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KRISLAI
Rinkimai Italijoje.
<X. Ramašauskas.
Kodėl ?
Už Chruščiovo vizitą.

Rašo R. Mizara

Praėjusį sekmadienį Italijo
je Įvyko savivaldybių rinki
mai. Antradienį New York 
Times įdėjo iš Romos kores
pondenciją su tokia antrašte:

“Communists Gain in
Voting ...”
' Pavyzdžiu paduoda 
nos provinciją, kurioje

Italian

Raven- 
komu- 

nistų ir kairiųjų socialistų blo
ko kandidatai gavo 52 procen
tus visų paduotų balsų !

Vadinasi absoliute (Įaugu- Z 
m a I

O prieš tai popiežius įsakė 
visiems katalikams nebalsuoti 
už marksistus.

Niujorko klerikalai viešai , 
prašė čia gyvenančiu italų, 
kad jie siųstų savo giminėms 
Italijoje telegramas bei laiš
kus, raginant nebalsuoti už 
komunistus.

Bet tūkstančiai tikinčių ita
lų neklausė nei popiežiaus nei 
kitu atkakliu k o m u n i z m o c *

priešų ’
Visa tai varo desperacijon 

atžagareivius.

Irako valstybe atsisakė nuo 
Amerikos karinės pagalbas

Bagdadas. — Irako res-< Dabar Irakas atsisako nuo, 
publikos vyriausybė prane-1 Jungtinių Valstijų karinėsi 
šė Jungtinių Valstijų am-! pagalbos ir panaikina mili-! 
basadoriui, kad ji atsisako ' tarinę sutartį. Jau per ilgo-: 
nuo Amerikos karinės pa-' ką laiką Irako spauda ra-1 
galbos ir panaikina milita-išė, kad Jungtinių Valstijų! 
rinę sutartį. karinė arba ekonominė pa-1

Irako karalius Feisalis į galba yra jungiama 
1954 m. buvo susitaręs pri- i politika, 
imti iš Jungtinių Valstijų .
karinę pagalbą, o 1957 m. Savo paieiskime 
padaręs militarinę sutartį.1 saK(?’.^ac^ 
Jungtinės Valstijos buvo I nesikišimo pohti <os 
pažadėję suteikti Irakui di- R^u n Va aių nesu lai
delių kanuolių, tankų,; n‘ll- ^ls P11 s g’in ųiiiei 
sprūsminių (“jet”) kariniu ! aienU ten, kur tas nebus su- 
lėktuvų, kitokių ginklų irp^gtaju politinių blokų 
amunicijos. Taipgi buvo pa
siuntę į Iraką 105 karinin-

’ kus.
1958 metais iraKO nauuis ■ ryoų sąjungos, mes Keuas i 

1 nuvertė karališką valdžią i savaites ir Anglija sutiko I 
ir įsteigė respubliką. Po to,, parduoti Irakui ginklų. Ira- j 
Irakas pasitraukė iš taip j kas sutinka ir Jungtinėse! 
vadinamos Bagdado Kari-1 Valstijose pirktis ginklų, | VakaFŲ uiplOITiatŲ 
nės Sąjungos ir paskelbė, jeigu JAV sutiks jų par-, .. ..
kad laikysis neutrališkai. įduoti. !SpCllOJIUiai

su jų i

Laisvės perkėlimui 
$5,000 fondas

Iš Kalifornijos (Los Angeles ir apyl.) susilaukėme 
I puikios paramos. Aukojo:

M. K. Jagmin ....
A. A. Buddy .......
LLD 145 kp...........
S. F. Smith .........
C. ir M. Lewis ...
Agnes Grigaitis ..
R—ka ................

Jungtinės Tautos padeda 
atsilikusioms šalims

New Yorkas. — D. Owe-l yra reikalinga kuo dau- . 
nas, Jungtinių Tautų Tech- 1 giausia mokytojų ir dakta- 
nikinės Pagalbos Tarybos ' rų.
pirmininkas, davė praneši-! Owenas sako, kad da
mą apie tai, kiek ši organi-1 bartinių Tarybos lavintų „„„„.1,— I......... . . Su

kokius į skaičiumi negalima atlikti

Irakas į 
kietos | 
tarpe !

• 1 • I

Sakoma, kad Irakas jau 
i gavo nemažai ginklų iš Ta- 

1958 metais Irako liaudis' rybų Sąjungos. Prieš kelias

Tony .......................................
J. ir Mr Demenčiai .............
E. Slesariūnienė ......................
Frank Simanaitis ....................
Antoinette ir Joe Russ .........
J. Ulinskas ...............................
M. ir O. Pūkiai ........................
J. May ......................................
A. M. Bush ...............................
K. Peslis .............................. ....
J. Yurienė .................................

(Tąsa ant 3 puslapio)

$20.00 
20.00 
10.00 
10.00 

. 8.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.001
. 5.00 J
• 5.00 | jr pagelbėti ju reikalams.
. 5.00 /
. 5.00 vienur reikalingi technikai, į teikė tik $235,000,000. Tai 

j kurie supažintų vietos gy-1 labai mažos įplaukos, paly-
• 2.00 i ventojus su naujai įsteigtų; ginus su tais dideliais dar- 

■ 2.0d fabrikų darbais, ’ mašino- j bais, kurie stovi priešakyje
• 2-00 | mjs jr Kitur yra reika-' šios įstaigos.
• 2.00i|jngį kelių specialistai, ap-= Tarybos pirmininkas.

' ‘ . - priklausan-
i Tautų

išlei- 
dole-

o pa
šalių

zacija pagelbėjo atsilikusių į žmonių neužtenka.
šalių žmonėms' ir
turi planus ateičiai.. ■ nei pusės darbų, kiek jų 

•Dabartiniu laiku Taryba ■ yra. Taryba turi 54 naujus 
I turi apie 14,000 išlavintų i projektus pravesti gyveni- 
! žmonių, kurių yra reikalas i man Azijoje, Afrikoje ir 
■'gyventi atsilikusiose šalyse. Lotynų Amerikoje.

i Per 10 metų šios Tary- 
Ta pagalba yra visokia.bos reikalams 65 šalys su-

mašino- j bais, kurie stovi priešakyje 
| mis ir tt. Kitur yra reika- ■ šios įstaigos.

1* • 1 1* t-v ’ fO 1 vIa zs n

............... .................... 1 —r --------- --------------- i .. .

. .sausinimo arba apdrėkini-; skundėsi, kad p;- 
mo kanalų žinovai, agrono- čios prie Jungtinių 

= |mai, daktarai, mokytojai ir ■ valstybės per metus 
|tt. Pavyzdžiui, Indijoje dir- džia šimtus bilijonų 

riu apsiginklavimui, 
gelbėjimui atsilikusių

2.00

Sekamą sekmadienį Sicilijo
je įvyks savivaldybių rinki- 

’• ynai. Daugelis stebėtojų ma* 
no, kad ir ten komunistų lau
kia dideli laimėjimai.

Doras pilietis, klasiniai są
moningas darbininkas, eida- i 
mas prie urnų, nepaiso popie
žiaus, nepaiso vyskupų ir ki
tų, pertekliuje lobs t a n č i ų , 
“dievo tarnų“ įsakymų.

Olympijados vadai 
išmetė čianginius r

Munich;/' Včkiėt i j at 
Tarptautinis Olympijados 
Komitetas beveik vienbal
siai nutarė išmesti Čiang 
Kai-šeko “Kiniją” iš Olym
pijados, nes ji neatstovauja 
Kinijos liaudies.

Šis tarimas yra 
Čiang Kai-šeko

Amerikiečiai kišasi 
į Italijos reikalus

r i ir • i s tt. Pavyzdžiui, Indijoje uir- jdako: Komunizmas bus |ba 40 tarybinių specialistų, 
’spėliojimai nauja santvarka kaip

v J «

1 Washingtonas. — Valsty-I Tirana. — Alba n i j o s | P^eno fabriką. Thailande 
'bes departmento nariai ir j mieste Viora įvyko jauni-1 J * 1 t ! T tz 11 -• m

įsteigtą žmonėms duoda labai ma
žai pinigų.

smūgis 
šalinin-

Lietuvoje nusivilko kunigo kams. Washingtonui toks Į 
sutaną dar vienas žmogus: tarimas, nepatinka. į
Aleksas Ramašauskas. Jis 195G metais Kinijos SpOl’- 
kunigų seminariją baigė> Jau , Gninkai atsisakė dalyvauti

i Olympijadoje, kuri įvyko 
; j Australijoje, nes ten daly- 
Baga-■ vavo čiang Kai-šeko “spor-

■ • ' tininkai”.

Lietuvos tarybinėje respub-1 
likoje. Kunigu tapo įšventin-' 
tas 1950 metais. Kunigavo 1 
Semeliškėse, Perlojoj, 
slaviškyje, Gegužinėje ir ki-1 
tuose Lietuvos bažnytkiemiuo- 

se- i Ar vėl bus dolerių
“Ilgus vakarus neužmigda- • • • n 

vau,“ rašo A. Ramašauskas, nupiginunasi 
“galvodamas apie savo — ku
nigo — paskirtį, gilinausi į 
krikščionių religijos istoriją.

“Beveik per du tūkstančius I 
metų su bažnyčios palaimini- 

jmu ir kryžiaus ženklu buvo

budelių darbai... I
“Gyvenimo tikrovė man 

kasdien iškeldavo tūkstan
čius “kodėl?/’ į kuriuos ne
duodavo atsakymo kunigų se
minarijoj įgyti scholastiniai 
mokslai.

“Kas kart man tapdavo 
aiškiau, kad katalikų bažny
čia, kokiomis kilniomis idėjo
mis ji besidangstytų, yra tik 
išnaudotojiškų klasių įrankis, 
atitraukiąs darbo žmogų nuo 
kovos už geresnį gyvenimą 
žemėje, ugdąs vergišką pa
klusnumą ir nuolankumą iš
naudotojams, slopinąs pažan
gią mokslo mintį. Mačiau, 
kad išpažintis, sakramentai ir 
kitos religinės apeigos nesu
geba padaryti žmonių geres
niais, bet atvirkščiai: moko 
dviveidiškumo, apgaulės...“

Kiek dabar yra 
■pasaulyje žmonių?

_ New Yorkas. — Jungti*
vas,. gynybos į ministras Ę. ginti jo gyvavimą, jis vis 30 d. yra “Memorial Day”,: niu Tautų apskaičiavimu,

i Vakarų diplomatai. spėlio-|mo paradas. Kalbėjo Tary- Dft “Fnnn (KpnfK 
___ ______ ... |ja, kodėl Albanijoje susi-Į. bu Sąjungos f premj e ras I™’ TirciIUo 

T____________ o , Irinko žymų^k socialistinių Chruščiovas. Jis sakė: “Ne- dfift DAllill kanu
New Yorkas. Sekma- §aiįų vadai. ĮTen lankosi žiūrint, kiek kapitalizmo ša-
enį Sicilijos saloje, kuri TSRS nl.emįe),as , Chruščio-dienį Sicilijos saloje 

yra Italijos dalis, Įvyksta

M

i žiūrint, kiek kapitalizmo ša- 
[TSRS premjeras'Chruščio- lininkai dės pastangų prail- * New Yorkas. — Gegužės

lokalinių yirsinmKų rinKi- Malmovskis. ĮTen atvyko vien turės mirti, o jo vieto- kurioje lankome ant kapų dabartiniu laiku pasaulyje 
mai. New Yorke susioi ga- j Kinijos gynybos ministras je bus pergalinga komunis- savo artimus. Arba vyksta- yra 2,800,000,000 žmonių, 
nizavo komitetas priešaky-1 margaias peųg Teh-guai, tinė santvarka”.
2 « L. 1/1ZY 1 ZNf’r /N O *1 C\ _ 1- 1 • V •

kad kiekvieną ruošiame Prileidžiamame i svečiusv-je su buvusiu miesto majo-1 Vokiečių Dejmokr a t i n ė s 
ru, o dabar teisėju, V. Im- i Respublikos premjeras Ot- 
pellitteri ir J.- LaCorte. , į0 Qratewohl įr eilė kitu.

Jie per Hearsto “Journal-; . .
American” ir italų reakcinę Rodosi, kam te atg 
spauda veda: “kryžiaus ka- j?Pelioti ap.e sociahstmių 
rą” prieš 1
tus Sicilijoje. Jie kursto ita
lus siųsti oro paštu laiškus 
į Siciliją ir reikalauti, kad 
žmonės balsuotų už deši
niųjų kandidatus.
x Romoje komunistų dien
raštis “Paese Sera” tokį el
gesį smerkia kaip Ameri
kos kišimąsi į Italijos 
daus reikalus.

Jis sakė, kad “Vakarų 
imperialistai grasina socia
listiniam pasauliui atominė- nos 
mis ir hidrogeninėmis bam- jų kapų. - 
bomis... Bet jeigu jie užpul-

i parengimus. Bet kiekviene- neriais metais, žmonių pa- v • //vr T • Ii •• • 4 f*

Vnirniin knndidn- šalių vadų sambūrį; Vaka- tų mus, tai tas būtų jų pa- mėse žuvo 310 žmonių, 101
. rų vadai beveik nuolatos po-Į čių savižudystė... Socialisti- prigėrė ir 29 mirė nuo ki
sėdžiauja, tai vienoje, taiinis pasaulis galingas ir ne-1 
kitoje šalyje. 'įveikiamas...

vi-
VVashingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris ir Fi
nansų sekretorius R. An
dersonas buvo susišaukę 

- . Kongreso vadus. Dalyvavo
pykdomi kruvini įvairių tautų ' respublikonai ir demokra- 

Į
Ką nutarė, dar pilnai ne-' bų Sąjungos užsienio 

pasakė, bet eilė korespon- nistrams, kad jie veiktų su- 
dentų praneša, kad svarstė laikymui karo Laose. 1954 
pakelti Jungtinių Valstijų m. šios dvi valstybės vado- 
skolų “lubas”. Sulyg Kon- vavo konferencijai užbaigi- 
greso nutarimo, tai dabar-1 mui karo Laose. Dabar ka- 
tinės skolos yra $288,000,- 
000,000. Sakoma, kad nori nistus Kinijos pasienyje ir 
“lubas” pakelti iki $295,000,- gali prasidėti pilietinis ka- 
000,000.

Mat, dalinosi pinigais dėl į 
visokių karinių skyrių ir 
jau pritrūko. Padidinimas 
skolų reikš dolerių nupigi- 
nimą, vėl visokių gyvenimo 
reikmenų kainų pakilimą. 
Daugiau yra valstybinių i g0 Centrinėje

NEHRU REIKALAUJA
VEIKTI DĖL LAOSO
Geneva. — Indijos prem

jeras Nehru prisiuntė pa
raginimą Anglijos ir Tary-

> mi-

rališka valdžia puola komu-

ras.

skolų, daugiau ir taksų.

Ką gi A. Ramašauskas, nu
sivilkęs sutaną, šiandien dir-

lūs dirba “Elfos“ fabrike ir 
ruošiasi stoti į vakarinį Kau- 

(Tąsa 6-tam pusi.)

Maskva, — Laikraštis 
“Trud” išspausdino eilę 
laiškų iš Izraelio nuo žydų, 
kurie prašo TSRS preziden
to Vorošilovo, kad jis pa
gelbėtų jiems sugrįžti į 
TSRS.

LOTYNŲ AMERIKA IR 
KOMUNISTAI

Washingtonas. — Ameri
kos užsienio šnipų praneši
mu komunistų jėgos paau- 

_ s ir Pietinėje 
Amerikoje. Sakoma, kad 
dabar ten komunistų par
tijos turi apie 250,000 na
rių. Vien tik Venezueloje 
yra 25,000 komunistų.

Los Angeles, Calif. —Mi
rė šio miesto buvęs majo
ras John C. Porter.

Vėliausios žinios
Pottsville, Pa. — Gazoli- nepadarė jokio progreso 

no sunkvežimis susikūlė su dėl susitarimo.
busu ant kelio No. 122, su
sprogo 7,000 galionų patal
pa ir užmušė 11 žmonių.

riais metais po “Kapų die- daugėja apie 45,000,000. 
” supilame šimtus nau- Ant kiekvieno tūkstančio 

j yra 34 naujagimiai, o iš 
Šiemet automobilių nelai- 1,000 miršta 18 žmonių.

Dabar daugiausiai žmo- 
nuo ki- nių turi Kinija, 650,000,000. 

jJos gyventojai su kiekvie- 
neriais metais padaugėja 
30,000.000. Indijoje yra 
400,000,000, Tarybų Sąjun
goje—210,000,000 ir Jung
tinėse Valstijose — 174,- 
000,000 žmonių.

i tūkstančio
34 naujagimiai, o iš

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo reika
lauja, kad armijos koman- 
dierius generolas Nasution 
nesikištų į šalies reikalų 
tvarkymą.

Geneva. — Užsienio mi
nistrai Berlyno reikalais

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris ulti
matumo dvasioje pareiškė, 
kad viršūnių konferencija 
įvyks tik tada, jeigu Tary
bų Sąjunga sutiks, kad Va
karų karo jėgos pasiliks 
Berlyne tol, kol Vokietija 
nebus apvienyta.

Londonas. — Mirė rusas 
pianistas Levas Pušnovas.

I tokių nelaimių.
Pirmoje vietoje yra Cali

fornia, ten auto nelaimėse 
žuvo 28 ir 8 prigėrė. Ohio 
valstijoje auto aukų buvo 
21, ir 13 prigėrė, New Yor- 
ko valstija trečia, kurioje 
auto nelaimėse žuvo 11 ir 
prigėrė 8. New Yorko vals
tijoje buvo 1,021 auto ne-
laimės, kuriose dar 
žmonės sužeisti.

685

ITALIJOS LIAUDIS 
REMIA KAIRIUOSIUS
Roma. — Italijos vyriau

sybė ir dešinių partijos nu
sigando, kad liaudis remia 
komunistų ir kairiųjų šo-< 
cialistų kandidatus. Roven- 
na provincijoje lokalinių 
viršininku linkimuose 52 
procentai balsavo už komu
nistų ir kairiųjų socialistų 
kandidatus. Kairiųjų bal
sai paaugo, nes 1(958 metais 
jie buvo gavę tik 50 procen
tų balsų.

1964 m. Olympijada 
įvyks Japonijoje

' I
Munich, Vokietija. — 

Tarptautinis Olympijados 
Komitetas nutąrė, kad 1964 
metų Olympijada įvyktų 
Japonijos sostinėje, 
mieste, o žieminės sporto 
varžybos Austrijoje^

Japonijos sostinėje bus 
padidintas stadijumas nuo 
50,000 iki 100,000 žmonių 
įtalpos. Reikalinga bus at
likti ir kitokių pasiruoši
mų, kas bendrai sudarys 
apie $40,000,000 lėšų.

Bet Japonija pasitenki
nus tokiu nutarimu, nes 
daug įrengimų po Olympi
jados pasiliks jai, taipgi su
važiavę iš viso pasaulio da
lyviai padarys daug biznio.

Tokio

Vilniaus radijo pranešimai
Birželio 1 d. ■—Prieš me-; rašytojas Kazys Plokšenis. 

tus pradėta statyti akade-j Birž. 2 d. — Tarybų Są- 
mijos miestelis Vilniuje J jungos parodoje New Yor- 
Jau pastatyta studentams | ke bus nemažai Lietuvos 
bendrabučiai ir kiti pasta-[įžymių —u---- 
tai.

Rokiškio meninės jėgos 
turėjo kultūrinę šventę.

Klaipėdoje buvo suruošta 
meninė šventė, kurioje da
lyvavo menininkai iš pla
čios apylinkės.

Antano Strazdo - Straz-1 sudegino 
delio gyvenimas ir veikla žmones: juos suvarė į de
bus atžymėta naujame ro- gantį kluoną kaimo centre metus pagamina tik 7,000,- Aviacijos Federacija priė-
mane, , kuris ruošiamas ir sudegino, kurie bandė 000 laikrodėlių ir 14,000,000 mė Šiaurinę ir Pietinę Ko-
spaudai. Romaną parašė j pabėgti, tuos, nušovė. milijonų įveža iš kitų šalių, rėją į nariu eiles.

[įžymių rašytojų literatu- METINĖ T. SĄJUNGOS 
| ros, taipgi Lietuvos dirbi- LAIKRODŽIŲ GAMYBA

Washingtonas. — Tary
bų Sąjunga jau toli pralen
kus Jungtines Valstijas 
laikrodėlių gamyboje. • Ji 
per metus pagamina 25,- 
000,000 laikrodėlių ir išveža 
pardavimui į 70 šalių.

Jungtinės Valstijos per

nių.
Birž. 3d. — Šiandien su

kako 15 metų nuo Pirčiu
pio tragedijos. 15 metų pra
ėjo nuo tos dienos, kai hit
lerininkai užpuolė kaimą, 

i visus namus ir

Atėnai. — TSRS premje
ras Chruščiovas, siūlo Grai
kiją! išsitraukti iš Vakarų 
karinio bloko ir būti neut- 
rališkai.

Maskva. — Tarptautinė

i milijonų įveža iš kitų šalių, rėją į narių eiles.
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Filipas Bonoskis kalbėjosi su 
Lietuvos spaudos atstovu

Laisvėje buvo rašyta, kad!statyba Tarybų Lietuvoje, 
lietuvių kilmės amerikietis! 
rašytojas Filipas Bonoskis siteikusių 
nuvyko į Tarybų Sąjungą Ikoje, tai manau, kad jie ne
dalyvauti III rašytojų su-i pakankamai gerai infor- 
važiavime. Maskvos aero- muoti apie tai, kas dabar 
drome jį sutiko Lietuvos I vyksta Lietuvoje. Beje, ap- 
rašytojų delegacijos nariai.• lamai visi amerikiečiai blo- 
Suvažiavime apie Bonoskį gai informuoti apie Tary- 
gražiai kalbėjo poetas E.; bu Sąjungą.
Mieželaitis, o paskui sakė1 
kalbą ir pats Bonoskis.

Vilniaus “Tiesos” kores
pondentas L. Povilaitis ap-! 
rašo susitikimą su Z----  ,
kiu ir turėjo su juo pasi-i 

kuris

| 1945 metų gegužės 3 d.
1 Berlyne tarybiniai organai 
I areštavo karini nusikaltėlį, 
j buvusį vyriausiąjį hitlerinį 

Vilniuje gyvena Marceli-i komendantą Lietuvai vokiečių 
Šikšnys - Šiaulėniškis, j armijos generolą Emilį Justą. 

, .......... _______ Nuo 1924 iki 193,8 metų
Foreign countries, per year ’^.00 tg ; gr, t \ ,justas dirbo Vokietijos ka-
Foretgn countr.es, 6 months $6.o0 j §i^nyS(; riuotnenčs

i šiaulėniškis iš profesijos— ; ž'',!‘lR\bos 
i mokytojas. Bet jis ir rašy-,, .Sl° . ... . „ ,. • o i •• buvo šnipinėti i Rytus nuo Vo-itoias. Be kitko, jis para- ..... ‘ ..1 < . .’ r kietuos esančiose salyse, tame 

. tarpe Lietuvoje.
Nuo 1938 metų iki 1940

ROY MIZARA, Editor METŲ AMŽIAUS
SUBSCRIPTION RATES

Canada and Brazil, per year $10.00 I
United States, per 6 months $5.00 Canada and Brazil, 6 months $5.50 j JęyjJg ge m gegužės 2 diena
Queens Co................. $10.00 per year
Queens Co........  15 50 per six months gcneralinio štabo 

skyriuje “Abver 
skyriaus uždavinysPo rinkimy Singapore

GEGUŽĖS 31 d. Singapore įvyko seimo rinkimai,' šė" scenos "veikalų, tarp ku-ftamC 
kuriuos milžiniška balsų dauguma laimėjo Liaudies, rjų bUVo “Pilėnų kunigaikš-! ‘ Nuo 1938 metu iki 19,10 
Veiklos (People’s Action) partija. ..................... 'tis,” kadaise kai kuriuose'mctŲ justas buvo’Vokietijos

' karinis a taše Lietuvoje, o 
! 1941-1944 metais karo ko- 

Mokytojas V. šiekštelė mendantas Lietuvos teritorijo- 
apie savo kolegą, jubiliatą, •. rarnauflamas Abver 1 

skyriuje ir .kaip karinis atašė 
' Justas gerai žinojo visus hit-

Pradėjęs savo visuomeninę ' Jerinės žvalgybos agentus, gy- 
veiklą dar X^X amžiaus pa- J veliančius krašto viduje. Apie

i baigoje, M. šikšnys pasireiškė , žinomus Vokietijos šnipus Lie- 
literatūros darbuotojas- tavoje iš lietuviškųjų buržua-

Iš viso Singapore seimas, einant nauja konstitucija, miestuose Amerikoje staty 
turi 51 narį. Iš to skaičiaus Liaudies partija išrinko 43 tas lietuvių scenoje.
deputatus. Tai aiškiai parodo, “kur link vėjas pūtė“ rin- 
Kimų metu. Seimo amžius—penkeri metai, tačiau britai 
gali jį išvaikyti-suspenduoti, gali jo amžių sutrumpinti.

Pirmiausia: kas gi yra tas Singaporas? Tai britų 
kolonija, sala—27 mylių ilgio ir 14 mylių pločio—su 
1 467,(MX) gyventojų. Singaporas stovi gale Malajų pussa- 
!io; Singapore gyvena daug malajiečių, bet kinų kilmės i kaip į______
malajiečių. Kinų kilmės žmonių Singapore, sakoma, gy-' dramaturgas, 
vena nemažiau 80 procentų. lVos l...__ i.

Singaporas—ilgametė britų imperialistų 1 ,
Kadaise šia tvirtuma britai labai didžiavosi, nes, ; 
jos nieks negalės paimti! Bet antrojo ]

Kai del nepažangiai nu- 
lietuvių Ameri-

Yra dar trečioji grupė— 
i antrojo pasaulinio karo me- 
i tu ir po jo perkelti lietu- 
<viai. Jų priešišką pažiūrą 

Bonos- Tarybų Lietuvą jiems 
įskiepijo antitarybinė pro- 

1 paganda. Dabar šia pažiūrą zcniidu i . i i • i ii vis labiau pakeičia smalsu- 
mas, noras sužinoti, kas gi 

(iš tikrųjų vyksta Lietuvo- 
Ši asmenų grupė pir-

■ Z | maišiais po karo metais kė- 
“ i lė smarkų nerimą pažan- 

naiistZ"khlmZlirtuviu,'bėt giesiems lietuviams’bet da- ' 
į bar padėtis kiek pakito.

nei Tarybų Są-) —Ar aš seku šiuolaikinę 
i lietuvių literatūrą? Deja, 
barjeras tarp manęs ir lie- 

' tuvių literatūros dėl nepa< 
kankamo lietuviu kalbos 
mokėjimo leidžia man susi
pažinti tik su ta lietuvių 
literatūros dalimi, kuri iš
versta į anglų kalbą. Tai 
daugiausia lietuvių litera
tūros klasikai, o iš šių lai
kų rašytojų pažįstu tik Pet
rą Cvirką. Tačiau sten- 

i giuosi geriau susipažinti su 
i šiuolaikiniais Lietuvos ra- 
! šy to jais.

— Kokie jūsų įspūdžiai 
i! Maskvoje?

į —Atvykęs į Maskvą, pa-

.„t---------
pareigose, teko sužinoti, kad 
Lietuvos kariuomenės gene
rolai Kubiliūnas ir Plechavi
čius taip pat buvo panaudo
jami darbui ‘Abvero’ naudai.”

1945 metų rugpjūčio 22 die
ną, apklausinęjant Justą, jis 
papasakojo:

“1935 metais Kleinas iš 
Lietuvos buvo atšauktas. Į jo 
vietą niekas neatvyko, ir ry
šius su agentais palaikė kar
jerai, kuriuos j Lietuvą siuntė 
‘Abvero’ skyrius Karaliaučiu
je. Pagrindinį vaidmenį kur- 
jerų tarpe, vaidino Krameris.

1938 metais, kai Vokietija) 
ruošė Lenkijos užpuolimą, Vo
kietijos generalinis štabas pa- kalbėjimą, 
vedė man rinkti duomenis telpa.—Red.) 
apie lenkų dešinįjį flangą, t. i 
y. apie kariuomenės dislokavi-' 
mą Vilniaus ir Gardino srity-Į 
se. Aš gavau vertingą infor-j 
maciją iš buvusio Lietuvos ka
riuomenės vado generolo Raš
tikio, kai jis grįžo iš Lenki
jos, padaręs oficialų vizitą 
maršalui Rydz-Smyglui. Dar 
prieš išvykstant gen e r o 1 u i 
Raštikiui į Lenkiją, aš buvau 
pas jį ir Vokietijos generali
nio štabo vardu prašiau su
rinkti vizito metu Lenkijoje 
mus dominančius duomenis 
apie Lenkijos armiją. Gene
rolas Raštikis sutiko atlikti šį 
pavedimą ir asmeninio stebėji
mo būdu, o taip pat pokal
biuose su įžymiais lenkų kari
ninkais surinko vertingas ži
nias, kurias labai gerai įverti
no Vokietijos generalinis šta-

Mes susitikome su Fili-| Je' 
pu Bonoskiu, pažangiuoju 
amerikiečių rašytoju ir žur- .

Baigęs Mask- j zįnįų nacionalistų tarpo Jus- 
------  ■ (tas parodė :

’ hs dgą j ‘’Kleinas, vardo nežinau, 63 
- - h dirba I nietų amžiaus, vokietis, buvęs

. čia jis rašo j vn|-jpf.ju kariuomenes majo
ras, dirbo Vokietijos pasiunti
nybės sekretoriumi Lietuvoje, 
........ Jis turėjo didelę gru
pę agentų ir žinias gaudavo iš 
savo agentūros apie padėtį 

j Lietuvos ir Latvijos kariuome
nėse. Kleinas senas “Abvero”

iš Miuncheno.
, liniam Kami, jis pasitraukė į: Plechavičius, 55 metų am- 
i Voionežą. čia jau neturėjo i £jaus> anksčiau dirbo Lietuvos 
sąlygų kūrybai. !
žęs į Vilnių, rado besikurian- j į)0 
čias lietuvių mokyklas, ku- j 
rioms labai trūko mokytojų ir 1 rJin’s''su Kkhw ikri935

| vadovėlių. Visada karštai at-! 
i.siliepiąs į gimto krašto porei-j 
) k ius, jis , berno k y tojau d amas 
) rašo algebros ir geometrijos 
•vadovėlius. Ilgus metus jis

Vilniaus Vytauto Di-J 
gimnazijos direkto-;

Iriam, buria į mokykla vargiu-■ 
' gųjų ir mažažemių Vilniaus 
krašto valstiečių vaikus. Len
kiškųjų ponų okup u o tame 
Vilniuje M. šikšnys, nepaisy
damas sunkumų ir persekio
jimų, pasiaukodamas dirba 
kilnų mokytojo, liaudies švie
tėjo darbą. Jis nenuilsdamas 
organizuoja mokyklose orkes
trėlius, chorą, scenos - mėgėjų 1

I vos universiteto fizikos-mate- 
tvirtuma. matikos fakultetą, jis ilgą 

girdi, ! laiką gyvena Rygoje, dirba I 
» pasaulinio karo j mokytojo darbą, čia jis rašo ' V()|.ie-Ų 

metu japonai Singapora paėmė beveik be mūšio. Kodėl? ! pjeses, kurios vaidinamos Ry-

; “Meilę suardyti — nuodėmę Kaune. 
’ Vėliau 
istorinę 

“Pilėnu kunigaikštis” ir 
tas.

Prasidėjus pirmajam pašau-! darbuotojas 
jis pasitraukė į; 

Čia jau neturėjo i yj
L)18 m. g1'!-! kariuomenes generalinio šta- 

, viršininku, stambus dvari- 
i ninkas. Plechavičius turėjo 

» m.
Urbonas, vardo nežinau, 

! apie 60 metų amžiaus, buvęs 
■ caro kariuomenės karininkas, 
' Lietuvos kariuomenėje tarna- 
j vo divizijos vadu, turėjo pul- 
; kininko laipsnį, nuolat gyveno 
' Kaune. šnipinėdamas ryšius 
palaikė su Kleinu. 1940 me
tais, vokiečiams išsikeliant iš 
Lietuvos ir Latvijos į Vokieti
ją, jis išvažiavo iš Lietuvos, 
dėdamasis Pabaltijo vokiečiu. 
1941 metais vokiečių kariuo
menei okupavus Lietuvą, jis 
išvyko į Kauną'. . .

Kubiliūnas, jvardo 
j 55 metų ;
! kariuomenės atsargos kariniu- Į tū|us laikraštininkus 

^ventYn gimė Jungtinėse Valstijose darbo žmonių ko^ L^yti kaZ.—ZtsaX k“ Py^nta Lietuvai!
kas,

Britai aiškinosi: todėl, kad ginamosios kanuolės nebuvo j
atsuktos į tą pusę, iš kurios japonai atėjo!.. . i pagimdyti.”

Singaporiečiai reikalavo savivaldos jau seniai. Šiemet I ,
ijems toji savivalda ir buvo suteikta. Pagaminta konsti- J 
tucija ir pagal ją singaporiečiai galės tvarkytis, bet bri
tai pasilieka sau teise tą salą “apginti nuo priešo...” Jei-j 
gu jie taip gins, kaip gynė nuo japonų, tai dar kartą ant!

Kaip ten bebūtų, Singapore seimo rinkimus laimėjo 
pažangiečiai. Liaudies partijos generalinis sekretorius 
yra žymusis Lee Kuan Yew. Po rinkimų jis pasakė, kad 
jo partija nuties pagrindus socialistinei santvarkai Sin
gapore.

Sekretorius I^ee, neišvengiamai, bus naujos vyriau
sybės ministrų pirmininku. Naujoji vyriausybė dės pa-i “T 
stangų, kad būtų susiartinta su Malajų valstybių fede-! 
racija. Gal ilgainiui ir pavyks Singaporą įtraukti į Mala-' 
jų federaciją kai iš to pussąlio bus išprašyti laukan ; džiojo 
anglai imperialistai, kurie visaip kliudo tautoms apsivie- 
nyti. . . .

Spėjama, jei naujoji vyriausybė “per daug toli eis”, 
tai britai bandys ją pagalioti panašiai, kaip jie pasielgė 
Britų Gvinėjoje, Pietų Amerikoje.

Nesvarbu, kas bus toliau, svarbu, kad singaporiečiai 
parodė, ko jie nori, ko jie siekiasi!

Svarbesnieji įvykiai gegužės men

rašo 5

GEGUŽĖS PIRMOJI—tradicinė darbo žmonių būrelius, visokeriopai stengia- į

voje už trumpesnes valandas, geresnes darbo sąlygas.
Per keleris pastaruosius metus Amerikos kapitalis

tinės įstaigos, o ir jas pasekusieji užsienyje, bandė Ge
gužės Pirmąją paversti į savo “tautinę” ir “militarinę” 
dieną, kad ją iš darbo žmonių paveržti.

Prie dabartinių sąlygų jiems pavyko sumažinti liau
dies deminstraciias, masinius mitingus, bet veltui kapi
talistinės santvarkos gynėjai iš to daro išvadą, kad jie 
jau laimėjo. Užtenka prisiminti fašistinę * Italiją. Ten 
Mussolinis neleido, liaudžiai minėti Gegužės Pirmosios, 
bet ar tas išplėšė iš liaudies klasinį jausmą? Arba Kubo
je diktatoriaus Batistos režimas neleido žmonėms nė pa- KAS BUVO HITLERIO 
si judinti, o kas ten atsitiko? šiemet Kubos sostinėje Ha- ŠNIPAIS LIETUVOJE? 
vanoję Gegužės Pirmosios minėjime dalyvavo 500,000 
žmonių. Tai rodo, kad ne visada darbo žmonių sąmonin
gumą ir susipratimą galima spręsti iš jų pasirodymų 
gatvėse.

JQHN FOSTER DULLES MIRTIS nugąsdino Ei- 
senhowerio vyriausybę. Jis mirė nuo vėžio. Vėžio liga 
serga karinio orlaivyno komandierius generolas Twinin
gas. Serga dar eilė valdininkų ir artistų. Dr. I. S. Rav- 
din iš Pennsylvania universiteto, ir vėžio specialistas Dr. 
Sidney Farber iš Harvardo universiteto sako, kad 26,- 
000,000 Jungtinių Valstijų žmonių mirs nuo vėžio ligos, 
jeigu nebus surastas būdas jai nugalėti.
.. Dulleso mirtis supurtė Eisenhowerio valdžią. Kon
gresas pridėjo kelis desėtkus milijonų kovai prieš vėžio 
ligą, Bet to nepakanka. Negalipia toliau palikti taip rim
tą reikalą tik liuosanorių daktarų draugijai kovoti su 
liaudies aukų pagalba. Pinigai turi būti skiriami kovai 

' prieš vėžio ligą iš valstybės iždo, o ne visokių raketų 
Šaudymui ir lėktuvnešių statybai.

niekuomet 
Lietuvos,

nemačiusiu nei

Komentarai, kaip sakoma, 
nereikalingi, 
negu bet kada, 
slėpėsi po generališkais
darais, diplomatiniais 
kais ir tauškalais apie 
Lietuvai.

Dabar aiškiau, 
matyti, kas 

m an
tra

me) lę

jaummą. Po Didžiojo Tėvy- j
nės karo M. šikšnys buvo pri-Į kas» 1^40 metais, persikeliant 
imtas j Tarybinių rašytojų są- vokiečiams iš Lietuvos, išvyko,, , 
jungą. Ir sulaukęs garbingos i Vokietiją, o 1941 metais, 
senatvės, jis domisi Tarybų £riž° h 
Lietuvos gyvenimu, džiaugiasi —---------
jos laimėjimais, savo jėgomis pinėdamas buvo susirišęs
prisideda prie jos gerovės kū
rimo. M. šikšnys pasireiškė 
kaip vertėjas iš rusų ir lenkų 
kalbų.

jungos, po penkių minučių sijutau taip, tartum čia jau 
po to, kai jis ir jo žmona, buvau ir dar būsiu daug
Feis Bonoski, atvykusi kar- į 
tu su juo, gavo oficialų Lie- 

sąjungos

Mi-eže- aP^e didžiulį įspūdį, kuri 
man daro rašytojų suva
žiavimas, Didieji K r e m -4 
liaus Rūmai. Tuo tarpu la
bai mažai mačiau, kokia 
yra Maskva. ‘ Tačiau galiu 
pasakyti, kad didžiausią 
įspūdį padaro tarybiniai

kartų, kitaip tariant, jau
čiuosi čia kaip namie.

Galiu daugiausia kalbėti
IDIOTIZMAS!

Lietuvai priešiškoje 
doje pasirodė, “žinių,” būk 
Lietuvoje būsiąs įvestas 
“rusiškas raidynas.” Tai 
padarysią, aišku, “rusai.” Lietuvos

Skaitai žmogus tuos nie-|^įajs jr pažadėjo ! x 
nežinau, j kalus ir galvoji:^ štai prie c|įnti juos su Tarybų Lie- 

amžiaus, Lietuvos: kokios beprotystės privedė fuvos gyvenimu taip pla- . _ . _
'.................................... ' i, kaip jie patys to pa-| žmonės, jūsų liaudis, tokia

Į tai Filipas Bonos- vaišinga, draugiška, veikli.
________ ___ _ _  __ > 

' meluoja be krašto ir be ga- numu priima pakvietimą, kad lemiamas žodis visuo- 
nes trokšta sužinoti kuo me^ ir visur priklauso dar- 
daugiau apie dabartinį lie-1ko žmogui, 
tuvių tautos gyvenimą, šalį, i ;—Jūsų
apie kurią jam pasakojo tė-lna^ 
vai, 'emigravę iš Lietuvos į —Būsiu Maskvoje
Ameriką prieš keliasdešimt kelias dienas, 
metų. -vyksiu su žmona trims die-

F. Bonoskis noriai sutiko j Į101}1? Ž Leningradą, o pas- 
duot interviu “Tiesai” ir kui 1T7^.UV^_ , _ ,. . .
pasakė, kad pats laiko sa-' ^usl^ kūrybmmi
ve “Tiesos” bendradarbiu,; planai ;

“Tiesa” išspausdino jo' Visų pirma norisi su-

r dirbo savi vai-1 
dos viršininku. Taip pat šni-i 

su '
Kleinu.

Budrys, vardo nežinau, 55 
amžiaus, stambus dvarininkas, 
buvęs Lietuvos 1 
karininkas. Nuo 1926 iki

span
tu vos Rašytojų 
pakvietimą apsilankyti Lie
tuvoje. Eduardas 2Z.„.2_ 
laitis, Antanas Venclova,' 
Vacys Reimeris prašė Fili- 
pą Bonoskį ir jo žmoną bū- 

r ašy to jų sve- 
supažin-

n'ea” i čiai
■norės. I tai Filipas Bonos- vaišinga, draugiška, veikli. 

Meluoja jie, meluoja ir kis atsakė, kad jie su malo- Čia negalima nepaminėti,

Is Lietuvos
PAMINKLAS NARSIEMS 

KOMJAUNUOLIAMS
Panevėžys. — Nauja-

—Jūsų artimiausi

dar-

dar
paskui iš-

kariuomenes kapinėse atideng-
1926 iki i

i 1932 metų dirbo konsulu Vo-j
Buvo senas Kleino 
nuolat palaikė su 

Budrys teikdavo 
Kleinui informaciją ne tik ka
riniais, bet ir politiniais klau-

I kietijoje

juo ryšius.Vilniau^ “Tiesa” (geg. 21 
d.) paduoda įdomių duome
nų apie tąi, kas buvo Hit- sjmais> Lietuvos jis išvyko j komjaunimo
lerio šnipais Lietuvoje bur- į Ameriką Lietuvos konsulu.” 

, Raštas Toliau Justas papildomaižuazijai valdant. Raštas
labai įdomus ir mes čia jį papasakojo.
paduosime skaitytojui. Štai “Paskutinį kartą būnant
jis: j man Lietuvoje karinio atašė

tas. paminklas keturiems
komjaunuoliams, žuvusiems
nuo buržuazinių nacionalis
tų rankos.

Mitinge „kalbėjo Nauja
miesčio vidurinės mokyklos

organizacijos.
sekretorė V. Pušnytė. Ji
papasakojo, kaip 1941 me
tais, pirmomis karo dieno- žybčioja gyvos,
mis, Naujamiesčio komjau- akys, o veidą dažnai nu-

išspausdino jo- Visų pirma norisi su- 
Liepsnojantis slė- i kauPtį kaiP galima daugiau 

, medžiagos apie Tarybų Są- 
Filipui Bonoskiui apie 40 | Jūngą, ypač apie man bran- 

metų. Jis vidutinio ūgio, i- 
kresnas. Už akinių stiklų J’asysiu 

linksmos braižas

nes 
knygą 

• > fnis.

lyvavimas viršūnių konferencijoje. Tarybų Sąjungos mi
nistras Gromyko atsake, kad, jeigu TSRS priimtų Ame
rikos siūlomą planą, tai tada atpultų ir viršūnių konfe
rencijos reikalas.

Jis vidutinio ūgio, Lietuvą. Grįžęs namo 
Už akiniu stiklu ' įgysiu straipsnius, apyjj 

žurnalui “Maii> 
stream” (šio žurnalo vy- 

nuoliai Juozas Kareckas, šviečia geraširdiška šypse- redaktoriaus pa-
Juozas Nevidomskis, Jan- na. vaduotojas yra F. Bonos
kis Narbus ir Julius Katol- Į — Prašom papasakoti kks)’ laikraščiams.
nikas., vykdydami jiems pa-j apie lietuvius, gyvenančius! Kai ’del kūiybinių planų, 
vestą uždavinį, provokato- Jungtinėse Amerikos Vais-1 Įai a^ k^ tlk užbadau nau-

Juozas Nevidomskis, Jan- na.
kis Narbus ir Julius Katol-! — Prašom

KITI DALYKAI. Anglų feldmaršalas Montgomery 
kritikavo Jungtinių Valstijų užsienio politiką. Varšuvos 
Apsigynimo Sąjunga siūle NATO nariams mažinti apsi
ginklavimą ir pasirašyti nekariavimo sutartį. Praneša
ma, kad Vakariniame‘..Berlyne labai nupuolė biznis, nes 
fabrikantai nežino, kas bus toliau.

Washingtone smarkiai barėsi generolai, admirolai 
ir senatorių!, beskirstydarni pinigus įvairioms karo ša-

. / KONFERENCIJA GENEVOJE. Pagaliau Anglijos, 
Franeūzijos, Tarybų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų už
sienio ministi-ų konferencija prasidėjo. Jau trys savai- koms. Kiekvienas gynybos skyrius norėjo gauti daugiau 
tės ji tęsiasi, bet rezultatai nežymūs. Vienas faktas yra pinigų.
tai, kad Vakarai turėjo įsileisti į tą.konferenciją Ryti
nės Vokietiios delegaciją (su patariamu balsu) tokiomis 
pat sąlygomis, kaip ten dalyvauja Vakarinės Vokietijos 
delegacija. Senosios politikos šalininkai gali kalbėti kiek Vakarai pradėtų karą prieš socialistines šalis, tai jie pa
nori apie “nepripažinimą” Rytinės Vokietijos, bet šis]pildytų savižudystę.
faktas sako,, kad ji yra, kad su ja nesiskaityti negalima,; Šio mėnesio pabaigoje baigiasi plieno darbininkų

Genevoje TSRS vėl pakartojo reikalavimą—tuojau 
uždrausti atominių ginklų gamybą ir jų bandymus. Ta
rybų Sąjungos premjeras Chruščiovas sake, kad, jeigu

non apie “nepripažinimą” Rytinės Vokietijos, !
faktas sako„ kad ji yra, kad su ja nesiskaityti negalima,;

• ir įsileidimas jos delegacijos yra faktiškas pripažinimas.!unijos kontraktas. Unija jau įteikė fabrikantams reika- 
Jungtinių Valstijų Valstybės sekretorius Herteris lavimus. Fabrikantai atsisako juos išpildyti. Kitos AFL- 

■glūlė, kad TSRS delegaci ja priimtų jo 7-nių punktų pla- CIO unijos pareiškė: jeigu prasidės streikas, jos rems 
hą, tai tuo būtų užtikrintas prezidento Eisenhowerio da-1 plieno darbininkus.

riaus buvo išduoti ir Upy-1 triose? 
tės miške žiauriai buržua- j 
žinių nacionalistų nukan
kinti.

Mitinge taip pat kalbėjo 
Marytes Melnikaitės vardo 
kolūkio pirmininkas TSRS 
Aukščiausiosios Tar y b o s 
deputatas P. Bučinskas, ra
jono vykdomojo komiteto 
pirmininkas Ą. Baltaitis, 
senas revoliucionierius J. 
Aižinas ir kiti.

Paminklo granite įrašyti 
žodžiai: “Amžina šlovė nau
jamiestiečiams komjaunuo
liams J. Kareckui, J. Nevi- 
domskiui, J. Narbui, J. Ka- 
tolnįkui, žuvusiems už Ta
rybų valdžią.

Nuo Panevėžio 
darbo žmonių”.

tris grupes : 
nepažangiai 

ir perkeltus

—Matote, — atsakė Fili
pas Bonoskis, — Jungtinė
se Amerikos Valstijose gy
venančius lietuvius galima 
suskirstyti į 
pažangiai ir 
nusiteikusius 
asmenis.

Prieš išvykimą į Mask- 
vą pažangieji lietuviai su- 

' rengė man atsisveikinimo 
| pietūs. Jie prašė mane pa
sakyti lietuviams Tarybų 
Sąjungoje, kad juos labai 
domina visa tai, kas vyksta 
dabartinėje Lietuvoje. La
bai domėdamiesi ir su sim
patija jie stebi, kaip vysto
si 'ekonominė ir kultūrinė Maskva.

ją romaną, kurio rankraš
tį atsivežiau su savimi. Jis 
vadinasi “Paparčio žiedas.” 
Tai romanas iš darbininkų 
klasės gyvenimo, apie be
darbius, atsidūrusius už 
gyvenimo borto dėl automa
tizavimo plieno liejyklose 
kapitalistinės santva r k o s 
sąlygomis. Romanas pa
grįstas medžiaga, surinkta 
keliose JAV pramonės rajo
nų įmonėse.

Mūsų pasikalbėjimo pa
baigoje Filipas Bonoskis 
paprašė perduoti karštą 
sveikinimą “Tiesos” skai
tytojams. 4

L. Povilaitis

rajono
Į 2 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., birželio (June) 5, 1959
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ĮVAIRUMAI
Valstiečių vadas Adomas Bitė

Didvyriška Lietuvos liau
dies kova 1863 metais iškė
lė daug gabių, talentingų 
vadų iš valstiečių tarpo, ša
lia Kalinausko, Mackevi
čiaus, Sierakausko jie taip skelbtas T. Kušleika, bu- 
pąt turėjo didelę reikšmę vęs carinės armijos 
sukilimui, vadovaudami 
gausingiems valstiečių bū
riams.

Vienas iš aktyviausių val
stiečių būrių vadų 1863 me
tų sukilime buvo Adomas 
Bitė, gimęs į pietus nuo 
Radviliškio, Belazariškių 
kaime.

Sunki buvo Adomo jau
nystė. Mirus tėvui, motina 
pasiliko su 7 vaikais. Iš 

(jaunų dienų Adomas pasi
žymėjo darbštumu, sąžin- 
ningumu ir blaivumu. Pats 
išmoko lietuviškai skaityti. 
Be to, Adomas'gerai išma
nė dailidės darbą. Keliau
damas per žmones, statyda
mas trobesius, pažino liau
dies ir ponų gyvenimą. Jis,; carine kariuomene — neto- 
kad ir jaunas, būdavo kvie- į Ii Šeduvos, prie Belazariš- 
čiamas į valsčiaus sueigas i kių, Mažuolių ir kitose vie- 
svarbiausių reikalų aptar- ! tose. Pavyzdžiui, prie Nan- 
ti. ■ tiškių kaimo sukilėliai pa-

Ankstyvą 1863 metų pa-1 tykojo gvardijos dragūnų 
vasarį, vykstant krašte po-; transportą, kurį atėmė, 
litiniams neramumams, A. į Gudrumu jiems pavyko įsi- 
Bitė pradėjo aktyviai agi-’brauti ir į Šiaulėnus. Vie- 
tuoti valstiečius sukilti. Jį Į na sukilėlių grupė pasirodė 
pažinojusio Medekšos žo- i prie miestelio. Kariuomenė 
džiais, Bitė keliavo nuo kai- j tuojau-išvyko į miškus jos 
mo į kaimą, ir, kiekviena- I persekioti, palikusi Šiaulė- 
me surinkęs rimtus žmo-I nuošė tik 20 karių. Tada 
nes, prabildavo paprastais į Bitės būrys užėmė miestelį, 
ir teisingais žodžiais. Vi- i išplėšė karinius sandėlius 
sur priimtas ir suprastas, ir vėl pasitraukė. Iki vėly- 
su tikru pasiaukojimu atsi- vo rudens būrys užpuldinė- 
davė jis tėvynės, reikalui.

Surinkęs bendraminčius pat metu vengdamas dide-

lių mūšių. Carinei kariuo
menei taip ir nepavyko Bi- 

• tės būrio sumušti.
Yra nemaža duomenų, ro

dančių, kad Bitė nevertino 
dvarininkų ir nenorėdavo 
priimti jų į savo būrį. Ar
timiausi Bitės padėjėjai

ir paslėptus ginklus, A. Bi- buvo Šeduvos miestelėnas 
tė patraukė su jais į Kra
kių miškus, kur iš visų pu
sių rinkosi sukilėliai. Čia 
vyriausiuoju vadu buvo pa-

majo
ras. Įvertinęs Bitę, vyriau
siasis vadas pasiuntė jį su 
24 vyrais atgal į Legečių 
miškus. Per vasarą Bitės 
būrys išaugo iki 150 žmo
nių. Visi jie buvo valstie
čiai. A. Bitė sudarė iš 20 
sukilėlių raitą žvalgybą, 
kuri buvo vadinama1 kazo
kais. Žvalgyba 
maisto ir ginklų 

Imu į stovyklą.
Savotiška buvo 

kovos taktika. Kas dvi-tris 
savaites Bitė pakeisdavo 
būrio sąstatą. Viena suki
lėlių dalis ilsėdavosi, o kita 
— kovodavo, todėl jo būrys 
buvo visados žvalus ir lai
mėjo daug susidūrimų su

rūpinosi 
pristaty-

jo carinę kariuomenę, tuo

vyzdžiui, “pirmas varlės’ 
kurkimas” — 3 valanda, 
“pirmas aušros spindulys” 
—4 valanda 30 minučių, 
“rasos išdžiūvimas” — .7

Tiktai aš vienas... -
Mano mieloji žmonele!

ir nevykėlis—tiktai ak vie
nas.

A. Verbilavičius ir valstie
tis V. Paulauskas.

Sunkiausia sukilėliams 
būdavo įsigyti šaunamų 
ginklų. Apie pusė žmonių 
buvo ginkluoti kirviais ir 
dalgiais.

Šalyje prasidėjus masi
niam terorui, Sierakaus
kas, Mackevičius ir kiti su
kilimo vadai buvo suimti, 
daugelis pakarta. A. Bitė 
nutarė vykti į užsienį ieš
koti pagalbos. Jam pavyko 
pasiekti,Paryžių, bet jis čia 
negavo jokios konkrečios 
pagalbos savo kraštui. Pa
ryžiuje A. Bitė gyveno iki 
pat mirties. ,L„_.
lių apskrities gyventojai jį 
dar ilgai minėjo kaip nar
su sukilėli.

R. šalūya

valanda ir t.t. Maži laiko tu visad labai džiaugiesi, 
tarpai matuojami kasdieni- gavusi “Tarybinės moters 
nio gyvenimo praktika. Pa- : 
vyzdžiui, 30 minučių atsto
ja “laikas, kad išvirtų ka- jau pat atneši žurnalą * 1 „ ...    v • _ _ 9 J w » — i i • v • •

i” 
numerį, kuriame yra skyre
lis “Tik vyrams.” Tu tuo-

tilas ryžių” ir panašiai.
Madagaskaro sala yra į 

rytus nuo Afrikos. Ją val
do Francūzija. Sala dides
nė už Francūziją, nes uži
ma 241,094 ketv. mylių 
plotą ir turi apie 5,900,000 
gyventojų.

man: žiūrėk, sakai, čia apie 
tave.

Nepyk, jei šį kartą vietoj 
mano nuodėmių rasi savą
sias . . .

Kodėl 
lė jamas

gi turiu būti auk- 
tiktai aš vienas?

Tu vis tvirtini, kad aš 
esu prastas, neįdomus, gė- 
lių neatneši!, nedegantis- j staltiesėlių. ‘ Čia“ gali atsi-

Tie, kurie tave gar- sėsti mūsų svečiai ir visos ta- 
prieš mane, buvę|vo draugės, net katinas ga- 

atidesni, p miegoti . Kodėl ant sofos 
Tačiau tu už- nusnūsti neturiu teisės tik- 

miršti, mano saulute, kodėl tai aš vienas? 
aš alkanas (“neims galas”). 
O vėliau, mano lepūnėįel, 
kai susirenka svečiai, tu 
niekaip negali suprasti, ko
dėl po pirmo stikliuko kiti 
dar visai blaivūs, o apdujęs 
tiktai aš vienas.

Ant mūsų sofos pilna 
įmantriausių pagalvėlių ir

kas. 
bino 
daug puikesni, 
švelnesni.

Tu visada sukritikuoji 
mano dovanas. Tad ir ne
sistebėk, jog kitą kovo aš
tuntąją, kai vyrai žmone
lėms jas pirks —nepirksiu 
tiktai aš vienas!

Albatrosas tolio 
laimėtojas

Neseniai paukščių 
tiniame gyvenime” 
reikšmingas įvykis:
surengtos varžybos, kuriose

“spor 
įvyko 
buvo

Mano gyvenimo džiaugs- Anądien tu, mano.spin- Baigdamas turėčiau pa-i i m • • • • Zxlldvllvll IU. llldllU , oUlir o I

me. Tavuosius giminai- flulgli) ‘jsigeidei karakulinio sirašyti, bet, nerizikuosiu: 
cius mes visuomet širdingai jr ag paraiškiau ne.tu manęs už tai nępaglos- 
sutinkame abu, bet kada suprantąs> iš kur paimti! tytum. Kodėl gi už vyris- 

'- mus aplanko mano artimie- titinkamą sumelę. Tada I ką teisybės žodį privalau
t i m n I nu i n i oi i i n i o cnn Iru *■ : • i ■ t # • v • n|ji, maloniai su jais šnekuo
si tiktai aš vienas?

Tačiau Šiau- dalyvavo albatrosų būrys.
Rungtynes organ i z a v o 

mokslininkai - ornitologai, 
norėdami išaiškinti jų jėgą, 
ištvermę ir orientavimosi 
savybes.

Tu domies kulinarija ir 
atlieki šimtus novatoriškų 
eksperimentų, kurie tau 
dažnai nepavyksta. O ma
no kelrode žvaigždele, sa
kyk, kodėl juos valgyti

tu, graudžiai verk dama,! nukentėti tiktai, aš vienas? 
pasakej, kad visi vyrai se-i Tavo vyras .
niai suprato, o toks mėmei (Iš “Tarybinės moters”)

Keistas laiko 
skaičiavimas

Starto aikštelės buvo privalau tiktai aš vienas?
' įvairios Ramiojo vandeny
no salos, į kurias žieduotus 
“sportininkus” atvežė lėk-

2.00
2.00
2.00

Dukart per mėnesį, kai 
moka atlyginimų, tu, manoMadagaskaro gyventojai tuvu; finišas — šių albat- 

malgašai dar iki šių dienų rosų tėvynė Midėjus (Ha- plasnoji į mano.dai-
tebenaudoja Mėnulio kalen-ivaju salos), kur liko jų liz-1 bovietę, visiems girdint,
- - - - - ' ' i klausi kasininkę, kiek as i

gavau, ir niekad nepastebi, i 
kad iš šimto penkių mūsų

LAISVĖS REIKALAI
(Tąsa iš Lmo nusl.)

S. Petravich ............................................. .
F. Shaling ...................................................
Argentinietis ........................... ...................

Po $1: Gust Lope, P. Petrulis, B. Paper, J. ir E. 
Cable, Mrs. Mary May, J. S., Los Angelietis, E. Danu- 
šis, Stella Kunskis, XX, Chas Zix, Geo. Bernotas. Pel
nas nuo parengimo $58.91. Viso $198.91.

dorių. Pagal juos metai su- dai. 
sideda iš 12 Mėnulio mene- “čempionu” liko albatro- 
sių po 29 ir 30 dienų t. y. iš sas, kuris grįžo į namus, . . -

Dėl 11 dienų nulėkęs 6,630 kilometrų per lstaig’os darbuotojų tą aki- 
skirtumo su Saulės kalen- 32 dienas. J. G.
doriumi, išeina Mėnulio ka- 
lendoriaus mėnesių keiti-' 
masis mėtų laikų atžvilgiu, i Killian pasitraukė iš moks- 
Malgašų kalendoriaus metų I lo reikalais patarėjo. Prezi- 
pradžia su įprastu Saulės Į dentas jo vieton pasikvietė 
kalendoriaus metų pradžia i rusą Dr. Jurį Bogdaną Kis- 
sutampa kas . 33 metai.' tiakovskį. 
Miestuose para dalijama į 
24 valandas, minutes, ir se
kundes, o kaimuose — pa
gal gamtos reiškinius. Pa-

354 dienu.c

Washingtonas. — Dr. J.

m i r k ą trokštu prasmegti 
skradžiai žemę — tiktai aš 
vienas.

Svečiuose, dailioji mano Į 
gėlele, tavo naują taftinęį 
suknią mato ir giria visi, •

Iš Binghamton, N. Y., gauta $39. Aukojo:
Anna Wellus ............................... . ..........
Marytė ...................................................
Laisvės rėmėja ....... . ..............................
V. ir E. Kazėnai .............. .....................
Laisvės ‘draugas .. . ..................... . ..........
J. ir K. Vaičekauskai .............................
E. Žvirblienė ...................    ?.................
A. ir N. Yudikaičiai .............................

<c

$10.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 ‘ 
. 2.00 
. 2.00

Vardė LLD 20 kp. ir jos moterų skyriaus tariame 
bet tavo skylėtą chalatą su!nuoširdų ačiū visiems, kurie įvertino ši - taip svarbų 
pernykščia dėme nuo kuku-į Laisvės reikalą ir prisidėjo su dovana. Dovanas sukelti

Atlanta, Ga. — Ir Atlan- lių ir susivėlusius plaukus man pagelbėjo Laisvės Rėmėja. Ačiū jai už tai. Ohytė
ta mieste nebebus segrega
cijos viešose bibliotekose.
■ . ...............................................................

namuose stebiu tiktai, 
vienas.

aš Wellus.”

WF. K. BIELIUKAS

MOKSLINIO IR VISUOMENES
VEIKĖJO SUKAKTIS

Lietuvos TSR Mokslų aka-, komitetų (komunų), 
dėmi jos prezidentas, chemijos Į bą jis dirbo ligi užėjo baltieji 
mokslų daktaras, profesorius, j Grigaliūno - Glovackio būriai. 
TSRS Mokslų akademijos na
rys- korespondentas, akademi
kas Juoas Matulis yra gimęs 
1899 metų kovo 19 dieną. Tai
gi šiais metais 60-tą kartą mi
nima jo gimimo diena.

Akademikas Juozas Matulis 
gimė ir augo Tatkonių kaime, 
Skapiškio valsčiuje, Rokiškio 
apskrityje (Kupiškio rajone). 
Tėvai valdė iš pradžių dviejų, 
o vėliau penkių hektarų ūkelį. 
Juozukas nuo 7 iki 12 metų 
amžiaus vasaromis ganė ūki
ninkų gyvulius, o žiemomis lan
kė Juodpėnų pradinę mokyklą, 
kurią baigė 1912 m. Tėvai, 
neišgalėdami sūnaus toliau 
Įleisti į mokslą, išvežė ji į Liepo
ją mokytis auksakalystės. Iš 
pradžios iis buvo pasiuntiniu, 
grindų valytojų, ir tik po pus
antrų metų meistras pradėjo jį 
po truputį mokyti amato.

Kilus pirmajam pasauliniam.' 
karui, šį mokslą teko nutrauk
ti ir 1915 m. pavasarį grįžti 
pas tėvus. Rudenį Juozui Ma
tuliui pavyko įsitaisyti papras
tu darbininku prie geležinke
lio. Tiek mokydamasis auksa
kalystės, tiek dirbdamas 
geležinkelio, jis svajojo 
tolesnį mokslą ir laisvu, 
skaitydavo 
mokėsi.

1919 m. 
dalyje buvo 
valdžia, 
dėjo prie tarybinės valdžios ir 
santvarkos Lietuvoje įsitvirti
nimo. Kurį laiką jis dirbo vie
tinio komunos komiteto sekre
toriumi, o 1919 m. kovo mėne
sį su V. Rekašiumi išvyko į Pa
nevėžį, kur baigė agitatorių ir 
propagandistų kursus. Po to 
buvo V. Rekašiaus pasiųstas į 
Šimonių ir Viešintų valsčius or
ganizuoti dvarų darbininkų

knygas bei

prie 
apie 

laiku 
pats

didesnėje Lietuvos 
susikūrusi Tarybų 

Juozas Matulis prisi-

Tą dar- ' (vėliau asistentu) Kauno Uni-
versiteto Medicinos fakulteto 
fiziologijos ir fiziologinės che
mijos katedroje. 1930 m. Ma
tematikos - gamtos fakulteto 
taryba jį išrinko fizinės che
mijos ir elektrochemijos kated
ros asistentu. Nuo tada fizinė 
ir koloidų chemija tapo pagrin-

Juozui Matuliui teko nuo jų 
slapstytis.

1919 m. vasarą Juozas Ma
tulis, 20 metų jaunuolis, be jo
kių lėšų pėsčias atvyko į Kau
ną, kur pradėjo dirbti padie
niu darbininku prie telegrafo- dinė Juozo Matulio mokslinio | 
telefono linijų statybos. Tuo j darbo šaka, kurioje jis ir šian- 
pačiu metu jis išlaikė stoja- Į dien darbuojasi kaip žymus 
m uosius egzaminus į vakari- specialistas.
nius pašto, telegrafo ir tele
fono penkių mėnesių kursus, 
kuriuos baigęs ir įsigijęs spe
cialybę, gavo tarnybą Kauno 
telegrafo-telefono stotyje.

1920 m. Juozas Matulis, pa
šauktas į kariuomenę, tarnavo 
elektrotechnikos batalione eili
niu.

Dirbdamas bei < tarnaudamas 
kariuomenėje, Juozas Matulis 
savarankiškai mokėsi ir 1921 
m. išlaikė eksternu egzaminus 
iš gimnazijos keturių klasių 
kurso. Tų pačių metų rudenį 
vakarais pradėjo lankyti Kau
no aukštesniąją technikos mo
kyklą, tačiau po metų mokslą 
joje turėjo nutraukti, nes pa
mokos buvo perkeltos į dienos 
metą. 1922 m. rudenį Juozas 
Matulis, išlaikęs egzaminus, 
įstojo jį Lietuvos Mokytojų 
profesinės sąjungos gimnazijos 
suaugusiems šeštą klasę. 1924 
m., baigęs gimnaziją, pradėjo 
studijuoti Kauno universiteto 
technikos fakultete. šiuo fa
kultetu Juozas Matulis nusivy
lė, nes negavo pakankamai ži
nių iš fizikos, chemijos ir apie 
materijos struktūrą, kuriomis 
tuo metu ypatingai domėjosi, 
todėl 1925 m. perėjo į Mate
matikos-gamtos fakulteto fizi- 
kos-chemrjo.s skyrių, kurį 1929 
m. baigė pažymiu “labai ge
rai.”

Nuo 1928 m. Juozas Matulis 
dirbo vyresniuoju laborantu

$

Iii

Juozas Matulis

Matematikos - 
teto t a r y b f

gamtos 
tais

f ak ui- į nai nušviesti, 
pačiais : sime, kad

j . . Į ! < •V’*-*1’ "J
Senas Jonas, Harrison, N. J., pridavė $80. Aukojo-:

Geo. Kairis (Pr. Klubas) ....
J. Marcinkevičius (Pr. Klubas)
F. Bunkus .........
Ona Styąšinskaitė
Senas. ‘ Jonas -I

$25.00 
25.00 

. 5.00

. 5.Q0

. 5.00
. 5.00
. 3.00
. 2.00

motais išrinko ()į docentu ir fi-! energijos 
zinės chemijoj ir elektroche-1 d a n g ų 
miojs katedros!vedėju. Susikū
rus Tarybų Lietuvai, 1940 m. 
rudenį Juozą J Matulis buvo 
perkeltas į Vilniaus universite
tą profesorium! ir fizinės che
mijos katedros vedėju, be to, 
išrinktas Matematikos - gamtos 
fakulteto dekanu. Okupacijos 
metu jis iš dekano pareigų bu
vo pašalintas ir pažemintas iš 
profesoriui į ekstraordinarinius 
profesorius.

Geriausias sąlygas mokslui 
vystyti sudaro .tarybinė san
tvarka. Ir Juozas Matulis su-1 
kauptas žinias bei gyvenimo 
patyrimą tikrai vaisingai pa- mui pagrindinę 
naudojo tiktai Tarybinei Ar- atitinkama

Pa- srities kadrams Juozas Matulis 
ya prarašęs ir išleidęs dvi .stam
bias knygas: “Koloidų chemi
ją” ir “Fizinės chemijos prak
tikos darbus.”

Be didelio mokslinio-organi- 
zacinio darbo, Juozas Matulis 
aktyviai dalyvauja visuome
ninėje ir politinėje veikloje. Jis 
yra LKP Centro Komiteto na
rys ir kandidatas j CK Biuro 
narius, Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo narys, Tarybų Sąjungos 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatas, Taikos gynimo komiteto 
pirmininkas, Lietuvos TSR Po
litinių ir mokslinių žinių sklei
dimo draugijos valdybos pir
mininkas, Vyriausiasis Lietu
viškosios Tarybinės Enciklope
dijos redaktorius. Juozui Ma
tuliui visas tas pareigas pa- 
vydingai atlikti padeda asme
ninės savybės: sistema ir nuo
seklumas darbe, sugebėjimas 
marksistiškai apibendrinti ir 
spręsti sudėtingus teorijos ir 
praktikos klausimus, būdo pa
prastumas ir komunistinis

Tiktai pažyme- 
jis daug laiko ir 

skiria galvaninių 
susidarymo proble

mai. Įvairūs apibendrinimai i 
davė pagrindą išryškinti eilę! 
chromavimo mechanizmo klau
simų ir apmesti chromavimo 
procesų teoriją. Juozas Ma
tulis, kaip mokslininkas, labai 
produktyvus: kasmet parengia
ma jo vieno ir drauge su bend-1 
radarfoiais 
straipsnių, 
publ iki nėję 
mokslinėje
Matulio moksliniai darbai pla-j 
čiai žinomi už mūsų respubli
kos ribų.

Kadrų ugdymui ir tobulėji-
> reikšmę turi 

literatūra.. Savo

apie 10 mokslinių 
kurie pasirodo res- 

. _,.a ir visasąjunginėje 
spaudoje. Juozo;

i >

P. Maršonas
M. Kisielienė

Po $1: B. Kuslienė, A. Josmantas, M. Pakštienė, A. 
Mičiulis, P. Ramoška.

mij’ai išvadavus Lietuvą, 
skirtas Vilniaus universiteto 
prorektoriumi mokslo reika
lams, jis daug nuveikė atku
riant šią aukštojo mokslo įstai
gą. Jam buvo pavestas ypatin
gai svarbus uždavinys — at
kurti Lietuvos TSR Mokslų 
akademiją, kurios prezidentu 
jis yra nuo 1946 m. šį užda
vinį, drauge dirbdamas aukš
tojoje mokykloje ir laboratori
joje, jis .sėkmingai vykdo.

Juozui Matuliui vadovaujant, 
Akademija išaugo į mokslinės 
minties centrą respublikoje.

Leonardo da Vine i laikais

J. Mažeika, Pittsburgh, Pa., prisiuntė $25. Aukojo:
J. Mažeika ................................................. $10.00
R. Strelčiunienė
Našliuke ....
J. Purtikas ...

Po $1: Geo. D. Lekavich, M. Budnikas, J. Briedis.

8.00
2.00
2.00

H. Thomas, Boston, Mass., prisiuntė $17. Aukojo:..
J. Butkus .
J. Usevičiai
P. T. Niukas
Eva Lekas .
B. Thomas .

Po $1: M. Limontienė, Anton Smolski, C. P. Žukaus
kas, V. Vashkis.

$5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

L. Gudzin, Schenectady, N. Y., prisiuntė $12 
Aukojo

A. J. Gudzin ..................................
Po $1: F. ■ Sargelienė ir A. Virbelis.

$10.00

1931-1933 m. Juozas Matu
lis, fizinės chemijos ir elektro- vienas žmogus galėjo domėtis 
chemijos katedros komandiruo
tas, mokslo žinias gilino Leip
cigo universitete. Ten jis dir
bo vadovaujamas žymių profe
sorių, savo žinias plėtė ir gi
lino tiek auditorijoje, tiek la-1 
(boratorijoje. j

Po studijų Leipcige Juozas 
Matulis 1934 m. Kauno uni
versitete viešai apgynė diser
taciją ir gavo mokslų daktaro 
laipsnį. Ir egzaminai, ir diser
tacija buvo įvertinti “labai ge
rai.”

1936 m. Juozas Matulis Kau
no' universitete apgynė habili
tacijos darbą ir įsigijo, teisę 
dėstyti aukštojoje mokykloje.

visais mokslais. šiandien tai 
neįmanoma. Dabar kiekviena 
mokslo šaka, kiekviena specia
lybė reikalauja gausių kvalifi
kuotų kadrų. Tokių kadrų pau 

' rengimas — svarbi Lietuvos 
I TSR Mpkslų akademijos parei
ga. Mokslo darbuotojų kadrus 
ugdo Akademijos 10 įvairių 
mokslo sričių institutų. Vie
nam jų — Chemijos ir chemi
nės technologijos institutui —
vadovauja Juozas Matulis. Ten principingumas.

Jubiliejaus proga Lietuvos 
TSR visuomenė linki akademi- 

j kui Juozui Matuliui geriausios 
Matulio sveikatos ir sėkmės darbuojan- 

veiklos turinio neįmanoma pil- tis mūsų socialistinei Tėvynei.

jis dirba mokslo tiriamąjį 
darbą savo specialybės — fizi
nės chemijos srityje.

Mokslinės Juozo

. Daugiau aukų gauta sekamai:
Ona Petraitienė, (Pr. Klubas), Brooklyn, N. Y. $25.00
Andrew Žebraitis, Chicago, Ill..................
P. ir Mrs. Augučiai, No Haledon, N. J. ...
John ir Mary Buzak, Daytona Beach, Fla
A. Stanulis, Hampton, N. J...................
A. M. Schultz, West Linn, Oregon
Alf. Maigis, New Toronto, Canada ....
Gus Diržuvaitis, Brooklyn, N. Y.........!
Po $1: M. Pacenkienė, Wyoming, Pa.;

Far Rockaway, N. Y.

20.00 
10.00 
10.00 
10.00 
6.00 
5.00 

.. 5.00 
J. Cibirką,

Anksčiau gauta $3,699.89. Dabar įplaukė $464.91: Vi
so gauta $4,164.80. Dar reikia $835.20.

Kaip matome, jau beliko mažiau tūkstančio, kad su
daryti penkių tūkstančių kvotą. Esame tikri, kad atsiras 
gerų rėmėjų, kurie pagelbės sukelti virš minėtą sumą..

Dėkojame rinkėjams, ir visiems tiems, kurie taip 
gražiai parėmė persikėlimo reikalą.

Laisves Adminnistracija

3 p.--LaisvS (Liberty)— Penkt., birželio (June) 5, 1959
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POVILAŠ ŠTARAS (8)

DRĄSIOS ŠIRDYS
(Vaizdai iš partizanų kovų Lietuvoje)

(mat, jis buvo pasitraukęs į Tarybų Są-(Tąsa)
Valstietis, paaimanavęs, kad, ko ge

ro, pražūsime, pagaliau sutiko. Nuėjo
me į kluoną kiek pailsėti, nes išvykti 
ruošėmės anksti.

Kai pabudome auštant, vežimas mums 
buvo jau paruoštas. Šiene paslėpėme vi
są savo bagažą: literatūrą, ginklus, 
sprogstamąją medžiagą. Sulindome ten 
ir mes patys. Bachovas apklostė mus 
šienu, o paskui atsidusęs tarė:

— Na, dieve padėk. Galgi ir pavyks.
Išvažiavome . .. Pro mus prašvilpia 

sunkvežimiai, lengvosios mašinos su ges
tapininkais, ieškančiais pačiame Tarybų 
Lietuvos centre nuleistų desatininkų. O 
mes jau gerą valandą važiuojame čia 
pat, šalia jų. Kiūtome su Petru veži
me ir, prakrapštę šiene plyšelius, prisi
dengę rankom akis, žvalgom, kiek ga
lim, apylinkę. Valstietis, kaip ir vakar, 
vis dar tarpais.aimanuoja, kad nieko ne
są lengviau, kaip pražūti. . , Pagaliau 
užvažiavome ant kelto.

— Vyrai, imkit kartis, pastūmėkit,— 
paprašė valstiečius keltą aptarnaujan
tieji darbininkai.

Gerokai sušilę, tie pagaliau atsistūmė 
nuo kranto.

Su mumis kėlėsi ir keletas moterų. 
Dokumentus tikrinusiems gestapinin
kams itin parūpo viena iš jų, kuri gabe
nosi gundančiai sunkų maišą. Jie labai 
ilgai žiūrinėjo moterėlės dokumentus ir 
vis nepaliko jos ramybėje, o šieno veži
mu nesusidomėjo. Taip mus Bachovas * 
kuo puikiausiai, be jokių ypatingų nuo
tykių, pristatė į Vendžiogalą. Jis pra
nešė apie svečius ir Petro tėvams.

* Vėliau, jau po karo, Bachovą. išrinktą apylinkės 
pirmininku, nužudė buržuaziniai nacionalistai.

Mačiau, kaip sutiko Petrą motina. 
“Petia...” — tik tas vienas žodis ir išsi
veržė iš jos lūpų, ir skambėjo jis dar 
kaip skaudi dejonė: juo išsiliejo visas 
nežinios sielvartas, praradimo baimė, be
galinis ilgesys. O akys jau nušvitusios 
godžiai žiūrėjo į sūnų, iš jų tryško meilė 
ir pasiaukojimas.

Vendžiogaloje teko palaukti keletą 
dienų, kol buvo sudaryta pogrindinė gru
pė, sutarta susitikimo vieta. Žilagalvis 
senukas Sidoras Rybakovas su ašaromis 
ąkyse pasakojo, kaip baisiai niokojama 
mūsų gimtoji žemė, kaip liejasi upeliais 
nekaltų žmonių kraujas.

—Kartą važiavom su žmona iš Kau
no ir matėm, kaip vežė plentu suimtus 
žydus. Ištisa virtinė vežimų... Kur juos 
vežė, tadA. nežinojom. Paaiškėjo vėliau—• 
sušaudė. Viename vežime sėdėjo ber
niukas, kokių ketverių metukų, plauke
liai šviesūs, garbanoti... O juk sušaudė 
ir jį. Ką gi jis kam blogo padarė, kam 
užkliuvo? Iki šios dūmos vis stovi akyse 
to vaikelio veidelis.

Ir mes dar aiškiau pajutome, jog nie
ko, nieko, nė gyvybės negaila, kad tik 
gimtoji žemė vėl taptų laisva . . .
. UŽUSALIŲ KAIMO TRAGEDIJA

Atlikę savo uždavinius, užmezgę ryšius 
su draugais Vendžiogaloje, sugrįžome į 
bazę. Mūsų surinktos žinios buvo neblo
gos. Pranešėme draugams, kad liaudis 
visur palaiko partizanus — galima vyk
dyti operacijas, nemaža vyrų mielai sto
tų į mūsų būrį.

Drg. Krugliakovas, kuris buvo nuvy
kęs į Užusalių kaimą, sugrįžo su dviem 
tenykščiais gyventojais . Jie papasakojo 
Šio kaimo tragediją, įvykusią 1941 me
tų rugsėjo 12-tą dieną.

Tą dieną žmonės jau iš tolo išgirdo 
motorų ūžesį. Į kaimą vienas po kito 
ątburzgė aštuoni sunkvežimiai, pilni 
gestapininkų.

. r—Susimylėk, aukščiausias,— žegnojo
si ne viena kaimo moterėlė. — Ko čia da
bar tie gestapininkai? Ir dar tokia dau
gybė!

Teisybė, nemaža visokių neprietelių 
jnatė kaimas per šiuos tris karo ir ne
gandų mėnesius. Dar neseniai čia buvo 
žvėriškai nukankinti valstiečiai Nikonas 
įr fedosijus Goršanovai, Korniejus ir 
Silvestras Mašnekovai ir kiti. Vietiniai 
nącionajistai sulaikė miške grįžtančią iš 
Jonavos Niną Voitenko, buvusio partor
go- žmoną.

—Ką, pas vyrą buvai?—tyčiojosi jie

jungos gilumą).
Nelaimingąją moterį nurengė ir kiek 

pavedėję sušaudė.
Hitlerininkai paprastai užgriūdavo 

kaip viesulas, apiplėšdavo gyventojus, 
vieną kitą sušaudydavo, išsivarydavo gy
vulius ir išsinešdindavo. Bet tiek, kiek 
šį kartą, jų dar niekada nebuvo atvykę 
į Užusalius. Vien automatais ir grana
tomis ginkluotų — apie 200. Jie apsupo 
kaimą iš visų pusių ir, atkišę paruoštus 
šauti ginklus, ėmė varyti žmones į mo
kyklos kiemą. Tai čia, tai ten skamba 
trumpi įsakymų žodžiai,—ne tik vokie
čių, bet ir lietuvių kalba, mat, “operaci
ją” seka, prižiūri Jonavos gestapininkai 
Sutkus ir Dolgačius, sutelkę aplink save 
žmogžudžių nacionalistų gaują. Tuo 
tarpu rudieji egzekutoriai griozdžia vi
sus namus, reikalauja atiduoti ginklus ir 
ieško jų, nuogai nurengdami tiek vyrus, 
tiek moteris. Esesininkai niekina mote
ris, reikalaudami nurodyti, kur yra par
tizanai. Jie grobia viską, kas po ranka 
pakliuvo: audeklus ir siuvamąsias maši
nas, drabužius ir lašinius, gyvulius ir 
duoną. Viską krauna į sunkvežimius.

Apsupti mokyklos kieme valstiečiai vi
sa tai mato. Visi jie nepaprastai susi
rūpinę: kaipgi reikės rytoj pradėti gy
venti? Vienos moterys rauda, kitos, pa
čios su ašaromis akyse, ramina dar nie
ko nesuprantančius, bet graudžiai ver
kiančius vaikus.

Žmonės jaučia artėjančią dar didesnę 
nelaimę. Aukštai pakilusią vidurdienio 
saulę tarsi užtemdo sunkūs švininiai de
besys. Ir štai—kelios ligotos moterėlės, 
pasirodo, neišėjo iš trobų. Hitlerininkai 
nedaro ceremonijų su ligoniais... Nu- 
skardi šūviai.

—Viešpatie,—pasklinda šnabždesys,— 
ką jie daro? Ką jie šaudo? Juk kaime 
nėra nė vieno partizano! Nejaugi tas 
kelias nespėjusias išeiti bobeles?! Žvė
rys!.. .....................

Greitai paaiškėjo, kam kaimo gyven
tojai suvaryti į mokyklos kiemą. Čia 
įvyko “teismas.” Jis buvo trumpas: jei
gu kuris nors nacionalistas prisiminda
vo, kad tas ar kitas valstietis ką nors 
pasakęs, to visai užtekdavo. “Į kairę!” 
—■ šaukdavo budeliai, ir žmogus atsi
durdavo pasmerktųjų grupėje. Atrinkę 
48 senius, jaunuolius, moteris, fašistai 
apsupo juos tankia grandine. Praradę 
bet kokį žmogišką jausmą, sužvėrėję na
cionalistai tyčiojosi, mušė ir kankino 
pasmerktuosius. Krauju buvo nušlaks- 
tytas kelias nuo mokyklos iki kapinių.

Pasklidusias kaime raudas nustelbė 
automatų ir šautuvų tratėjimas. Po ke
lių minučių įsivyravo kraupi tyla. Vis
kas buvo baigta. Lavonus ir dar gyvus 
žmones žudikai suvertė į vieną duobę 
prie kapinių tvoros ir užkasė.

—Taip bus visiems, — rėkė jie, girti 
lakstydami po kaimą,—visiems, kuriems 
patiko bolševikai, visiems, kurie bent 
pirštą bandys pajudinti prieš mūsų nau
ją tvarką!

Hitlerininkai, taip nežmoniškai susi
doroję su užusaliečiais, galvojo, kad tuo 
įbaugins juos, atgrasins nuo kovos prieš 
okupantus ir jų pagalbininkus—buržua
zinius nacionalistus. Tačiau jie, žinoma, 
savo tikslo nepasiekė. Atvykęs į Užusa
lius, drg. Krugliakovas greit užmezgė 
ryšius su vietiniais gyventojais.

—Mūsų apylinkėje nemaža vyrų slaps
tosi nuo gestapo,—pasakojo užusaliečiai.

—Tegu dar pasislapsto, tegu tvirtai 
laikosi. Vėliau, susitvarkę, mes galėsim 
priimti juos į savo būrį. Slapstydamie
si jie nieko nenuveiks, o stoję į būrį, (at
keršys priešui,—aiškinome mes.

—Kokia padėtis fronte?—buvo, kaip 
paprastai, pirmas valstiečių klausimas. 
—Nejaugi taip ir yra, kaip vokiečiai 
skelbia?

Mes aiškinome tikrąją padėtį fronte, 
pasakojome, kad 1941 metų spalio 2 d. 
Hitleris įsakė vokiečių armijai pulti 
Maskvą, kad prieš Tarybų šalies sostinę 
buvo mesta daugiau tankų, negu prieš 
visą Prancūziją. Pasakojome valstie
čiams ir apie 28-nių generolo Panfilovo 
divizijos gvardiečių žygdarbį, kurį šlovi
na dainos ir legendos. Jie keturias va
landas atrėmė įnirtingas 50 tankų ir 
šimtų automatininkų atakas, sunaikino 
pusę tankų.

(Bus daugiau)

L. Rozentalis

Lietuvos kurortai ir jos 
darbo žmones

VILNIUS. — Buržuazi
jos viešpatavimo metais 
Birštono, Palangos, Druski
ninkų kurortai buvo nepri
einami darbo žmonėms. 
Tarybų Lietuvoje visi ku
rortai yra darbo žmonių 
dispozicijoje. Didelis dėme- Į 
sys skiriamas sanatorijų ir 
poilsio namų tinklui išvys
tyti. Pastatytos naujos sa
natorijos, poilsio namai, po-, 
liklinikos, kuriose įrengti 
gydomieji kabinetai ir labo-i 
ratorijos, atkurtos balneo- i 
logijos ir purvų gydyklos, i

Skaičiai kalba

kartus. Numatoma pasta
tyti naujas sanatorijas ir 
gydymo kabinetus, gyvena
muosius namus, miegamų
jų kambarių korpusus, vai-1 
gyklas ir kitus pagalbinius 
pastatus, bus atlikti dar
bai mineralinių vandenų 
gręžiniams išžvalgyti ir iš
gręžti, gydomajam purvui 
atrasti.

Pu iki ateitis
šiais metais Druskinin

kuose baigiama statyti nau
ja purvų gydykla. Rekons
truojama senoji gydykla. 
Artimiausiu metu »kurorte

Jeigu laikotarpiu nuo i bus sudaryta galinga balne- 
i 1933 iki 1938 metų, kaip ologija ir purvo gydymo ba- 
I byloja užsilikę statistikos zė. Šiais metais čia bus 
(duomenys, Druskininkų ku-į pradėtas statyti šiltinama- 
1 rorte kas metai poilsiauda-1 sis gydomasis pla u k y m o 
vo 8-10 tūkstančių žmonių, baseinas, kuris veiks per iš- 
tai 1958 metais — daugiau 11 i. s u s metus. “Nemuno” 
kaip 23 tūkstančiai žmonių, ■ sanatorijoje statoma nauja 
O kiek darbo žmonių poil-1350 vietų valgykla. Bus
siauja kurortuose pagal 

j kursinius kelialapius, žiny- 
I bintuose vasarnami u o s e !
N -e a t pažįstamai pasikeitė

rekonstruojamos ir kitos 
senosios sanatorijos. Per 
artimiausius metus žymiai 
padidės vietų skaičius sana-

Likėnų kurortas. Buržua-1 torijose.
zijos viešpatavimo metais! Artimiausiais metais Pa
čia kasmet gydėsi ne dau-! langoje bus pradėta statyti
giau kaip dvidešimt-triscle-' nauja ižiulė balneologijos 
šimt ligonių. Kurortas bu- gydykla su plaukymo basei- 
vo blogai įrengtas. O šiuo ; nu.

Laiškai iš Lietuvos
Ona Kukienė iš Kapsuko 

(Marijampolės) rašo Vincui 
Žilinskui, Plymouth, Pa.':

Aš iš jūsų laiškų suprantu, 
kad jūs esate suinteresuotas 
Tarybų Sąjungos laimėjimais 
bei visa tarptautine . padėtimi. 
Tai visai teisinga. Mes visi 
darbo žmonės gyvename tikro
vėje, ir jei paklaustum bet ku
rį Tarybų Sąjungos pilietį, tai, 
be abejo, pasakytų, kad tai da
bar geriau visu 100 nuošimčių.

Aš iš savo vaikystės atme
nu, kaip kaime gyvenome, tai 
tiesiog nesinori nė pagalvoti 
apie tai. Bet kai ką paminėsiu, 
kas išliko mano atmintyje. Vi
sa tai buvo vokiečių okupaci
jos laikais. Parašysiu, kaip 
žmonės savo kaimiškas lūšneles 
apšviesdavo. Būdavo įsigręžia 
runkelyje įdubimą ir įpildavo 
riebalų, įdėdavo kokį knatelį ir 
tai buvo jų visa apsišvietimo 
priemonė. O jei jau bagočiai 
gaudavo ar įsimainydavo ant 
lašinių žibalo, tai jau įsipildavo 
j nuo 50 gramų tokį buteliu
ką ir įsitaisę tokią vilkaakį rū- 

j kydavosi, kad per vieną vakarą 
[ moterims ūsai užaugdavo. Ir 
| dar vienas juokingas batų ne
šiojimas. Jei jau kas ir tu
rėjo kokius apavus, tai nešio
jo tik šventą dieną ir tai dau
giausia ėjo basi, tik netoli baž
nyčios ar miestelio apsiauda
vo ir išėję vėl rišdavo į pun
delį.

Greitu laiku bus baig- 
metu Likėnuose kasmet sa-' tas gręžti pirmas minera- 
vo sveikatą taiso apie tūks- linių vandenų gręžinys. Dė- 
tantis žmonių. 1 ka to kurorte bus žymiaiį

Respublikos Sveikatos ap- plačiau taikomas balneolo- 
saugos ministerija atliko Į gijos gydymas naudojant mi-

i visą -eilę priemonių kuror- neralines, dirbtines ir jūros 
vandens vonias. Per sep
tynmetį čia bus pastatyti 

kultūriniam i nauji šiltinamieji sanatori-

; tams gerai sutvarkyti, dar- 
medicininiam,

____ ___ ir __________ .. .
a p t a r n avimui pagerinti.! jų korpusai, ligoniai bus 
Kurortai buvo sujungti ir ‘ gydomi ne vien vasarą, bet 

! sustambinti, buvo atlikta |ir žiemą. Be to, plane nu- 
jų specializacija. Pavyz- j matyta pastatyti yasari- 
džiui, Druskinikuose dabar I nius papildomuosius korpu- 
veikia balneologijos sanato-jsus prie sanatorijų ir poil- 
rijos, Palangėje — klima-|Sio namų. Numatoma ati- 
tinės terapeutinės.

Aptarnavimas
Žymiai padidėjo aukštai 

i kvalifikuotų njiedic in i n i ų 
! kadrų skaičius. Gydytojai- 
Į terapeutai, diėtologai ir ki- 
! ti kurortų darbuotojai nuo- 
I lat kelia savo kvalifikaciją 
! įvairiuose kursuose. Siste- 
! mingai vyksta mokslines 
! konferencijos, 
i masi patyrimu.

Kai. kalbamą apie Lietu-| gos . Taip pat didžiai pasi- 
į vos kurortus, negalima ne- keis Likėnai, Lampėdžiai, 
! paminėti Druskininkų gy- Valakumpiai ir kiti kuror- 1 _ • i — i _ 1 L ~ _ I 4. • *

Darbo žmonių poreikiai
Tolesnio kurortų vystymo 

plane plačiai atsižvelgta į 
darbo žmonių, atvykstan
čių į kurortus poilsiauti be 
kelialapių, interesus ir po- 

j reiklus. Numatoma išplėsti

| bo žmonių 
buitiniam

Numatoma ati- 
i daryti dar vieną motinos ir 
j kūdikio poilsio namų sky- 
i rių.

Birštone bus pastatyta 
nauja kurortinė salė, miega
mųjų kambarių korpusai, 
vandentiekio bokštas, gėri
mo biuvetai ir kiti objektai. 
Pasikeis kurortinio miestu
ko vaizdas — per septyn
metį čia bus pastatyti nau- 

kur keičia-1! ji namai, autobusų stotis, 
i parduotuvės, kultūros įstai-

domosios kūno kultūros j tai. 
parko. Parkas yra miške, 
jame įrengti gydomieji ka- 

i binetai, kaskadinės mau- 
| dyklos, plaukymo baseinai, 
dušai, gimnastikos, teniso, 
krepšinio aikštelės, bėgimo 
takai, žiemos sporto bazės.

Nauji įtaisymai ! kurortuose veikiančiąsiąs 
! Didelis dėmesys skiria-1 poliklinikas, statyti naujus 
j mas miestams - kurortams ! restoranus, dietines valgyk- 
gerai įrengti. Statomi nau- las, kavines, 
ji gyvenamieji namai, ati- kinoteatrus, turistines ba- 
daromi nauji mineralinių 
vandenų gręžiniai, gerai 
sutvarkoma gatvės, parkai | Gražioje Kuršių marių 
ir paplūdimiai. Druskiniu- nerijoje visuomet būna 
kuose, pavyzdžiui, per pa-j daug vasarotojų. O vien 

i staruosius metūs pastaty- i Nidoje veikia poilsio namai. 
Itas naujas vasaros kinote-' Ryšium su tuo dabar ke- 
I atras, dietinė valgykla, au-; liamas klausimas pastatyti 
tobusų stotis, mokykla; da-, naujus poilsio namus Ni- 
bar statomas viešbutis, j Joje ir Juodkrantėje, 
nauja purvo gydykla, kuri; 
bus įrengta pagal šiuolaiki- j 
nes medicininės technikos i 
reik a lavimus, sanatorija,1 
buitinio aptarnavimo kom-1 
binatas.

Dideli pakitimai Lietuvos 
kurortų vystymesi įvyks 
per. . busimąjį ‘ septynmetį. 
Kapitalo įdėjimai iš valsty
binio biudžeto į kurortų 
statybą per septynmetį pa
didės palyginti su visu po
kariniu laik o t a r p i u 5-6

parduotuves,

zes, viešbučius, buitinio ap
tarnavimo įmones.

Gražioje Kuršių

SPELLMANAS PAMIRŠO 
DIEVO PRISAKYMĄ
Groton, Conn. — Kardi

nolas Spellmanas išplaukė į 
jūras atominiame submari
ne “Nautilus”. Kaip žinia, 
submarinai yra karo laivai, 
tai yra, žmonių žudymui. 
Matomai, kad kardinolas 
Spellmanas “pamiršo” die
vo prisakymą “Neužmušk”, 
arba jis dievui netiki.

: Skaitytojy Balsai
TAI BUVO PUIKUS 

RAŠTAS APIE RELIGIJĄ
Su Laisvės 42 numeriu 

pasibaigė J. Ragausko ra
šinys “Katalikų religinės 
šventės ir apeigos”, kuris 
tęsėsi per dešimt numerių.

Su dideliu pasitenkįnimū 
ir godumu perskaičiau tą 
raštą. Tai vienas iš vertin
giausių aprašymų apie reli
giją ir jos reikšmę žmoni
jos istorijoje. Rodosi, kad 
kiekvienas perskaitęs tą 
raštą galėtų suprasti, kad 
religija yra niekas dau
giau, kaip tik išgalvoti bur
tai. Bėda, kad maža dalis 
žmonių tokius šviesius apra
šymus, teskaito, o kiekener- 

i gijos ir laiko sueikvoja ti
kintieji tuštybes garbini
mui !

Perskaičiau daugiau kaipc 
pusę knygos “Liepsnojantis* 
Slėnis”. Ją F. Bonoskis pa
rašė angliškai, Jungtinėse 
Valstijose, o T. Petkevičius 
išvertė lietuviškai, Lietuvo
je. Tai romanas, aprašyk 
mas Pittsburgh, Pa., prie- - 
miesčio fabrikų darbininkų 
gyvenimo. Ten aiškiai nu
piešiama, kaip katalikų re
ligijai atsidavęs Benediktas 
kankinasi, vis dievui tar-

Na, o dabar šito jau nėra. 
Senovė pas mus liko pamiršta. 
Tik per šį septynmetį numaty- i 
ta ir būtinai turi būti kaimuo
se elektra. Ir bendrai pagerės 
darbo žmonių gyvenimas.

Aš manau, kad dabar nėra 
pasaulyje tokių jėgų, kurios pa 
jėgtų atkurti mūsų šalyje ka-. 
pitalizmą, sutriuškinti socialis-į 
tinę stovyklą. Kapitalizmo res
tauravimo Tarybų Sąjungoje 
pavojaus nėra. Tai reiškia, kad 
socializmas nugalėjo ne tik vi
siškai, bet ir galutinai. šian
dien jau ne tik teoriškai, bet 
ir gyvenimo praktikoje įrody
ta, kad išvaduoti iš kapitalo re
težių darbo žmonės puikiai su
geba valdyti šalį, kad socializ
mas -neatsitiktinis istorijos zig
zagas, o logiškas tautų kelias, 
šiuo keliu žengia, pasak. Jūsų 
laiške parašyto, daugiau ne
gu trečdalis žmonijos. Kiek 
amžių apie tai galvojo šviesiau
si žmonių protai! Kiek, am
žių turėjo prabėgti, kad socia
lizmas iš utopijų taptų mokslu, 
iš mokslo realybe. Taigi, mes 
visi darbo žmonės laukiame ir 
norime, kad kartą pasaulis su- 
susiprastų ir pripažintų nuola
tinį taiką, o tada visas pasau
lis suklestės ir gamta sužydės 
nematydama pavojaus...

Ona Kukienė

nauja, prie mišių patarnau
ja, turįs viltį būti kunigu, 
elgiasi “šventai” ir teisin
gai, bet vietoje pagarbos, 
jis būna išniekintas ir kalė- 
jiman įmestas.

Tačiau Bonoskio knygoje 
yra štai kokių perdėjimų: 
“Bendrovės (plieno kompa
nijos) labai vertinamas Džo 
Magarakas pasigėręs siaus
davo visame slėnyje, kaip 
viesulas vartydavo telefono 
stulpus ir mėtydavo į grio
vį arklius. Kai jis sėsdavo 
valgyti, jam vienam reikėt t 
davo viso stalo. Našlė D.o-J 
bracik kiekvieną rytą pade-" 
davo jam dešimt kepalų 
duonos, visą keptą kiaulę, 
keturiolika tuzinų kiauši
nių, aštuoniolika galionų 
kavos, 6 svarus sviesto ir 
tris statinaites alaus. Tai 
bent Džo Magarakas!” Jis 
pakeldavęs garvežį ir bė
gius kilnojo kai šipulėlius.
(Puslapis 178.)

D. J.

Washingtonas. — Dr. H. 
York sako, kad Jungtinės 
Valstijos dar neturi prak
tiško plano erdvių užkaria
vimui.

BALTIMORE, MD

“LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau
gijos 25 kuopa, paramai laikraščio “Laisvės,” kuris da- 

b^r keliasi į naują vietą.

Sekm., Birželio 14 June
Pradžia 11 v. ryto. Muzika nuo 3:30 iki 8:30 v. vak.

Slovak National Home Park,
6526 Holą bird Avenue

Gerbiamieji! Šis piknikas bus labai gražioje vietoje, 
kur visi bendrai galėsime pasilinksminti ir pakvė
puoti tyru pavasario oru. Labai graži svetainė. 
Puikus orkestras gros lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. O tos lietuviškos dešros ir “erabsų” sriuba!

Ir dar putojančio alučio!
Kviečia Rengėjai

KELRODIS: Iš Philadelphijos imkite kelią No. 40 ir važiuokite iki 
Baltimorės; privažiavę pirmą gatvę—Kresson St., sukite po kairei 
ir važiuokite iki Lombard St.; Čia sukite Po kairei ir, privažiavę 
tiltą, laikykitės tiesiai iki Holabird Avė.; čia sukite po kairei—ir 
pusantros mylios pavažiavus, po kairei bus pikniko vieta, o dideli 
vartai kareivių Camp—po dešinei. Iš miesto galima važiuoti 26th 
St. karu iki Holabird Avė. Išlipę eikite j vakarus pusę myljos. O 
busą No. 20 Dundaik reikia imti ant Baltimore St., ir jis priveža 
iki pikniko.
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PITTSBURGH, PA
Iš LDS Apskrities 

konferencijos
i kas. Konferencija užsidarė
15 valandą.

Gegužes 25 d., LDS 160 Northsides 
kuopos name, 102-1 Beaver i Pal‘u°šė skanią 
Avė., įvyko LDS 8-tos ap-| 
skrities konferencija.
atidarė apskr. komiteto pir- i Satai ir svečiai dar ilgokai 
mininkas J. Mažeika 2 vai.' pasikalbėjo ir pasilinksmi- 
po pietų. 1 no*

Į mandatų komisiją Ma-! 
žeika pakvietė Ed. Norkų,. 
Aglinskienę ii 
Kol mandatus
Mažeika pakvietė Svetakie-; 
nę pakalbėti. Ji aiškino ‘ 
LDS svarba, kartu nurodė 
tas kliūtis, kodėl nelengva 
gauti nauju nariu.

‘ \ . tijoje. Čia esama ir
Antra kalbėjo Kemeikie-, gjau farmeriu šeimų, kuriu 

nė, neseniai atvykusi i"
Chicagos.Ji sakė, kadi Bitts- mafia vėliau pasitaikys pro- 
burghe negalima judėjimą
skaityti nupuolusiu. . Kuo-u‘vieną labai malonią ii 
pos turi savo namus, izduo-; (jfaagišką šeimą

Pinsku Yra veiklių na-' progo$ pirmą kartą susipa- 
rių, tik reikia visiems enei"|žinti, tai A. Staniulių.
gingiau pasidarbuoti. j turį gaj didžiausią farmą

Mandatų komisija ia})Oi- -oje apylinkėje, darė pra-i 
tavo, kad delegatai pribuvo . gyVenįma jg vištų ir kiauši- 
iš penkių kuopų, viso su • -■ - - - --
Apskrities komiteto nariais

New Britain, Conn.visi nepaklusnieji turi pa
likti miestavus darbus; tu
ri palikti neišvalytą Kardė- Ruošiamės į Tėvų Dieną 
jaus tvartą. Ir kas gali sa
kyti, kad mūsų ponai vai-. Visuomet New Haveno

L Luką, i 
sutvarkė, Į

Lowell, Mass.
Mūsų piknikai

Sekmadienį, birželio 14; 
gaspądi n ė s d., Maple Parke, Methuen, i

vakarienę, Mass., įvyksta LLD ir LDS 
_|už ką priklauso joms didelė [apskričių bendras piknikas.! 

ja|padėka. Po vakarienės dele- Jis prasidės 11 valandą die-! 
. ...........................nos. Bus gera meninė pro-; 

grama, kurią pildys Vyrų I 
Dailės grupė iš Montello ir 
Rožė Stripinis su Wm. Yuo- 

į deikiu. Visiems akopanuos i 
1 grupės vadovas Al Potsius.!

Gerbiamieji lietuviai! Vi-!st°nas su savo mažais kal
si kviečiami iš Mass, ir New. mynėliais, jei nepralenkęs 

/aistiiu i šį pik-; mūsų buvusios kietosios 
skanių valgių, | anglies sostinės, tai ir neat- 

į, ' išgirsite i silikęs. Štai, prieš porą sa- 
gražiu dainų ir susieisite | Vaičių valdiškieji sekliai 
draugus ir drauges gražia-^™) ir vel, pakele musų 
me parke, tyrame ore.

Liepos 4—5 dd. įvyks

O.

Hampton, N. J.
F armėnai

Rašau apie lietuvius 
merius, j

: vakarinėje New Jersey val-
dau-

far- į niką. Bus t----
gyvenančius piet- tinkamų gėrimų

tas pereitos konferencijos

v<7 AAAUtMlį JįJVlldl V ax* Į • • 1 - V» •

dovai nesielgia pagal “de-1 draugai ir drauges gražiai
m o kr a tiškus principus”? 
Ak, tu dieve Zeusai! Jei 
tu atvyktumei į mūsų de
mokratų valdomą miestą, 
tai daug ko pasimokytu
me i, kaip kerštauti savo 
nepaklusniesiems.

—’ i
Netolimas kaimynas Pitt-

priima ir skaniai vaišina 
per Tėvų Dieną. Tą jie pa
siryžę padaryti ir birželio 
21 dieną. Duos skanius pie
tus ir gražią meno-dainelių 
programą. Įvyks Lietuvių 

i salėje, 243 Front St., New 
j Haven, Conn. Pradžia 12-tą 
valandą dieną.

Laisvės Choras atvyks iš 
Hartfordo su naujai pa
rinktomis pradžiai vasaros 
dainelėmis. Jau kuris lai
kas, kai choro vedėja Wil
ma Hollis moko choristus 
sutartines dainuoti. Malonu

ALDU) REIKALAI
Knygų ekspedicija jau 

yra prirengta. Siuntiniai 
jau surišti. Apie 10 d. šio 
mėnesio knyga pasieks vi
sas kuopas.

Knygą gausite labai sma-; 
gią ir patraukiančią skai-1 
tyti. Ją parašė mums vi-; 
siems gerai Amerikoj ir 
Lietuvoje žinomas rašyto
jas ir žurnalistas Rojus 
Mizara. Jis yra daug kny-! 
gų parašęs. Kaip matome, 
dar su viena apdovanojo 
jis mus visus. Todėl kuopų! 
veikėjai raginami knygą; 
pasitikti su džiaugsmu ir 
dirbti, kad pasiektų visus 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos narius.

L.L.D. CK Sekr.
K. B. Depsas

Washington^ — Balaną 
džio mėnesį darbininkai 
streikavo 2,500,000 dienų. :

SIŲSKITE PAKUS
I USSR

Su Garantuotu Pristatymu 
Nuo Seniausios Firmos 

Amerikoje 
(Įsteigta 1931 m.)

Pristatymo garantija iš
spausdinta ant jūsų kvitos.

MŪSŲ PATARNAVIMO
KAINOS NUŽEMINTOS

Dabar kainos yra nuo $5 
iki $10, priklausant nuo 

paketo svorio.

I kaimyno vardą, suareštuo- Į bus užkandžiauti ir dainelių 
ls. dar neteko aplankyti, gal y1?“",?"*. , darni tris Papalachin, N.! klausytis. Pirmu kartu toks

i Laisvės paramai piknikas 
. Lietuvių Tautiško Namo 

Parke, Montello, Mass. Mes 
‘ v_ gavome. 10 knygelių su 

Jie ■ Rangos bilietais, prie kurių , 
bus ir dovanų.

Tikietai gerai platinasi ir 
atrodo, kad 10 knygelių dar

1 nepakaks. Visi ir visos 
ruoškimės į pikniką!

Mano moters sesuo A.
Dobrovolskienė prisiuntė iš 
Vilniaus labai brangių do- 
vanų-gerų ir įdomių knygų, i želio 14 d., Maple Parke 
Gavome J. Baltušio “Toli- Methuen, < 
mieji keliai , taipgi Par-' Laisvės’ atsibus 4-5 lic-^ja 7-tą vai. vakare, Rusu 
duotos vasaros”, “p—— - t KT„

6 ką i bus tėvų pagerbimas.
Vi kutis

Y., “atostogautojus.”
jau ir bekalbėti apie Knox I

i kasyklos tragediją ir rakė-'
tą, susijusia su ta kasyk- ftew Jersey NaujidlGS 
la ir tragedija! Juk tai vis; j 3

amerikoniškos demokrati-1 
jos “puikūs” pavyzdžiai.

Kaimynas

White Plains, N. Y. —, 
Von Kohorn International 
Corp, padarė kontraktą su 
Tarybų Sąjunga, kad paga
mins $5,000,000 vertės ma
šinų.

UNION TOURS
1 East 36th Street 

New York 16, N. Y.Prašome visų šį šeštadie
nį į draugų Churlių išleis- 

> tuvių pokylį. Apylinkė, 
kurioje jis apsigyvens, lie
tuviais ' ūkininkais silpna, 
veikimo sudaryti nebus ga- 

j Įima, bet mes tikimės, kad 
jie bus dažni svečiai mūsų

Haverhill, Mass.
DU PIKNIKAI

Vienas piknikas įvyks bir-1 parengimuose. Visi Churlio
- U pažįstami kviečiami. Bus

o kitas paramai į u^kandžiu ir išsigerti. Pra- 
Par-1 “Laisvės” A -

Dainavos pos Lietuvių Jautiško Na-; gygįainėje 408 Court St 
šalies senų žmonių padavi- mo Parke, Montello, Mass, i FJiyahpt’hnnrt N T 
mai”, du albumus, tai Vii- ’’Laisvės” skaitytojai ir!

žą šeimą' bet jaunoji karta 1Haus lniesto albumas, ku- rėmėjai privalėtų juos žino- ■ 
farmeriauti nenori tai vie-Gis tuii daug giazių ii isto-1 ti ir apsilankyti.
na priežastis pardavimui, o i “nių paveikslų, ir “Daina-; Darbininkė
kita, tai senatvė; nors jie ir 
labai gerai atrodo, bet sa
ke, kad kojos atsisako 
nauti.

Jei kas interesuojasi 
gyvenimu, tai 

i ar visą.
ar 

Box

nių (turėjo apie 4,000 viš
tų), taipgi pieno ir sūrių

Iš pasikalbėjimo paaiškė- New Haven, Conn.
protokolas ir priimtas, kaip jp, kad farma yra ant par- 
parašytas. • .

Iš komiteto raportų pasi- akrų. Daug darbo įdėta per
1—t i •• • • i — • mninn r/ r\ va'i r* iMfliiiKn-viiii

davimo, rodos, daugiau 100

rodė, kad jis gerai veikė ir 
delegatai buvo pilnai pasi
tenkinę. Iš kuopų raportų 
paaiškėjo, kad kai kurios 
kuopos biskį yra sumažėju
sias nariais, bet kitos gerai 
stovi nariais ir finansiniai.

Po raportų buvo disku- 
sųota, kaip gauti narių ir 
kaip padaryti geresnį veiki
mą. Diskusijose paaiškėjo, 
kad naujų narių gavimo 
darbas jau pradėtas ir duos 
rezultatu.

.Svarstyta apie

darbas paliktas 
^komitetui.

Išrinktas apskrities ko
mitetas. Prie senų narių, 
kurie gerai veikė ir toliau 
sutiko veikti, dar darinkta 
trys nauji: Remeikienė, 
Jurgis Lekavičius ir K. Lu-;

25 metus, žemės išdirbimui 
turi visas reikalingas maši
nas, yra ir lentpjūvė.

Staniuliai išaugino nema-

levų Pagerbimui Pietūs
Rengia Progresyvios Lietuvių Organizacijos

Pokylis įvyks Sekmadienį

Birželio ( June) 21 Dieną
Pietūs bus duodami 1 vai. dieną. Bilietas tik $2.00.

Birželio mėnesį įvyksta 
I LDS kuopų pusmetiniai su- 
isirinkimai. Dienotvarkėje 
, pakalbėkite ir apie naujų

- . . ! Kuo Redakcijos. Kas dėl narių gavimo reikalą. Cent-
istorinės vietos. Kaip 1 Stasio Benkaus gyvenimo pas ir apskritis skiria gerus 
smagu, kad Lietuvoje I ir mirties, tai. jūs parašėte, | atlyginimus. 15 naujų na- 

pasitenki- ■ 0 Proletaro Sūnus išreiškė J pįų apskrities ribose gauti 
—tai nedidelis skaičius.

Prašome padiskusuoti ir| 

niką. Reikia važiuoti bu-1 
sais ir automobiliais. New- j 
arkas, Elizabethas ir Kear- j

, rinių paveikslų, ir
va”. Pastaroje knygoje yra j

I Dzūkijos gražiausi vaizdai,
tar-

mos
! pirkti dalį 

reikalą kreiptis ypatiškai 
nurengti pikniką, bet šis ku: A. Staniulis, 

;as apskrities 1 Hampton, N. J.
Apsirūpinę sūriais, pienu 

ir kiaušiniais, — atsisveiki
nome ir išvykome. Staniu-1 
liai įteikė Laisvės perkraus- 
tymui $10. Labai ačiū!

Tai tiek šiuokart.
J. D.

i jaunimas auga ]
linksminasi, šoka, dai- ’ savo mintis, tai ir pakaks.'

far
gali nęs • ■ . v_.
Gali nuoJair V1S1 gi'azial atrodo.1 Mes ffi nežinome, ar jis pri-'
laiš-1

33,;
Lowellietis į klausė LLD 85 kuopai, ar apie apskrities metinį pik- j

j Hartfordo Laisvės Choras
duos nepaprastai gražią dainų programą

L. S. KLUBO SALĖJE, 348 N. FRONT ST.

i

Brockloii-Montello, Mass

DienuDviejų

PIKNIKAS
Rengia Mass. Lietuvių Organizacijos

LIEPOS 4 ii 5 JULY
Šeštadienį, liepos 4-tą, pradžia 11 A. M. 

muzika nuo 4 iki 8 P. M.

Sekmadienį, liepos 5-tą, pradžia 1 P. M. 
muzika nuo 3 P. M.

Liet. Š aut. Namo Parke
Winter St. ir Keswick Road, Montello

Sporto ir Dainų Programa:

Grupės Iš Brooklyn, N. Y.
Aido Choro Moterų Kvartetas

Sopranai: Neiie Ventienė ir Naste Buknienė 
Altai: Ona Čepulienė ir Koste Rušinskienė

Mišrių balsų sekstetas, prie kvarteto prisidedant
Tadui Kaškiaučiui ir Jonui Grybui 

Dirigentė Mildred Stensler

Art Mason’s Orkestrą
Namų gaminimo geriausi valgiai 

Salti ir šilti įvairūs gėrimai

Scranton, Pa.
MŪSŲ ŠIUKŠLĖS

Dažnai tenka girdėti išsi
reiškimus, kad mūsų šlo
vingas miestas atsilikęs, 
kad nespėja žengti su pro
gresu pirmyn. Tai netei
sybė. Štai mūsų kultūros 
ir pirmynžangos saugoto
jai praneša, kad per pirmą 
šių metų bertainį net 381 įsigijo*'ūkį netoli Hampton 
j a u n u o liški “kultūriški” į m t ue išvyksta iš Eli-

ne, ar buvo užpirkęs mi
šias minėjimui žmonos mir
ties, ar ne. Pagaliau, mes 
manome, gal) reikėtų ma
žiau kreipti dėmesio į tai, I vieną busą į Great Necką. 
kaip giminės Į laidoja savo , Vieta graži. Ir visi atvyku- 
artimuosius. į

Bus pagaminti labai perteklingi pietūs ir Laisvės choras 
duos gražią dainų programą. Kviečiame iš visosįL 

apylinkės atsilankyti į šį gražų pasilinksminimą.

ny bendrai gali sudaryti | ĮunmmnnrinrnnitomstiMngn.'ngnniinunniimiiurJinnnnn užfi’Y'iožn muni

'viena busą į Great Necką.---------------------- ----
munruiini

Elizabeth, N. J. I
Išleistuviį sueiga

Kazys Churlis ir jo šeima

šieji būsite pilnai pasiten
kinę. METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

Labai gražiai newarkie
čiai pasižymėjo su parama 

! “Laisvės” perkraustymui į 
I kitą vietą. Jau sukelta virš 
| trijų šimtų dolerių, o ma- 
' nau, kad tai nebus pasku- i 
tinę auka—gali būti ir dau-! 
giau. Reiškia, nors dau
guma esame pensininkai,' 

! bet parama gera, kad turėti 1 
, , , , ! d u k artsavaitraštį rytuose.!

n-es jie is to gauna didelį j churlis buvo veiklus L. ■ Dėkui tiems, kurie įverti-! 
pasitenkinimą, tai štai, pa- D p Klub LDS ir LLD ; na spaudoS svarba. Be laik-; 

galvojo dar visai naują
sportą. ’ Susėdę keletas; senn0B ueL pasius-1ivnnima auKtl suma sukciu 
sportininkų j automobili me, kad jie bus veiklūs ir • Elizabethe, Newarke, Ba pasiėmę oro_ šaudyklę (BB naujoje Jvietoje '

gun), vazineclami po apy-iji6mJgJd laimiųi ,
j linkę šratais šaudė i krau- J pagel.bc£mi vciklą,
tuvių ir šiaip namų la«-■ ruoš>mešį parengimą, kadi 
gus Na, , ir taip bespor-j įs daPkart linksmai; 
taudami- jau speje. padary-; leigti. vigug h.
ti žmonėms nuostoliu uz i • f h v. _ . . ,.nnn • ! visas kviečiame dalyvauti. ;j $1,000. Na, argi tai ne pa- J j

įžanga pirmyn? Tik bėda, Priedelius |
kad mūsų doros ir kultūros: 
dabotojai dar nesuspėjo su
rasti ir išaiškinti, kas tie| 
toki galvočiai 
kai.” 
tūros dabotojams tokie da-;
lykai mažai ir apeina? Ir|n^ nrrė Beneviciųs, 
kas jau čia tokio?.. Žmonės mylimas vyras 
ir vėl susidės naujus lan- mylimas tėvas. Jau prabė- 
gUS# į go ketveri metai, bet mes

__ ;_  Į vis dar pergyvename tą 
Neperseniai mūsų vals-1 liūdesį, kuris užgulė mus jo 

tijoj buvo nominaciniai | mirties valandoje ir meka- 
balsavimai. Ir kaip ir pa-; dos 1° nepamiršime, 
prastai, balsavimai buvo! Velionis mylėjo apšvietą, 

i tikrai, “demokratiški,” nes skaitg Laisvę, knygas, pri
musų iš senovės šlovingą i gulėjo pažangioms organi- 
miestą valdo rožančiniai de- nacijoms.

j a u n u o lisKi -Kuituriski“ Į N j. įr jie išvyksta iš Eli- 
žygiai padaryti daugiau, | zabeth. Jų išleistuvių pa- 
negu piaėjusiais metais per : rengimas įvyks šeštadienį, 
tokį pat laiką. I birželio 6 dieną, 7 vai. va-

Arbave: Ikare, Rusų svetainėje, 408
Jaunuoliai myli sportą, I Court st. 

nes jie iš to gauna didelį: < 
pasitenkinimą, tai štai, pa- ■ D p Klube, LDS i______„aopauuvoo,^. ,

skutinemis dienomis jie su- kuopose bei platinime laik- į raščio rytuose, tai būtu kaip | 
n’ohrnin nov visai A. _ .. , i , u IraščitL Gaila mums netekus I be duonos kąsnio namuose., 

jo ir jo šeimos, bet pasitiki-1 Minima aukų suma sukeltai 
------  - , . - ----,----- i 
Linkime I yonnėj ir apylinkėj.

1 Pilietis

-J
Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas *

Birželio 14 June
Prasidės anksti, 10 valandą ryto.

Niekur Nėra Gražesnės Vietos Piknikams Kaip

MAPLE PARKE
’’ Methuen, Mass. (Lawrence priemiestis)

“sportiniu- į
O gal gi mūsų kul- Į

Brockton, Mass.
Prisiminimas

1955 metų birželio 14 die:
, mano

ir dukterų

Detroit, Mich.
PRIMINIMAS

Išvažiavimas birželio 21
Parengimams svetainėse ižsibaigus,

j Tai važiuosime j laukus.
: Tai bus paminėjimas dienos tėvų 

ir bus jvairių patrovų.
■ Ten daugiausia bus Jonų, 
Taipgi bus ir Juozapų.

! Petrai ir nepasiliks, 
O Antanai drauge vyks. 
Kurie čion neįrašyti, \
Esate visi užprašyti.
Moterų tenai bus, 
Todėl niekas nepražus. 
Jeigu karšta bus maudynėse, 
Tai važiuosimi j laukus 
Pas Aunu, Joną Bankus. 
Galės troškuli nuraminti 
Ir alkanus pasotinti.
Kas norės galės dainuoti, 
Po Icvietkytnus vandravoti.
Tai važiuoma j laukus, 
Pas gerbiamus Daukus.4

Rengimo komisija

Pagarsėjęs Montello Trio *
Rožė Stripinis, William Juodeikis ir Albert Potsus 

su akordionu

mokratai, taipgi, ir mūsų 
apskritį. Betgi po balsavi
mų ponas miesto galva ap
sižiūrėjo, kad ne visi jo pa-, 

į donys balsavo už Kardė j aus 
į kandidatus. Na, ir dabar |

% Jakarta. — Indonezijos 
1 parlamentas trečiu kartu 
atsisakė suteikti preziden-

Brocktono Vyrų Dailės Grupė
Iš 12 vyrų, talentingų balsais ir gerai išlavintų 

vadovaujant Albert Potsus

Esame liūdesyje:
M. Benevičienė, velio- tui Sukamo diktatorišką 
nio žmona, duktė Mary galią. Tada armijos koman- 
ir žentas Komich, dūk dierius generolas Nasution 
tė Anna Yablonsky ir uždraudė visokį politinį 
anūkai Pity ir Cinthy) veikimą.

Kviečiame iš visos apylinkės atsilankyti, išgirsti gražių 
dainų ir pasilinksminti. Bus skanių užkandžių 

ir šaltų gėrimų.

5 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., birželio (Juiie) 5, 1959



S'l1!! DIDYSIS NEW YORKAS(Tąsa
no Politechnikos ins t i t u t o 
elektrotechnikos fakultetą.

Kitais žodžiais, buvęs
likų kunigas nori tapti 
tros inžinierium ’

Garbingą ir žmonijai
dingą A. Ramašauskas 
rinko kelią’

Daugelyje JAV miestu 
vyksta darbininkų streikai, i 
Tai vis streikai dėl didesnių ! 
algų! ‘į______________ ______ ~ _________

Bet Amerikos laukia labai ir laiku sumoka susitartą užbaigtas.
, sumą. Bendrovės Bendrovės
I namas, ant 102 St. ir Llber-1 prašo daugiau
ty Avė., Ozone Parke, sku- šėrininkų talkon stoti, kad 
biai pertaisomas. Kontrak- pagelbėti visą darbą anks

čiau užbaigti. Būtų gerai, 
kad ateidami atsineštų ir 
savo brušius. Dar yra ir

kata- Namo direktoriai prašo 
daugiau taikos

šalpos (Welfare) skyriaus.
Rivera teisinosi, kad alga 

maža, iš jos negalėjo pra
gyventi su 9 vaikais. Tikru- 
moję jo alga ir buvo maža, 
nes per metus gavęs tik 
$1,510. Reiškia, jo alga ne
sutinka su Washingtono 
paskelbimais, kad 1958 me- 

.: proporcio- 
Gearge Meany, AFL-CIO | naliai kiekvienai šeimai iš-

Darbo unijos gina 
savo teises

Statler viešbutyje atsida
rė United Hatters, Cap & 

? dirbam Millinery Workers unijos 
konferencija. Dalyv a u j a

Tarp lietuvią
— Ar naujojoje Kultūri

nio Centro patalpoje turėsi
me tinkamą virtuvę? — rū
pestingai teiravosi Mary 
Wilson. Kuriai gi 
čiai organizacijų pramogo
se tai nerūpėtų? < . 
vaisiais laikais retai 
įvyksta be Marijonos virtu- 
VeKaip ir pridera, ji nelau- ka.d darbininkai gins, 
kė statybų užbaigos ir pro- i rei^us 11 . 
gos barti patalpų įrengė- i ™ administracijos pasi . 
jus. Ne. Ji ten nuvyko kol i Gesinimus. i
darbas nebaigtas. Apžiurę-j Meany kaltino, kad -jl"i 
jus, pasakė: pagal suma- jsenhowerio vyriausybe drą- 
žintą viskam vietą, virtu 
viukė bus nebloga.

T. Sąjungos muzikos 
ir šokią festivalis

i Didžiausias Tarybų Są- 
Lietuvių prisidėti prie sienų ištaisy-! jungos muzikų, šokėjų ir 

dainininkų festivalis įvyks 
Madison Square Gardene. 
Jame dalyvaus apie 200 ge
riausių artistų iš Maskvos, 
Leningrado, Ukrainos, Gru
zijos Armėnijos, Uzbeko. 
Taipgi dalyvaus didžiulis 
Piatnickio choras ir simfo
nijos orkestras. Dalyvaus ir 
Bolšoi Teatro baletas, ku
ris dabar važinėja po Ame
rika.

Festivalis prasidės liepos 
7 d. ir tęsis dvi savaites, iki 
liepos 18 d. Bilietus galima 

__ ___ 1 įsigyti Madison
Square Garden. Parsiduoda 
nuo

nau- j
pasi‘ Birželio 1 d.

Namo Bendrovės direkto- mo. Bet to nepakanka. Di- 
riai turėjo reguliari susi-i džiausiąs darbas, tai sienų 
rinkimą.

Knygius raportavo, kad
'Auditorijos pirkėjai gerai

maliavoj imas. Jeigu atsi
rastų daugiau talkininkų, 
tai ir šis darbas greit būtų

didelis plieno dar b i n i n k ų į pinigu 
streikas. Jis įvyks, jei sam-Į 
dytojai neišpildys pagrindinių ' 
darbininkų reikalavimų.

Gerai, kad AFL-CIO vado-i ... . .. . . .
vybė iš anksto pasisakė, kad^011^1 Jau beveik baigia sa- 
ji plieno pramonės darbinin- vo darbą. Bet talkininkų 
kų streiką rems visomis išga- darbas nėra nei įpusėtas, 
lėmis! , Namo taisymo komisijos: kitokių darbų.

—:— narys Petras VišniauskasĮ Mes visi juk norime, kad
Buvęs prezidentas Trumą- plačiau paaiškino, kaip vi-1 naujasis mūsų kultūrinis; įr‘dabar 

nas P^s’sako už tab kad N.|sas darbas progresuoja. Jis centras gražiai atrodytų ir

suma. Bendrovės Bendrovės direkto r i a i
i bendrovės

Chruščiovas būtų pakviestas nusiskundė, kad mažai tal-
atvykti į Jungtines Valstijas.

— Tegu jis atvyksta ir lai 
pamato, kaip* meš valdomės, 
—sako H. Trumanas.

Tenka pilnai sutikti su šia 
nuomone. 1 _
jei viršūnių konfe r e n c i j a 
įvyktų San Franciske,

koje tedalyvauja, o darbo 
yra nemažai. Tiesa, spaus
tuvei vieta jau baigiama 
paruošti, gera darbo dalis

Kaip būtų įdomu, h’ salėje atlikta, bet tas, likta.

k a d pertaisymai nebūtų 
labai iškaštingi. O tai bus 
padaryta su talkos pagalba. 
Juo daugiau talkininkų, 
tuo daugiau darbo bus at-

$2.00 iki $6.50.

O pasta- aPie delegatų. Konfe-
kas'rencijai atsidarant kalbėjo'.tais Amerikoje

kambarys, kur bus LDS 
jei raštinė, dar tebėra visai ne- 

Chruščiovui būtų leista pava- liestas, o ten darbo yra ga- 
žinėti po JAV miestus ir far- 
mas.

Apie tą patį laiką vice-pre- 
zidentas Niksonas sau galėtų 
laisvai važinėti po Tarybų Są
jungą; juk jis visvien ten vyks 
atidaryti amerikinę parodą.

na daug.
Pasikalbėjus, apie tai, 

kaip tą darbą smarkiau 
pirmyn varyti, Stasys Tita
ms apsiėmė LDS kambariui ■ 
lubas įdėti, kiti apsiėmė'

Neseniai Amerikoje lankėsi i 
Belgijos karalius Boudoinas. j 
Tenka pasakyti: nepadarė jis i 
čia jokio didesnio įspūdžio.

Negalima nei palyginti ka-! 
raliaus vizitą su Mikojano vi- J 
zitu !

Louisianos valstijos guber
natorius Earl K. Long susir
go proto liga. Susirgęs, pir
miausia jis tulžį išliejo ant 
valstijos seimelio narių. O 
kai jį suėmė ir nuvežė į Gal- 
vestono, Teksuose, proto ligo
ninę, Long ilgai nepasidavė 
gydomas.

Well, proto liga gali kiek
vienas susirgti — juoktis iš to 
negalima. Bet šio vyro mažai 
kas apgailestauja: jis buvo 
žmonėms labai įsipykęs.

H. TRUMAN AS SIŪLO 
KVIESTI CHRUŠČIOVĄ
New Yorkas. — Buvęs 

Jungtinių Valstijų prezi
dentas. Trumanas sako, kad 
kuo greičiau TSRS premje
ras Chruščiovas atvyks į 
Jungtines Valstijas, tai bus 
geriau. Jis sako, kad pa
saulis atsidūrė tokioje keb- 
lumoje, kad tik akis į akį 
susitikę Eisenhoweris ir 
Chruščiovas gali nesutiki
mus pašalinti.

JIS JAU SENIAI 
“RŪPINASI TIBETU
New Yorkas. — Prieša

kyje su Lowell Thomas įsi
steigė komitetas., kuris rū
pinasi “Tibeto reikalais”. 
Jis renka aukas pagalbai 
Tibeto pabėgėlių.

Prieš keleris metus L. 
Thomas lankėsi Tibete ir 
Nepalio karalystėje. Tada 
TSRS ir Kinijos spauda 
kaltino jį šnipavime.

“ABLE” BEŽDŽIONĖ 
' JAU MIRĖ

Washingtonas. — Septy
nių svarų bezdžionkaitė 
“Able”, kurią karinio orlai- 
vyno specialistai buvo iššo
vę į erdvę, jau mirė. Gyny
bos laboratorijoje, Fort 
Knox, Ky., daktarai norėjo 
išimti iš jos kūno širdies 
užrekordavimo prietaisus, 
kurie būvu7 įdėti pirm jos 
isšovimo į erdvę, bet gyvū
nas neišlaikė operacijos.

Winchester, Calif. — Su
sikūlė bombinis lėktuvas 
“B-47” ir žuvo $ lakūnai.

unijų prezidentas. Jis sakė,' mokėta po $5,500 algų. 
‘ . savo j --------------------------

ninistraciios naši- ! PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

i Metinis lietuvių piknikas įvyks 
Į sekmadienj, birželio (June) 14 d., 
: Maple Parke, Methuen, Mass. Pro- 

’ sina Amerikos stambius ka- gramoje dalyvaus Montello Trio ir 
I t x i j • „i. Vyrų Dailės Grupė. Jie turi nasi-! pitallStUS, ką parodo JOS at- samdė busą. Jau daugelis užsirašė

žiuoti, tai matykite Al. Potsų ar
ba W. Yuodeikj. Kaina busu $1.50. 
Busas išeis nuo Liet. Taut. Namo 
12:30 vai. dieną.

Geo. Shimaitis.
(45-46)

! pitalistus, ką parodo jos at-
! sinešimas linkui plieno dar- busu važiuotu Katrie dar norite va- 

Elzbieta Kasmočienė ža-1 bininku, veda propagandą i
da šią vasarą praleisti ty-' Prieš darbininkų reikalavi- 
rame ore, bet ne poilsiau-l-mus pakelti, algas. Meany 
jan t. Ji prižiūrės anūkus, o | 
kai jie miegos, ji, tikriausia, 
darželį ravės. Jos duktė ir 
žentas Ilgojoje saloje turi 
gelynėlį, iš kurio uždar
biauja. Turi ir būrelį mažy
čiu. kurie to uždarbio lau
kia.

Elzbieta Kasmočienė

sakė, kad Eisenhowerio vy
riausybės pasakojimai, būki 
darbininkai stumia mūsų ■ 
Šalį infliacijon, neturi jokio mo parke Winter ^St. ir Keswick 

Pa.ei indo. vvks sekmadienį, birželio (June) V
Kalbėdamas apie raketie- d., pradžia i vai. dieną.

rius unijose jis sakė: “Gal 
būti unijose yra nusikaltę-1 
lių, bet ar jų nėra tarpe 
fabrikantų?” Jis sakė, kad 
Kongreso pasimojimai tyri- r.^ng^ l.l.d. 6 kuopa, jvy 
nėti darbo unijas yra ne 
tam, kad padėti joms apsi- j — 
valyti, bet tam, kad jas ■ 
silpninti.

Meany sakė, kad reikia j 
suprasti, joe Eisenhowerio; iyvauts. 
administracija pas k e 1 b ė 1___
darbo unijoms, karą, tai; waterbury, conn. 
Unijos tUO patimi atsakys i ! L-LD- 28 kuopos susirinkimas 
. •] c . šaukiamas birželio (June) 12, 8 v.
JOS Veiksmus. : vakare, Venta Hali žemutinėje sve-

_____ ____________ j tainėje, 103 Green St.
jx • • | • I Kviečiame visus, kurie priklausot,
I n miAętA : atsilankyti ir naujų narių atsivesti.

I i U IIIIUS 1<J pdSHIdlI klb ; Bus smagiau apsvarstyti dabarti-
' nius ir ateities reikalus.las pats teisėjas nuteisė! k. Krasnitskas, rašt.

I trims mėnesiams kalėjimo i45’56)_____ ___
Olivia Jackson, 36 metųmo- Philadelphia, pa. 
teriškę, kuri dirbdama ėmė l.u.d.z 10 kuopos susirinkimas 
v , ' j v in-r- įvyks birželio (June) 12 d. 7 vai.šalpą nuo pradžios 19o6 vai<are, U5O N. 4th st. Turėsime 
metu iki 1958 metu rugsėjo aptarti svarbių reikalų.

- J > —Valdyba
(45-46)

darbininkai stumia BROCKTON
Piknikas Lietuvių Tautiško Na-

road. Rengia L.D.S. 67 kuopa, 
vyks sekmadienj, birželio (June) 1<

Bus muzika, šaltų ir šiltų gėri
mų, taipgi namie gamintų valgių. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 

j atsilankyti. Pakvėpuosite tyru pu
šyno oru ir pasilinksminsite.

I Kitą pikniką toje pačioje vietoje 
'ks biržei 

lio 21 d.
Gco. Shimaitis.

MASS.

Gyvatė nuvilko 
juos j teismą

612 Watkins St., Brookly
no Canarsie dalyje, namo 

i savininkas A. Caban ir įna- 
atsidūrė 

Ca-

Darbas nėra sunkus.
Pensininkai gali lengvai
dirbinėti. Šiuo metu turime j 
būrelį pensininkų, kurie be- N. Figueroa

dirbinėja, teisme. Kalta gyvatė.
pusi- han aiškino teisėjui, kad 

s a v o ] Eigeroa parsigabeno gyva- 
t į tę į namus, o kada eina į 

L.N.B. direktoriai miestą, tai tą “ilgąją” pa
deda kaimynams po duri
mis.

{ Figueroa teisinosi, kad 
“ilgąją” parsinešė ne ji, 
bet jos sūnus Victoras ir 
laikė kaip savo “pet”. Na
mo savininkas Caban ne tik 
pagavo 2-jų pėdų ilgio gy
vatę, užmušė, bet ir Mrs. 
Figueroa dar iškoliojo.

Teisėjas E 
gumentų”, jam jie atsibo
do, teismą atidėjo iki

veik kasdien
Kiek padirbėję, 
džiaugsime gražia

■ kultūrine įstaiga.

Nauji autobusai ir 
kas bus toliau

The Transit Authority, 
metai amžiaus rašytojai į miesto važiuotės tvarkyto- 

Ethel Lillian Voynich, gy- į jai, pranešė, kad pagamino 
venančiai Niujorke. į 190 naujų autobusų, kurių 

Ši senutė yra išgarsėjusi Į pagaminimas ir įrengimas 
pasaulyje savo veikalu “The'atsiėjo $4,947,000. Jie bus 
Gadfly” '(“Gylys”), kuris i vartojami Flatbush sekci- 
buvo išverstas į daugelį i joje, Brooklyne. 
kalbų. . Knygą Mrs. Voy- Viršininkai sako, kad gy- želio 17 dienos, 
nich paraše 1897. metais, ir ^ventojai' turės gražius nau
ji tuojau paplito pasaulyje. I jus busus ' -----:—*
Sakoma, tik Tarybų Sąjun-1 Gerai, kad pagamino

Pagerbė rašytoją
Mrs. Voynich |

Gegužės mėnesį sukako11 • v • v . • • '

Moterys klubietės gaudo 
žinias apie naujųjų Kultūri
niam centrui patalpų įren
gimo darbus. Nujausdamos 
artėjanti kraustymasi ir di
delius valymo darbus, V. 
Balkus, D. Galinauskienė ir 
A. Mikalaus jau pristatė po 
pundeli atliekamų baltinių. 
Kitos jau turi paruošusios 
pundelius ir pristatys 
kur paskelbs reikalą.

ten,

Dažnai nueinantieji į 
šiamas patalpas sako, 
kai kurie draugai neapmo
kamomis savanoriu talko
mis ten jau yra įdėję daug 
dienu darbo. O kitų tebe-

ruo- 
kad

RICHMOND HILL, N. Y.
L.L.D. 185 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienio vakare, birželio 
10, Laisvės ištaigoje, 110-12 Atlan
tic Avė. Visi nariai kviečiami da-

. Gausite naują knygą.
Sekr.

Scor klausėsi “ar-1 laukiama pirmojo nasirody-
.................... 1 -;mo. Bet dirbantieji nenu

stoja vilties —kantriai dir- mėnesio. Ji išėmus šalpos j 
ba ir laukia kitų. Jie sako:;$4,246, bet 'bausmės gavo! 
geriau vėliau, negu niekad. | taip pat tik 3 mėnesius.

ž. R.! Teisybė, seniai žmonės sa-

bir-

Pasižymėkime
goję ir liaudiškose respub-1 naujų busų, bet ponai vir- 13-Įžį!

Jau minėjome, kad birže- 
. | lio 13 d. turėsime progą pa

matyti labai, gerus, Tarybų 
Lietuvoje gamintus filmus. Wanaque.

I I \
Matysime “Lietuvių De- ■ Amerikinis

likose šios knygos yra iš
parduota apie 3,000,00° 
egz. (žinoma, visok i o m i s jau susidėvėjusių, 
kalbomis). 1 'T 1

Dėl to rašytoją tarybi
niai žmonės labai gerbia

| Pavyzdžiui, gegužės 11 d. tai, subvėse, busuose ir vir- 
Tarybinė delegacija _Jung-1 šutiniuose traukiniuose va
tinėse Tautose rašytojai net į žiuojant net kaulai braškė- 
ir gėlių puokštę prisiuntė. j0> tai mums sakė, kad už

šininkai nepasako, kiek jie 
išėmė iš vartojimo senų,!

New Yorko gyventojai 
i žinome tą faktą, kad kada 
važiuotės kaina buvo 5 cen-

DETROIT, MICH. <<

Jau tik mėnuo laiko* beliko ikn 
!ko: “Mažesnį Žuliką baU’ mūsų didžiosios iškilmės, spaudos 
i džia, o didelio ir teisėjai bi-1 pikniko, kuris jvyks liepos 5 d~ Ur- 
josi”. bont Grove, prie Middlebelt Road. 

Laikas pradėti rengtis, kad būtų 
‘ . Kviečiame vi

sus dalyvauti. Reng. Kom. (44-45)

O Didžiojo Teatro Baleto 
artistai visi susirašė r 
pavardes į autorės Voynich i Dabar mokame po

“5 centus kitaip ir būti ne-
sąvo gali”.

knygą ir, atnešę į jos Į centų, bet kaulai taip pat 
braška, kaip ir braškėjo. 
Stotyse, jeigu pats jau ne-

15

mus, įteikė.
—Priimkite, praš o m -e , 

mūsų pagarbą Tamstai, ra
šytoja, 95 metų gimimo su
kakties proga! — sakė 
grakščios šokėjos, atnešu- 
sios autorei jos knygą su 
garsiausių pasaulyje baleri
nų parašais.

Mrs. Voynich gimė Airi-

kada Maskvoje”, “Urugua- 
jaus Lietuvių Delegacija 
Lietuvoje” ir “Žydėk, jau
nyste”.

Tie trys filmai bus rodo
mi Liberty ' Auditorijoje. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Tą vakarą pasižymėkite 
savo kalendoriuje. Patys 
dalyvaukite ir savus gimi-

Visu tautų piknikas
Sekmadienį, birželio 28, 

įvyksta penktasis visų tau
tu piknikas Camp Midvale, 

N. J. Rengia 
sveturgimiams

ginti komitetas.
Ten nuvykti bus labai pa

ranku. Už vieną dolerį bu
sti bus galima nuvykti. Bu
šai išeis iš New Yorko. Į 
pikniko vieta teks užsimo
kėti taipgi $1.00. Vaikams 
veltui.

Bilietai jau dabar parda
vinėjami. Patartina juos išp -v • • • V4 Cv 1 Y V CX VI ill UV 11 KJ C-V V VI kJ H1*1 Y 111 V J W 11H» •*. v v

gali pi o duris j vidų įsi- neg Raįmynus pasikvies-į anksto įsigyti. O IrYYrv, iki-1 X r o m i 1 r\ t z-\ n 4-iTntJrxr </ X C cov

Kings County teisėjas J. geresnes Pasekrnes: 
R. Starkey nuteisė H. Rive- sus Ilalyvau,i- p“ 
rą. šešiems mėnesiams į ka- --------------------
Įėjimą. Rivera dirbdamas! PAIEŠKOJIMAS 
kepykloje tuo pat laiku ga-l ' . t r neono a-1 v -v' PaieŠkau savo dėdes (motinosVO <poUo Vertes Čekius is i brolio) Izidoriaus Gudžiūno, kilu- 

- ‘ šio iš Girkalnio valsčiaus, Raseinių 
į apskrities, 1938 metais gyvenusio 

j ■ Philadelphijos mieste. Tais metais 
| 1 aš su juo dar susirašinėjau. Iz.
I . Gudžinūas turėjo tris dukteris. No- 
I [ rėčiau ir vėl sumegzti rašius su 

1 Izidoriaus Gudžiūno šeima. Jei ma‘ 
I no giminaitis lietuviškai rašyti ne- 
moka, tai prašau rašyti angliškai.

Vilnius
Kretingos g., nor. 6-3 
Kazimieras S. Padleckis 
Lithuania, USSR

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) |

MĖSOS IR WURSTWAREN

skverbti, važiuotės tvarky- 
i tojai su keliu įremia į nu
garą, įstumia, duris užsklei- 
džia ir važiuok “sveikas”.

kite.
Kviečia visus ir 

LLD 1-moji kuopa.
Gi didelėse stotyse nuola
tos gali matyti tikrą “vai- 
ną”: vieni žmonės j

600 brooklyniečių,

visas

susi-
nori iš rinkę į Siloam Presbyterian

AMERIKIEČIAI KASA 
SENO MIESTO VIETĄ 
Philadelphia, Pa.

Help Wanted—Female

PARDAVIMAI
Valgymui rūmo setas. Walnuty, 

dydžio lova ir springsai,, vienam 
asmeniui lova, nauji springsai ir 
matrasas;; nedidelis Norge šaldy-

_ Penn- tuvas- gerai veikiantis; skalbimui 
.__________ . mašina su wringer, veikia gerai,sylvama universiteto moks- 89 Wyckoff Ave. (viduriniame auk- 

lininlro; Trano Ladnm’n TJ<j_ j štyje), Brooklyn, N. Y. Galima ma-lininkai Irane kasinėja Ha- Brooklyn, n. y. Galima ■
• • y. j • v . -i — • • v , • viliu zjaaivuvo įima i ad - ---------- c c - - - v j fvti Hinnnm no vnhflu v- P M
joje. . Ji buvo ištekėjusi uz. traukinių išeiti ir grūdasi, Church, pasmerkė negro sanių miesto vietą.

1 lxrx v 1 Aim zxt o 11 n i n 1 — w i f • T • v • i • • __ • _ _ J   1_______ -lenko Voiničiaus, kuris mi
rė 1930 metais. Abu yrą 
gyvenę Rusijoje per dvejus 
metus. Taigi rašytojai ru
sų tautos nuoširdumas nėra 
svetimas.

“The Gadfly”—romanas, 
vaizduojąs anglo Arthuro 
Burtono kovą ir mirtį už 
žmonių laisvę.

lauko pusėn, o kiti iš lauko 
grūdasi į vagono vidų.

Dabar miesto “tėvai” vis 
dažniau ' ir dažniau kalba 
apie važiuotės kainą. Tiesa, 
jie vis kalba, kad dar ii pa-

COOK
Wanted at once. Must be ex

perienced. New Convent. Sleep, 
in. Nice working conditions. Stca-.^ 
dy year round position. Apply* r 
SAINT ATHANASIUS CONVENT 

2201—G2nd St., Brooklyn, N. Y.
Tel. BE. 6-4791.

TT •. tyti dienom ne vėliau 7’ P. M.
Hasa- (45-47)

_____ C______  
Parsiduoda 5-kių kambarių na

mas. Viskas moderniškai įtaisyta, 
galima gyventi žiemą ir vasarą. 
Yra; didelis sklypas prie didelio | 
ežero—Long Pon, 7 mailių ilgio, 
žemės yra pusė akro. Kreipkitės 
A. B. Rudis, Highland Road, Lake
ville Mass.

(45-48)

Mack Parkerio linčiuotojus niu miestas buvo įsteigtas 
ir reikalavo, kad federalinė 4,000 metų prieš dabatrinę 

gadynę. ' Apie 800 metų 
pirm šios gadynės, laike ka
ro, jis sudegė. Mokslinin
kai kasinėdami miesto vie
tovę suranda senų liekanų..

vyriausybė įsikištų į Mis
sissippi terorą.

Londonas. — Mirė
siliks 15 centų. Bet kaip ii- tojas Sax Rohmer.
gai?. Atrodo, kad bus pakel
tos važuotės darbininkų

I algos, o tada “tėvai” pakels 
JAU PRADĖJO DARBĄ I važuotfs kainas. Taip jau 

Ant Washington® tilto, i buvo ne kart^ 
jungiančio Niu j o r k ą su j 
New Jersey, jau pradėtas 
statyti antras aukštas. Šis 
tiltas, kaip ir Queensboro, 
bus dviejų aukštų; sakoma, 
tai padės važiuotei.

TAUPO!
Miesto majoras įsakė ma

žesniems miesto valdinin
kams, kad jie su liepos mėn. 
1 d. liautųsi važinėję limo- 
zinomis, kad važiuotų “pa-

Viena diena į New Yar-! prastais automobiliais.” 
ko prieplauką atplaukė šešil 
laivai iš Europos, Centri-! Apie 4,000 norvegų ame- 
nės ir Pietinės Amerikos, rikiečių geg. 17 d. demonst-I 
Jie atvežė 4,350 keliaunin- ravo Brooklyno gatvėmis, 

minėdami'145 metų sukaktį 
nuo Norvegijos nepriklau-

kų.

• p. Laisvė (Liberty) Penkt., birželio (Ju'ne) 5, 1959 somybės paskelbimo.

(43-49)

rasy-

DOVANŲ PAKETAI Į U. S. S. R.
Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas šalis.

Package Express & Travel Agency, Inc.
(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln Pl. IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. MI. 2-2452. MI. 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mašinos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, pmokami is anks o.

Kiekvienas paltas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime Įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popie .
78—2nd Avė.
New York 8, N. Y.

« ORegon 4-1540
882 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa.
WAInut 8-1747

651 Albany Ave.
Hartford, Conn.
CHapel 7-5164

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mlch.
TO'vnsend 8-0298

1241 N. Ashland Avė.
Chicago 22, Iii.
HUmboldt 6-2818

107 S. Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 
DUnklrk 5-6550

WOMEN. Light Factory Work. 
Steady Job. ' 5 day week. Some 
overtime. Disability Insurance. 
Paid Holidays. Must speak English. 
Ask for “BEN." Tel. ST. 4-7880.

(42-48)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*ao**36*
U Newark 5, N. J. I 

MArket 2-5172

: 426 Lafayette St. ;I (
»♦♦♦♦♦t»»»♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦f
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