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Sukilimai.
Neužmirštamos

bezdžionaitės.
Džiaugiamės.
Iš Lietuvos—į Lietuvą.
Dėl anų mano pastabų.

Rašo R. M i žara

Lewis ir Meany pasisakė, kafI Tarybu Sąjunga ragina į Ragina prie kovos
' gins darbo unijų reikalus kaukti konferenciją
” Maskva. — Tarybų

— AFL- mus.Washingtonas.
CIO u n i j ų prezidentas 
George Meany per tris ir 
pusę valandos kalbėjo Kon
greso komitete. Meany kri
tikavo prezidentą Eisenho- 
werį, kad jis su savo val
džia eina prieš darbo žmo- 

j nes, kad visaip drąsina di- 
Daug sukilėlių džiuosius kapitalistus ne- 

. pasiduoti darbo žmonių rei- j

Šiuos žodžius rašant, Ekva
doro respublikoje, Pietų Ame
rikoje, žmonės kyla prieš dik
tatoriaus Camilo Ponce Enri-j 

Ziuezo valdžią, 
buvo užmušta.

Valdžia kaltina komunistus kalavimamS. Unijų prezi- 
—girdi, jie sukilimą pradėję. Jentas pakartojo tą, kąpir-

Centrinės Amerikos respub- miau sakė New Yorke, kad 
likoje Nikaraguoįe vyksta mū- prezidentas 
šiai tarp liaudies draugų ir jos 
priešų. Nikaraguą valdo krau
gerys Somoza. Jis dėl “nera
mybių“ kaltina Costa Rika res
publikos žmones ir Kubą.

Lotynų Amerikos diktatoriai 
nors kartą turėtų suprasti, kad 
po to, kai revoliucija buvo lai
mėta Kuboje, jų likimas taipgi 
nėra saugus ir jis nėra ilgas. 
Kubos liaudies didvyriškumas 
uždegė noru ir kitų Amerikos 
respublikų žmones kovoti ir 
laimėti!

Ekvadoriuje apie C>0 procentų 
gyventojų sudaro indėnai arba 
mestizai (maišytakraujai).

Kiek pirmiau kalbėjo 
John L. Lewis, mainierių 
unijos prezid e n t a s, pa
smerkdamas 
pataisymus,

prieš vėžio ligą
Chicago, Ill. — AFL-CIO 

susisiekimo unijų konfe
rencijoje kalbėjo Dr. E. P. 

..... - —— —...........— , Pendergrass, American 
renciją. Kviesti dalyvauti! Cancer Society preziden- 

. Bul-jtas. Jis išdėstė kaip greitai 
ie vėžio

____  — Tarybų Są
junga paskelbė raginimą 
Balkanų pussalio valsty
bėms tuojau šaukti kon-;

Ministry derybos, Berlynas 
ir kas stato “ultimatumus”?

McClellano Vengriją, Rumuniją, ---- x^xj
kaipo žalin- gariją, Albaniją, Graikiją, | plečiasi mūsų šalyj 

giausius darbo unijoms. Le-; Turkiją ir Jugoslaviją.
wis sakė, kad tie pataisy- j Konferencija turėtų pasi- ■ 
mai sugalvoti stambių ka-1 sakyti prieš steigimą atomi-1 
pitalistų naudai ir ardymui :njų bazių Viduržemio jūros 
darbo unijų. i srityje.

Abu unijų vadai sakė, I Balkanai per daugelį me- 
kad Amerikos darbininkai tų buvo “parako bačka”, 

. tokius nes stambios imperialisti- 
įstaty- nes valstybės kišosi į vietos ■, i • i • v i•• • J 1 i lūs, kaip kova pries vežiojas sako, kad IbKS pozici-;

Į ir džiovos ligas, taipgi Rau-1 ja yra aiški: ištraukti sve-Į
; iš Berlyno, 

žmonių ’Paruošti taikos sąlygas su
”; Rytų ir Vakarų Vokietijo- 

mis, o vokiečių vienybę pa
likti patiems vokiečiams.

Daug prikalbėta apie priimtų Eisenhowerio sąly- 
i“TSRS ultimatumą”, tai gas, tai ne
; yra, reikalavimą pasitrauk-; nei viršūnių konferencija.

nenusilenks prieš
t j k antidemokratinius

(mus, jeigu jie bus priimti, žmonių
■ bet kovos už Teisių Biliuje

Dr. Pendergrass kritika
vo federalinę vyriausybę, 

(kad ji “susilpnina kovą 
prieš vėžio ligą”. Dr. sakė, 
kad vyriausybė neskiria 
pakankamai pinigų ir palie- 

, ka tokius svarbius reika-

tai ji 
turi sutikti palikti vakari-

jb Bezdžionaitčs Able ir Baker 
pasiliks istorijoje didvyrėmis. 
Jos gi pirmos “iš savo tautos“ 
pasiekė 300 myliu toli į erdvę
ir iš ten laimingai sugrįžo že-1 
mėn.

Gaila, kad Able numirė. Bet 
jos vardas ir išvaizda nemirs:; 
pamatysime, kiek bus pridirbta 
statulėliu bei atvirukų su jos 
paveikslu.

rūpinasi 
turtingaisiais.

Meany įrodinėjo, 
Kennedy-Erwin bilių darbo 
unijų reikalais, kuris nors' ris labai piktai atsiliepė į 
ir turėjo nedateklių, AFL- į unijų vadų kritiką ir ją iš- j 
CIO unijos rėmė. Vienok tą i vadino “neamerikine”. Ei-! 
bilių Senate pagadino, nes , senhoweris pasakojo, kad : 
prie jo pridėjo antiuniji-! jis “labai rūpinasi darbo i 
nius McClellano pataisy-1 masėmis”.

Plieno darbo unijos 
nenori streiko

gy venimą. TASS i
, ,ibet kovos Teisių Biliuje sako, kad ir dabartinės!” TZ; T. ” ‘.°.. , .Itimas armijai
k a d; apibūdintas liaudies teises. Jungtinių Valstijų karinės ■ donoje Kiyzįąus leikalus,.

Prezidentas Eisenhowe-

Islandijos skundas, 
bet kas jos paiso!

bazės Viduržemio jūrų sri-!ves^ v*en tik iš 
tyje sudaro taikai pavojų. 1 liuosanoriškų aukų.

Washingtonas. — Jau ke- ti iš Berlyno. Bet štai pre- 
turios savaitės prabėgo, kai zidentas Eisenhoweris pa- 
Genevoje tariasi Anglijos, reiškė: Jeigu Tarybų Są- 
Francūzijos, Tarybų Sąjun-! junga nori,*kad įvyktų Vir
gos ir Jungtinių Valstijų gūnių konferencija, 
užsienio ministrai.

Vakarai kaltina Tarybų niame_ Berlyne Anglijos, 
Sąjungą, kad ji “nesukai- j Prancūzijos ii~ Jungtinių 
bama,” nedaro nusileidimu, 1 Valstijų kai o jėgas, gai an- 
o tik veda “propagandą”, ,tuotl ”ek’"P .^U U'
rašo korespondentas James 
Restonas 1 - -

Tarybų ministras Gromy- kitaip
ko ir premjeras Chruščio-i ^.on^ei

' kad tai “ultinjatiškas” pre
zidento reikalavimas.

Diplomatai ir korespon
dentai numato, kad TSRS 
vadai nesutiks su tokiomis 
sąlygomis, nes, jeigu jie

įvykinta abiejų Vokietijų 
viršūnių 

ne va-

Ginklų gamyba ir 
pelnų "tyrimai"

Jis spaudos konferencijoje Rumuną sostinei jau Perkūnijos-žaibai
O o L Ža V n d B 1z f«L n , w 7 n pf a 1 A - — __. _

būtų reikalinga

sakė, kad “kritikai vartojo 
komunistu terminus”.

Dabar jau sudarytas ko
mitetas “ištyrimui” užme-New Yorkas. — Plieno 

darbininkų unijos vadai 
laikė susirinkimą ir prezi
dentas D. McDon.aldas pra-1 

įnešė plieno kompanijoms, 
kad unija nori išvengti 
streiko, jeigu kompanijos 
sutinka tartis.'

Unijos vadai tariasi su 
dvylika didelių plieno kom-

i panijų, kurių fabrikuose 
dirba 500,000 darbininkų. 
Jeigu šios kompanijos susi- 

. _ T tars atnaujinti kontraktą Mes laba, dz.aug.ames Los tenking unijos reikaj 
giu: jie surengė Laisvės nau-> lavimus> tal tada SU mazes- 
<lai banketu, jie padarė ten nemis bus nesunku SUSltar- 
pelno, jie parinko atiku Lais-Uh 
vei perkelti, na, ir prisiuntė, United Steelworkers uni- 
mums $198.91. ' .l°s kontraktas baigiasi su

Dėkojame, labai dėkojame, birželio 30 diena. Jeigu 
draugai losangeliečiai i pirm to nebus susitarta,

—prasidės didelis streikas.
Kaip kas metai, taip ir šie-j 

met Baltimorės pažangieji lie-Į 
tuviai ruošia 
pikniką, kuris 
sekmadienį.

Piknike bus 
iš kitu miestu, 
ciai, pavyzdžiui, < 
busą; bus ir mašinų.

Net ir draugai Bekampiai, 
pas, kuriuos pačius gegužės 30- 
31 dd. įvyko gražus pobūvis, 
vyks ,į Baltimorę.

SINGAPORO ŽMONĖS 
DŽIAUGIASI PERGALE
Singaporas. — Liaudies 

daug žmonių ir į Veiklos partija laimėj^rin- 
Philadelphie-i kimus. Virš 100,000 žmonių 
organizuoja ! susirinko ir laikė mitingą. II * t n i i Llixm lAnl/Ninti vn/n1i4-i

Laisvės naudai 
įvyks sekamą!

O Naujosios Anglijos veikė
jai visas jėgas telkia didžiajam 
Laisvės naudai piknikui, kuris 
įvyks liepos 1 d. Brocktone.

! Tuojau buvo paleisti politi
niai kaliniai, kuriuos anglai 
buvo areštavę.

Singaporo sala randasi į 
pietus nuo Malajaus pussa- 
lio. Ant jos anglai yra įren
gę galingą tvirtumą. Saloje 
gyvena apie 1,000,000 žmo
nių.

Tenka priminti ir tai; mūsų 
$5,000 vajus, skiriamas1 Lais
vės spaustuvei perkelti į naujų 
vietų eina labai sėkmingai.

Ačiū, ačiū, draugės ir drau
gai !

Lietuvos 
kitas lie-

šiemet, sakoma, iš 
atvyks gal ir vienas 
tuvių rašytojų.

. Na, o į Lietuvą, 
rengiasi vykti grupė ekskur
santų.

Girdėjau dar ir tai, kad šie- 
Wet Paulina J asilionienė žada 
vežti į Lietuvą savo mirusio 
vyro, poeto Stasio Jasillonio,

(Tąsa 6-tam pusi.)

girdėjau,

ČEKOSLOVAKŲ NOTA 
PRIEŠ SKRAIDYMUS
Praga. —n Čekoslovakijos 

vyriausybė įteikė protestą 
Jungtinėms Valstijoms, ku
rių kariniai lėktuvai nuola
tos skraido virš čekų teri
torijos. Notoje sakoma, kad 
Amerikos lėktuvai atskren
da iš Vakarų Vokietijos. 
Todėl Čekoslovakija pa
siuntė protestą ir vakarų 
vokiečiams.

Paryžius. — Francūzijos 
užsienio skolos siekia $3,- 
000,000,000.

Washingtonas. ; — 1959 
, metais apsiginklavimo ir 
; gynybos jėgų užlaikymui 
; paskirta apie $40,000,000,- 

.Revkjavikas. — Islandija j 000. Tą sumą dalinantis
ir vėl skundžiasi; kad Ang-jtarpe katinio^ orlaivyno, lai- 
lija ją badu marina žvejo- i vyno ir armijos buvo labai 
dama jos pakraščiais. Is- daug ginčų, 
landija reikalauja, kad ki- Generolai ir 

--n-. 1 senatųriai ir
nai, kariniai specialistai ir 
fabrikantai pas i d a 1 i n o. 
Kiekviena apsiginklavimo 
šaka įrodinėjo, kad ji yra 
“svarbiausia”, kad. ji “peni 
Amerikos darbin inkų s”, 
nes jeigu jai sumažins pini
gų, tai bus paleista milijo
nai darbininkų iš darbo.

Bartasi piktai. Daug bu
vo pasakyta tiesos apie ga
minimą senų jau atgyvenu
sių ginklų, kad patenkinti 
jų gamintojus.

Tie ginčai labai nepatiko 
prezidentui Eisenhoweriui.

tos šalys nežvejotų arčiau 
12-kos mylių nuo jos kran
tų. Bet anglai žvejoja, savo 
karo laivų apsaugoje.

Islandija nurodo, kad 
Anglija taip daro dėl to, 
kad būdama maža ir taiki 
šalelė Islandija negali apsi
ginti. Neseniai Anglija pa
sirašė sutartį su Danija, kad 
ji nežvejos arčiau 12-kos 
mylių nuo danų Faroe salų. 
Mat, Danija yra,galingesnė 
už Islandiją.

Islandija primena ir tą, 
kad pati Anglija paskelbė 
12—kos mylių vandenų te
ritoriją Singaporo, Gibral
taro, Hong Kongo ir Adeno 
srityse, kur ji turi tvirtu
mas.

ADENAUERIS BOSAS 
VAKARŲ VOKIETIJOJE
Bonna. — Vakarų Vo

kietijos kancleris Konradas 
Adenauerįs neseniai pa
skelbė, kad jis iš šios vietos 
pasitrauks, o kandidatuos į 
Vakarų Vokietijos prezi
dento vietą. Bet dabar at
mainė

timų. “Tyrinėtoju” komite- i Rumunijos sostinei
» ■ • v v v i nnlrnytlrn Ml

to priešakyje pastatė gene
rolą C. S. Irvine, buvusį ka
rinio or

sukako 500 metą
Bukareštas. — šiemet

"v ‘ 1 Buka- ____  __ _________ _
reštui sukanka 500 ■ metų ‘je4^,~ stato klausimą Jung^v 
nuo miesto įsteigimo. Da- tinių Valstijų vyriausybeš

1 OAAAA Iv____________________________

i Lotyną Amerikoje
Washingtonas. — “Kas 

darosi Lotynu Ameriko-

admirolai, rinio orlaivyno ’ viršininką, bar turi 1’300’00 ^n-, žmonės ir diplomatai, 
kongresma- i kuris iš tos vietos tik perei-; : r‘iau' Rentime n

tąjį mėnesį pasitraukė. Bukareštas buvo siauru
Generolas Irvine,* būda- ir kreivų gatvių miestas, 

j viršininku, darbininkais j__
davė šimtus užsakymų lėk- mažų namu miestas. Laike 
tuvų ir raketų gaminto- j karo jų daug sugriauta.

mas orlaivyno viršininku, darbininkais apgyv e n t ų

daug sugriauta.

Pietinė 
Amerika buvo rami. Jeigu 
ten įvykdavo “revoliuci
jos”, tai su Washingtono 
žinia.

Bet .dabar metų pradžio- 
i pu versta 

Batistos diktatūra. Nauja 
valdžia imasi pravesti re
formų, kurios Washingto- 
nui nepatinka.

Neramumai Panamos, 
Nikaragvos ir eilėje kitų 
valstybėlių. Washingtonas 
negali pamiršti ir to “pasi- 

i tikimo”, kuris buvo suteik- 
jtas vice-prezidentui Nikso- 
' n ui.

jams, o daugiausia tai Avco j Liaudies respublika platina ie Kuboje buvo 
kompanijai. Gi dabar Avco!gatves ir stato darbinin- 
Co. suteikė jam prezidento j kams patogesnius namus., 
vietą. Visa eilė kongresma-j jubiliejaus proga nutar- 
nų, jų tarpe Ed. Hubeyt iš ta iki 1965 metų pastatyti 
Louisiana valstijos, sako, jar nauju gyvenimo namų 
kad jau iš anksto galima su 1Oo,OOO apartmentų, 
žinoti ko bus vertas, tas jaUg teatru, ligoninių, mo- 
“tyrinėjimas”, kada tyri- kyk]u? irengti parku iri 
nes tie. patys, kurie kompa- niiesį0 apylinkėje dirbtinių' vi i-I z-v rJnxTrY i t rz c n Ir wm 11 c vI ežeru.! i

Londonas. — NATO ka
riniai vadai vėl posėdžiau
ja.

dar naujų gyvenimo namų

“tyrinėjimas”, kada

n i joms davė užsakymus

Vilniaus radijo pranešimai

. mintį , ir pasiliks vilniun. Jie aplankė Pir. 
kanclerio vietoje, nes ją ne- či į h. PaneriuS( kur hitle- 
nori užleisti kitiems. Reis- , - -
kia, Adenaueris yra tikras 
bosas Vakarų Vokietijoje, 
ką nori, tai ir daro.

Washingtonas. — Iššau
tas satelitas “Discoverer 
III”, iš Vanderbergo bazės, 
nepasiekė reikalingos aukš
tumos. Manoma, kad jame

F. Bonoskis su žmona 
juos

Birželio 4. — Vilniuje 
statoma daug mokslo rū- atvyko Kaunan, kur 
mų.. Lukiškių rajone, stato- pasitiko didele kauniečių 
mi universiteto rūmai. minia. Amerikiečių vardu

Panevėžio apyl i n k ė j e i tU c 
steigiama vaikų stovykla, 
kuri talpins apie 1,000 vai
kų.

Amerikietis Filipas Bo
noskis su žmona atvyko

minia. Amerikiečių vardu 
' Bonoskis sveikino kaunie
čius.

Geneva. — Užsienio mi
nistrai vėl pradėjo slaptą 
pasitarimą. Atrodo, kad ne
galės. susitarti Berlyno rei
kalais.

NepalioKatmandu.
karaliaus brolis Basundha- 
ra jau neves amerikietės 
Yynn Waldron iš Clevelan- 
do. Sakoma, kad karališka 
giminė suardė jų meilę.

r in inkai išžudė daug žmo
nių

Washingtonas. — Valsty
bės departmentui labai ne
patinka, kad Olympijados 
komitetas išmetė Čiang 
Kai-šeko delegatus.

Palermo, Italija. — Sici-
Lietuvos bažnyčios vado- Hj°® parlamento rinkimuo- 

krido i se ^airilDLl kandidatai turi 
bažnvti- i Pirmenyb? Prieš . . i VanriiHatns Dm’

vybė lėktuvu išskrido 
Vengriją, tartis 
niais ir kitais reikalais.

Plungės miestas visai da
bar pasikeitė. Pirmiau su
skuręs miestelis dabar ne
pažįstamai pakeitė savo

KOVOTOJAS Už TAIKĄ 
KUNIGAS NUSIŽUDĖ

• Tokio. — Japonų kuni
gas H. Kabayashi pasipio- 
vė peiliu priešakyje prem
jero Kishi palociaus.'Kuni
gas buvo atėjęs įteikti 
premjerui protestą prieš 
Japonijos karinę sutartį su 
Jungtinėmis Valstijomis ir 
prieš apsiginklavimą. Kishi 
atsisakė jį matyti.

Kunigas Kabayashi per
gyveno baisios atominės 
bombos rezultatus H i r o- 
shimoje. Po to jis visais bū
dais kovojo ir protestavo 
prieš atominius ginklus ir 
prieš naujo karo ruošimą.

1 J • 1* 1 - 1 - - 1 o cv v-v
ketui lospehukes padvėsė. vejją Daug naujų pastatų,

Atėnai. — Graikija atme
tė Tarybų Sąjungos paęiū- j

kultūrinių namų, parkų.

kandidatus. Dar vis 
balsu skaičiavimas. c

eina

NAUJAS VIEŠKELIS
CONN TURNPIKE

Hartford, Conn. — Jau 
užbaigti planai pravedimui 
naujo auto vieškelio—Con
necticut Turnpike. Jis eis bų Sąjungos Gynybos mi- 
senojo No. 1 kelio vietoje, nistras maršalas Badijonas.

Viena. — Birželio 10 die
ną čionai apsilankys Tary-

Guayaąuilas. — Diktato
riškos Ekvatoriaus valdžios arba~ visai arti jo. Prasidės Malinovskis.

ciją. Nušovė 28 žmones ir 
tė Tarybų Sąjungos pa$iū-| Birž. 5. — Tauragė nuo-1120 sužeidė, 
lymą pasitraukti iš Vakarų lat auga. Asfaltuojamos! 
karinio bloko. ! gatvės, dedami šaligatviai,

- !■------- j daug naujų namų statoma, kad penki vyrai iš šautuvų 
Montrealis. — čionai at- Žemaičių Kalvarijoje da- šaudė į Nicaragvos diktato- 

sidarė Prekybos paroda, bar mokinasi 2,500 moki- riaus prezidento 
Dalyvauja 16 valstybių. nių. palocių.Dalyvauja 16 valstybių.

J

kareiviai šaudė į darbinin- nuo New Yorko valstijos ir 
kų ir studentų demonstra- j pamariu eis iki New Lon- 
niia NT.ua/~it7a 9Q 'jninnao iv 1 O TZ41

Managua. Sakoma,

Samozos

dono, o iš ten linkui S. Kil- 
lingly. Jo nutiesimas atsi
eis apie .$60,000,000.

Cleveland, Ohio. — Dien
raštis “The Cleveland 
Press” pasistatė naują pa
statą už $10,000,000.

Iron River, Mich. — Su
griuvus Howrad-Group rū
dos kasyklai žuvo 5 darbi
ninkai.

Helsinkis — Atsi darė 
tarptautinis kongresas te
atrų reikale. Dalyvauja de

legatai iš 35 šalių.

NT.ua/%7Eit7a
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Kam Ike labau pritaria?
IŠKILO KLAUSIMAS, kam prezidentas Eisenho- 

weris labiau pritaria: kapitalistams ar darbininkams? !
> Neseniai AFL-CIO prezidentas Meany viešai pa- j 

reiškė, kad Eisenhoweris pataikauja kapitalistams, to
dėl, sakė Meany, darbininkai turi atsiminti ir 1960 me
tais nebalsuoti už Eisenhowerio siūlomus kandidatus.

Angliakasių unijos vadas, John L. Lewis, kalbėda-' 
mas andai per televiziją, sakė, kad Eisenhoweris palai
ko plieno pramonės savininkus jų derybose su darbinin
kų unija.

Prezidentas smarkiai užsigavo tais kaltinimais. 
Praėjusį trečiadienį, besikalbėdamas su spaudos ir ra
dijo korespondentais, jis net matė reikalo viešai atsaky- Į 
ti tiems unijistų vadovams (žinoma, jų neįvardijant), i

“x\š esu sujaudintas tuo būtent dalyku, kad pašino-!
' tuvių
sius knygynus, o nacių Gesta
po žandarų gaujos įsiuto nai-

i kint bei plėšt Lietuvos moks- 
I lo įstaigų įrengimus ir kny- 
I gas iš tautinių knygynų.

Vilniuj Gestapo

rašytojų III suvažiavime
vadas įsakė verbavimą į SS į * ’
legionus Lietuvoje sustabdyti Į , Brangūs draugai! * Negaliu | riauti prieš Hitlerį, nes ji bu-< ir nežino ligos priežasties, 

pareilęšti, kad pasakyti, kokia laimė man bū-į vo įsitikinusi savo teisumu. | Daugelis rašytojų taip pat kan-
jų paramos atsisakoma, ti dabar čia su jumis ir nors | Mes žinome, kuo tikėjome ir už | kinasi ir nesupranta, kas vyks-

pačiu metu buvo žaibo kukliai dalyvauti jūsų šuva-1 ką kovojome, ir buvome pasi- ta. Tai matyti iš jų kūrinių.
greitumu, kaip keršto priemo-1 žiavimo darbe, žinoma, ne' ruošę už tai mirti. Mes tikė-
nė, areštuota ir uždaryta kon-1 man vienam reikėtų čia pa 
cęntracijos stovykloje apie sakyti mano šalies vardu. Iš | mes laužome 
penkiasdešimt lietuvių, įžymių; tikrųjų' šimtai amerikiečių ra 

(asmenybių. ] 
i kontrpriemonė buvo uždaryti ' šioje salėje 
j visi be išimties 
i bei aukštosios mokyklos...” į ųj]0 tarybinės liaudies, tikrai 

buvo jai atstovauja ir kieno žodžiais

ir lietuviams 
nuo 
Tuo1943 metu birželio 10 d. 

mes buvome išspausdinę il
goką žinią, parašytą pagal 
New York Timeso kores
pondento George Axelsoho 
korespondenciją. Žinia by-1 
lojo apie vokiškų fašistų ‘ 
barbarų niekšystes, atliktas ‘ 
Lietuvoje, apie uždarymą | 
universiteto, apie naikini- i ši keršto priemone 
mą mokslo ir kultūros tur-1 Įvykdyta 1943 m. kwV i < | n..sau|iu čia nėra emigrantu

v I A .. ........ n U111 VerSltC vO i vld' IlClct tUHgHUUų

i suvažiavo daug mašinų. I ne’ vidaus, 
| . . ... v _ • 1 '
i Išlipę esesininkai įsiveržė i au-

■ ir pra- 
lietuviams UŽ tai, kad pa-įsidėjo didysis naikinimo dar-i šaulio ilgesys, 
starieji atsisakė eiti į jųibas. 
kariuomenę, be kitko, areš-1 — 
tavo daugybę Lietuvos in
telektualų ir jų vienus nu
žudė, o kitus patalpino į 
koncentracijos stovyklą.

Toje mūsų žinioje buvo 
sakoma:

Vokiečiai uždarė visus lie- 
universitetus ir viešuo-

Tai matyti iš jų kūrinių.
Tačiau kad ir koks liūdnas šis 

!jome, kad, naikindami fašizmą, vaizdas, jis vis dėlto rodo ne 
tvirčiausią pa- visišką supuvimą, bet perspek-

I šaulyje užtvarą kelyje į taiką tyvos ir tikslo netekimą. Jis
Kaipo tolimesnė šytojų turėtų būti čia, pasėdėti ir demokratiją, ir mes rašėme nėra sveikas amerikiečių kultū-

► uždaryti' šioje salėje, patys išgirsti gyvą knygas, eilėraščius ir dainas, ros branduolys. Ir aš, pavyz-
universitetai balsą tarybinių rašytojų, kurie kad padėtume mūsų kareiviams džiui, tvirtai tikiu, kad kūrybi-

, patys išgirsti gyvą knygas, eilėraščius ir dainas, ros bVanduolys.
. • w . • I • 1- J1  1-1    1 _

tu, apie ju kerštą. I Ankstli l’yt^ P1*10
*■ v rūmų i . -___
Ten buvo rašyta, kad vo-į

kiški-eji fašistai, keršydami | ditorijas, kabinetus —

kautis. A”uo metu daugelis nis pradas amerikiečių kultū- 
■suprato didžią tiesą, kad pa- roję — tas pradas, kurio at- 

kovo 17 d * tarybinė liaudis kalba .su visu saulinės civilizacijos ateitis —į stovai yra Mark Twain, Walt 
” ’ ‘ i—'pasak generolo Mak Arturo — Whitmanas, Theodoras Dreize-

, nei išorės. Čia ne-1 remiasi šlovingomis Raudono-i ris ir daugelis kitų — vėl at
skamba beviltiškumo balsas, sios armijos vėliavomis. Mes! gims. Nežinau, kaip galvoja 
nesireiškia nugrimzdusio pa- visa širdimi simpatizavome įū-|kiti, o mes, Amerikos paprasti 

čia mes girdi-' Sų kovai, ir anais niūriais 1911 darbo žmonės, norime gyventi! 
fašistų tvirtai ketiname gyventi, kovo

sime už savo teisę į gyvenimą. 
Nors rcvizionistai, tie, kas nu
traukė ryšius su kairiuoju ju
dėjimu Amerikoje, padarė di
delę paslaugą reakcijai, Ameri-i 
kos darbininkų klasės dvasia 
tebėra sveika. Ab tikiu savo 
darbininkų klase ir tikėsiu ja, 
nepaisydamas to, kad ir į ko-

ime didžiosios darbo liaudies i metų mėnesiais, kai
! balsą, šaukimą į taiką, čia įsi-Į gaujos veržėsi Į Maskvą, iri 
| kūnija svajonė apie geresnę at- i Hitleris gyrėsi, kad jau mato

Baudžiamieji būriai iš- 
j daužė vitrinas, mokslo emble- 
i mas, statulas, išvogė univer- .
siteto relikvijas, brangius pa-, eitį, kada nebebus nežmogiško | pro žiūronus Kremliaus bokš- 

laikrodžius.' elgimosi žmogaus su žmogumi, i tus, mes kentėjome drauge su 
Jeigu tai rašytojui yra tragedi-; jumis .ir mums gėlė širdį, bet, 

kaip teigiama Vakaruose, i skirtingai ”uo daugelio, mes nė 
neteko 1 valandėlei netikėjome, kad Hit- 

■ leris įžengs į Kremlių. Tikrai, 
! galima pasakyti, kad istorija
iškrėtė pokštą, kad aš, netikė-1 kias aklavietes ji bebūtų atves- 
jęs, kad Hitleris įžengs j Krem
lių, dabar pats esu Kremliuje 
(plojimai), ir aš nė valandėlei 
negalėjau pagalvoti, kad isto
rijos eiga gali būti kitokia. Gy
venimas galų gale turi savo lo
giką.

Karo metu mes drauge su 
jumis tikėjome, kad, laimėję 
pergalę, mes visiems 
padarėme galą fašizmui, 
tikėjome, kad išvarysime kari
nius nusikaltėlius iš visų urvų, 
kur jie slepiasi, nors ir reikė
tų juos persekioti iki pat pa
saulio krašto. Brangūs drau
gai, tai dar nepadaryta, ir jei
gu jūs paklausite, kur jie sle
piasi — nors jie visai ir nesi
slepia, o garsiai apsiskelbia,— 
aš galiu jums paminėti ma
žiausia du miestus, kurie yra 
anaiptol ne pasaulio krašte. 
Vienas .iš jų—-Bona, kitą jūs 
žinote ne blogiau už mane.

Bet nebūtų bloga kartkartė- 
I mis priminti kariniams nusi
kaltėliams, kad jų neužmiršo.
Tai parodytų tiems, kas sva-1 reikės panaudoti ’ tris kar- 
joja tapti kai-iniais nusikaltę-j tus mažiau darbo. Pradėjus 
liais rytoj, kad žmonija juos j cechui dirbti pilnu pajėgU- 
atidžiai seka. Jeigu jie deda | mu, jjs gamins per metus 
unuSuLbilmb?!’. i P® 8 penkiaaukščius 80-ties

j butų namus. Sekančiais 
i metais gamykla ne tik ga- 
i mins namų detales, bet ir 
pati statys tokius namus.

veikslus, sieninius

ja, 
į vadinasi, žodžiai tiesiog 
savo prasmės!

Prasmę tų žodžių, ką

NEIšGAVO IR GANA!
Buržuazinės spaudos ko- 

respon d e n t a i visa darė, 
kad Irako premjeras Kase-1 tariu, mano tėvynėje, be 
mas viešai pasmerktų tos I Pabandys iškreipti. Bet

aš čia 
abejo, 
dviejų 

' tiesų nebūna. Negali tiesa at
rodyti vienaip Maskvoje, kitaip 
Niujorke. Lygiai tą patį, ką 
aš noriu pasakyti Maskvoje, aš 
sakiau Niujorke prieš išvykda
mas čion ir tebesakysiu, netgi 

; jeigu tatai kam nors nepatin-

ta, kad ir kokius nusikaltimus^ 
darytų jos vardu. Tikėkite ir' 
jūs ja, ” esi gailės i te'*.šalies komunistus, 

niai penki “Vakarų 
: dos korespondentai, 
(New York Times Richard 

žandaru į P. Hunt, turėjo pasikalbėji- 
išaikos sudaužė visus Medici- mą su Kasemu. Ne tik 
j nos m o k y k I o s mokslinius , kalbėjosi, o ir kartu užkan- 
prietaisus. Vokiečių policija 
užpuolė Mokslų Akademiją, !

! sudegino rankraščius - užrašus 
! lietuvių žodynui, o tai buvo 
per keturiasdešimt metų su- 

: rinkta žodyno medžiaga. Jie 
1 taipgi sudaužė iki 2,000 fono
grafo plokštelių, kuriose buvo 

I užrekorduotos lietuvių I 
Į dies dainos. 1
j pasielgė ir Meno Akademijų- nę komunistais. Apie ,juos 

kad jis labiau pritariąs i je. nuolat rašo, apie juos nuo-
pastarai-; ”

i vus
dėmi jų iv 
fakulteto, 
tūkstančių knygų iš 
nio Lietuvos Knygyno ir 23 
tūkstančius knygų iš Universi
teto Knygyno.

Hitlerininkai ir spaudiniais 
atsišaukimais - lapeliais kvietė 
lietuvius į savanorių kariuo
menę, bet viso ne daugiau 

t kaip 200 atsirado tokių sava
norių kariauti už Vokietiją. 

Jau pirm to vokiečiai buvo 
išplėšę medžiaginius Lietuvos 

Skaičiuojama,.kad jie 
užgrobė 700 Lietuvos pramo
nių, fabrikų, monopolinių pra
monės ir prekybos įmonių, ta
me skaičiuje Maisto trustą ir i tas Marcinkonyse, 
visus bankus, i

Nese- 
spau- 
r a š 0

laisva ša

dėsnį—kla-

do ir mūsų šalyje mada priimti kai kurias teorijas, 
Markso skelbtas. Viena tų teorijų yra ta: neišvengiama 
ir aštri kova prieš žmogų, kuris dirba—kova tarp dir
bančio žmogaus ir tarp to. kuris jį samdo...

“Mano nuomone, ši teorija yra absoliučiai ir visiš
kai neamerikine. Tai nėra būdas, pagal kurį 
lis turi dirbti.”

Mums rodosi, prezidentas Eisenhoweris 
per daug “supaprastino” tą Markso mokslo
siu kovos dėsnį. Tačiau jis yra teisus, kad daug Ameri
kos darbininkų klasių kovos dėsnį priima,' jį supranta, 
ir jį naudoja, aiškindami darbininkams, jog tarp kapi
talisto ir darbininko konfliktas, kova visuomet buvo ir 
bus. Tik socialistinėje visuomenėje, kai nebus išnaudoto
jų, nebus klasių kovos.

Prezidentas sakė: reikalinga kooperacija tarp darbo 
ir kapitalo, kitaip būsią bloga.

Toliau Eisenhoweris sak
darbo žmonėms, o ne kapitalistams, nors su 
dais jam tenka bičiuliuotis.

. Well, prezidentas gali kalbėti vienaip ar kitaip, ta
čiau nieks nepasakys, kad jo vyriausybė, kurią jis suda
ro, yra pro-darbininkiška.

Pats Eisenhoweris gali labiau mylėti darbo žmones 
negu kapitalistus, bet jis negali, kaip prezidentas, jiems 
pataikauti; jis turi pataikauti kapitalistams. Dauguma 
jo ministrų (sekretorių) yra kapitalistai, turtingi; visa 
respublikonų valdžios politika, kaip ir respublikonų par
tijos politika, yra nustatyta už kapitalistų klasės intere
sus, o ne už darbininkų. Kapitalistai valdo respublikonų 
partiją, kuri sudarė respublikonišką valdžią, na, ir ji tu
ri tarnauti kapitalistams.

Tik liaudiška valdžia galėtų kreipti daugiau dėme- turtus, 
šio į liaudį, o mažiau į saujelę kapitalistų. Bet liaudiš
kos valdžios mes toli gražu dar neturime.

džiavo, bet jie nusivylė.
Premjeras Kasamas sakė 

/1 'a ko k^m i i v is ta i nė ) 'a 
vyria usybei pavojiny i. 
sa tai “Vakarams” 
tinka.

Įfjomu, kad buržuaziniai ruošusi.
liau- žurnalistai tiek Kuboje, tiek riuos aš pažįstu, ta karta, prie 

Panašiai naciai į Irake nepaprastai susirūpi- i kurios aš priklausau, praėjo 
per dešimtį krizės metų. Mes 
pergyvenome didžią tragediją 
masinio nedarbo, kuris prasi
dėjo po garsaus 1929 metų 
kracho biržoje. Per visus tris
dešimtuosius metus mes kovo
jome už savo gyvavimą, už 
vo orumą, už savo sielą.

“SĄJUNGININKAS”

Trisdešimtaisiais metais 
gyvėjo darbininkų klasės veik
la, ir milijonai darbininkų įsto
jo /į profsąjungas. Anais metais 
mūsų šalies inteligentija beveik 
vieningai pasmerkė hitlerizmą.

O kai Franko pasmaugė Is
panijos respubliką su Hitlerio 
ir Mussolini o 
dant Leonui 
elizijoje, ir

./<>

Amerikos imperializmas pa- 
j siekė pikčiausią ir pavojingiau
sią stadiją antrajame pasauli
niame kare ir po jo. Kaip ir 

pasirodė, kad 
amerikiečių tauta tam nepasi- 

Tie amerikiečiai, kil

nepa-i vjsas pasaulis,

laikams
Mes

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

tikrose formose, 
lygų paviršių ir 
atlikti tinkavimo

Blogas žingsnis!
PO TO, KAI Mississippi valstijos linciuotojai pasi

grobė iš kalėjimo negrą Mack Charles Parkerį, jį nu
kankino, nužudė ir jo kūną įmetė į Pearl upę, FBI tuo-

PIRMASIS PABALTIJO 
RESPUBLIKOSE

Vilniaus, gelžbeton i n i ų 
konstrukcijų garny kloję 
pradėjo veikti pirmasis Pa
baltijyje stambių plokščių 
namų statybos cechas. Čia 
visos namo dalys gamina
mos tam 
Jos turi 
nereikia 
darbų.

Šiemet Vilniuje bus pa
statyti du penkiaaukščiai 
80-ties butų gelžbetoniniai 
surenkamieji namai, kuriy^ 
visos dalys gaminamos įmo- 
nėję. Jie bus trigubai lengvi 
vesni už mūrinius, žymiai 

i pigesni. Statant tokį namą I 1 1 • ; 1 * 1. . ..

Kaune jie sunaikino archy- • lat plepa per radiją, 
j Mokslo ir Muzikos Aka- ’ klaidingai!

-- universiteto teisių I_________
Vokiečiai išplėšė 10 I ; --

Valstvbi-1 PAMINKLAI 
! KANKINIAMS

Vilniaus “Tiesoje v
!21 d.) varėniškis D. Jankus 
!rašo:

Prieš kurį laiką LKP Va- 
!renos 
svarstė 

' aziniu 
rajono

: įamžinimo.”
Biuras pasiūlė rajono vyk-

■ d omą ja m komitetui artimiau- 
! siu laiku sutvarkyti masinių 
i tarybinių piliečių žudynių vie- 

, Merkinėje 
nepriskaitant i ir Varėnoje 1, iki I960 metų 

lietuviškų dvarų ir ūkių, ku-1 sausio 1 d. jose pastatyti obe- 
riuos naciai atidavė vokie-! )iskus.
čiams kolonistams. Komjaunimo organizacijai

įtraukti jaunimą 
•• prižiūrėti masinių 
vietas, o taipgi atski- 
b u r ž u a z i n i ų n a c inna- 
hitlerininkų rankos 

tarybinių piliečių ka-

Ir vis

sa-

pa-

rajono komitetas ap- 
klaušimą “Dėl buržu- 

11 a cio a 1Ii st ų nužudytų 
d i r ba nč i ų j ų atm i n i m o

xxv<x^ tx.^vx. t * . ........  — žinioje nebuvo pasakyta, I pasiūlyta
jau pasiuntė į Miss, savo agentus su įsakymu, kad jie kuria, kada nacistai atliko. ?u°stl 11
• XI.~A *V_<i_____................ : „j- • zudynieškotų linčiuotųjų. Daugelis žmonių manė, jog dabar iš 
tikrųjų linciuotojai bus surasti, sugauti, na, ir atiduoti 
į federalinį teismą, kad būtų atitinkamai nubausti.

Ar taip buvo?
FBI agentai rinko duomenis, sakoma, surado ir 

tuos, kurie Parkerį nulinčiavo—surado, bet nieko jiems 
nedarei Gautuosius duomenis atidavė Mississippi 
tijos gubernatoriui, kad jis baustų linčiuotojus.

Kodėl taip buvo padaryta?
FBI atsako: todėl, kad federalinė valdžia šiuo klau

simu neturinti teisės kištis į valstijų vidujinius reikalus. 
Girdi, jei Parkerio kūnas būtų buvęs rastas kitoje vals
tijoje, tuomet federalinė valdžia būtų galėjusi imti už 
čiuprynos linčiuotojus, bet kai Parkerio kūnas buvo 
rastas Mississippi valstijoje, tai federalinė valdžia tos 
taisės neturi!

Toks tai yra pasiteisinimas!
Ką gi Mississippi valstijos gubernatorius dabar da

rys gavęs visus duomenis iš FBI agentų?
. Gubernatorius pasakė: - atiduosiu visus dalykus 

grand džiūrei, kuri susirinks rugsėjo mėnesį...
O tuo pačiu kartu žmogžudžiai-linčiuotojai, Parke

rio nužudytojai, sau gyvena, jaučiasi laisvai ir juokiasi!
Jie gerai žino, kad Mississippi valstijoje dar nei vie

nas baltas negrų linčiuotojas nebuvo atitinkamai nu
baustas; jie jaučia, kad ir juos, jei kada nors ir suims, 
raistų teismas nenubaus.

r : Kai šitaip dalykai pas mus klojasi, tai ar reikia ste
bėtis, kodėl pasaulis iš Amerikos juokiasi, kodėl jis JAV 
nepasitiki?

Kai šitaip lengvai federalinės vyriausybės 
praleidžia pro pirštus nėgių linčiuotojus, tai ar 
stebėtis, kodėl rasistai kaip padūkę visur siautėja?

Žmonės, kurie sako, “FBI smarkūs tik prieš komu- i vaitos priemonėmis iš 
nistus,” teisybę sako. i išspausti.

žudynių
rus nuo

kad bombos dar niekuomet ne- Į t 
buvo stipresnės už liaudį, žmo-' 
nes neis paklusniai į ’’arijas I 
skerdynes. Liaudies negalima 
sunaikinti, o karo kurstytojus, 
kurie prieš liaudį, — galima.

paaglba, pade- 
Bliumui Pran- 

A n g 1 i j o s bei 
Amerikos vyriausybėms, tuo
met r a š y t o j a j, dailininkai, 
visa inteligentija vėl susivieni
jo smerkdami Franko ir jo 
žiaurų režimą. Na, ir toli mes 
nužengėme nuo tų laikų, jeigu 
šiandien galima kalbėti apie šį 
budelį, kaip apie Amerikos de
mokratijos sąjungininką! šim
tai amerikiečių iš Linkolno var
do amerikiečių brigados atida
vė savo gyvybę, gindami de
mokratiją Ispanijoje ir mėgin
dami prie Madrido sustabdyti 
antrąjį pasaulinį karą dar 
prieš jo pradžią. Kad ir kaip 
žiūrėtų į Franko kai kurie A- 
merikos sluoksniai, mes, ‘kurie j
žinome visą jo režimo žiauru- ■ meilę, 
mą, nesižeminsime taip, kad j-------
nuplautume nuo jo rankų ge-

LIETUVIS — RAKETŲ 
IŠRADĖJAS

Vilnius. — Išėjo žurnalo
i “Mokslas ir gyvenimas” Nr.

1 kad'^- ^ame A- Ivaškevičius ra-
’ Iv, • V • t • i

Tik dabar skelbiami oficia
lūs dokumentai, liudiją apie }istu jr 
fašistų niekšiškumą. Žur- Į krįtUsiu 
nale “Jaunimo Gretos” (nr. į pus ‘ ‘ 
5) skaitome: 

1943 m.
lerininkų civilinės 
galva -
ras Rentelnas pradėjo visuo- 

| tinę mobilizaciją. Tačiau Lie- 
įtuvos jaunimas sumaišė fašis
tų kortas. Atsitiko tai, ko ne
laukė nei Rentelnas, nei jo de
šinioji ranka 
generalinis tarėjas Kubiliūnas. 
Lietuvių tautos sūnūs nesidavė 
apgaunami 
nei melu, 
šaukiamųjų. Apie tokią 
tastrofišką” ] 

slaptosios 
viršininkui Berlyne, 
rašto ištraukos vertimas: 
“...Gaunami mobilizacijos 

duomenys parode katastrofiš
ką vaizdą ir vidutiniškai su
daro ne daugiau, kaip 5-10% 
privalančių registruotis. Kad 
vokiečių autoritetas būtų kraš
te vėl atstatytas, buvo būtina 

.lietuvių tautai parodyti, kad 
. i galima atsisakyti nuo jos sa- 

organai l vanoriškos pagalbos ir kad 
reikia! esame pakankamai : .

| reikalingai darbo .jėgai prie- .... . v. . .
krašto dis pastatys žuvusioms pa-1 Lietuvoje fasistirų- viespa-

I _ _ .. . V* 1 •_ i * •

vals-

ta 
jos 
šio

Rajono kolūkiuose organi- 
kovo 1 diena hit-i ZU0J’ami specialūs stendai, 

* i valdžios * buržuazinių nacionalis-
— genėralinis komisą-lh-' nužudytų tų kolūkių narių 

į atminimui. Tokie stendai busi 
padaryti ir rajono įmonėse, i

I įstaigose bei organizacijose, j 
'kurių darbuotojai yra žuvę už ‘ 
šviesią Tarybų Lietuvos ateitį. : riaušių Ispanijos žmonių krau- 

Mokyklų pionierių kampe- [ j-b 
liuose šiais mokslo metais bus į ^a 
įrengti ž u v u s i ų moksleivių ;
kampeliai.

pirmasis ir

nei bauginimais, 
Atvyko tik 5%

padėtį buvo rašy- 
i vokiečių polici- 

Štai

o paskui paspaustumėme

Anai.s metais amerikiečių 
Į rašytojai ir dailininkai at- 

Rajono laikraščio ir vietinių j sUeide sau darbininkų klasę ir 
radijo laidų redakcijos įparei- j jOs didžias kūrybines galimy- 
gotos nuolat organizuoti me- l bes Tai buvo svarbus atj. 
džiagą tema “Jie žuvo, kad . cjengimas amerikiečių literatū- 
gyventume mes.” j įai. Darbininkai ir meno žmo-

Daugelyj’S vietų Lietuvoje nes susitiko kaip broliai, ir iš 
jau pastatyti paminklai to laimėjo mūsų Šalis ir mūsų 
buržuazinių naciona 1 i s t ų | literatūra. Nenuostabu, kad šį 
nnžiidvtioms TJetUV°s pilie- laikotarpį ir s , __ _

įnirtingai puola ir netgi mėgi
na sunaikinti jų atminimą!

Tos pačios neapykantos fa
šizmui skatinama amerikiečių 
liaudies dauguma pradėjo ka-

jau pastatyti

MES NORIME TAIKOS 
i 

Mes tikėjome, kad karo pa
baiga leis suklestėti demokra
tijai. Mes, paprasti amerikie-' 
čiai, negalėjome patikėti, ...... . ____TT v. ..
tie, kurie kalbėjo mūsų vardu, i ^O apie XVII amžiaus lietu- 
turi kitus tikslus. Mes—dora, vi° artilerijos generolo Ka- 
atvira tauta, ir mes visa širdi-j zimiero Seniena v i č i a u s 
mi tikėjome, kad mūsų valdo-! nuostabius darbus raketų 
vai, taip pat, kaip ir mes, šie-1 technikos srityje. Iliustra- 
k.ia taikos. Mums, darbo žmo- cijos iš Semenavičiaus vei- 
nėms, nereikalinga Vidurinių i kal0 išleisto 1650 m. Ams- ? 
Rytų nafta. Kai kurie žmonės į terdame, vaizduoja keliui l 
Amerikoje negali suprasti, ko- paKOpų raketas, raketų ba* 

teriją, Semenavičiaus išras
tus stabilizatorius ir t.t.

Žurnale skaitytojai supa
žindinami su naujomis kny
gomis, yra platus mokslo ir 
technikos naujienų bei įvai
renybių skyriai.

dėl viso pasaulio tautos sako 
amerikiečiams: “Nešdinkit ė s 
namo!” Tai užgauna jų savi-Į

Paprasti
j nenori užvaldyti Kinijos, jie 
nori vieno — draug.ystes .su ki
nų tauta (plojimai). Tie, ku
rie sudaro viešąją nuoino”ę, 
naudojasi mūsų atvirumu, mū
sų dorumu arba, jeigu norite,

amerik iečiai

‘Kelio
naivumu, ii- paverčia mus bau- munizmą” kolūkyje įrengta
bu visam pasauliui. Tie iš mū
sų, kas lankėsi Amerikoje, ga
lėjo įsitikinti, kaip tai buvo su 
Mikojanu, kad eiliniai ameri
kiečiai negalvoja apie karą; 
rusai jiems patinka.

. Tuo būdu mūsų šalyje yra 
šį 'draugystę''taip prieštaravimas tarp mOsy vai-

čiams, bet dar yra, kaip 
matome, rajonų, kur tokių 
paminklų ligi šiol pastaty
ta nebuvo.

Mūsų žiniomis, Dzūkijoje
__ ypačiai žiauriai siautėjo

stiprūs! banditai — buržuaziniai na-
' cionalistai. Na, ir ten liau-1 banditai, siekęsi atsteigti

žiauriai siautėjo fašistiniai

Todėl Ss imperijos! minkius, liudijančius, kaip i tavimą.

20 numerių automatinė te
lefono stotis.

Ateistų na-Klaipėda.
mai įsteigti prie jūrų uosto 
klubo.

dovų slaptų — beje, ne tokių 
jau slaptų — tikslų ir liaudies 
lūkesčių, šis prieštaravimas 
darko visą Amerikos gyveni
mą. šis prieštaravimas suke
lia didžiulį dvasinį mūsų jau
nimo pavargimą, beprasmišką 
blaškymąsi, masinę neurasteni
ją. Visi serga, bet niekas lyg

Pakruojis. — Panevėžio 
dramos teatro kolektyvas 
čia parodė G. Stulskio dra
mą “Tikroji moteris”. Spek
taklį žiūrėjo daugiau kaip 
300 miesto darbo žmonių 
bei aplinkinių “Gimtosioms 
žemės” ir “Draugystės” 
kolūkių kolūkiečių.

2 p.-Iaisve (Liberty)—Antrad., birželio (June) 9, 1959



ĮVAIRUMAI
Žuvų gabumai

Vienas mokslininkas nu
tarė išaiškinti, ar žuvys ga
li atskirti žmogaus taria
mus garsus. Tuo tikslu jis 
į du greta stovinčius akva
riumus įleido mažus šamus 
ir pavadino vieną Adoniu, 
kitą Ieva. Pašaukęs kurią 
nors žuvytę vardu, jis pa
vaišindavo ją slieku. Po 
kurio laiko “Adomas” ir 
“Ieva” išmoko skirti savo 
vardus ir šaukiami pasiro
dydavo. Pažymėtina, kad 
Adomas nepasirodydavo, iš
tarus Ievos vardą, o Ieva— 
Adomo. Vėliau paaiškėjo, 
kad šamukai “iškalė” ne 
ištisai savo vardus, bet tik 
pirmuosius garsus: “a” ir

tarnybos darbuotojai išra
do. originalų prietaisą. Tai 
didėlis maišas iš neper
šlampančios medžiagos. Jį 
naras užsimauna ant savęs. 
Viršutinėje maišo dalyje 
esantis diržas pripumpuo
jamas oro. Tvirtai su
veikdamas naro skafandrą,

Dar “gabesni” pasirodė 
ešeriai: juos pasisekė išmo
kyti “skaityti.” Jiems bu-

] kia ją ir skuba į kampą, 
kuriame jos pamaitinamos.

žuvys gali viena kitą pa-j ____________ __ _____
žinti. Tai rodo toks bandy-i jis nepraleidžia jūros van-1 
mas. Akvariumas buvo dens. Iš laivo, kuris atlie- 
pertvertas stiklu ir j vieną ka gelbėjimo darbus, varo- 
jo pusę buvo įleista lydeka, mi garai. Jie patenka į šo- 
o į kitą —: žuvytė gupi, nines ir apatines maišo ki- 
Lydeka tuoj puolė žuvytę, šenes ir sušildo ten esantį 
bet skaudžiai atsitrenkė į vandenį iki 20°C. 
stiklą. Taip ji darė daug pats reguliuoja ] 
kartų, kol, pagaliau, “nu- [ temperatūrą ir labai greit 
tarė,” kad gupi per daug į sušyla. A. (\
pavojinga. Išėmus stiklą, j 
lydeka sekė gupi akimis, I 
bet jos nelietė. Įleidus į ak
variumą keletą gupi, lyde-

, Naras 
reikiama c

ka tuoj jas surijo, palikda- i reiškia
ma tik vieną—savo “seną r

V • 1 H 4 T T * ' ' 'pažįstamą. A. K.

“Akmens aliejus”
Petroleum lotynų kalboje 

. “Akmens aliejus.” 
Mat, naftą (aliejų) randa 
po uolomis, tai ir pavadino 
akmens aliejumi. Kaip jis

Lenku povandeninės | susidarė, tai mokslas skir-
* finn’Hi molzinn o 11 m n i t o i o

“krosnys”
tingai aiškina. Daugiausia 
dėsto, kad aliejus susidarė 

i iš labai didelių gyvūnų lie-

Žuvininkų kapitonas kad jo konkurentas pirma; 
Francis Holmes Reeds De- neišliptų ant kranto ir ka- I 
laware įlankoj sugavo žuvį, paliaus karūnos nepaveržtų 

buvo nuo jo, nusikirto savo vie- 
ciksėjo na ranką ir kruviną išmetė' 

] ant kranto, ir tokiu būdu 
| pirmas pasiekė krantą. Tai 

i ir atiteko karaliaus

kurios viduriuose 
laikrodėlis. Jis dar 
‘'tik, tik,tik”.

Skruzdėlė visoje gyvulių jam 
karalystėje, palyginus su garbė ir karališka karūna.’ 
kitų gyvulių dydžiu, turi di- i Ne tik Heremon O’Neil, 
džiausiąs smegenis. ] bet ir jo paveldėtojai valdė 

kraštą per kelias gentkar-
Giovani Battista Rubini tęs. 

(1795-1854), operinis teno-1 
ras, aukštą gaidą dainavo | 
su tokiu balso iškėlimu, kad j pasaulyje garsūs 
jam truko sprandas. m

Homer ir Socrates, du 
! “rašėjai”, 

Tai | nėra parašę nė vienos eilu- 
buvo La Scala operoje, Mi-, jų visus padavimus (iš- 
lane, 1831 metais. , sireiškimus) padarė iš atsi-

| minimų. Nei vienas iš jų 
nemokėjo nei skaityti, nei

V. Daubaras ,. ..

Žvelgi aplink—širdis 
džiaugiasi

VILNIUS.— Žvelgi ap
link — širdis džiaugiasi. 
Keičia savo išvaizdą, klesti 
tarybinis kraštas.

Prisimeni praeitį — ir 
dar labiau pamėgsti naują
jį gyvenimą.

Gimiau Lietuvoje. Tuo
met ten prie valdžios buvo 
buržuazija. Lietuviai gerai 
žino, kokia elgetiška ir tam
si buvo tada mūsų tėvynė. 
Tūkstančių tūkstančiai lie
tuvių buvo priversti ja pa- 
likti ir ieškoti laimės —įpasakoti? 
teisingiau pasakius, duonos1 
kąsnio — kitose šalyse. 
Tuometiniai Lietuvos val
dovai 
jiems reikalingi' 
nys, 
Mažytėje Lietuvoje buvo 
daugiau kaip 400 tūkstan-

darbininkų jaunimo mo
kykla, žemės ūkio techni? 
kūmas. Rajono mokyklose 
mokosi apie pustrečio tūks
tančio žmonių. Rajono bib
liotekoje yra beveik 100 
tūkstančių knygų. O kiek 
knygų darbininkai, kolū
kiečiai ir tarnautojai turi . 
savo asmeninėse biblioteko
se! Daugelyje namų—ra
dijo imtuvai. O technika 
remonto-technikos stotyse, 
kolūkiuose ir įmonėse! Ar
gi įmanoma apie viską pa

Ploščius su raudona ranka
Heremon O’Neil numetė 

savo dešinę ranką. Tas jį i 
jį padarė pirmu Irlandijos, 
karalium.

Tas įvyko labai seniai, 
tačiau praeities gentkartės 
nepamiršo įvertinti šio 

[ pa
stangų ir pagerbimui jo už
dėjo ženklą: raudoną ranką 
ant Irlandijos karinių gink-
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Daug paskendusių laivų kanų prieš milijonus metų, uogaus ąiavyriskų 
vo rodomas stambiomis juo- slepia savo gelmėse

ir vandenynai. Kartais šios ] todėl, kad jo apačioje yra 
“Neptūno” aukos’’ labai I susirinkusi vandens masė, 
trukdo laivybai. O kiek | kuri ir stumia aliejų lau- i Ei

jūros Aliejus tryška iš žemes'
domis raidėmis parašytas 
^odis “sliekas,” žuvys pul
davo prie maitinimo vietos, 
o kai pasirodydavo užrašas brangaus metalo, įrengimų | kan. Bet jo pasiekimui daž- j 
“tuščias,” jos plaukdavo at-į palaidota povandeninėse ka-; nai tenka pragręžti tūks-j 
d'nl Ininnctnf tfinoiiia noriu o-vi in šulinius

Bilijardu boliukė, gatavai 
nupališiuota, yra mažiau 
švelni negu žemės pavir
šius. Jeigu baliukę padidin
tum iki tokio dydžia, kaip 
Žemė, tai būtų daugiau ne
lygi, negu Žemės išlaukinė 
pusė.

atvirai sakė, kad 
“pieme- 

o ne “gimnazistai.”

Per šį septynmetį Vabal
ninko mieste, numatoma pa
statyti naują vidurinės mo
kyklos pastatą, kur bus 
tūkstantis vietų, ligoninę, 
kinoteatrą, kepyklą, auto
busų stoties pastatą, ligo-

čių beraščių ir mažaraščių. nin£*
Mano tėvas buvo amati

ninkas . Kad galėtų išmai-
Tarybų valdžia Lietuvoje 

gyvuoja iš viso 18 metų, 
neatpažįstamai

1015 pirm dabartinio met- 
skaičio tūlas vadas vardu

tinti šeimą, jis taisė dvi- bet . kaip 
račius ir laikrodžius, radi- pasikeitė gyvenimas! Jau-1 CAVA LIO JI ICllIYl k/U/jl UO, 
jo imtuvus ir siuvamąsias Į 
mašinas, skuto žmones — 
žodžiu tariant, buvo “uni
versalas.” 1

Pachai luomo vyras Indi
joje gali divorsuoti savo 

i žmoną paimdamas šiaudą
____  ' tančius pėdų gylio šulinius. Heremon O Neil suorgani-1 ir perlauždamas jį per pu- 
Paskendusių laivų iškeli-] Bet kai kada surandama ir zav? ekspediciją, ^kad[ sę.

__ ____  t______  ___ ... (__ __ r______ ,cd.c __ , Aliejų kinai ir egiptiečiai pakraščius. Taipgi ir kitas
du. Į vandenį buvo įmesta i pasaulyje. Per 11 metų ji i jau žinojo prieš tūkstančius j lŲnašus avantiūristas, ku-

kaip 170 metų, bet tada jį naudojo j Ho vardas yra užmirštas,
Lenkų narų tik gydymui, žaislams, o to- suorganizavo panašią eks-

gal. jpinėse!..
Karpius pasisekė išmoky- ] '

ti išalkus . . . paskambinti. ■ mo atžvilgiu Lenkija ūži-' negiliai.
Tai buvo pasiekta šiuo bū-;ma vieną pirmųjų vietų i

pasiekti šiaurių Irlandijos J. Bimba

i nimui atviri visi keliai. 
Paimkime kad ir mane. Ar
gi buržuazijos viešpatavi-

stičlinė plūdė. Kai kuri nors ] iškėlė daugiau 
žuvytė ją griebdavo, gauda-| “skenduolių.” 
vo slieką. Taip jos įprato i pagalbos dažnai prašo net 
duoti ženklą apie “pietų i stambios užsienio laivų iš
laiką” griebdamos už plū- I kėlimo firmos.
dės. Vėliau prie plūdės bu- Suprantama, tai sunkus 
vo pririštas siūlas, sujung-jir ilgas darbas. Kartais 
tas su skambučiu. Pagaliau, narams tenka darbuotis le- 
žuvys buvo įpratintos gauti do šaltumo vandenyje po1 gaminama 
maistą tik uždegus šviesą, keletą valandų. Kaip pa-' medžiagų, kaip tai benziną, 
Išeidavo taip. Virš akvari- lengvinti jų darbą, ypač pa-1 kerosiną, gazoliną ir dauge- 
umo užsidega šviesa, žuvys i šalinti šaltį? IĮ kitų degančių ir tepa-
puola prie plūdės, patrau-1 Lenkijos laivų gelbėjimo ' lams reikalingų medžiagų.

20,000 ŽMONIŲ MIRŠTA 
NUO ĮVAIRIŲ 

NELAIMIŲ

Mikr omegas

versalas.” Gyvenau VabaL mo laikais aš būčiau prasi? 
ninko miestelyje. Iki gele-’mu^s i žmones (kaip se7 
žinkelio — 30 kilometrų. niau buvo sakoma Lietuvo- 
Artimiausia vidurinė mo- Je)- metais baigiau 
kykla buvo už 40 kilomet-1 technikumą, o po to Po
rų. Visame valsčiuje buvo litinę A. Ždanovo vardo ka-

niau buvo sakoma Lietuvo-
1951 metais baigiau

Metropolitan Life Insur- keli motociklai, 2-3 leng- Hnę jūrų mokyklą.toriai ir kariniais sumeti- pediciją. Ir abi ekspedici-
indėnai jos plaukė šalimais, pada- ance Co. skelbia, kad Jung- vieji automobiliai ir vienasmais. Amerikoje

taip pat aliejų žinojo priešinusios sutartį, kuri pirma tinėse Valstijose kiekviene- sunkvežimis, 
porą ar trejetą tūkstančių pasieks Irlandijos pakraštį, riais metais virš 20,000 ?T .A \ 
metu.

Iš natūralaus aliejaus pa
da ug skirtingų

riais metais virš 29,000 Neseniai buvau nuvažia-
Tarybų valdžia atvėrė ke

lią į mokslą dešimtims 
tūkstančiu lietuviu. Reš-

tos ekspedicijos vadas bus; žmonių netenka gyvasties | vęs atostogų į gimtąjį kraš-1 pUblikOje dabar 12-je aukš- 
Tviandiine VornUns įr tam per tokias nelaimes, kaip I tą. Kaip čia viskas pasi- t • mokvklų mokosi, apie

25 tūkstančiai stude n t ų , 
įsteigta Mokslų akademija, 

'kurioje dirba 32 ’ mokslų 
daktarai ir 384 mokslų kan- 

. Lietuvos miestuo- 
se. ir kaimuose ' yra -f dau
giau kaip trys dūkstančiai 

Bet paskui buvo klubų,, beveik penki tuks-

Irlandijos karalius ir tam per tokias nelaimes, kaip I tą.
bus uždėta karaliaus karu- parpuolimai, nukritimai keitė! Šiandien Vabalnin- 
na ant galvos. le a s — didelis kultūrinis 

, Čia yra 4 viduri- 
priplaukti prie kranto. He- gyvastį praranda nuo 35,- nės, 8 'septynmetės ir 15 iti 

pradinių mokyklų, vakarinė j^taf

Tačiau abi laiptais ir panašias, 
ekspedicijos sykiu baigė O automobilių nelaimėse ■centras.

remon O’Neil, bijodamas, 000 iki 40,000 žmonių.

knygos recenziją,:, kuri būk ginti neseniai mirusieji ra- 
** • M • tai atidariusi kun. Milukui šytojai, kaip Salomėja Nė-žiūrint pro mano akinius jjkieboni.iasirkui^ es-.yaisi~,,petras
PUŠKINO PROZA

Kiekvienam literatūrą se
kančiam žmogui yra girdė
tas paskilbusio rusų poeto 
Ar Puškino vardas; tai ru
sų klasikinės poezijos tėvas. 
Per pirmuosius savo kūry
binio darbo metus Puškinas 
rašė vien eilėmis, todėl 
skaitančioji visuomenė 
įprato žiūrėti į jį, kaip ne
palyginamą poetą. Bet 1822 
m. jisai nusitarė eiti į pro
zą. Jo paties žodžiais ta
riant: “Metai prie rūsčios 
prozos lenkia, metai išdykė
lį rimą veja,” jis reiškia 
norą “nusižeminti iki ro
mios prozos.”

Tačiau perėjimas nuo po
ezijos prie prozos nebuvo 

4lengvas. Pasirodo, kad net 
?oks neabejotinų gabumų 
genijus turėjo išgyventi vi
sas “augimo kančias,” ku
rias patiria kiekvienas rim
tesnis rašytojas, “Bielkino 
apysakų” ciklas, rašytas 
1830 m., dar nepasižymi 
augštu meniškumu. Jose 
dar daug mėgėjiškumo žy
mių, daug reportažinio ba
lasto. Jo laikų kritika tei
gė, jog Puškino proza reiš
kia jo kūrybinio genijaus 
sumenkėjimą, jo smukimą. 
Net toks žymus realistas - 
kritikas kaip Belinskis men
kai vertino pradines Puš
kino pastangas. Tik vėliau, 
sunkiu darbu ir ryžtu, Puš
kinui pavyko įvesti savo 
prozą j literatūrinio meno 
šventyklą. Praėjus dešim
čiai metų nuo Puškino mir
ties, tasai pats Bielinskis 

^4- iau buvo kitokios nuomo
nės. Vertindamas Puškino 
literatūrinį darbą bendrai, 
jis rašė, kad jo vėlesnė pro
za yra “tobulybės stebuk

stangos esą “paskutinis 
bjaurus apsireiškimas.”

Man rodos, kad p. Mingė- 
mu su geriausiais jo eilė-i los “nusidėjimas” nėra jau 
raštinės kūrybos darbais.” I toks baisus. Monografiją 

Puškino “Goriuchino baž- arv biografiją, gali pa- 
nytkaimio istorijoj” randa- au orius subjekto vi- 
me va kokią Goriuchino jsai ^'Pažinęs, jei tik jis tu- 
vyrų charakteristiką: ri Pakankamai likusios apie

las,” “meistriškumo viršū
nė,” nors ji “toli gražu ne
gali lygintis savo vertingu-

sukelia sumažėjusi nervų 
energija.
nustatyta, kad miegas vai
dina ne pasyvų, o aktyvų 
vaidmenį žmogaus gyveni- v. .. . . . ,v.
me, kad miego metu atku- cių egzempliorių, Įeidama 

,13 žurnalų.
Sukurtos naujos pramo- 

tartum iš į ngS gakos—mašinų ir elek- 
Kiekvieną [ tros prietaisų gamyba.
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ir boikotavimas nuo to nei i tai serga širdies priepuoliu, žievė priima daugybę sig- f pramonės šakos, kaip siu-

| būk tai “ir Amerikos ir i 
i Lietuvos kiekvienas katali

kiškas laikraštis citavo.” 
. Vieno kito laikraščio smul

kų reagavimą nere i k ė t ų 
taip išpūsti. Viena kregž- 

, dė dar nepadaro pavasario!
Gi kun. Miluko ignoravimas

Cvirka, Liudas Gira, A. 
Žukauskas-Vienuolis, Balys 
Sruoga ir kiti.

tančiai bibliotekų. Eina 
121 laikraštis, kurių bend
ras tiražas — 612 tūkstah-

VAyyfi^ -- ---------------------- , „

Šiemet, matėme spaudos riama sunaudota energija; 
pranešimuose, Vilniaus Ra- nuvargusios nervų ir rau-i 
sų kapinyną lankė net ir menų sistemos 
veteranas rašytojas Jonas naujo atgyja...
Šimkus, kuris jau antri me- akimirką galvos smegenų [ plačiai išvystytos

inalų apie tai, kas vyksta Į vjm0) Lengvoji, medžio ap-
jį medžiagos—rašytinės ar 

Vyrai, eidami tryliktuo- žodinės. Kaip gera bus ta 
sius metus, paprastai ves- 

| davo dvidešimties metų 
| merginas. Pačios mušdavo 
vyrus per ketverius arba 
penkerius metus. Po to vy
rai jau pradėdavo mušti pa
čias; ir tokiu būdu abi ly
tys savo laiku turėdavo val
džią, ir pusiausvyra būda
vo išlaikyta.”

Autoritetas juk turi būti : 
kas nors, ką nors turi muš- 

i-1 ti!
Poezija, kompetentingo 

poeto sukurta, vistik yra

kiek nesumažėjo. [Šiuo metu jis dar vos tik
a™ in nnenlinimn i«! S’aH, lazdele pasiramsčiuo- j supančioje aplinkoje ir pa-; dirbimo ir žuvies pramonė.

P P damas, pavaikščioti. Į ties organizmo viduje . . .
Mums amerikiečiams irgi! ... . . . .

reikėtų tokį gražų paprotį "l08 veiklos slopimmas, ku- mą.
“Tėvynės” redak-t o r i a u s 
vietos p. Jurgelionis sako, i 
kad “socialistai ir tautie

čiai sykiu, Grigaičio klap- 
I čiukai, tarė išmesti mane— 
neteisėtai — iš “Tėvynės” 
redaktoriaus vietos,” etc. 
Bet apie priežastis, prive- 
dusias prie išmetimo, jis 
gražiai nutyli. O jos buvo 
tokios: Jurgelionis pradėjo 
“Tėvynėje” skelbti pavar
des lietuvių veikėjų, kurie 
tik nesutiko su jo fašistuo- 

ir skelbti

monografija — priklausys 
nuo autoriaus gabumų, jo 
mokėjimo turima medžiaga 
pasinaudoti.

K. Jurgelionis sako, būk 
jis kun. Miluką pažinęs per 
keturis paskutinius jo gy
venimo metus ir todėl ge
rai jį žinąs. Tačiau savo 
straipsnyje jis jokios bio
grafinės medžiagos' nepatei- 

[kia, jei neminėti to “svar- 
įbaus fakto,” kad jis kartą
valgęs rauginto pieno kartu jančia politika, 
su kun. Miluku pas vieną jiems boikotą. Tarp tų boi-

pranašesnė literatūrinės pastarojo parapijietį! Ma-1kotuojamųjų buvo profesi- 
ekspresijos forma, negu 
proza. Tačiau čia : 
griežtai skirti augštos ver- - _ _ . . 
tybės poeziją nuo eilemani- [ bus paminėtas, 
jos, nuo rimuoto trafareto!

JURGELIONIS
APIE DIPUKUS

“Vienybėje” Kl. Jurge- senatvėje mėgo 
lionis kedena dipuką L. 
Mingėlą už tai, kad šis ima
si rašyti- apie velionį kun. 
A. Miluką monografiją jo

_ O Lietuvos žvejai 35 kar-
i Į Miegas — tai nervų siste- įUS padidino žuvies sugavi- 

[ Jie dabar sėkmingai 
ris apima tuo pat metu di- j žvejoja Atlante, prie Afri- 
džiąją galvos smegenų da- ųos krantų.

bendri lietuvių kapai, kaip Septynmečio plane numa- •
‘‘Dažnai miegą lydi sap- tyta išplėsti esamąsias stak- 

nai. Iki šiol, kol mokslas lių ir prietaisų gamybos , 
sapnų esmės teisingai neiš- įmones, taip pat įmones; 
aiškino, žmonės manė, kad gaminančias elektrinio sū- 
sapnai turi slaptos pras- virinimo įrengimus, ir ki- 
mės. Prietaringiems žmo- tas. Bus pastatytos nau- 
nėms atrodo, kad sapnuose jos įmonės, gaminančios te
gali būti nulemiamas žmo- boratorines elektrinės kros- 
gaus ir netgi visos tautos nis, dujų matavimo prie- 

Ir taisus, televizorius, dizeli- 
šiais laikais dar tikima ‘blo- į nius purkštuvus, įrengimus 
gaiš’ ir ‘gerais’ sapnais . . . | mėsos ir pieno pramonei. 
Mokslas, priešingai prieta-į Mašinų gamybos pramonės 
ringų žmonių nuomonei, produkcija padidės 2.6 
įrodė, kad miegas ir sap- karto, prietaisų gamybos 
nai yra visiškai natūralūs produkcija — 3.6 karto, 
ir paaiškinami reiškiniai. Mums, lietuviams, džiugu; 
Miegas nereiškia, kad siela kad bus pagreitinta Kauno 
laikinai ‘išskrenda’ iš kūno, hidroelektrinės statyba, 
kaip galvoja prieta ringi; 
žmonės, o yra organizmo | 
apsauginė priemonė, i___
džiauti išsekti cent r i n e i 
nervų sistemai ir apsaugan-

puoseleti, ugdyti. Ypatin
gai tokiose vietose, kur yra

Čikagoje ir kitur. Gegužės 
Pirmoji, arba Kapų Lanky
mo Šventė (geguės 30 d.), 
— labai tinkamos dienos. 
Pagalvokime apie tai!

MIEGAS IR SAPNAI
Kas yra miegas ir sap

nai? Nesuprasdami jų, se
novės žmonės laikė sapnus 
p r a n ašingais vaizdiniais, 
jiems tikėjo. Buvo išleista 
net didžiulės knygos sap
nams aiškinti. Visokie neu
rasteniški pranašai ir 
“šventieji” sapnus aiškin
davo, kaip dievo “apreiški
mus.” Biblija sako, būk, 
Juozapui per sapną archan
gelas Gabrielius pasakęs, 
jog nėščios žmonos Marijos 
sūnus esąs ne vyro meilės 
vaisius, bet “šventosios dva
sios” kur j ozas. Ir, sakoma, 
Juozapas sapnui patikėjęs. 
Palaiminti dvasios ubagai!

Didysis rusų fiziologas L 
P. Pavlovas visai įtikina
mai išaiškina miego ir-sap
nų fenomeną:

“Vystantis mokslui, mie
go reiškinį imama teisin
gai sieti su nervų sistemos 
veikla. Iš pradžios moksli
ninkai manė, kad miegą

<<

ir valstybės likimas.

Bus pastatytos nau-

n-egu nau> Mingėlos mono-lonalų, biznierių ir kitų. Gi 
reikia gracija perdaug nenuken- boikotą skelbti šios šalies

I tės, jeigu šis epizodas ir ne- ’ įstatymai neleidžia ir dėl 
! to SLA galėjo susilaukti 
daug nesmagumų bei bylų. 
Aišku, jog SLA Pildomoji 
Taryba, gindama savo or
ganizacijos vardą ir turtą, 
kitaip pasielgti negalėjo, 
kaip tik išmesti laukan tų 
boikotų kurstytoją.

Kas sėja vėją, tas audrą 
pjauja!

KAPŲ LANKYMO 
TRADICIJA

Reikia pagirti sektiną T. 
Lietuvos rašytojų tradiciją 
—Gegužės Pirmosios proga 
lankyti savų mirusiųjų ko
legų kapus! Tai labai gra
žus ir puoselėjantis papro
tys. Vilniaus ir Kauno ka
pinynuose guli tokie paly-

Kad kun. Milukas, vėles
niais laikais, lietuviškose 
klebonijose buvo “persona 
non grata,” kad jis savo 

_ » bendrauti 
daugiau su pasauliečiais, 
negu su dvasininkais, kad 
jo raštų katalikų laikraš
čiai nenorėjo talpinti, kaip 

n-e tik nepažinęs, bet ir ne- “neaiškių,” ir kad toji 
Jurgelionis sako, spauda jį ignoravo, — tai 

naujųjų ateivių aro- visiems žinomas faktas. Net 
gancija, kurstoma jų bėga- mirusį jį kaip kunigą, pa
jinio godumo, jau siekia garbiai, nepalaidojo nuosa- 
beprotystės čiukuro. Jie [varne kape, bet įkišo, kaip 
turi paniekinę ir po kojų j menkavertį įnamį, į seniau 
pamynę negausią senes-1 mirusio kun. Kodžio kapą! 
nių imigrantų inteligen-1 Bet p. Jurgelionis per- 
ciją” (turbūt — inteligen-1 daug sau kredituoja “Tė
ti ją. M. U Li Mingėlos pa-1 vynėje” įtalpintą Miluko

Lietuvos darbo žmonSs
nelei- g?rai z'no lr syPranta> J0g

visa tai jie pasiekė dėka to, 
kad jiems padeda broliško^ 
tarybinės tautos, dėka to

matęs, 
kad

h organizmą nuo pervargi- k / išmintingai ’ vadovauj^ 
mo. Pavlovo mokslas, bu- v...... . . * ...Komunistų partija. Kadai

se labiausiai atsilikusio Lie
tuvos rajono — Vabalnin
ko — darbo žmonės nutarė 
įvykyti septynmečio plano 
užduotį per trejus -metus.

damas nuosekliai materia
listinis, yra stiprus ginklas 
kovoje su idealizmu, su re
liginiais prietarais” 1).

1) “Religija—mokslo ir pa
žangos priešas/’ V. P. Pro- j džiaugiuos savo krašto - 
kofjevas. [žmonėmis.

3 p.-Laisvė (Liberty)—Ant rad., birželio (June) 9, 1959
/
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DRĄSIOS ŠIRDYS
(Vaizdai iš partizanų kovų Lietuvoje)

(Tąsa)
Po visą šalį nuskambėjo 

vieno šių kovotojų politinio vadovo V. 
Kločkovo žodžiai: “Rusija didelė, bet 
trauktis nėra kur—už mūsų Maskva!” 
Ir panfiloviečiai neleido tankams per
žengti jų ginamo ruožo, atiduodami už 
Maskvą, už Tėvynę savo gyvybes. O 
gruodžio 6 d. Tarybinė Armija taip 
spustelėjo fašistus, kad jie, neatgauda
mi kvapo, bėgo iš miestų, kaimų, palik
dami patrankas, tankus, šimtus tūkstan
čių užmuštų, sužeistų kareivių ir kari
ninkų.

Sužinoję, kad priešas nublokštas dau
giau kaip 400 kilometrų nuo Maskvos, 
žmonės net lengviau atsidusdavo.

KALBA “DIDŽIOJI ŽEMĖ”
Kiekvienas, kam teko gyventi ir kovo

ti priešo užnugaryje, puikiai supranta, 
koks neapsakomai svarbus partizanams 
buvo radijo ryšys su “Didžiąja žeme.” 
Morzės abėcėlės signalų pagalba mes 
perduodavome žinias apie priešą, apie 
savo kovas su juo, o taip pat gaudavome 
pagalbą, apie naujienas fronte ir užnu
garyje.

Pirmasis mūsų būrio “Už Tarybų 
Lietuvą” radistas buvo komjaunuolis 
Marijonas Martynaitis. Anų dienų ko
vos draugai negali prisiminti jo be šyp
senos. Dėl to tur būt, labiausiai kaltas 
toksai įvykis.

Vos tik 'pradėjus grupei veikti, buvo 
susitarta, kad jos slaptažodis bus “Yla.” 
Nekantriai laukėme valandos, kai išgir
sime balsą iš “Didžiosios žemės.” Bet 
štai dienos slenka, o mūsų niekas nekvie
čia per radiją.

Kelintą jau kartą keliaujame prie kal
nelio už stovyklos, kelintą jau kartą aš 
lipu į dvi aukštas, siūruojančias pušis 
įkelti antenų. Nelengvas tai darbas... 
Hitlerininkai nuolatos bastosi po mišką, 
tai šen, tai ten paleidžia keletą šūvių — 
gal patys save drąsindami, gal tikėda
miesi, kad mes neiškentę atsiliepsime ir 
išsiduosime,—taigi, kol aš, širdingai pa
vydėdamas katėms ir voverėms, sliuogiu 
pušų kamienais, kiti draugai -eina sar
gybą. Ir vis nieko ir nieko — raukšlė 
tarp Martynaičio antakių neišsilygina, 
šypsnys nenušviečia veido. Paniuręs jis 
nusiima ausines. Paniūra ir visi drau
gai. Miške staiga pasidaro gūdu ir sve
tima, visi jo garsai atrodo nejaukūs ir 
pikta lemią.

Po kelinto tokio nesėkmingo bandymo 
susirūpino ir drg. Solominas.

—Negali būti, kad į mus nesikreiptų, 
—sako jis Martynaičiui.—O gal, brolau, 
blogai klausai, a?

Jaunasis radistas net išblyško.
—Kokių slaptažodžių girdi?—kaman

tinėjo grupėj vadas.
—Įvairių. Yra panašių ir į mūsų. 

Jau trečią dieną kažkas vis kartoja 
“Ūla,” ir niekas neatsiliepia . . .

—“Ūla,” “yla”... Ei ei, brolau,—su
šuko drg. Solominas, — tai juk skirta 
mums, žinoma, mums! Matyt, kas nors 
raidę “y” skaito rusiškai!

Mūsų radistas iš pradžiųnetikėjo ta 
hipoteze — perdaug jau paprasta ir aiš
ki ji buvo! Tačiau sekantį sykį, kai 
Kvietė “Ūla,” jis atsiliepė ir džiūgauda
mas pranešė, kad signalas tikrai buvo 
skirtas mums. Visiems draugams pra
švito akys: vadinasi, nesame užmiršti, 
nesame vieni! Apie mus žino, apie mus 
galvoja, mumis rūpinasi! Pasijutome 
ės^ maža didžiulės, tvirtos grandinės 
grandelė. Energijos ir ryžto iš karto 
tartum padvigubėjo, ir kažkur pašir
džiuose išsiliejo maloni šiluma.

’ KAUNE
LKP Kauno miesto ir apskrities po

grindinis komitetas nutarė užmegzti ry
šį su kauniškiais komunistais ir kom- 
jailnuoliais, išsiaiškinti padėtį mieste.

Į Kauną išvykstame su drg. Vitoldu 
Urbanavičium. Naktis tamsi, tirštas 
rūkas neleidžia toliau ką nors įžiūrėti, 
todėl einame neskubėdami ir visas pu

psės gerai išžvalgydami, Tik retkarčiais 
iš po debesų pažvelgia mėnulis, ir vėl pa- 

I; Šislepia. Aušra mus užklupo miško pa
kraštyje. Čia ir įsitaisėme dienoti.
U-Į pamiškę atginė bandą piemenėlis. 

•Rytas buvo šaltas; mėgindamas bent 
kiek' apšilti, vaikas šokinėjo kaip oželis 
ir vis gaužėsi į savo išaugtą, gerokai su- 
Strukėjusiom rankovėm švarkelį. Liūd
nas tai buvo vaizdas...

—O juk į mokyklą turėtų -eiti tas 
strakalas, — pratarė drg. Urbanavičius. 
Jo mintys, pasirodo, plaukė ta pačia va
ga kaip ir manosios.

—Kur ten!.. Buožės bandą gano. Aiš
ku, ne iš gero . . .

—Pamėginkime prisivilioti jį! Užkąs
tame drauge, kažkaip lyg ir skaniau, at
rodo, būtų,—sumanė Urbanavičius.

Piemenėlis, botkočiu gaudyd a m a s 
skraidančius voratinklius, kaip tik ėjo į 
mūsų pusę. Aplinkui daugiau nieko ne
buvo. Išlindome į pamiškę. Užkalbintas 
vaikas iš pradžių išsigando ir, atrodo, 
norėjo pabėgti, bet duonos riekė su laši
nių gabalėliu jį pagaliau įtikino, kad 
mes nieko blogo jam nelinkime. Krams
nodami kuklius savo pusryčius, po tru
putėlį įsišnekome. Taip, žinoma, vaikas 
ganė vietinio buožės Vonžodos gyvulius. 
Paklaustas apie tėvus, jis papasakojo, 
kad jie buvo gavę žemės, o dabar... da
bar jos nebeturi. Kai pasisakėme esą 
tarybiniai partizanai, jaunasis mūsų 
draugas, visai įsidrąsinęs, išpasakojo 
viską: kad buože esąs labai piktas, kan- 
džiojąsis, kaip musė rudenį, kad tėvus, 
kurie buvo gavę žemės iš jo ūkio, labai 
sumušęs, žemę ir gyvulius atėmęs, ne
leidęs nė pasėlių nusiimti. Dabar tėvai 
turį kasdien registruotis policijoje...

Skaudu buvo žiūrėti i ašaras ant mur
zinų vaiko skruostelių.

—Na, palaukš, mes jam parodysime, 
tam niekšui!—niršo drg. Urbanavičius. 
—Kur jo sodyba?

Piemenėlis vėl nubėgo prie galvijų, o 
mudu, nors ir supratome, kad nusikals
tame konspiracijai, nusprendėme vakare 
vis dėlto nueiti “su vizitu” pas tą siur
bėlę.

Taip ir padarėme — nuėjome ir prisi
statėme kaip atvykę iš Jonavos aktyvis
tai. Kadangi buvome visai padoriai ap
sirengę, šeimininkė patikėjo tuo ir labai 
vaišingai mus priėmė. Šeimininkas bu
vo kažkur išvykęs. Įsitikinę, kad jo iš 
tikrųjų nėra namie, vis dėlto atidengė
me savo kortas ir smarkiai išbarėme, iš
vainojome šeimininkę už vargšų žmonių 
skriaudimą ir kankinimą. Išeidami pa
grasinome, kad, j-eigu dar išgirsime ką 
nors panašaus, šis mūsų vizitas nebūsiąs 
paskutinis,—ateisime ir išsivesime vyrą.

Jau buvo visai sutemę, kai, visaip mė
tydami pėdas, pagaliau leidomės Kauno 
link. Miestą pasiekėme be jokių ypa
tingų nuotykių. Į Prieiname prie mažutės 
trobelės Topolių gatvėje Nr. 19. Ji ato
kiau nuo kitų namų. Klausomės. Ap
link kapų tyla. Pabeldžiam į trobelės 
duris ir, truputį pasitraukę nuo jų, pa
ruošę automatus ir užsimoję granato
mis, laukiame, kas pasirodys. Viduje 
sušlepsi žingsniai, priartėja prie durų. 
Jos subraška ir atsidaro. Į mus tylėda
ma žiūri pagyvenusi raukšlėto veido mo
teriškė. Pagaliau ji pažino Urbanavi
čių. Tai buvo Marija Jakienė, darbinin
kė antifašiste, vėliau tapusi viena iš ge
riausių mūsų ryšininkių. Suėjome į vi
dų.

Praslinko valanda, antra, mes vis kal
bėjomės apie padėtį Kaune. Šeimininkė 
pasakojo, kaip buržuaziniai nacionalistai 
pataikavo okupantams.

— Įsibrovus hitlerininkams į Kauną, 
radijo diktorius paskelbė: “Dabar duo
dame žodį pirmajam vokiečių kariuome
nės karininkui, įžengusiam į Kauną.”

—Na, ir ką gi pasakė tas pirmasis 
plėšikas? — nerimauja drg. Urbanavi
čius.

—Labai iškilmingai pareiškė esąs 
“sename vokiečių prekybos mieste Kau
ne” . . . Jeigu buržuaziniai nacionalis
tai būtų nors truputėlį mylėję savo gim
tąjį kraštą ir savo tautą, atrodo, jie bū
tų turėję paaiškinti šiam hitlerininkui, 
kad jis suklydęs, kad jis atsidūręs ne se
name vokiečių prekybos mieste, o buvu
sioje laikinojoje Lietuvos sostinėje ir t.t. 
Bet kur tau!..

Sužinojome, kad birželio 23 dieną per 
Kauno radijo stotį prabilo dar 1940- 
1941 m. Ambrazevičiaus,’ Prapuolenio, 
Škirpos ir kitų liaudininkų, krikdemų, 
smetonininkų šulų hitlerininkų globoje 
sudaryta šnipų-diversantų gauja, pasi
vadinusi “Aktyvistų frontu.” Klerikalas 
Ambrazevičius pasiskelbė net “ministru 
pirmininku,” sudarė “laikinąją vyriau
sybę,” šlovino okupantus. Šios “vyriau
sybės” atstovas, buvęs karinis atašė 
Berlyne, Škirpa atvirai pareiškė, kad 
“frontas” buvo sudarytas ir veikė pagal

gestapo ir Hitlerines armijos generalinio 
štabo nurodymą. “Aktyvistų fronto” 
1941 m. spalio 15-tos dienos memoran
dume Hitleriui buržuaziniai nacionalis
tai prisipažino, kad, hitlerinei Vokieti
jai užpuolus Tarybų Sąjungą, jie, “ne
žiūrint didelių sunkumų, atliko visą ei
lę organizacinių uždavinių; jų neatlikus, 
vokiečių kariuomenės žygiavimas per 
Lietuvą būtų žymiai pasunkintas.”

Kai pro užuolaidas ėmė veržtis blausi, 
dienos šviesa, ėmėme patys vartyti senus 
fašistinius laikraščius “Į laisvę.”

Iš pradžių skaitėme tyliai, bet, per
skaitęs liepos 5 d. numerio vedamąjį, aš 
nebeiškenčiau:

—Klausyk tik, Vitoldai, ką “Aktyvis
tų frontas” skelbia: “Žydai, burliokai 
rusai, baudžiavinės ponijos likučiai ir 
lenkai kolonistai bei atbėgėliai yra mū
sų tautos grybas, kurį reikia ko grei
čiausiai išpjauti.”

—O-o, tiesioginis nurodymas bandi
tams: žudykite ir toliau tarybinius žmo
nes! — atsiliepė drg. Urbanavičius.

1941 m. liepos 31 dienos numeryje bu
vo pranešama, kad visam okupuotam 
Rytų kraštui paskirtas reichskomisaras,

Religijos sumodernėj
1951 metų balandžio ant

rą dieną popiežius Pijus 
XII paskyrė archangelą 
Gabrielių telefono ir televi
zijos globėju.

Jau vien šis faktas rodo, 
kad bažnyčia visomis jėgo
mis stengiasi prisitaikyti 
prie ršių dienų gyvenimo są

lygų. Kitaip ji neišlaikytų 
: masėse savo autoriteto to- 
Įkiu mokslo suklestėjimo lai- 
| kotarpiu, koks yra XX am- 
I žius.

Bažnyčios atstovai tvir- 
I tina, kad jų mokymas liko 
j toks pat ir nesikeičia. Fak- 
į tai kalba ką kitą. Iš istori
jos gerai žinome, kad vi
duramžiais ne viena mote
ris buvo apšaukta ragana 
ir. sudeginta ant laužo. To
kių atsitikimų buvo ir Lie- 

i tavoje. O štai dabar, ar iš- 
I girsi iš kunigo lūpų apie ra- 
. ganas ar žmones, susidėju- 
! sius su velniu? Lietuvoje 
raganos išnyko. Ir tuoj ky
la klausimas: kodėl gi jų 
nėra? Dingo jos dėl to, kad 
niekas nebetiki jomis. Šian
dien visi, net ir tikintieji 
žmonės, išgirdę kunigo pa
sakymą apie raganas tik 
atlaidžiai nusišypsotų. Va
dinasi, kai dauguma žmo
nių ima nebetikėti, ką skel
bia nors ir dievo vardu baž
nyčia, ji, norėdama nesusi
kompromituoti, priversta 
pakeisti savo pažiūras arba 
atsisakyti jų. Kitaip sa
kant, bažnyčia pradeda 

Tas pat atsitiko ir su 
dangum virš žemės, kuria
me neva gyvenęs dievas su 
angelais. Šiandien astrono
mijos mokslų laimėjimų dė
ka žinome, kad nėra jokio 
kristalinio dangaus kupolo, 
o tik bekraštė erdvė, kurio
je pilna įvairių fizinių kū- j 
nu ir jų tarpe skrieja tary
biniu žmonių sukurta kos
minė raketa, kurios jau 
šiandien bažnyčia nebegali 
pavadinti “velnio išmislu”. t

Niekas krikščioniškame 
pasaulyje apsišvie tusiems 
žmonėms negali teigti, kad 
dievas sukūrė pasaulį per 
septynias dienas. Todėl da
bar,' kai mokslas su radio
aktyviųjų medžiagų pagal
ba gali nustatyti žemės am
žių (yra nustatyta, kad se
niausios Žemės uolienos tu
ri apie 4 milijardus metų), 
ir bažnyčia savo mokymą 
reformuoja, kad esą šven- i 
tas raštas yra ne mokslinio | 
pobūdžio, o populiarus kū-' 
rinys, pilnas alegorijomis 
išreikštų giliausių paslap
čių. Todėl ir žemės sukūri
mą, girdi, reikia suprasti 
kaip ilgą laikotarpį. Vadi
nasi, ir čia nugalėjo moks
las.

Daugelis atsim e n a m e, 
kaip buvo puolamas darvi
nizmas. Bažnyčia jokiu bū
du nesutiko, kad žmogus 
yra išsivystęs iš žemesnių 
gyvių. Dar ir šiandien pa
prastiems kaimo žmonėms

moderninti savo mokymą.
Biblijoje rašoma, kad že

mė yra plokščias, apvalus 
diskas. Ir ilgą laiką bažny
čia gynė šią savo pažiūrą. 
Kai Kolumbas ruošėsi va
žiuoti pirmą kartą aplink 
pasaulį, Ispanijos dvasinin
kai pasmerkė jo “beprotiš
kus” ketinimus. Tik vėliau, 
kai mokslas ir praktika įro
dė, kad iš tikrųjų žemė yra 
apvali, bažnyčia nutilo.

Kai Kopernikas 1543 m. 
išleido knygą, kurioje, prie
šingai bažnyčios mokymui 
“Terra stat et in aeternum 
stabiti” (Žemė stovi ir amži
nai stovės), buvo nurodyta, 
kad Žemė sukasi aplink 
saulę, jis ' buvo apšauktas 
bedieviu. Po 73 metų Ro
mos kurija išleido encikli
ką, kurioje sakoma, kad 
Koperniko teorija yra ne
teisinga, prieštarai!j anti 
šventam raštui, ir kad pa
našus mokslas gali sužlug
dyti katalikų tikėjimą. Ta
čiau, kai visiems apsišvietu- 
siems žmonėms paaiškėjo, 
kad tiesa yra mokslo, o ne 
švento rašto- pusėje, tai 
bažnyčia ir su šiuo faktu 
“o visgi žemė sukasi” turė
jo sutikti;

gauleiteris 'Lohse, Jo atvykimo į Kauną' 
proga laikraštis rašė: “F.uehreris, pa
siųsdamas gauleiterį Lohsę, galutinai 
išreiškė pasirengimą šiuos kraštus pa
imti į pajėgias kuriančias vokiečių or
ganizacijos rankas ir į Vokietijos Rei
cho apsaugą.” Hitlerio patikėtinis Los
se Lietuvos sričiai paskyrė generalkomi- 
sarą fon Rentelną, kuris tapo visagaliu 
okupuotos Lietuvos viešpačiu.

Mums į akis krito taip pat rugpjūčio 
13 d. numeryje aprašytas Ambrazevi
čiaus “vyriausybės” priėmimas pas Ren
telną, kurio metu Ambrazevičius mėgi
no išaiškinti, kokiu būdu buržuaziniai 
nacionalistai galėsią ateityje tarnauti 
hitlerininkams. Generalkomisaras nedvi
prasmiškai, su visu užgrobikų cinišku- 
mu paaiškino šiam lietuvių tautos išda
vikų atstovui, kad “lietuviškos valdžios 
atstovai bus atsakingi kaip įvairių val
džios įstaigų viršininkai “Generalkomi- 
saro Tarėjų” titulais už ligšiolinių Lie
tuvos ministerijų, veikiančių dabar pa
gal vokiečiu valdžios nurodymus, dar
bą.” b-

(Bus daugiau) '

Apie T. Sąjungos 
kalėjimą tvarką >*■'

Leningradas. — Tarybų 
Sąjungoje lankosi buvęs 
New Yorko gubernatorius 
A. Harrimanas. Jis užsima
nė pamatyti koncentracijos 

i stovyklas ir kalėjimus. Nu
vyko į Kriukovo kalėjimą, 
kur yra apie 1,000 kalinių.

Iš lauko pusės kalėjimas 
atrodo rūsčiai. Bet Harri
manas nustebo jo tvarka. . 
Kambariai tvarkūs ir šva
rūs, kaip kareivinės. Yra 
fabrikas, kuriame kaliniai 
dirba. Jie gauna mokestį. 
Dalį jų algos pasilaiko už • 
valgį ir drabužius, o kitą jie 
gali pasiųsti į namus. Kalė
jime yra geras knygynas, 
žaismavietė, klubas, radi
jas, atletų ir muzikantų 
grupės.

SUEZO KANALAS IR 
EGIPTO ELGESYS

imas
ja? Dėl to, kad bažnyčia 
galėtų bet kokiomis prie
monėmis išlaikyti žmones 
prietarų valdžioje. Kai tik 
žmonės ima netikėti kokiu 
nors prietaru, bažnyčia tuoj 
pat atsisako jo. Taip ji vis 
daugiau ir daugiau privers
ta užleisti vietos mokslui, o 
pati pamažu traukiasi į 
praeitį. Šopenhaueris reli
giją lygina su jonvabaliais, 
kurie gali šviesti tik tamso
je. Kai tik mokslo šviesa 
pašviečia, žmogus pradeda 
nebetikėti į religijos moky
mą, nes sužino, kad ji nėra 
dieviškas mokslas, o tik 
žmogaus silpnumo ir neži
nojimo rezultatas. Tikėji
mas į pomirtinį gyvenimą 
ir dievą atsirado ne todėl, 
kad jie egzistuoja, o dėl to, 
kad senovės žmogus, netu
rėdamas gerų įrankių, bū
damas bejėgis kovoje su 
gamta, daug ko jis tada ne
suprato ir daug kas kėlė 
jam baimę. Visa tai trukdė" 
žmogui susidaryti teisingą 
materialaus pasaulio vaiz
dą, jis pradėjo galvoti, kad 
žmogus yra menkas ir bejė
gis, kad pasaulį valdo kaž-

Kairas. — Port Saido 
prieplaukoje sulaikytas da
nų laivas “Toft”. Arabai 
reikalauja, kad jis iškrautu 
cementą, potašą, odas ir ki
tas prekes, kurios vežamos 
Išraeliui. Laivo kapitonas 
griežtai atsisakė tą padary
ti. Egiptas nuo 1948 m. Iz
raeliui nieko nepraleidžia 
per Suezo kanalą.

VIŠTOS PER DAUG 
DEDA KIAUŠINIŲ

Washingtonas. — šiemet 
vištos labai daug deda kiau
šinių, tai ūkininkai privers
ti juos pigiai parduoti. To
dėl Agrikultūros depart- 
nientas nutarė nupirkti 
nuo farmerių 500,000,000 
kiaušinių ir juos džiovinti, 
kad palaikyti aukštesnes 
kainas. , . .

........ ....... G r
ir šiandien religija klaidingų 
žmogų, sakydama, kad čią^B 
žemėje, gyvenimas yra tik

■ pasiruošimas amžinai ke
lionei po mirties. Tuo ji slo
pina žmogaus, kūrybinę ini
ciatyvą, kelia nepasitikėji
mą savo jėgomis, didina pe
simizmą.

Jau nuo senų laikų žmo
gus pradėjo netikėti dievo

kokios nematomos jėgos iš j galybe, o ieškoti atsakymo 
nepasiekiamo, nesupranta-' į visus jam neaiškius klau- 
tamo dangaus. simus moksle. Tik mokslo

Gali kilti klausimas: jei į)agalba žmogu® ,ir sl“ 
,, r ... . . . y duos visus nuostabius daik-religija stengiasi sumoder- kuriuQS mes šiandien 
neti, prisitaikyti prie šių turjme jr kurie mums pa
dieni} gyvenimo, tai gal ji deda geriau gyventi.
nežalinga. Taip nėra. Juk P. Pečiūra

yra sakoma, kad dievas su- -i 
tvėrė žmogų. Tačiau 1950 
metų popiežiaus Pijaus XII 
išleistoje enciklikoje sako
ma, kad bažnyčia nedrau
džia evoliucijos mokslo, ku
ris tyrinėja žmogaus kilmę. 
Ir čia religija priversta 
“moderninti” savo pažiū- ■ 
ras. O juk anksčiau pasaky-1 
mą, kad žmogus yra išsi
vystęs iš žemesnių gyvių, 
bažnyčia laikė nuodėme, 
erezija.

Maža to, jei anksčiau bū
davo sakoma, kad viskas 
dievo valioje, tai šiandien 
susirgusiam žmogui net 
bažnyčios tarnai pataria 
pirmiausia kreiptis į gydy
toją, o tik paskui melstis ir 
prašyti dievo sveikatos, nes 
sunku rasti šiandien žmo
gų, kuris labiau patikėtų 
dievo negu medicinos pa-i 
galba. Praktiškame kasdie-j 
niniame gyvenime, žm'ogus 
visur elgiasi kaip netikintis, 
nes. per daugelį amžių įsiti
kino, kad 'iš dievo pagalbos 
nesulauksi. Ir iš tikrųjų, jo- į 
kio dievo, jokio pomirtinio 
gyvenimo, apie kurį moko 
religija, nėra. Taip sako 
mokslas, taip rodo prakti
nis žmogaus gyvenimas.

Kodėl religija ‘ modernė-

BALTIMORE, MD.
“LAISVĖS” PIKNIKAS
PIKNIKUI YRA GAUTAS PERMITAS 

(valdžios, leidimas)
Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau
gijos 25 kuopa, paramai laikraščio “Laisvės,” kuris da

bar 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 Holabird 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 Philadclphijoš imkite kelią No. 40 ir važiuokite iki 
BaltirhorČš; 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 mylios. CM 
busą No. 20 Diindaik reikia imti ant Baltimore St., ir jis priveža 
iki pikniko. ’ ,

4 į>.-Laisve (Liberty)—Antrad., birželio (June) 9, 1959
■



NEW HAVEN, CONN. PhMelpHa, Pa.
Mūsų naujienos Į

Winchester Arms Co. dar-j 
bininkai ruošiasi į streiką. li
nija ilgai laukė kontrakto at
naujinimo, bet kompanija vis' 
neatnau jina. Darbininkai ruo-1 
šiasi streiko pagalba priversti 
kompaniją skaitytis su jų or-! 
ganizacija.

Draugai šukaičiai išvyksta 
i Miami, Fla., apsigyventi. Dal
ia jų netekus, bet už tai Ma-i 
mi draugai susilauks gerų vei-1 
kėjų. Jiems suruošėme išleis
tuvių parę.

Fabrikantai naudojasi nedar-: 
bo padėtimi ir priekabiauja

• s I
prie tu, kurie stoja už page-! 
i inimą darbo sąlygų. Mat, fah- į 
rikantai jaučia, kad nedarbo

taiku darbininkai vengia strei
kų.

Dvi jaunuolių grupės rengė
si viena prieš kitą muštynėms. 
Kas tai sužinojo ir pranešė 
policijai. Muštynių vietoje po
licija daugelį jų suėmė, atėmė 
nuo jų peilių, g o 1 e ž g a 1 i ų , 
krumplių, guminių dūdų. La
bai keisti jaunuoliai, savo tarpe 
kelia “karus.” Mokykloje prieš Į 
tokį išdykavimą neveda kovos.

Tėvų dienos minėjimas įvyks 
sekmadienį, birželio 21 (L, Lie
tuvių svetainėje, 2 13 N. Front 
St. Bus skanių valgių ir tin
kamų gėrimų. Dainuos Hart
fordo Laisvės choras. Pradžia 
12 vai. dieną. Prašome laiku 
pribūti. J. S. K.

Mačiau pranešimus, kad ge
gužės 30 ir 31. dd. įvyks šau
nus pokylis Avalon, N. J., pas 
dd. Bekampius. Išvykome dar 
diena anksčiau, kad bent kuo 
galėtumėm pagelbėti parengi
mui.

Draugai Bekampiai yra di
deli entuziastai ir kupini pui
kių sumanymų. Jie lauke dau- 

! gelio svečių, draugų ir priete- 
lių. Jie pageidauja sužinoti, 
kai]) gyvuoja, kaip darbuojasi 
jų senesnieji bendraminčiai. 
Na, ir kiek ir kai]) dirbama 

, spaudos palaikymui,
Pažangiosios spaudos svarbą 

j spręskime kad ir iš to, kiek jos 
1 neapkenčia visokiausi atžagar- 
! eiviai, reakcionieriai.
Į Taigi čia ir buvo dauguma 
’spaudos rėmėjų. Kai kurie pri- 
! siminė apie didžiuosius “Lais-

kuris jvj'ks birželio 14 J., Me
thuen, Mass., Maple Parke.

Geo. Šilimailis
San Francisco, Cal. "

ir mirė. Išgyveno
Paliko liūdesyje

— Oną ir Eugeni-
1 anūkus, seserį

Cleveland, Ohio
Gegužės 14 dieną mirė Ona 

Dulskiene, pb tėvais Railiūtė. 
Prieš 12 metų įvyko nelaime 
ir susilaužė klubą, vėliau pri- 

,-sidėjo ir kitos ligos.
Balandžio mėnesį sunkiai su

sirgo, buvo nuvežta į ligoninę, o 
po 5 dienų 
73 metus, 
dvi dukras 
ją, žentus,

j Elzbietą Taškcvičienę Lietuvo- 
Ijc du brolius—Antaną ir Pra
ną. Velionė į Ameriką atvyko 
1909 m.

• Palaidota religiniai Kalvari
jos kapinėse, nors gyva būda
ma buvo laisva. Priklausė prie 
Moterų klubo, LDS ir L L D

i 190 kuopos. Lai būna jai ra
mu amžinai ilsėtis!

Massachusetts Apskričių 
piknike bus svečių iš 

Kalifornijos ir iš Illinojaus 
Kaliforniečiai — Pranas 

ir Daratėlė Machuliai ir 
• Machulienės sesute ir švo- 

-1 3 . . . v Q4- ' gVl’lS lYUUiaWCldi iŠ Fl'CC-aekojv. visiems ir visoms uz St San 11 ancisco, Galli. | m _ k dk tuo lai_ 
manęs lankymą ligoninėje; Gydytojai teigia, kad s,iuo|ku įeks Masg valstiją, 
ir namuose, taipgi uz dova- kartu jį paguldė ne širdies i j<ada Maple Parke, Law- 
nas ir užuojautos atvirutes, antpuolis, bet t r ū k u s i I rence įvyks bendras ap- 

sme g e n y s e. i skrįcių piknikas, birželio 14 
i s ą m o n ę į dieną.

kad ir kęsdamas Į Aišku, jie nepasiliks ne- 
į galvos skaudėjimą, į patekę į pikniką ir nepasi-

Draugd J. Alvino sveikata i 
kritiškame stovyje

Buvau sunkiai sužeista j jau kelinta savaite d. Al- 
automobilio nelaimėje. Ne-| . .. TZ . jsu dar pilnai susveikusi.!vlnas Suh Ka,ser Founda- 
bet galiu vaikščioti. Tnd tion ligoninėje, 2425 Geary i--------------------laa - - - • Calif.' S'eris Kudrawciai

o

Cleveland, Ohio

MIRUS

DR. JUOZAS N. SIMANS
Reiškiame gilią užuo jautą jo giminaitei Kle-
mentinai Yankelitmas, Waterbury, Conn., ir jo
artimiesiems idėjos draugams, kurie jo nu-
veiktus visuomeninius darbus giliai įvertina.

M. S. Kazen J. J. Žiburiai
K. Yankeliūnas J. K rosin
J. M. Žebrys S. Ivan
A. M. Nikas V. Young
S. Nikolajchik P. Ą. Radgers
J. Bagdonas P. Dagis
C. Ayman E. Gabriūnas
J. Bacon H. Salin
G. Novočič A. Danis
J. Perko M. Pecuseni
J. Lambardo E. Strebeck
J. Stripeika M. Plaush
V. A. Pucevičius E. F. Panzer
B. Kirstukas V. J. Vilčinskai
J. Bagužis’ J. Myhling
J. N. Draugas J. Werner

m B. B. Kulvenskai P. A. Wiliams
■ J. Banis Mr. & Mrs. Lip ko ski
Į P. Neinu ra P. Wnorowski
I A. Sarulis V. Daraška 1

| vės” piknikus, Philadelphijoje. 
Suvažiuodavo keletas tūkstan
čių lietuvių. Būdavo labai daug 
darbo aptarnauti tiek žmonių

■ per keletą valandų. Na, o 
spaudai likdavo kartais net iki 

! poros tūkstančių. Dabar dau- 
! gelis darbščiausių piknikų dar- 
I buotojų, taip pat ir lankytojų, 
■jau ])o žeme. Bet vis tiek ir 
i šiuo sykiu dar radosi keletas *
i darbščiųjų moterėlių, kurios 
, pasiaukojo su darbu ir medžia- 
i gine parama tik spaudai, o ne 
i kam kitam.

Kaip, malonu buvo pasikalbė
ti su pažangiais prieteliais, at- 

| vykusiais pusėtinai iš toli. Kai]) 
i daug jie turi papasakoti apie 
; savo apylinkę. Kas gi gero, 
! kas gi naujo, kurie gyvi, kurie 
; sveiki, kaip darbuojatės, kaip 
i pas jus, kaip pas mus?

Visas žinutes suėmus, mato- 
! si padėtis sunkoka, didelių pa- 
; rengimų šioje apylinkėje jau 
I negalima tikėtis. Bet mažes- 
! nių sueigų reikėtų neskūpėti, o 
j bandyti jas padažninti vasarą 
i — bile kur laukuose, o žiemi- 
! nes bile pastogėje.

Kalbėta, kad į baltimoriečių 
, pikniką birželio 11 dieną va- 
! žinos ne tik pilnas busas, bet 
ir keletas mašinų. Draugams 
Bekampiams į Baltimorę dvi
gubai toliau kaip philadelphie- 
čiams. Prie to, J. Bekampio ir 

Į koja dar toli gražu nuo svei
kos. Bet jis pasakė, kad tik
rai ten bus.

i Birželio 1 d. buvo 82 laipsniai 
šilumos. Po pietų smarkai li- 

! jo, daugelį gatvių vanduo už- 
sėmė. Gatvėmis plaukiojo lai
veliai, o vyrai braidė vandenyje 
ir vaikus nešė į mokyklas.

Brockton, Mass
6

Miami, Fla.

MIRUS

FRANK THOMAS MARTIN
} Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai 

Mrs. Helen Martin.

Taigi philadclphiečiams—tik 
sėsti į busą ir dainuojant vyk
ti į baltimoriečių pikniką!

Busas išvažiuos 9:30 vai. ry
to, nuo 1th St. ir Girard Ave., 
ir 10 vai. nuo 2nd ir Pierce St. 
Kelionė į abi pusi tik $3.75. Iš 
anksto įsigykite bilietėlius. Tuo 
reikalu kreipkitės pas J. Kaz
lauską, 735 N. Buckneįl St., ar
ba pašaukite CE. 2-9874.

Pasimatysime smagiame pik
nike! Senelis /?.

Raul John
J. Paukštai t is
M. Paukštaitienė
J. Birštonas
Sophie Mason

N. Paukštienė
A. ir M. Valilioniai
Mrs. E. Miller
R. ir M. Chuladai
A. Bubis

Ch. Tamošiūnas
N. Tamošiūniene
J. Sliekas
E. Sliekicnė

V. J. Stankus
R. V. ir Joe Bronu
G. ir A. Suvak
G. ir S. Danis 
Elz. Stankus

Alice Johns
J. ir M. Koch
M. Cvirkienė

G. ir H. Mikitai
0. ir J. Šimkus
B. ir J. Alexanders

■ Cleveland, Ohio

MIRUS

DR. JUOZUI N. SIMAINS
Reiškiame giliausią užuojautą jo giminaitei 
K lementi nai Yankeliūnas, Waterbury, Conn, 
ir visiems jo idėjos draugams ir draugėms, 

ir visiems jo artimiesiems.

LLD 190 KUOPA

Ligoje ir nelaimėje užuo-: kraujagyslė r 
jauta padeda perkentėti I Ligonis atgavo 
skausmus, širdingai dėkoju | ir kalbą, 
visoms ir visiems už jūsų i didelį 
užuojautą! . _• vienok jau buvo sustiprė-i maįę su Mass. valst. pažan-

Juhja Stigiene jęs, sveikata pagerėjusi. I giaisiais lietuviais.
Bet šiomis dienomis vėl bu-1 Beje, andai buvo praneš
to sukrėstas nuo krauja- Ga, Į;acį jje išvažiuos pabai- 
i gyslės trūkimo ir sveikata I goje birželio. Tai buvo klai- 
, • . dingai pranešta — turėjo

būti pabaigoje gegužės 
mėn.

Baltimore, Md
Po dviejų mėnesių sunkios j žymiai pablogėjo, 

ligos, gegužės 26 d. grįžo iš Ii-;
P. Paserskis. 
si namuose, 
Avė. Dar 
priežiūra.

Jis dabar randa-j Mes visi įsitikinę, kad Jo-1 
1319 Park w o <) d j nas pergyvens ir šią krizę, 
vis po

susirinkimas. Narių
nedaug, skaitlingiau

moterys. Išduotas ra-
“čigonų” operetės pa- Į

Pelno Ii Ko nedaug, draugai aplankytų.

Birželio 1 d. atsibuvo LLD 
kuopos 

dalyvavo 
atsilanko 
pertas iš 
rengimo,
bet patsai parengimas publiką 
patenkino. Manome, kad Wor- 
cesterio choras, pasilsėjęs per Į 
vasarą, ateinantį žiemos sezoną ! 
vėl susimokys operetę.

Išrinkta komisija surengimui 
kuopos naudai pikniko, kuris 
įvyks birželio 21 dieną, Lietu
viu Tautiško Namo Parke.į !

Plačiai diskusuotas “Laisvės ’ 
pikniko reikalas. P i k n i k a s 
įvyks liepos 4-5 dd., tame pat 
parke. Nutarta/.sušaukt birže-!
lio 19 dieną specialų LLD 6-os'karinių laivų (naikintuvų) 

i l<u-l išplaukė į Didžiuosius eže- 
rį kviečiame visus spaudos my-Įrus< jįe pasieks Chicagą ir

gydytojų j taip, kaip pergyveno šir- 
l dies smūgį. 0 juk ir tada 

P. Paserskis, Baltimorėje i1' i gydytojai labai abejojo, ar 
apylinkėje plačiai žinomas vei-1 benį kada -() širdis .jg 
kėjas, per laikrašti išreiškia 1 
savo dėkingumą tiems drau- i 
gams ir pažįstamiems, kurie j j 
lankė ligoninėje ir siuntė sim
patijos atvirukus. Tas daug 
padėjo jam pergyventi ligos 
skausmus.

Būtų gerai, kad ir dabar jį

i normališka veikimą, v v v

! -____ ______________ ___________________________i nnnrnnimnirtmnnnnmninrnmnnrmmn’TrrfnnnnnTr.nTTnrin; ter---------------------------------------------------------

Rep.

Staten Islando laivas-keltas 
(ferryboat) smarkiai atsimušė 
prieplaukoje. Nelaimėje 1 4 
žmonių sužeista.

New Haven, Conn.

Linkiu jam greito 
jimo 
vauti, 
nėję.

visuomc-veikti lietuviu
L. K—le

d e Janeiro. — At-!
tarybinis laivas!

bet i

Rio
plauke
“Michail Lomonosov”, 
Brazilijos reakcinė vyriau
sybė atsisakė išleisti jo jū
reivius i miestą. c

Norfolk, Va. — šešiolika

kuopos narių susirinkimą, į

Į lėtėjus. Susirinkimo pradžia 
7 :30 vai. vakare. Prašome da
lyvauti skaitlingai.

Sunkia’ serga Wm. Yuodei- 
1 kis. Serga namie, yra dakta- 
| ro ir savo žmonos priežiūroje, 
i Gyvena 18 Bunker Ave. Lin- 
j kimo pasveikti, kad galėtų da- 
! lyvauti su Montello Vyrų Dai- 
i les Grupe apskričių piknike,

kitus miestus St. Lawrence 
upės vandens kanalais.

Bagdadas. — Atvyksta į 
Iraką apsigyvenimui Siri
jos maršalas Afif Bizris. 
Pirmiau jis buvo Sirijos ar
mijos komandierius, bet 
1958 metais Nasseris jį pa- 

|varė iš tos vietos.

Brockton-Montello, Mass

Dviejų Dienu

levy Pagerbimui Pietus
Bengia Progresyvios Lietuvių Organizacijos

Pokylis įvyks Sekmadienį

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

Hartfordo Laisvės Choras
duos nepaprastai gražią dainų programą

L. S. KLUBO SALĖJE, 348 N. FRONT ST.

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

apylinkės atsilankyti į šį gražų pasilinksminimą.

Jį miniunilnicinniinniĖifoĮnniEtininninunnliuirnuaMnmĮn

METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

Birželio 14 June
Prasidės anksti, 10 valandų ryto

Miami, Fla.
Mirė F. T. Martin

Gegužės 27 d. mirė Frank 
Thomas Martin, sulaukęs 82 
metų amžiaus. Kremtorijoje 
palaidotas gegužės 30 d., tai 
yra, Kapų dienoje. Prie kars
to kalbą apie jo gyvenimą pa
sakė Emma Sl’ekienė. Palai
dotas laisvai. į kapus jo kūną 
palydėjo pažįstami ir draugai. 
Vainikų buvo nuo 'jo artimiau
sių draugų.

Nuo kapų palydovai buvo 
buvo užkviesti j Daminaičių ir 
Kaulakių rezidenciją, km- bu
vo suteikti užkandžiai.

Frank Martin buvo nuolati
nis “Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas, priklausė prie LLD 
kuopos. Ar jis prie kitokių 
organizacijų prigulėjo, to ne
teko sužinoti. Miami ir Hia
leah miestuose apsigyveno nuo 
1923 metų, bet tuo pat laiku 
Akron, Ohio, turėjo mėsinyčią.

Iš Lietuvos „paėjo nuo Šven
čionių apylinkės. Paliko liū
desy savo žmona Helen, kuri 
per daugelį metų prižiūrėjo 
sergantį vyrą.

Nuo visų progresyvių reiškiu 
d-gei Helenai Martinienei už
uojautą liūdesio valandoje.

V. J. Slankus

Viena. — Mirė filmų di
rektorius Charles Vidor.

PIKNIKAS
Rengia Mass. Lietuvių Organizacijos

LIEPOS 1 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. 1 aut. Namo Parke
Winter St. ir Keswick Road, Montello

Sporto ir Dainų Programa:

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

Sopranai: Nebe Ventienė ir Nastė Buknienė 
Altai: Ona Čepulienė ir Koste Rušinskienė

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

Dirigentė Mildred Stensler

Art Mason’s Orkestrą
Namų gaminimo geriausi valgiai

Šalti ir šilti įvairūs gėrimai

Niekur Nėra Gražesnes Vietos Piknikams Kaip

MAPLE PARKE
Methuen, Mass. (Lawrence priemiestis)

Pagarsėjęs Montello Trio
Rožė Stripinis, William Juodeikis ir Albert Potsus 

su akordionu

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

vadovaujant Albert Potsus

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

ir šaltų gėrimų.

5 p.--Laisve (Liberty)—Antrad., birželio (June) 9, 1959



Žinios iš Uruguajaus įvairios žinios ninv^K NEW YORK A C Po miestą pasidairius i Dar yra darbo
Laikraščio “Darbo” adminis- 11^ B B 4^ B ■■ T ▼ B Dr. H. Pollack, kuris dir- (tar reikia talkiLaikraščio “Darbo” adminis

tratorius B. šabrinskas rašo J. 
Gašlūnui:
Gerbiamas Drauge:

Jūsų laišką gavau ir labai 
dėkoju. Su atsakymu prisiė
jo užtrukti, kol pasirodys 
minėtoji 73 dol. suma. O 
ir vėl piasitęsė apie kelias 
vaitos.

TIK DABAR PAIMS 
GOERINGO TURTĄ

Berlynas. — Vakarų “de
mokratai” ir Vakarinio 
Berlyno valdovai nutarė at-1 
imti nuo buvusio Hitlerio

Kultūrinis Centras Į Bušu važiuosime į LDS i Iš LDS 13 kuopos
dar reikia talkos!- > 

ba dėl American 
Ass’n, sako, kad 
norėdami išvengti

Heart 
žmonės 
širdies ves patalpomis dar toli ne- 

; ligų, tai po 25 “ metų am- ra baigti. Todėl dar vis rei- 
ižiaus turėtu mažiau valgy- kalinga talka. v 1 J • J •

Darbai su .naujomis Lais-

pikniką birželio 21 į
Sužinojome, kad LDS 3-čio- 

sios Apskrities piknikui busas 
jau apimtas.
žinoma, įvyks sekmadienį, bir
želio’ 21, Kasmočiaus sode, 
Great Necke.

Tą dieną busas išeis nuo 
Lituanica Square kaip 12:30, • 
nuo Liberty Auditorijos 1 
Kelionė į abi puses—$1.75.

Svarbu keliones bilietus 
ir baigs. Bet talkos darbas j oyti iš anksto.

1 Smagu visiems sykiu busu 
kad mūsų i važiuoti.

lionę ir puikų pikniką.
Be abejo, nemažai atvyks į

darosi gražesnis
Birželio 4 d. aplankiau 

mūsų Kultūrinį Centrą, 
102-02 Liberty Avė., Ozone

I Park, N. Y. Radau dirbant 
luvo I kontraktorių su savo pagel- 

1 bininkais ir aštuonis talki
ninkus.

Kontraktorius sku bi n a 
savo darbą baigti. Už ko-

Štai ir daugiau paramos 
silaukėme: LLD 115 kuopa, iš 
Californijos, per drg. S. F. 
Smith, prisiuntė 10 ‘dolerių; 
LLD 15 kuopa, iš St. Peters-i 
burg, Fla., per drg.« Joseph! 
Davidonis, prisiuntė 100 dole-; 
rių. Visiems aukotojams labai! nalystėmis juos įsigijo. L . 
dėkojame. Už šią paramą mes į _____________ j O tai r
išleisime apie tris “Darbo” nu-i Maskva _  Tarybų Sa-1 kultūrinių įstaigų perkėli-
merius. ‘ mas susitrukdys.

pa-
tai: oro maršalo Goeringo pa
ša- čios namus. Ju vertė $180,-

000.
su-i Goeringas po karo 

nuteistas pakarti už krimi-
nalystes. Bet jo našlė, teis
mų pagalba, laikėsi fabri
kus. ir namus, nors visiems , . . . ..
buvo žinoma, jog Goerin- klos savaltes veikiausia jis 
gas žulikystėmis ir krimi- nebus~taip grejt u*baigtas. i

IO tai reiškia, 1 1 “ ?'
Maskva.

| jungos savi laivai 50 pro- Į 
centų prekių išveža ir par
veža iš užsienio , o kitą pu
sę kitų šalių laivai pristato.

susirinkimo
LDS 13 kuopos susirinki- i 

(mas įvyko birželio 3 d. LDS 
Piknikas, kaip ■ centre/ Susirinko nemažai

Pra some 
draugus ateiti ir padėti. 

--------  Valandos kitos padirbeji-
Geg. 31 d. sukako 140 me- mas daug reiškia- 

tų nuo gimimo garsaus Adresas: 102-02- Libertyi Adresas: 102-02 Liberty 
amerikiečio liaudies poeto Avė. (kampas 102nd St.), 

....... kuris’South Ozone Park, N. Y.

LS1-

narių. - ;
Valdyba raportavo, kad 

kuopoje viskas tvarko
je. Nariai laiku mokestis 
susimoka, susispendavusių

(nėra. Tai puiku. Taipgi nė
ra nei užsiregistravusių li
goniais. Buvo raportuota, 
kad pora narių sirginėja, 

nes

W alter Whitmano, 
taipgi buvo pirmasis dien
raščio “Brooklyn # Eagle” 
redaktorius.

Komisija

PRANEŠIMAI
žymus televizijos juokdarys 

Sid Caesar pasirašė kontraktą 
su Columbia Broa d c a s t i n g 
System. Ateinančiame sezone 
jis turės programą per ištisą 
valandą laiko.

LAWRENCE, MASS.
Kurie norite vaižuoti į Laisvės 

pikniką Brocktone, liepos 4 d., už
sisakykite vietas buse. Busas iš
eis 11 vai. ryto nuo L. Piliečių 
Klubo, 41 Berkeley St. Užsisakyki
te 'iš anksto, kad būtų užtikrinta 
vieta. Komisija: J. Kodis ir Ig. 
Chulada.

Haverhill. Bušų komisija yra 
Aug. Kazlauskas ir Juozas Masa- 
vičius. Užsisakykite vietas aps juos. 
Jie pasakys, iš kur išvažiuosite ir 
kokiu laiku. Užsiregistruokite tuojję- . 
nelaukite paskutinės dienos, kuo-f 
met negalėsite gauti vietos buse.
S. Penkauskas. (46-51)

Turėsime gerą ko- bet neužsimalduoja,
• maro greitai pagyti.

Kalbėta apie kokį nors 
vasarinį pikniką ar išvažia
vimą, bet nieko nenutarta. 
Pasirodo, kad kuopa vasa
rinio parengimo neturės.

Kalbėta apie LDS 
choro1 bariai nusiskundė, 
jonas i^uo metu nelengva 
buvę’naujų narių, bet tūli 

daug veikę 
Per

Talkininkai dirba smar
kiai. Radau S. Titanį grin
dis kalant-lyginant, V. Če
pulį blėkas prie sienos ka
lant, P. Bieliauską naują 
sieną.,lyginant, K. Milinke- 
vičių, P. Višniauską ir Rep
šį sienas ir lubas maliavo- 
jant, A. Bimbą ir Vaznį ki-

Neseniai taipgi tapo gauta' 
du pundeliai knygų: vienas — 
siųstas LLD centro, o kitas — 
LMS-os. Mūsų choras jau 
pradėjo kai ką iš jūsų siuntinio 
repetuotis.

Dabar LLD kuopoms “Dar
bą” jau siuntinėjame.

Kitos naujienos. Nekalbant 
apie potvynius, kurie pridarė 
daug nuostolių mūsų šaliai, pas j 
mus viskas kaip palikote. Visi. 
čia apie jus likome labai ge- j 
ros nuomonės. j- . molio vm'n IT D

Gavau laišką iš Rio <le Ja-j gos įrengimų ant savo lai-l _ ^alia oja. , 
vu. €

Maskva. — Tarybų Są
junga įteikė protestą Irano 
atstovui, kad jo šalyje pro
vokatoriškai atsineša linkui 
TSRS ambasadoriaus.

Londonas. — C u n a r d 
i Steamship Co. vedėjai nu- 
I tarė negaminti atominės jė-

LDS narni.
LAS' narus

Svečiai
Jis yra parašęs daug 
ir poezijos.

neiro ir S. Paulo. Ten mūsiš
kiai labai apgailestauja ir tie 
siog mane pakaltina, k a d aš 
jiems “nepaskolinau” svečio 
ilgesniam laikui. Daug dar 
turėję ką parodyti, daug pasi
kalbėti. Nežino jie to, kad i>‘ 
aš pats ne daugiau gavau pa
būti su svečiu.

Velykų laiku buvau nuvažia
vęs atostogoms į B. Aires. Ten, 
taip sakant, radau jūsų pūdas 
dar “neataušusias.” Visi pri
siminė turėtus susitikmus. To
liau, kalbėjausi su
kaip čia suderinus pastangas 
dėl spaudos reikalų sustiprini
mo.

čia š.į pirmą savo laišką ir 
užbaigsiu. Daug linkėjimų 
Jums ir visam Laisvės štabui.

Su pagarba,
Bronius šabrinskas 

Montevideo, Uruguay

Washingtonas. — James 
Hoffa, International Bro
therhood of Teamsters uni
jos prezidentas, sako, kad. 
unija turi 1,567,400 mokan- i 
čių duokles narių.

[ ,|<A v, j

• tus darbus dirbant.
Darbo daug. Spaustuvei 

vieta beveik baigta įreng- 
Į ti. Dabar salės sienas ir lu- °cut 

• rašti
nė, virtuvė, ir išeinamosios 
nekantriai laukia maliavos. į sueiti 
LDS raštinei kambarys tik pardavę .savo farmą ir dabai 
atitvertas nauja siena, bet vyksta Floridą i:

I nieko daugiau nedaryta.
Tie patys talkininkai, su i 

i mažais nasikeitimais, be- 
jveik kasdien dirba ir dirba.
IJie norėtų gauti daugiau ’ kqjp 

Kanada ir ta^os- Pirmiau esu matęs

šešių ligoninių savin in- 
darbininkai strei- 

ne s u t i n k a pripažinti 
tai streikas apims dar 
ligonines. Majoro Wag- 
paskįrta komisija sutai- 
streikierių su ligoninių Į

Mirė žydų rašytojas Samuel 
Lewin.

■ apysakų 
vajų.! 
kad Jeigu

gauti kai, kurių 
pasi- kuoja, 

uniją, 
kelias 
nerio 
kymui 

i savininkais sako, kad darbinin
kai turi 
paisant,

žadėjo padirbėti.
.Nutarta liepos ir rugpiū- 

čio mėnesiuose susirinkimų 
nelaikyti. Taigi, sekamas 
susirinkimas bus rugsėjo 
pradžioje, veikiausia naujo- 

buvo malonu su jais į ■• vjetoje. Vasaros metu 
:r pasikalueti. Sako, i paįiSeję, rudenį galėsime 

i smarkiai griebtis 
Planuosime ką nors 
nio suruošti.

Nariai teiravosi, 
bus galima nuvykti 
3-čiosios Apskrities 
ką, ar busas bus paimtas ir 
ar jis sustos prie Liberty 
Auditorijos. Pasirodo, kad 
busas yra paimtas ir prie 
Liberty Auditorijos sustos.

Piknikas, kaip žinoma, 
įvyks sekmadienį, birželio 
21, Kasmočiaus sode, Great

lio /I d. į Aido 
i pamokas buvo atsilankę 
Thomsonas ir jo žmona, 
brooklyniečiai ir
pa ža n gi ose < Irau gi j ose. 
pastaruosius keletą meti) jie 
gyveno savo farmoje, Connect- 

valstijoje, ir retai mus 
aplankydavo.

Daūar 
ir

Aplankyti. Jei j 
ten jiems patiks, tai gal ten ir 
apsigyvens.

Būtų iabai smagu, kad jie 
apsigyventų New Yorke ir pa- 

’ dėtu *. mums įvairiuose darbuose, 
seniau .jie padėdavo.

teisę organizuotis, ne- 
kur jie dirba.

darbo 
didės.

kaip 
į LDS 
pikni-

Island saloje paskilbu-Long 
si New 
dynė Jones Beach jau atsidarė.! 
Ten yra specialūs laukai, ce
mentu išlieti 22,000-čiams 
automobilių pastatyti. Padary
ta visa eilė pagerinimų.

Yorko valstijos mau-1 da’’?s ku°Pa- ! Liepos A
Liepos

kas bus
Liepos

BROCKTON, MASS.
Piknikų Kalendorius .
Liet. Ta*u(. Namo Parke

Birželio 14 d. neužimta, bet par
kas bus atdaras, mažą pikniką ren
gia LTN Draugovė.

Birželio 21 d., pikniką rengia 
LLD 6 kuopa.

Birželio 28 d., So. Bostono San-

Ottawa.
Jungtinės Valstijos nesusi-Į . 
taiko bocmanų reikale, ku-i£b Y* Mikulėną, D. Mažylį, 
rie turi vesti laivus Seaway j Benden, Nečitms-

veikėjais,! (St. Lawrence upės) kana-! ?zas Yin??)a’
i is N. J. valstijos, keletą 
! dienų dirbo.

Gal ir daugiau kas dirbo, 
bet man neteko matyti.

Kai visas darbas bus už-! 
baigtas, tada galėsime kul
tūriniu centru pasidžiaugti. 
Bet darbas turėtų būt už- 

! baigtas kaip galima grei
čiau. Todėl'kultūrinis cent
ras prašosi daugiau talkos.

Rep.

Wash'ngtonas. — Jung
tinių Valstijų Kongreso 
Knygynas užsakė daug 
mokslinių žurnalų iš kitų 
saliu, v

dirbant A. Balčiūną, P. Rai-

Sunkiai serga Jurgis Nali- 
vaika. Jam skauda abi kojas, 
sunkiai pavaikščioja, daugiau
sia guli lovoje, šiomis dieno-

Įmis pradėjo jam skaudėti kak- Necke. Prasidės apie 1 vai.
Mano p0 pietų. Pasirūpinkime, bu- 

so bilietus įsigyti iš anksto.
Kuopietis

4 ir 5 dd., Laisvės piknikas.
12 d., neuižmta, bet par
ai daras, rengia LTN.
19
26

bus atdaras.
Rugpjūčio

Klubo (vietinio) piknikas.
Rugpjūčio 23 d., pikniką rengia 

Amerikos Liet. Piliečių Klubas (So. 
Bostono).

Rugp. 30 d., pikniką rengia Mass. 
Valstijos Moterų Sąryšis.

Rugsėjo 6 ir 7 dd., Montello Vy
rų Dailės Grupės piknikas.

Šį piknikų kalendorių patartina 
i išsikirpti ir laikytis archyve.
; Geo. Shimaitis

Brooklyne, 114 Hart Street, _______________ ;------------ :—
L. Willoughby rodė šautuvą, 
kaip jis veikia. Įvyko iššovi- 
mas, ir 18-kos metų mergina 
P. Compici vietoje krito negjV 
va.

Advokatas John Lucchese 
smarkiai vairuodamas auto, 
netoli Grand Central geležinke
lio stoties, Manhattane, išlėkė' 
Į šaligatvį. Vieną vyrą už
mušė ir dvi moteris sužeidė.

d., kitataučių
d., neužimta.

2 d.. Moterų

piknikas. 
Parkas

Apšvietos

BROCKTON, MASS. ,
‘Metinis lietuvių piknikas ‘ įvyks 

Sekmadienį, birželio (June) 14 d.j 
Maple Papkė, Methufen, Mass. PrcT 
gramoje dalyvaus Montello Trio irJ 
Vyrų 'Dailės Grupė. Jiė turi pasi^ 
samdę busą. Jau daugbliš užsirašė 
busu važiuoti., Katrie dar norite va
žiuoti, tai matykite Al. Potsų ar
ba W. Yuodeikį. Kaina busu $150. 
Busas išeis nuo Liet. Taut. Namo 
12:30 vai. dieną.

Geo. Shimaitis.
(45-46)

lą ir svaigsta g a 1 v a . 
pasiduoti į ligoninę?

Nali'vaikos padėtis bloga. Jis 
Brooklyne giminių neturi, yra 
pavienis, nėra kam - 
aptarnauti.

sergantį Į n •_
irasizymekite
I birželio 13-tą!
I

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

Ig-| matyti labai gerus, Tarybų 
25 j Lietuvoje gamintus filmus.

35-53 •— 82nd St., Jackson 
Heights, apartmente Įvyko ga- 
zo sprogimas ir du žmonės su
žeidė.

i ŽELVIŲ UŽPUOLIMAS
i CONN. VALSTIJOJE
' Norwalk, Conn. — Nor-
i walko ir Westporto apylin-)
• kę “užpuolė” kandančios i 

pa-.želvės (čerepokai). Čia jų!
• tiek daug priviso, kad žmo-1 
nės kreipėsi į valdžią. Yra|

po. 25 Į
Yorko miestą ir jo 

aiški- apstatė įrengimais šaudyti ra- 
“skun- Ritomis 

jos kartą vietos

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

pelenus, kad ten jie būtų 
laidoti.

Mat, St. Jasilionis, būdamas 
gyvas, reiškė toki pageidavimą. kurios sveria

Taigi šiemet mes turėsime i C.,.OV.11C,
nemaža visokiu noposciu. T ...TZ j ... . : ....!■ Jų žinovai visaipKad tik visi buturne sveiki!- \r. . . . Rna. Vieni sako, kad 

kių” kiekis sumažėjo, 
suėsdavo želvių kiaušinius.

! Kiti sako, kad želvės kraus-j 
i tosi į kitas vietas., nes ba-1 ’’ ’ 
! lų plotai sumažėjo, o dar ji6
kiti, kad jos eina į sauses-i N 

Dėl tų mano pastabų pasi- nes vietas kiaušinių dėti.
sakė ir Brooklyno pranciškonų 
“Darbininkas,” kuri s stoja. 
prieš kultūrinį bendradarbiavi
mą su lietuvių tauta.

Kai aš pirminiau, kad į Ą- 
meriką gali atvykti 
menininkų, kuriems 
bendromis Jėgomis, 
suruošti kokį desėtką 
kultūrinių sambūrių, tai 
bininkas” dėl to štai ką pri
kiša :

“Atrodo, 
jei tokius ‘sambūrius’ 
‘Laisvė’ ar ‘Vilnis,’ gali 
sisekti. Bet jeigu rengs 
ve’ ir dailininkas V. K. 
nas »r kiti, kurių pavardžių 
‘Laisvė’ nesuminėjo (bet rengs 
diriguojant taip pat nesumihė- 
tam Kapočiui, sovietinės atsto
vybės antrajam sekretoriui), 
tada gali būti kas kita.” (“Dar
bininkas, š. m. birž. 3 d.)

Gegužės 19 d. Laisvės lai
doje minėjau, jog atsiranda di
pukuose žmonių, kurie stoja už 
kultūrinių ryšių palaikymą su 
savo tauta,, su tarybine Lietu
va.

lietuvių 
męs čia, 
turėtume 
didžiulių

“Dar-

Mizara galvoja: 
rengs 
nepa- 
‘Lais- 
Jony-

L. Kapočius ambasadoje tar
nauja neseniai, o Laisvė viso
kias pramogas nuolat rengia 
per pastaruosius 45 metus. Tr 
vises buvo pasekmingos! L. 
Kapočius neturi teisės į mūsų 
reikalus kištis ir jis, žinoma, 
| juos nesikiš.

Būtų jie sėkmingi ir tuomet, 
jei viena Laisvė ruoštų, saky-

Raketos, pelnai ir 
tuščia “baimė”

Dar tik pereitais metais New 
apylinkę

Nike-Hercules.

mūsų miestą apjuosė keli lan- 
i kai tokių įrengimų, iš kurių 
i vienu kartu gali paleisti š.im- 
. tus raketų ir 
Į lėktuvus,
New Yoilco

| duoti.
Bet

MIRĖ
Maspethe gyvenuęs 

! n as Pažusis mirė geg. 
I d., palaidotas geg. 28 d.

Marijona 
gyvenusi Maspethe, mirė 
geg. 25 d., palaidota geg. 29.

Matvsime “Lietuvių De- 
•”, “Urugua

jaus Lietuvių Delegacija 
Lietuvoje” ir “Žydėk, jau-

Walotski e n ė, pacĮa Maskvoje

mėnesius New Yor- 
vaikučių užsidusino 
ant galvų
Kriaučiai ir drabu- 

rūbu1

sunaikinti priešo i 
jeigu jie bandytų i 

miestą bombar-

nyste”.
į Tie trys filmai bus rodo- 
! mi Liberty Auditorijoje, 
i Pradžia 7 vai. vakare.

Tą vakarą pasižymėkite

Į Baltimorės pikniką
Teko sužinoti, kad niu 

jorkiečiu grupė ruošiasi i . . , . . 4
vykti Baltimorėn į Laisvės Y?° k1aJtend.orluJe- PatY

Pcr tris 
ke jau 20 
užsimovę 
maišelius, 
žiu skalbyklos rūbus grąžin
davo savin inkams plastikos 
maišeliuose. Vaikai bežaisda- 
mi jį užsimauna ant galvos ir', 
burnos, plastika prikimba ir 
taip užsidusina.

Iš vaikų “pasimokę” jau keli I 
ir suaugusieji 
tę. Sakoma, kad ateity j e 
kriaučiai ir skalbyklos tokių 
maišelių nevartos.

WATERBURY, CONN.
L.L.D, 28 kuopos susirinkimas 

plastiko į šaukiamas birželio (June) 12, 8 v. 
vakare, Venta Hali žemutinėje sve
tainėje, 103 Green St.

Kviečiame visus, kurie priklausot, 
S i atsilankyti ir naujų narių atsivesti. 

Bus smagiau apsvarstyti dabarti
nius ir ateities reikalus.

K. Krasnitskas, rašt.
(45-56)

PHILADELPHIA, PA.
L.L.D. 10 kuopos -susirinkimas 

ii ntliko snvižiidvs-l ivyks Wrželio (June) 12 d- 7 val’ Ji atliko saMZUUys I vakare> 1150 N 4th st. Turėsime
aptarti svarbių reikalų.

—Valdyba
(45-46)\ vixui i-jai vaah vi vii i uaiovuu , • . • • •

pikniką. Gi piknikas, kaip 
žinia, įvyks jau šį sekma
dienį, birželio 14 d. Sužino
jau, kad į pikniką važiuos 
abudu Briedžiai, Petras 
Grabauskas ir abudu Bim
bai. Galimas daiktas, kad 
atsiras. : 
ninku pasivaišinti su balti- 
moriečiais.

nes bei kaimynus pasikvies
kite.

Kviečia visus ir
LLD 1-nioji kuopa.

Du jaunuoliai D. Sherry ir 
W. F esq, abu po 18 metų, grįž
dami iš vakacijų, pateko Į ligo
ninę. 
Merrit 
fordo, 
žeidė.

dabar Washington o įsa- 
jau sulaiko “Njke-Her- 
raketų gamybą. Taipgi 

apie 50 bazių įrengi- 
šiomis 

raketoms paruoštos. Generolai 
sako, kad “Nike-Hercules” ra-1 
ketos pasirodė netinkamos, kadi 
kariniuose pratimuose, Chica- 
gos srityje, tik 8 raketos iš 
100 pataikė į taikinį.

Dėl sulaikymo “Niko-Hercu- 
lus” raketų gamybos jau kėlė 
skandalą fabrikantai.

Dabar protestuoja ir New 
Yorko raketinių jėgų koman- 
dierius generolas R. W. Berry, i 
Jis kaltina valdžią, kad “per 
greitai” atsisako nuo ’“Nike- 
Hercules” raketų, o jų vieton 
gamina “Bomarc.” Berry tvir
tina, kad “Bomarc” raketos ir 
jomis šaudymui įrengimai, busi 
paruošta tik 1961 metais, o 
per tą laiką “New Yorkas bus 
nuginkluotas.”

Bukareštas. — 1958 me- Rymu ja 
tais Rumunijoje gauta 11,- cules” 
330,000 tonų aliejaus. Pirm .sulaikė 
karo Rumunija pagaminda- mą, kurios turėjo būti ši 
vo tik 8,700,000 tonų.

Washingtonas. — Šiauri
niame AtĮante plaukia daug 
ledinių kalnų ir sudaro lai
vams pavojų.

New Yorkas. — šeštadie
nį Central Parke žaibas 
užmušė du Caporalų šeimos 
vaikus. Lietui pradėjus 
lyti, tėvas, motina ir vaikai 
suėjo po medžiu, žaibo 
smūgis užmušė 11 metų 
mergaitę ir 12 metų jos 
broliuką. Kiti keturi žmo
nės buvo pritrenkti ir pa
imti į ligoninę.

sime, iš Lietuvos atvykusiems 
menininkams koncertus bei ko
kius nors spektaklius.

Bet Laisvė mano, kad toks 
dalykas, kaip iš mūsų tėvų 
krašto atvykusių svečių pager
bimais, 'turėtų būti reikalu vi
sų lietuvių tautos patrijotų, 
senesnių ir naujesnūį iševių! Rašykite,

leškau savo sesers Dabašinsk ienos 
Onos, d. Jono. Gimusi Šakių apkr., 
Kriūkų valsč., Praščiūnų kaime. J 
Ameriką išvažiavo 1928 m. Iki 1936 
m. susirašinėjome. Anksčiau gyve
no Argentinoje (Buenos Aires m.). 
--•••, už tai būsiu dėkinga* 
Marija Urbaitienė, šakių rajonas, 
Gelgaudiškio paštas, Nemuno g-vė,

6 p.—Laisve (Liberty)—Antrad., birželio (June) 9, 1959 nri 63, Lithuania, ussr.

visas
Help Wanted—Female

New Yorkas. — Aliejaus
Jie greitai važiuodami
Parkway, netoli Stam- perienced.

ir dniiPinn ukvot sepecialistai mano, kad pa-ii daugiau UKvai -„„i • oon non non non

Rep

šaulyje yra 280,000,000,000 
bačkų aliejaus. Viena bač- 

! ka įtalpina 48 galionus.

New Yorkas. — Dar še-
LLD 185 kp. nariams

r | ruošiasi j streiką, jeigu pir-
Kuopos sisiirinkimas įvyksimesnių savininkai nepaten- 

trečiiadienį, birž. 9 d., 7:30 kins streikuojančių darbi- 
v. v., Laisves įstaigoje. Na- ninku reikalavimų.
riai dalyvaukite. Valdyba --------------1__

----------------- . New Yorkas. — Sulaukęs
Bonna.— Vakarų Vokie- Į100 metų mirė advokatas 

tijoje yra didelis nepasiten- i Charles C. Burlingham. 
kinimas kanclerio Adenau
erio elgesiais. Ypatingai jį 
kietai kritikavo jo pagalbi
ninkas Dr. L. Erhardas'.

Tarybinis Bolšoi baletas jau 
išvyko į San Francisco, Calif. 
Jis bus ir Hollywoode.

išlėkė iš kelio ir susi-

PARDAVIMAI
Parduodu už prieinamą kainą ke

letą dalykų, kaip tai. elektr. mo
torą, ’4 h. p., dailydės ir plumerio 
įrankių, virtuvės krėslų. Įvairių 
naudotų elektrinių vielų, gesinį pe
čių, varinius langams sietus, misin
gines durų rankenas. Prašome 
kreiptis pas: Geo. Litwin, 127 
Thames St. (1 bl. nuo Knicker
bocker ir Flushing Avės.), Brook- 

Skambinkite po 6 v. v.
(46-47)

COOK
Wanted at once. Must be ex

New Convent. Sleepj 
in. Nice working conditions. SteaL 
dy year round position. Anply* 
SAINT ATHANASIUS CONVENT 

2201—62nd St., Brooklyn, N. Y.
Tel. BE. 6-4791.

(43-49)

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)

lyn, N. Y.
FI. 7-1618.

rūmo setas. Walnut % 
ir springsai,, vienam 

ir

CAREFUL CARPET 
CLEANING CO.

Nuo 1863 metų mes gražiai, 
švariai išvalome divonus. Patai
some, nudažome už prieinamą 
kainą. Turime vasarini sandėlį. 
Prižiūrime namų ir raštinių di
vonus. 89-49 129th St., Richmond 
Hill? Virginia 9-2341. New 
Yorke MU. 8-0700.

Londonas. — Anglijos 
valdžia sutinka, kad anglai 

i gali parduoti laivų socialis
tinėms šalims.

Cornwall, Canada. — 
“Andora” laivas, 10,000 to-, 
nų įtalpos, St. Lawrence 
upėje užėjo ant seklumas.

Valgymui 
dydžio lova 
asmeniui lova, nauji springsai 
matrasas;; nedidelis Norge šaldy
tuvas, gerai veikiantis; skalbimui 
mašina su wringer, veikia gerai. 
89 Wyckoff Ave. (viduriniame auk
štyje), Brooklyn, N. Y. Galima ma
tyti dienom ne vėliau 7 P. M.

(45-47)

Parsiduoda 5-kių kambarių na
mas. Viskas modemiškai įtaisyta, 
galima gyventi žiemą ir vasarą. 
Yra didelis sklypas prie didelio 
ežero — 7 mailių ilgio, žemės yra 
pusė akro. Namas randasi — Bu
ena Vista Shores, First Ave., Long 
Pond, Lakeville, Mass. Kreipkitės: 
A. B. Rudis, Highland Road, Lake
ville, Mass. (45-49)

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St /
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