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Bijo pažangos.

Rašo A. Bimba

Prieš Vakarų raketų bazes-*-Kovos už liaudies 
bus Rytų Gynybos įrenginiai c’v^nes te*ses

Dar $485,000000 - 
erdvių užkariavimui

Washingtonas.

. Klevelandiškio drg. J. N. 
Simanausko (Si mans) mirtis 
yra labai skaudus pažangia
jam lietuvių judėjimui nuosto
lis. Pažinau ji per labai daug 
metų — berods nuo 1917 me
tų,. Nežinau visam mūsų ju
dėjime veiklesnio, nuoširdes
nio ir kuklesnio veikėjo. Ne
buvo tų metų, nebuvo tos die
nos. kuomet velionis būtų pa
miršęs savo darbininkiškas 
pareigas, nors pats buvo pro- 
f esi on alas.

Maskva. — Sugrįžęs iš 
Albanijos ir Vengrijos 
TSRS premjeras Chruščio
vas kalbėjo Lenino vardo 
palociuje, k u r dalyvavo 
20,000 žmonių. Jis sakė, 
kad Tarybų Sąjunga ir ki
tos socialistinės šalys stovi

civilines teises
' New Yorkas American 

nebus, kaip savo tokias ba-| Civil Liberties Union pa gresas paskyrė $485,000,000 
zes įsteigti Albanijoje, Bul- reiškė, kad ji kovos dėl An- civilinei erdvių užkariavi- 
garijoje ir kitose Varšuvos tiamerikinio Komiteto pa- j mo 
Apsigynimo Sąjungos šaly-> naikinimo, nors Aukščiau- žinia,
se. ' sias-teismas pasisakė jo vimo darbą varo ir karinis

Chruščiovas, sakė: “Su-! naudai.
prantama, mes turime toli-1
mo siekio raketas ir jomis j teismas 5 balsais prieš 4 

; visur pasiekti; patvirtino žemesnių teismų 
bazes' Bet jeigu: sprendimą prieš Lloydą

Ron-1

užkariavi- 
agentūrai. Kaip 

erdvių užkąri a-

tauraus, malonaus 
draugo!

ir veiklaus

nors kartą 
pasibrėžtą 

Mūsų 
fi-

manau, kai
pasieksime 
nustatytu laiku.

perkraustymo

už visišką atominių ginklų galėtume 
uždraudimą. priešo L

Chruščiovas sakė, j o g | Graikija ir Italija leis savo j Barenblattą ir( Dr. W. E. 
TSRS, matydama, kad sun-1 teritorijoje steigti atomi-' (Jphausą. Jie abu buvo nu- 

susi-! nes bazes, tai kodėl tada i teisti už “Kongreso panie- 
atominių mums iš Albanijos ir Bul- i kinimą”. 

tai garijos. jas nesunaikinti sa-| 
siūlo sudaryti nuo tų gink-1 vo mažesnėmis raketomis?”! 
lų laisvas zonas Centrinėje; < 
Europoje, Pabaltijo šalyse, j dvejis metus Albanijos 
Pietinėje Azijoje, Artimuo-! Bulgarijos karo specialistai j 
siuose Rytuose ir Vidurže-Į sakė, jog jų šalių k^1------ 1
mio jūrų srityje.

Tarybų Sąjungos premje-1 bazėms, 1 
ras sakė: Jeigu Italija ir.masi taikos politikos 
Graikija leis Jungtinėms nesteigė. Ir dabar jas steigs 
Valstijoms įsteigti

ku bus su Vakarais 
tarti visiškam 
ginklų uždraudimui, Emergency Civil Liber

ties Committee sako, 
Jis nurodė, kad jau prieš | dės pastangų 

—-x-- An ir ' jiems naują teismą.

m es 
tikslą 
“Laisvės"
nasinis vajus eina prie pabai
gos. Dar vienas kitas smarkus 
šūvis, ir turėsime visus pen
kis tūkstančius dolerių.

Vajus, kaip žinia, turi baig
tis su birželio mėnesio pabai
ga. Betrūksta tik kelių šimtų 
dolerių.
^Gražiai pravedamas gražus 

< pažangos darbas.

Aukse. Teismas pasidalino 
žmonių teisių reikalais

Washingtonas. — Birže-i Wm. C. Douglas ir Wm. J. 
lio 8 d. Jungtinių Valstijų Brennan pasisakė už žmo- 
Aukščiausiojo Teismo posė- nių konstitucines teises.

pasidalinimu ! Teisėjas Hugo L. Black sa- 
žmonių konstitucinių teisių I ko, kad Kongresas turi teisę 
reikale. Buvo svarstoma tyrinėti, bet klausimas yra 
Lloydo Barenblatto apelia- tame, kaip tas tyrinėjimas 
cija.

Barenblatt seniau
' mokytoju Vassar kolegijo-

. Laike Antiamerikinio
i komiteto tyrinėjimo jis at- 

! komu- 
! ristus. 1954 m. jį nuteisė 
I šešiems mėnesiams kalėji-

dis baigėsi

orlaivynas, armija ir laivy-
Birželio 8 d. Aukščiausias nas, kurie tam reikalui dar

! išleidžia bilijonus dolerių.
Net kai kurie korespon-j 

dentai stebisi, kaip greitai I 
Washingtone “papmiršta” į 
paprastų žmonių reikalus. ■ ‘
Po to, kaip nuo'vėžio ligos | ^5" hudyti" apie 
mira J F Dullesas, buvo 1 pigtus_ 1954 js 
garsiai kalbama apie kovai. -
prieš tą ligą. Bet tai kovai rno įr ^,50 piniginės bau- 

išreikalauti paskyrė tik 185 milijonus
kad

dolerių ir “pamiršo”.

.... patoei« “SS i Sicilijoje paaugo 
’bet TSRS laikyda- koiHUIlistŲ įtaka 

Iz a c n n 11 r i Izn cj -j y C c

1 atliekamas ir kam jis tar- 
buvol11^1^ — demokratijai ar

• prieš demokratiją. Jis sakė, 
kad Jungtinių Valstijų 
Kongresas, Federalinė vy-

I riausybė ir teismai privalo 
i turėti pasitikėjimą Konsti-

Teisėjas Black sakė, kad 
nepaisant, jog penki teisė
jai palaiko tyrinėjimus, bet 
Kongresas “neturėtų priim
ti įstatymo, kuris paneigtų 
laisvę žodžio, spaudos, susi
rinkimu ir žmonių teisiu, 
kol Kongresas ir Aukščiau- 

neištikimybę” i sias teismas nėra susita- ' M
Antiamerikinio komiteto 

šalininkai didžiumos teisėiu 
sprendimą laiko sau dideliu 
laimėjimu.

dos “už Kongreso panieki
nimą”.€

Penki teisėjai, su John M.
I Harlan priešakyje, pasisa- 
i kė už tai, kad Kongresas ir 
'■ Federalinė valdžia turi tei- 
1 sę tyrinėti 1
■ (“subversion”) ir

Jau vokiečių vadai 
'atvyko Maskvon

Maskva. — Vokiečių De
atomi- tik tada, jeigu su Vakarais piežiaus draudimo balsuoti mokratinės Respublikos de

Palermo.— Nepaisant po7
valstijoms įsteigiu acuim- lik cčiuči, jeigu »u v cinui čus piez.iaus uiauuiiuu uaiisuuti moKititiues rtespuuiinus tie- p --- ;-------;v ' dalyti ię
nių ginklų bazes, tai kito- nebus galima susitarti ato-1 už komunistų kandidatus ir legacija atvyko į Maskvą. Į spaudimą “išgavimui 
kio kelio Tarybų Sąjungai minių ginklų 'uždraudimui. Amerikos kišimosi į Itali- Jos priešakyje yra Walter •. . . . .M

fak-

išvykti j Kiniją 
Neduos pasportų

Washingtonas.

Didžiulėje Sicilijos saloje 
Italijoje įvyko rinkimai. Vi
siems katalikams visose baž
nyčiose buvo duotas toks įsa- valstijos 
kymas: Nuodėmė balsuoti už 

z komunistus, nuodėmė nebal
suoti už krikščionių demokra
tų partijos kandidatus.

Sudėję abidvi i 
krūvą, turime “smertelną" 
nuodėmę, 

. nebėra.
Bet pasirodo, kad vis tiek ' 

labai, labai daug katalikų; 
balsavo už komunistus. Jie 
nepabijojo peklos vartų, ku- i 
riais kunigai juos gąsdino. Iš- 
mitingai jie pasielgė.

Washingtonas.. Vals
tybės departmentas prane
šė Kongresui, kad jis prie
šingas kongresmanų vyki- 

!mui į Kiniją. Tatai padarė 
atsakydamas New York o 

; kongre s m a n u i 
i John R. Pillonui, kuris pra
šė pasporto.

Kongres manas

Kiti keturi teisėjai. Hugo
Black, Earl Warren,

i jos vidaus reikalus, vis. vien Ulbricht, komunistų vadas, 
ir Otto Grotewohl, respub- 
likos premjeras. .. i =

i 1955 metu balsavimuose į Vnųkovo orlaukyje dele- Į F y vyks 60
gaciją pasitiko tūkstančiai i I vyno v v

komunistų ir kairiųjų so
cialistų įtaka padidėjo.Nicaragvoje vėl

siaučia mūšiai
Managva. - Nicaragvos | rinkta 20 'koStų ateto- žmonių,'• TSRS premjeras Jjįy korespondentą

Chrsciovas ir socialistinių i r -4 *
Sicilijos pąrįąpientą buvo iš

drąsiai kovoja.
Į Diktatoriaus Luiso' Sa- 
I mozas Debayle brolis gene- 
I rolas Anastasio sako, kad 

G. armijos daliniai laimėjo, 
nuodėmes Į Wolf, iš Iowa valstijos, pa- Bet sukilėlių vadas Dr. E. 
“smertelną" sfatė klausimą: ' _______ _ ___ ~ -

ž kurią atleidimo.Vąlstybės departmentas tma, kad sukilėliai paėmė 
davė pasportą buvusiam N. 
Y. valstijos gubernatoriui 

|A. Harrimanui?
Tuo pat kartu United 

States Court of Appeals iš- 
Inešė sprendimą, kad Vals- 
) tybės departmentas turi 

Vienas senas airių kilmės teisę neduoti pasportų ke- 
amerikonas man sako: Kokių liavimui į Kiniją, 
velnių jie ten Ženevoje taip j 
sielojosi dėl to Vakarinio Ber
lyno ?

statė klausimą: Tai kodėl L. Farfa^as per radiją tvir-

armijos daliniai per dvi va-jvų, o dabar 21; 1955 metais
landas mušėsi su sukilėliais 't kairieji socialistai turėjo 10 
Chontale srityje. S u k i- j atstovų, o dabar gavo 11. į 
lėliai gerai apsiginklavę ir Krikščionys

1955 metais buvo išrinkę 37 
atstovus, o dabar turės tik 
34.

Sicilijoje gyvena 5,000.- sitikumūi. Vokiečių
000 žmonių. Parlamentą su- sakė, kad Vakarų valstybės 
daro 90 atstovų. Krikščio- privalo pasitraukti iš Ber- 
nys su kitomis dešiniųjų lyno ir panaikinti Vakari- 
partijomis parlamente tu- nėję Vokietijoje savo ato- 
rės daugumą. minių ginklų įrengimus.

Į šalių diplomatai. Tarybinė Washingtonas. —Su Nik- 
J spauda daug rašo apie Vo- . SOnu

donnnL r a f n i1 kiečių Demokratinę Res- vyks. 60 Amerikos spaudos 
publiką ir jos atsiekimus.

Kremliuje buvo suruoš
tas banketas delegacijos pa

vadai

i Tarybų Sąjungą

korespondentų. “Tai bus

Bus tyrinėjimai 
apie vėžio ligą
x Washingtonas. — Ameri
can Career Society virši
ninkai paskelbė, kad rude
niop jų organizacija darys

Belgradas. — Jugoslavi-
Štai, girdi, mano receptas: jos prezidentas Tito stoja 

Tegu būna leista tiems vokie- UŽ Balkanų pussalio zoną 
4ihms nusibalsuoti. Kurie no- Į be atominių ginklų bazių.

viršų. Sukilėliai veikia 
Chontales, Matagalpa ir Le- į 
ono srityse.

Nicaragvos valstybė yra
Centrinėje Amerikoje. Ji ____ ___ _____ _
užima 57,143 ketv. mylių; kratinės Respublikos dele-įdienį karštis pasiekė virš 
plotą ir turi apie 2,000,0001 gacįja su Ulbricht ir Gro- 91 laipsnį.
gyventojų.

Vėliausios žinios
t

Ryga. — Vokiečių Demo-' New Yorkas. — Trecia-

tewohl priešakyje, taipgi
Chruščiovas, atsi lankė į

RUMUNAI DŽIAUGIASI Latvijos s0’tin.ę.
SAVO PASIEKIMAIS
Effikareštas. — “Aš nesu

komunistas, bet ar negali-

Tokio. —Kyushu ir Hok
kaido salose sustreikavo 
50,000 japonų mainierių.

------------------ Kurie no-. be atominių ginklų bazių.. ma gėrėtis musų dideliais 
reis pasilikti Berlyne, kai jis | Jis mano, kad į sutartį r ei-1 pasiekimais”, tarė protrau- 
pataps komunistiniu, tegu 
pasilieka. Kuriems nepatiks, 
tegu kraustosi laukan. Tegu 
ir visas milijonas nebenori pa
silikti. Pusę milijono mes 
galime pasiimti, o kitą pusę 
tegu pasiima anglai 
cūzai.

Juk daug, daug 
kiau ir pigiau mums 
negu ėjimas už juos

- ------7 ------  c--- y VCVA jJ A XJ UI U/Ul

kia kviesti Italiją ir Graiki- kinio langą žiūrėdamas ke- 
ją. leivis amerikiečiui kores- 

'pondentui P. Underwoodui.
Korespondentas, k u r i s

ir fran-

žmoniš- 
atsieitų, 
j karą!

To žmogaus galvosenoje
bai daug sveikos logikos.

Viena. — Tarybų Sąjun
gos Gynybos ministras Ma- 
linovskis atvyko savaitei 
laiko į Austrijos soštinę.

Washingtonas. — Eisen- 
howerio valdžia tvirtina, 
kad bedarbių skaičius su
mažėjo iki 3,389,000.

sų seselių išaustų trinyčių, su 
siūlėmis, pilnomis i 
blusų! (Oh, kaip puikiai aš 
atsimenu tokias siūles su utė
lėmis ir blusomis!)

štai kokios Lietuvos siekia kad visur yla dideli pasie- 
j_ kiniai, kaip miestų namų

utAliV žino, kad pirm karo Rumu- 11 t Ir i Q I n c* ' A
nija buvo labiausiai atsili
kusi Europoje šalis, sutiko,

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru apgailes
tauja, kad Anglija atsisako 
veikti sulaikymui pilietinio 
karo Laose.

mūsų gimantai, šimučiai, gri- 
gaičiai, krupavičiai, balkūnai, statyboje, industrijoje, taip 

nelai- ir žemdirbystėje, kultūroje 
ir kitose gyvenimo šakose.

la- 
' kaminskai ir visa toji 
įminga pakalenija!

už i
Tė-|

Jis sako, i

Tallahassee, Fla. — Pra
sidėjo teismas keturių bal- 
trjjų vyrukų, kurie išprie
vartavo negrę merginą.

Washingtonas. — Šiau
rės Atlante lėktuvai nume
tė aštuonias bombas po 900 
svarų ant didžiulio ledų 
kalno, bet jo nesuskaldė. 
Ledų kalno (“icebergo”) 
virš vandens išsikišę apie 
150 pėdų aukščio.‘

Labai ačiū Al. Gimantui 
“naujas’ mintis, pabertas “ 
viškės žiburiuose.
kad jis ir jo vienminčiai išsi
gandusiai stebi mūsų senosios 
tėvynės pramonėjimą, indust- 
rializavimąsi.

Ką, girdi, darysime su tais 
naujais didžiuliais fabrikais, 
vargšę Lietuvą išlaisvinę
Lietuvos žmonių?! Jie bus 

^m.^ms nereikalingi!
Nereikia pramonės, nereikia 

fabrikų, nereikia kolūkių! At
gal prie vyžų, naginių ir mū-

SINGAPORE ĮVEDA 
NAUJĄ TVARKĄ

Singapore. — Naujai su
daryta salos vyriausybė su 
Lee Kuan Yew premjeru 
įveda naują tvarką. Pir
miausiai nubaudė aštuonių 
viešbučių savininkus, kur 
prostitucija viešai prakti
kuojama. Nubaudė ir laik-

Tik tokioje Lietuvoje glūdi raščius, kurie talpino pros- 
užtikrintas, laisvas ir laimin- titutiško turinio garsini- 

i mus.

žiūri - 
juo dau-

Mes, žinoma, kitaip 
me. Mums atrodo, 
giau fabrikų, juo daugiau mo
derniškos pramonės, tuo ge
riau ir sveikiau Lietuvai. Nė 
žingsnio atgal linkui vyžų ir 
naginių.

Mes už pažangią, šviesią,
iš švarią Lietuvą su moderniš

kiausia pramone, su socialisti
niu žemės ūkiu.

Madridas.— Visoje Ispa
nijoje eina komunistų gau* 
dymas. Fašistų valdžia sa
ko, kad suėmus jaunų is
panų, kurie laike pilietinio 
karo buvo vaikai, ir buvo 
išvežti į Tarybų Sąjungą, o 
dabar sugrįžę.

gas lietuvių tautai rytojus.

Washingtonas. — Demo
kratų ir respublikonų va
dai iš užsienio ministrų 
konferencijos daro išvadą 
ir sako, kad jau nereikalin
ga viršūnių konferencija.

tikra invazija”, rašo James | gyventojų apklausinėjimus 
Reston.

Pabaigoje šio 
vice-prezidentas 
vyks i Maskvą atidaryti 
Amerikos parodą. Kartu su 
juomi važiuos visa eilė 
tarptautinių reikalų specia
listu, v

Manoma, kad Niksonas|rja kavos., arbatos, kaip 
plačiai tarsis su Chruščio- dažnai rūko, ir panašių da- 
vu ir kitais TSRS vadais Įy^ų 
tarptautiniais reikalais. Gi ‘ 
korespondentai nori plačiai, KOMUNISTŲ TALENTAI 
pavažinėti po Tarybų Są-i

i reikale kovos prieš vėžio Ii- 
mėnesio i APie. 50X)0fl draugijos 

Niksonas; h”n\eis. stut?.a 1,?"° 
• stubos ir turės pasikalbėji

mus su žmonėmis ne jau
nesniais 30 metų.

Bus klausinėjame apie 
darbo sąlygas, ar kas sirgo 
vėžio liga šeimoje, kiek ge- 

kavos., arbatos, kaip

jungą.

V. VOKIETIJA LABAI 
BIJO SUSITARIMO

Bonna.

“UŽKARIAUS VIENĄ”
Viena. — Liepos 26 dieną 

Vienoje atsidarys Tarptau
tinis Jaunimo Festivalis. 
Jis tęsis iki rugpiūčio 4 die-

Vakarų Vo- nos. Ruošimo komitetas s.a- 
kietijos valdininkai ir hitle- ko, kad per tą laiką bus su- 
rininkai labai bijosi, kad 
Genevoje nebūtų susitarta 
Rytų Vokietijos reikalais. 
Jeigu Vakarų valstybių mi
nistrai pripažins Rytų Vo
kietiją (Vokiečių Demo
kratinę Respubliką),

rengta 800 koncertų, šokių, 
vaidinimų, sporto žaidimu 
ir kitokių parengimų.

Dešiniųjų spauda nusi
gandus, nes socialistinės 
valstybės remia savo jauni- 

tai mą ir atvyks gabiausi jų 
bus. smūgis Vakarų Vokie- talentai. Gi kapitalistinės 
tijai, kuri vis save skaito valstybės daugiau rūpinasi 
visos Vokietijos valdžia. apsiginklavimu.

Rio d e Jan eir o. — Tarpe 
žmonių ir kareivių įvyko 
susirėmimai geležinkelių 
stotyse. Žmonės protestavo 
prieš traukinių pavėlavi
mus.

Alenai. — Graikijos va
dovai atmetė Rumunijos 
pakvietimą dalyvauti kon
ferencijoje įsteigimui Bal
kanų pussalyje laisvos nuo 
atominių ginklų zonos.

Roma. — 100,000 Italijos 
laivakrovių paskelbė strė'i- jama ir gražinama, 
ką.

Vilniaus radijo pranešimai
Birž. 9. — Kauno Dra

mos kolektyvas pradėjo va
sarines gastroles po plačią 
Lietuvą.

Birž. 7 d.— Mirė drama
turgas Petras Vaičionis, 69 
metų amžiaus. Gimęs Vėb- 
rių kaime. Ir sirgdamas jis 
rašė dramas ir raštus me
no klausimais.

Trakai nuolatos puošia
si.. Trakų pilis restauruo-

D au
giau. ir daugiau turistų-

ekskursantų aplanko Tra
kus.

Birž. 10. — Už 20 dienų 
Kauno tvenkinys jau bus 
užtvindytas. Darbai sku
biai varomi pirmyn.

Petro Cvirkos muziejų ir 
paminklą kasdien lanko 
daugelis žmonių.
Vakar amerikiečiai Bonos- 

kiai lankėsi Klaipėdoje, kur 
jie apžiūrėjo svarbiausias 
miesto įstaigas. Po to jie 
išvyko į Šiaulius.
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rašo

čių gyventojų ir 165 tūkstančius karo belaisvių. Tačiau ' 
ypatingoji Valstybinė komisija, nustačiusi šiuos hitleri-: 
nių grobikų nusikaltimus Lietuvoje, paskelbė šiuos duo
menis 1944 metų pabaigoje, kai dar ne visa Tarybų Lie-1 

tuvos teritorija buvo išvaduota, kai visoje Žemaitijoje 
dar siautėjo okupantai. Išvadavus visą mūsų kraštą, pa
aiškėjo daugelis naujų vokiškųjų fašistų nusikaltimų. 
Užtat 1946 metų sausio-vasario mėn. Rygoje vykusiame 
teismo piocese, kuriame buvo nagrinėjama byla dėl vo-: to * gyventojų^ gausios dar- 
kiškųjų fašistinių grobikų piktadarybių Pabaltijo tary-! į)0 ^monįu delegacijos iš vi-

i sos Tarybų Lietuvos susi- 
linko gegužės 30 d. prie 

j Kauno IX forto, kuriame 
“Ta proga tenka pažymėti, kad dėl šitos priežasties 1 hitlerinės okupacijos me- 

i gyventojų skaičius Lietuvoje nepasiekė prieškarinio ly- i tais buvo viena didžiausių 
! gio. | Pabaltijyje mirties stovyk-

| lų. Čia įvyko mitingas, skir
tas fašistinio, teroro aukū 
atminimui pagerbti. r. - i

bir.ėse respublikose, buvo nustatyta, kad Tarybų Lietu- ( 
vos teritorijoje jie nužudė apie 700 tūkstančių taikių ta
rybinių piliečių bei karo belaisvių.

I

Draugai ir draugės!
“Rūstus fašistinių budelių piktadarybių Lietuvoje 

; liudininkas yra Kauno IX fortas. Jo drėgni ir šalti rū- 
| šiai, jo palėsiais apaugusios sienos pasakoja apie baisias i 
j kančias, kurias tekdavo pakelti čia suvarytiems tarybi-: 
j niams žmonėms. Be šviesos ir gryno oro, nuolat kęsda- i 
j mi badą ir troškulį, jie buvo nežmoniškai mušami ir kan- j 
i kinami sužvėrėjusiu budelių.
į " 1

“Kelias iš IX forto vedė tik į kapus...” .

Tai niekuomet daugiau 
neturi pasikartoti.'

DAUGIATŪKSTANTINIS MITINGAS KAUNO IX 
FORTE. SKIRTAS FAŠIZMO AUKOMS ATMINTI 

lerinių budelių IX forte : Prezidiumo 
įvykdytus žvėriškumus.

Profesorius A. Purenąs' muo, pasakė J. 
savo kalboje pažym ė j o, I primena apie 
kad nuo hitlerinių fašistų ir 
jų pakalikų — buržuazinių 
nacionalistų žuvusiųjų tary
binių piliečių atminimas 
įpareigoja visą mūsų liaudį 
kovoti už tai, kad niekuo
met nebeatgytų fašizmas, 
kovoti už branduolinio gink-

Tūkstančiai Kauno mies-

. I 
ir

T/ENKĄ PAGIRTI Lietuvos vyriausybę už tai, kad I 
ii masinių žudynių vietoje nutarė pastatyti muziejų’ ku
ris amžiais gyvai liudytų apie baisiuosius fašistinių bu- į 
dėlių žvėriškumus.

IX Fortas—muziejus
GEGUŽES 30 DIENĄ Kaune buvo atidarytas IX 

forto muziejus, kartu ten pat buvo pagerbti kovotojai 
prieš fašizmą, pagerbti tie, kurie buvo fašizmo auko
mis.

Į Kauną tą dieną suvyko iš visos Lietuvos darbo 
žmonių delegacijos; susirinko tūkstančiai kauniečių. 
Juk milžiniška Lietuvos žmonių dauguma dar gerai at
simena, kas darėsi IX forte prieš karą, kas ten darėsi 
antrojo pasaulinio karo metu.

Labai vaizdingai ir gražiai apie IX-ąjį fortą 
Vilniaus “Tiesa” (geg. 30 d.) savo įvedamajame:

“IX fortas! Kieno širdį nenusmelkia skausmas 
’ asipiktinimas, išgirdus šį pavadinimą? Dar buržuazi
jos diktatūros metais šiame betoniniame maiše išnaudo
tojų tarnai stengėsi palaužti revoliucionierių pasiprieši
nimą. Čia buvo kalinami komunistai ir jiems prijaučian-' 
tieji. Drėgnuose ir šaltuose carinės tvirtovės kazematuo-i 
se visi buržuaziniai vadeivos — visų partijų: krikščio-! 
nys demokratai ir liaudininkai, socialdemokratai ir tau- j 
tininkai — stengėsi suluošinti komunistus, revolicionie- 
lius, kovojusius prieš išnaudotojų valdžią.

“Krauju užliejo šią vietą hitlerininkai ir jų pakali
kai — buržuaziniai nacionalistai. Dešimtimis tūkstančių 
naikino jie čia žmones. Pilnutėlius prikrovė jie gilius 
fortų griovius lavonų. Vyrai ir moterys, seniai ir kūdi
kiai • 
fabrike. Čia nėra kampelio, kuris nebūtų persisunkęs 
žmonių krauju. Daugelis vietų Lietuvoje i 
žmonių kovas ir išnaudotojų žiaurumą, i 
aukas, sudėtas a n t laisvės aukuro. Bet jų tarpe ypatin
gą vietą užima tokios vietos, kaip IX fortas ir Paneriai, 
Pirčiupis ir Livonijos šilas bei daugelis kitų ' 
masiškai buvo žudomi darbo žmonės.

“Šiurpų atminimą paliko žmonijos istorijoje žinomo-! 
sios viduramžiais žudynes Baltramiejaus naktį. Bet tos 
žudynės nublanksta palyginti su hitlerininkų ir buržuazi-! 
•;ių nacionalistų ^piktadarybėmis. Juk vien IX forte hit
lerininkai ir nacionalistiniai budeliai išžudė trigubai 
daugiau. Apie 80 tūkstančių žmonių buvo išžudyti prie 
IX forto. O iš viso Lietuvoje nepilnais duomenimis hitle
rininkų ir jiems parsidavusių nacionalistinių banditų bu
vo išžudyta daugiau kaip 700 tūkstančių! i

“Negalima išlikti ramiam šioje neapsakomai žiau
rių žudynių vietoje. Čia žudė kūdikius motinos akyse, 
čia ne tik buvo žudomas žmogus, bet kruvini fa.šisto 
batai trypė ir žmogaus orumą, čia iki kelių kraujuose 
braidė fašistiniai budeliai.

“Sunku įsivaizduoti, kad tai įvyko XX amžiuje. Bet | ne įr (en praktikavo medici 
tai buvo. Ir kraupulys čia apima bet kokių įsitikinimų ir ! na 
bet kurios tautybės žmogų, nes čia buvo įvykdyti misi- i xaro metu velionis nebė-|k.Ki bolševiku renynm nenm L " -U 
kaitimai pries žmoniją. | g0 pas hitlerininkus ieškoti į ]eidžia, o patys -- > je

“Vešlia žole apžėlė fortų griovių šlaitai.

ką tašo it Sako S
j SUŽEISTAS J. KAPOČIUS: tone. Anksčiau 

Dipukiškos Liet. enciklo-!tai Paaiškės!

MOKO SAVIŠKIUS
A. šalčius “Tėviškės ši-!

U'visi'buvo m^iįaiičjhn^^domi'šiame'mirties Janl važiuojant, jauni vai-! būriuose” bara “kai kuriai^ 
ikęs'kėza! savo automobiliu! išeivijos spaudą” už tai, i 

je rodo darbo *• L’enkė į Kapočiaus auto-, kad ji, persispausdindama! 
gausias liaudies i m°hilĮ ir jį sudaužė. Kapo-iš Lietuvoje išeinančio žur-l 
• ■ ■' tčius likosi be s ą m o n ė s , ■ nalo “Švyturio” nuotrau-

; smarkiai sutrenktas. Šiuo, kas, slepia fotografų pavar- 
i dės.
i Teisinga pastaba!

pedijos leidėjas J. Kapočius- 
tapo sunkiai sužeistas-auto-1 

. mobiliu nelaimėje Bostone.1

vietų kur : nietu gydosi namuose, k J

se- ;

ar

i GAL TAIP BUVO
IR KANADOJE

“Liaudies balsas” rašo-

4

Trumpa įžangine

» Pirmininkas
I J. Paleckis. Tegul šis ak- /

’ " T Paleckis, . 
kruvinojo 

fašizmo aukas, tegul kelia 
neapykantą bet kokiems 
reakcijos pasireiškimams, 
tegul skatina kovai už pa
žangą, už šviesią žmonijos 
ateitį, už tautų draugystės 
ir proletarinio 
nalizmo idėjas, 
nizmą.

Po to mitingo 
žiūrėjo forte įrengtą 
ziejų. Jo stenduose parodo
ma, kaip buržuazijos val
dymo metais čia buvo kan
kinami politkaliniai ir kaip 
hitlerinės okupacijos laiko
tarpiu buvo masiškai žudo
mi lietuviai, rusai, žyda^ 
lenkai, o taip pat antifašis
tai, kuriuos hitleriniai bu
deliai suvežė čia iš Francū- 

visųl zijos, Olandijos, Čekoslova- 
klausimų tarp valstybių irj kijos ir kitų Europos kra^' 
tautų sprendimą taikaus tų. 
susitarimo būdu.

Iš Vilniaus atvykusių Ta-: 
rybinės Armijos karių var-1 mitingas įvyko taip pat 
du kalbėjo N. šumskich., Kauno VI forte, kur buvo 
Kalbėjęs komjaunimo Kau-; nukankinta ir nužudyta 35 
no miesto komiteto sekre-1 tūkstančiai tarybinių karo 
torius V. Levickas pasakė, į belaisvių, čia prie pamink- 

nie- i lo žuvusiems kalbas sakė K.
;, J. Macijauskas, 

ir!E. Gasiūniene ir N. Logu- 
k0- novas. Respublikos vyriau- 

j sybės nariai ir darbo žmo- 
ūkio ’ Kiu atstovai padėjo prie pa

pūva- ! tinklo vainikus ir gyvų

internacio-
už komu-

dalyviai ap-
mu-

vi
Taip atrodo šiandien Kauno IX fortas

kalba i lo bandymų nutraukimą 
Lietuvos siems laikams, už visuotinį 

nusiginklavimų ir

,Po karo buvo dažnai girdi- nių karo belaisvių 
mi nusiskundimai, kad sunku liaudis visiškai 
gauti laišką ar knygą iš anos 

geležinės užuolaidos.” Į 
re ak c i o n i e r i a m s b u vo 

bolševikai 
žmonėms susisiekti su 
lis užsienyje. Bet štai 

baigęs Maskvos universite-į f,al)ar paaiški, kad JAV paš
to medicinos fakultetą, vė-1tas vra konfiskavęs milijonus 
liau mokėsi Vokietijoje. išivisol<Ki siuntinių is anos pusės, 
ten grįžęs, apsigyveno Kau-, Nere'ktų stoėtis, kad tas pats į 

1 ; Į buvo daroma ir Kanadoj r
! kitu r.

Darosi juokinga.

MIRĖ DR. ROKAS 
ŠLIUPAS

Lietuvoje mirė bene 
niausiąs medicinos gydyto--
jas D r. Rokas Šliupas, su
laukęs 94 metų amžiaus. 
Velionis buvo brolis Jono pusės 
Šliupo, Amerikos lietuviams! Aišku, 
gerai žinomo bedievio-lais- proga šaukti, kad 
vamanio. varžo

------- mitingą atidarė
‘ Kompartijos Kauno miesto 
komiteto pirmasis sekreto- 

; rius J. Mikalauskas. Jam 
j pasiūlius, susirinkusieji pa- 

vėliau j gerbė žuvusiųjų atminimą
I tylos minute.

Į mitingo dalyvius krei- 
I piasi Lietuvos Kompartijos 
i CK pirmasis • sekretorius 
i A. Sniečkus.

— Iš mūsų atminties nie
kad neišdils kruvinos pikta-

— sako A. Snieč
kus, — kurias Didžiojo Tė
vynės karo metais IX forte 

į įvykdė vokiškieji fašistai, 
i Anomis sunkiomis Lietuvai 
dienomis kruvinieji fašisti

niai budeliai čia sušaudė ir 
sudegino daugiau kaip 70 
tūkstančių gyventojų ir 
dešimt tūkstančių tarybi- 

[. Mūsų 
visiškai pagrįstai 

praminė Kauno IX fortą 
“mirties fortu”.

A. Sniečkus pažymi, kad | šis 
vokiškieji fašistai į 
sulaistė Lietuvos žemę ne- ‘ tampa paminklu 
kaltų žmonių krauju. Nu-j tūkstančiams žuvusių 
statyta, kad Tarybų Lietu-'mūsų Tėvynės laisvę ir ne-į 
vos teritorijoje jie nužudė ■ priklausomybę kovotojų, j 
apie

Darbo žmonių atstovų

kad Kauno jaunimas 
kuomet nepamirš pralieto i Preikšas 
nekaltų žmonių kraujo 
tvirtai budės taikioje 
monistinėje statyboje

Lietuvos Liaudies 
tarybos pirmininko p;__ _
duoto jas E. Bilevičius pažy- j gėlių puokštes, 
mėjo, jog IX fortas buvo I 
buržuaziniu Lietuvos va- j 
deivų panaudotas kaip ko-! 
votojų už liaudies laimę ka-' 
linimo vieta. O vokiškieji i 
fašistai pavertė jį dešimčių I 
tūkstančių tarybinių žmo-

i nių mirties stovykla. Tegul i

Philadelphia, Pa.
Vykstame į Baltimorę J
Sekmadienį, birželio 14 

d., Baltimorės. lietuviai reri? 
lauk^r pašakF BilevK į §ia. Laisvgs . Pa'.'a- 

gatuiaiIčius. šio IX forto sienos!
— - 1 ---- ' i paminklu tiems

už

ta cenzūra i *■ * I
. . Tokios!

gydytojas Rokas veidmainystės iki tol tur būti 
Melavo savo šalies i

____________- Tik vieto-! pagalbos, kaip darė Jonas j vykdė visu įtūžimu, 
mis išbetonuotose fortų sienose pasiliko kulkų žymės. Šliupas; :
Šios žymės —■ paliko ne nuo susišaudymo kovose — jas Šliupas liko savo gimtąją-Į nebuvo, 
pądarė kulkosvaidžiai, kuriais buvo žudomi beginkliai mę krašte ir jame gyveno! žmonėms per akis, 
žhionės. Budeliai stengėsi paslėpti savo* nusikaltimų pėd- iki mirties, p — 
sakus. Dargi po mirties jie nedavė ramybės savo au- rybų Lietuva ;
koms, degino jų lavonus. Bet čia padarytos piktadarybės pensiją, 
neužmirštos. Budeliai buvo tikri, kad storos forto sienos I 
ir gilūs grioviai visiems laikams nuslopins priešmirtines 
jų aukų dejones ir prakeikimus. Jie apsiriko. IX forto 
muziejus per amžius pasakos žmonėms apie šiurpias tra
gedijas, kurios čia vyko, ryškiai atspindės žiaurų ir žvė
rišką žlungančio imperializmo veidą.

“Žmonių minios lankys šias vietas ir pamatys, į ko
kius žiaurumus veda atgyvenusi savo laiką, bet vis dar 
mėšlungiškai įsikabinusi į savo vietą kapitalistinė san-

Senatvėje Ta-' Dabartiniu laiku, kaip atro-i 
jam mokėjo i cl°’ Kanados autoritetai mažai ' 

| trukdo ryšiams su anos pusės | 
[žmonėmis. Daug kas gauna; 
[ laiškus reguliariai. Gauna- 
I mos ir knygos ir kiti siunti- 
: niai. Už tai reikia pagirti mū- 
! su šalies autoritetus.

tvarko. Čia daugiau, negu kur kitur matyti imperialistų I “Dirva. 
4ikras, veidas. IX fortas yra kaltinamasis aktas išnaudo-į 
tojų santvarkai.

“Šiandien imperialistai ir jų gynėjai stengiasi

NA, TAI KĄ GI 
NUVEIKĖTE, PONAI?

Gegužės mėn gale De 
ite įvyko Am. Liet. Tauti-: 
nes Sąjungos 
nis seimas.” 
mizernas buvo tasai sei- į 
mas; nesididžiuoja juo nei i / / T“'X • « t

“dešimtmeti- j Atsargiau su i
Matyt, labai ,

pamokomis!
“Vilnyje” kai kada duo- i

Įmai. Phila progresyviai lie
tuviai važiuosime gražiu 
autobusu. Busas išeis nuo 
kampo Girard Ave ir N. 
4th St., 9:30 valandą ryto.

700 tūkstančių taikių , fašistinio teroro kankinių.'1 iltinėje datyje apsistos 
irltaybiniu piliečiu bei karo' Teprimena ši vieta mūsų1 va.^54

! belaisvių. Del šios priešas- žmonėms, kad už liaudies! kampo 2nd St. n- Pierce St. 
įtekdavo, j fįes gyventoju skaičius Lie-i laimę reikia dvasiai kovoti, Ul le. ^al ,ne!s*81J(?^e bihe- 

i šiol nepasiekė i narsiai nugalėti bet kuriuos! n, tai pasiskubinkite.
! prieškarinio lygio. sunkumus! žmogžudystės

Penkiolikos metu berniu
kas Edwardas Cooney pa
smaugė kaimynų trejų ir 
pusės metų mergaičiukę.

i Jos kūnelį paslėpė rūsyje 
' senoje spintoje. Kuomet de- 
sėtkai žmonių ieškojo mer-

■ gaitės, tai jaunasis, žmog- 
! žudys nuėjo į bažnyčią ir 
i pas katalikų kunigą atliko 
išpažintį. Kunigui jis sakė,

i kad būk jam kas į ausį kužj 
dėjo nužudyti tą mergaitįA

Darbo žmonės padeda vainiku^ Kauno IX for
te prie akmens, kur bus pastatytas paminklas 

fašistinio teroro aukoms
— Mes paskirsime visas

. - jėgas, — baigdamas pasakė
— kovai už

! tai, kad niekuomet nepasi-

K

uz-
_ 1 

trinti savo atsakomybę už jų įvykdytas piktadarybes. Jie 
visaip išsisukinėja, meluoja, bet istorijos suklastoti ne
pavyksta niekam. Anksčiau ar vėliau tiesa iškyla, ir jos 
paslėpti niekas nepajėgs. Į užjūrį išbėgę Racionalistai 
budeliai slepiasi, keičia savo pavardes, nedrįsdami jų pa
likti savo vaikams. Bet giliai įsirėžė jų kaktose žudikų 
Ženklai, ir dar ilgas laikas nesugebės jų išdildyti.

“IX fortas yra ne tik kančių ir žiaurumų paminklas. 
Jis tąip pat didis pergalės paminklas: Kur šiandien tie, 
kurie žudė devintajame forte? Jie arba jau nubausti ar
ba slapstosi nuo bausmės, net kapitalistiniame pasaulyje 
bijodami atskleisti savo veidą. Jie taip drąsiai žudė, nes 
tikėjo savo pergale, triumfavo ir nekantravo pasinaudo
ti jos vaisiais. Bet jie buvo sutriuškinti ir sužlugdyti”.

Lietuvos Kdmunistų partijos CK. pirmasis, sekreto
rius A. Sniečkus, kalbėdamas tame didžiuliame mitinge Į 
be kitko sakė: * |

Pirm. E. Bartkus kalbė- damos lietuvių kalbos pa- 
jo, jog, girdi, “dešimt me-i mokos. Neseniai vienoje to
tų organizacijai nėra ilgas!kių pamokų aiškinama: 
amžius, bet, kita vertus,! 
organizacija ir vertinama 
ne pagal amžių, o pagal

“SALYTIS”—kontaktas, I A. Sniečkus, 
susisiekimas.

Turėjo būti ne sąlytis, o i kartotų karo baisumai, kad 
sąlytis. į mūsų liaudis galėtų ramiai

Sakysime, čia korektorius dirbti savo kilnų kūrybinį 
uode- darbą kovoje už komuniz- 

! m o pergalę.
i Mitinge kalbėjo Kauno 
“Limos” fabriko darbinin
kas, buvęs IX forto kalinys 
P. čerekas. Jis papasakojo 
savo atsiminimus apie hit-

Bet kodėl E. Bartkus ne
pasakė, ką gi jo sąjunga 
nuveikė? Na, pašmeižė Ta
rybų Lietuvą, tiesa nutarė 
remti “Dirvą” (Vienybės— 
ne!), tai ir viskas, ar ne?

O, beje, Karpius pranešė, 
kad Washingtone buvo su
rengti net dveji pietūs!

“Diplomatijos šefas” Lo
zoraitis prisiuntė seimui 

|sveikinimo laišką su $100 cija, yra daiktavardis (tei--vienas jų yra tarptautinis,

galėjo pražiūrėti tą “ 
^ytę” po raide a—

Bet. kito aiškinimo jau ne
galima pavadinti korektū
ros klaida. Autorius sako, 
kad pas mus dažnai klai
dingai vartojami žodžiai

vienas ir tas pats. Mokyto
jas sako, jog žodis produk- veiksmo pavadinimas, tik

Ypatingosios Valstybinės Komisijos.

jCL.xxd. singai), o gamyba — veiks- o antras—lietuviškas. Ėji-
Iš kur tas ponas gauna’ mažodis. mas

Gamyba,t kaip ir prod.uk- gėrimas,
bėgimas, valgymas, 

dainavimas, kal-paskelbtais i pinigų? Ar tik nebus pi- _ __ , ..... _____________ , __ _
duomenimis, vokiškieji fašistai Lietuvos teritorijoje su- nigai, paimti iš Lietuvos1 cija, yra daiktavardis, nes bėjimas—vis tai daiktavar- 
Šaudė, sudegino ir nukankino daugiau kaip 300 tūkstan-i “užšaldyto iždo” Washing-* ir vienas ir kitas žodis yra džiai.

is
Nekantrus

i policijai, ką jis ir padarė. .
■ Sakoma, kad mokykloje jis
1 gerai mokėsi, i
j Policininkas J. Kane, 33

Rūsčiai pasmerkė hitleri- ■ metų amžiaus, neteko gyvy-
nių fašistų ir lietuviškųjų bes. Viena 
buržuazinių nacional i s t ų 
piktadarybes mitinge kai- - gja nuo ja durų 
bėjęs. Lietuvos liaudies poe- ■ pieno. Policininkas 
tas T. Tilvytis. ! pasaugoti.

Mitingas pasibaigė. Jo 
dalyviai gieda “Internacio; 
nalą”. Po . to . 
maršo garsams aidint, eina 
į lauką, kuriame buvo už
kasami sušaudytieji. Vy
riausybės nariai ir darbo j 
žmonių delegacijos padėjo 
vainikus prie paminklinio 
akmens, kurio vietoje bus 
pastatytas paminklas fašis
tinio teroro aukoms.
Prie paminklinio akmens 

kalbą pasakė Lietuvos 
Aukščiausiosios Tary bos! Hatton.

moteris pasi
skundė, kad kas tai pava- 

2 kvortas 
sutiko

Rytą šeima girdėjo bon- 
kų sužvangę j imą ir šūvius.• • ii L4 oLAZrf V dllii V 1A11KX 11 CUVIUO,

J1?;. £e J-1 ° |-Atsikėlę rado policininkų
negyvą.

Rap. K.

Washing tonas. — Libijos 
dykumose surado bombinio 
“Liberator” liekanas. Ma
noma, kad tai 1943 metais, * 
karo laiku, žuvęs lėktuvas. , 
Spėja, kad tai lėktuvas, ku-^. 
riame žuvo leitenantas

2 p.--Iaisve (Liberty)—Penki., birželio (June) 12, 1959
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J ĮVAIRUMAI Apie krokodilius
Krokodilai ir aligatoriai I 

yra labai panašūs, bet pa
starieji nėra žiaurūs. Ali-

Ar jau atėjo orlaiviams 
pabaiga?

Orlaiviai tai tie prietai
sai, kurie, įtalpinę gazus, 
lengvesnius už orą, plaukia 
atmosferoje. Mes dažnai 
“orlaiviais” vad i n a m -e ir 
lėktuvus, tai yra, sunkes
nius už orą aparatus, kurie 
skrenda pagalba motoro jė
gos.

Kalbėsime apie tikrus or
laivius, tai yra balionų rū
šies prietaisus. Laike pir
mojo pasaulinio karo Vo
kietijos orlaiviai, kuriuos 
vadino “zeppelinais,” nuo 
jų gamitojo Fer d i n a n d o 
Zeppelino vardo, daug ža
los padarė.

Po Pirmojo pasaulinio 
*aro orlaiviai buvo įgavę j 
“gerą vardą.” Didžiosios! 
valstybės gamino' orlaivius, 
karo sumetimais ir civiliui 
naudojimui. Bet nelaimės 
įu orlaiviais A n g 1 i j oie, 
Francūzijoje, Tarybų Są
jungoje, Vokietijoje, Itali
ja ir Jungtinėse Valstijose 
nupuldė jų vardą. 1937 m. 
New Jersey valstijoje su
pleškėjo vokiečių orlaivis 
“Hindenburgas” ir po to jų 
niekas negamina, neskai
tant nedidelių laivyne ir 
garsinimu sumetimais.

John Toland rašo: “Gam
tos jėgos sudrasko orlaivius 
į šmotelius.”

Kažin, ar jau tikrai jie 
nesugrįš? Kas jais keliavo 
apie 100 mylių greičiu per 
valandą, tai rašo, kad tai 
buvo patogiausias keliavi- 
mas.

Su daugeliu įrengimų pir
mieji bandymai nepavyko, 
paimkime reaktyvinį (ra
ketų) veikimą. Žmogui jis 
buvo žinomas prieš tūkstan
čius metų. Bet tai pakil
davo, tai vėl nukrisdavo.

j Rusija 1828-1829 ir 1877- 
j 1878 metų karuose su ra- 
j ketomis sugriovė kelias tur
kų tvirtoves. Anglai rake
tomis sudegino Copenhage- 
ną. O paskui jos buvo pa
mirštos.

Dabar raketomis jau net 
pro mėnulį siekia, nekal
bant apie reaktyvinio 
(“jet”) veikimo lėktuvus ir 
įvairius k a r i n ius įrengi
mus.

Rado labai senus 
dramblio kaulus

Indiana valstijoje, Fulton 
paviete, bekasinėdami Pur- 

■ due universiteto geologai 
, surado kelis šimtus dramb
lio kaulų, kurie sveria apie 
400 svarų.

Profesorius W. N. Mel
horn mano, kad jie yra apie 
8,000 metų senumo ,tai yra, 
kada toje dalyje Amerikos 
dar ledai tik traukėsi į 
šiaurę. Pagal kaulus pro- 

! f-esorius sprendžia, kad 
(dramblys buvo apie 10 pė- 
idų aukščio ir 15 pėdų ilgio.

i Kodėl kraujas yra 
I raudonas?

Visi žinome, kad baltų 
Į ir negrų, galvijų ir pauks- 
! čių kraujas yra raudonas, 
i Kodėl? Mokslas įrodo, kad 
I patsai kraujas nėra raudo- 
j nas, bet jis tokiuo atrodo, 
kad jame yra bilijonai labai 
mažyčių kūnelių (corpus
cles), kurių dauguma yra 
raudoni. Tie kūneliai labai 
maži, nes viename kraujo 

i laše jų telpa apie 30 mili
jonų. Jie kaip kokie san
dėliukai plaučiuose pasiima 
deguonio (oxygeno) ir iš
nešioja po visą gyvūno kū
ną. c

gatoriai — tai liekanos se
nų gadynių milžinų. Jie 
veisiasi šiltame klimate Ki
nijoje, Jungtinėse Valstijo-j 

j se—ypatingai Floridoje.
Krokodilai veisiasi taip 

pat šiltuose kraštuose Afri
koje, Azijoje, Australijoje 
ir Amerikoje. Kaip vieni, 
taip kiti labai povaliai au- 

| ga ir ilgai gyvena.
Krokodilai užauga iki 23 

; pėdų ilgio. Patelė padeda 
20 iki 90 kiaušinių, iš ku
rių nuo saulės šilumos išsi-; 
peri jaunikliai. Patelė da
boja savo kiaušinius ir ma
žyčius, kad kiti nesurytų, j

Krokodilai, kada yra ai- i 
kani, puola ir žmogų. Jie 
savo auką nutveria stip
riais dantimis, stipriomis 
kojomis arba parbloškia uo
degos smūgiu. Bet jie re
tai ėda, dažniausiai tik kar
tą per mėnesį. Kada kroko- į 
dilas yra sotus, tai jis įlen- į 
da į džiungles ir miega sau. 
Dažniausiai juos pagauna ’ 
arba užmuša tik alkanus, | 
kada jie medžioja maistą. ! 
Jie ėda žuvis ir kitokius gy-1 
vius. Pietų Amerikoje, 
Naujojoje Gvinėjoje, žmo- i 
nes valgo krokodilus ir lai- I 
ko skanėsiu. •

Apie krokodilus yra perdė-; 
tų pasakų. Viena iš jų, tai į 
apie jų ašaras. Patarlėje I 
sakoma: “Verkia, kaip kro
kodilas prie savo aukos. 
kaulų.” Krokodilai never- i 
kia. Jie neturi ašarų, nes 
jie nėra pienžindžiai. Aša-' 
ras turi tik pienžindžiai 
gyvūnai. Todėl ir posakis 
“lieja krokodilo ašaras”i 
gali tikti kaip pašaipa tam,! 
kas ašarų nelieja.

Hollywood, Calif. — Fil
mų artistas Mickey Roo
ney ir vėl apsivedė. Penkto
ji jo/monelė yra Barbora 
Thomason.

Naujas mineralinių trąšų ir durpių barstytuvas, 
naudojamas Lietuvos kolūkiniame kaime.

Didelis kolūkis mūsų
Štai Kudirkos vardo didelis kolūkis!
Atneštas svajonių, vaikštau apsisukęs . . .

Čia Šniukštai sulipo su laukais Viedarių— 
šiapus Magnisaucko Astraučyznos dvaro.

Daburaičio pusė čiapat šiapus kelio
(O kita jo pusė—Avilių miestelio,— 

Vėliava raudona—prie kolūkio šito 
Duburaičio kaimo pusė priskaityta).

Taipgi ir Paliesis prie Kudirkos šono—
Ir laukai Talačkos—MarČežerio pono . . .

Ir Valungių kaimas, taipgi ir Didėja 
Prie Kudirkos vardo ūkio prisidėjo—

Dunduliškės kaimas, taipgi Margavonė
Vis to pat kolūkio—vis Kudirkos šone . . . 

Taigi toks didumo mielas mūs kolūkis! 
Dešimtį jis kaimų čia krūvon suplūkęs!

Vaikščioju, galvoju: sklinda žemės plotai—
Daugelį tų kaimų atmenu miglotai . . .

Bet laukus gimtuosius, tą Viedarių kaimą,
Vis širdy nešioti man didžiulė laimė!

Aiškiai, kaip ant delno, ar sapne ar dieną,
Žvelgiu ir svajoju smulkmeną kiekvieną,

Bet ežių, takelių neužčiumpa akys,—
Kas čia? Gal paklydau? jau jau būč’ pasakęs . . .

Bendrą panoramą perbėgu svajingai—
Numatau krūtinėj įvaizdį didingą.

Vaikiška svajonė džiugesiu pavirto-:
Žemės veidą glosto rankos darbo tvirto.

Nuoširdus, ryžtingas darbas kolektyvo
Kuria mum rytojų mielą, ramų, gyvą.

Lietuva Tarybų neša saulę laimės.
Nėr čia abejonių, nėr šešėlių baimės:

Jonas Kaškaitis
1958. X. 21

Ar religija taurina ž m o g ų
Rašo

Dvasininkai mėgsta šaky-1 Dina moterystėn; kartu su 
ti, i 
biamos i 
buvo dievo duotos žmonėms terš.

Šios mo- j noję apie Sikėmo nedorą 
į, sumanė atkeršyti, 

tikintieji į Sūnūs kalbėjo: “Negalima 
daryti, ko geidžiate, nei 
duot mūsų sesers neapi
pjaustytam žmogui. Bet 
su jumis derėtis, jei jūsų 
vyriškos lyties asmenys bus 

I apipiaustyti, tuomet duosi
me ir imsime mainais jūsų 
ir mūsų dukteris ir būsime 

i viena tauta.” Emoras ir 
Sikėmas sutiko ir prikalbi
no savo tautiečius tai pada
ryti. Visi apipiaustė savo 
vyriškius.

Ir štai trečią dieną, kada 
skausmai yra didžiausi, du 
Jokūbo sūnūs Simeonas ir 
Levis, pasigriebę kalavijus, 

* ' , užmušė 
Žvė ivisus vyriškius, nužudė 
- " taip pat Emorą ir Sikėmą, 
~ • atsiimdami iš Sikėmo na-

savo temperamento prasi
veržimus evangelijoje skel- 
i biąma morale.”

v i Toliau Holbachas rašė:
pranašą Samuilą, kuris die-1 Vergovinėje santvarkoje I “Net ir užkietėję nusikaltė-

/. Z AKS AS filosofijos moksli; kandidatas

kad krikščionybės skel-Įtėvu Emoru Sikėmas nuėjo vo vardu įsake Saūlui žiau-Į moteris buvo engiama ir • liai, kurie kiekvieną dieną 
r.?3 moralės taisyklės prašyti Jo_kūbą jojo dūk- riai susidoroti su amalikie- žeminama. Moters nelygia-1 už savo nusikaltimus gali

Jokūbo sūnūs, suži-

ŠYPSENOS
INTELIGENTAI

Kągi, kartais malonu ir vie
nai pasėdėti, kai nėra kultū
ringos kompanijos. Aš, mat, 
mėgstu kompaniją ir pati duo
du jai toną.

Kupė buvo tuščias . . .
Patogiai įsitaisiau ir, kaip 

tinka gero tono jaunai inteli
gentei, atsiverčiau žurnalą.

Taip man besėdint ties at
verstu žurnalu, į kupė įėjo jau
nas vyrukas žalia skrybėle. 
Tokia ryškiai' žalia. Matyt, 
dar nesusiformavęs skonis . . .

—I .abas vakaras, tamstyte. 
Viena ?—pak 1 a u sė.

—Labas vakaras. Viena,— 
atsakiau.

Jis atsilapojo, atsisėdo ir 
užsirūkė. Dūmai taip ir šovė 
man į nosį.

—Tai ką čia skaitote nak
tį? Nenorite miego? — pa
klausė užklodamas skrybėle 
mano sviestainį.

—Skaitau, — santūriai at-

siai nusistebėjo jis, su pa
sišlykštėjimu nupurtyd amas 
sviestainį ant grindų. — Ne- 
praustaburnė.

Pajutau, kad mano veidą iš
mušė plemais.

—Atiduokit sūrį, kur išbars
tei! — surikau.

—Susirinkit ir užsprink)!!
—Jūsų vieta pirmykštėj ben

druomenėj, o ne čia, su kultū
ringais žmonėmis, — oriai pa
sakiau. — Pitekantropas. •

—O jus reikėtų uždaryti*! 
narvą zoologijos sode, — at
sakė jis drebančiu iš pasipikti
nimo balsu. — Gero tono žmo
gui su tokia . . . obskuranie 
tiesiog pavojinga . . .

Aš išblyškau.
—Tučtuojau išeikit iš Čia, 

arba aš imsiu rėkti!
Jis tuoj nusivilko apsiaustą 

ir pasiklojo patalynę.
—Tai jūs neišeisite?!
—Nesuk man galvos, krank- 

le tu, — atsiliepė jis. — Išeik 
pati!

Aš netekau žado.
įsakiau. — O jūs liautumėtės i —“Tu”! O . . . o . . .
pūtęs tuos savo dūmus. Ro
des, čia nerūkoma!

—Rodos . . . Aha, rodos . . . 
—jis aiškiai užsigavo.

—Stokojate kultūros, štai 
kas. Tučtuojau išgabenkite sa
vo papirosą.

—Oho! — Jis giliai užsi
traukė ir išpūtė visą debesį dū
mų.

—Aš pašauksiu vagono pa
lydovą, kad jus sutvarkytų!— 
Į pagrasiau.

—Na, ir šaukit, rėkit, ves- 
j k it!

Kurį laiką patylėjome.
—Negražu taip užsipulti kul

tūringą žmogų, —taikiai tarė 
jis. — Galėjote mandagiai pa- 

! prašyti, kad nerūkyčiau, o ne 
j šokti į akis.

—Aš šokau į akis?—pasi- 
| piktinau. — Tai jūs šokot, o 
į dabar ir šmeižia!!

—Pasirodo, ji dar ir melagė, 
—garsiai pasakė jis pats sau.

—Matai, koks storžievis! — 
kreipiausi ir aš į save.

Ir nesusilaikiusi žėriau jo 
biaurią skrybėlę, deja, kartu su 
sviestainiu, jam ant kelių.

—Kokia netašyta, — vėl gar-

i —O kadangi jau po vidu
nakčio, tuoj gesinu šviesą.

—Tik pamėginkit! Tai yra, 
i— susigriebiau, — tik pamė- 
įgink!

Jis pasikėlė ir paspaudė 
mygtuką.

Nuo įtūžimo man akyse ap- 
I raibo.

—Chamas! — sušnabždėjau.
i —Aš tau dar parodysiu ! Mes 
I dar susitiksim!

—Taip, taip, mes dav susi-
tiksim! — suurzgė jis.

Užsikvempiau ant žurnalo.
; Netrukus apėmė snaudulys. At
siguliau ir užmigau . . .

...Pabudau jau prašvitus. Vy
ru k a s , glotniai susišukavęs, 
žvalus ir nusiprausęs, skaitė 

; laikraštį.
—Labas rytas. Kaip išsimie

gojote? — maloniai kreipėsi jis 
į manę, iš pasalų mesdamas 
kupiną neapykantos žvilgsnį.— 

| Nekratė?
—Ačiū už dėmesį, — mei

lijai padėkojau. — Visiškai (ne?
kratė. Ačiū. •

—Labai malonu . . . šiandien 
lyg ir lynoja ... Ko gero, ko
lega, kojas sušlapsite — tokie

visiems laikams, 1__  .--,t
ralės taisyklės paskelbtos1 poelgį 
biblijoje, kurią 
krikščionys laiko šventa 
knyga. Biblija susideda iš 
senojo įstatymo, kurį gar
bina krikščionys ir žydai, 
ir naujojo įstatymo, kurį 
garbina tik krikščionys.

Mokslininkai įrodė, kad 
tiek senasis, tiek ir nauja
sis įstatymas buvo sukurti 
iv e r g o v inėje santvarkoje, 
lųibliją parašė daugelis as
menų, gyvenusių įvairiais 
laikais. Ji perkelia mus į 
tą epochą, kai vergvaldžiai 
išnaudojo vergus, kai tarp 
tautybių vyko žiaurūs, ne
gailestingi karai, kai žmo-i. .
nių elgesį dažnai lemdavo | į™e J.S?’ 
kerštas, neapykanta, ž 
riški jausmai. Tokias elge
sio normas biblijos autoriai 
laikė geromis, 1 
ir garbingomis.

čiais, — ir mušk amalikie- teisiškumą įteisino X įsaky-Įbūti pakarti, ir tie—tikin
čius ir nužudyk su visu tuo, mas: negeisk artimo nei na- tieji; jie tiki ano pasaulio 
ką jie turi, nepasigailėk jų,-mo, nei žmonos, nei vergo, bausmėmis, tiki išpažinti- 
bet užmušk vyrus ir mote-, nei vergės, nei jaučio, nei mi> bet atideda ją senatvės 
ris, vaikus ir kūdikius, jau-j asilo. Tuo būdu moteris arba mirties valandai _
čius ir avis, kupranugarius vergvaldžio akyse stovi gre- jub jįe įsitikinę, kad viskas 
ir asilus.” tn. vAreii. ovvulin ir neiti-

ris, vaikus ir kūdikius, jau- Į asilo.

ta vergų, gyvulių ir neju- bus atleista — užtenka tik 
Šie mūsų pavyzdžiai iš damo turto.

. . Biblijos pasakos įteisino dėmes.”
būti nuolankiais, dievo vardu vergovę, priva- .

tinę nuosavybę, išnaudotojų fo’kai buvo parašyti šie žo- 
| valdžią. Dievo vardu reli- džiai.

biblijos anaiptol nemoko 
žmonių 1
daryti gera, atleisti nuo
skaudas.

Vergovinės epochos ant
spaudas žymus ir dešimtyje 
dievo įsakymų, kuriuos 
ypač mėgsta cituoti religi
jos tarnai, skelbdami, kad

Į valdžią.
giniai moralistai skelbė 
nuolankumą, nusižeminimą,

išpažinti kunigui savo nuo-

Amžiai praėjo nuo to lai-

Tačiau ir mūsų die
nomis kapitalistinis gyveni
mo būdas tik patvirtina šių 

Jei ti-r _a m u m ą, nesipriešinimą, žodžių teisingumą. J J VL 
kūno niekinimą. Gi tie pa- religinės moralės prin
tys religiniai moralistai 
siūlo negailestingai

lengvi bateliai, — susirūpino 
jis.

—Nieko . . . Ak, jūsiį skry
bėlė susitepė! — Aš rūpestin
gai nu krapščiau nuo brylio £ū- 
rio truputį. Man pirštai dre
bėjo — taip norėjosi pačiupti 
ir išmesti pro langą šitą žalią 
varnelėšą. ’

—Ačiū, ačiū, man tiesiog 
nepatogu . . . Atleiskite, aš išei
siu parūkyti, — atsiprašė jis. 
—Dovanokite, gal galėčiau pa
siūlyti kam papirosą?—kreipė
si jis į. . .

Ak, tiesa, aš užmiršau pa
sakyti, kad kūne mes jau ne
bebuvome vieni, — čia, mat, 
sėdėjo dar keletas keleivių...

V. Vytenis
(Iš “Jaunimo Gretos”)

krauju! Antai Betygalos 
kunigas Plaukys hitlerinės 
okupacijos metais buvo su- 

I daręs du rinktinius žudikų 
būrius.- Jo rankos šventino 
ginklus ir laimino žudikus. 

■Jis pirmasis pasirašė mir- 
i ties nuosprendį valsčiaus 
i sargui Butkui.I

O argi vadovavosi religi- 
i nes moralės principu—my
lėti savo artimą Kurklių 
klebonas Katinas,'kai, apsi
rišęs raiščiu su vokiška 
svastika, ramiai st e b ė j o 
T v a u k i iriuose šaudomus, 
niekuo nekaltus žmones? 
Tai buvo 1941 m. birželio 
dienomis. Katinas buvo visu l v
“aktyvistų,” suorganizavu
sių šias žudynes, vyriausias 
vadas.

Federtyvinės Vokietijos 
kancleris Adenaueris jau- 

Ičia ypatingą simpatiją hit
lerinės Vokietijos pareigū
nams. Pasak anglų spau- 

! dos Vak. Vokietijos valsty- 
; biniame aparate dirba 181,- 
202 žmonės, tarnavę fiure
riui.

1958 m. Canterburio ar
kivyskupas pareiškė: “Žmo
nija su dievo palaiminimu, 
gal būt, turi save sunai
kinti vandenilinėmis bom
bomis.” Maždaug tuo pat 
metu savo “auksines min
tis” išdėstė Ročesterio vys
kupas Čevesas: “Karas nė
ra nuodėmė ir nėra skirtu
mo tarp parako ir vandeni
linės bombos!”

Pasirodo, kad šiais lai
kais tapo moraliu net ato
minio karo propagavimas!

Tūkstančiai dėkingi
Kaliningrado geležinkelio 

stoties rajone atsitiktinai 
buldozeriu buvo iškasta ke
letas labai įtartinų daiktų. 
Atvykę čia kariai-pionieriai 
iš po griuvėsių ištraukė 
750 minų. Tačiau tai buvo 
neviskas. Pasirodė, kad čia 
esama didelio karinių me
džiagų sandėlio. Dešimt 
dienų kariai įtemptai dir
bo. Jie išėmė ir sunaikino 
3,032 minas, 376 artileri
jos sviedinius, 5,638 ranki
nes granatas, daug sprogs
tamųjų ir pad e g a m ų j ų 
bombų, 208 kilogramus 
įvairių sprogstamųjų me
džiagų. Atliekant šiuos dar
bus nustatyta, jog bėgdami 
hitlerininkai norėjo visa tai 
susprogdinti. Tik greiti Ta
rybinės Armijos veiksmai, 
šturmuojant miestą ir Ka
raliaučiaus tvirtovę, nelei
do jiems įvykdyti šio pikto, 
sumanymo.

cipais, tai Vatikanas turė- 
dorovės tvirtovė, 
ten nesigėdijama 

kartais imtis šlykščiausių 
spekuliacijų savo turtams

mušti įų butį
juos dievas davė visiems neklaužadas vergus,* kalavi- Tačiau

fpiqino-omiq I miI Sav0 SeSerl Dinjb Kltl bel Ver£eS> 
leibingOlIllS į T -| -i dinnac nn n! Jokūbo sūnūs apiplėšė mies

tą, paėmė avis ir galvijus, 
Pateiksime keletą pavyz- nusivedė į nelaisvę havėjie-^ 

džių, rodančių biblijoje čių vaikus ir pačias.” 
skelbiamą moralę. Senasis i 
įstatymas pasakoja apie žy
dų protėvį Jokūbą, nupir- 
kusį iš havė j iečių sklypelį 
žemės ir pastačiusį aukurą 
dievui. “Jokūbo duktė Di
na išėjo pasižiūrėti havėjie-

Šis pasakojimas atsklei
džia mums vergvaldinės 
santvarkos moralę: čia ir 
mergaitės išprievartavimas, 
ir klastingas melas, ir bai
sus brolių kerštas už sesers 

Civilizuotas žmogusčių moterų. Tos šalies ku- .
nigaikštis Sikėmas pamilo nie^yomet taip nedorai, ne-

4 jaunąją mergaitę, pagavo 
ir išprievartavo ją.

garbingai nepasielgtų. Tuo 
laikotarpiu tai buvo įprasti

laikams. Antai, trečiasis 
įsakymas įpareigoja švęsti 
septintąją dieną, šis įsaky
mas reikalavo, kad septin
tąją dieną turi švęsti vergai 

“ , kurios šešias 
dienas po prižiūrėtojo bota
go smūgiais vilko sunkų 
jungą. ,

Septintąją dieną ilsėjosi 
ne tik išnaudotojai, kurie 
ir kitomis dienomis galėjo 
laisvai leisti laiką, bet ir 
vergai, kad jie galėtų bent 
truputį atsigaivinti. IV įsa
kymas - reikalavo gerbti tė
vą ir motiną. Jis vėl mus 
nukelia į tuosj tolimus lai
kus, kai tėvai turėjo visišką 
teisę į savo vaikų gyvybę.

ju numalšinti tuos, kurie 
priešinasi valdžiai.

Biblijoje randame mora-, kaupti, 
lės taisykles, kurios tiesiog! 
prieštarauja viena kitai.
Religiniai moralistai ragi- Operacija, kuri sukėlė Itali- 
na mylėti artimą, bet kar- joje didelį nepasitenkinimą, 
tu ir naikinti priešus, muš-;

Savo metu Vatikane iš
garsėjo “duonos dauginimo”

Daugelį metų Vatikanas 
gaudavo iš JAV maisto 
prod uktus — daugiausia 
miltus beturčiams dalyti. 
Bet užuot atlikę šią savo 
filantropinę misiją, Vati
kano kombinuoto j ai par
duodavo miltus įvairiems 

o gautus

ti vergus. Dievo vardu 
draudžiama meluoti, o kar
tu pateisinami melas ir 
klasta. '

Žiūrint aplinkybių vienas 
ir tas pats dalykas skelbia
mas tai geru, tai blogu.,
Apie tai jau XVIII amžių- spekuliantams, 
je rašė prancūzų materia- pinigus pasidalydavo tarpu- 
listas Polis H o 1 b a c h a s ’ savyje.
“Tokia prieštaringa mora- •

Nuėjęs pas savo tėvą E-j^a^aL 
morą, Sikėmas maldavo pa- Kitas pavyzdys. Senasis 
prašyti Jokūbą, kad duotų įstatymas pasakoja apie

Ta pati biblija dievo vardu labai naudinga daugu-,. Vienas dievo į sakymų 
ragina užmušti akmenimis ma* zmonill: Jle visada joje Į sL?elbia, — nežudyk! O kiek 
sūnų, neklausantį savo te- suras savo poelgių pateisi-1 yra kunigų, kurių rankos ( • -r» •__ 1 1 _ ja — v •

Vienas dievo įsakymų

vų. nimą. Jie visada pateisins i suteptos mūsų žmonių 3 p.—Laisvė (Libertyį— Penkt., birželio (June) 12, 1959



Žinios iš
NAUJAS TRAUKINIŲ 

TVARKARAŠTIS
Vilnius. — Artimiausio

mis dienomis Tarybų Są
jungos geležinkelių tinkle 
įvedamas traukinių judėji
mo vasaros tvarkaraštis. 
Šiame tvarkaraštyje atsi
spindi geležinkelininkų rū
pinimasis tolesniu keleivi
nių traukinių judėjimo ge
rinimu ir, skyrium imant, 
žymiu tiesioginių (be persė
dimų) vagonų skaičiaus di
dinimu, ypač į Pietų pusę.

Vėl kasdien kursuos per 
Vilnių traukiniai Rygai— 
Simferopolis, Ryga—Gome
lis, Leningradas—Kuznica 
(Varšuva—Berlynas), Le
ningradas — Kai iningra- 
das, Leningradas — Lvo
vas ir trys traukiniai Mask
va — Kaliningradas.

Be tiesioginių vagonų 
Vilnius — Sočis (4 kartus 
per savaitę) ir Vilnius — 
Kislovodskas (3 kartus per

Lietuvos
I tymą visoje žiūrovų lauko 
I aikštėje. Pušynas, supąs 
i įrenginių aikštę, sudarys 
natūralų akustinį barjerą.

Po estrada susidaro be
veik 26,000 kubinių metrų 
erdvė. Čia numatoma 
įrengti vestibiulį — parodų 

j salę, bufetus, r ū bine s, 
j sportinių žaidimų ir poil- 
; šio kambarius, dušus.

Priešais estradą dviejų 
• hektarų aikštėje bus Įreng- 
{ tas lygus žalias laukas šo
kėjams. Vėliau jis bus per- 

i tvarkytas Į stadioną.
Antroje statybos eilėje 

numatoma įrengti amfite- 
' atro formos tribūnas, ku- 
i riose tilps 35 tūkstančiai 
1 žiūrovų. Tokiu būdu, Vin- 
' gio parke bus pastatytas 
didžiausias respubl i k o j e 
įrenginių kompleksas ma
sinėms - kultūrinėms prie- 

, monėms, sporto žaidynėms 
į ii varžyboms rengti.

ANTANAS ŠEPUTA

mus nacionaliste plccKąvL 
čininkus.

Nuslopinus 1919 m. pra
džioje Tarybų valdžios or
ganus Žemaitijoje, A. šepu- 
ta tęsė pogrindinį partinį 
darbą, ne kartą dalyvavo į 
Žemaitijos partinių organi-! 
zacijų konferencijose. 1920 
m. birželio mėn. A. Šeputa, 
kaip Ylakių žemės ūkio 
darbininkų profsąjun g o s 
atstovas, dalyvavo Kaune 
įvykusiame pirmajame Lie
tuvos profsąjungų suvažia
vime.

1922 metais, prasidėjus 
rinkimams į pirmąjį seimą 
kampanijai A. Šeputa buvo 
iškeltas kandidatu į seimo 
narius nuo kuopininkų (ko
munistų) sąrašo, už ką 
buržuazinės valdžios netru
kus buvo suimtas ir paso
dintas į Šiaulių kalėjimą. 
Paleistas po 3 mėnesių už 
užstatą. A. Šeputa tęsė re
voliucinę veiklą ir 1924 m. 
rudenį vėl buvo suimtas ir 
žiauriai mušamas Mažeikių 
kalėjime.

Susikūrus 1940 metais
1959 m. balandžio 28 d. į darybų Lietuvai A. šeputa 

Šiauliuose mirė revoliucinio i dirbo Ylakių valsčiaus vyk-
■ judėjimo Lietuvoje dalyvis, | “omoJ° komiteto pirminm-
■ Lietuvos Komunistų parti- ku- _
'jos pirmojo suvažiavimo’ D Didžiojo levynes ka- 
; delegatas, personalinis pen-P?/' Šeputa vėl aktyviai
sininkas Antanas Šeputa. j dalyvavo stiprindamas Ta- 

i rybų valdžios organus kai- 
A. Šeputa gimė 1889 m. i me, dirbo žemės dalinimo 

sausio 20 d. Girdenių km.; komisijos pirmininku, že- 
• Ylakių vaisė, i Telšių apskr. ūkio kredito draugijos 
(dabar Sedos, rajone) ma-!jr apylinkės Tarybos vyk- 

.žažemio valstiečio šeimoje.| domojo komiteto pirminin- 
Nors ir būdamas savamoks-1 klL Kaį Lietuvoje prasidė- 

mieste/j8’ A' Šeputa anksti prade-|j0 valstiečių judėjimas už 
moters’1° datyvauti visuomeninia-| kolūkių sukūrimą, A. šepu- 

Mokvklos tikslas'me gyvenime, buvo vienas ta buvo aktyvus 1 ‘
MOKyKios s,.. aktyvių darbo valstiečių organizatorius, dirbo 

1 v • i — * T” \ "1 iN /N “1 4 _ _ — t - . _ • .į \
I m. A. šeputa platino Že-į vaujantį darbą.
imaitijoje lietuvių revoliuci-1 Nusilpus sveikatai A. Še- 

lavinimas* tn'^ socialdemokratų Rygo- j puta nuo 1954 m. gyveno iš 
i 1 .-X zJ i rx vA-i rx l n i l r » ri C 1 1 X 11 1 1* “ • f

kulinarija,! •

savaitę), per Lietuvos sos
tinę eis vagonai be persėdi
mų Kaliningradas —Mine-, 
raliniai Vandenys, Kalinin-j 
gradas —Sočis ir Kalinin- j į 
gradas — Charkovas.

Žymiai daugiau kursuos 
vietinių traukinių, y pa t 
tarp Vilniaus ir Kauno.

JAUNOSIOS MOTERS 
MOKYKLA

Panevėžys. — Komjauni
mo ir partijos miesto komi- į 
tetų iniciatyva 
įsteigta jaunosios 
mokykla. J
— duoti merginoms ir jau 
noms motinoms šeimininką-; 
vimo žinių minimumą. Į 
mokyklos darbo programą 

bendras ] 
ruoša

ir siuvinėjimas, 
medicinin ė m i s 

Darbo formos

kolūkiu 
> savo 

švietėjų. Dar 1913-1914 m. įgimtajame kolūkyje vado-
vaujantį darbą.

i je leidžiamą laikraštį “Vii- personalinės pensijos, bend- 
i nis”, bendravo su V. Reka- radarbiavo tarybinėje spau- 

ir kt. doje, pasidalydamas 
salinių- atsiminimais apie

šium, J. Janonių
marksizmo idėjų
kais. , icinę '___ _

Pirmojo pasaulinio karo ■ Lietuvoje. Už

savo 
; revoliu- 

veiklą buržuazinėje 
„ -L ______________nuopelnus

metu Az Šeputa dalyvavo Tėvynei A. Šeputa buvo ap- 
Žemaitijos pažangaus jau- dovanotas dviem medaliais, 
nimo rateliuose, leidusiuo- i
se rankraštinius laikraštė- • darbo žmonių reikalams il- 
lius, nukreiptus tiek - prieš gai paliks Tarybų Lietuvos 

'liaudies atminime.
Grupe Draugų

įeina 
namų 
siuvimas 
paskaitos 
temomis.
mokykloje įvairios: Paskai
tos ir pasikalbėjimai, prak
tiniai užsiėmimai, vakarai, 
ekskursijos ir kt. Dėstyto
jais pakviesti Politinių ir į 
mokslinių žinių skleidimo 
draugijos lektoriai, meno ir , , .i, u- i n 4. • • tz 'klerikalus, tiek ir pries vo-kulturos darbuotojai. Ku- . ... . ’ , /i- •• i .. • _ . . į kiskuosius okupantus.linarijos praktiniams uzsi- . 1 * a *.- • i . v . Ii918 metais A. Šeputaėmimams vadovaus viešojo;, • • • TZ™ u*,-™ • 4. • ii- buvo vienas pirmųjų Komu-maitinimo ištaigu kūma- . . i i-• f į mstų partijos kuopelių or-

/ _ i i i ... z.n j ganizatoriu Žemaitijoje. Jis J™)ky ' 1>r 60 dalyvavo 1918 m. spalio 1- Ty f t
zmon,ų- j 3 d.d. Lietuvos Komunistu *ort° ' ™tingą,atvyko

ESTRAdY^TŪKST. |partlj0S rraja^e
DAINININKŲ atstovau-' c’ia buv? Smetonos laikų

Vilnius. - šiomis dieno-1 damas Ylakių valsčiaus. ballAnlal> kai kurie gyvush- 
mis spaudoje paskelbtame partinei organizacijai. . iAntr0J° Pasaulinio karo 
pranešime apie Organizaci- Kuriantis Tarybų vaį_: belaisviai.
nio komiteto respublikinei džiai Lietuvoje, 1918 m. pa- J Vokiškieji fašistai IX for- 
Dainų šventei pasiruošti ir baigoje A. šeputa buvo iš- i te įvykdė pasibaisėtinas 
pravesti posėdį buvo pažy- rinktas Ylakių valsčiaus piktadarybes. Jie čia su
mėtą, kad sėkmingai už- revoliucinio komiteto na-i šaudė ir sudegino daugiau 
baigta projektuoti dainų es- riu, su ginklu rankoje daly-’kaip 70,000 Lietuvos gy- 
trada. Dainų šventės įren- vavo kovoje prieš buržuazi-1 ventojų ir tūkstančius tary-

mėta, kad sėkmingai i 
baigta projektuoti dainų es

ginių planavimo projekto
autorius architektas Rim-1 
vydas Alekna apie tai pa-' 
pasakojo:

— Jubiliejinės dainų 
šventės, — pasakė R. Alek
na, — kuri įvyks 1960 metų 
liepos menesį Tarybų Lie-' 
tuvos 20-mečio proga, įren- j 
ginių kompleksui viename! 
gražiausių respublikos sos
tinės kampelių — Vingio 
parke išskirta 14 hektarų. 
Čia bus įrengta dainų est
rada jungtiniams chorams 
ir laukas masiniam liaudies 
šokių atlikimui. Statybą Į 
numatoma pradėti a r t i- 
miausiomis dienomis.

Pasagos pavidalo estra
da su stogine bus stambus 
įrenginys iš metalo, mono-1 
litinio ir surenkamojo gelž-i 
betonio. Joje sutilps 20 į 

'tūkstančių dainininkų. Sto-Į 
ginė kartu bus akustiniu 

' atsimušimu, kuris užtik
rins tolygų garso pasiskirs-

A. Šeputos atsidavimas

MUZIEJUS ŽUDYNIŲ
VIETOJE

KAUNAS, geg. 30.—Prie

lyg prisiųstais palikimo bei per
vedimo įrodymais. Kas tokius ' 
Šerus turite ir neprisiųste Ben- i 
drovei, jie pasiliks beverčiaisA^j-

2. Serų pardavimo kitiems 
į reikalu, Bendrovės 

______ __ 1 ir j konstitucijos skyriaus 4-to pa- 
Žalnieraitienei, | ragrafas 3-čias nusako, kad 

_____j maisto už narys savo Šerą gali parduoti 
$15. Ačiū Lillian Lipčiūtei tik per Bendrovę, tai yra tik 
už pristatymą maisto iš Ed- t()1įiam asmeniui, kurį Bendro- 
dysįone, Pa., ir Lipciui uz 

Prirengiamo darbo pasi-1 suteikimą maisto nupiginta 
rotorius A. Sniečkus, Limos i darė daug ir Bekampienei Į kainą, 
fabriko darbininkas, buvęs | prisiėjo daug padirbėti. Bet į -A-c-- 
šio forto kalinys P. Cereka, i mes turime gerų 
prof. A. Purenąs, V. Levic- ninkų, be kurių 
kas, poetas T. Tilvytis. i negalima surengt tokio po- 

_Prie. paminklo akmens su- - kyiio> Daugiausia 
dėta šimtai vainikų. Čia prisidėjo prie surengimo A. * .___ -_________ - . ,
kalbą pasakė Lietuvos Lipčius, P. Šlajus ir R. Mer-j nešti visiems draugams ir- 
A u k š č iausiosios Tarybos į kjs< Be jų pagalbos parengi- 
prezidiumo pirm i n i n k a s į mas nebūt įvykęs. Draugas 
Paleckis. Po to, daugia-1 šlajuS prieš parengimą iš- 
tūkstantinė minia apžiūri Į dirbo 60 valandų, dirbda- 
IX forte įrengtą muziejų, mas prie namo visokį daily-j J^ndzjo pokylis 
kuris byloja apie pasibaisė- dės darbą ________  1
tinas fašizmo piktadarybes, icento/Ačiū, Povilai, už;

A. Vaivutskas | tai! Draugai Merkiai prieš 
---------- į parengimą penktadienio ry- 

San Francisco, Calif, h ?y‘<iu Tureikie- pr^°0S mes mano nę ir Kovalciukienę. Drau- 1U0 nies mano
Mūsų geras pažangietis gė H. Pletienė atsivežė H. ime surengti uždarymo sezo- 

ir veikėjas Adomas Dagis Mattis, O. Žalneraitienę ir n net mums reika-
jau seniai išvažiavęs—van-; jos augintinę Tiną. 
dravoja po plačią Ameriką.! Suvažiavusios gaspadinėsi 
Kur jis, su kuo pasimato ipaliuosavo Bekampienę nuo1 
Reporteris nespėja sugau-1 gaSpadinystės pareigų, ii 
dyti, dėlto neturi nieko apie ' jos visu smarkumu ėmėsi 
jį pranešti. gaminimo valgių. Jos dirbo

Bet galima tikėti, kad jo į 3 dienas išprakaitavusios, 
kelione yra įdomi ir nau-;kad pavalgydint svečius. , 
dingą. Visi svečiai gavo pietus

— ------ ■ i jr vakarienę, o kurie nak-
San Francisco R^eto so- ■ vojo, gavo ir pusryčius, 

kej.ai ką tik sugrįžo iš kast- ( Daugelis svečių, suvažiavę 
relinės kelionės užsieniuose, i šeštadienį, pasiliko ir ant’ 
Sakoma, kad jų pasirody- į rytdienos. Kadangi čia ne- 
mai estradoje kitose šalyse į buvo ponų, ir kiekvienas'

binių karo Belaisvių. Kar
tu sušaudė kelioliką tūks
tančių žmonių, atgabentų p 
iš Lenkijos, Čekoslovakijos,' 
Prancūzijos, Austrijos ir | 
kitu kraštu.

Avalon, N. J.
Iš pavykusio sąskridžio
Vasaros sezono atidary- 

i mo proga pas mus atsibuvo 
Mitingą, skirtą fašistinio į pokylis gegužės 30 ir 31 

teroro aukoms atminti, mu-1 dienomis. Kad surengti tokį 
ziejaus IX forte atidarymo' reikia pridėt daug 
proga, pradėjo kompartijos ; darbo ir rūpesčio. Nežiū- 
Kauno miesto sekretorius i lantį i tąb viskas įvyko kuo 
J. Miliauskas. Kalbas paša-' geriausia.
kė LKP CK pirmasis sek- i

nei, kaipo vyriausiai gaspa- 
dinei. Ačiū visoms pagelbi- 
ninkėms: Tureikienei, Plė- 
tienei, Mattis, Kovalčiukie-! 
nei ir Tinai. Ačiū už dova-1 
nas: Deltuvams, Lipčiui,! asmenims 
Walantams, Waresonui i 
labiausiai ; 
kuri dovanojo 
$15. .

Deltuvams,

ragrafas 3-čias

i Ačiū Juozui Aleksaičiui
XX K/-. • ------- — W I #

pagelbi- i už nepatingėjimą atvaziuo- 
pįigMbos Ii taip toli u uz palinks-

- ■ . minimą puikiomis dainomis i
darbu malonia muzika. ;

Prie pabaigos noriu pra- j 

draugėms, kad jas mus 
įvyksta pokylis Nepriklau
somybės dienoj, 4 d. liepos. 
Nors tai bus privatiško po- 

r_ bet VISI '
ir už tai neėmė (kviečiami atsilankyti. Visi-j 

l būsite draugiškai priimti ir 
, pavaišinti. Atvykę nesigai- 

: parengimą penktadienio ry- lėsite. Žuvininkai turėsite

Tuo pat sykiu mes mano-

i vė savo nariu priimti sutiks.
3. Bendrovė prašo visus ki

tu r gyvenančius šeri n inkus ne
vilkinant prisiųsti savo adre
sus, nes jie būtinai reikalingi 
turėti Bendrovės knygose.

Bendrovės adresas;
Lithuanian Social
Camp Ass’n.—Mapie Park

1 Maple St.
Methuen, Mass.

Už valdybą—
Vincas Kralikauskas
13 Monmouth St.
Lawrence, Mass.

Mūsų geras

jį pranešti.

linga talka, kad surengti
tokį pokylį. Ką manote,

■ draugai ir draugės? Lauk- 
y sime jūsų atsiliepimo.

Dorchester, Mass, k
Ir vėl tapo supiltas nau

jas mūsų progresyvių lie
tuvių kapas. Gegužės 31 
d., 1959 m., pasimirė drau
gė Uršulė Kavaliūniene 
(Juodviršytė) ir tapo pa
laidota birželio 2 d. Mount 
Hope kapinėse. Atsisveiki

nu mo Talbą pasakė drg. S.
J. A. Bekampis Rainardas. Nors ta diena 

------------ 'buvo lietinga, bet velionę į 
kapines palydėjo gražus bū
rys žmonių. Palydovai bu- 

■vo pakviesti sugrįžti į sve- 
jtainę 318 Broadway, kur 
visi buvo pavaišinti.

Draugė Uršulė Kavaliū- 
Lietuvoje iš

Lawrence. Mass.
Lietuvių Socialės Kempės

(Maple Parko) B-vės
kreipimasis į kitur
gyvenančius narius

Lietuvių Socialė Kempės nienė paėjo
(Maple Parko) Bendrovė yra Gaigalių kaimo, Kupiškio

4._ ™------- 1----- ------- _•— j Ąmerjpą atvyko
.... Į1930 metais, ir visą laiką

buvę pasekmingi. Bet kaip iautės kaip namie tai atsi- |inl'o‘:1)o™ota Massachusetts j rajono. 
„...„X; ,P nam'e’cal .. valstpoje, 1914 metais. 11930 1gretai sugrįžo, taip greitai, pur pas galėjo, 
pasidavė bedarbių pašalpai; 11>acĮ0Si vįetos. Iš viso gavo 
kad šokėjų algos buvo ma- i naRvynę 26 ypatos, o 4 
žos ir darbas su pertrauko-1 drauges turėjo nakvoti ki- 
mis, jie pašalpos, gaus tik kurių nakvynę liko
po $16 dol. savaitei. Šių šo- užmokėta. Oras per abi die- 
kejų menidžeriai, sakoma, nas puvo gražus, saulėtas ir 
parsivežė gražių pinigų. r;__ __ ____ ________" ‘

Dabar šokėjai kviečiami, apsčiai, viso 73 ypatos. 
To nnni i n hpf notni’i i ii n i _ I ___ n it_ i _ • _ ■

kejų menidžeriai, : 
parsivežė gražių pinigų.

į Japoniją, bet neturi pini
gų kelionės iškaščius apmo
kėti. Bandė užsidirbti par
davinėdami iš kalno Bolšoi 
baleto .šokiams tikėtus. Bū
tų užsidirbę daugiau, jei 
Operos svetainėje būtų bu
vę daugiau vietos. Iš norė
jusių pamatyti tarybinius 
šokėjus tik vienas trečia- 
dalis pamatė, o kitiem 
dviem trečiadaliam jau ne
buvo vietos svetainėj.

kur |

rovės nariu
Per 45 metus daugelis Bend- išgyveno Šiame_ B O S t O n o 

__ -4 - šėrininkų yra ap- priemiestyje.
:. ! leidę Lawrencu, gyvena kituo- syje savo mylimą gyvenimo 

se miestuose.
Gegužės 3 d. laikytame susi- Į dukterį Julią Bružienę Ar 

rinkime P ”

Paliko liūde-

šiltas, tai svečių suvažiavi

į draugą Antaną Kavaliūną, 
Mnkfpri .Tnlin Di’iižipnp ir 

Bendrovė vienbalsiai • žentą Družą, sūnų Viktorą^ 
nutarė viešai kreiptis_ į kitur. &gserį žalubienę, brolį Ad* 

šėrininkus: Juodviršį.
Draugė Kavaliūnienė bu

vo- pažangi moteris, skaitė 
“Laisvę” ir rėmė darbinin
kišką judėjimą.

Tebūnie lengva jai šios 
šalies žemelė. S. R.

gyvenančius savo 
šiais reikalais:

L Daugelis šeriniokų yra 
mirę, o keletas išvykę į Lietu- 

, va ii* ten apsigyvenę.

Draugas Merkis sutvar- 
! kė geradžių (garage), su
dėjo krėslus, stalus ir šutai- jr ten apsigyvenę. Bend- 
sė barą, ir visame kame bu-. rovė nieko apie tokių narių šė- 
vo pirma ranka. rus nežino. Jei mirusieji arba '

Juozas Aleksaitis iš Conn, toli gyvenantieji gyvieji še- į 
valstijos atvažiavo penkta- i rininkai savo šėrus yra lega-1 
dienį, padarydamas ilgą ke-iįįškai su savo parašais ir sulygo jog jr karjnio Orlaivyno va- 
honę ir atsivežė rekorduo-’Bendl.^es k ‘ “ T MkL dai iteikg Eisenhoweriui 

I jamą mašiną, kad palinks- ved? k'tiems asmenims, tokie Z Dianus 
įminti svečius taip puikio- i B-vžje pri paistam įžY yD s P
’mis dainomis ir malonia jsela]. .u" savo vei ę' ■ Maskva _ TSRS marša-
muzika Jis turėjo su savim |bei pervesti be šėrininkų para- las Juriji Žukovas jau .gy- 

Nnn O-PO’117^ nirm™ erpi. l]zi’ekoi’duotas . Brooklyno | šų> tokje šėrai turi būti prisius- vena iš senatvės pensijos ir 
kimiu RiiokhnJn- Lnmnnni !Aldo choro vaidintas ope- ti Bendrovei, o ji spręs juos su- rašo savo atsiminimus, 
kuoja Buckhaidt kompani-j retes> kai tai -Rornevilio | 
jos Oaklande darbininkai.' varpai”, “Teismo komedi- 

,Jie leikalauja didesnių al-,j^ daugelį kitų dainų, 
gų uz darbą ir geresnių są-:juOzas SVečius palinksmino 
lygU- Ten dirba didžiumoje j dainomis ir muzika, kuria' 
negrės, meksikietės, portu-1 atliko Aido Choras> po va. 1 
galės motei ys ir mažuma | dovyste Mildos Janušony- 

.. Įtės. Ačiū jums visiems cho- ■
Jau nuo seniai buvo žino-; 1.jstains už nenuilstantį vei- 

ma, kad sios dirbtuves dar- Į kįmą meno srityje. Gyvuo- 
bininkai gauna tik pusę tos kp-e ijgUS metus su Milda 
algos, kokią gatma nelavm- priešakyje! Garbė jums vt- 
ti darbininkai šioje apyhn- cinrrici i , , o L U111 •

, . , , . . . Svečių nuotaika buvo vi
jau taip buvo darbdavių jaįką kuo geriausia. Visi

įpiasta, kad kaip tik darbi-|kuvo patenkintį Nežiūrint 
nmlroi rlncivnvn t Ir i naErvli » _

>1
algos, kokią gauna nelavin-

ninkai dasivaro iki netoli f 
$1.50 į valandą, tada užda
roma dirbtuvė, paleidžiami 
darbininkai. Po kiek laiko 
vėl pašaukiami į darbą. Su
grįžę darbininkai statomi 
prie darbo jau už nukapo
tas algas iki $1.25—-$1.30 į 
valandą.

I Kairas. — Jungtinės 
| Arabų Respubliko karo lėk
tuvai nuvijo du Izraelio ka
rinius lėktuvus, kurie skrai
dė virš Egipto.

Tokio. — Amerikos armi- 
|jos inžinieriai sako, kad jie 
išrado naują žemes saikavi- 
mo prietaisą, kuris geresnis 
už pirmiau buvusius.

Washingtonas. — Armi-

BALTIMORE, MD.
“LAISVES” PIKNIKAS

priešakyje! Garbė jums vt-

Svečiu nuotaika buvo vi- v

rengėjų rūpesčio ir nuo
vargio, kada visi linksmi, | 
visi džiaugiasi, kada šypsą 
matosi ant visų veidų, — 
tas viskas lyg sapnas pra
nyksta, ir visi mes džiau-l 
giamės nuveiktu darbu.

Svečiai suaukojo $290. 
Vardai telpa atskirai UL”. 
Išlaidų pasidarė $145. Liko 
$145. Pasitarus su drau
gais, pelnas liko padalytas 
šitaip: Laisvė gauna $100 , 
Vilnis $35, Liaudies Balsas 
$10.

Ačiū visiems draugams ir 
draugėms, kad nepatingė
jote atvažiuoti! Ačiū už au
kas.

Ačiū Lipčiui ir Merkiams 
už gerą kooperavimą visa
me kame. Ačiū Žalnieraitic-

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 Philadclphijos imkite kelią No. 40 ir važiuokite iki 
Baltimores; 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. O 
busą No. 20 Dundaik reikia imti ant Baltimore St., ir jis privežą| 
iki pikniko.

^■1 . ■"»«  .................... ' ................. .. ■"» ' ' " ...........—— ■ Į U Į| Į, „
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POLEMIKA IR KRITIKA
ATSAKYMAS ANT

“REDAKCIJOS
ATSAKYMO”

I Nepaisant mano 
i kad tai daroma tik 
'su anglų

Cleveland, Ohio
Palaidojome Simansą
Gegužės 25 dieną mirė 

i Dr. Juozas. Simans - Sima-
gegužės 29 dienos

muose,“ skaitome:
"Aleksa nd su į rikšč i ū n u i

! moterėlė

aiškinimo, 
skaitantis

kalba kalbančiais
ir pačios šalies kai-1
ir patys gyvename, j Bauskas. Jo kūnas buvo 
lar labiau pradėjo pašarvotas A. Gurdino Šer- 

Buvo apie penki

New Jersey naujienos

| bartis ir virkdinti jau ir be to meninėje.
I išverktomis akimis dukterį, kad gėlių vainikai, nors velionis 
j jam visai neduotų kalbėti. Aš, 

mikiško rašinio dėl Elzbietos rodosi, ran draugiškai papra- 
Jakštienės laidotuvių būdo ir Šiau, kad jos nustotų barusios 
dėl aukų rinkimo Senam Vin-Jbei virkdžiusios dukterį ir anū- 
cui nedėsimi',“ ir t. t. į kirs, kad žmogui duoto žodžio

nemainysi u!
LaidotuviųGalima spėti, kad tame ra 

šinyje autorius ne tik pasmer 
kia protestantu sektos minis!

rytą, gavus ži- 
Petrikienė negali 
K. Stanislovaitie-i atvažiuoti, o

nė sutinka tik ant kapų pakal-
I būti lietuviškai, viskas išėjo 
1 kuo geriausiai. Dvasiškis, su- 
i prantama, savo verslą — Jėzų

ne

šermeninės, lx?t prikišama 
man ištiestos geraširdžių d 
gų rankos — aukos.

7’e/ jau skaudesnio /u i< k<'išfo 1 Kristų išreklamavęs, baigė 
ii buh ni'/ali, kaip 
lies kalasi sofos 
'j<> f/elbėlojauis 
matau būtiną n 
kinti, bent tiems geraširdžiams i kad tai 
draugams bei d ra Ilgėms, kurie! 
Kūano užuo jautai parodė liek' 
širdingumo.

Išleistuvių vakarėlis 
draugams Churliams nebu
vo svečiais skaitlingas. Da
lyvavo apie 40-tys svečių. 
Tačiau jisai buvo gražus, 
kultūringas ir svečiai gra
žiai laiką praleido prie už
kandžių ir įsigėrimų, palin
kėdami jiems laimingai įsi
gyventi naujoje vietoje.

* . -i Buvo kalbų ir pageidavo,!
lanke is Waterburio jo gi-1 c]raUgas Churlis neturi 
minaitė Klementina Janke- į pasį(juotį senatvei, bet pri-

Gegužės 29 d., 2 vai. po 
pietų, Juozo palaikai buvo 
išlydėti į kapines. J. Žeb- 
rys pasakė ilgą ir labai 
svarbią kalbą iš velionio

pageidavo, kad, vietoje vai
nikų, pinigai būtų paskirti 
paramai darbininkiškos 
spaudos. Į šermenis atsi-

tmofĮui ūa?- L? minučių
ištiktam, laif) Į kampis ir K. Stanislovaitienė apibūdindamas Juozo 
.. O vienok... ant kapų pakalbėjo lietuviškai

Išvakarėse žmonelės I; 
\ ių, su dukteria ir žentu 
i ūme laidotuvių pro g r a m ą : j 
K dbės J. Bekampis ir K. Petri-Į 
* ienė — vienas išlydint, o ant- : 
įas prie duobės. Bet čia tuoj' 
iškilo klausimas, () kaip pažiū-1 
rėš i tokias laidotuves tie pa-i 
l.ydovai, kurie nesupianta lie-i 
tuviškai*’ 'į

Kaip, pačiame miestelyje, taip 
ir apylinkės miesteliuose lie
tuvių visai mažai randasi, ke
li atvažiuos iš Philadelpbijos, 
tai ir visi lietuviški palydovai. 
Dvigubai didesnę palydovų da- i 
Ii sudari s lietuviškai nesupran
tanti vietinio miestelio gyven
tojai, O šiame miestelyje iš
gyvenę netoli per 50 metų, i.š- 
auklėję net vaikų vaikus, vie
ni antrų net ir pavardes žino
me, bendrai kovoję prieš savas“

nesu pranta m a 
laidotuvėse, 
jų jausmų ?
A Ne tik jų, bet 

Jjgnorantai ir šios

ar

pasirodysime 
šalies kalbos, 

kurioje ir patys gyvename. Tik 
pasižiūrėkime j šerm e n i n ę : 
žmonelės karstas apkrautas tų 
žmonių gelių kalnais, laiškane
šys prinešė pundą užuojautos 
laiškų. Na, o dabar imk ir 
pasirodyk tokiu ignorantu ir nė 
vienu žodeliu neprakalbėk j 
juos jiems suprantama kalba. 
Tačiau kur gauti tą anglų kal
ba kalbanti kalbėtoja?

žinodami, kad atvažiuos į 
tetos laidotuves ir K. Stanislo- 
va it ienė jš Waterburio, nutarė
me jos prašyti, kad išlydint 
nors kelis žodžius pratartų an
gliškai.

Tokią išeiti padarius ir ne- 
spėjus geriau atsikvėpti, kaip

eivių kartai užkariavo sve
taines ir parkus. Jeigu dar 
ir būtų bent kokia frater- 
nalė organizacija, kuri no
rėtų surengti pikniką esan
čiose lietuvių vietovėse, tai 
jų neįsileidžia. Gaila, bet 
taip yra.

Pilietis

Hartford, Conn.
Staiga mirė .Frank 

šinskas, 63 metų amžiaus. 
Palaidotas gegužės 28 d. 
Newington kapinėse. Pali
ko nuliūdime 3 seseris —

Ku
sidėti su darbu prie organi
zacijų, nors tolokai gyvens.
Jis, turėdamas karą, gali 
pasiekti ir toliau gyvenan
čius. Svečiai atsiliepė gra- M. Nikžentaitienę, R. Vait- 

. žiai sumesdami aukų lė^ų kienę, ir J. Walavičienę,
gyvenimo ir veiklos. Ang- padengimui. Rengėjai itei- taipgi daugiau giminių.Bu-

J. Be- hškai kalbėjo Kirchmarek, kg do Ghui.liu ■ ’ • - •
žiai sumesdami aukų lėšų ir J. Walavičienę

atmin-

VOKIEČIAI PIKTINASI
ADENAUER ELGESIU
Bonna. — Visoje Vakarų 

Vokietijoje didelis pasipik
tinimas kanclerio Adenaue-

rio pasielgimu. Darbinin
kai, studentai, socialdemo
kratai ir net paties kancle
rio partijos nariai smerkia 
jo diktatorišką pasielgimą.

METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

Birželio 14 June
Prasidės anksti, 10 valandą ryto.

nu°- i £įaĮ 
širdumą ir veiklą tarptau-1 

girdėjosi palydovus kalbant, tinėje dirvoje. Ne vienam i 
i buvo pavyzdingos lai- akiu veržėsi ašaros, tar- 

turn mes atsisveikinome su 
savo tikru tėvu.

Apie 30-mis automobilių 
Palydovai vyko į Knowlan- 
do kapus, kur amžinai pa
guldyti Juozo palaikai. Jis 

sū- 
mirė

Bet štai, už apie poros savai
čių laiko po laidotuvių jau iš 
Philadelphijos j Miami, Lla., 

su strošna žinia antis 
1< i e k su < lemo rali zuoj a 

dar tebesirūpinančius Į
O iš ten kita antis j palaidotas greta savo 

j Waterburi su klausi- naus Juozo, kuris
26 m (

ir ten 
manim i 
draugus, 
nulekia
mu : “A

Kudir- 
L. No-|

vo Laisvės.
nariu per keleris 
Pirmojo pas. karo

1 nas.

choro garbės 
metus, 

vetera-

Niekur Nėra Gražesnes Vietos Piknikams Kaip

MAPLE PARKE
Methuen, Mass. (Lawrence priemiestis)

prieš 
pašaukė savo žmonelei: Prie kapo kalbėjo J. Mažei- 

kuniga?” ka, Vilnies redaktorius, ku-
Bet ir tai dar ne viskas, i rįs nuo seniai pažino velio- 

I’asiskaitykite dar \ ieno drai.i-jnj Simaną.
Lai būva Juozui lengva 

Įamžinai ilsėtis!
Nuo kapinių 

Į buvo užkviesti 
i tainę ir atitinkamai 
S ti.Į 

rašomas' 
draugą,Į 

kad būk savo mirusią Elzbietą pirmutinę 
nors Palaidojai ją 
buvai pašarvojęs kaip ištiki-1 LDS klubo svetainėje 
miausią katalikę ir kunigužis i Ras c]ar parko neturime, Į 

jos sielą prirengęs • ke-1 įaį pramogas rengiame i
11 ’................... . svetainėje I Churliam apleidus šią

Kviečiame visus vietinius apylinkę, bus sunku gauti 
ir iš toliau skaitlingai daly- kitą Laisvės vajininką. 
vauti. Gaspadi.nės ruošiasi Taip, mes turime draugą A. 
priimti su skaniais, valgiais, Stripeiką,

Gaspadinė buvo 
kienė, patarnavo 
vak ir Makutėnienė. L. No-; Buvo gražių gėlių nuo gi- i 
vak padabino stalą su gra-1 minių ir draugų, taipgi | 
žiu gėlių bukietu. ! graži pintinė gėlių nuo

i Laisvės Choro. Į kapines
• palydėjo gražus būrys pa
lydovų, nors buvo darbo
„.jna.

I 

Paliekant amžinam poil-
l siui Frankį, seserys užkvie- 
i te dalyvius į 157 Hunger-

I go
“St. Ptersbu rg,

(ribkstown, N. J.
Iki šiol as jau ( 

skus, kuriuose 
skundas prieš

lę su jiems
ulba savose ]jonę 
neužgausime , .Jei]

J man rašo, tai kuo draugas pa
matuoji tokį savo pasielgimą ir 
pa žem i n i mą 1 a i s vos i d ė j os ?

Iš negyvų bedievių

palydovai 
į LDS sve- 

priim-

Parengimas
Moterų Klubas

gegužinę
birželio 27

Nesmagu, bet tenka pri
minti, kad mūsų draugų 
geras skaičius serga. Ser
ga vienokia bei kitokia liga.

Well, tai tokia gamtos1 
žmogui dovana B’ nuo joslforci št. Visi buvom skaniai 
sunku bent kam išsisukti. jr nuošird/jai pavaišinti už- 
Draugas Anushkis dar nė-1 RancĮžiais 
ra susveikęs nuo pagavimo;
poison ivy. Vertelienė keti- i Bo vaišių, A. Kiškiūnas 
no dalyvauti Churliu išleis-! prisjminė, kad būt labai 
tuvėse, bet nesveikata ne- g’ra^u pagerbt mirusį per 
leido. Keli kiti nusiskundė Laisvę. Su mielu noru pri

; aukštu kraujo spaudimu,
i kiti žemu. Visiem yra dak-1 
taro patarimas būti ramiai, 

šešta- nuovargio. Ir tik todėl ■ 
diena kartais mūsų parengimai i 

Koj nebūna tokie skaitlingi, ko-i 
kie turėtu būti. G

rengia

bet ir Stripeika
darymas 0 vyrai su gėrimais. Bus ir Į turi metų naštą. Gi jie abu 

katalikų yra ne naujiena, bet, dovanu.
i nebuvo reikalo tą atitinkamus šokius.rodosi, 

daryti draugui.
Lauksiu atsakymo. 

Draugiškai, 
/I n t an a s Metei i o n is ’ ’

Iki šiol būčiau netikėjęs, kad Į 
mūsų eilėse rastųsi tokių kers-', 
tingų ar kokia ten liga sergan
čių žmonių. Rodosi, savo ilga
me gyvenime nieko nesu nu
skriaudęs, apgavęs, ar kokią 
piktadarystę padaręs, kad se
natvės sulaukęs ir dar nelaimės 
lamdomas, taip skaudžiai bū
čiau plakamas, o kartu ir mano 
gelbėtojai. Už ką?

Muzikantai gros i su Churliu buvo tie ąžuo- 
i lai, kurie atlaikė Elizabethą 
■ ir apylinkę išrinkdami pre
numeratas iš senų irgauda- 

j mi naujų skaitytojų. Ne
lengva bus ir organizaci-1 
joms, kuriose Churlis buvo' 
komitetuose.

Montreal, Canada
Gegužės 17 dieną Mont- 

realui sukako 317 metų. Da
bartiniu metu Montreale be 
priemiesčių yra 1,388,000 
žmonių. Priemiesčiuose gy
vena sekančiai:

Verdune, 84,248; Ville St. 
Laurent, 43,955; St. Michel. 
39,636; Lachine, 
Montreal North, 
Outramont, 30,939;

sidėjo šie dalyviai.:
M. Nikžentaitienė

(sesuo) ....... $20.00 i
A. Latvėnas ........... 2.00;
R. Vaitkus (sesuo) . 2.00 
M. Johnson ... 
A. Kiškiūnas .. 
M. Naktinis ... 
J. Baltulionis ..

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

prisidėjusi e m s

Mr. & Mrs. Charnick
J. Kazlau ...............
P. Shields ...............
Visiems 

ačiū.
Seserims ir giminėms di

delis atjautimas liūdesio 
valandoje. O Tau, Franuk, 
lai būna lengva šios šalies 
žemelė.!

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.

PASIKLAUSKITE SAVES
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ J U.S.S.RJBirželio 21 d. važiuosime 
į New Haven tėvams pa
gerbt pietus. Laisvės Cho
ras energingai rengiasi prie 
važiavimo. Mokinasi gerai 
užtraukt liaudies daineles, 
ir jau užsisakė busą. 
čiame visus, kas tik 
turėt gerus laikus.

B ūsas, išeis nuo 157
gerford St. 12 vai. dieną, 
sekmadienį. Užsisakykite 
vietą iš anksto pas Choro 
narius.

1. Ar firma patikima? ’ 1
2. Ar įrodžius tai? I
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, I

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų? |
4. Ar naudoja geriausias dėžes? |
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų? 1 |
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma? 1

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus J 
j-ėigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 

’ bile sekantį skyrių, priklausantį 1
GLOBE PARCEL SERVICE, Ine. i

Esu tikras, kad mažai 
rasis kolonijų, su daug 
skaitlingesniu lietuvių skai
čiumi, kurie būtų taip gra
žiai parėmę Laisvės per- 

37,911;! kraustymo reikalus. Toji 
33 833-! mažoji kolonija yra Kear- 

wuvictxxxvxAv W e s t -'11Y_ H a r r i s o n. Jie iki šioliai
mount, 29,829;’Ville Lasai- sukėlė ir pasiuntė ;$145.00. 
le, 25,591; Town of Mount Senas Jonas turi tvirtą laz- 
Royal, 119,391; Point Aux j dukę, kuri atlaiko šios kolo- 
Trembles, 16,004; Ville St.' niios spaudos paramą ir 
Pierre, 6,809; Montreal garbę. Jonai, jūs ir jūsų 
East, 5,682; Montreal West, draugai, užsitarnaujate vi- 
5,330, ir Hempstead, 4,387. sų Laisvės prietehų nuošir- 
_du ačiū! Stambioji auka 

1958 metais Kvebeko pro- bus Globičiaus $50.
vincijoj buvo sužeista 100,-: .
401 industrijos darbininkas. I New jersiečiai prašomi 

i dalyvauti LDS Trečiosios 
turėdamas Apskrities piknike birželio 

ėmė pašalpą 21 d.
organizacijų

Kvie- 
myli

Hun-

su tokiais pat darbo žmonėmis 
ir su'sidėj ilsiomis aplinkybėmis, 
leidau tam tikros žmonių sektos 
atstovui dalyvauti savo miru
sios/ žmonos laidotuvėse su 15 
minučių kalba? Neveltui yra 
sakoma, kad Philadelphijoj iš 

randasi su tokio- 
žmo- 
lenta

pasikal-1 praeities dar
mis peštukizmo kupromis 
nių, kurių nė grabo 
neištaisys.

Baigiu pasiteisinimą šiais žo-j 
Iš arti ir toli go ra

il raugams ir drau- 
raminančius laiškus- 

aukas dėkingumą

W. Vetter, 
banke $20,000, 
iš labdaringų

A. Kiškiūnas sunkiai su
sirgo gegužės 29 d. ir buvo 
nuvežtas į Hartford ligoni
nę. Kalbėjom su jo moteria, 
ji sakė, kad ligonis eina ge
ryn, bet jį lankyt pašalinių 
neleido per tūlą laiką. Lin
kini jums, drauguti, greitai 
pagyti. i

už
bei gausias
savo širdy 'ir į kapus nusine- per 4 metus, 

i siu. Senas Vincas

dukters duktė, kuri protes
tantų bažnytėlėje kirkina var
gonus, kad prisidurti kiek ant 
muzikos lekcijų, Įleidžia į vi
dų tos bažnytėlės ministerj ir 
tas pasisiūlo 'su kalba pasitar
nauti jos granmamai išlydint 
Ėš šermeninės.

* V.udu su rlukteria
bam lietuviškai ir, nematyda
mi jokio prasikaltimo, o gavę 
dar geresnį ir angliškai kal
bančių palydovų patenkinimą, 
pasisodinam svečią prie stalo,
ir aš kreipiuosi į ji: i širdžiams

Ačiū! Busime dėkingi už pa- gėms 
tarnavimą, bet tik ■su pora rei
kalavimų ir iš mūsų nusės.

—Prašau,—atsakė i is.
—J e i gu n eš v en t i ns i te 1 a vo-- 

no, neklupdysite žmonių prie ' 
maldos ii1 nekalbėsite ilgiau 15 I 
minučių. |

Jis paspaudė man ranką ir 
pasakęs “Su mielu noru,’’ dar 
kartą apgailestavęs, išėjo. 
Mcų irgi lengviau atsikvėpėme, 
manydami, kad nieko neužgau
sime, o lik prisitaikysime prie 
vietinių žmonių, kurie mums 
taip užjaučia, taip simpatizuo-1 
ja.

Tik 
kiemą 

xdraugės

dvasiškis,

KINO ARTISTAI — 
MOKSLEIVIŲ SVEČIAI

ti
Sugautas, turėjo sumokė- 
$7,000 tik nuošimčių.

išPirmasis traukinys
Montrealo į Torontą pradė-

MERKINe.—Tokių sve- jo kursuoti 1856 metais.
čių Merkinės vidurinės mo
kyklos moksleiviai iki šiol 
dar neturėjo, — pas juos 
apsilankė kinofilmo “Julius 
Janonis” statytojai. Filmo

i režisierius B. Bratkauskas,
; vaidinusieji filme aktoriai 
papasakojo api-e savo dar-

Susitikimo pabaigoje
jam išėjus, įvažiuoja į - -
kelios philadelphietės bą.

ir, sužinojusios, kad1 buvo demonstruojamas me- 
kalbės ir protestantų ninis filmas “Julius Jano- 

pradėjo protestuoti, nis.”

Gegužės 28 dieną Dionnų 
penketukėms sukako 25 
metai. Keturios, iš jų (penk
toji mirus) atžymėjo su
kaktį skaitydamos telegra
mas su pasveikini m a i s, 
gautas iš daugalio pasaulio 
vietų.

J.

5 p.--Laisve (Liberty)— Penkt., birželio (June) 12, 1959

Tirana. —- Pasirodo, kad 
Albanijos slėniuose yra ge
ra dirva bananų auginimui.

’. Great Neck, N. Y. 
Daugelis iš jūsų turite sa
vus karus, sekmadienio lai
kotarpį praleidžiate išvyk
dami, būtų malonu, kad 
nors kartų atvykdami į 
pikniką paremtumėte Ap
skrities gerą darbą ir pa
matytumėte gi‘ažųjų Great 
Necką.

Prieš keleris metus New 
Jersey valstijoje įvykdavo 
daug piknikų. Dabartinis 
laikotarpis, tai piknikų lai
kotarpis. Tačiau jau daug 
tų organizacijų, kurios bu
vo įkurtos senosios kartos, 
likvidavosi, piknikų neren
gia. Piknikų vietos iškaš- 
tingos. Na, ir dar sunku-’ 
mas yra tas, kad naujaku
rių neapykanta senajai at-'

T

716 Walnut St. 
PHILADELPHIA (J, PA. 
WAlnut 5-3455 
4102 Archer Ave. 
CHICAGO 32, ILL. 
FRontier 6-6399 
1313 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO 
UTah 1-0807

Greitai Savo Pakus Mums PR1SIŲSK1TE, 
O Mes Greitai IŠSIUSIME!

263 Market St.
NEWARK 2. N. -J. 
MArket 3-1968
390 W. Broadway

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.
LYccum 5-0900
6446 Michigan Avo.
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS.
TAshmoo 5-7560 ANdrew 8-8764
683 Hudson Avo. 346 Third Ave.
ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, 1’A.
BAker 5-5923 GRant 1-3712

IŠSIUNČIAME PAKETUS I USSR
I UIETUV4, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJA, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

• SIŲSKITE PAKUS DABAR ,
Pasinaudokite mūsų finuos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc
(Laisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583
141 Second Ave., New York City. Tel. GRamerey 5-7430

Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien 9-6; sekmadieniais 9-4.
MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINES: 

808 W. Fourth St. 
Boston 27, Mass. 
Tel. ANdrew 8-5040 

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-8980

i
332 Filmore Avė. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674 

632 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa.

..........„.........   ,_________ Tel. WAlnut 5-8878
Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 

garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame j 48 valandas.
Adresatą pasiekia į 6-7 savaites; oro patštu j 7-12 dienų.

Musų Taktinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų. 
Klauskiti pilne katalogo, rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui. 

Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. S ekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.

182 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4724

39 Raymond Plaza W. 900 Literary Rd. . 
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MArket 2-2877 Tel. TOwer 1-1461



Niujorkas mines 350 m. sukaktį HIRVCIC kSE’Uh/ Vft© If A C 
mm Honrv liudytum atvvkimn u 0^ eEs vy 0nuo Henry Hudsono atvykimo
Šiemet Niujorko miestas 

ir visa valstija iškilmingai 
jau pradeda minėti 350 me
tų sukaktį nuo to laiko, kai 
čion atplaukė Henry Hud
sonas.

Henry Hudsonas “atra-Į 
do” upę, kuri dabąr nėšio-1 
ja Hudsono vardą; Hudso-i 
nas su savo draugais, buvo 
pirmieji balti žmonės, plau
kioję Hudsono upe.

Tai buvo 1609 m. balandžio 
mėnuo. Jau gerokai paty
ręs gyvenimą jūroje, varty
tas ir blaškytas Atlanto 
bangų, Henry Hudson, pa- kuri nešioja jo vardą 
samdytas Hollandų Rytų 
Indiios Kompanijos, su ne
didele igula leidosi laivu 
“Half Moon” (Pusmėnulis)

ba Niujorku (New, policija žiauriaiJorku ar
York).

Matote, kaip čia buvo, 
kur mes dabar esame, kur 
m ū s ų, niujorkiečių, nar) 
mai !..
Bet grįžkime prie

Po kiek laiko, kapitonas 
Hudsonas, pasirinkęs gerus, 
patikimus žmones į įgulą, 
pasiėmęs savo paauglį sūnų 
Joną, vėl leidosi į kelionę1; -v. x. . , . . . 
per Atlantą. Jis dabar laikė-1 Pazi"t] darbminkų uniją, 
si vis toliau į šiaurę krypti-i v. . 
mi ir pasiekė tas vietas, ku- negražiau puola 
rios dabar priklauso Kana
dai — pavyzdžiui, įlanką,

puolė streikierius
Jau 34 dienos, kai strei- nių darbininkai, jeigu strei- 

pa-Hudsono' ku°ja £ešių ligoninių darbi- kierių reikalai nebus 
' 1 ’ vėliau tenkinti.

Antradienį, birželio 9 d
ninkai, prie kurių
prisidėjo ir septintos. Vy
riausia nesusitai kini m o ant Fifth Ave. ir 103rd St.,

• • Ipriežastis, tai, kad ligoni- j Manhattane, apie 100 poli- 
nių savininkai atsisako pri-1 cininkų žiauriai užpuolė 

’ 1 • ’ 1 j apie tiek pat streikierių.
Vietos komercinė spaudai N.- Y. Medical College bai- 

streikie-1 gusiems mokslą studentams 
rius. Kaltina juos, kad jie Į buvo surengta paroda, 
“nepasigaili sergančiųjų”, i Streikuojantieji darbinin- 
Bet ta spauda nieko nesako ' kai pikietavo su plakatais :

Hudson Bay.
Užėjo blogi laikai. Prasi

dėjo šalčiai, atrodė, 1 
aisbergai gali nediduką jų 

į vakarus, kad galėtų pa- • laivą sutrėkšti, kad visiems 1 Pries 
grūmoja pavojus. Kai kurie 
laivo įgulos nariai pradėjo 

kapitoną Hudsoną 
zurzėti, murmėti ir net

,apie tai, kad dabartiniame Į “Mes negalime savo vaikus 
brangume žmonės ] ’ . “ ’ . J“

kud pragyventi už $34 savai ti- mi tik po $34 savaitinės al-
brangume žmones negali pasiųsti į kolegijas gauda-

nes algos. Teisėjai 
"“ieš pikietavimus

W.VIšINSKIS KARDU 
NUDŪRĖ SAVO ŽMONĄ
Trečiadienio naktį, 37-44

Po miestą pasidairius dalyje
29 ugniagesiai ir 9 civili

niai pritroško ar— ... _ 
kitaip sužeisti kilus vienam 
gaisrui Brooklyne, o kitam 
Manhattane.

* - - - 101st St., Corona miesto
įvyko tragedija.

• * civili i Walter Višinskis (Wyshins-
•ba Tuvo ki) iaP°ni_šku samurajų

Mrs. Rooseveltienė sako, 
kad netrukus ji pradės visą 
eilę diskusijų per televizi
jos tinklus. Diskusuos įvai
rius tarptautinius 1____
mus.

kardu nudūrė savo
žmoną Elzbietą, 3
amžiaus.

Jų sūnūs, John, 
metų, ir Robertas, 
metų, miegodavo gretima-. goję ir sesuo.

gražią 
metu C

16-kos

Mirė VI. Galinauskas
Vladas Galinauskas, gy- . 

venęs Queens Village, mira^ 
birželio 9 d. Pašarvotas Ša- 
Imsko šermeninėje, 84-02 
Jamaica Ave., Wnodhavene. 
Išlydės birželio 12-tos ryto 
9 vai. Laidos Bloomfield, N. 
J., Evergreen kapinėse.

Liūdesyje liko žmona Da
13-kos j nticėle, taipgi brolis Chica-

J • I _ .

me kambaryje nuo tėvų 
kambario. Jie sako, kad jau 

ivai-iper jvejis metus tėvai nak-Į

siekti Kiniją ir Japoniją!
Po ilgo plauk iojimo, . v 

“Half Moon” tų metų rugs. Plies 
3 d. nasiekė įlanka, i kuria . ,. . ...• -r • va- i- k- m .grasinti sukilimu,įsilieja didžiule upe. Na, 6 .* 7 LZ ya i r a o n z-\ vaa a o i

galvojo Henry Hudsonas, 
dabar tai jau bus! Jis manė, mi^ 
kad upė, vedanti į šiaurę, i 
tikrai išves jį link Kinijos. I

Vietos gyventojai indėnai; Henrį Hud^oną? surišo jo 
čia pasitiko “Half Moon” 
ierulą labai

draudi- ! dėjo draskyti plakatus. Ji 
i mušė streikierius lazdomis 

remia! ir spardė parkritusius. 
_____________ ' > septy
nis areštavo.

Bet streikierius 
organizuoti darbininkai ir i Daugelį sukruvino, 
streiku grasjna kitų ligoni-■ ^is areštavo.

Kapitonas ėmėsi griežtes- 
priemoniu neklauža

doms suvaldyti.
Aa! Tuomet įgulos nariai 

| sukilo, surišo kapitoną

sūnų ir dar vieną kitą, na, 
draugiškai; ir susodinę juos į gelbėji- 

Henry Hudson buvo jiems mosi valtelę, paliko “dievo 
malonus, tai ir indėnai jam| valiai”, 
buvo rhalonūs.

Aukštyn! .
Paskui “Half Moon” lei

dosi upe aukštyn. Ir juo to
lyn plaukė, juo aiškiau pa-

Gi patys sukilėliai
; leidosi atgal į Angliją. Kai i 
j grižo, sukilėliai buvo suim-;
ti ir teisti, bet teismas tęsė-ivoje” 
si apie ketverius metus ir, i .. .- . .

! rodosi, jie nebuvo nubausti.' legacija Lietuvoje” 
kad' “*ydčk, Jaunyste!” 
pats j Rodymas prasidės 7 

jiems'vakaro.
sako-'

___ , __  __ t _ labai i 
apau-! £iaurus> slėpęs nuo įgulos 

' maistą, nesiskaitęs su jos
’; nuomone.

- . —'i Iš kitos pusės, istorikai 
kad pau- sap0> paci Hudsonas buvo 

piais žemė derlinga, galin-, p]aėjų pažiūrų žmogus, ne 
ti išmaitinti daug, daug kartą šaukęs laive pasitari- 
žmonių. ; mus visų žeglinio (burinio)

Kai kur, plaukiant jiems, | laivo įgulos narių, vis atsi- 
indėnai ietimis pradėjo ke-) klausdamas jų nuomonės, 
liautojus vaišinti; 
įgulos narį užmušė.

“Half Moon” grižo i Ang-j

lyn plaukė, juo aiškiau pa-1 Sukilėliai aiškinosi, 
matė, kad upė vis siaurėja: juos sukilti privertė 
ir siaurėja. Bet keliauto- ■ Hudsonas, nedavęs 

t jams labai patiko gamta. į užtenkamai valgyti;
upė plaukia kai kur pro; ma> Hudsonas buvęs 
milžiniškus kalnus, ;
gusius medžiais, o kai kuri
matosi lygumos ir lygumos
kuriose miela būtu apsigy
venti! Jie matė.

PRANEŠIMAI
timis kėlė “karą”. •

Waite ris yra auksinių( 
, o jo 

žmona dirbus už patarnau
toją vienoje Manhattano 
užeigoje. Vyras kaltino ją, 
kad ji buk per daug meiliš
ka su kostumeriais. Polici
jai jis sakė, kad jo žmona 
pareiškus: “Jeigu tu manęs 
nemyli, tai palik! Joe ateis 

susipyko už Vereną Valen-^r mes su juo gyvensime”, 
tine, 24 metų moteriškę. G. 'Tada jis, “netekęs galvos”, 
Bartuzzio, 61 metų, atsine- pasigrobė japonišką kardą 

' šė revolverį ir peršovė E. D1’ J4 nudūrė.
• Sasųuezą, 24 metų vyriškį.

rena pagrobus kūjį smo- 
šovikui į

“jaunikiai” išvežti į ligoni
nę.

New Yorko International daiktų pardavėjas,
orlaukyje atlieka visą eilę 
naujų įrengimų, stato dau
giau lėktuvų pastatymui 
“daržinių”, ruošia naujų 
takų lėktuvams pakilti ir tt.

Williamsburg sekcijoje, 
Brooklyne, du “jaunikiai”

LAWRENCE, MASS.
Kurie norite vaižuoti j 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 tuoj, 
nelaukite paskutinės dienos, kuo
met negalėsite gauti vietos bu$4į 
S. Penkauskas. (46-514

Matykite šiuos gražius filmus! ivel
. ' . Igė

Jau buvo Laisvėje rašyta,, Dėlto prašomi atvykti vi-Ų 
kad birželio 13 d., vadinasi, si, kurie 
sekamą šeštadienį, Liberty filmus, 
Auditorijoje, Ric h m o n d 
Hill, N. Y., bus rodomi iš 
Lietuvos filmai. Tai, saky
čiau, kronikinio žanro fil
mai:

“Lietuvių dekada Mask-

Du plėšikai pačiupo pini- 
į galvą? Abu £us iš gėralų pardavimo

krau t u v ė s 145-07 New 
York Blvd., Queens, 
ninkas Luerrsenas 
bęs revolverį vijosi ir šau
dė, bet nepataikė. Plėšimas; • 1 • 1 I 11-X M VA • įį įvyko tik po 7 vai. vakare. Liepos 26 d.,

■ “ U ru g v a j aus 1 i e tu v i ų de-

BROCKTON, MASS.
Piknikų Kalendorius
Liet. Taut. Namo Parke

Birželio 21 d., pikniką reng^? 
LLD 6 kuopa.

Birželio 28 d., Sd. Bostono San
daros kuopa.

Liepos
Liepos

kas bus
Liepos

mėgsta gražius 
ypatingai filmus, 

gamintus mūsų tėvų žemė-Į jr Daniel Handerso- 
je, Lietuvoje. | nai, gyv. ant Marcy St..

Laisvės skaitytojai, kurie i Br00klyne? vakare ėjo lin-i 
šias eilutes skaitysite, pra- ]aiį namų. Gauja juos už-1 
šomi pasakyti apie filmų įpuolė, vyrą parmušė, o mo- 
rodymą kitiems, kurie Lais-1 teriškę įsivilko į skiepą ir 

’’ Paragirant i trys išprievartavo.
! Vyrui šaukiant pagalbos,
■pribuvo policija. Vietoje)

Rodymą ruošia Lietuvių i areštavo John Bryantą, 24 į 
Literatūros Draugijos 1-ji1 metu, o vėliau suėmė ir D. i 
kuopa. ■ 1 McFaddeną, 17-kos metų.;

N. Pastarasis policijai išdavė k°ckerT !£ pushing Avės.), Brook- 

...l...--r-, savo brolį, Billy, kuris bu-,fi.’ 7-161Š.
vo trečias piktadarys.

vės - neskaito, ] 
juos atvykti filmų pamaty-) 
ti.

Prašome talkos
LDS Trečioji 

prašo savo ribose esančių 
visų narių talkos. Apskri
ties metinis piknikas įvyks I 
sekmadienį, birželio 21 d., I 
■Kasmočiūtės parke, Great ’ tį> kartais u ž t į n k u BEJ 

PIRŠČIO pavardę. Pavyz- 
k om i te t a s “Laisvės” 1959 me- 

\tų Nr. 26, paskutiniame

apskriti
Ieško Bepirščių

Lietuva, Vilnius 
1959. VI. 2.

Gerbiamoji
“Laisvės” Redakcija!

Savi- 
pagro-

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. Lilwin, 127 

; Thames St._ (1 bl. nuo Knicker- 

j lyn, N. Y. Skambinkitę po 6 v. v.
(46-47)

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

, neužimta. Parkas
bus atdaras.

Rugpiūčio 2 d.. Moterų Apšvietos 
Klubo (vietinio) piknikas.

Rugpiūčio 23 d., pikniką rengia 
Amerikos Liet. Piliečių Klubas (So. 
Bostono).

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

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

Šį piknikų kalendorių patartina 
išsikirpti ir laikytis archyve.

Geo. Shimaitis

Help Wanted—Female
Valgymui 

'dydžio lova ir springsai,,
; New Yorkas. — Pennsyl- asmeniui lova, nauji springsai
i vania Railroad Co. pranešė,
I kad po liepos 26 d. jau ne
bus miegamųjų vagonų iš ?.9 Wyckoff Avė. (viduriniame auk- d year round position. Anply 

° <-d c c ctviPl Rrnnlrlvn M V Clalimn m n- >

rūmo setas, Walnut-i/( 1 
springsai,, vienam 

i ir 
matrasas;; nedidelis Norge šaldy- ‘ 

’ tuvas, gerai veikiantis; s'kalbimui pcrienced. 
• I mašina su wringer, veikia gerai. jn. j

COOK
Wanted at once. Must be ex

New Convent. Sleep
Nice working conditions. St^a- 

Anply:
CONVENT

1 St., Brooklyn, N. Y.
Tel. BE. 6-4791.

štyje), Brooklyn, N. Y. Galima ma-; gAJNT ATI<ANASIrs

(45-47) j 2201—62nd
------------------------------------------------- ! TrI

Parsiduoda 5-kių kambarių na- ; 
mas. Viskas moderniškai įtaisyta, ) 
galima gyventi žiemą ir vasarą. ; 
Yra didelis sklypas prie didelio j 
ežero — 7 mailių ilgio, žemės yra • Steady Job.
pusė akro. Namas randasi — Bu
ena Vista Shores, First Ave., Long

, Pond, Lakeville, Mass. Kreipkitės: 
i.
j ville, Mass. (45-49)

(New Yorko iki Detroito. ' tyli dienom ne vėliau 7 P. M.
i Skaitydama Jūsų laikraš-i Jie bus tik iki Toledo. (45'47>

. • n • V , • i -y-, Į -------------------------------------

(43-49)

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave. 

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MftSOS IR WURSTWAREN

Apskrities 1
kreipėsi į LDS pirmą kuo
pą, kad organizuotų busą. .puslapyje išspausd i n t o j e 
Jie busą pasamdė. Norin- Ižinutėje “Pas Steponaitį”! 
tieji važiuoti kartu, kreip-iVgĮ paminėta Bepirščio pa
kitęs į pirmos kuopos na-!varciė.

v. - Kadangi savo metu, dar
važiavimas husi prje^ pirmąjį pasaulinį ka-i 

irą, į JAV buvo išvykę du Į 
mano dėdės Bepirščiai, tai 
spėju, kad “Laisvėje” mi- 

_ 1 nimas Bepirštis yra mano 
apylinkės tikras pusbrolis.

Į JAV išvykę mano dė- 
tas, | bUvo kilę iš Lietuvos, 

kad apskritis per eilę me-l Utenos apskrities, Skiemo-

vieną! Kaip ten iš tikrųjų tuo-
' met buvo, dabar nieks tik-

- - i rai nežino. Istorikai bėda-
* ten Henry Hudsonas i vo-ia’ kad apie Heni io Hud-

r\ -v-» z-x L z\ I i -v* I n r\P I n i

duomenu, rius, užsisakyti buse vieta, iC Z C

šono keliones labai labai 
mažai užsiliko 
esą daug neaiškumų.

Dar vis tikimasi, kad at
eitis iškels daugiau faktų, 
bylojančiu ypatingai apie tą 
nelemtą kelionę, kurią ka
pitonas Hudsonas su savo 

1 sūnum ir kitais bičiuliais

ir jo įgulos nariai turėjo 
ko pasakoti. Bet anglai 
smarkiai ant Hudsono su
nyko už tai. kodėl jis tokią 
kelionę atliko Hollandijos 
kompanijos siunčiamas!

Kaip žinia, ties Hudsono 
upės žiotimis neužilgo po to 
pradėjo statytis namai —j baierė jūros dugne, 
miestas, dabartinis Niujor- Kaip ten bebūtų, o

Bendras 
linksmas.

Yes, pikinikas ne tik vie
nos Brooklyn o kuopos rei
kalas, bet bendras visų 
Brooklyno ir ;
LDS kuopų reikalas. Pri- 
mintinas dalykas yra

IŠPARDAVIMAS

20% Nuolaida ant Visų 
Nauju ir Mažai Vartotų 

Vyriškų Žieminių Drabužių. 
Pertaisymai Veltui.

LUTA CLOTHING
599 VV. 187 th St. (St. Nicholas Ave.)

IRT 191,st St.

A. B. Rudis, Highland Road, Lake- Ask for ‘ BEN.

WOMEN. Light Factory Work.
5 day week. Some 

overtime. Disability Insurance. 
Paid Holidays. Must speak English.

Tel. ST. 4-7880.
(42-48)

PIKNIKAS
Rengia LDS III-oji Apskritis

hiwomo, ucuMiuiu^ Kaip ten nebūtų, o as
ko miestas. Bet tas miestas j jums, gerbiamas skaityto-
buvo statomas ir valdomas 
hollandų; jis ir vadinosi 
Naujuoju Amsterdamu. Tik 
vėliau anglų imperialistai 
užgrobė Naująjį Amsterda
mą ir pavadino jį Naujuoju

SIŲSKITE PAKUS
I USSR

Su Garantuotu Pristatymu 
Nuo Seniausios Firmos 

Amerikoje 
(įsteigta' 1931 m.)

iš-Pristatymo garantija 
spausdinta ant jūsų kvitos.

MŪSŲ PATARNAVIMO
KAINOS NUŽEMINTOS

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

paketo svorio.

UNION TOURS 
1 East 36th Street 

New York 16, N. Y.

jau, sakau: šiemet, kai jūs 
skersuosite Hudsono upę, 
o gal užsimanysite ja pa
plaukioti arba palei ją pa
vaikščioti, pasigrožint jos 
gamtiniu grožiu, nepamirš
kite to, kas pirmas iš euro
piečių ja prieš 350 metų 
plaukiojo, kas ją surado.

Nepamirškite drąsi o j o 
j ano meto keliautojo, pro- 
i greso pirmyn stūmėjo, tyri- 
I nėtojo Henrio Hudsono!
Į_;

šeštadienį, birželio 13 d., 
| vakare, Polonia Club, 201
Second Ave., Manhattane, 
įvyks prakalbos. Kalbės ad
vokatas Ira Golabin apie 
sveturgimių ir be n d rai! lietaus yra gera, 
žmonių teises. Kviečia da-!
lyvauti. ________ _

Į prieplauką atp 1 a u k ė 
Italijos laivas “Giulio Cesa
re”, 27,000 tonų įtalpos. Su
streikavo jo 479 įgulos na- 

■ riai.
ginius (Tireworks”) ir ares-1 
tuoti. Jis sako, kad . skau-!
džiai bus baudžiami tie, ku-(buvo 88 laipsniai šilumos, 
rie į pardavinėja. New Yor- tai karščiausia birželio 8 
ko mieste yra uždrausta diena nuo 1937 metų, 
vartoti visokius “fire
works”.

Gaisragesių komisijonie- 
rius E. F. Cavanagh įsakė 
sekti spekuliantus, kurie 
pardavinėja žaislinius spro- 
I 
tuoti. Jis sako, kad skau-; Pirmadienį New Yorke

tų parėmė kuopas pasiunti
mui delegatų į LDS seimus 
ir jisai lygiai rėmė visas, 
tad čia vra visų kuopų bend
ras reikalas apskrities, pik
niką paremti.

Taip, ne visos kuopos ga
vo kvietimo laiškus. Tačiau 1 
apskrities komitetas būtų 
labai dėkingas, kad suteik- 
tumėt nors no viena kuopos 
r.ari padirbėti pi k n i k e. 
Kuopų komitetai tai gali 
padarvti. Būkite malonūs ir 
kreipkite į tai atidą.

Bandome surengti nors i 
dalį programos. Bus muzi-1
j 1 1 1*1. TY * 1 KUKTIENĖ, Simano
te blogo oro ar lietaus. Pik- v.enanti Lietuvoje, Kavars- 
nikas įvyks, pastogė nuo rajono ligoninė/

• t Tikėdama, kad patenkin- 
Apskrities komitetas sjįe mano nuoširdų prašy

mą, tariu iš anksto nuošir- 
! du lietuvišką “ačiū” ir lin
kiu kūo geriausio pasiseki
mo “Laisvės” laikraščiui, jo 
leidėjams ir b e n d r adar- 
biams bei .skaitytojams.

Su pagarba,
A, Bepirštyte-Kuktienė 

USSR, Lithuania
Kavarskas

Rajono ligoninė

nių valsčiaus, Voversių kai
mo. Jie gyveno Niujorko 
apylinkėje.

Prašau paskelbti Jūsų 
j laikraštyje šį mano paieš
kojimą:

BEPIRŠČIO Petro, Luci- 
jono s., kilusio iš Utenos 
apskr. Skiemonių valsčiaus 
Voversių kaimo, jo žmonos 
BEPIRŠTIENĖS, kilusios 
iš Radviliškio, ir dukterų 
—Elzės, Elenos ir Petronė
lės BEPIRŠTYČ1Ų, iki 
antrojo pasaulinio karo gy- 

ivenusių Niujorke, paieško 
I Antanina BEPIRŠTYTĖ -

• •, gy-

Tikėdama, kad patenkin-

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt., birželio pune) 12, 1959

MVHHIAVA.i
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*'cMT*va6'*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

91

Įvyks Sekmadienį

Birželio 21 June
Pradžia 1-ą valandą popiet

Kasmočiūtės Parke
Steamboat Road Great Neck, L. I., N. Y.

Prašome LDS narius ir mūsų pritarėjus dalyvauti. 
Bus muzika šokiams. Didelis autobusas išeis iš Brook- 
lyno. Broo.klyniečiai, užsisakykite vietas buse bendram 
važiavimui.

mi

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

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

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

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

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairiu aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
78—2nd Avė.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

832 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa.
WAlhut 8-1747

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

11601 Jos. Campan Ave. 
Detroit 12, Mich. 
TOwnsend 8-0298

1241 N. Ashland Avė.
Chicago 22, III.
HUmboidt 6-2818 <

107 S. Vermont St. F 
Los Angeles. Calif. 
Dunkirk 5-6550
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