu partiios delegaci
ja, kuriai vadovauja įtaru 

Gherghe Ghorghie-Dej. Jonehara. Bet tarybinė de- 
vietęs tarptautinę situ-1 legacija gavo daugiausiai 

aplodismentų.
Beie, Bucharešte atsidarė 

Tarybų Sąjungos pramoni
nė paroda, sutraukusi (&Ug 
žmonių; Chruščiovas taipgi 
ją aplankė.

iciją, pranešėjas sustojodar 1 . y j, ties naminiais reikalais, del | 
bu rodė, kaip smarkiai kyla 

i Rumunijos Liaudies Res- 
, . .. ) publikos kultūrinis ir eko-Okinawos saloje preziden-: 

tu japonai’sutiko priešiškai^ 
demonstracija; apie 15,000, 
japonų pro testavo prieš I 
JAV politiką Japonijoje ir1 
reikalavo, kad Okinawos 
salą amerikiečiai grąžintų 
Japonijai. Demonstrantams 
malšinti buvo 
marininkai.

Hawajuose, 
metu jau yra 
žmonės prezi 
smagiai, 
jo poilsiauti, praleisdamas 
nemaža laiko golfo parke.

Prezidentas kalbėjosi te
lefonu su valstybės sekre
torium Herteriu, ir abudu 
nutarė, kad prezidento mi
sija Azijoje “buvo sėkmių-1._ — _ . •_..- ,J i jus norėtumėt, kad panele (ir dabar, kai Rhee jau is-

švenčiausia verktų tokiomis) nešė kudašių iš Pietų Korė- 
ašaromis, kokiomis verkia*jos, Japonijoje gyveną ko- 
griešninkai!..” i rėjiečiai visvien atsisako

Stačiatikių sinodas pata- (^žti * Pietl* Kor®^' 
Taryba patenkins Argenti- ria Niujorko ir Long Islan-I 
nos prašymą, bet Izraelis * do stačiatikiams statyti vie-i 
Eichmano visvien Argenti-1 nuolyną ir tuos paveikslus j 
nai negrąžins. ten įšventinti ir pastatyti. I

kurie 
JAV

šiuo 
dalimi

Užgyre stebuklus— Dar 1,048 korėjiečiai
kas iš to bus?!

Stačiatikių sinodas Istan- Tokio, Japonija. — Iš Ja- 
įlyje (Turkijoje) pa- ponijos į Šiaurės Korėją iš- 

' į ■ vyko dar 1,048 korėjiečiai,
seniai stačiatikių trys “pa- Nuo 1959 metų gruodžio 1 

d. iš šios šalies į Šiaurės 
Long Islande, Korėją, vadinasi, jau grįžo

reiškė, kad jis tikis, jog ne-

neles švenčiausios,” nupieš
tos drobėje,

repatrijavosi

' identa sutiko Pradėjo verkti ir verkė per' (repatrijavosi) 26,959 korė- 
Ir čia jis prade- porą savaičių. jiečiai.

O kai chemikai pradėjo . Kadaise Syngmanas Rhee 
tyrinėti, kas tos per ašarė- reikalavo, kad tie korėjie- 
lės, tai surado, kažkokį i čiai būtų grąžinti į Pietų 
aliejų. Kada chemikai pa- Korėją, kurią jis valdė ir 
sake, jog “panelės švenčiau- plėšė. Bet korėjiečiai at
stos” lieja aliejines ašaras, sisakė iš Japonijos grįžti 
tai popai atkirto: “Tai ką, i pas Syngmaną Rhee. Net

Vėliausios žinios
Washington. .. - JAV Se

natas užgyre militarinę su
tartį su Japonija 90 balsų 
prieš 2. Du senatoriai —

dar kartą šitiem I ^usse^ B- Long iš Louisi-

Kubiečiai pikietavo 
Jungtines Tautas

Jungtinės. Tautos. — Pra
ėjusį šeštadienį keletas šim
tų Niujorko kubiečių, Cas
tro šalininkų, pikietavo 
Jungtines Tautas su tokiais 
iškeltais iškabose obalsiais: 
“Kuba puolama dėl to, kad 
ji nori politinės ir ekono
minės laisvės,’’ “Kuba nori 
gyventi su Amerika drau
giškuose santykiuose,” ir 
“Kas užmoka už skelbimą 
tų prieš Kubą melų?!”

ana valst. ir Richard B. 
Russell iš Georgia — balsa
vo prieš sutartį dėl to, kad 
ji “per daug japonams pa
lanki.”

Tokio. — Japonijos prem
jeras Kiši pareiškė, jog da
bar, kai JAV-Japonijos su
tartis įėjo į galią, tai jis pa- 
duosiąs imperatoriui savo 
rezignaciją. Bet tai pada
rys tuomet, kai jo partija 
nuskirs kitą asmenį būti 
premjeru. Parlamento rin
kimai įvyksią rudenį.

United Nations, N. Y.— 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryba svarsto Arge n t i n o s 
SKundą prieš Izraelį dėl bu
delio Eichmano. Argenti-Roma. — Popiežius Jonas

XXIII - iasis suteikė audi- na reikalauja, kad Izraelis 
enciją Argentinos preziden- sugrąžintų jai žydų budelį, 
tui Frondižiui. Numatyta, kad Saugumo

ten įšventinti ir pastatyti. I
Gal taip ir bus padaryta. |

Reikalauja Sobellui 
laisvės

New York. — Birželio 20
“The New York Times’e”New York. - Amerikinei i pet jeį jeį stačiatikių i fjt

Nacių partijai nebus leista L v a s j ninkai oficialiai pa-1 tilpo amerikiniu mokslinin- 
saukti masins mitingą liepos skelbSj kad naujame k]ioš-H<u'ir visuomenininkų apmo- 
4 d. Tos paitijos vadovas toriuje yra tryR stebuklui-1 kčtas raštas, kuriuo reika- 
George Lincoln Rockwell) - . ...

įbuvo nubaustas ir pasiųstas 
į Arlington, Va., iš kur jis 
buvo atvykęs. Rockwell sa
kė: “žydus reikia žudyti, 
nes 80 procentų jų yra A- 
merikos priešai ir pro 
munistai.”

ko-

MIKOJANAS BUS 
NORVEGIJOJE

Oslo, Norvegija. — Bir
želio 25 d. į Oslo žada at
vykti Tarybų Sąjungos mi
nistrų pirmininko pavaduo
tojas Anastas I. Mikojanas.

Oficialiai jis atidarys ta
rybinę pramoninę parodą, 
kuri šeštadienį atsidarys 
šiame mieste.

i gosios paneles švenčiausios,, dujama, kad Mortonui So- 
jei žmonės pradės nešti I heliui būtų suteikta laisvė, 
toms panelėms aukas, tai ką į 
tuomet darys katalikų dva
sininkija? Juk čia jai bus! 
kertama tiesiai į kišenę. | 
Gal būt katalikų dvasinin- i 
kija bandys savo stebuklin
guosius pasigaminti. Eis 
tarp stačiatikių ir katalikų 
dvasininkų -kova dėl to, ku
rių panelės švenčiausios yra 
šventesnės ir stebuklinges- 
nės.

Nežinia, kiek iš to naudos 
turės, kunigai ir popai, bet 
vienas aišku: tikintieji pa
prasti žmoneliai iš to netik 
neturės jokios naudos, o tu
rės nuostolių ir pažemini
mą.

“ Freedom for Morton So- 
bell,” skelbia antraštė.

Sobell, kaip žinia, buvo 
nuteistas 30 metų kalėti pa- . 
siremiant klastingais liūdi* 
jimais. Jis buvo teisiamas 
kartu su Julium ir Ethele 
Rosenbergais.

Los Angeles, Cal.—Atvy
ko čionai Thailando kara
lius Fulmifolis Aduldetas; 
su juo atvyko ir pati, ka
ralienė Sirikita. Abudu jie
du pasivažinės Kalifornijo
je apie savaitę ar daugiau, 
o tuomet vyks į kitas vals
tijas pamatyti Amerikos.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO Kode! Lietuvoje gyventojų

SUBSCRIPTION RATES
United 
United 
Queens 
Queens

States, per year ......  $9.06
States, per 6 months $5.00 
Co. ............. $10.00 per year
Co........ 15 50 per six months

Canada 
Canada 
Foreign 
F oreign

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 montlis 
countries, per year 
countries, 6 montlis

$10.00 
$5.50 

112.00
$6.50

Dabar laikas veikti!

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KNYGOS LIETUVOJE

Vilniaus “Tiesa” (birž.
11 (1.) praneša:

Pastaruoju metu
Lietuvos skaitytojai gavo tris 
pažangiųjų Amerikos lietinių 
rašytojų bei visuomenininkų 
memuarų knygas. Valstybinė 
politinės ir mokslinės literatū
ros leidykla išleido žinomo

nia įveikti,; vyriausybę ii;, 
parlamentą. Fanatikų gau
jos sprendžia gatvėse tau
tos likimą”.

Lygiai taip supranta ir

nęs ir perskaitęs taip. “Dievai 
vardą amen žmogumi prusos 
župan Utenes” sarašęs jo abė-

DU ĮŽYMŪS NEGRŲ VEIKĖJAI — Dr. Martin 
Luther King ir A. Philip Randolph — išleido istorinį 
kreipimąsi. Sako, kad jie mobilizuoja demonstracijas 
prieš respublikonų ir demokratu partijų konvencijas. 
Kaip žinia, demokratų konvencija įvyks Los Angeles,

kad jie mobilizuoja demonstracijas

Mes esame

Jų masinės dei 
nąsias kapitalistines 
sisakyti prieš segrq 
tikslas — paveikti 
prezidento vietai, T 
tuo svarbiu reikalu.

, kurioje negrų 
reikalauja laisvi

ilnas negrų teises. Jų 
tų partijų kandidatus

nesirupininie pr;i 
prieš segregaciją.

teismo nutarimą

žmonių teisėmis. King ii 
Randolph nurodo, kad nors jau šešeri metai prabėgi 
nuo teismo' nuosprendžio prieš segregaciją mokyklose 
iki šiol dar tik apie 6 procentai negrų 
clentų lanko bendrąsias, nesegreguotas 

Mūsų šalies vyriausybė nesistengia 
dį pravesti gyvenime.

skaičius sumažėjo!
Be abejo, visi prisimena-1 tančių. Tačiau 

te praėjusiais metais mūsų!gimsta maždaug 
šalyje įvykusį pirmąjį po berniukų ir mergaičių, ber- 
karo gyventojų surašymą, niūkų net kiek daugiau. 
Rezultatų nekantriai laukė Skirtumas tarp vyrų ir mo- 
ir mūsų draugai, ir mūsųiterų skaičiaus savaime ma- 
priešai. Draugai norėjo iš-lžėja. R 
girsti naujausias ir tiks- gainiui 
liausiąs žinias apie mūsų! 
laimėjimus, priešai — tikė-i 
josi surasti silpnumo požy
mių, pasidžiaugti jais. |

Ką gi atsakė gyvenimas' 
į 15 surašymo metu iškeltų 1 
klausimų?

Dar ne visi duomenys ga-! 
lutinai apdoroti, susumuo- raį 
ti. Tačiau ir dabar galima | m j imkite fizinės kūno kul- 
atsakyti daugeliui jūsų, tūros> yaį yra vienas pačių 
“Švyturio” skaitytojai. i pagrindinių gyvenimo ir 

Laikraščiuose jau • buvo | SVeikatos reikalavimu. Be 
paskelbia, kad 1959 metų | iprastinio 
sausio mėnesio 15-tą dieną p 
visoje Lietuvoje gyveno 2,-! kaip reikiant. 
711 tūkstančių žmonių.! vra gyvenimas, 
Taigi gyventojų dabar 169pnas ± mirtis.’ 
tūkstančiais mažiau neg 
1939 metais.

—Gyventojų mažėja. Kal
ta Tarybų valdžia! — ; ‘ ‘ 
putoję šaukia į užsienį pa-‘varinėti kraują po visą or- 
bėgę tautos išdavikai. ganizmą. Stoka judesių

Kaip iš tikrųjų atsitiko,, silpnina, širdį, silpnina ir 
visą organizmą. Dėl sustin
gimo ir nusisėdėjimo visas 
tavo kūnas pasidaro lyg 
paburkęs, patinęs, aptukęs. 
Greičiau sugenda arterijos 
ir širdis, o širdies ligomis, 
širdies smūgiais vis daž- 

Antrojo pasaulinio karo iš- niau serga ir miršta žmo- 
vakarėse lietuvių ir balta-- nės. Ir kas ypatingai žen- 
rusių žemės arčiausia ribo- klinga, tokių negerumų be
josi su hitlerine Vokietija.. ne daugiausia esti JAV, 
Ir fašistų smūgiai iš karto | kapitalizmo, imperializmo, 
užgriuvo ant mūsų galvų., Lietuvoj ir bendrai Ta- 
Lietuva pirmoji patyrė oku- ■ rybų Sąjungoj žmonės jud- 
paęiją ir nuo jos ilgiausiai, resni, Juda, mankšto’j IrzN 4- i r\ Acne’ll vn O rz o ;_ * _
k|;ą§te vokiškieji ir lietūviš-1 vaikščiotų.< 
kieji fašistai išžudė apie kU0Se Vis pilna 
700 tūkstančių žmonių. Di- Vaikštinėja ]

karo

Jeigu toks parašas iš tik
rųjų buvo, tai jo skaitymas ir 
prasmė lieka ne visai aiški. 
Žinoma, kad prūsų kalba, kad 
ir panaši j lietuvių, bet sky
rėsi nuo jos. Neaišku ir ką 
reiškia žodis “amen“, kuris' 
lietuviams prieškrikščioniš'-’ 
kais laikais nežinomas (o gal 
atmen?). Pačios raidės grei
čiau stilizuotos lotynų, negu 
“runų,“ nors ir “runų“ auto
riui, matyti, buvo žinomos lo
tynų raidės. Normanų “runos“ 

Į nedaug kam buvo žinomos, ir 
laikomos paslapty nuo visuo
menės. Galėjo taip pat būti 
ir su Prūsų, o gal ir lietuvių 
raidėmis.

Teko ir man 1907 m. per 
pirmą Lietuvių Mokslo Drau
gijos susirinkimą matyti sag
tį su parašu runomis, rastą 
Lietuvoje, kurį aš vėliau per- 

j skaičiau kaip “Vembrum.“ 
tais vedė žūtbūtinę kovą i Taigi lietuviškai nieko nereiš- 
prieš despotiškąjį carizmą, i kia 

i Panašiai juk smetonininkai i kei 
1 ir smetonlaižiai 1939 m. ir 
11940 metais aiškino Lietu- 

tėvoni jo je,! vos liaudies sukilimą prieš | 
i fašistinę diktatūrą.

at_; Visa istorija pilna 
pa- i vyzdžių, kaip didvyriškai ■ nisk^s- 
a-'ir iškilmingai “gatvės”!

lie-įsprendė tautų likimą. Tau-' 
h’; tų nelaimė prasidėjo 

! jis aktyviai dalyvavo. Knyga : gyp “gatvės 
j baigiama Įspūdžiais tarybų 
Lietuvoje.

Tarybų verįįna Japonijos žmonių

mes

t ŪLOS

loriaus Leono 
iygą “Atsimini- 
o Grožinės Ii to

rn ūsų skaityto- 
eikė Amerikos lietuvių 
i Roj aus M i žaros 
nį į praeitį“ ir Jono 
h o “Kovos ; 
os sūkuriai“ 
dienomis. Jo

1 — daugiau kaip pusšimti me- 
I tų emigraci joje 
dvtojas Jonas I

I neseniai sugrįžo 
: tąją žemę. čia

kovas visi reakcionieriai, 
visi darbo liaudies priešai. 

■' Jie lygiai taip “fanatiškų 
gaujų” veiksmu vadino Ku
bos liaudies kovą už laisvę 
ir nuvertimą kruvinosios 
Batistos diktatūros. Pana
šiai jie iš visų gerklių stau
gė prieš “gaujų” sukilimą 
Pietinėje Korėjoje ir Tur-

Dar daugiau. Visais lai
kais ir visose šalyse visi re- 

pasirodė voliuciniai 
autorius sąjūdžiai susilaukė

išgyvenęs gy- 
Kaškaitis — 
i savo gim-

Amerikoje 1

darbo liaudies 
pana

šaus “pasveikinimo” iš val
dančiųjų klasių ir jų pa
stumdėlių pusės. Argi ne 
“fanatikų gaujos” Mas
kvos ir Leningrado gatvėse 
tiek 1905 m., tiek 1917 me-

minimu Knyga 
> auto- 
aprašo 
nueitą

i rius gyvai, vaizdinga 
■savo gyvenimo keliu 
j sunkiaisiais carizmo 

■ JA\' monopolijų 
! kur jis patyrė did 
j gą, siekdamas mokslo, žmo- 
Į aiškesnio gyvenimo.

teismo nuospren-.j siminimuose J.

mokinių bei s tu

š ieškan
čiųjų prezidento vietos politikierius nėra aiškiai ir nuo-

Kaškaitis 
teikia nemaža medžiagos 
pit* Amerikos pažangiųjų 
tuvių judėjimą, kuriame ten, 

tai yra dar-

) visiškai nebus.
JZ. Šumavskas

LTSR Ministrų
Tarybos pirmininkas

Darbininku sveikata
PASIVAIKŠČIOJIM AS-

GIMNAST1KA
Draugės ir draugai, ge- 

_i įsidėmėkite ir neuž- c

Mes pastatysime klausimus visiems kandidatams. 
Kinti ir Randolph. “Mes reikalausime is jų kori

jau praėjo 
aikas veik- 

pietinių valstijų studentai parodė ke- 
ir reikalavi

mus visų negrų, kuriems atimta teisė balsuoti.”
Jiedu esą įsitikinę, kad šiose masinėse demonstra

cijose Los Angeles ir Chicagoje dalyvaus ne tik negrai, 
bet ir baltieji žmonės. Kova už negrų teises yra visų 
amerikiečių reikalas.

Mes norime karščiausiai paraginti tiek Los Angeles, 
tiek Chicagos lietuvius dalyvauti tose demonstracijose.

kretaus atsakymo ir konkrečios programos, 
kompromisų ir tuščių pažadų laikas. Dabar 
ti! Didvyriškieji į
lią. Mes turime paremti jų reikalavimus, i

Taika ar karo tęsimas Alžyre?
ALŽYRO NACIONALISTAI sutiko tartis su frau-

Į TEOLOGAI GUDRESNI 
UŽ POLITIKIERIUS!

' Taip teigia Chicagos 
I dienraštis “Vilnis”. Ir sa- 
1 vo nuomonę ji paremia gy
venimo faktais. Pavyzdžiui, 
girdi, tiek prezidentas EL 
senhoweris, tiek 'demokra
tų reakcinis šulas buvęs

i prezidentas Trumanas, tiek 
kiti politikieriai prisimygę 
už visus pastarųjų laikų 
jiems nemalonius įvykius 
kaltę suverčia ant komu-

1 nistų.

ir
Nuo to

' bo liaudis nelaimėjo.
, Taip, dabar Japoi 
liaudis išėjo į gatves, 
ši dreba savo kailyje, 
laukia Batistes, Rhee 
Menderės likimas.
rūstaus likimo jo nebeišgel
bės visos net^i ir mūsų lie
tuviškų męnsevikų ašaros.

Ne “fanatikų gaujos”, 
bet Japonijos Saudis, pir
moje vietoje Japonijos jau
nimas, sprendžia savo tau
tos likimą, v

Daug vėliau mano tėvi.š- 
sk irstantis viensėdžiais, 

po sugriauto namo pamatais 
į buvo rastas antspaudas su 
Į keistomis raidėmis, kuri aš 
! daviau prof. V. Krėvei—Mic- 
' kevičiui. Jis vėliau sakė, kad 

pa-: f’Aidės ir parašas esąs armė- 
. Paskiau arti Rumšiš- 

- --Į kių buvo rastas juodas akmuo 
su iškaltomis keistomis rai
dėmis, kurių niekas negalėjo 
išskaityti. Jis buvo nusiųstas 
i Maskvą, kur išaiškino, kad 
parašas arabiškas ir reiškia 
“Nėra dievo be Dievo, Maho- 

Ki- i metas jo pranašas.“ Matyti, 
Ji : tai buvo ten gyvenusių toto- 

rių.
Bet lietuviškai parašytų ne- 

lotyniškomis raidėmis parašų 
neteko užtikti.

i pagrindinių gyvenimo 
reikalavimų.

pasimankštymo 
nebūsi sveikas ir nesijaus: 

Judėjimas 
sustingi- 

Judėkite, 
ujkrutėkite, nesustinkite pir

ma laiko.
i Raumenų judesiai, mank- 

apsi- šta padeda širdžiai geriau

kad Lietuvoje sumažėjo gy
ventojų skaičius? Kas kal
tas?

Dabar mažiau žmonių gy
vena tik dviejose Tarybų 
Sąjungos respubli koše — 
Baltarusijoje ir Lietuvoje.

ryžių. Prezidentas de Gaulle davė 
nacionalistų pasiuntiniai nebus peršok 

pasitarimų.

užtikrinimą.

LEDŲ KALNAI -i 
“ICEBERG AI”

Ledų kalnai susiforpnio- 
šiaurių sausumose, ant

vai sugrįžti į Alžyrą
Gera žinia. Gal 

metu užsitęsusi baisu 
nuskurdintoje šalyje, 
zai sutiks vienoje ar kitoje formoje Alžyrui duoti teisę
išspręsti savo tautini likimą.

šitie pasitarimai užbaigs keletą 
kraujo liejimą toje biednoje ir

Galimas daiktas, kad francū-

Komunistai ir koegzistencija
| RUMUNIJOS SOSTINI;: BUCHAREŠTĄ suplaukė 

daugelio kraštų komunistų delegacijos. Jos yra broliš
kos delegacijos Rumunijos Darbininkų (Komunistų)

vadovauja pats premjeras Chruščiovas. Nereikia nė sa
kyti, jog šitie iš daugelio kraštų komunistai suvažiavo 
į Buchareštą ne tik savo draugams rumunams palinkėti 
geriausios sėkmės socialistinėje kūryboje. Jie ten kal
bėsis ir tarsis įvairiais bendrais visiems klausimais.

Komercinė spauda pilna, kaip ir paprastai, prana- 
komtinistiniame sąjūdyje. Krizė 
to, kad vėl smarkiai galvą “pakėlę” 

vadovaują Kinijos komunistai. Jiems 
komunistų, ypač Chruš-

' šysčių apie “krizę” 
pamatiniai kylanti iš 
stalinistai 
nepatinkanti Tarybų Sąjungos 
čiovo, plečiama naujoji politika dėl santykių su kapi
talistiniu pasauliu. Jie esą priešingi koegzistencijos 
idėjai. Jie teigia, kad viršūnių konferencijos sužlugi
mas įrodęs jų pozicijos teisingumą.

Mes. irgi sekame gyvenimą ir studijuojame įvykius, 
tačiau tos pranašaujamos krizės niekur nematome. Mos 
nematome pasidalijimo tarpe Tarybų Sąjungos ir Kinijos 
komunistų. Mes nematome komunistiniame pasaulyje 
“stalinizmo pavojaus.” Tačiau ar tai reiškia, kad ko
munistų gretose nėra ir negali būti jokių nuomonių 
skirtumų? Ne, nereiškia. Labai galimas daiktas, kad 
randasi ir tokių komunistų, kuriems atrodo, jog propa
gandoje už taikų sambūvį tarpe kapitalistinio ir komu
nistinio pasaulio nueita per toli, kad Vakarams abelnai, 
o Amerikos imperializmui ypatingai tapo padaryta ne
reikalingų, nepateisinamų nusileidimų. Tai galima 
spręsti ir iš tarybinės spaudos pasisakymų. Joje nestin
ga kritiškų pastabų koegzistencijos kritikams.

Netenka abejoti, jog į Buchareštą suskridę komu
nistinio pasaulio vadai nepamirš pasidalinti mintimis 
ir koegzistencijos klausimu. Tačiau nė valandėlei mes 
neabejojame, jog jie koegzistencijos politiką pilnai už- 
gtrs, nes tos politikos teisingumą, mums atrodo, pilruau-

ABEJOJA APIE 
LIETUVIŲ RAŠMENIS

K. Kepalas “Vienybėje” 
“Bet kiek pirmiau”, sa- i bando atsakyti į klausimą:

ko “Vilnis”: i “Ar lietuviai senovėje tu-
...“grupe JAV teologijos | rėjo savo rašmenis?”

vadu, diskusijose per televizi-Į Jo išvedžiojimai gan įdo- 
;ją, priėjo išvados, kad kovosimus. Kepalas rašo.
Afrikoje, sėdėjimo streikai' 
JAW studentu kovos Pietinė-, 
je Korėjoje, taip ir Turkijoj 
yra dalys to paties judėjimo

Aiž laisvę ir tautų nepriklau-l 
somybę, taipgi už rasinę lygy
bę, ir kad “komunizmas yra

' kraštutinė to judėjimo išraiš-
I ka.”

Diskusijų tema buvo: “Kaip 
gelbėtis nuo komunizmo“?

, Prieita išvados, 
' daugiau gelbėtis 

ir klaidingo visų
' įkainavimo, negu I ‘ 
! nizmo pavojaus.
1 Taigi, teologiniai lyderiai 
yra gudresni, protingesni už 
senų partijų politinius lyde
rius. Jie mato einančių kovų 
priežastį ir jų siekius ir 
munistinį judėjimą laiko 
macile to išraiška.

Ar senovės lietuviai turėjo 
kokį savo raštą ? Seniausi raš
tai tai audekluose, juostose, 

■ kaklaraiščiuose moterų išaus- 
| ti ženkleliai. Toliau eina vi
sokį išpiaustymai lazdose, len
telėse, birkose, prikabinamo- 
prie kailių atiduodant juos iš
dirbti, kad paskui galėtų 
juos atpažinti, ir kitur. Bet ar 
jie turėjo raidžių, garsų ar 
žodžių reikšmę? Vargu Lie
tuvių kalba rašto, iš 
iš prieškrikščioniškųjų 
mes neturime.

Bet žinomas kronikų 
tojas Simonas Grunau, 

| pat žinomas ir kaip didelis 
istorinių faktų falsifikaterius, 
pasakoja, kad kryžiuočių va
das grovas Kyburgas savo ke
lionėje į Lietuvą 1397 metais 
matęs lietuvių raštus panašius 
į tuos, kurie 
Prūsuose — 
duoda vieno 
rašą neva iš 
suose.
lesiiių kronikų rašytojai Hen- i 
neberger ir Lukas Davidas, i 

Japonijoje naujos kiek pakeistame pavidale.
Komu- Tadas Volanskis, mokąs lie- 

nistai nori su 300,000 rni- tuviškai, tuos parašus salygi-

ja
salų ir laipsniškai nušliau
žia į jūras. Kartais jie yra 
labai dideli. Jeigu ledų 
kalno kyšo virš vandens 
apie 150 pėdų, tai vande
nyje dar yra apie 1,000 pė
dų storio. Kartais ledų kal
nai yra iki 200,000,000 to
nų.

Su vienu iš tokių 1912 m. 
balandžio 14 dieną susidūrė 

Titanic” 
1,513

gražus garlaivis 
ir su juo nuskendo 
žmonių.

nuo baimės 
tu sąjūdžių 
nuo komu- laiku,

rašy
tai p

ko 
pir-

GATVĖS, GAUJOS IR 
TAUTOS LIKIMAS

Reakcinis Chicagos men
ševikų organas su pasipik
tinimu ir pasibaisėjimu 
stena. “
riaušės prieš Kiši.

esą dar išlikę 
Simonas Grunau 
tokio rašto nuo- 
13 amžiaus Prū-

Jj kartoja dar du v ė-

šiai gyvenimas patvirtino. Net ir šiandien, net ir po 
viršūnių konferencijos pakrikimo kultūrinis bendradar
biavimas gražiai vystosi. Net ir nusiginklavimo dery
bos Ženevoje dar vis nėra atsidūrusios į beviltišką pa
dėtį. Dar tebėra nepadžiautas ant tvoros atominių 
ginklų bandymų uždraudimo klausimas. Derybos tebei
na, pasitarimai tebesitęsia. Visa tai duoda vilčių tikėti 
į šviesesnę, blaivesnę tarptautiniuose santykiuose ateitį.

Visi lauks Bucharešte einančio komunistų pasitari
mo rezultatų. Juos veikiausiai matysi nie kokio nors 
bendro pareiškimo formoje.

PAVASARIS
Pavasaris atėjo 
Per kilimus žalius, 
Pavasaris pasėjo 
žibučių žiedelius.
Pavasaris prikėlė 
Barsuką iš olos. 
Man davė ąsotėlį 
Saldžios gardžios sulos.
Sulaužę ledą kielės!— 
Pasakė man mama. 
Išplaukia ledo sieliais 
Šalta balta žiemą.
Pavasaris greit perves 
Per kalnus ir marias 
Žąsis, gulbes ir gerves, 
Ir kregždutes žvitrias...
Ei, kelkitės, miegaliai, 
Ei, kelkit iš miegų! 
Žiedeliai kaip varpeliai 
Jau skamba už langų...
Pietų vėjelis šiltas 
Jums moja sparneliu... 
Takelis jau nupiltas 
Žiedelius obelų.
Purenkit savo ežią, 
Taisykit grėbliukus... 
Pasėkit atsinešę 
Pupas ir žirniukus.
Te kalasi iš grūdo 
Daigelis pamaži, 
Kad mūsų žemė būtų 
Turtinga ir graži,

J. Tamulis

kentėjo. Mūsų m a ž a m e prie darbo ir netingi pasi- 
Gatvėse, par- 

žmonių- 
piliečiai, ve- 

, o tie 
tokie

' džioji šių kankinių dalis— džiojasi su vaikais, 
ne mažiau kaip 400 tūks-: vaikučių balsiukai 
tąnčių—buvo vietiniai Lie-1 mieli, muzikingi, natūralūs, 
tuvos gyventojai. Nuo hit-1 kad net tau prie širdies 
lerinių fašistų ir tų pačių I limpa. Tokių idilijų nelek- 
lietuviškųjų buržua z i n i ų davo stebėti Amerikoj, 
nacionalistų rankos, kurie Vaikščiojimas — užmirštas 
dabar kaltina Tarybų vai-j dalykas. O kam gi automo- 
džią, žuvo kiekvienas sep-įbiliai? Tai ir zuja važinė- 
tintas Lietuvos žmogus (ne-1 ja automobiliais, visur jų 
skaitant tarybinių karo be-1 prisigrūdę. Mankštos! ma- 
laisvių ir atgabentų čia žu- šina, o žmogaus kūno maši- 
dyti iš kitur)! Gili žaizda nerija tūno sustingusi. Vie- 
padaryta mūsų maža m j ton deguonies ir gryno oro 
kraštui. Ir jai išgydyti ne-' gauna nuodingas dujas. O 
užteko net penkiolikos me-1 tos visokios dujos gadina 
tu. A-

Buvo dar ir kitų priežas
čių, ' stabdančių gyventojų ją. 
skaičiaus didėjimą. Dešini-1 
tis tūkstančių Lietuvos! pressure) 

|žmonių hitlerininkai prie
varta išvarė darbams į Vo
kietiją. Dalis jų ten žuvo. 
Okupacijos metais į pasaulį 

[atėjo mažiau ir naujagi- 
Imių. Daug gyvybių išplė-’ niaukstytis rytais ir vaka
rė infekcinės ligos. Hitlerį-Į rais prieš gult eisiant. O 

dieną, vakare eikite pasi
vaikščioti. Drožkite spar
čiai, žvaliai, kad net iškais- 
tumėt. Ir vis protarpiais 
giliai kvėpuokite. Nė die
nos neapleiskite be gero pa
sivaikščiojimo, be sistemin
gos gimnastikos. Net ir sir- 
ginėdami, eikite pasivaikš- 
tinėt, tai greičiau atsigai
vins organizmas, liga pa
lengvės.

Dr. J. J. Raškai t is

kūno audinius, kelia krau
jospūdi, sudaro hipertoni-

Hipertonija (high blood 
daug priklauso 

nuo stokos fizinės kultūros. 
Nea pš i 1 e i s k i t e, j) agy ve n ę

draugai, daugumoj jau 
pensininkai. Palaipsniui 
pratinkitės gimnastikuoti,'

■ninkai ir jų lietuviškieji 
'pakalikai visiškai nesirūpi- 
!no liaudies sveikatos apsau- 
|ga. Trūko būtiniausių me- 
Idikamentų, net paprasčiau
sio muilo. O kas gali ap- 
; skaičiuoti, kiek sveikatos 
■žmonėms sugadino fašisti
nis teroras, nuolatiniai per
sekiojimai, maisto stoka, 

i Šios pasėkos buvo jaučia
mos ilgai. Kas tapo invali
du, neteko artimųjų — jau- 

■čia jas ir dabar. Nemaža 
'geriausių žmonių žuvo ir{ 
nuo pirmaisiais pokario' 
metais siautusio buržuazi
nių nacionalistų ir buožių

I b a n d i t i z m o, kuris buvo 
'kurstomas iš užsienio.

Karas visada labiau ne
gailestingas vyrams. Ir to- Įima studijuoti

X — •! v. Z'l /A /A ZA ZA •

; TASS pranešė,

: dėl vyrų pas mus mažiau, 
: kaip moterų. Net 220 tūks- stos.

f. SĄJUNGA ĮRENGIA 
RADIJO TELESKOPĄ
TSRS žinių agentūra 

kad netoli
Maskvos statomas didžiau
sias pasaulyje radijo teles
kopas. Jo pagalba bus ga- 

i erdves už 
10,000,000 šviesos metų at-

'"I. .....................III Rl' ..........................................   H .......... .. IIIIJU
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Po kelių dienų Platelius 
pasiekė žinia. Sauzdravas 
ir Z u by s sušaudyti. Benas 
patenkintas pasakė savo 
sėbrui Senkui:

—Ačiū dievui, dviem bol- 
iševikais mažiau,—užsimetė 
j ant peties šautuvą, patikri- 
į no, ar užtaisytas parabelis, 
' ir vėl išėjo areštuoti žmo- 
Inių.

Baimingai žvelgdami pro 
' užleistus langus, platelie-

matė, kaip Grišna- žmonių procesiją.

niškai šypsodamasis, pra
nešė:

—Rengkitės į Plungę. Pas 
daktarą vesim.

Moterys, vaikai suklykė. 
Senutės kėlė į dangų ran
kas, raudojo.

Benas ir kiti sužvėrėję 
banditai plėšė iš motinų 
glėbių kūdikius, tartu m 
malkas metė į vežimą.

Liūdnomis, ašaromis pa
sruvusiomis akimis palydė
jo Platelių gyventojai rau
dų ir aimanų, širdį verian
čio skausmo ir riksmo mir
čiai apsmerktų nekaltų

Plateliuose Grišmanauskas- 
Lukauskas uždėjo Antanui 
grandines:

—Reikėtų tave nudėti, bet 
vokiečiams darbo r a n k ų 
trūksta...

Po to plateliečiai Griš- 
manausko-Lukausko nema
tė. Tik senoji Bukauskie
nė, Beno motina, sakėsi, 
k a d gaunanti laiškų iš 
Kauno, kur jos sūnus Ple
chavičiaus “armijoj” tar
naująs. Paskui ėjo laiškai 
iš rytų fronto, iš Berlyno,

Lenkų ansamblis LietuvojeVylautas MISIOT'AS

Čikagos mūrai nepaslėps!
Vinguriuoja, sukiojasi, 

rangosi baltas, žvyruotas 
kelias iš Platelių į Plungę. 
Pasiekęs Laumalenkų girią, 
jis kažko nusigąsta, susigū
žia, jo dulkėtą nugarą iš
beria kauburiukai, ir vieš
kelis stengiasi kuo greičiau 
ištrūkti iš ošiančios girios 
glėbio į Žemaitijos kalvų 
kalvelių erdvę, suvilginti 
dulkiną kūną tyru Babrun
go vandeniu. O jei kelias
prabiltų, giria žadą atgau-lčiai 
tų, baisią istoriją papasa-1 m a u skas - Bukauskas su 
kotų. O ji, girioje įvykusi 'ginklu varinėjo žmones, 
tragedija, reikalauja, kad 'girdėjo 
apie ją plačiai žinotume, j nas. . 
kad nei dieną, nei naktį ne-'kalbėjo, 
jaustų ramybės tie motinų diena, svieto pabaiga. Tai, 
ir vaikų, vyrų ir senelių;ką išgirdo, ką pamatė rug- 
žudikai, šiandien prislopin-' piūčio pabaigoje Plateliai, 
tu balsu šūkalioja anapus!šaldė gyslose kraują.

i mušamųjų aima- 
Bobutės žegnojosi ir 

jog artėja sūdna

Atlanto.
Alfonsas Senkus gavo

Naktis apgaubė miestelį, ’ policijos viršininko Žvynio 
jo kreivas, nelygias, dulki- raštelį:
nas gatveles su pakrypu- i policiją.” Metęs visus dar- 
siais namais. Nenuorama bus, baltaraištis paskubėjo 
Platelių ežeras, net ilsėda- Į vykdyti įsakymo.
masis po audringo dienosi Prirūkytoj policijoj Sen- 
bangavimo, paslaptį apden- kus jau rado savo pusbrolį 
gė tirštu rūko skydu. Tik 
kartas nuo karto senatvės
nemigo apimti, judino savo taną Laivį, Bronių Valan- 
storas šakas šimtamečiai 
Pilies salos ąžuolai, ūkavo 
pelėdos.

Tarytum vagys, sėlinda
mi prie turtais lūžt a n č i o 
svirno, nuo vieno kito na
mo atsiskirdavo šešėliai ir 
slinko į pakalne. Pro tirš
ta rūką veržėsi rvto aušra, c v
Juozas Žvynys permetė aki
mis susirinkusius. Vyrų 
būrelyje matėsi viena mo
teris.

—Ko tas sijonas čia 
niojasi?

—Tyliau, 
sušnibždėjo 
kus. — Ši 
Benedikto Grišmanausko 
Bukausko pati.

Tuoj pat pribuk

Prirūkytoj policijoj Sen-

Adolfą, kaimynus Feliksą
Kneitą, Kazį Kanevą, An-

čių. Kitų nepažino. Matyt, 
atsibastę iš toliau. Tarp 
b a 1 taraiščių trainiojosi ir 
Grišmanausko - Bukausko 
žmona Berta.

Žvynys pažvelgė į laikro
dį, kurį atėmė iš neseniai 
sušaudytojo.

—Ilgai gaišta tas Benas. 
Grišmanauskas - Bukaus

kas tuo metu užsuko į na
mą, kuriame gyveno Pra
nas Urbonas ir Kazys Nor- 

, kai 
baltaraištis jam riktelėjo.

—Čiupk kastuvą. Reiks 
duobę kasti.

Išgąsdintas pikto riksmo 
ir matydamas ant Beno pe

nties kabantį šautuvą, Urbo- 
Baltaraiščių viršininkas nas nesipriešino ir nuėjo į 

atidžiai pažvelgė į Bertą, malkinę ieškoti kastuvo.
Norvilas spyrėsi, teiravo

si, kam ta duobė reikalin
ga.

— Neisi? Kaip šunį nu
dėsiu, — suurzgė Grišma
nauskas - Bukauskas, rem
damas Kaziui į krūtinę pa
rabelį.

Bandė kištis Norvilo žmo
na. Jai taip pat teko susi
pažinti su pistoleto kvapu.

Grišmanauskas - Bukaus
kas nusijuokė:

— Kad būtų smagiau, 
duosiu porą ginkluotų vy
rų. Savickai, Budry, paly
dėkite duobkasius.

Policijos kieme Benas pa
mojo pirštu arklininkui 
Steponui Milvydui.

—'Kinkyk arklį.
Iš vidaus sklido girtų kle

gesys.
— Prisilakė, rupūžės, ir 

man nepaliko, — verdamas 
duris nusikeikė Benas.

Tik jo ir buvo laukta. 
Žvynys pasakė, dėl ko čia 
jie sukviesti.

— Reikia “pagydyti” li
kusius žydus. Supratote?— 
išsišiepė policijos viršinin
kas.

Baltaraiščiai banditai su
prato. Prieš kelias dienas 
čia pat, Platelių pakrašty
je, buvo sušaudyti žydų 
tautybės vyrai. Liko mote
rys, vaikai. Reiškia, ir 
jiems jau galas artinasi.

Žvynys pripildė stiklus 
degtinės:

—Už pasisekimą!
Pasiėmę šautuvus, ban

ditai patraukė prie sinago
gos. Grišmanauskas - Bu
kauskas liepė areštuotie
siems išeiti laukan. Šėto-

, • i vilas. Pranas liuobėsi, l)a1’

viršininke, — 
Alfonsas Sen- 
boba vokitka,

Prieš jį stovėjo stuomenin
ga, putli moteris. Kiek 
pailgą veidą gadino ilgoka 
su kuprele nosis. Drauge ji 
priminė plėšrią pauk š t ę . 
Žvynys numojo ranka. Tar
damas žodį po žodžio, aiš
kino uždavinį:

—Raudonoji Armija pa
sitraukė. Vokiečiai nužen
gė jos pėdomis. Valsčiuje 
nėra jokios valdžios. Rei
kia ją paimti, 
gauna ginklus, 
soti raudonųjų.
iš. eilės. Nesicackinti. Kas 
eis areštuoti?

Prieš viršininką išnėrė 
idutinio ūgio kresnas vy- 
•as. Apskriti, pilni veidai, 
arp dviejų akučių “knop- 
ute” įspausta nosis, deši- 
■čn-sušukuoti tamsūs plau

kai... Žvynys pasišovėlio 
nepažinojo ir liepė prisista
tyti.

— Grišmanauskas - Lu
ka uskas.

Gavęs šautuvą, Benas nu
skubo. ieškoti Zubio, jam 
žjnomo taiybinio aktyvisto. 
Žmogus miegojo ramiai ir 
nejautė, kad artėja mirtis. 
Baltaraištis prikėlė Zubį, 
apdaužė šautuvo buože ir 
Įiuvarė į banditų štabą. 
Grišnamauskas - Bukaus
kas prisiminė, jog dar ne
sivestos sąskaitos ir su Sau- 
zdravu. Tas kadaise Beną 
įžeidė. Dabar galima į aną 
svietą pasiųsti. Tuo labiau, 
kad prie žemės dalijimo 
prisidėjo. Abu areštuotuo
sius Grišnamauskas - Bu
kauskas surišo ir nuvežė 
PĮįungėn, kur perdavė į hit
lerininkų rankas.

Tam vyrai 
Nepražiop- 
Imti visus

». "m i 11> i i.i i, ni iii, ■—■■■■■■« ■; i ij ;■ ——.
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Baltimore, Md.
Iš ivvkusio “Laisvės” 

naudai pikniko
Įspūdžiai geri, ir tie drau

gai, kurie atsilankė, likosi 
i patenkinti. Maistą, 

pagamintą draugių E. Bal

Maskvoje.
Įdomi šio kolektyvo isto

rija. Jis įsikūrė viename iš 
liaudies tautosaka turtin
gų Lenkijos rajonų — Mo- Pnnai 
zūruose. (Iš čia kilo ir an- 1 __ 
samblio pavadinimas). 1948 sienės, J. Pivariūnienės, V. 
metais plačiai žinomas len-! Balčiūnienės^ E. Kuncienčs, 
kų kompozitorius Tadeušas j Vitkuvienės, valgė sočiai 
Sygietynskis ir Mira Zim- 

golijoje, Bulgarijoje, Pran-1 ska-Sygietynska iš penkių 
cūzijoje, Anglijoje, Šveica-: tūktančių jaunuolių bei 

pasaulio_ šalyse. Briuselio Į sius- Po to šie 12-17 metų 
pasaulinėje parodoje kon- amžiaus jaunuoliai įsikūrė 
certavusiam “Mazovše” an- Karolinoje netoli Varšuvos 

■ sambliui buvo įteiktas auk- jr pradėjo įtemptai ir sis- 
Iščiausias apdovanojimas — temingai ruoštis. Ansamb- 
Aukso medalis.

Tarybų Sąjungoj ansam- bo ir jėgų. Jau už dviejų 
blis “Mazovše” lankėsi jau'metų kolektyvas iškovojo 
keturis kartus. Šios ansam-1 visuotinį pripažinimą, 
blio gastrolės Vilniuje bu-1 
vo paskutinieji jo koncer-1 
tai grįžtant į tėvynę po ii- Į 
gos gastrolinės kelionės. Į 
Prieš atvykdami 
Lietuvos sostinę, 
liečiai keturis 
koncertavo Korėjos Liau- 

1 dies Demokratinėje Res- 
1 publikoje, Kinijos Liaudies 
• Respublikoje, Japonijoje, 
: Sverdlovske, Novosibirske,' ansamblis

Vilniuje viešėjo Lenkijos 
Tadeušo Sygietynskio var
do Valstybinis dainų ir šo
kiu ansamblis “Mazovše”. 
Lietuvos darbo žmonės 
klausėsi šio kolektyvo at
liekamų dainų per radiją, 
žinojo apie jo koncerto pa
sisekimą Čekoslovakijoje, 
Vengrijoje, Kinijoje, Mon-

zuruose. (Iš čia kilo ir an-

kol Benas visiškai nustojo rijoje,. Austrijoje ir kitose į merginų atrinko gabiau- 
sz . . i čn 1 iron PviHcnlin K!,.™ I~ 1 O 1 H za4...rašyti.

Darbavosi jis perkeltųjų 
stovykloje, perplaukė At
lantą, pasislėpė tarp Či
kagos dangoraižių, pasida
rė mažyčiu nepast e b i m u 
žmogeliu, bet prieš akis 
jam vis stovi Plateliai, la
vonų priversta duobė.

Budelis bijo savo šešėlio, 
pats savęs, bet nuo žmonių 
savo praeities nepaslėpė.

Pirmasis ant bėro arklio 
jojo policijos viršininkas. 
Nuleidęs akis, bijodamas 
atsigręžti, važnyčiojo Mil
vydas. Vos pavilkdamos ko
jas, lėtai judėjo moterys. 
Peršaukdami raudas ir ai- 
m a,n a s , rėkavo budeliai, 
skardėjo garsus Bertos juo
kas.

—Aš ir be šautuvo apsiei- Tikrąją pavardę pakeitė, 
siu. O jei pamatysiu, kad Dabar jis Stella Grišman. 
blogai taikotės, patalkinin- 4.
kausiu. j Apaugo berželiais sušau-

Vaikai, moterys, pamatę i dytųjų kapai, užžėlę takai, 
žioruojančią duobę, prara-1 --------
do žadą, susispaudė į krū- įvykius, 
vėlę.

—Žvynys suskaičiavo:
— Visi, septyniasdešimt j liks, amžiais gyvens, šauk- 

keturi.—Nusivilkit iki apa-i'sis atpildo.
tinių,—suriko policijos vir
šininkas. •— Paruošti šau
tuvus.

Praėjo valanda. Ant duo
bės kranto nebuvo nė vie
nos gyvos aukos. Su para
ko dūmais blaškėsi sužeis
tieji. Budeliams jie nerū
pėjo, Baltaraiščiai skubėjo 
krauti į vežimą sušaudytų
jų turtą. Žvynys pasuko 
arklį miško gilumon ieškoti 
duobkasių.

Krito grumstai ant sep
tyniasdešimt keturių bur
žuazinių nacionalistų aukų, 
dengė žemė moteris, vaikus, 
seneles.

Ginčijosi baltaraiščiai dėl 
sijono, suknios, talžė snu
kius. Berta spiegė:

—Aš daugiau už vyrus 
pasidarbavau. Rankas ge
lia. Man didesnė dalis.

| Atmintis išdildė tų dienų i 
Žmonės užmiršo i 

sušaudytųjų veidus, bet jų ■ 
pavardės, jų darbai amžiais

lio vadovai nepagailėjo dar-

į Tarybų l 
ansamb-1 

mėnesius !

' ir skaniai. Ačiū draugei F. 
Deltuvienei už sunku darba 
gaminant namie dešras, ku
rios pilnai atitiko lietuviš
kam skoniui.

Draugai vyrai irgi sun
kiai darbavosi prie valgių 
ir gėrimų. Draugai J. Sta
nys, F. Pivariūnas, P. Ka- 
tich, J. Petraitis, J. Kaspa
ravičius pilnai atliko 
sunkų darbą. Nors ] 

| jausdamas tvirtai, ats 
i mingai dirbo prie gėrimų 
I tvarkymo drg. J. Deltuva.

Kad finansai eitu tvar
kiai, tuo reikalu rūpinosi 

. Paserskis, P.

i tą 
nesi-

i Ansamblio “Mazovše” pa- 
, siekimai akivaizdžiai rodo 
! milžiniškus Lenkijos liau- 
' dies meno pasiekimus, kai- draugai P.
į ba apie tai, ką gali pasiek- Kupris ir mūsų finansų vę- 
jti laisvos, išnaudotojų jun-• teranas J. Deltuva, 
gą nusikračiusios liaudies 
vaikai.

Nuotraukoje:
lenkų dainų ir šokių

Mazovše.’

sekmadienį ėjo 
Bai šiaušia 

žmonių neapy-

Kiekviename žingsnyje 
budelius persekiojo sušau
dytieji vaikai, moterys. 
Vieni skandino baimę deg
tinėje, kiti kraustėsi iš pro
to ir kaukdami lakstė lau
kais, treti išėjo, kur akys 
mato, kur kojos neša. Dar 
kiti tapo pamaldūs, užpir- 
kinėjo mišias šventam An
tanui, kas 
išpažinties, 
jiems buvo 
kanta.

Berta, neišlaikiusi prie
kaištingų moterų žvilgsnių, 
nuolat iš paskos ją sekan
čių žodžių “žudikė, žmogžu
dė,” 1943 metais iš Plateliu 
dingo. i

Grišmanauskas - Bukaus
kas, kartą pradėjęs savo šu
nišką tarnybą okupantams 
nuo žmonių išdavinėjimo ir 
šaudymo, liko jiems ištiki
mas ir toliau. Stojo į poli
ciją, persekiojo visus, kurie 
bent žodžiu išreikšdavo sa
vo nepasitenkinimą fašisti
niais okupantais. Paskuti
nė. policininko auka Plate
liuose buvo Antanas Plaipa.

Žmogues triūsė savo lau
kelyje, kai šuva ėmė loti. 
Antanas pamatė žmogų su 
šautuvu.

—Renkis, bolševike. At
ėjo tavo galas, — subaubė 
Grišmanauskas-Bukauskas.

Plaipa niekad nebuvo ko
munistu, tarybiniais metais 
jokių pareigų neturėjo, bet 
šis kreipimasis jį padrąsi
no. Vadinasi, ir jis, Anta
nas Plaipą, laikomas žmo
gumi.

Pasiimti nieko nedavė.

Anapus Atlanto įsitaisę 
i nacionalistiniai vadeivos iš ■ 
kailio neriasi, baltindami ’ 
save. Jie plėšosi, draskosi,! 
įrodinėja, kad žmones Lie- i 
tuvoje naikinę vokiškieji1 
fašistai, kad jie piktinęs!, ■ 
smerkę juos ir netgi kovoję: 
prieš okupantus. Grišma- ■ 
nausko - Lukausko pavyz
dys rodo, jog tai melas, di
džiausias melas. Jei to ma
ža, štai kiti:

1. Antanas Virkutis, ki
limo nuo Mažeikių. Vokie
čių žvalgybininkas. Fašis
tinės okupacijos metais bu
vo Šiaulių kalėjimo virši
ninku. !

2. Tytuvėniškis Antanas! 
Bernotas. Fašistinės oku-. 
pacijos metais buvo Šiau- į 

lių miesto saugumo virši-1 
nmko pavaduotoju, šaudė i tuujstii 
žmones. Šiuo metu gyvena 
Jungtinėse Valstijose.

3. Pirmosiomis fašistinė
mis dienomis Jonas Vilutis, 
kilimo nuo Rokiškio, Kama
juose šaudė tarybinius žmo
nes. Pats asmeniškai nužu
dė Meilūną, Barakauską, 
Vaštaną, Čepukonį.

4. Švenčionyse, Mažei
kiuose buvo fašistinių oku
pantų policijos viršininku, 
vadovavo Klaipėdos žandar
merijai, žudė tarybinius 
žmones Antanas Kenstavi- 
čius. Irgi rado prieglobstį 
anapus Atlanto.

Nei už jūrų mariu, nei 
tarp Čikagos dangoraižių 
nepasislėps jie. Juos lydi 

i ir lydės visos lietuvių tau
tos panieka ir prakeikimas.

“Tmsn”

kr

ior

Tarpe publikos ir gaspa- 
: dinių tą sunkų “transpor- 

koncertuoja t0” " “veitinimo” darbą tu- 
liaudies rŪjo jaunos moterys Virgi

nia Katich, Ida Balsytė.
Bet pirmiausia prie vartų 

pasitiko publiką įžangos ti- 
kietų priėmėjai: J. B. ir 

.žentas Norris, jaunuoliai 
Leroy Buckley, William

, Russell.
Pribuvo kartu busai iš 

Philadelphijos ir Brooklyno 
Aido choras su publika. 
Aišku, tu svečiu sukvieti- 
m o darbą irgi turėjo atlikti 
ten gyvenanti draugai bei

Laisvoji Sakykla
ŽODŽIA1 IR DARBAI
Po to, kai buvo prirašy- 
ir prikalbėta apie Lietu- 

! va po apsilankymo m ūsų 
į Lietuvoje, viskas 

į man labai patiko ir džiugu 
i buvo. Bet jau jų ta naujo
ji kalba tai “fe.” Skaičiau 
dar 1948 metais “Laisvėje” 
(Nr. 162) apie tai, kaip jie 
ten renka ir krauja į krū
vą gražius, tikrai lietuviš
kus senus žodžius. Jau tuo
met jie didžiavosi turį virš 
2-jų milijonų tokių žodžių. 
Mąsčiau tada: na, tai, pa
galiau, neužilgo skaitysime 
tikrai lietuviškai...

Metai bėgo, va jau 1960- 
tieji, o tų gražių žodžių dar 
vis nesimato. Dabar skai
tau “Laisvės” Nr. 19 drau
go R. Mizaros ilgą aprašy
mą apie tai, kaip jam apsi
lankius Vilniuje, jam paro
dė jau net virš 2-jų milionų 
tų gražių ir tikrai lietuviš
kų žodžių, ir dar vis renka. 
Jis rašo, kaip sunkiai dirba 
ten Vilniuje kalbininkai, 
berašydami ir perrašydami 
tuos žodžius ant atskirų 
kortelių, ir kaip pagarbiai 
ir rūpestingai dėstinėja

ta

Apie beždžiones
Beždžionė tai labiausiai 

panašus į žmogų gyvūnas. 
Jos veisiasi tik Afrikos ir
Azijos šiltame klimate. Ne jas, kaip ir visas senienas- 
tik beždžionių kaulai yra j relikvijas, ir t. t. 
panašūs į žmogaus, bet ir! 
kraujas. Tik šimpanzių rū
šies beždžionės turtingesnės 
šonkauliais. Pas žmogų jų 
yra 12 porų, o pas šimpan
zę 13 porų šonkaulių.

Mokslininkai patyrė, kad 
beždžionės turi savo kalbą, 
kuri susideda iš poros tu
zinų žodžių. Jos ją gerai 
supranta. Jeigu yra pavo
jus, tai pirmoji pamačius 
ar pajutus sušunka ir vi
sos tuojau imasi gelbėtis. 
Kai kurios beždžionės turi 
nemažiau proto, kaip 10 
metų vaikas.

Visa tai būtų gerai, bet 
kodėl gi jie mums nerodo 
tų gražių, tikrai lietuviškų 
žodžių? Vietoje jų, bruka 
ir bruka į laikraščius ir 
knygas tą žargoną kaip 
neidentifikuotas, negociaci- 
jos, memuarai, postas, ob
jektas, startas, finišas, ir 
taip be galo, o visi tie žo
džiai paimti įš anglo-saksų 
Websterio žodyno.

Kitame straipsnyje drg. 
Mizara vėl rašo ir jau per
spėja, girdi: neprievartau
kime savo gražios kalbos, 

lir tt. Ką drg. Mizara turi

mintyje esant prievartauto
jais — tuos, kurie taip dar
ko mūsų kalbą su anglų- 
saksų žodžiais, ar tuos, ku
rie jiems priešinasi? Dar 
toliau jis rašo: Varšuvoje 
aš kalbėjausi lietuviškai su 
Lenkijos mažumų draugi
jos pirmininku, kuris gro
žėjosi gražia lietuviška kal
ba, ir tt. Taigi, mat, kita
taučiai grožėjasi mūsų gra
žia kalba, o mūsų kalbinin
kai, redaktoriai, kurie tu
rėtų kitus prižiūrėti, kad 
jie neiškraipytų mūsų gra
žios kalbos, vadovauja tam, 
bėga nuo jos, o pyksta ant 
tų, kurie nenori tų svetimy
bių.

Drg. Mizara daug prirašė 
apie V. Kapsuką - Mickevi
čių. Jis ir čia parašė apie 
jį labai smulkmeniškai, bet 
vieną stambų bruožą iš 
Kapsuko gyvenimo ir dar
bų, matomai, tiksliai pra- 

i leidžia, būtent K. sūnėno | 
jam rašytą “lietuvišką” 
laišką iš Vokietijos. Kapsu-į 
kas tuomet tankiai skai
tydavo susirinkimuose ir 
rašydavo bardamas ir iš
juokdamas tą savo sūnė
ną už tokį “lietuvišku
mą,” kur buvo 1 lietuviškas 
žodis, o 5-6 vokiški. Aš 
tankiai pamąstau, kažin ką 
Kapsukas pasakytų dabar 
apie šių dienų mūsų kalbi
ninkų ir redaktorių raštą, 
kuriame jau beveik pusė žo
džių dedama iš Websterio 
žodyno?!

Aš laukiu atsirandant 
antro Kudirkos. Pirmasis 
Kudirka išvaikė lenkoma- 
nus, antrasis Kudirka gal 
išvaikytų 
nūs...

Visados 
yra dabai1 
žia kalba.

anglo - saksoma-

taip nebus, kaip 
su ta mūsų gra- 
Anksčiau ar vė-

Be to, filadelfietės mote- 
I rys išleidimui pridavė gra
užų megztinuką (sweater}); 
i baltimorietės: F. Deltuvie
nė — namie darytą pyragą; 
Baltimorietės spaustą lietu-' 
višką didelį sūrį; O. Ku- 
čiauskaitė — bonką šampa
no. O kad prie kavos py
ragas būtų skanus, tas irgi 
svarbu, moterys nepamiršo 
ir to: d-gės V. Lopatienė, 
C. Vitkuvienė pačios pyra
gus kepė. Antanaičių šei
ma dovanojo du gražius 
pirktus pyragus. Be to, 
kad eitųsi viskas dar ge
riau, draugas iš Minersville 
—dvi bonkas degtinės. D-gė
O. Žemaitienė atliko didelį 
darbą kepdama namie lie
tuvišką kugelį ir dalį mė
sos pardavimui parke. Drg.
P. Paserskis — savo sodo 
vyšnių.

Pasėkmingumas yra gru
pės kooperatyviame darbe, 
o šį kartą draugės ir drau
gai itin puikiai kooperavo 
savitarpyje. Varde komi
sijos širdingiausias ačiū.

Visi nekantriai laukė pa
sirodant Aido chorą su dai
nomis. Nors ne visi cho
ristai galėjo dalyvauti, bet 
choro mokytoja M. Stens-

daryti men e, nors ir su 
į mažesne grupe. Publikai 
dainos patiko.

L. Kapočius, Tarybų am
basados vienas sekretorių, 
kalbėjo Lietuvos klausimu. 
A. Bimba kalbėjo “Laisvės” 
reikale, svarbiausia finansų 
klausime. Tikiu, aukojusių 
vardai bus paskelbti “Lais- 

Ivėje.” Vinco Duktė

New Yorko miesto iždi
ninkas Gerosa laikinai pa
šalino iš tarnybos John J. 
Stantoną, miesto darbams 
perkamų medžiagų inspek
torių. Prieš ji yra skun
dų, kad jis paėmęs $3,050 
kyšių už leidimą pristatyti 
blogesnės rūšies druską nuq 
gatvių valymui sniego.

liau ją kas nors turės vėl 
sulietuvinti.

J. D. Sliekas



Laisvės reikalai
(Tąsa iš J -mo cusl.)

P. Buknys, laike Tėvu Dienos pikniko, New Haven, 
čonn., aukų gavo nuo šių prietelių:

B. Marcelionis ................................................. $6.00
M. Arison ......................... -.................................. 5.00
A. Švėgžda ..........................................................  5.00
K. Jenkeliūnienė .................................................  5.00
A. Latvenas ......................................................... 5.00
Hartfordietis ...........  -.............. 5.00
A. Blažienė ..........................................................  5.00
V. Karalius .................. -...............  5.00
O. Visockienė ....................................................... 5.00
A. Klimas .......................................... -................ 5.00
-L Beržinis..............................................-.............. 5.00
D. Žemaitienė ....................................................... 5.00
J. Tumosa ........................................................... 5.00
V. Jakubonis ......................................................... 5.00
B. Žilinskas........................................-.................. 2.00
•J. J. Mockaitis ......................................... - 2.00
H. Bu/a. • ..............................................................  2.00
B. Bakas .............................-..............................  2.00
Po $1: A. Kindula, J. Kazlauskas, P. Grigaitis, C. 

Daniseviėius, M. Valatkienė.

Nuo pavienių ir organizacijų prisiųstų Į raštinę, 
pabūta sekamai:

P. Jonis (brolio Jono Savicko atminčiai),
Portland, Oregon ................................... $100.00

Nuo banketo (per S. Penkauską), 
Lawrence, Mass........ -...............   30.00

Naujosios Anglijos Moterų Sąryšio (per 
N. Grybienę). Norwood, Mass......... 25.00

Per J. A. Bekampį (nuo svečių),
Avalon, N. J................................................. 15.00

Meno Choras (per J. žebri), Cleveland, Ohio 10.00 
LDS IV Apskr. (per J. Žebri), Gleveland, Ohio 10.00 
P. Bechis, Great Neck, N. Y............................. 6.66
I. . ir S. Rauduviai, Pittston, Pa........................ 6.00
Frank Imbras, Pittsburgh, Pa........................... 6.00
J. Izubal, Chicago, III...........-........................... 6.00
A. Kavaliūnas, Dorchester, Mass....................... 5.79
Anna Banionis, Philadelphia, Pa........................... 5.00
P. Keval, Washington, D. C............................. 5.00
St. ir C. Joniškiečiai, Washington, D. C............ 5.00
Anna Philipsie, Stamford, Conn...................... 5.00
P. Janiūnienė, Matawan, N. J.........................  5.00
J. Jasulis, Kenosha, Wis................................. 5.00
Ig. Karlonas, Tuckahoe, N. \........................ o.00
Mary Krunglienė, Woodhaven, N. Y................ 3.00
Draugas iš Pong Island, N. Y............................. 3.00
S. Rakštys, Fruitland, Canada .......................... 2.00

' J. Banza, Danbury, Conn.................................... 2.00
St. Dilis, Woodridge, N. J................................. 2.00
Wm. Goodis, Utica, N. Y. ................................ 2.00
Pauline Mataitis, Hellertown, Pa....................... 2.00

PRIETELIŲ KLUBAS
S. F. Smith, Los Angeles, Calif..........................$25.00
A. Kukaitis, Bayonne, N. J..............................  25.00

Po $1: J. Shupetris, Lawrence, Mass.; Helen Sho- 
lunas, West Haven, Conn.; P. Mickevičienė, Edgewood, 
R. L; J. Andrulionis, Philadelphia, Pa.; Joseph Klein, 
Brooklyn, N. Y.; K. C. Strauss, J. Katinis, Easton, Pa.; 
J. Vilkelis. St. Petersburg, Fla.; N. Kisielius, Brooklyn, 
N. Y.; F.ks-Argentinietis; Geo. Stasi, Cliffside Park, N. 
J.; O. Lideikienė, Great Neck, N. Y.; A. Verbilis, Sco
tia, N. Y.: J. Jurevičius, Brooklyn, N. Y.; Josephine 
Šilkaitis, Minersville, Pa.: Izabelė Macewicz, E. Bille
rica. Mass.; J. Sidaras. Miami, Fla.; Chas. Yuknis, 
White Plains, N. Y.; J. Kasparavičius, Baltimore, Md.; 
Frank Žukas, Shenandoah, Pa.; Antanas Ūsas, Easton, 
Pa.; A. Kukaitis, Bayonne, N. J.; V. Daugirdas, Pater
son, N. J.; J. Laurinaitis, Thomas, W. Va.; Frank Net- 
sel, Gardner, Mass.; J. Staskus, Cicero, Ill.; K. Runcel, 
Grand Rapids, Mich.; J. Žiulys, Toronto, Canada; J. 
Matukas, Gardner, Mass.; V. Krasauskas, Lawrence, 
Mass.; K. čereškienė, Brockton, Mass.; A. Jankeliūnas, 
New Milford, N. J.

Širdingai dėkojame visiems viršminėtiems priete- 
lįams už ju puikias dovanas laikraščiui.

Laisves Administracija

Brockton, Mass.
Paskutinis pakvietimas į 

Laisves spaudos pikniką, 
kuris įvyks liepos (July) 3, 
Ramova Parke, Montello,

I kurie ateisite pagelbėti, pra- 
I šomi pribūti kiek galėsite 
| anksčiau.

Rengimo Komitetas
1 KELRODIS:

Mass. i is Bostono—Rd. 28. Pri-
Parkas bus atdaras nuo ; važiavę Montellos St. pirmą 

11 vai. ryto iki 11 vaka-'STOP šviesą, sukite į kai
ru (11 AM to 11 PM). Pik-i rę, Road 37, ir ten vienas 
niko pradžia 1 vai. dieną, i blokas: dešinėj matysite

Art Masons orkestras' pikniką. Geo. Shimaitis 
gros 4 vai. popiet. ,

Muzikalė programa 5:301 TSRS SPAUDA IR 
v,d ' ' IEICHMANNASvai.

Moterys priruoš visokių i Maskva. — Tarybų Są- 
namie gamintų valgių sta-, jungos spauda, kuri Izrae- 
lą; šiltų ir šaltų gėrimų, j lio politikai ne visada pri-

Manoma turėti svečių iš į taria, Eichmanno pagrobi- 
Brooklyn, N. Y., ir iš kitųlmo iš Argentinos klausimu 
thlimų ir artimų kolonijų, j beveik pritaria Izraeliui. 
Dalyvaus vienas Laisvės re-1 Tiesa, tai daro atsargiai, 
daktarių. bet prileidžia, jog Izraęlio

Artimų kolonijų darbi- agentai, suradę budelį Eidi
ninkai, kurie apsiėmėt dirb- manną, turėjo jį suimti ir 
ti piknike, ir tie savanoriai, parvežti į Izraelį.

Auburn, Me.
Gavo mokslo laipsnius
šiomis dienomis šimtai 

moksleivių baigė vidurines 
ir aukštuosius kolegijos 
mokslus. Auburne Edward 
Little High School gavo 
diplomus 244 moksleiviai. 
Lewiston HS—260, katalikų 
St. Dominic’s — 89. Mūsų 
vietinę Bates College baigė 
187 studentai. Tai nema
žas skaičius mokslus baigu
sių jaunų piliečių, kuriems 
atsidarė durys į platųjį pa
saulį. Tenka palinkėti lai
mingos jiems ateities.

Mirė lietuviai
Per šiuos gegužės ir bir

želio mėnesius iš gyvųjų 
tarpo išsiskyrė: Charles 
Alešiūnas, 82 m.; Elzbieta 
Banulienė, 71 m., ir Anta- 

] nas Peshkis, 54 m. Pasta- 
I rasis gimęs Farmington, 
|Me.
t Svečiuose pas 

h'averhilliečius
Gražų, šiltą gegužės 28 

j d. rytą auto mašina leidau- 
! si iš Auburn, Turnpiku, Ha- 
■ verhillio, Mass., link. Juo- 
! dūkas, lyg žinodamas ke- 
! ha, traukia sparčiai. Ir ne- 
! pajutau, kaip pasiekiau 
I draugės namus. Kiek pail- 
I sėjus, po pietų, aplankėm A. 
i M. Kazlauskų senelių prie- 
| glaudos namus. Aprodė na-1 
j mo rūmus su įnamiais. Už-1 
! laikomi gana švariai. Turi 
! ir kelis avilius bičių, kurių 
medaus teko ir man para
gauti.

Senelių prieglaudoje ran
dasi apie 18-ka įnamių, vy
rų ir moterų, daugiausia 
lietuviai. Teko pasikalbėti 
ir su Rojaus Mizaros broliu 
(atrodo tykaus būdo sene
lis). Rodos, smarkiausias 
yra J. Stančikas.

Mary Kazlauskienė paro
dė iš Lietuvos, nuo giminių 
gautų gražių rankų darbo 
audinių. Ištikrųjų, įdomūs. 
A, Kazlauskas mus nuvežė 

Į parodyti savo naujus na
mus. Čia tai, sako, bus 
mano ir žmonos poilsio na
mai.

Turiu pasakyti, kad dd. 
A. M. Kazlauskai yra gana 
simpatingi, pažangūs žmo
nės, kurie nemaino savo 
nuomonių ant dolerių.

Grįžus namo, pradėjome

ruoštis į Gedemino 50 me
tų sukaktuvių banketą. Va
karienė 6 vai. Gražiai pa-! 
puošta svetainė ir rengėjai ■ 
laukė jubiliatų ir svečių.1 
Žmonėms susėdus prie sta- j 
lu įvedamąją kalbą pasakė, 
J. Belskis, vėliau kelis žo- 
džius tarė Gedemino pirmi
ninkas Augustas Kazlaus- i 
kas. žodžiu, vakaro atmes- i 
fera buvo palanki ir taiki.

Lawrence, Mass.
Gegužės 29 d. traukiame 

į Maple Park pietų ir kar-. 
tu pamatyti Lietuvoje ga- j 
mintą filmą “Julius Jano-1 
nis” ir “Žydėk, jaunyste.”! 
Filmai gana įdomūs ir jau-1 
dinantys, palieka puikią at-. 
mintį apie Lietuvą, o la
biausia paliečia tuos, kurie 1 
gimė ir augo Lietuvoje.

B. Mizara ir J. Stančikas 1 
buvo gana dėkingi už nuve-' 
žimą į Maple Parką, kur ir 
jie turėjo progą tarp žmo- į 
nių praleisti laiką.

Los Angeles, Cal.
Sėkminga Gegužine

Birželio 12 d. LLD 145 j 
kuopa turėjo gegužinę-išva- 
žiavimą su pietumis Arėjo 
Seco parke. Kadangi per 
tūlą laiką oras buvo šalto
kas ir apsiniaukęs, buvo bi- 
jotasi blogų pasekmių, ta
čiau, mūsų laimei, tą dieną 
buvo šaltoka, ir saulute vi
sus maloniai išbučiavo — 
“dievas su mumis.”

Publikos susirinko aps
čiai, net iš Yucaipos būre
lis atsilankė.

Pasirodė, kad visi buvo iš
siilgę išvažiavimo, nes per
eitą vasarą, gal dėl apsilei
dimo, neįvyko. Žygis bu
vo sėkmingas visais atžvil
giais.

Reikia dėti pastangas, kad 
dar kitas išvažiavimas i\ yk-. 
tu ši sezoną.

Prie šito įvykio triūso. 
pridėjo: J. A. Dementis,'

Progai pasitaikius aplan
kėme Haverhillio lietuvių 
kapines, kur ilsisi nemažas 
skaičius pažangiųjų lietu
vių. Jų tarpe ir Juozas. Ši-
leikis, miręs prieš 8 metus. 
Juozas buvo laisvų pažiūrų 
ii apšvietą mylintis žmo
gus. Tuo pačiu keliu žen
gia ir jo likusi našlė Rose, 
narė pažangiųjų organiza
cijų, kuriose ji pagal išgalę 
darbuojasi.

Ilgiausių metų jums, ha- 
verilliečiai ir lawrencieciai, 
su S. Penkausku priešaky
je. A. Apšegienė

A. Grigaitienė, Bernotai. 
Pečiulis ir S.. F. Smith. Tai 
brangūs vardai. Be jų ir 
keliu kitu veikla merdėtu. 
Rodos, yra sugabių ir turin
čių galimybę laiks nuo lai
ko pamainyti suminėtuo
sius, gal p a į v a iriu tų su 
naujais gabumais parengi-

NUSMERKe mirti

Varšuva.—Lenkijos Liau
dies Respublikos teismas

mus — pamėginkite ateito
je.

Daug pagelbėjo energin
goji A. Zixienc, nors ji dėl 
tam tikrų priežasčių nėra 
narė, bet visada, matydama 
reikalą, prigelbsti. Maisto 
aukojo A. ir Chas. Marcin- 
kai 3 svarus kavos ir O. 
Smithienė tuziną kiaušiniui. 
Išlaimėjimams aukojo A. 
Grigaitienė, Dočkus ir S. F. 
Smith.

nusmerkė mirti pulkininką! Atsilankiusieji s m a g i a i, 
P. Monatą,. kadaise tarna- > praleido laiką ir, saulei ren-! 
vusį Lenkijos ambasadoje giantis į patalą, su pasiten- 
Washingtone milit ariniu 
atašė.

Monatas nusmerktas mir
ti užakiniu būdu, kadangi 
jis yra pabėgęs iš Lenkijos. 
Sakoma, tas pulkininkas
pabėgo į JAV ir čia kol kas 
nuo visuomenės slapstosi.

kinimu išsiskirstė.
Dalyviams ir kuo nors 

prisidėjusiems prie šio žy
gio LLD 145 kuopa taria 
visiems nuoširdų ačiū Pa
sigedome nenuil s t a n č i o s 
draugės M. Dementienės,

PHILADELPHIA, PA.

Help Wanted Female
KAMBARIŲ PRIŽIŪRĖTOJA. —

Guolis ant vietos, nuosavam kam
baryj, turės vonią ir TV. Yra ir 
kitų darbininkų. Prižiūrėti vaikus. 
Maloni atmosfera. Puiki alga. Reika
lingi paliudijimai. MO. 4-7977.

Didysis 1 aisvės Piknikas
Rengia Massachusetts Lietuvių Organizacijos

Įvyks Sekmadienį, 3-čią Liepos-July

DETROIT, MICH.
Šitiomi pranešame, kad Detroito pažangiosios organi

zacijos rengia spaudos paramai gegužinę (pikniką), ku
ris įvyks sekmadienį, liepos-July 17 d., Urbontienčs dar
že, Beach Nut Grove, prie Middle Belt kelio.

Visi suprantame, kaip mums pažangiečiams yra svar
bu palaikyti savo spaudą, kuri teiktų visuomenei teisin
gas žinias iš viso pasaulio šalių, taipgi ir iš Amerikos 
darbininkų .judėjimo bei kovų už geresnę ateitį. Todėl 
kviečiame visus atsilankyti į šį pikniką ne tik iš Detroito, 
bet ir iš tolimesnių kolonijų. Rūpinkimės visi palaiky
mu savo spaudos.

Rengimo /Komisija

LIETUVIŲ GYVENIMAS LIETUVOJ 
IR AMERIKOJ

1. LIETUVA ŠIANDIEN—tai nedidelė knyga puslapiais, bet labai 
didelė ir stipri savo turiniu, nes joje labai teisingai pasako
ma ir daugybe nuotraukų parodoma, kaip atrodo socialistinė 
Lietuva, jos žmonės ir gyvenimas; pasakoma ir parodoma žmo
nių, kurie lankėsi Lietuvoje 1959 m. ir viską matė savo akimis, 
jautė savo širdimi ir patyrė savo objektyviu protu. Kiekvienas 
lietuvis turi šitą kny^ą įsigyti ir platinti — juo labiau platinti

! tarpe tų, kurie yra suklaidinti atžagareivių spaudos melais.
95 pusi. Kaina $1.00.

2. AMERIKOS LIETUVIAI ir ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY
NAS—-Amerikos lietuvių laikraščių, knygų, mokyklų, parapijų, 
kalbos ir kultūros labai jdomus aprašymas. 366 psl. Kaina $2.00.

3. ŠIRDIES RŪMAI — pirmasis lietuviškas romanas apie širdį. 
449 psl. Kaina $2.00.

4. SLIUPTARNIAI — didžioji Amerikos lietuvių gyvenimo knyga. 
652 psl. Kaina $2.00.

5. ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — nuogojo gyvenimo vaizdai. 316 psl.
Visos 5 knygos sykiu tik $5.00 čia arba ir į Lietuvą.

Persiuntimo kaštus apmokame.
Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, Hl.
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5 p.-Laisve (Liberty)— Peniktad., birž. (June) 24, 1960 

kuri buvo komisijoj, tačiau | Koks mėnuo atgal Mote- 
apleido mus, išvažiuodama • rų apšvietos klubo narė Ida 
svečiuotis į Chicagą. Jos į Glodienis, namie besitriūs- 
vietą užėmė N. Petrulienė, j dama apie langus, nukrito 

ir sunkiai susižeidė koją. 
Buvo ligoninėj. Dabar jau 
sveiksta namuose.

Taipgi svečiuojasi Chicago-j 
je E. Cable. Linkiu joms 
laimingai ir linksmai pra
leisti vakacijas.

šakalių žemaitis
Per kelias savaites oras 

! pas mus buvo gražus, sau- 
j lėtas. Juo pasinaudojo far- 
' meriai su šienpiūte. Kurie 
į galėjo, gavo daug šieno. M. 
1 Gutauskienei daug pagelbė- 
ijo Jonas. Vaitiekūnas ir ki
ti Geo. Shimaitis 

Brockton, Mass.
Pranešu linksmą žinią, 

kad jau pasveiko draugė 
Julė Stigienė, jau grįžo iš (
ligoninės į savo gyvenimo | 
vietą pas savo vaikus, 88 Į 
\’ine St.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai

i akacijos pas Bekampius
Vanduo Atlantike šiltas, vieta gera, patogi vakaci- 

joms. Atsilankę nesigailėsite. Kviečia atvykti,

J. .4. ir /ČLZ. BEKAMPIAI
147 131h St., Avalon, N. J.

Husai i ^Laisves” pikniką
Prašome gerai įsitėmyti nurodymus ir kreiptis kaip 

nurodoma užsisakymui vietų važiavimui į “Laisvės” pik
niką liepos (July) 3-čin dieną Montello, Mass.

LAWRENCE ir METHUEN

Kelione i abi pusi $2.00. Užsisakymui vietų iš anksto 
kreipkitės į busų komisiją—J. Kuodis, J. Chulada, tel. 
35061. Taipgi galite patelefonuoti S. Lenkauskui: 55809.

Prašome nesivėluoti užsakymui vietų.

HAVERHILL

Matykite A. Kazlauskąa rba J. Masevičių. nes jie yra 
busų komisijoje.

Piknikas bus naujoje vietoje: Ramova Parke. Gražus 
parkas, gera sal šokiams. Už buso bilietą 

reikia užsimokėti iš anksto.

SO. BOSTON ir APYLINKĖ

Rusas išeis iš So. Bostono nuo 318 W. Broadway 
12-tą valandą' dieną. Kelionė į abi pusi $1.50.
Nesivėlinkite, nes busas išeis paskirtu laiku.

A. Dambrauskas

Gražiame Ramova Parke
Claremont Ave., Montello, Mass.

Parkas atdaras nuo II vai. ryto iki 11 vakaro

Art Mason’s Orchestra nuo 4-tos vai. popiet

Jonas Dirvelis 
Mokytojas

Ona Dirvelienė
Sopranas

Jonas Sabaliauskas
Tenoras

PUIKIĄ DAINŲ PROGRAMĄ PARUOŠ MUZIKAS JONAS DIRVELIS

Atliks Ona Dirvelienė Ir Jonas Sabaliauskas
Pianu akompanuos Helen Janulyte-Smith . Programa prasidės 5:30 vai. vakare

Visi programos dalyviai iš Worcester, Mass.

TAIPGI BUS IR SPORTO PROGRAMA e Namų gaminimo geri valgiai

Bus daug svečių iš kitų miestų, pasimatysite su jais .



( tąsa iš pirmo pusi.)

1I HILLSIDE. N. J.

Mirus

I JONUI GASPARAICIUI
I Reiškiame širdingą užuojautą jo giminėms ir 
I draugams, netekusiems gero giminaičio ir nuo-
I širdaus veiklaus draugo, veikusio draugijose.

I L. ir C. Dobinia A. Panelis
1 Šleiviai M. Vitkus
I Jul. Arlauskas J. Rozanskas
I Mrs. Kupinskis V. Simonai
I F. Yotautas J. ir O. Staneliai
I Ona Dobinis P. Ramoškai
I P. Lutz Ch. Y učiai
1 F. Šimkiene Ig. ir O. Bečiai
■ Kaz. A mišk i s Top. Mataitis
I Ch. Zutkus M ag. Gasparaitiene^
I Jones St. T. Kaškiaučius
I Kušliai An. Žaliai
I J. Grybas O. Grigalevičienė
I B. Makutėnienė
I L. Lučkauskas

H. Burke

KRISLAI Lowell, Mass.

WAGNERIS PASISAKe 
Už KENNEDY

Majoras Wagneris pasi-
Kelrodis į LDS 

14-tą seimą
Broadwood Hotelis,

riame įvyks seimas ir visos į kėj0 Juozo^ Kairio" žmona, 
šeiminės sueigos, randasi ;jono Qrmano uošvė. Pa- 
prie Broad ir Woiod Sts., tik i šarvota Šalinsko šermeni- 
trys blokai nuno Market; ngje> §4-32 Jamaica Ave.; 
St. ir City Hall. Miesto; Woodhavene (BMT Jamai- 
sekcija vadinasi North Phi- ca linijos Forest Parkway 
ladelphia. _ . • stotis). Laidos birželio 25

Iš New Yorko, pasiekę rytą, St. Charles kapinėse, j dikiais. 
Newark, N. J., imkite kelią šermeninės išlydės 7 vai. 
No. 1 tiesiai į Philadelphi- pyto, Apreiškimo bažnyčion, 
ja. Atvykę i Philadelphia. < ' v . . .
J u j y . t j Kairiene paskiausius ke

lerius metus gyveno nepa
prastai skausmingą gyveni-

■ mą. Greta fizinės nesvei
katos, dar daugiau ją kan
kino širdgėla. Jų abi duk-

. terys, Aida ir Lee, jau- 
I nos, puikios moterys, gra
žiai išauklėtos ir išmoks-

i lintos, viena po kitos sun- 
i kia, ilga liga sirgo ir mirė.
~evų kančią pilnai supras
ti, gal būt, tegali tik tas, j 
kuris pats ją pergyveno.

Juozui Kairiui, Jonui Or- 
manui i

! Mirė Ona Kairienė
Birželio 22-ros popietę, li

goninėje, mirė Ona Kairie- 
Kll’|nė, žinomojo draugijų vei-

Atvykę į Philadelphiją. < 
Roosevelt Boulevardu įva-i 
žinosite į Broad St. Va
žiuokite tiesiai Broad St.

Atvažiavę iš Baltimorės 
iki Market St. ir privažia
vę City Hali važiuokite 3 
blokus Broad St. ir ten bus| 
Broadwood Hotel

Atvykę New Jersey Turn
pike ir pasiekę Philadel- 
phiją, klauskite Broad St. j £ 
Tai žymi gatvė ir eina be
veik per visą miestą.

Šalia viešbučio, po tiesiai, 
randasi parkinimo lotai, ga-

, Įima paranduoti valandomis 
Birželio 19 d. Maple Par-1 ar visai dienai.

ke, Methuen, Mass., įvyko j 
gražus trijų apskričių pik-1 
nikas. Jį rengė LDS 1-ma j 
apskritis, LLD 7-ta apskr. ■ 
ir Moterų Sąryšys. Buvo 
graži diena, tai daug ir! 
žmonių suvažiavo. Aš ma-į 
nau, kad dėl apskričių liks

i gražaus pelno.
Draugės

profesoriavęs 1 motervs 
seminari įo.įe. ‘

jis^ smulkiai stalą. O monteliškiai atva- 
■■ . . 'žiavo didžiausiu busu. Jie j

pildė programą Al. Pociaus!^ 
vadovybėje. Jų dainavimas!
publikai patiko. i

Apskričių komitetas tu-! 
rėjo pasitarimą apie “Lai-1 
svės” pikniką, kuris įvyks' 
liepos 3 d. Ramovos Parke' 

pasakojo man apie ; Montelloje. Iš Lowellio ren- 
asmenis, kurie gjamės važiuoti į pikniką 

minimi slapyvar- daug. Eowellis su Našvės 
i draugais bendrai 
i zuoja didelį busą.
! manote važiuoti busu, tai 
i matykite J. Blažonį- Jisai 
tą darbą sykiu su našvie- 

ateis- čiais dirba.
Lowellyje “Laisvės” pik

niko įžangos tikietai plati
nasi gerai. Visi pirmiau 

-• ) socialdemokratų'tinti. Mačiau, kaip mūsų 
Darbas” redaktorius; Juozukas jų pasiėmė dau- 
Alginnanto Šalčiaus, giau iŠ S. Penkausko. Taip 

straipsnį, ir reikia.
paklausė! Aš raginu visus pažan-

'gius žmones važiuoti Mon- 
straipsnis įe]jon ]iepOS 3 d. j pikniką.

Pasistenkime, kad sis pik- 
nikas būtų vienas iš skait
lingiausių piknikų visoje 
mūsų valstijos istorijoje.

Lowellietis-

kuris įvyks liepos 3 d. Mon
tello, Mass.

Šiemet piknikas įvyks Ra
moves parke. -—\

Su dideliu pamėgimu per- i 
skaičiau J. Ragausko atsimi
nimą knygą “Ite, missa ėst 
(Eikite, mišios baigėsi).

J. Ragauskas — buvęs ka 
tali ką kunigas, 
Kauno kataliku

norwoodietes 
atvežė pagaminę 

•> visokių valgių- Turėjo savo
ir meniškai pavaizduoja tai. į 
kodėl jis kunigu patapo, kaip; 
ten jam sekėsi, ir kodėl pa
galiau kunigystę metė!

Su J. Ragausku buvau su
sitikęs Kaune. Ilgokai mudu 
kalbėjomės, be kitko, ir apie 
šią knygą, kurią .jis tuomet 
baigė rašyti.

Autorius 
kai kuriuos 
knygoje 
džiais.

Galiu drąsiai sakyti: tokios j 
knygos, kokia yra “Ite, missa | 
ėst”, ligi šiol lietuviu kalboje 
dar nebuvo!

J. Ragausko knyga suvai
dins didžiulę teigiamą 
tinę rolę Lietuvoje, ypatingai 
jaunime.

organ i -
Kurie

Rengimo Komisija

Gražiai atsižymėjo 
bowlingo sporte

New Yorko didžiulė United [ Žvėriškai HllZlldė

ĮVAIRIOS žinios
Naujagimiai ir už 
juos gauti doleriai

Buvęs miestinės advoka
tūros tarnautojas ir du Ca
lifornia valstijos gydytojai 
tapo Queens apskrities 
grand jury įtarti kaip pre-

“The Apartment”
I Jeigu mėgstate tikrai, pil- sal<ė, kad jis rems Kennedy

į prezidentą. Wagneris ikimitinai pasijuokti,* šis Billy i 
Wilder filmas pad a rytas; 
specialiai jums. Arba, jei-1 
gu norite greit atsižymėti, 
pakilti “aukštojoje draugi-1 mokratų partijos 
joje” (o kas iau nenori'*

Lietu viską 
žurnalo 
paprašė 
kad jis duotą jam 
A. šalčius prašymo 
ir straipsnį parašė.

Bet A. šalčiaus 
neprakeikia Tarybą 
Iš tikrąją, straipsnio 
daugiau pakreiptas už 
kad su Tarybą Lietuva turi
me bendradarbiauti, privalo- 
me semtis iš jos tautinę stip-( 
rybę.

Na, tad paskaitę A. šalčiaus 
straipsnį, kad paleido savo 
girnas januškiai, grigaičiai ir 
kiti socialdemokratą lyderiai, ■ 
pasiryžę šalčią į miltus su- ■ 
mala!..

Socialdemokratą vadovai j 
pasirodė nedorėliais už tai, l 
kad taip negr; 
gą, kuris prašytas, tam tik
rais klausimais ją žurnale pa
reiškė savo nuomonę.

Laikraštinė etika reikalau
ja, kad ten, kur straipsnis 
pasirodo reikia duoti jam ir 
atsakymą, jei kas nori atsa
kyti.

Deja, lietuviškiems social-, 
demokratams tai nežinoma!

Tai piratiškas darbas!

Lietuvos! 
tonas 

tai,

Waterbury, Conn.
MATĖSI, PARENGIMU 

VISI BUVO PA
TENKINTI 

Birželio 19 d. New 
veniečiai turėjo tėvų 

^žiai puola žmo-i gerbimui parengimą, 
vo pietūs ir koncertas,

Ha- 
pa- 
Bu- 
ku-

Ivensono rėmėjas. Jo pasi
sukimas pradžiugino De- 

; viršinin- 
t Kus. Spėjama, kad už tai 
i bus jam pavesta newyorkie- 

“ ; vadovybė 
demokratų konvencijoj.

Buvęs gubernatorius Leh- 
i man ir Mrs. Eleanor Roo- 
į sevelt 
' šono

&___ t.........................r filme pamatysite dar vienaip .
kiautojai naujagimiais kū-'priemonę to siekimui. Tik-i^Ų delegacijos 

' rinu, ši priemonė visiškai
Sakoma, kad prieš juosi nauja, bent man niekad pir- 

liudys trys šeimos, kurių j miau nematyta.
dvi mokėjo po $3,500 už! “The Apartment” parodo, 
kūdikį, o trečioji — $3,300. j kaip siekiasi į aukštus par- 
Sako, jog kūdikių įsavini-1 eigūnus eilinis bernužėlis1 
mas buvo padarytas falsi-' firmoje, kuri tokių, kaip 
fikuotais dokumentais, nes! jis, samdo tūkstančius. Ir 
daryti legalius dokumentus | jis beveik pasiekia... dug-, 
neturėjo teisės. Advokatas j ną. Kandidatais į ponus yra 
gavęs $750 ir iki $1,000 už I Jack Lemmon ir Shirley; 
patarnavimą.

The Apartment” parodo
rėmėjais.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

LLD 6-tos kuopos pikniko ren
gimo komitetas atsišaukia j Mote- 

1 rų Apšvietos klubus ir j LLD kuo. 
' pas. taipgi ir j pavienius apšvietus 
.rėmėjus su prašymu nepamiršti ap
dovanoti moterų stalą ir taipgi 

. , . . , duoti visokią pagelbą reikalingąRodomas dviejuose teat- : pikniku.

MacLaine, ponas—MacMur-;
lra-L

Nott grizinti tikybą įruošė: Astor, prie pat Times!1 Koks nebūtų

■ Square , ir Plaza (58 St., ivicn ivyks 
prie Madison Ave.), Man-

Meksikos miestas, Meksi- hattane.

! Jau kuris laikas Victoria 
tų pradėti parlamente de-i teatre (prie pat Times Sq)

i batai dėl įsileidimo į visuo
menines mokyklas religijos 
dėstymo.

Einant 1917 metų Meksi- gokai girdėsime.
kos konstitucijos paragrafu i dėl to, kad jis vaizduoja 
3-čiuoju, neleistinas desty-, audringa mūsų šalies gvve- 
mas jokios tikybos Meksi- njmo laikotarpį ir vaizduo- 
kos mokyklose. Dabar kle- ja gan tikroviškai.
rikalai bando tą.konstituci- Filmas primena didžiojo 
jos dėsnį išmesti iš konsti- nedarbo metus, velionies 
tucijos. prezidento Roosevelto pa-

Tik nežinia, ar jiems tai; stangas išsaugoti mūsiškąjį, 
pavyks padaryti. Mat, ka- gyvenimo būda naujomis! 
tuliku religija, ypatingai statybomis teikiant bedar-1 
katalikų dvasininkija, yra ibiams darbų ir keliant šalį 
labai daug n u s i ž e n g u s i iš atsilikimo. Vaizduoja to 
Meksikos liaudžiai.

į mokyklas
manui ir visiems velionės ka. — Nacionalistų akcijos ■ “Wild River 
Kairienės giminėms ir arti- Partija ^reikalauja, kad bu-! 
miesiems reiškiame užuo
jautą.

Kairys ir Ormanas su sū-
I neliu gyvena 85-54 107 St.,
i Richmond Hill 18, N. Y.

! oras, piknikas vis-
. _ liepos-July 3-čią. nes 

' Ramova Parke yra labai didelė 
salė ir visi kiti patogumai pa>t»gė- 

j je laikyti pikniką.
Rengimo Komit., Geo. Shimaitis 

(51-52)

rodomas Elia Kazan’s fil
mas “Wild River” ir tiki
masi, kad apie jį dar il- 

Tai bus

Merchants & Manufactur-1 
ers firma samdo keletą

| tūkstančių darbininkų. Lei
džiamas neva darbininkams 
mėnesinis žurnalas “The

; Marxman.” Šitoje firmoje 
! kaipo komercinė artistė jau 
į aštuoneri metai dirba ir 
' mūsų aidietė Use Bimbienė • 
'i (Merkson). Kadangi, aparti 
; dainos meno, ji taipgi 
| mėgsta sportą — golfą ir 
i kėglį (bowlinga), tai kas- 
įmet dalyvauja šios formos', 
darbininkų kėglio lygoje. 
Pasirodo, kad jinai ten šie
met gražiai pasižymėjo.

Apie tai sužinome iš mi
nėtos kompanijos žurnalo

I “The Marxman” už birže-i 
į lio mėnesį, kur plačiai rašo-! 
ima apie iškilmingą kėglio j užvedė bylą prieš New Yor- 
(bowlingo) sezono užbaigi- ko miestą už tai, kad jų 
ma su vaišinga puota, ku- serganti dukrytė nebuvo 

priimta į Ųreenpoint ligo-! 
ninę. Ligoninės gydytojas ' DARBIEČIAI 
liepęs kūdikiui duoti aspiri- TEBEZURZA PRIEŠ 

neštis namo. Kitas GAITSKELĮ
Londonas.—Anglijos Dar

bo partijoje vyksta “tryni
masis,” kurio dišelis vy
riausiai nukreiptas prieš 
partijos pirmininką Hugh 
Gaitskelį.

Daugelis darbiečių nepa
sitenkinę jo politiką; ji 
esanti per daug dešini, 
oportunistinė, žalinga dar
bininkų judėjimui. Darbie- 

kad Gaitskellis

Tikriau pasakius, tokio 
žudymo būdo, kokiu nužu
dytas 15 metų jaunuolis 
Richard Zambrano, pavadi
nimas žvėrišku yra įžeidi
mu žvėries. Žvėris žudo, 

‘ kai jam jo aukos reikia 
maistui. Gi Zambrano kū- 

' nas rastas upėje, jame iš- 
. ! badytos 124 žaizdos.

Spėliojama, kad jį žudė 
gal to paties amžiaus kvai
liukas lytinis 
bet šiuo tarpu kaltininkas 
dar nebuvo sugautas.

‘ ’ "1 ■< '

BROCKTON, MASS.
Laisvės spaudos piknikas įvyks 

liepos 3, Ramova Parke. Claremont 
Ave. Pradžia 1 vai. dieną. Progra
mą pildys Worcestcrio Aido Cho
ro duetas, vad. Jono Dirvelio. Art 
Mason's orkestrą nuo 4 v. dieną. 
Bus moterų stalas, visokių įvairių 
valgių ir gėrimų. Kalbės vienas iš 
Laisvės redaktorių. Iš Bostono va
žiuojant Rd. Nr. 28. privažiavę pir
mą Stop light, sukite po kairei per 
Howard tiltą. Rd. 37, laikykitės po 
kaire. Vienas blokas ir Claremont 

tuoj matysite Ramova Parką.
Shimaitis (Pik. Kom. Narys t.

(50-52)
Geo.

Paieškojimas
Aš, Jonas Banys, s. Vinco (mo

tina Leokadija Janavičiūtė-Banie- 
nė). ieškau savo giminių. Juozo

! Janavičiaus ir jo šeimos. žmona, 
trys sūnai ir dukra. Sūnus Kazi
mieras, dukra Juozopa ir kiti. Pra-ŽADA PAGRAŽINTI

Miestui planuoti komisi-

Tėvai reikalauja 
atpildo už kūdikį

Andre ir Naomi Santiago

plano atėjimą į Tennessee 
Valley, jo vykdymo metu 

( kovas su seno prieš naują,
iškeliamų is namų g.yven-j§au pranešti man apie juos. 

; tojų SUnkumUS, elektra nu- Banys, Užvenčio rajonas.
! šviestuose namuose naują; paštas, Pikelių kaimas, 
Į džiaugsmą.
Kiti būtini matyti filmai

Pamatykite filmą “On the 
Beach,” kuris dabar jau ro- g 
domas daugelyje apylinkių ;; 
eiliniuose teatruose. Tai G 
vienas iš daugiausia ginei-'G 
jamų filmų — vieni giria, o ;• 
kiti peikia, sako: filmas j;; 
verčia pagalvoti. |G

Taip pat teberodoma nuo- i G 
stabioji tarybinė drama 1G

kerštinčius,, 
j jai yra pasiūlytas planas = 
J pakeisti ir pagražinti 
| Brooklyno centrą. Tam pa- 
i imtų 110 blokų. Tūlas gat- 
I ves praplėstų, ištiesintų, ki- 
tas panaikintų. Numato 
apie 30 akrų ploto sutaupy
ti parkučiams, aikštelėms, 
žaismavietėms. Bet 
22,000 gyventojų turėtų 
koti buto kitur.

apie
ieš-

USSR.

Vaiguvos 
Lithuania.

(48-52 J

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

mą 
rioje buvo įteiktos laimėto
jams įvairios dovanos. Tel
pa ir laimėtojų paveikslai, 
jų tarpe randame ir mūsų 
Ilsės. Pasirodo, karį pirma 
dovana atiteka Ivgos “Win
ning Petti Points” koman
dai, kurioje lo e Esė ir kuri 
susideda iš penkių narių. 
Visos lošėjos gavo po sta
tulėlę. Bet Use laimėjo dar 
ir kitą ir svarbesnę dovaną. 
Iš visų moterų, dalyvaujan
čių toje lygoje, jinai gavo 
medalį už padarymą aukš
čiausio skaičiaus punktų, 
būtent 186. Kas supranta 
kėglį, tai sutiks, jog tai ne
paprastai aukštas dėl mo
ters punktų skaičius. Už 
tokį gražų atsižymėjimą ir 
vienu sezonu laimėjimą net 
dviejų dovanų visi firmos 
darbininkai mūsų Ilsę nuo
širdžiai pasveikino.

Korės p. .

no ir 
gydytojas atsisakęs eiti į 
namus.

Kai jų 3 mėnesių amžiaus 
dukrytė mirė, pomirtiniu 
tyrimu nustatyta, kad ji 
mirė nuo pneumonijos, ku
riai reikalingas gydymas li
goninėje. Tėvai reikalauja 
$500,000 atpildo.

“The Cranes Are Flying;
I Art teatre, E. 8th St. Sk

dėl lermavimo
New Yorke vie-

Barnyje 
prie namų ___ ____ _
nas asmuo pavojingai pa-!jj 
šovė kitą. £

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St
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PROTESTUOJA PRIEŠ
Transport Workers Unija čiai, nori 

pasisakė prieš leidimą Ame-| pasitrauktų iš vadovybės.

SUSIVIENIJIMĄ 
PARODOS 
Knygyne,

SVEIKINAM AMERIKOS KNYGŲ PARDAVĖJŲ
PROGA JO 5-os TARPTAUTINIŲ KNYGŲ
Specialus Rodymas Knygų Low Memorial 

Columbia University

NUO BIRŽELIO 20 IKI LIEPOS 1, 1960
Svečiai yra kviečiami peržiūrėti išdėstytas knygas apie techniką, 

mokslą, meną ir apie kitus dalykus gaminamus USSR. 
Visas knygas parodoje galima pirkti arba užsakyti per:

FOUR CONTINENT BOOK CORPORATION
822 Broadway, New York 3. N. Y. GRamerccy 3-2018

r*can Nazi partijai mitin- 
gauti Union aikštėje. Uni
jos prezidentas Michael 
Quill pareiškė, kad ta “pa
baisų gauja siekia sugrą
žinti juoduosius, hitlerizmo 
laikus.”

Prieš davimą naciams U- 
nion Aikštės taip pat pasi
sakė ir 14th St. Associa
tion.

BAUDŽIA!
Buenos Aires. — Argen

tinos armijos karo teismas 
nuteisė generolą Mauricio 
Gomezą vieneriems metams 
ir 8 mėnesiams kalėti, taip
gi negarbingai paleido jį iš 
armijos.

Taip buvo padaryta už 
tai, kad prieš pora savaičių 
Gomezas su kitais karinin
kais buvo besimoją nuvers
ti prezidentą Frondizį.

6-TAS METINIS VISŲ TAUTŲ
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> rį išpildė iš Hartfordo Lai
svės Choras. Svečių buvo 
pilna svetainė. Kaip gir
dėjosi kalbant žmones, tai 
visiems patiko. Buvo geri 
pietūs ir geras koncertas. 
Reikia atiduoti kreditas 
choro nariams ir mokyto- 

sutartinai 
atlikti, 
nejau- 
gerai. 

choras 
yra ke-

jui, kad 
stengėsi

Savo straipsniu A. šalčius Nors visi 
iš lygsvaros išvertė ir “patį” 
J. Kaminską-Kairį. Paskaity
kite, kokią giesmelę jis “Ke
leivy” užgiedojo:

“Kadangi ‘Darbo’ redakci
ja, straipsnį (A. šalčiaus) pa
skelbdama, aprobavo esminį 
jo turinį, šiuo aš viešai pa
reiškiu, kad mano tolimesnį 
bendradarbiavimą ‘Darbe’, 
iki jo redakcija ideologiškai 
nepaaiškės man priimtinu bū
du, aš nutraukiu.”

Visų galų suirimas, ar ne?

visi 
užduotį 
amžiumi 
dainuojani, bet

Kaip man žinoma, 
gyvuoja 33 metai, 
lėtas, kurie visą laiką da
lyvauja. Bravo, jaunuo
liai, jūs išdainavote iki šio
lei ir dainuokite dar ilgai-

Reikia pasakyti, kad 
New Haveno draugai taip
gi užkariavo tėvų pagerbi
mui parengimus rengti. 
Rodos, šiemet turėjo aš
tuntą. Gerai, draugai,

Į Coney Islando Aquari- 
umą atvežė iš Baikalo eže
ro du mažus ruonius. Juos 
iš Maskvos atgabeno lėktu
vu.

Bandydamas pririšti prie
plaukoje savo nedidelį lai
veli newyorkietis W. Con
rad įkrito East upėn ir pri
gėrė.

rengkite, o mes iš kitų 
miestų atvyksime pasivie
šėti. O kaip jums nusibos, 
tada mes jus pavaduosime.

Mūsų gera draugė Kle- 
mentina Jankeliūnienė bir
želio 20 d- išėjo į ligoni
nę sveikatą patikrinti.

L StrižaMskas

Brooklyno trys vyrai dvie
jose skirtingose vietose au
tomobiliu sužeidė 3 asmenis 
ir pabėgo iš nelaimės vietos. 
Vėliau mašiną paliko gat- svečias apšaudė kitus sve- 
vėje, tik leidimo lentelę pa- čius, vieną nušovė, tris su
siėmė. žeidė. Šovėją suėmė.

Astorijoj kabarete vienas

m
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ĮVYKS SEKMADIENĮ

Birželio 26 June
CAMP MIDVALE, WANAQUE, N. J.

Internacionaliai Valgiai
ŽAISLAI, PLAUKIOJIMAI, MENINĖ PROGRAMA

Įžanga $1.00 (vaikams nemokamai)
Užsakyti busai vežimui iš New Yorko j pikniką, kaina $1.50 j abi pusi.

Užsisakykite buse vietas iš anksto. Bušui tikietai yra gaunami:
AMERICAN COMMITTEE for PROTECTION of FOREIGN BORN '

49 East 21st St., New York, N. Y. Tel. ORegooi 4, 5058

6 p.—Laisve (Liberty)—Penktad., birž. (June) 24, 1960




