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KRISLAI
Amerikinė bus Maskvoje. 
Kas ten bus įdomiausio? 
Petras Vaičiūnas.

Rašo R. Mizara

Nesutikimai purto 
karinę sąjungą

Londonas. . — Vakarų iš po NATO komandos 
valstybių ■ karinę

Laisvės perkėlimui i Orlaivyno planas
$5,000 fondas

Niujorkiškiame Kolisejume 
vjaksta didžiuliai darbai—ta
rybinės parodos paruošimas.

Paroda, 
rys birželio 
ma tokia 
Jungtinėse

kaip žinia, atsida- 
30 d. Tai bus pir- 
tarybinė paroda 

Valstijose.
^Prieš apie 20 metų Tary

bų Sąjunga dalyvavo pasau
linėje parodoje Niujorke, bet 
ten buvo, palyginti, nedidelis syj^ 
jos paviljonas. Neturėjo tuo- 1 
met Tarybų. Sąjunga daug da- howeriui laišką, 
lykų, kuriuos šiandien turi, 1 
kuriuos gaminasi, kuriuos gali 
ir kitiems parodyti.

šiemet, erdviame Koliseju
me, kuris tik neseniai buvo 
pastatytas, tarybinėje parodo
je žada būti nepaprastai įdo
mių eksponatų.

Smagu paminėti, kad nema
ža ir tarybinės Lietuvos pro
duktų čia bus išstatyta; bus 
išstatyta ir lietuvių dailinin
kų darbų.

Visa tai bus pradėta rody
ti tik už pusės mėnesio.

Daugelis mūsų žmonių lie
pos mėnesio pradžioje turės 

-^^stogas. Man rodosi, nema
na ji/, atostogų proga, atvyks 
į^Niujorką, kad galėtų pama
tyti tarybinių tautų parodą.

J. A. B'ekahipis, Avalon, N. J., pranešė, kad pas 
sąjungą Francūzijos karinį orlaivy-Į juos įvyko sąskridis geg. 30—31 dd. Laisvės persikėlimo 

—NATO— vėl purto nesu- na, armiją ir 
tikimai. Francūzijos reika- jūroje laivyną, 
lavimą, kad Jungtinių Vals- Kada NATO 
tijų atominių bombų sande--! pavesti Francūzijos kontro- 
liai ir atominiai bombone- ■ jei atomines Amerikos jė- 
šiai būtų pavesti jos kont- i gaS) tai sandėliai 
rolei, NATO vadovybe at-1250 JAV karinių lėktuvų 
metė. i turės pasitraukti iš Fran-!

Dabar paaiškėjo, kad dar ! cūzijos. Bet nesutikimai.tuo j

-- didžioji slaptybė
Washingtonas. — “Gyny- didžiausioje slaptybėje.

bos ginčai pasibaigė”, rašo Kas tas per planas? “Jis 
Jack Raymond. Bet besida- per daugelį metų bus slap- 
linant pinigus armijos, lai- tybė”, 
vyno, orlaivyno ir raketų [ 
reikalams, buvo karštų gin-! rašo apie “pinigų taupini- 
čų. Kiekviena gynybos ša- mus”e Bet Raymond sako, 
ka save skaitė svarbiausia, tai “nebus šimtai milijonų 
o kitas neigė. Prezidentui i dolerių taupinimo”, o žy- 
Eisenhoweriui tas labai re-1 miai mažiau, ir ne dabar, o 
patiko. Apkaltinimų ištyri-jtik ateitvje. Su liepos 1 die- 
mui sudaryti komitetai. į na gynybos skyriai gauna 
“Tyrimai galėtų atidengti [$41.000.000.009.' arba 60 
gynybos slaptybes”, rašo centų iš kiekvieno dolerio 
tas patsai korespondentas, valstybės įplaukų.

Kad slaptybės neišeitų 
viešumon, tai prezidentas į nis centras (Pentagonas) 

, __________  j buvo x r______  ,
i kvietęs į Baltąjį Namą visų j respublikonų vadai susita- 
j gynybos šakų vadus. Pasi-1 re mušti į vieną tašką, kad 
tarimas baigėsi tuo, kad ■ reikia kuo daugiau ginkluo- 

pateikė ; tis. Gynybos sekretorius 
master , McElroy plačiai aišk i n s

ir Viduržemio |reikalui žmonės gražiai padovanojo: (kur nepažymėtas 
[miestas, tai philadelphiečiai) —

A. Lipčius, Eddystone, Pa............................ $20.00
W. S. Žuvininkas......... ................................  20.00
J. ir Pranciška Deltuvai, Baltimore, Md. .. 15.00 
R. Merkiai ................................................. 15.00
F. Riaubai ................................................. 15.00
Ed. Pildis ........................................
Kaz. Mačiūnai ...............................
P. Šlajus, Eddystone, Pa..................
H. Končienė ....................................
Alekas Džiureikis .........................
J. Mikitinas ....................................
Kaz. Povilaitis ...............................
Elz. Filadelfietė .............................
Pomprink ......................................
Juozas Aleksaitis, Essex, Conn. ... 
Jonas Kutra (N. J.) ..................
Geovge Wareson, Brooklyn, N. Y. . 
Kaz. Aleksynas, Brooklyn, N. Y. .. 
J. Vaitkus......................... . ..............
Navickai, Eddystone, Pa..................
Mr. ir Mrs. S. Fergis ................
P. Puodįs ......................................
P. Walantai ...................................
Pi Baranauskas . ............. '.............
J. Kazlauskas.................................. .
Kasperiūnai ...................................
Fel. Balčiūnas ................................
H. Mattfc ......................................
Dvi .jaunos merginos ...............
U r. Žilinskienė (N. J.) ................................ 4.00
Pivoriūnienė ................................................. 3:00
Marcelė Walskv, Merchantville, N. J............ 2.00
Ųždavinienė, Woodbine, N. J....................... 2.00
Viso aukų surinkta $290. Išskaičius išlaidas ir ki-

atsisakė •

ir apie

1958 metais, rugsėjo mene-' nesibaigia. De Gaulle reika- 
generolas de Gaulle i Jauja, kad Anglija ir Jung- 

pasiuntė prezidentui Eisen- ‘ tinės Valstijos šute i k t ų
■ ■ - reikalau-1 Franeūzijai atominių gink-! 

damas, kad NATO karinių i lų slaptybes ir ją laikytų 
jėgų komanda būtų atiduo-1 lygiu atominių ginklų na- 
ta tik į Anglijos, Francūzi- [ i’iu. 
jos ir Jungtinių Valstijų' 
rankas. Washingtonas lai
kosi nusistatymo, kad Va
karinės. Vokietijos jėgos 
yra svarbios ir vokiečius 
negalima atstumti nuo ko
mandos.

Po to de Gaullle ištraukė

Taigi, jeigu prie šių ne
sutikimų dar pridėti Angli
jos nesutikimus su Islandi
ja, Adenauerio sukeltą 
triukšmą Vakaru Vokieti
joje, tai aišku, kad virš 
NATO galvos siaučia aud
ra”, rašo W. Waggoner.

Amerika sumažino 
rakety-bomby bazes Lenkijai kreditą
T. Sąjunga prieš

Washingtonas. — Jungti- iMaskva. — Tarybų
junga pasiuntė protesto no- nės Valstijos ir Lenkijos! 
tą Italijai prieš leidimą Liaudies Respublika pasira-: 
Jungtinėms Valstijoms
steigti raketų ir atominių naują sutartį Lenkijai kre-; 
ginklu bazes.

še metams sutartį. Pagal
Apie vidurį liepos mėnesio 

Sokol ninku parke, Maskvoje, 
atsidarys JAV paroda.

Netenka nei sakyti, kad ją [ 
lankys daug tūkstančių tary
binių piliečių.

Aną dieną vienas geras as- > 
muo man sako:

—Pasiryžau vykti į Tarybų 
Sąjungą; būsiu Lietuvoje, bet kinimo pavojų, jeigu iškiltų 
ta pačia proga bandysiu būti paras.
ir amerikinėje parodoje Mask- 1 
voje . . .

Jei tik amerikinė paroda 
bus gerai paruošta, ji bus la- ' 
bai patraukli. Suprasltime: Tokio. — 1957 metais Ja-[ 
JAV gali daug įdomių daly- ponįjos prekyba su užsie-Į 
kų parodyti pasauliui, nes , niu davė $530,000,000 defi-1 
daug visokių čia daiktų yra cjto, gi 1958 metų jau $510,- 
gaminama. 000,000 viršijo įvežimų ver

tę.
1958 metais Japonija j yra maža suma 

I laimėjo iš Jungtinių Vals
tijų .^armijos, kuri čionai 

IOV, : stovėdama duoda užsaky- ieri- , . . 1Metimų ant ginklų, amunicijos, | , .
[drabužių, maisto ir reikme-1, 
nų.

ditai numušami ant puses, i
TSRS savo notoje primi- palyginus su 1958 metų kre-■ tiems reikalams, Laisvei pasiųsta $100. 

pė Italijai, kad ji jau daug'ditais. 
kartų sulaužė Paryžiuje pa
darytą taikos sutartį.

Tarybų Sąjunga sako, kad 
Italijos vyriausybė tokiu sa
vo elgesiu stato šalį į sunai-

(Tąsa 6-tam pusi.)
Lenkija galės pirkti Ame-1 

rikoje už $44,000,000 žemės i 
ūkiui mašinų ir reikmenų, : 
bet per metus už juos turės; 
užmokėti. Už reikmenų pri-; N.ew Yorkas. — Ligoni-

rašo Raymond.
Komercinė spauda ’daug

15.00 
12.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
10.00 į Eisenhoweris

10.00
10.00
10.00 karinis orlaivynas

7.00 prezidentui “new master j McElroy pla 
5-00 plan”, kuris bus laikomas 1 tuos reikalus. 
5.00 __ ________________
s.oo ~ ~;
5.oo Sako, kad pinigai 
o.00 [ • v* • uivi i -• 
s.oo ir žinios ištekėjo 
5.00 I 
5.00 i 
5.00 
5.00

Raymond sako, kad kari- 

pasi- i prezidentas, demokratų ir

i Francūzija ir JAV 
! atominės bazės

Washingtonas. — Gene-i Paryžius.
1 />. O 12 A /J d 1 /'A VI Irnl’l I "X T 1 4- > 4 U 1

Vėliausios žinios
a •••* • •

rolas S. E. Anderson, kari
nio orlaivyno. viršininkas, 
Kongresiniame Apsigink
lavimo Reikalais Komitete 
pripažino, kad pinigai ir ži
nios išteka (“leaks”).Todėl 
ir buvo daug ginčų apie 
permokėjimus orlaivių ga
minimo kompanijoms.

Generolas kalbėjo, kad 
permokėti pinigai bus at
gauti. Jis sakė, kad tokių

yra

Dar ir štai kas atkreips ta- į 
rybinių piliečių dėmesį ameri- j 
k i nėję parodoje:
i Mūsų parodos ruošėjai nuta

rei išstatyti visos eilės ameri- i 
kiečių tapytojų kūrinių.
ir pavardes tų dailininkų jie 
paskelbė spaudoje.

Praėjus keliom dienom po 
paskelbimo, raudonėdžiai, 
kvizitoriai, liaudies reikalų 
gynėjų persekiotojai paskelbė, 
kad dauguma tų dailininkų 
esą “subversyviai,” “neištiki
mi, 
pritarėjai, 
sąrašą!..

Jeigu 
spauda tą 
■jeigu tarybiniai piliečiai apie 
tai sužinos, tai galime įsivaiz
duoti, kaip visa tai juos su
įdomins: visi norės pamatyti 
darbus tų, kuriuos Amerikos 
makartistai apšaukė “neištiki
mais,” “subversyviais,” “ko
munistais,” etc.

—Būtinai pamatysiu darbus 
tų,- kurie yra įdėti į juodąjį 
sąrašą Washingtone, — sakys 
tarybinis pilietis.

gerai, tegu pamato!

in-

‘subversyviai, 
atsieit, komunistai ar jų 

surašyti į juodąjį

Tarybų Sąjungos 
“žinią” paskelbė,

Beje, tarybinės parodos Niu
jorke atidarymo proga čia bus

. — Jungtinės 
Valstijos turės ištraukti iš 
Francūzijos apie ■ 250 bom- 
binių ir mūšio lėktuvų. Ne
susipratimas įvyko dėl 
Amerikos atominiu bombų 
sandėlių. Francūzija reika
lavo. kad jos teritorijoje 
sandėliai būtų jos kontrolė
je. JAV karinė komanda 
pati nori jas kontroliuoti.

Amerikos karinė koman
da nepaiso, kad reikės iš 
Francūzijos pasitra ūkti, 
nes galės atominių bombų 
sandėlius ir bombinius lėk
tuvus perkelti į Vakarinę 
Vokietiją, tai yra. dar ar
čiau prie socialistinių šalių.

žinių “ištekėjimai” 
[ kenksmingi gynybai. I

McELROY IR VĖL
1 2 TT . GARSIAI KALBzlWashingtonas. —Vyriau-1
sybė patvarkė, kad iš kitų[ Washingtonas. — Gyny- 
šalių į Jungtines Valstijas [ bos sekretorius Neil McEl- 

i per vieną diena nebūtų | r°y vol garsiai ] 
[kaip 1,450,360 bačkų.

Talahassee, Fla. — Jury daugiau įvežta ; 
baltus 

, jaunuolius kaltais, kurie iš- 
! prievartavo kolegijos stu- 
; dente negrę. Bet jie reko- 
; mendavo teisėjui nežudyti 
[jų, 'o paskirti kalėjimo 

. . . , . bausmę. Floridos įstatymai
orlaivyno sekretoriaus pa-1 tokį prasikaltimą reika- 
.argumentavo |auja mirties bausmės.

Kongresiniame Apsiginkla
vimo Reikalais Komitete, i 
Generolas įrodinėjo, kad 
kai kurie Atstovų Buto na
riai “perdaug kelia triukš-

3 ketirtvąsias dalis
įstatymą į Lenkiją susidarys darbininkų streikas dar cento palūkanų. 
$4,000,000 išlaidu, tam rei-■ nepasibaigė. RDE unijos' 
kaliu JAV suteiks $6,000,-. ^99 lokalo prezidentas L.
000 paskolą. Už likusius du I Davis sako, kad darbinin-

AMERlKOg UŽSAKYMŲ j milijonus dolerių Lenkija'kai streikuos, kol ju unija 
galės pirkti Amerikoje me-: bus pripažinta.

JAPONIJA LAIMI Iš ,

dikamentų, ypatingai 
pų vąksinos.

J30,0a0,000, tai
___ y ___..L_w

pro

skie-;

pripažino keturis

Atėnai. —Graikija atme
tė Rumunijos pakvietimą į

Washingtonas. — Gene 
rolas P. B. Taylor, karinio!

Balkanų pussalio konferen- pmuaug Kena u riks- skilimą, 
ciją apsaugojimui pussalio mo Barinių lėktuvų uzsaky-, 
nuo atominių ginklų bazių. J^kalais

Tarybų Sąjungos vice-prem- 
jeras Kozlovas. C 
parodą Maskvoje atidarys
JAV vice-prezidentas Nikso- 
nas.

kalbėjo I Jungi. Valstijos
[apie Jungtinių Valstijų ka-Į. . V L *

aliejaus, [ orlaivyno pajėgas, ga- jail gTHSlIia Klibai
[ linčias “sunaikinti Tarybų ,

Belgraddas. — Jugoslavi- į Są jungą . šį kartą jis kai- 
jos vice-prezidentas A. Ran-|^eĮ° Įžūlaudamas bilijono 
kovic sako, kad įsteigimas, 
raketų ir atomų ginklų ba
zių Italijoje sudarys Jugo-! 
slavijai pavojų.

dolerių dėl “Hercules” ir 
“Bomarc” raketų gamybos.

Washingtonas^ — Jungti- 
'niu Valstijų mokslininkai 

Managva. —J Nicaragvos iš‘Nationaf Academy of 
vyriausybė sako, kad po I Sciences karštai pasitiko 
dviejų savaičių ji nuslopino Į tarybinį astronomą Viktorą 

’ Ambartsumaną.

Ggneva.Atstovų Buto nariai įro-[ Geneva. — Pirmadienį 
dinėjo, kad faktas yra, jog užsienio ministrai dar susi- 
lėktuvų gamintojai milijo- rinko apsvarstyti vakarinio

O amerikinę nus joierjų paima daugiau Berlyno reikalus. Mažai be-

Vilniuje mirė žymus Lietu
vos poetas Petras Vaičiūnas. 
Jis gimė 1890 m. birželio 
29 d.

P. Vaičiūnas eilėraščius ra
šyti pradėjo 1916 metais, vė
liau rašė pjeses — dramas,

už lėktuvus, kaip susitarta. 
Kongresmanai sako, kad 
vienai kompanijai už ketu- 
rioliką lėktuvu permokėta 
$17,000,000, o kitai $13,800,- 
000.

liko vilties jų susitarimui.

Washingtonas. — Ameri
kos parodos atidary m u i 
Maskvoje, kartu su Nikso- 
nu, vyks ir prezidento bro
lis Dr. Milton S. Eisenho-! 
weris.

i ANGLAI PAGEIDAUJA 
į VIRŠŪNIŲ SUEIGOS

Londonas.—Anglų spau
doje vi§. dar rašoma už vir
šūnių konferenciją. Užsie
nio ministrų konferencija 
palietė eilę svarbių klausi
mų, bet jie liko neišrišti. 
Atominių ginklų uždraudi
mą gali įvykinti tik viršū
nių konferencija.

ITALIJOJE SUJUDO 
VISI ŽEMDIRBIAI

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos įteikė grasi
nančią notą Kubos vyriau
sybei. Jos pareiškė, kad ne
sutinka su Kubos naujų 
įstatymu, pagal kurį vy
riausybė atims nuo svetim
šalių žemę.

Amerikos kapitalistai Ku
boje turi 1,663,000 akrų plo
to žemės, • kur auginama 
cukrinės nendrės.

Kubos vyriausybė patvar
kė atimti nuo svetimšalių 
žemę, bet jiems duoti atmo- 
kėjimO'bonusus, kurie už 20 
metų bus atpirkti Kubos pi
nigais.

liepti • » T? 4-

vertė literatūrą iš kitų kalbų. 11
žodžiu, buvo plačiai pasižy-; 
mėjęs lietuvių literatūroje vy
ras! Gaila, labai gaila!..

New Yorkas. — Buvęs 
Bulgarijos karalius Simo
nas II nori karo tarp Va-

Cleveland, Ohio. — Rand 
Developement Corp, prezi
dentas H. J. Rand Maskvo
je pasirašė su TSRS vyriau
sybe sutartį. Jis gavo leidi
mą gaminti Amerikoje to
kius ligoninių instrumen
tus, kokie yra gaminami 
Tarybų Sąjungoje. .

Roma. — Popiežius Jonas 
XXIII priėmė Turkijos pre-

Velionis prieš mirtį ilgai ir zidentą Celal Bayarą ir il- 
sunkiai sirgo. gai su juo kalbėjosi.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris siūlo, 
kad už valstybės paskolas 
(“bondsus”) mokėtų 3 ir

ANGLIJA NESIKIš 
Į LAOSO KARĄ

Londonas. — Anglijos 
ypatingai bulvių. Virš 2,000 j valdžia pareiškė Tarybų 
žemdirbiu šturmavo Marig- Sąjungai, kad ji nesikiš į

■ ; TSRS
tušę ir nutraukė telegrafo reikalavo, kad jos abidvi, pa- 
susisiekimus. Iš visos pla- gal 1954 metų sutartį, veik- 
čios apylinkės mobililzuoja- tų to karo sulaikymui.

Naples. Italija. — Mote- si žemdirbiai maršavimui į 
rys šturmavo valdžios įstai
gas, protestuodamos prieš 
pigias bulvių kainas. Tuo
jau po to valdžia nutarė 
nupirkti bulvių už $160,000.

Southham p ton, Anglija.
— Atplaukė g a r 1 ai v i s 
“Queen Mary” ir atvežė 
Mrs. :
Moteris užsimušė laive kris
dama laiptais.

I Naples. — Sujudo visoje j 
Italijoje žemdirbiai prieš 
produktų žemas kainas, o

i Mary ir atveze zemuiiuių biuiniavu k^JUngai, a«u ji
F% Buhlman lavoną, liano miesteli, sudegino 10- Laoso namini kaią.

Laoso karališka valdžia, 
! apsiginklavus Amer i k o s 
ginklais ir gavus iš Ameri- 

Managua, Nicaragua. — kos $30,000,000 pinigais, 
Apie 50 sukilėlių pasidavė puola komunistų jėgas šiau- 
armijos daliniams. I rėš provincijoje.

Naples miestą.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
NIEKO iš TO NEIŠEIS : Sudiev, mano brangūs na

miškiai. Daugiau aš jau su 
jumis nebepasimatysių. Gaila 

savo jaunystės, 
bet ką padarysi, kad toks bu- 

I vo mūsų likimas. Bet, mano 
brangūs namiškiai, aš žūstu 

drąsiai ir be baimės, nes

Pavojus civilinėms laisvėms
PO TO, KAI JAV 86-asis Kongresas buvo išrinktas, 

nemaža žmonių sakė, tai bene bus vienas liberališkiau
sių Kongresų. Buvo tikėtasi, kad šis Kongresas atmes 
kai kuriuos reakcinius įstatymus, buvo manyta, kad jis 
■praves geresnių įstatymų liaudžiai.

Pasirodo, klaidingai galvojo tie, kurie taip galvojo!
86-asis Kongresas, atrodo, gali užduoti žmonių civi

linėms teisėms tokį smūgį, kokio jie niekad nesitikėjo!
Kai kurie pažangesni žmonės, liberalai, pavyzdžiui, 

susispietę aplink savaitraštį “National Guardian”, tie
siog $ako: tik didžiuliai žmonių protestai tegali sulaiky
ti Senatą nuo pravedimo įstatymų, duodančių smūgį civi
linėms laisvėms!

Žemesniajame Kongreso bute (House of Represen
tatives) smarkiai “darbuojasi” Francis E. Walter, o se
nate—rasistas James O. Eastlandas. Abudu “darbuoja
si” tam, kad būtų pravesta visa eilė įstatymų, varžau- |j“‘r 
čių žmonių laisves. Bet nei žemesniajame atstovų bute,' 
nei gi senate nėra tvirto liberalinio bloko, kuris galėtų 
ryškiai kovoti prieš reakcininkų pasimojimus.

Pavyzdžiui, yra įneštas sumanymas (bilius), kad 
būtų atmestas Aukščiausio Teismo sprendimas pasportų 
išdavimo kllausimu. Per ilgą laiką,kaip žinome, Valsty
bės departmentas nedavė pasportų “komunistams arba 
jų pritarėjams.” Aukščiausias Teismas patvarkė: Vals
tybėj departmentas neturįs teisės neišduoti pasportų 
žmonėms, priklausantiems arba priklausiusiems JAV 
Komunistų partijai.
teikęs Valstybės departmentui tokios 
teris ir Eastlandas viską daro, kad 
mentui tokia teisė būtų suteikta.

Reakcionieriai Kongrese veikia 
juo daugiau būtų pravesta įstatymų, varžančių žmonių 
teisę veiktų — kalbėti, rašyti, susirinkti.

JAV Konstitucijos Pirmasis Amendmentas (patai
symas) jau yra laužomas teismų, nesiskaito su juo ir re
akcininkai Kongrese. Tasai amendmentas, kaip žinia, 
gai-antuoja kiekvienam JAV piliečiui teisę laisvai kalbė
ti, rašyti ir susirinkti.

teisės neišduoti 
arba priklausiusiems 
s sakė: Kongresas nėra su- 

teisės. Dabar Wal- 
Valstybes depą rt-

Šių dienų literatūrine 
Lietuva

r

Clevelando Dirvoje tūlas •
A. N—tis, iš Los Angeles, man jūsų ir 
Cal., rašo:

Iš kelių vietų pranešta, kad 
lietuvių pai’apijinėms bažny
čioms ir jų tenykščiam visam 
turtui gresia jie rd avimas i ki
tataučių rankas. Tai skaudus 
lietiniams smūgis. Ir, kiek 
man žinoma, kreipimasis į 
aukštesnius dvasiškius neduo

sią jokių gorų pasekmių. iš 
Los Angeles lietuvių delega
cijos net buvo pasijuokta.

Tai}), vyskupas 
gardaus juoko iš naivių lie-' atsisveikinau ir nežinau, 
tuviškų davatkų!
gi jis nesijuoks? Juk visos krūtinę pervers fašistinių pa- 
Romos katalikų bažnyčios I kalikų 
priklauso vyskupams, jų 

į nuosavybe. Jie gali daryti 
Suv jomis, ką tik nori.

Tikėjimišku žvilgsniu: 
I vyskupas yra “ganytojas,” 
į o ganomieji parapijonys — 

Tuo būdu ganyto- 
avis gali varyti, 
n oi'i. Avys yra.

,)S turi piemenų

clŠ 
žūstu dėl darbo liaudies ir už 
savo mylimą komjaunimą. Tai 

i jūsų, ypač tamstos, 
augintoj ėle-m.očiute, ir 
brangi sesute Mile ir 

Juozai, neverkite ma
nęs, kad mano jauną krūtinę 
pervers fašistinių, grobiką ihil-

■ mano 
tavęs,

turėjo Su mylimu broliu Bronium

Ir kodėl bus ir jo likimas.

ir jis jų 
dar kartą 
paskutinio 
mūsų, nes

nes 
rankose yra. Taigi, 
išklausykite mano 
prašymo: neverkite 
mes žūstame dėl savo žmonių

į avys.
savo

'klausyti. Taip vyskupai ir 
i žiūri į parapijoms.

Teisiniu žvilgsniu: visos 
romiškos katalikų bažny
čios, ir n-et klebonijos, pri
klauso vyskupams. Didžiau
sia kvailybė yra manyti, 
kūd lietuvių centais pasta
tyta bažnyčia pri k 1 a u s o 
lietuviams parapi jonams!

dama statyti, ji tuojau esti

sumany- 
tverti lietuviškas draugi

jų kitose lietuvių kolonijo- 
kaip Rosarijoj, Kordoboj 
net tolimoj Patagonijos 

kur ra-

jome padaryti, padėti darbo 
liaudžiai, bet viską sugriovė 
fašistiniai grobikai. Taigi, 
žūstame — aš už komjaunimo 
sekretoriaus pareigas, o

nužu dytų, 
kompartijoska cl k an

Mani; išveda šiandien, o JO

Nors buvo minčių 
mų 
jas 

ise, 
! Ū‘
i Saramiento kolonijoj, 
; dosi pirmtakūnas mūsų kolo- 
įnijos tautietis Izidorius Šlape
lis ir jo šeima, bet dėl vie- 

i nokiu ar kitokių aplinkybių 
! pati pirmoji lietuvių draugi- 
Į ja pasirodė Ė u e n o s Aires, 
j Gal dėl to, kad vis daugiau 
apsistoja ateivių didmiestyje, 

Įkas įvyko ir tarp-lietuvių emi
grantų.

Tais laikais tarp atvykusių 
! nepasirodo mokytų, prbfesi- 
| jos žmonių. Buvo veik visi 
: paprasti darbo žmonės, ką 
: liudija ir draugijų pavadini- 
Į mai: “Lygybė” — Lietuvių 
i Darbininkų Sąjunga, Berissoj 
[“Vargdienis” — dabar “Ne- 
imunas” ir kitos draugijos.

“Igualdad” draugijos nariai 
! išarė pirmąją vagą ir pabėrė 
Įgrūda Argentinos lietuvių ko
lonijoj. Vėliau iš “Igualdad” 
i š d y g o draugija “Diegas.” 

iNors “Diegas’’ dabar nebegy
vuoja, bet jo atžalos sulošė ir 

! tebelošia svarbų vaidmenį lie- 
■ tuvių kolonijoj. “Diego” drau
gijos nariai 1911 metais Beri- 
soj suorganizavo “Vargdienį.” 

■Ta pati draugija 1914 metais 
i Kilmėje suorganizavo Lietu
vių Socialistų Sąjungą. Taip
gi iš “Diego” išdygo ,ir SLA. 

i
Ir kas gali užginčyti, kad 

“Diego” nariai neprisidėjo

Didelis Lietuvos literatūri
nio g.yvenimo Įvykis buvo III 

; lietuvių rašytojų .suvažiavimas, 
i neseniai Įvykęs Vilniuje.
pa rodė, 
gyvena 
auganti

Savo
I Lietuvos Rašytojų sąjungos 
pirmininkais, žinomasis rašyto
jas Antanas Venclova pabrėžė,

I kad per tuos metus, kurie 
i praėjo po antrojo suvažiavimo, 
i į respublikos rašytojų organi- 
i zaciją Įsijungė didelis talentin
gas literatūrinio jaunimo bū- 

| rys. į Rašytojų sąjungą pri- 
i imta apie 40 jaunų prozinin- 
i kų, poetų, dramaturgų, kritikų, 
kurie susiformavo jau tarybi
nėmis sąlygomis, šiuo metu 

| Sąjunga vienija 96 Lietuvos 
i literatus.

Lietuviu-tarybinė literatūra 
I pastaraisiais metais žengė di- 
Į Helį žingsnį j priekį. Ji pra- 

reikšm i ilgais prozos,
ir dramaturgijos kū- 

kurie 'susilaukė 
žiūrovų tarpe

Jis 
kad Lietuvos rašytojai 
kaip darni, kūrybinė ir 
šeima.
pranešime suvažiavime 

Rašyto j ų

tperiodikoje su vertingais kūri
niais E. Matuzcvičius. Vaisingai 
dirbo lyrikos srityje Antanas 
Miškinis. šiltai buvo sutikta 
Lietuvoje iš Pietų Amerikos 
sugrįžimo poeto Lino Valbasio 
knyga “Leiskit į “Tėvynę.” 
Jaudinančiai apdainavo savo 
kartos žygdarbius karo ir dar
bo frontuose P. Širvys savo 
knygoje “Ošia tėviškės beržai.” 

Dramaturgija taip pat pa
liko pastarųjų metų lietuvių li
teratūroje žymų pėdsaką. A. 
Gricius sukūrė pjesę iš lietuvių 
inteligentijos gyvenimo “Karš
ta vasara.” J. Grušas supažin
dino žiūrovus su puikia trage
dija “Herkus Mantas.” Dvi 
pjeses — komediją “še tau, 
kad nori!” ir dramą “Vidurdie
nio debesys” — parašė V. Mi
liūnas. Jaunas talentingas dra
maturgas K. Saja atėjo į sce
ną su trimis Įdomiomis kome- . 
dijomis — “Lažybos,” “Siljta 
studentauja” ir “Septynios ož- 
kenos.” Nemaža Įdomaus ir 
naujo Į lietuvių dramaturgiją

lietuviai parapijonys
1 nai didžiuojasi, būk 
i kita bažnyčia esanti
viška ir lietuvių, jie nežino, 
ka kalba. Lietuviai Romos!

v '

katalikai savo bažnyčios 
niekad neturėjo ir neturi—r

si ar 
lietu-

i visos jos yra vyskupų. Lie- 
Reakciniai ir rasistiniai kongresmanai bei senatoriai tuviai tik tuo gali didžiuotis, 

jaučia, kad už jų nugaros stovi gera dalis Aukščiausio i 
Teismo narių, už jų nugaros stovi reakcinis American ’ 
Bar Association (advokatų sąjunga), už jų nugaros sto
vi trustai. monopolistinis kapitalas. Na, o organizuoto, 
plataus Amerikos žmonių judėjimo kol kas nėra! Dau
gelis darbo unijų vadovų eiųa išvien su reakciniais ele
mentais. Kiti unijų veikėjai bijosi pasijudinti, kad nebū
tų apskelbti komunistais.

Bet reikia ką nors daryti, kol nevėlu!

PAJUTĘS REAKCININKŲ judėjimą Kongrese, 
paveiktas reakcinės advokatų asociacijos, šalies Aukš
čiausias Teismas taipgi pradėjo daryti žingsnius atgal. 
Jeigu per pastaruosius keletą metų dauguma Aukščiau
sio Teismo sprendimu buvo pažangūs, geri, atsukti prieš L . - 
reakcijų, tai birželio'8 d. paskelbtieji sprendimai Lloyd ll»7.klfuso ■|,ems’ 0 ne 
Barenblatto ir Dr. Willard Uphauso bylų reikale drožė 
smūgį civilinėms Amerikos žmonių laisvėms!

gi, Įirašau-, neverkite, brangūs 
mano, paliksite gal jūs tik 
‘rys, visi n i* 1 a i m. i n g i, nu- . 
skriausti, jeigu ir jūsų neišžu- , 
dys. Bet tikėkite ir laukite,' 
kaip aš tikiu ir žūdamas, kad 
liaudis dar kartą nusikratys' 
to jungo, tų grobikų, sulauks ninku Literatūros Draugijos 
dar Lietuva šviesios ateities, į tvėrimo, ko pagalba ir šian- 
vėl ji bus tarybinė Lietuva, i dien knygynuose randasi di-

Taigi,- mes žūstame nuo gro- ' delis lobis knygų. Taipgi da- 
bikų rankų, bet kurią dieną, i lis “Diego” narių prisidėjo ir 
vėl išvadavus Lietuviu nuo plė- prie organizavimo Lietuvių 
šiku rankų, tokia šeima kaip Darbininkų Apšvietos Draugi- 
mūsų, nukentėjusi nuo fašis-jjos Pietų Amerikoj.

, bus aprūpinama viskuo 
i pirmoje eilėje.

Dabar dąj.-įkartą kartosiu: 
žūstu už* tavt^mano brangus 
kom į aunime, g>rvtiok ■■ i r kti p- 
rūk tarp fašistų rankų, ir te
gul stiprėja komunistų parti-' jokių 
ja, vedama draugo Stalino.

Dar ko tavęs prašysiu, bran
gi sesute, kur aš begulėsiu nu- 

: žudytas: apsodink mano jauną 
Skapą gėlėmis. Taigi, išpildyk

prie Amerikos Lietuviu Darbi-j be

! turtėjo
! poezijos
riniais, 
tojų ir
pasisekimo.

Visi -vyresniosios ir 
niosios kartos autoriai, 
temas jie bepasirinktų, sten
giasi parodyti svarbiausius ir 
esmingiausius savo tautos gy-Į 
veninio >1 ruožus.

Geriausieji lietuvių literatu- Į mas, Įrodymas, kad ji sustip
rės kūriniai yra giliai baudi-1 vėjo, išėjo Į platų kelią.
niai. Jie
kūrybiniu 
mo metodu, kuris 
literatūrai didžiausias

vystytis. Lietuvos

skaity
didelio ! įnešė Ant. Bieliauskas, J. Ch*L 

į liekas, J. Butėnas, P. Gelbakas 
ir kiti autoriai. \

Visuose lietuvių literatūros 
žanruose yra didelių pasiekimą, 
bet užvis labiau pažengė Į prie
ki proza,
teratūros 'subrendimo

jaunes-;
kokias I

Tai nacionalinės lį
si mpto-

parašyti remiantis j Praėjo tie laikai, kai lietuvy 
socialistinio reatiz- i literatūra buvo “provincionali” 

atskleidžia [literatūra, skirta “vietiniam 
o-alnny-1 naudojimui.” Dabar lietuvių 

rašy- rašytojų knygos verčiamos į 
' tojai jau seniai pasmerkė Įvai-! rusŲ kalbą ir ,j daugelį Tarybų 
rias antiliaudines kryptis 
teratūroje: 
idėjiškumą, 
malizmą. 
rybos grynumą, kovoja prieš • A. Gudaiti 
visokius revizionistų mėgini- į skaito savo gimtąja kalba ir ru- ■ 
mus apšmeižti tarybinę litera-. sab h* ukrainiečiai, ir baltaril- .

jos partiškumą ir liau-1 Skaito juos taip pat kįnai/ 
diškumą. Lietuvių tarybinė Ii-Į vengrai, čekai, lenkai, 
teratūra semiasi medžiagos iš | 
paties,- gyvenimo ir i 
yeąlistiškai 7šį gyveinjn'ą -jia-.
vaizduoti.

o dar | Pastarųjų metų lietuvių li- 
i teratūros kūrinių tarpe žymi 
[ vieta tenka plataus atgarsio 
1 susilaukusiam' V. Mvkolaičio- į 
i Putino romanui “Sukilėliai.” | 
! Jame istoriškai teisingai ir su ; rašytojui, kai 
į Įspūdinga menine jėga pavaiz- Toks nuolatini? bendradarbia- . 
duoti didvyriškieji 1863 metų vimas su skaitytoju yra ta gai- . 
Įvykiai. Šis romanas, kaip ir v> ugnis, kuri šildo kiekvieno 
1. Simonaitytės romanas “Vi- lietuvių rašytojo sielą.
liūs Karalius,” atžymėtas Vai s-Į Lietuvių literatūrai yra iškilę 
tybine respublikine premija. į dideli uždaviniai. III rašytojų 
Rašytojas A. Gudaitis-Guzevi- [[ suvažiavimaš parode, kad lietu- • 
čius neseniai baigė rašyti savojviu rašytojai šiems uždavi- . 
epopėją iš Lietuvos revoliucinės j niams įvykdyti paskirs visą sa- 
praeitiės. Juozas Baltušis, vi-Į vo 
dūriniosios kartos rašytojas, j ir 
nudžiugino skaitytojus romanu į 
“Parduotos vasaros.” Tai pui-1 
kus kūrinys, išsklaidantis bur
žuazinį mitą apie senąjį Lietu
ves kaimą, kuriame tariamai

i nebuvo nei klasių kovos, 
| socialinio neteisingumo, 
lentingas rašytojas, pats 
metus kumečiavęs kaime,

lj_ Sąjungos bei kitų šalių tautų 
dekadentizmą, be-įkalbų. P. Cvirką, A. Vienuolį, ;? 
estetizmą ir for- ’ O- Venclovą, T. Tilvytį, L Simo- 

Jie saugo savo kū-1 raitytę, V. Mvkolaitį - Putiną, .
kovoja prieš-A. Gudaiti - Guzevičių dabar

o. turą,

! Noriu pažymėti, dar vief**^ 
stengiasi I aPUliky^ę, kuri visada malu, j

kai dirbti.' Tat skaitytojų pa
žiūra į knygas. Lietuvos kai- 
tytojas reiklus, jis turi gerai iš
vystytą meninį skonį; jis griež- 

I tai sprendžia apie literatūrą, 
bet mėgsta ją ir net padedą 

šis suklumpa.

, štai, yra bažnyčia, į 
įkuria jie susirenka, išgirsta 
i (jau ne visose!) lietuviškai 
j kunigą kalbantį ir prašantį 
pinigų! Lietuviai parapi- 

[ jonyss vadinasi, “savo” baž- 
1 nyčiose teturi teisę tik mels
tis ir aukoti dvasiškijai sa- 

ivo centus. Bet tokią pat
■ teisę jie turi kiekvienoje 
(bažnyčioje!

Gal gi ir ateis kada lai-
■ kas, kai katalikai, pasista
tę savo pinigais bažnyčią, 
įgalės pasakyti, kad ji tikrai

vys- gerų laikų, savo žmonių, kurie 
jus aprūpins, kaip nukentėju
sius, pirmoj eilėj.

i Sudiev, likite sveiki ir never- 
i kite mano jaunystės.

Atsisveikinimo laiškas ra
dio- ' sytas Gruzdžių arešto namuo- 

19 11 metais, liepos 9 die-j 
3 vai. po pietų, po tardy

1 Tai tik dalis prisiminmų 
jų visgi yra daug ir gana svar
bių savo -istorijoj. Tų laikų 
veikėjų mažki besiranda. Vie- 
hi jau yra. išmirę, kitį yra.iš-.

• važinėje, išsiblaškę ir nėra 
apie juos žinių

' kiti yra jau pasenę.
Tolimesniųjų kolonijų drau- į 

gai, kaip Rosarijos, Kordobos, 
tolimos Patagonijos, dalyva

vusieji tų dienų organizacinė- 
į mano paskutinį prašymą mii-] je veikloje, taipgi gali ką nors 

prisiminti apie praeitį.
Iš senųjų visuomeninių drau- 

Jgijų tvėrėjų Buenos Airėje 
'randasi K. Undraitis, J. Kai- 
karis, B. Brasiulis, J. Baltuš- 
nikas ir kiti. Rosarijoj — K. 
Čepas, J. Rukšis ir kiti. Kor- ! 
doboje, tolimojoje Patagoni- ■

| ties valandoj.
Dabar dar kartą sakau su- 

idiev jums, mano nuskriaustie
ji brangūs namiškiai.

pas
lilisargus Daunius. Po mano

i žudymo jie jums jį paduos. 
'Sudiev, likite vieni ir laukite, 
i ir aš tikiu, kad sulauksite vėl

PASKUTINIAI
DIDVYRIO ŽODŽIAIDauguma teismo narių—penki prieš keturius—Ba- į 

renblatto bylos reikale atidarė plačiau duris tokiems in-; 
kvizitoriams, kaip kongresinjs ne-amerikinis komitetas. 
Na, o Dr. Uphauso bylos reikele teismas suteikė valsti- ną Gruzdžiuose 
jiniams inkvizitoriams galią inkvizuoti žmones lygiai 
taip pat, kaip inkvizuoja juos ne-amerikinis komitetas!

Abudu sprendimai didžiai žalingi liaudžiai, o nau
dingi inkvizitoriams, nesiskaitantiems su amerikine 
konstitucija, su josios pagrindiniais dėsniais.

Prieš abudu paskelbtus sprendimus griežtai, rūsčiai 
pasisakė keturi teisėjai: teismo pirmininkas Earl: War
ren ir jo kolegos teisėjai Hugo L. Black, William O. jbesaugo nužudytojo
Dengias ir William J. Brennan.

O “liberalas” Frankfurteris, kaip matome, atsisto
jo reakcininkų pusėn!

Taigi, tiek Kongrese, tiek Aukščiausiame Teisme 
vejai pradėjo pūsti blogi, nesveiki, pavojingi!

1941 metų liepos 9
hitleriniai; se 

komiau-; !ia- 
. mo.
j Jūsų mylimas sūnus ir bro 
'lis Petras Barasevičius

niekšai sušaudė komjau- 
I n uoli Petrei Barasevičių. Tą 
pačią dieną, prieš eidamas 
mirti, Petras parašė laišką 
ir perdavė jį sargui, prašy
damas, kad šis perduotų jo

1 namiškiams. Ta laiška te- 
sesuo, 

bet A. Gerulytė, gavusi tą 
laišką paskelbę “Švytury” ' 

į (š. m. num. 9). ?
Petro Barasevičiaus laiš- 

|kas rodo n-e tik jo drąsą, 
'didvyriškumą, jis taipgi 
rodo, kokį tikslų, gerą su
pratimą jis turėjo apie ka
ro pabaigą.
tikinęs, jog hitlerinės govė- 
dos, o su jomis ir visi jų 
talkininkai, bus sutrėkštos, 
Lietuva bus išlaisvinta, su
lauks šviesios ateities ir ji 
“bus tarybinė Lietuva.”

Įjoję taipgi randasi iš tų senų-! 
į jų veikėjų, kurie gali daug ką i 
i prisiminti apie praeitą kolo- 
inijos veikimą.

Teko sužinoti, kad dar te- 
i begyvena Pranas Vi liūnas,
j vienas iš pirmųjų draugijos 
I tvėrėjų, "kurio nario knygutė 
;turi numerį 3. Tikimės, kad 
i tie buvusieji anų laikų 
i kūjai ką nors prisimins 
Į anuos

vei- 
apie 

laikus ir lietuvių veik
lą. Kolonijos praeitis visiems
v ra i domi.

talentą, visą širdies aistrą, 
įkvėpimą. A. Bauža *

TECHNINĖS 
BIBLIOGRAFIJOS 

LEIDINIAI

nei
Pa

ilgus 
paro-

■PIRMOJI LIETUVIŲ
! DRAUGIJA 
’ARGENTINOJE

J. B—tis rašo argentinie
čių “Tėvynėje” apie tai, kad 
šiemet sukanka 50 metų,

POLITIKA REIKALAUJA 
INFORMUOTI ŽMONES
New Yorkas. —■ Čionai 

rak etų 
v v........ | V. von

j kai Argentinoje buvo įkur- Braun. Jis sakė, kad Jung
ta pirmoji lietuvių draugi-j tinės Valstijos turi planus 

■ ja. Rašytojo žodžiais:
Liepos 3 d.. 1909 metais, 

i Buenos Aires — Palmeros ra- 
į jone — tapo suorganizuota 
pirmoji Argentinoje lietuvių 
draugija “Igualdad’ (Lygybė) 
arba, kaip ją vadino, Lietuvių 
Darbininkų Sąjunga. Drau
gijos tvėrimo iniciatoriai bu
vo: Antanas Šmulkštys - Smi- 

Žemiau paduodame did- tas (miręs Philadelphijoj) po
I vyrio laišką ištisai:

AMERIKINĖ CIVILINIŲ Laisvių Sąjunga (Ame
rican Civil Liberties Union) paskelbė, kad, nežiūrint 
Aukščiausio Teismo sprendimo Barenblatto byloje, su
teikiančio plačias teises inkvizitoriams, ši organizacija 
'yra pasiryžusi kovoti prieš ne-amerikinį komitetą; kovo
ti už tai, kad jis būtų panaikintas, likviduotas.

Na, o kai dėl Uphauso, tai ACLU skelbia, kad ji 
kreipsis į Aukščiausią Teismą, reikalaudama, kad jis 
persvartytų tą bylą iš naujo.

Barenblatto advokatai galvoja apie reikalavimą, 
kad ir jų klijento byla būtų persvarstyta iš naujo. Ba- 
renblattas, kaip žinia, buvo nuteistas kalejiman už tai,
kad jis, pasiremdamas pirmuoju Konstitucijos pataisy-į dimus tų bylų reikalu. Nejaugi ir tų bylų reikalu reakci
niu, atsisakė kooperuoti su kongresiniais inkvizitoriais. Lunkai teisme paims viršų?! Jei taip būtų, būtų didžiu- 

z Aukščiausias Teismas turi pas save dar visą eilę Hė Amerikos žmonėms nelaimė.
svarbių bilių, liečiančių Amerikos žmonių pilietine-ci-1
vilines teises. Jis šiomis dienomis turės paskelbti spren- į lat budėti, jėi nori, kad būtų apsaugotos jų teisės!

Jis buvo isiC-

pirmojo pasaulinio karo.

kalbėjo vokiety s 
specialistas Dr.

pasigaminti galingas rake
tas. Tarpe kitko, sakė: “Po
litika reikalauja informuo
ti publiką apie raketų pro
gresą, kad žmonės palaiky
tų valdžią kovoje prieš ko
munizmą”, v

Phoenix, Ariz. — Sunk
vežimis, kuris gabeno mek
sikiečius farmų darbams, 
atsimušė į medį ir žuvo 16 
meksikiečiu, t

Salisbury. — Pietinėje 
Afrikoje yra labai išsiplati-

| V A

Pasirodę, kad liaudis, žmonės privalo nuolat ir ųuo- j nūs “bilharziasis” (paraly- 
I žiaus) liga. <

I dė jį rūsčiais 'realistiniais to- 
, nais. šis kūrinys, kuris yra 
i didelis lietuvių tarybinės lite- 
Į latūros laimėjimas, taip pat at
žymėtas Valstybine respubliki
ne premija. Jauni rašytojai M. 
Sluckis, H. Korsakienė, A.

Į Baltrūnas, A. Bieliauskas para
šė gana, žymius kūrinius iš šių 
dienų gyvenimo.

Pastarieji ketveri metai bu
vo lietuvių poezijos ąugimo 
laikotarpis.
tytojų meilę, 
poezijos ’srityje pirmauja jau 
nieji autoriai.
metais E. Mieželaitis, V. Mo
zūriūnas nudžiugino rašytojus 

i geromis knygomis. Poetas J.
Marcinkevičius paskelbė poemą 
“Dvidešimtasis pavasaris,” ku
ri atžymėta Valstybine respub
likine premija, šioje poemoje 
jaunasis autorius duoda ryš
kius pokarinio Lietuvos kaimo 
gyvenimo paveikslus. Getą ei
lėraščių rinkinį išleido poetas 
A. Baltakis. Jo “Velnio tiltas” 
— Įdomi, aštriai probleminė 
knyga. Dažnai pasirodydavo

poezijos
Ji nusipelnė skai-

Būdinga, kad

Pastaraisiais

VILNIUS. — Lietuvos 
Liaudies ūkio tarybos Cent
rinė mokslinė-techninė bib- 
lioteka išleido bibliografine 
rodyklę, kurioje pažymai • 
kapitalistinių šalių moks/i- . 
niai - techniniai žurnalai, 
gauti mūsų respublikoje 
1958 metais.

Leidinys apima apie 300 
užsienio periodinių leidinių, 
išeinančių anglų, vokiečių, 
prancūzų, italų ir kitomis 
kalbomis. Pasinau d o j u s 
juo, galima tuoj nustatyti, 
ar žurnalo ieškoti Mokslų 
akademijos Centrinėje bib
liotekoje, ar kreiptis j Vii- , 
niaus Valstybinio V. Kapt . 
suko vardo universiteto ? 
mokslinę biblioteką, ar pra-‘ 
šyti, kad leidinys būtų at* 
siųstas iš Kauno, iš Res
publikinės arba Politechni* j 
kos instituto bibliotekų. w

Bukareštas. — Rumuni- 1 
joje, Szaklers stityje, gyve-' 1 
na 700,000 vengrų. Jie turi ) 
pilniausią tautinę laisve. 
savas mokyklas ir bftnio-. >«. 
tekąs. - Y

2 p.-Iaisve (Liberty)—Antr., birželio (June) 16, 1959



ĮVAIRUMAI
PENKI KŪNO 
PAJAUTIMAI

Žmogus turi penkis kū
no jutimus: regą, girdą, 
uoslę, skonį ir lytą. Štai

nos? Jie skubiai užmerkia 
akis, jas uždengia nuo pa
vojaus.

Taip saugoja akis patsai 
kūnas. Bet reikia, kad jas 

. Akiu 
1 žinovai štai ką pataria jų 
I apsaugojimui ■ (1) Neskai- 
i tykite ir nerašykite gulėda- 
mi. (2) Neskaitykite ir 

i nerašykite silpnoje šviesoje.

pakalbėsime apie juos visus I saugotų ir žmogus. 1, . ! r,y nni'O i eini Iroskyrium.

Rega-regėjimas
Akys yra regos organai

Ką patiriame akimis? La- |(3) Nežiūrėkite į saulę ar- 
bai daug. Regėdami mes i ’ 
sužinome daiktų spalvas, į 
jų formas ir dydį. Daiktų ga.
judėjimą mes taip, pat pati-; laikykite ne 
riame juos regėdami. Ge-,pėda nuo akių, 
ra i regėti — didelė laimė. ’ tant arba

Akys, labai jautri kūno 
dalis: mažiausias nešvaru
mas, patekęs į akis, sukelia 
die 
mų 
tai, nes akis gerai saugoja 
nuo dulkių, vėjo, nuo per 
didelės šviesos ir kitų pa-1 
vojų.

Mes tampom grandines Iš Lietuvosme, kad garlaivis įplaukia į kūną pirštais arba kokiu 
uostą. Lėktuvas lekia la- daiktu, 
bai aukštai, bet iš motoro j akimis žinosite, kas jus lie- 
ūžesio mes žinome, kas jis i te. Jeigu prie kūno pri- 
ir kurioje kryptyje. Kar- glaustas daiktas yra šiltas, 
vė mykia, šuo loja, gegutė šaltas, sausas 
kukuoja, varnas kranksi, jūs vėl žinosite, 
mes jų nematome, bet ski
riame pagal garsus.

Ausimis mes girdime žo- i organais, 
džius Ir išmokstame kalbė- yra oc]a 
— Kurio žmogaus gyye- juntame skausmą ar malo

numą, o tai yra labai svar
bu. Odoje yra milijonai 
jausmo “sargų,” kurie žai
biškai į smegenų centrą 

(perduoda žinias apie bet ko- į 
sužeisti būgnelį ir apkursti, iki palytėjimą.

ti. 
nimas yra labai apsunkin
tas.

Ausų specialistai pataria 
niekados nekrapštyti ausų 
smailiu daiktu, nes galima

tai užmerktomis

ar šlapias

Reiškia, palytėjimą daik
tais mes pajuntame lytos 

Lytos organas 
Į’er odą mes pa-

ba šviesias elektros lempu
tes, nes tas labai kenksmin-

(4) Skaitydami knygą 
arčiau, kaip

(5) Skai- 
smulkų darbą 

dirbant žiūrėkite, kad švie- 
įsa kristų iš kairės pusės, iš' 
užpakalio, pro. petį. (6) |apelsina, obuolys ar kokia.!

..... . Niekados netrinkite akiu L- ___
S e!BerL7aS <7> Jeigu akys

susirgo, tai tuojau kreipki
tės pas gydytoją.

Girda-girdėjimas
^as jas saugoja?. Viršum I Ausis yra iš trijų dalių: 

akių yra antakiai. Ant- išorės, vidurio ir vidaus au- 
akių plaukai sulaiko nuo 
kaktos tekantį prakaitą ir 
nuleidžia jį į šalis. Štai ko- p 
dėl nešvarus prakaitas ne-1 na ianc]a< 
patenka mums į akis. 'sies

Akys turi užmerkiamus į plėvelė, arba būgnelis.
vokus. Voku krašteliais iš-i . ... ...
dygę plaukai - blakstienos.; V1<kl‘'"? ausls "j Jos Įta.'- 
Patikrinkite, kuriuo voku !sal. Vra sudėtingi ir 
—viršutiniu ar apatiniu- 
mes užmerkiame akis? ,

Jeigu netikėtai sužai
buoja, ar kas nors tamsia
me kambaryje, ku r i a m e 
esate, staiga užžiebia stip
rią šviesą, — ką daro vo
kai? Jei jūs netikėtai pa
tenkate į dulkių debesį, —

Uoslė daug pasako
Kvapą mes pajuntame 

nosimi. Taip pat nematy
dami daiktų, o pagal jų 
kvapą mes galime skirti. 
Kvepia svogūnas, citrina,

gėlė, mes dažnai galime 
vien pagal kvapą atspėti 
patį daiktą.

Kai kuriui gyvulių uoslė 
yra daug stipresnė, negu 
žmonių. Bitės, drugiai ir 
daugelis kitų vabzdžių pa
junta gėlių kvapą iš labai 
toli. Ypatingai gerą uoslę

SKONIS
Liežuvis yra skonio ir ly

tos organas. Vien jo palie
timu tuojau žinome, kas i 
saldu, kartu, rūgštu, šiltas 
ar šaltas. Liežuviu junta
me burnoje ir smulkiausius 
žuvų kaulelius, uogų sėklas 
ir t. t.

Sukaitę, suodini, veidai juodi, pažliurę,—
Mes tampom grandines, atmaukšlinę kepurę . . .

Mašinų ūžesys . . . apkurto man ir ausys, 
Apštanko man galva—sūkio juos apsiblausęs . . .

Varstotai žviegdami ausin kaip ylom duria,—
Cilindrą nukeliam, subėgę, susibūrę:

Nutekintas, gludus, tai jį kiton mašinon
Tuoj užkeliam greičiau—tą mašinistą žinom . . .

Ratukuos įverstas grubus cilindras kitas,— 
Mūs’ rankų raumenim sriegtuvan įstatytas . . .

Vėl rėkia,—“horijop!” kablius įsikabinę, 
Sužvarbusiais nagais—“gohet” tampyt grandinę.

Nuo prakaito slidi užkrito kepuraitė,—
Ją brūkšt—vėl “horijop!” rankoves atsiraitę.

Veidai mūs puišini—vien baltos akys blizga,— 
Bet “horijop!” “gadėm!” vistiek girdi blevyzgą.

Ir skubinam pinti, tik senis nuo Merkinės
Krust ūsais—šyptelia,—jam žandas lyg sutinęs,— 

Pliūkšt. .. spiovė ant aslos, čiaumoja vėl taboką: 
Net bloga man nuo jo pašėlusio to dvoko . . .

sies. Mes matome išorinę i
ausies dalį — ausies kauše-buri sunVs. vllkai ir dau8'e~
.i. Nuo jo į ausies vidų ei-1 lis ,kit« gyvūnų ir žvėrių.

Landą nuo au-i^a*P žinome, medžioklinis 
vidurio skiria plonai šuo iš kvapo suranda kiš-

ikį, kuris tuo ruožtu prieš 
kelias valandas nubėgo.

RESPUBLIKINIS 
Į GELBĖJIMO TARNYBOS 

DARBUOTOJŲ 
PASITARIMAS

VILNIUS. — Čia įvyko , 
respublikinis gelbėjimo tar
nybos darbuotojų pasitari
mas dalyvaujant Liaudies 
ūkio tarybos, ministerijų ir 
visuomeninių organizacijų 
atstovams. Pranešimą apie 

i uždavinius stiprinant žmor 
nių gyvybės apsaugą upė- 

• se, ežeruose ir Baltijos jū
ros pakrantėse padarė J. 
žiburkus.

Pranešėjas pažymėjo, kad 
respublikos gelbėjimo tar- 

i nyba vasaros sezonui gavo 
■ naujos technikos. Pirmą 
kartą gauti lengvieji nar
domieji aparatai, veikian
tys suslėgto oro pagalba, 
galingi elektromegafo n a i, 
naujos konstrukcijos grei
taeigiai kateriai. Respubli
kos vandenyse įsteigtos 9 

j gelbėjimo stotys, dešimt 
gelbėjimo postų, veikiančių 
ištisus metus ir daug sezo
ninių postų.

Gelbėjimo tarnyba dirba 
! masinį profilaktinį darbą. Į 
| visus respublikos miestus 
j ir rajonus išsiųsta dešimtys 
; tūkstančių egzem p 1 i o r i ų 
plakatų, brošiūrų, rengia- 

imos devynios parodos, ku- 
' riose vaizduojama, kaip 
’elgtis vandenyje, kaip gel- 
' bėti skęstančius. Stotys ir 
i postai paruošė visuomeni- 
j nius gelbėtojus iš jaunimo 

gelbėjimo

Aš gręžteliu šalin, o Maikį juokas ima,—
Grandinę timptelia šalia boselio Džimo,—

Oans vis “horijap”! “hoistap”!” “ei, vaciumara?” 
Piktom akim dvilkt dvilkt—vis ragina, vis bara.

Surasti seni kinų 
grožio dirbiniai !

Kinijoje įrengia milžinišką 
vandens taupą prie Gelto- j 
nosios upėsl Atliekant 
įvairius kasinėjimų darbus, 
surado labai daug visokių 
senovės dirbinių, kurie gra
žiai išdabinti.

Ypatingai graži puodynė, į 
i aplink išdabinta žmonių: 

‘;, medžių atvaiz
dais, išmarginta ir išsags- 

‘; akmenė-

Ū!.. sukaukė staiga patrakusi sirena: 
Pietų, visi oran su dinerkėm stirena.

Čiaumojam senvičius susėdę kur pasieny,
Nors rankos suodinos... bet ką čia... tai vis viena

Jonas Kaškaitis

“horjop” — hurry up — skubėkit, greičiau!
“gohet” — go ahead — varyk pirmyn, griebiamės 
“gadem” — god damn — prakeikti
“hoist up” — kelkit aukštyn
“vaciumaro” — what's the matter — kas yr. 
dinerkė — dinner can — pietų skardinė
senvičius — sandwich — užkandinis

Mes pažįstame žmones iš figūromis 
■ iš žmogaus * ,
seklys tarp Lyta žvilgančiais 

šimtų kitų žmonių gatvėje i liars.

veido, o šuo — iš žmogaus 
kvapo. Šuo !_ i apie tai nekalbėsime. Ausis

lyra girdos organas. Girda 
mes patiriame garsus, &uv,vjvi

triukšmą, krebždesį. Nere-]atskiriakvapą to žmogaus,.
patiriame g a r s u s

m e s i kurio pėdsaką buvo 
net jo Jam pauostyti.

nematydami, ar net ir labai 
toli nuo mūsų jam esant.

Pavyzdžiui, sušvilpia

tai vien iš garso 
pažįstame daiktą

Lyta-jausmas
Jeigu jums 

ką daro"vokai ir blakstie- garlaivis, ir mes jau žino-‘akis kas nors

SAGA ARBA GUZIKAS
Seniausios sagos rastos 

! Washington”. Jis įrengtas 'Persijoje. Jos buvo paga- 
šaudyti “Polaris” rakete- mintos pirm 5,000. metų, 

ir užmerkus mis. Submarine pastaty-! Buvo jos ir Romos imperi- 
palies jūsų ! mas kainavo $100,000,000. i joje, bet vėliau išėjo iš ma

davę j Groton, Conn. — Baigtas 
i statyti ir į vandenį nuleis- 
! tas submarinas “George

dos. Europoje sagos vėl i tarpo. Dabar
atgavo savo vardą tik prieš tarnyba parenka ir aptve.
600 metų.

Militariniam papuošimui 
Amerikoje pirmas sagas

ria paplūdimius, 
giausia susitelkia

kur dau- 
žmonių,

prisisegė Jurgis Washing- tame tarpe ir pionierių sto- 
tonas. vykiose.

Pabėgimas iš Kauno IX-jo mirties forto
Apniukusią 1943 metų | Tuo metu IX forte buvo 58 

rugsėjo dieną du gestapi-į mirtininkai, neskaitant mū- 
ninkai išvarė mane į Kauno sų, naujokų. Visi kaliniai 
kalėjimo vidaus kiemą. Ne- i sukimšti tamsiose kamero- 
trukus atvarė dar du žmo- j se. Rūbų ir apavo neduoda- 
res išblyškusiais ’ 
apžėlusius barzdomis, labai 
išvargusius. Vos bepažinau 
savo brolius Arsenijų ir 
Vasilijų. Pasikalbėti mums 
neleido. Netrukus kieme iš 
kažkur atsirdo dengta kalė
jimo mašina. Mus sugrūdo 
vidun, sulipo gestapininkai, 
ir mašina nuvažiavo. Be 
mūsų, mašinoje sėdėjo trys 
žydai su geltonomis šešia
kampėmis žvaigždėmis ant 
krūtinės ir nugaros. Jie sė
dėjo sulinkę ir be išraiškos 
veide, tik akys blizgėjo lyg 
stiklinės. Priešais kiekvie
ną iš mūsų atsisėdo gesta
pininkas su automatu, nu
taikytu į krūtinę. Mašina 
pabarė keletą posūkių ir 
pagaliau sustojo. Užpakali
nės durys atsivėrė, ir mes 
išvydome uniform uotus 
gestapininkus, o už jų dide
lį kiemą, apsuptą aukštų 
mūro sienų. Į šnerves tren- Kai jis nukąsdavo žemės 
kė kažkoks šleikštus sals- paviršių, kaliniai pradėda- 
telėjęs kvapas. Palydovai vo traukti iš duobių lavo- 
perdavė mus belaukiau- nūs, dažniausiai rankomis, 
tiems ir tuoj pat uždarė į nes specialūs kabliai tik 
tamsias požemines 
ras.

Devintame forte
Tik vakare, kai

eilė, vėl sausų malkų eilė ir 
vėl lavonų eilė ir t.t, ir t.t. 
Paruoštą laužą gestapinin
kai apliedavo beninu ir pa
degdavo raketa. Taip dirb-UI zmo- oC. rvliuų 11 cipctvu lltJUUUClct- ] V U IcllxCLcL. ± dip UU kJ~

veidais,! vo. Teko autis batus, nuim- davome kasdien nuo anks
tus nuo apipuvusių lavonų. 
Iš pradžių tai atrodė bai
siai 
ties

šleikštu, bet kitos išei- 
nebuvo.
Naciai jau degino 
lavonus, kad slėpti 

baisias žudynes
Sekančią dieną mus visus 

išvarė į forto kiemą, suri
kiavo, patikrino, ir vienas 
iš kalinių, pasistatęs šalia 
pančių dėžę, apkaustė kiek
vienam abi kojas geležimis. 
Gausios sargybos apsupti, 
nuklibikščiavome. į vietą, 
kurioje anksčiau vyko ma
sinės žmonių žudynės. Au
kos buvo suverstos į milži
niškus griovius, 150—200 
metrų ilgio ir 2—3 metrų 
gylio. Šiuos masinius kapus
mes turėjome atkasinėti, mindamas pavykusį 
Darbui pagreitinti buvo 
naudojamas ekskavatorius.

l Reikėjo skubėti. Didžiausia 
kliūtis buvo sunkios geleži
nės durys. Nusprendėme 
jas pragręžti, o kitoms du
rims pritaikyti raktus. Mū
sų tarpe atsirado drąsus ir 
sumanus meistras, kuris, 
kiekvieną sekundę rizikuo
damas gyvybę, išgręžė vie
ną šalia kitos daugiau kaip 
350 skylių duryse iš forto į 
kiemą. Išgręžus šias skyles, 
galima buvo išlaužti ga
balą durų. Grąžtai dažnai 
lūždavo, teko gamintis nau
jus. Juos pasidarydavom iš 
sulydytų skutimosi peiliu-

tyvo ryto ligi nakties.
Naktys kameroje būdavo 

šiurpios. Kiekvienas sap
nuodavo pragariškus lavo
nų laužus, kiekvienas dre
bėjo nuo šalčio ir vaikė nuo 
savęs įkyrias mintis, kad 
tai gal paskutinė naktis, 
kad rytoj jam pačiam, gal 
būt, teks gulti laužau. Tie
sa, gestapininkai skubino 
dirbti ir žadėjo visus paleis- kų, rastų pas iškastus lavo- 

namo”, bet nežinau, ar nūs, ir plieninių vielų, ku-ti “ 
bent vienas tuo tikėjo

Galvoja apie laisvę
Tačiau ir šiomis nežmo

niškai sunkiomis sąlygomis 
alkani ir sužeisti žmonės 
neprarado valios. Aš pats 
nuo pirmųjų dienų galvo
jau apie pabėgimą, prisi- 

pa-
sprukimą iš Pravieniškių 
koncentracijos stovyk 1 o s 
prieš metus. Tačiau, neži
nodamas forto išdėstymo, 
neturėdamas bendraminčių, 
būčiau pasirašęs sau mir
ties nuosprendį. Akyliau

rias pačiupome iš forto 
dirbtuvės, šaltkalviui Kra- 
kinovskiui, kuris atliko tą 
darbą, slėpdamasis po įvai
riu šlamštu, vokiečių su
grūstu prie durų, visam 
gyvenimui liko žaizdos ko
jose ir kruvinos nuospau
dos delnuose.

kame- draskydavo kūnus. Ištrauk- stebėdamas kameros drau- 
tus lavonus kaliniai turėda- gus, suartėjau su A. Dis-su A. Dis- 
vo apieškoti. Surastus auk- kantu, A. Faitelzonu, T. Pi- 
sinius daiktus: laikrodžius, lovniku, taip pat galvoju- 

sugrįžo žiedus, įvairių valstybių pi- siais apie pabėgimą. Iš pat 
iš darbo didelė kalinių gru- n.igus sugrįžę į fortą ati- pradžių buvo pasiūlyti du 
pė, mes sužinojome, kur 
patekome. IX fortas nevel
tui buvo vadinamas mirties 
fortu. Mes tapome gyvai
siais lavonais — hitlerinin
kų nužudytųjų tūkstančių 
žmonių palaikų degintojais. 
Štai iš kur tas šleikštusis 

-^kvapas. “Tam, kas čia pa
kliuvo, vienas kelias tėra— 
numirti”

variantai: pirmas -—- nu-duodavo vokiečiui. Dau
giausia aukso parnešęs ka- ginkluoti dalį apsaugos ir 
linys gaudavo
mą” — dešros gabalėlį ar 
keletą cigarečių, mažiau
siai surinkusio laukdavo 
rimbas.

Ištraukti iš duobių lavo
nai buvo kraunami ant neš
tuvų, ir du žmonės nešdavo į forte gimė pogrindinė pa- 

—pasakė man se- juos į ugniavietę.
nas kalinys, žvangindamas būdavo kraunami šitaip: 
pančiais;

“paskatini-! pradėti žūtbūtinį mūšį, ir 
antras — nakties metu mė
ginti masiškai bėgti per už
verstą, bet nesaugomą tu
nelį. Po detalaus apsvarsty
mo buvo priimtas antra
sis variantas. Taip mirties

rodė toks neįprastas mir
ties forte svečias — šypse
na. Tiesa, keli žmonės neti
kėjo mūsų plano < pasiseki
mu. Tie šiaudadūšiai pa
prašė, kad juos surištame 
ir numestume po gultais. 
Tačiau kalinių susirinki
mas atmetė jų prašymus.

kažkas negarsiai tarė: buvo, pilnas, gestapininkų, 
“vokiečiai”, bet niekas nė- Jie kruopščiai iššniukštinė- 
jo. Aplinkui buvo visiškai Jo miškelį, bet nepastebėjo 
tylu. Pagaliau visi pralin- mūsų, prigludusių po egle, 
do, paskutinis prasisprau-1 nors praėjo visiškai greta, 
džiau pro kiaurymę aš. Iki Pradėjus temti, hitle^’inin- 
tunelio buvo atviras plotas, kai kažkur pasitraukė iš 
žmonės praeidavo jį grupe- miško. Šį kartą likome gy
lėmis po 4—5, prisidengda- vi. 
mi balta medžiaga. Paskui
vienas iš jų, susisupęs me-Į tą pačią dieną bei vėliau 

. džiaga, grįždavo. Kai mes, sugavo ir sušaudė daugelį ’ 
Buvo nuspręsta bėgti yi-j paskutinieji, slinkome per mūsų draugų. Žuvo ir abu- 
siems, pasiimant su savim i lauką, lygiagrečiai, netoli j mano broliai. Tris mėnesius 
ir ligonius. i nuo mūsų, ėjo vokiečių pat-1 paklajojęs miškuose, vos

Po susirinkimo užvirė rulis. Mes suakmenėjome, nemirdamas badu, aš vis

Tačiau hitlerininkai jau

Po susirinkimo užvirė rulis. Mes suakmenėjome, nemirdamas badu, 
pasiruošimas. Taisėme rū- bet jis praėjo, įtraukęs gal- tiktai sutikau partizanus.
bus ir apavą, piešėme kari
katūras, kurias vėliau pali
kome ges t ap i n i n k am s 
“atminčiai”, kaip mokėda
mi ginklavomės. Kaliniai 
buvo paskirstyti į septy
nias grupes. Paskyrėme at
sakingus žmones, kurie turėjo 
sekti, kad niekas nebandy
tų užmegzti kalbos su sar-

vą į kailinių apikaklę.
64 žmonės laisvėje

Keršydami už pabėgimą, 
fašistai sušaudė mano žmo- . 
ną, o 85 metų senutę moti- 

; su 
vaikais išvežė į

Praėję tamsų tunelį, nu- ną ir kitus giminaičius 
sileidome žemyn, kur mūsų mažais 
laukė dar viena kliūtis — koncentracijos stovyklą, 
septynių metrų aukščio sie
na. Prie jos jau stovėjo iš lerininkų žvėriškumus pa- 
trijų dalių sudėtos kopė- sakos muziejus.

- o---------------------- čios, o virvinės kopėčios i trukus bus atidarytas de- 
gybiniais ir neišduotų. Bet I buvo užkabintos ant vieno | vintame. forte.
laimei išdavikų mūsii tar-' iš spygliuota viela apvynio- 
pe nebuvo. tų kablių. Kopimas siena ir

Buvo nuspręsta bėgti nusileidimas pavyko sėk-
tų kablių. Kopimas siena ir

Kaliniai nepastebimai at- naktl Per kalgda® A943 mingai. Visi 64 mirtininkai 
nešė apie 5 metrus baltos Sraockjl° 25 j 26-ją.. atsidūrė laisvėje. Paskubo- 

kuri turėjo būti Tikėjomės, kad tą dieną mis atsisveikinę, žmones 
- - - - ” sargybiniai bus gerokai grupelėmis traukė į rytus,

neinauuuįjauceiiiiui a/j" v v* i Al i • ° 1 i i imaskuoti. Padarėme sude-! ikaus^ 2.3’c^ yaland^ k.aiP nes buvo nuspręsta kuo 
damas kopėčias ir paslėpė-1 PaPra^tai rin!"; £reiciau pasiekti rmską n’
me po gultais. Kameros du- mas.’ Rrasknkus 15 20 mi- ten pasislėpti. Mes, ^v]si 
rys buvo iš storų metaliniu ?uc1^ nuo..^ulto Pakll(? trys broliai irgi skubėjo- 
qfrvnn Vionn toki qfrvna kresnas vyriškis ir įlindo į me, kiek leido jėgos. Nuėję

mežiagos, 
panaudota pabėgimui už-

strypų. Vieną tokį strypą 
nupiovėme. Susidarė pa
kankamai platus tarpas, > 
kurį gerai užmaskavome.

Viskas paruošta, tačiau 
ne visi kaliniai žinojo apie 
pabėgimą, —perdaug bran
gi mums buvo mintis apie

sargybiniai bus
mis atsisveikinę, žmo n ė s 

gerokai grupelėmis traukė į rytus,

koridorių pro mūsų pada
ryta plyšį duryse. Jis pra
dėjo atrakinėti kitas kame
ras. Žmonės slinko .prie ge
ležinių durų iš forto į kie
mą, kuriose buvo padaryta 
anga.

Visi supratome, kad per 
kelioliką minučių bus iš
spręstas mūsų likimas. Aš 
buvau septintos’grupės vy- 

Tik paskutinėmis dieno- resnysis. Priėję prie angos, 
mis vienoje iš kamerų buvo turėjome lukterėti, kol pra- 
surengtaš kalinių susirin- lįs kitų grupių kaliniai, 
kimas. Visiems pranešėme žmonės stovėjo it numirę, 
apie ruošiamą pabėgimą, staiga veriančiai sucypė

žygis į laisvę

Laužai sipriešinimo grupė.
_ : Niekas nežinojo, kiek laiko nenurodydami tikslios da- geležiniai laiptai. Visų vei- 

sausų malkų eilė, lavonų fašistai laikys mus gyvus, tos. Žmonių veiduose pasi- duose pasirodė siaubas,

Apie šį pabėgimą ir hit-

kuris ne-

M. Kurganovas

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos orlaivių linijos nesu
veda' finansiniai galo su ga
lu, jų įplaukos yra mažes
nės už išlaidas.

didelį kelio galą, paklydo
me ir paryčiu vėl atsidūrė
me toje vietoje, kur lipome 
per sieną. Mums pasidarė 
šiurpu:

Maskva. — Tarybų Są- ’ 
jungos vyriausybė ir Vokie
čių Demokratinės Respub- \ 
likos delegacija susitarė 
vakarinio Berlyno reikalais.

Leningradas.— Šis mies- 
nebuvo nei laiko, i tas jau užgydė pereitojo 

nei jėgų pasislėpti. Sukau- karo žaizdas. Jis gražiai at- 
pę paskutines jėgas, vėl pa- rodo. Čionai yra istorinių 
sileidome į rytų pusę. Iki!muziejų, svarbių knygynų
ryto spėjome nueiti apie 10 
kilometrų ir pasislėpti ne
dideliame pelkėtame miške
lyje. Vos pradėjus švisti, iš 
forto pusės išgirdome kul
kosvaidžių ir automatų pa
pliūpas. Šūviai vis artėjo, 
po pietų mūsų miškelis jau

ir kitokių įstaigų.

Washingtonas., — Nors 
Kanada nesu tinka, bet 
Jungtinių Valstijų 28 karo 
laivai plauks Seaway (St. 
Lawrence upe) į Didžiuo
sius ežerus.

S p.-Laisv8 (Liberty)-Ant r., birželio (June) 16, 1959



POVILAS ŠTARAS

DRĄSIOS ŠIRDYS
(Vaizdai iš partizanų kovų Lietuvoje)

(Tąsa)
Taip 43 dienas gyvavusios tariamosios 

“vyriausybės” nariai nuėjo toliau tau
tos išdavimo keliu — tapo hitlerinių ko- 
misarų tarėjais, padėjo vokiečiams orga- * 
nizuoti okupacinį aparatą.

Vokiečių civilinė valdžia buvo paskir
ta ir atskiriems didesniems miestams 
bei apygardoms. Kauno miestui buvo 
paskirtas komisaras Kramer, K a u n o 
apygardai—Lentzen.

Taip juodi debesys a p g a u b ė jauną 
Lietuvos tarybinę respubliką. Okupan
tai panaikino liaudies sunkiai iškovotas 
teises. Į liaudies įmones, vėl grįžo se
nieji engėjai, čia vėl buvo įvesta 12-14 
valandų darbo diena, klestėjo bado reži
mas, žiauriausias išnaudojimas. Kaime 
į nusavintus dvarus sėdo vokiečiai kolo
nistai. Okupantai atiminėjo iš darbo 
valstiečių su tokiu džiaugsmu laisvoje 
žemėje adgintą derlių, gyvulius, inven
torių.

Lietuvoje upeliais liejosi nekalt ų 
žmonių kraujas. Dešimtys, šimtai tūks
tančių aukų—fašistų “Rytų politikos” 
rezultatas. Buvo nužudytas visos liau
dies mylimas talentingas poetas Vytau
tas Montvila, skulptorius Vladas Gry
bas, LTSR Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Liudas Adomauskas , liaudies 
komisaras Valerijonas Knyva ir dauge
lis kitų.

—Kur t-en visus išvardinsi,—atsiduso 
Jakienė.—O visa tų žmonių kaltė buvo 
ta, kad jie ištikimai tarnavo savo liau
džiai, kad ji juos mylėjo, i

Iš drg. Jaki-enės sužinojome, kad šiuo 
metu perregistruojami gyventojų pasai: 
juose policija dėjo Štampus vokiečių ir 
lietuvių kalbomis. Vadinasi, ir mums 
reikia perregistruoti savuosius! Bet kaip 
tai padaryti? Kas ryšis šitam rizikin
gam žygiui? Nešti į policiją mūsų su- 
klastuosus pasus — juk tai reiškia pa
čiam lįsti liūtui į nasrus. Bet drg. Ja
kienė* ryžosi, . .

—Ir nebijosite?—dar tarytum suabe
jojau, su dėkingumu, pagarba ir nuosta
ba žiūrėdamas į ją.

—Kaipgi čia nebijosi? Ko čia apsi
mesti, — bijau, baisiai bijau. Bet ei
siu!—atsakė ji.

Ir nuėjo, aukodama savo ir sūnaus 
gyvenimą. Ji buvo našlė, tad, įvykus ne
laimei, sūnus būtų likęs pasaulyje vienui 
vienas, pagaliau nežinia, ar būtų likęs... 
Fašistai nesigailėjo nei vaikų, nei sene
lių. O nelaimė galėjo įvykti!

Neramiai tuksinančiomis širdimis, 
kas minutę žvilgčiodami į laikrodį, lau
kėme sutartoje vietoje šauniosios ryši
ninkės pareinant.

Ji parėjo ir, išbalusi, visiškai bejėgė, 
vis dar neatsigavusi nuo begalinio ner
vų įtempimo, krito ant kėdės. Mūsų pa
sai buvo perregistruoti!

Vėliau drg. Jakienė perregistravo ir 
kitų mūsiškių dokumentus.

POGRIDIS VEIKIA
Vakare išėję į miestą, pastebėjome 

išklijuotus pranešimus:
’ “Apygardos komisaras skelbia. Ne
paprastas teismas (Standgericht) Kau
ne išnešė 48 asmeninis, kurie priklausė 
teroristų grupei, mirties sprendimą. 
1942 metų birželio mėn. 5 d., MIRTIES 
SPRENDIMAS ĮVYKDYTAS.”

Lapeliai mirgėjo vienas šalia kito: 
“...Nuteisti už neteisėtą ginklų laiky
mą,” “Nuteisti bolševikų slėpėjai...” 
Prie vieno skelbimo nejučiomis stabtelė
jau: “Kaune sušaudyti 42 komunis
tai...” Šis faktas buvo mums jau žino
mas. Tarybų Sąjungos gilumoje mes 
gaudydavome kiekvieną žinią iš okupuo
to^ Lietuvos. Evakavęsi mūsų inteli
gentai, rašytojai visomis mintimis, visa 
širdimi buvo su savo liaudimi. Prisimi
niau drg. A. Venclovos eilėraštį:
Juodą dvyliktą naktį vasario,
Kai tamsa taip.Šalta, kai šiurpu ir gūdu, 
Kauno žemėje, perverti vario, 
Krito žemėn draugai keturiasdešimt du.

-r-Ko taip paniurai?—paklausė mane 
drg. Urbanavičius.—Nelinksma, žinoma. 
Bet iš kitos pusės—šie skelbimai juk aiš
kiai rodo, kad pogrindis veikia, kad žmo
nės kovoja, nepaisydami jokių aukų!

Miestas atrodė tarytum išmiręs. Tuš
čiomis gatvėmis kartkarčiais praeidavo 
gestapininkai, varydamiesi kokį suim

'(5)'

d

tąjį. Tik kur-ne-kur sužibdavo šviesa ir 
skubiai slėpdavosi už nuleistų štorų, už 
langinių, bijodama atkreipti į save ne
reikalingą akį . . . Žmonės dar gyvai te- 
beatsiminė masines žudynes, kurias be 
gailesčio įvykdė sužvėrėję vokiečiai ges
tapininkai drauge su lietuviškaisiais 
buržuaziniais nacionalistais. Susitikę 
bičiuliai pirmiausia klausdavo vienas 
kitą: “Ar ilgai taip bus?” Man prisi
minė pas Jakienę matytas “Į laisvę” 
1941 m. N r. 10, kuriame “Jo prakilny
bė” sielų ganytojas, Kauno metropoli
tas ir arkivyskupas J. Skvireckas, vys
kupas V. Brizgys, generalvikaras K. 
Šaulys kreipėsi į lietuvių tautą. Pasak 
juos, lietuviams “...išvadavimo viltis Vo
kietija... Atsiveria naujas gyvenimas... 
niekas negriaus, nežudys . . . Pasitikė
kite vokiečiams, kurie eina vaduoti Eu
ropos...” Jų nejaudino upeliais pasru
vęs geriausiųjų liaudies sūnų bei dukrų 
kraujas, motinų ašaros, griuvėsių kal
nai.

Taip, liūdnai atrodė miestas ... Il
gai vaikščioti po gatves nebuvo ko: M. 
Jakienei padedant susižinoję su drau
gais, patraukėme Kleboniškio link.

Kleboniškyje susitikome su miesto 
komjaunuoliais—pogrindininkais. Susi
rinko apie 10 žmonių: Vladas Petraus
kas, Algirdas Paulauskas, broliai Sla
vinskai — Juozas ir Vytautas, Mečys 
Vilkauskas ii' kiti. Draugai džiaugėsi, 
kad atvyko parama iš “Didžiosios že- 

* — y )mos.
—Vadinasi, mes ne vieniši, m-es — 

viename fronte su visais tarybiniais 
žmonėmis! — kalbėjo Algirdas Paulaus
kas.

Draugai mums smulkiai papasakojo 
apie padėtį Kaune.

Hitlerininkams atrodė, kad Kaunas 
aprimo. Ant geresnių viešbučių, resto
ranų ii- parduotuvių durų jie iškabino 
lakoniškus užrašus: “Tik vokiečiams.” 
Sėdėdamas Berlyne, Hitleris jau nutarė 
ii‘ paskelbė: Lietuvos nebebus, nebebus 
Latvijos, nebebus Estijos; jų vietoje bus 
O s 11 a n (. 1 a s-—v o k i e č i ų žemė.

Bet Lietuva, Latvija ir Estija liko. 
Plunksnos brūkštelėjimu jų panaikinti 
nebuvo galima. Neaprimo ir Kauno 
miestas.

Tiesa, Tarybų valdžia Lietuvoje tebu
vo egzistavusi iš viso tik vienerius me
tus, todėl čia užsiliko daug pirklių, fab
rikantų, valdininkų, dvarininkų, buožių, 
smetoninės kariuomenės k a r i n i n k ų . 
Daugelis iš jų dabar padrąsėjo. Tačiau 
svarbiausia lietuvių tautos jėga buvo ne 
jie, o liaudis.

Jau ir pirmaisiais okupacijos mėne
siais lytais policija Kauno gatvėse ras
davo hitlerinių karininkų lavonus. Drą
suoliai, susispietę į komunisto Petro Ši
mėno vadovaujamą būrį, ties miestu 
Nemune nuskandino dvi vežamų iš Lie
tuvos javų baržas, sunaikino stambius 
maisto sandėlius. Supleškėjo ir karinis 
vokiečių sandėlis . . .

Hitlerininkai šniukštinėjo mieste. 
Jiems pasisekė sugauti keletą komunis
tų, komjaunuolių ir nepartinių patriotų, 
padedančių pogrindininkams. Prasidėjo 
sušaudymai. Buvo suimti atsakingi par
tijos darbuotojai Alfonsas Vilimas, Al
bertas Slapšys ir kiti. Tai buvo seni, 
patyrę kovotojai—pogrindininkai. Drg. 
Slapšys, pavyzdžiui, dar buržuazijos val
dymo metais už komunistinį veikimą 
penkerius metus sėdėjo kalėjime: ir Ba
joruose, ir Kaune, ir Panevėžyje. Drg. 
Vilimas vienu metu buvo partijos Žalia
kalnio rajono pogrindinio komiteto sek
retorium. Per visuotinį darbininkų 
streiką Kaune 1936 m. jis vykdė atsa
kingus uždavinius. 1941 metais šie drau
gai buvo atsiųsti į Kauną pogrindžio or
ganizuoti. Hitlerininkai juos pakorė 
1941 m. gruodžio 13 d. Žaliajame kal
ne—Ąžuolyne. Tais pat metais gestapo 
kankinimo kambariuose žuvo broliai A- 
domas ir Vacys Godliauskai, Petras Uni- 
kauskas.

Šiaulių gatvėje fašistai apsupo namą, 
kur slapstėsi draugai Kazys Tinkūnas 
ir Keturka, neseniai įvykdę diversiją. 
Apsuptieji ilgai atsišaudė. Jie nepasi
davė ir hitlerininkams padegus namą: 
abu žuvo ugnyje.

Lietuvių tauta niekada nepamirš šių 
pirmųjų aktyvių kovotojų prieš hitleri

nę okupaciją, partijos nurodymu pasiųs
tų į priešo užnugarį’ iy žuvusių didvyrių 
mirtimi. Jų didvyriškumo ir pasiau
kojimo liaudžiai pavyzdys įkvėpė Ęiętu- 
vos darbo žmones naujiems žygiams.

Jau pirmomis okupacijos : dienomis 
Kaune pradėjo veikti didelė pogrindinė 
Povilo Malinausko grupė, tarp kurios 
narių buvo seni komunistai Viktoras 
Kunickis ir Pranas Zibertas, daugiau 
kaip dvidešimt metų išsėdėjęs buržuazi
nės Lietuvos kalėjime. Su šia grupe už
mezgė ryšius komjaunuoliai: Janina 
Čižinauskaitė, Ona ir Marija Valavičiū
tės, Algirdas Žukauskas, Leonas Borise- 
vičius, Ona Birulinaitė ir kt.

šaunūs buvo tie jaunieji pagalbinin
kai ir pagalbininkės. Štai kad ir visa
da gyva, energinga, drąsi Janina Čiži
nauskaitė. Tai kas, kad ne tokioje jau 
tolimoje praeityje buvo laikai, kai ta 
šviesiaplaukė mergaitė žaidė su lėlėmis, 
—tai visai nekliudė jai rašyti ir platinti 
atsišaukimus, nešioti maistą ir rūbus pa
galbos reikalingiems žmonėms, vaikų ve
žimėlyje vežioti Kauno gatvėmis gink
lus ... Ir ją, ir kitus jaunuosius jos 
draugus į kovos kelią atvedė komjau
nuoliškoji jų sąžinė. Jie norėjo gyventi, 
o ne vegetuoti ,troško degti, o ne smilkti, 
kovoti, o ne pasyviai laukti . . . Kovoti 
už šviesą ir duoną visiems, už gražų, 
prasmingą gyvenimą. Komjaunuoliškoji 
sąžinė padėjo jiems išlikti tvirtiems iki 
galo, iškęsti visas kančias, slogias kalė
jimo dienas, ir nenusižeminti, neprašyti 
hitlerinių žmogžudžių malonės. Štai ką 
rašė Janina iš kalėjimo namiškiams 
apie kitus ir apie save: “...Mirti jie eina 
taip drąsiai ir pasiryžę. Man rodos, jei
gu reikėtų ir man, aš eičiau taip pat 
drąsiai ir be baimės, be jokio gailesčio. 
Su kitais lengva kentėti...” Taip, be 
abejo, ji vėliau ir nuėjo prie duobės — 
drąsiai ir be baimės, galvodama apie ki
tų kančias, gailėdamasi kitų, o ne savęs.

P. Malinausko grupė tada dar nebuvo 
užmezgusi ryšio su “Didžiąja žeme,” bet 
pridarė daug rūpesčio hitlerininkams. 
Ant miesto sienų pasirodė lapeliai: “Te- 
suranda fašistiškas okupantas sau kapą 
lietuviškoje žemėje.” Kaune vėl dažnai 
pasigirsdavo šūviai ir sprogimai. 1942 
m. pradžioje ilgai degė visi trys medžio 
apdirbimo fabrikai.

Fašistų sekliams vis dėlto pavyko pa
gauti kelis pogrindininkus, jų tarpe 
Praną Zibertą ir Viktorą Kunickį. Po
grindininkų grupė su Povilu Malinaus
ku priešakyje nutarė persikelti į miš
kus pas partizanus, bet kai jie susirinko

Brockton-Montello, Mass

Dviejų 

PIKNIKAS
Bengia Mass. Lietuvių Organizacijos

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

muzika nuo 4 iki 8 P. M.
Sekmadienį, Ijępos 5-tą, pradžįa 1 i|P. M. 

muzika nuo 3 P. M.

Liet. Taut. Namo Parke
Winter St. ir Keswick Road, Montello

Z Sporto ir Dainų Prpgraiųa:

Grupės Iš Brooklyn, N. Y,
• I •*

Aido Choro Moterų Kvartetas
Sopranai: Nelie Ventienč ir Nastė Ęuknienė 
AJtai: Ona Čepulienė^ir Koste Rušinskienč

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

Dirigentė Mildred Stenslcr

Art Mason’s Orkestrą
Namų gaminimo geriausi valgiai 

Šalti ir šilti įvairūs gėrimai

4 p.-Laisvė (Liberty)—Antr., birželio (June) 16, 1959

ąlaptamę ąąyo ginklų sandėlyje, Kampo 
gatvėj ę, juęs staiga apsupo hitlerininkai.

Viąą ųąktį vyko mūšis. Iš abiejų pu
sių buvo pukąutų ir sužeistų. Hitleri
ninkams į pagalbą atėjo nauji daliniai, 
tuo tarpu pogrindininkai pabaigė šovi
nius. Dvidešimt trys žmonės, jų tarpe 
ir Povilas Malinauskas, pateko į fašistų 
rankas. Jie buvo kankinami, o paskui 
sušaudyti šeštajame forte.

Vokiečių yal(jžia vėl paskelbė, kad 
Kauno pogrjpdinipkaį sunaikinti, tačiau 
ir šį kartą pasiskubino: mieste ir apy
linkėje toliau veikę kelios pogrindinės 
grupės. Ant visų hitlerininkų skelbimų 
ir viešai skelbiamų įsakymų iš ryto at
sirasdavo guminiu štampu per visą teks
tą aiškiai atspausti žodžiai: “Mirtis vo
kiškiesiems okupantams!” Šiuos štam
pus sugalvojo komjaunuolis Vladas Pet
rauskas, o hitlerininkų skelbimus nak
timis “antspauduodavo” daugelis kom
jaunuolių. Policija ir gestapas siuto: 
labai sunku juk pastebėti, kada vienu 
rankos mostu taip tobulai “atbaigiami” 
jų pačių grėsmingi pranešimai.

—Dirbom, žinoma, kiek sugebėdami, 
tačiau pavieniui, o dabar, kai 'bus vie
ningas vadovaujantis centras—visai kas 
kita! Kita byla, kita veikla! — kalbėjo 
Vladas Petrauskas.

Reikėjo sudaryti komjaunimo Kauno 
miesto ir apskrities komitetą. Į jį drau
gai išrinko Marijoną Martynaitį, Vladą 
Petrauską, mane ir kitus. Tuoj pat pa- 
skyrėme susitikimo vietas ir sutartinius 
ženklus. Turėjo prasidėti įtempto darbo 
dienos.

• • •

Nuo to laiko, kai Vladą Petrauską, 
jauną komjaunuolį, išrinko miesto ir ap
skrities komiteto nariu ir patikėjo tokį 
atsakingą darbo barą, kaip pogrindinės 
literatūros platinimas, jam yra apie ką 
pagalvoti net ir tada, kai visi jau mie
ga .. . Mąsto jis dabar apie tokius da
lykus, dėl kurių seniau visai nekvaršin
davo sau galvos.

Seniau . . . Vladas prisimena, kaip 
jam rūpėdavo įrodyti broliui ir jo drau
gams, kad ir jis jau vyras, kad ne tik 
karveliais rūpintis gali, bet ir jiems pa
dėti—atsišaukimus klijuojant, sargybo
je pabūti ... Prisimena ir šypsosi • ak, 
kiek rūpesčių turi žmogus, ypač kai jis 
toks nedidukas ir smulkutis, tokios vai
kiškos išvaizdos! Neteikia jam orumo 
nei ilgiausios kelnės, nei pro strazdano
tą nosį prašmatniai išleidžiamas dū
mas ...

(Bus daugiau)

dienomis į Kaupo Medici
nos instituto Aktų salę gy-jk 
dytojams. Tai buvo pirmis^r 
ji lietuvių tarybinių medi
kų laida.

Prieš 15 metų, kai dar 
[Baltijos pajūryje aidėjo pa
trankų šūviai, į šią Aktų 
salę susirinko šiandieninio 
susitikimo dalyviai prieš 
mokslo pradžią. Institute 
nebuvo elektros, teko mo
kytis prie žvakių. Studen
tai sėdėjo su paltais, nes 
nebuvo kuro. Trūko vado
vėlių, mokslinių priemonių, 
bendrabučių. Ir vis dėlto 
noras mokytis, tapti ge
rais tarybiniais specialis- .
tais nugalėjo visus sunku
mus.

Po penkerių metų šios 
pirmosios pokario laidos 
gydytojai stojo į garbingą 
darbo žmonių sveikatos ap
saugos sargybą. Jų buvo 

! nedaug: tik 144 vaikinai ^ir 
I merginos. O šiemet instiVu- 
įtą baigs 1,748 gydytojai.

NGUEN VAN KINO 
LAIŠKAS LIETUVOS 

ESPERANTININKAMS
j VILNIUS. — Vietnamo 
Demokratinės Respublikos 
ambasadorius Tarybų Są

jungoje Nguen Van Kinas 
lyra didelis tarptautinės es
peranto kalbos žinovas. Jis 
yra Vietnamo esperanti
ninkų Taikos gynimo są

jungos narys. Šiomis die- 
i nomis jis atsiuntė Lietuvos 
i e s p e r antininkams laišką, 
i kuriame p a r e i š kia savo 
i džiaugsmą tuo, kad Lietu
voje išleistas “Esperanto 
kalbos vadovėlis.”

Esperanto kalbos vadovė
lio išleidimas,—rašo Nguen 
Van Kinas, yra labai girti- 

*nas žingsnis, kuris, be abe
jo, padės palaikyti fauiu^ 
kalbančių įvairiomis kaL. 
mis, draugystę, kultu 
bendradarbiavimą bei pasi
keitimą kultūrinėmis verty
bėmis ir tuo pačiu sustip
rinti taiką visame pasauly
je. Tūkstančiai ir tūkstan-

Dienų

ŽINIOS IS LIETUVOS
VILNIUJE STEIGIAMAS 
NAUJAS BOTANIKOS

SODAS
Važiuojant iš Vilniaus į 

Naująją Vilnią tarp Poloc
ko plento ir Vilnelės plyti 

i kalvoti, vietomis miškeliais 
apaugę laukai. Čia, Leoniš- 
kėse, s-eptynmečio metais 
bus įkurtas Lietuvos Moks
lų akądemijos Botan i k o s 
ąotjąs. Jis užims 125 hekta- 

;rų plotą. Šiais metais čia 
turi būti atlikti dirvožemio 
tyrimo darbai.

Lietuvos Mokslų akade
mijos Botanikos sodas Vil
niuje, organizuojamas kaip 
mokslinė įstaiga, kuri vyk
dys darbus eksperimentinės 
botanikos srityje, organi
zuos augalų ekspozicijas, 
turės kolekcinius daigynus, 
atviro ir ųžadro grunto 
eksperimentinius sklypus.

Prie ąodo bus įkurtas 
Ęotąnikos muziejus, kurio 
ekspozicijos papildys gyvų 
augalu kolekcijas.

LIETUVIŲ TARYBINIAI 
GYDYTOJAI

Kaunas. — Jei buržuazi
jai. valdant Lietuvą 3,100 
gyventojų teko tik vienas 
gydytojas, tai šiandien vie
nas gydytojas aptarnauja 
apie 600 gyventojų. .Sep
tynmečių pabaigoje vienam 
gydytojui teks mažiau kaip 
400 gyventojų. Apie tai 
p ą p ą s ako j o. respublikos 
.sveikatos apsaugos ministro 
pavaduotojas M. Zeįkaus- 
kas susirinkusiems šiom is

čiai lietuvių, išmokę iš šios 
knygos esperanto kalbos, 
galės lengvai betarpiškai 
santykiauti bei draugauti 
su dešimtimis, šimtais 
tūkstančių esperantininkų 
iš daugiau kaip 80 šalių, 
kurių tarpe yra taip pat 
Vietnamas — tolimiausia 
socializmo stovyklos šalis.

Nguen Van Kinas pažy
mi, kad esperanto kalba 
Vietname sparčiai plinta. 
Dabar plečia savo veiklą 
Vietnamo esperantin į n k ų 
Taikos gynimo sąjunga, ku
riai vadovauja Vietnamo 
Taikos komitetas. Esperan
to kalba padės supažindin
ti visų pasaulio šalių taf
tas su Vietnamo litg(m- 
tūra ir kultūra. Greitu 
laiku esperanto kalba bus 
pradėtas* leisti laikraštis, o 
taip pat knygos apie Viet
namą. »

Vietnamo liaudis siekia 
kuo plačiau susipažinti su 
visų pasaulio tautų ir, visų 
pirma, socialistinių šalių 
kultūra. Nguen Van Kinas 
reiškia į s i t i k inimą, kad 
Lietuvoje bus išleista dau
giau knygų esperanto kalba 
apie Lietuvos kultūrą ir 
literatūrą. Šias knygas 
džiaugsmingai sutiks gau
sus Vietnamo esperantinin
kų būrys. Tai padės sustip
rinti lietuvių ir Vietnamo 
tautų draugystę.

Baigdamas Nguen Van 
Kinas rašo:

“Vietnamo esperantinin^ 
kų vardu širdingai dėkoju 
už gerą žingsnį, kuris stip
rina tarptautinį solidaru
mą ir kovą už taiką visa
me pasaulyje.” .
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jį^is tas iš mūsų apylinkės
Gegužės 10 d. Wilkes- 

Barre Lietuvių Pilie č i ų 
Klubas, motinų pagerbimo 
dienos proga, turėjo pa
rengimą, kuris įvyko Lietu
vių Tautiškos Bažnyčios 
Svetainėje, kur žmonių bu-1 
vo šimtas su virš. Buvo va-;,. . .. v. .
karienė, gėrimu ir muzika ™n*taS isvazuvimas
šokiams. Tačiau nebuvo I MuSU. m°.& Tdai’
kalbėtojo, kad paaiškintų, 
kas tai yra motina, ypatin
gai dabar, kai vis dar grę- 
sia atominis karas, kuria
me darbo žmonių motinų 
sūnūs, pirmutiniai turėtų 
žūti.

Tik klubo pirmininkas A. j 
Miliauskas pranešė, kad' 
šiame parengime klubo na
rės, seniausia ir jauniausia, 
motinos, kurios čia atsi
šauks, gaus nuo klubo dova
ną. Ant pirmininko šauki- L.L.D. 

seniausios motinos atsi- veiklą, 
šaukė Ona Žilinskienė, kuri ■ nes į trumpą laiką neteko- 
gava gražią prijuostę'me trijų narių bei draugų: 
(žiurstą). Jauniausios mo-ĮB. Navicko, V. Globičiaus 
tinos pavardės nesužinojau! p. čereškos. Tai, žinoma, i

silpnėjančias, j ė g e s, 
mus stipriai suramino 
prižadėjo mums daugiau, 
negu pereitais metais, pa
gelbėti prirengti piknikui 
vietą ir gėrimais aprūpinti. 
Taigi, ačiū drg. F. Man- 
kausko padrąsinimui ir pa
sižadėjimui mums pagelbė- . . • — . • v/ V • •

sveikos ir gana stiprios. Jos, 
be abejonės, paruoš gerų 
užkandžių ir visame kame 
smarkiai darbuosis, kad šis 
piknikėlis gražiai pavyktų,! 
nes jos taip pasižadėjo.

Taigi, kviečiame: seran- 
toniečius, pittstonie č i u s.I uUllAvvl lAOj 1/ UuVVl Al V v A Of J

I shenandoahniečius ir visos 
apylinkės draugus ir drau
ges dalyvauti mūsų išvažia-
vime.

Dar keli žodžiai apie;
i97 kuopos padėtį ir 

Padėtis nekokia,

Dorchester, Mass.

MIRUS

Uršulei Kavoliūnienei
Reiškiame giliausią užuojautą jos vyrui 
Antanui Kavoliūnui, sūnui Viktorui, duk
teriai Julijai ir jos vyrui Družiui, seseriai 
Onai ir jos vyrui Zalubui, broliui Adomui 
Yuodviršiui, ir kitiems jos artimiesiems.

1 V. Mineikis S. ShukisB C. Kaliošis Olga Graham
I M. Paura A. K. B arčia i
9 A. S. Yanus E. Belekevič

Eva Lekas E. Karulis
M. Skliutas H. J. Žekoniai
P. C. Žukauskai M. TrakimaviČienė
B. Chuberkis Sally Mikėnas
A. Buividienė J. K. Butkus
M. K. Kazlauskai J. Sunkus
P. T. Nukai S. J. Rainard
J. Usevičius H. Thomas
M. Dambrauskas

IŠ LIETUVOS
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 

KŪRINIAI KINŲ KALBA
Šanchajaus Vaikų litera

tūros leidykla išleido lietu-

Tarybinė santvarka pla
čiai atvėrė duris gabiems 
darbo žmonių vaikams. 
Per savo gyvavimo laiką

vių rašytojų apsakymų! mokykla išleido daugiau
rinkinį. Jame patalpinti J. 
Žemaitės, J. Biliūno, P. 
Cvirkos, J. Janonio, A. 
Baužos, A. Baltrūno, M. 
Sluckio, J. Dovydaičio, H. 
Korsakienės ir kitų lietuvių 
rašytojų apsakymai. Kūri
nius į kinų kalbą Vertė 
Čžen Siao-ši ir Mao-gen. 
Leidinio pradžioje trumpas 
straipsnis apie Lietuvą.

To pat miesto leidykla 
“Naujos žinios” išleido ki
nų kalba knygą “Lietuvos 
Tarybų Socialistine Respu
blika.”

Dūkšto 
pava- 

įsikūrė

kaip 200 specialistų, sėk
mingai dirbančių pedagogi
nį bei kūrybinį darbą mies
tuose ir rajonuose ar gili
nančių žinias konservatori
joje. Mokyklos auklėtiniais 
yra buvę docentas, meno 
mokslų kandidatas kompo
zitorius J. Juzeliūnas, smui
kininkas E. Paulauskas, 
Kauno muzikinio dramos 
teatro solistas S. Gedvilas, 
Vilniaus Valstybinės kon-

viąi palaikomas sūrus jūros 
vanduo. Terariume lanky
tojai galės susipažinti su 
šilumą mėgstančiais rop
liais - smaugliais, barškuo
lėmis, vėžliais ir panašiai. 
Paskutinis stambus objek
tas, kuris bus paruoštas 
1963 metais, tai patalpos 
drambliui ir begemotui.

Lygiagrečiai su pavilijo- 
nų statyba, jie bus papildo
mi naujais eksponatais. 
Jau dabar laukiama leo
pardo, barso, papūgų, šiau
rės elnių ir eilės kitų gyvu
lių. Septynmečio eigoje so
das turės pilną, t. y. visų 
kontinentų atstovų komp
lektą.

Aptarnaujant lankytojus,
servatorijos. dėstytojas D. c|aUg padeda Jaunųjų gam- 
Trinkūnas ir visa eilė kitų tininkų būrelio prie zoolo-

irmežinau, ką ji gavo. | apgailėtinas dalykas ir di-1
Gegužės 24 d. Wilkes-1 delis nuostolis tokiai mažai!

Barre Lietuvių
Bažnyčios Parapija irgi tu-Ime į amžin| nusimm’mą o į Balandžio 12 d. ivyko L. 
rejo surengus Motinos die- vukiame.^ki !L.D. 15-tos apskrities kon-

turime, nes mirusių perenei,ja. Konferencija bu- 
gavo- vo LDS klubo svetainėje. 

‘ ; narius į Ryto 10:30 vai. ją atidarė 
'kuopą! O wilkes-barrieciai pirmininkas A.
ir pittstoniečiai persikeldi-V*8 Iškvietė į mandatų ko- 

i----- „ Taigi I misiją P. Nemurą ir Julių
narių skaičiumi kįl a m e, KTasin; .Konferencijos ve- 
nors toksai kilimas ne labai i išrinktas P. Nemura, 

kuopos'0 sekretoriumi J. Petraus.
pa

Cleveland, Ohio

plačiajai visuomenei žino
mų žmonių.

Mokykla ruošia plataus . gamtininkai saugo atskirus 
profilio specialistus. Joje j objektus, drauge konsultuo- 
veikia fortepiono, orkestri- darni apie juos lankytojus, 
nis, liaudies instrumentų ir'Jaunieji gamtininkai daug 
chorvedybos skyriai. Prie i padeda sodo darbuotojams 
mokyklos veikia vaikų mu- i aklimatizuojant gyvūnus, 
zikos mokykla, kurioje mo-! ypač paukščius.
kosi 200 miesto darbo žmo- --------------

gijos sodo nariai. Karšto- 
I mis dienomis su raiščiais

MOKSLININKO 
SODININKO ATMINIMUI 

ĮAMŽINTI
Prieš 69 metus 

vienkiemyj (vėliau 
dinta “Rojumi”)
nedidelį medelyną ir kolek
cinį sodą Peterburgo miš
kų instituto profes orius 

. Jau 
1890 metais čia buvo su
rinkta 512 vertingų obelų 

rolė, veislių ir 256 veislės kriati- v • šių.
Adomas Grebnickis gimė; įyklos direktorių Petra 

1857 metų gruodžio 24 die-! juodelę, dėstytojus Viktorą 
Buvo įnešta suvienyti į Vitebsko^ gubernijoje. Jauniškį, Tesą Juodelienę 

pas. Po diskusijų 18 bal- (dabartinis Daugpilis) rea- lėliais “Už. puikų darbą 
sų prieš 7 nutarta palikti mokyklą - gminaziją, o | Qarbes raštais.

į Tautiškos | kuopelei. Tačiau neįpuola-j 15 Apskrities konferencija ; naujų narių įtraukimo re i- Adomas Grebnickis.
• • i... I 5 omoino nnciminima m ii i. -n ___ i __________________-i ____ yj 1...

nos paminėjimą. Taip pat gal: 
buvo šauni vakarienė, viso- jau 
kių gėrimų ir šokiai. Ta- vietą jau atpildėme, 
čiau žmonių buvo nedaug, me tris ^naujus

Pereitais1 metais tokiuose ■ 
pat parengimuose kunigas , Į1’ 
Julius Gasparitmas, i 
nu pagerbimo dienomis, 
pasakė tinkamas prakalbas. 
Tačiau šiemet kunigas J. 
Gaspariūnas, nors taip pat 
atrodė pilnas gyvumo, kaip 
ir visuomet, bet, matyt, ne
siryžo pateikti jokios pro
gramos. Gal dėl to

moti- ! n°ja i mūsų kuopą.
nariu skaičiumi kįl a m e

yra geras, nes anos 
savaimi likviduojasi.

Malonūs svečiai. Gegužės
11 d. aplankė mus draugai 
F. O. Bunkai iš ’

Gendrich.

Krasin. Konferencijos ve-

Dienos klausimais 
, kalbėjo John Lutis, 

• Plaush, Geo. Žebrys, 
Newl7k &N StriPeika ir Ge0- Palton.

L„. /.J. kad,M. Pakštienė iš Kearny,’ NJIŠ kalbų paaiškėjo, kad se- 
publikos nebuvo daug. At- j. Gerbiami svečiai, pabu- "la? apskutyje buvo sep- 
simenu, kaip pernai kum-; Voję ne visai dvi dienas, is- į 

s J. Gaspariūnas savoj 
iboje Motinos dienos pa- 

erbime gražiai ir teisingai 
pareiškė apie darbo žmonių 
motinas. Jis pasakė, kad 
tik darbo žmonių motina 
pakelia didžius vargus šia- ( 
me pasaulio surėdyme. Ji j 
ir prie vendialio verpdama 
pirmutinė ir savo kūdikiui 
pradinę apšvietą suteikia.; 
Motinos, vilkinčios 1

tynios kuopos, o dabar be- 
_ I liko tik trys. Jaunesnioji 
įkarta, nemokėdami, tėvų 
įkalbos, nesirašo į Draugi
ją. Buvo patarta būdai 
!naujų narių gavimui, ko
kius vartoja kitose koloni
jose.

Už mandatų komisiją ra- 
iportą išdavė J. Krasin. 
■Dalyvavo po devynis dele
gatus nuo 22 ir 190 kuopų. 

Motinos, vilkinčios bran-!lankę svečiai iš toli, Kveda-;51, farmerių kuopa, dele- 
gias sukneles, apsikarsčiu- ! ravičiai iš W. Frankfort, gato neprisiuntė, nors buvo 
sios brangiais žibučiais, nie-! BĮ- Prieš 9 metus jie gyve- kviesta. *Suteikta spren- 

esą ūžiamas balsas Apskr. ko-

vyko namo, nes Franui rei
kėjo laiku pribūti į darbą

Širdingai dėkojame už 
mūsų atlankymą!

Lawrence, Mass.
Svečiai ir aukos

\ ė

Į Maple Parką buvo atsi

ko gero neduoda darbo j n° Haverhill, Mass., 
žmonių auklėjimui, neigi vi
suomenei abelnai.

Taip pat kun. J. Gaspa-; ... .

' kalas. Paruoštas laiškas 
simpatikams, kuriame aiš
kinama Draugijos
Jis bus atspausdintas ir 
jiems siuntinėjamas kvie
čiant į Draugiją.

vieną kuopą 22 ir 190 kuo
pas.

nių sūnų ir dukterų.
Muzikos mokyklos dvide

šimties metų sukakties pro- į 
ga Lietuvos Kultūros mi-1 

Įnisterija už vaisingą ilga
metį darbą ruošiant muzi- m 
kų kadrus apdovanojo mo-

1880 m. jis baigė Dvinsko įr Jadvygą Steckaitę ženk- 
” ir

Baltimore, Md.
NELAIME!

Laisvės” piknike sek- 
ladienį labai pasigedome 

draugų Onos ir Juozo Del- 
tuvų. Pasirodo, kad Juozą 
prieš pat pikniką ištiko ne
laimė — nukrito nuo šieno 
vežimo ir gana skaudžiai 
susižeidė. Gi Ona jau seno
kai sirginėju. Neseniai vi
sas šešias savaites išbuvo 
ligoninėje. Dabar randasi 

j namie’ ir sveiksta, bet dar 
netvirta.

Linkiu šiems dviems ge
riems draugams greitai su- 
gyti. Svečias

kaip yra—dvi kuopas. ,1884 m. Peterburgo miš- j 
kų institutą. Apie astuone-1 

Priimta rezoliucija. Pa-J tą metų Grebnickis dirbo 
aukota po $15 “Laisvės”; tame pačiame institute 
perkraustymui į naują vie- pas žinomus rusu botanL 
tą ir “Vilnies” : 
Buvo pranešta, kad Seno 
Vinco serga žmona, jos gy
dymui paaukota iš iždo $5, 
o su aukomis delegatų su
sidarė $29. 

A

Delegatai užgyre buvusį 
apskrities komitetą veikti 
ir 1959 metais. Komitetą 
sudaro: J. Krasin, Geo. Že
brys, J. Petraus, A. Gen- 
drich, M. Gedmin, M. Ni
kas, J. N. Simans, St. Inav 
ir J. Stripeika.

Ateinančios konferencijos 
šaukimas pavestas apskr. 
komitetui. G. Žebrys ra
portavo, kad LLD įsteigė

RESPUBLIKINIS 
ZOOLOGIJOS SODAS 

PER ŠĮ SEPTYNMETĮ 
KAUNAS. — Greta ūks- I 

ramiame
reikalams. kus Borodiną ir Montever-

dę. Vėliau jam buvo su- mingo ąžuolyno, 
teiktas sodinin k y s t ė s ir miesto . pakrašty įsikūręs 
daržininkystės profesoriaus respublikinis . zoologijos so

!Maple Parko šėrininkąi. imiteto nariams. [biblioteką klube, kur yra
i Vietiniai lietuviai suKve-; Į rezoliucijų komisiją iš- didelis knygų pasirinki- 
ideravičiais susėdę aplinkui rinkta Geo. Žebrys ir A. mas skaitymui.

riūnas prisiminė apie poetą sfalų pasilinksmino, padai- Rodgers, 
kunigą Strazdelį ir palygi- PavP pinčiai pasikalbėjo.

Besikalbant, R. čuladienė portavo pirmininkas— . 
tusiais Romos kunigais, ku- L’ J- Šleivienė prisiminė; Gendrich, sekretoriuj— J. 
rie nieko gero neduoda dar- • aPle Laisvės persikėlimo į Petraus, fin. sekretorius S. 
bo žmonijai, apart išnaudo- naui^ vleM fondą. . į Inav ir kasininkas J. Stri-

Tuojau Jonas Kvedaravi- »peika. Apskritis dalyvavo 
eitis paaukojo $2, o Kveda-| knygų fondo pikniko suren- 

nas, švietė kaimo varguo- i ravičienė $1. Vietiniai pa- gimė. Pelno padarė-$84.20. 
/ins - baudžiauninkus, kiek! aukojo po $1: J. Rudis, Ig. Apskrities ižde pinigų yra 
tiA jis galėjo. Todėl jis tu-Įčulada, J. Tartonis, J. Šlei- ’$71.58. Raportai priimti.

no su dabartiniais pasipū-

jimo. Poetas kun. Strazde
lis, toliau sakė Gaspariū-1

Besikalbant, R. Čuladienė portavo pirmininkas —
Šleivienė i

G. Žebrys raportavo apie 
surinkimą medžiagos isto-Už apskr. komitetą ra- c

X 4 1 1 M A 4 A A1AAAAM; X A A VUJA C4 CL VJ KJ AUW

t I rijai Amerikos pažangių 
Į lietuvių. Jis perskaitė jau 
turimą medžiagą, kuri de
legatams patiko. Sakė, kad 
istorijoje tilps ir ' 
paveikslai.

rėjo mirti ubagu būdamas,' viai, A. Vi., Al Grosai, 
nes romiškieji pasipūtėliai šupetrienė, J. šupetris, 
kunigai su dvarponiais jį Kuodys, S. Penkauskas, F. ’ jo 4 susirinkimus, 3 paren- 

' Zulai. ! gimus, dalyvavo knygų
Svečiai apgailestavo, kad fondo piknike turi 54 na- 

j. Gaspa-!negalėjo pasilikti ilgesniam PY8’ P'^na hteiatuią, ap- _ i l . _ • * . . • cnrini-Ari L- o I o ni n lAOOiilzrixm

prakeikė - ekskomunikavo 
ir pasmerkė badui.

Nejaugi kun. <
Hunas mano, kad jo parapi- 
jonys yra jau apsišvietę 
žmones, kad jis šiemet juos 
apleido, nepasakęs jiems 
tiesos žodžio?. Juos reikia 
dar daug daug šviesti.

L. J. Krasin išdavė raportą!
J. 1 iš LLD 22 kp. Kuopa turė-

Plymoutho LLD ir LDS 
kuopos yra nutarusios su
rengti išvažiavimą - gegu- gavus kostumerius, per tris 
žinę, kurią manoma įvykdy
ti 21 d. birželio toj pačioj 

į vietoj, |ai yra Kazlauskų 
farmukėje. Jau abejojome, 
ar šiemet pajėgsime ką nors 

. surengti, tačiau, sutikus 
drg. F. Mankauską, R.D. 4.

^Tujpkhannok, Pa., gražios 
užeigos savininką, p a s i- 
skundus jam apie mūsų

laikiu ir dalyvauti apskri- Į ^^os. 1, Paūkavo 
čiu piknike. Jį?ri $234.26.

' _____ i Uz LLD 190 kp. rapor-
Busų vairuotojų streikas ;tav? 9e0‘ ^^rys. Kuopa 

pasibaigė. Gavo pakelti al-|turj narius, laikė 4 su- 
gas 10 procentu. Streikas sirinkimus, dalyvavo knygų 
buvo labai ilgas,“ tęsėsi apie fondo piknike, pinigų ižde 
septynis mėnesius. $140.89. Ji buvo pa-

Busu kompanija, kad at- siuntusi į LLD sfcvažiavi- 
. i mą 3 delegatus, o LLD 22 

dienas nuo 9 ryto iki 12|^uopa 2. 
vai. dienos, vežė '_____
veltui. Iš tikro, daugelis ir 
pamiršo busų patarnavimą.

! Labai daug turėjo pėsti 
vaikščioti. Dabar bus leng
viau, ypatingai darbinin
kams, darbavietes pasiek
ti.

fondo piknike, pinigų ižde

S. Penkauskas

5 p.-Laisve (Liberty)—Ant r., birželio (June) 16, 1959 |

žmones i Už 51 kuopą raportavo 
G. Žebrys ir J. Petraus. 
Kuopoje yra 12 narių. Jie 
vieni nuo kitų toli gyvena, 
yra žinoma, kad turi ižde 
pinigų.

Visi raportai priimti.
J. N. Simans pasigedo, 

kad konferencijai nebuvo 
LLD centro pasveikinimo.

Plačiai buvo diskusuota

Treveskyn, Pa:
ketuje lydo-. Sekmadienį, birželio 21 
tūkstančiai d., LDS 157 kuopa rengia 
Dažnai čia pikniką. Turėsime skanių 
iš Estijos, valgių, atitinkamų gėrimų 

Latvijos, Baltarusijos ir ki- ir žaidimų. Už pasižymėji-

das. Šioje įdomioje savo 
eksponatais, o taip pat mė
giamoje poilsio vietoje kas
met pabuvoja 
darbo žmonių, 
lankosi svečiai

vardas.
Visą savo laisvalaikį skir

damas mėgiamiausiam dar
bui —* sodininkystei, Ado
mas Grebnickis vienkiemy
je surinko didelę vaisme
džių kolekciją, kurioje bu
vo nemažai medelių iš Ry
tų Sibiro, Kinijos ir Man- 
džiurijos. Didelį dėmesį jis 
skyrė vertingų vietinių 
obelų veislių ieškojimui ir 
nemažai tokių veislių sura
do ir jas aprašė, i 
delyno vertingos vaisme
džių veislės paplito ne tik naudotis didelis tvenkinys 
po Lietuvą, bet ir toli už jos vandens paukščiams, 
ribų.

tų gretimų respublikų, liau
dies demokratijos šalių tu
ristai. Vien praeitais me
tais zoologijos sodą aplankė 
daugiau kaip 166 tūkstan
čiai žmonių, apie pusantro 

Iš jo me- tūkstančio ekskursijų.
Šiemet bus atiduotas

Se
kančiais metais numatoma 

Profesorius Grebnickis pradėti ir užbaigti paviljo- ■ 
mirė 1941 metais, turėda- no beždžionėms statybą,! 
mas 84 metus amžiaus. Jis 1961 metais bus baigtas pa- , 
paliko didelį mokslinį-lite- 
ratūrinį palikimą.

Mokslininko - sodininko

.■ statas tropiniams ’ paukš
čiams, o 1962 metais — du

veikėju medžiu kolekecija išliko ir 
iki šiol, f ; \

Konferenciją uždarė pir- tvarko Mičiurino_ vardo Vy*
iki šiol. Šį sodą dabar

mininkas P* Nemura 1:30 
vai. popiet.

tėnų sodininkystės ir darži
ninkystės bandymų stotis.

Po konferencijai buvol Kad įamžinus įžymiojo
' .Im 1 •• Ir z~x z'J i t I r- 4-banketas.

J, Petraus

Rezoliucija
Mes, delegatai LLD 15-os 

apskr. konferencijos, di
džiai įvertindami LL Drau
gijos apšvietos rolę, kvie
čiame visus lietuvius stoti 
į šią Draugiją. Kas tik my
lite apšvi-etą, kultūrą, tai 
privalėtute Draugijoje ras
ti vietą.

Konferencija pasižada, 
raštu ir žodžiu, aiškinti 
Draugijos svarbą, dėti, vi
sas pastangas įtraukimui 
lietuvių į LLD. Taipgi ra
giname kuopas ir jų na-; 
rius prisidėti prie šio taip 
reikalingo ir garbingo dar
bo.

mokslininko - sodininko at
minimą, Lietuvos Ministrų 
Taryba nutarė atidaryti 
Dūkšto rajone esančią “Ro
jaus” sodybą, kurioje gyve
no ir dirbo Adomas Greb
nickis, .ekskursantų lanky
mui. Ministrų Taryba 
įpareigojo žemės ūkio mi
nisteriją šiais metais atida
lyti buvusiame A. Grabnic- 
kio name, “Rojaus” sody
boje memorialinį muziejų, 
sutvarkyti sodą ir pastatyti 
priešais muziejų A. Greb- 
nickio biustą.

Geo žebrys 
A. Rodgers

Kalbink užsirašyti Laisve 
tuos, kurie jos dar neskaito.

MUZIKOS MOKYKLOS 
DVIDEŠIMTMETIS

ŠIAULIAI.—Šiaulių mu
zikos mokykla atžymėjo sa
vo dvidešimties metų darbo 
sukaktį. Ji buvo įkurta 
1939 metų pavasarį Klaipė
dos "muzikos mokyklos, už
darytos dėl hitlerinės oku
pacijos, bazėje.

mus bus duota dovanos.
Pikniko vietą pasiekti 

reikia važiuoti keliu No. 28 
iki 28 Club, Traveskyn, Pa., 
ten pasukti į dešinę keliu 
No. 978 arba Oakdale Rd. 
Už trijų mylių bus ir pikni
ko vieta. Visus ir visas iš 
plačios apylinkės prašome 
atsilankyti.

Rengėjai

“BOMBOS” SPROGIMAS 
SUŽEIDĖ 36 ŽMONES
Bostonas. — Įvyko spro

gimas North Station viršų-
atskiri akvariumo ir tėra- tinių traukinių Everett- 
riumo paviljonai. Visų šių 
įrengimų vertė 2.5 mili
jono rublių. t

Bilžiniškuose jūrų akva-; mano, kad kas tai patalpL 
riumuose jūrų florai-fau- no* galingą bombą į valizų 
nai demonstruoti bus pašto- spintą (“locker”).

Forest Hill stotyje. Trisde
šimt šeši žmonės sužeisti it 
paimti į ligoninę. Policija

(«
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New Haven, Conn.

Tevy Pagerbimui Pietūs
Rengia Progresyvios Lietuvių Organizacijos

Pokylis įvyks Sekmadienį

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

Hartfordo Laisvės Choras
duos pepaprastai gražią dainų programą

L. S. KLUBO SALĖJE, 348 N* FRONT ST.

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

apjdinkės atsilankyti į šį gražų pasilinksminimą.

g r
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A

Klaipėdos jūreiviai svajo- gai pastatė apie 170 laivų 
jo apie didelį, gerai įrengtą

Į Bušu važiuosime į LDS 
pikniką birželio 21

Sužinojome, kad LDS 3-Čio- 
sios Apskrities piknikui busas 

Piknikas, kaip 
, įvyks sekmadienį, bir- 
21, Kasmočiaus sode,

šeštadienį 
ALDLD 1-ojf kuopa Kultū
riniame Centre surengė fil- .'Jau apimtas, 
mų iš Lietuvos rodymą, žinoma, 
Filmams rodyti buvo pa- į^110 ,
kviestas St. Rauduvė iš | G,^at ec e* 
Pittston Pa Rodvmas na-1 T<1 d,ena busas lse,s nu0 Pittston ra. roaymas pa Lituanica S(iuare kaip 12:30, 
vyko puikiai.

pasiryžo pamatyti Italiją, 
pasigrožėti josios gamtos 
grožybėmis ir meniškomis 
vertybėmis.

Atvyksta iš visų JAV

n Įjciocdcc apie x<v lėti v U. ' ■ I v •
Tarybų Sąjungos uzsaky-! DCpaVykO (UZStrClkllOtl

Praėjusį sekmadienį Lat-' Du Italijos pasažieriniai 
įvijos, Lietuvos ir Estijos laivai tapo užstreikuoti 
j fašistai surengė “žėlabos ■ Niujorko uoste — “Giulio kraštų pasažierių, eina jie į

— 19 metų sukaktį i Cesare” ir “Vulcania.”
.......... ..... .................... j Tarybų Są-|nuo ,to laiko’ kai tose res-l 
jų svajonės išsipildė. Kaip jungos pristatytos medžią- j publikose buvo nuversti fa-

Dzien- gos leido išvystyti gamybą ■ sis^inia^ rcžupai. (Ax
nat, kas darėsi 1940 metų j0 streikam Nepaisant,,.1

Jiepos viduryje, kai Smeto- kokiame pasaulio kraš- 'la- 
„4. iš te itališkas laivas šiandien _

Taigi sekma-■ yra> jo tarnautojai - darbi- valgyti. Vieną kitą dieną 
i streikuoja! Laivai čjo valgyti pasažieriai į 

elementai' dėl to negali judėti. Tai, Niujorko. restoranus. Pa-

* K—Z V V V v 4/

laivą-bazę, kuri galėtų jaishnai prisidėjo prie sėkmin-; 
rūpintis, priiminėti gausius j go Lenkijos laivų statybos1 
laimikius, teikti būtinais I pramonės vystymo. Tary- 
atvejais pagalbą tolimose biniai specialistai daug pa- M 
žūklės vietose Šiaurės At- dėjo atstatant Gdansko lai-1caen^ 
lante. Šiandien mūsų žve- vų statyklą,, o '

Markevičius 
S. M ėda iškiš

didžiulį laivą ir jau džiau- 
tuoj kvė-Šis streikas yra labai j do- giasL tuoj, 

Visų Italijos pasažie- puoš Atlanto oru.i mus.
. (Atsime- rinių laivų tarnautojai iše

inat, kas darėsi 1940 metų j0 streikam Nepaisant,
Bet štai, meta darbą 479 

tarnautojai—visa laivo įgu- 
, Ponai ir ponios liekasi 

kaip siratos: negali nei pa-

praneša laikraštis 
nik Baltycki,” trimis savai- sunkiuoju pokario laikotar- 
tėmis anksčiau nustatyto j piu.” 
laiko, nuo Gdansko laivų' 
statyklos stapelių buvo nu-' 
leistas į vandenį galingas!
SVn“™™ - ^Mikrobai valo vandenį 
rybų Lietuva.” j Mikrobai valo vandenį?!!

Laivo nuleidimo j van-1 Betgi tai nesąmonė! Mik-,1 v 
denį iškilmės pažymimos Į robai vandenį teršia! 
tradicine ceremonija. Į iš-i O vis dėlto tokį neįpras-' 
kilmes atvyko TSRS vice- tą mikrobų pritaikymą at-' 
konsulas Gdanske Bavyki-jrado Kijevo Komunalinės, 
nas, laivų statyklos vado-1 Higienos mokslinio - tyrimo 
vybė; buvo ir “krikšto mo-■ instituto darbuotojai, 
tina,” kuri, “krikštydama” 
laivą sudaužė į jo bortą 
tradicinę šampano bonką. 
Tuo atveju “motina” buvo 
Marija Serocka, žmona me
chaniko Felikso Serockio, 
pasižymėjusio laivo staty
boje.

Telefonu mums pranešė 
statyklos vadovybė, kad lai
vo ilgis siekia 156 metrus, 
plotis 20 m. (ilgis 507 pė-

Mikrobus mes matome 
tik per mikroskopą, užtat 
stebėti jų atliekamą darbą! 
galime tik laboratorijoje, | 
Specialus siurblys varo už-i 
terštą vandenį per tam tik
ra baka. Šis vanduo turi! v v |
nemalonų kvapą ir skonį. I 
Bet mikrobai “dirba” pati
kimai. Jie godžiai puola 
chemines medžiagas, kurios! 
teršia vandenį, ir 
esantį jose azotą, 
būdu vanduo greitai tampa 
švarus. Iš bako jis išteka ! 
jau be kvapo, be skonio, ir j 
be valančiųjų mikrobų, ku-1

pa — 11,540 tonų. Vien 
tik laivo korpusas, be ma
šinų ir įrengimų, sveria 4,- 
500 tonų. Dviejų mašinų, j 
varančių šį milžiną 12 maz-j 
gų per valandą greičiu, pa
jėgumas po 2,500 arklio 
jėgų, gi plaukioti nepapil- 
dant kuro atsargų bazė ga
lės 60 dienų.

Laivo įgula, susidedanti 
iš 261 žmogaus, turės įvai
rius patogumus: puikios 
vienvietės ir dvivietės kaju
tės leis gerai pailsėti po 
darbo, bus įrengti kino sa- • 
lė, klubas, ligoninė, dantų . .
gydymo kabinėtas, šaltkal- jame dvesia.

. J , i, m • ’ x i__x.. Daueeh metu

Ina strimagalviais bėgo iš te itališkas laivas šiandien 
Lietuvos?!) 
dienį s m -e t o n i n inkai irjninkai 
jiems panašūs < 
susirinko į Carnegie Hall, 

(Niujorke, apverkti anuos 
I geruosius laikus, kai fa- 
j šistai lupo kailį Lietuvos, 
'Latvijos ir Estijos darbo 
jžmonėms. Bet tie laikai jau 
nebegrįš. N-e tik jie pano
ro apverkti, o ir pasipini
gauti, prašyti aukų, kad 
būtų galima už jas paulio- 
ti tiems, kurie yra paskirti 
“laisvinimo darbams.”

Be kitų meklerių, 
kalba neamerikinio (inkvi- - . . . , .v . . ,
Storiu) komiteto advokatas . ru: laivakortes buvo .spar-; veras New Yorko Timeso | 
; Richard Arens. Užuot su- i ’<lek t>k lawe gale-, redaktorių - Eugene Wel-| 
raminęs smetoni n i n k u s ,;butl ^onems vietų josi ford Turner, sulaukęs 54, 

į Mr. Arens juos labai savo I buvo Parduotos. Amerikie- metų amz.aus.
! kalba nuvylė, pasakydamas, i 
i jog palaipsniui komuniz-1 

r girnas užkariauja visą pašau-j 
Tokiu ' Kai kurie lietuviškieji i 

i “veiksniai” dėl to net čiau- [

gražus, italų darbininkų-1 galiau laivo vadovai įsakė 
uuijistų solidarumo parody-Į pasažieriams: nešdinkitėsiš 
mas! v 1laivo, nes čia, be tarnauto-]

I oivu darbininkai ir tar gali kokioS lig0S užPultkLawų dar bminkai n tai Pasažieriai pradėjo rėkti:
nautoiai nestreikuoja, kuo- 1 . T• . , < . ]us mus nuvylėte! Laivomet laivas yra juroje — tai , į . . , J
butų skaitoma sukilimu. Jie,, d
streikuoja tuomet, kai lai-1 v \v.’ ’ sJ ’ šiuos žodžius rašant, dar
vas jau es i uos . i nežinia, kuo viskas baigsis.

Ir štai, kas atsitiko su i
“Gulio Cesare” laivu. Lai-

nuo Liberty Auditorijos 1 vai. 
Pademons t r u o t i buvo | Kelionė į abi puses—$1.75.

Svarbu kelionės bilietus įsi
gyti iš anksto.

Smagu visiems sykiu busu 
važiuoti. Turėsime gerą ke
lionę ir puikų pikniką.

Be abejo, nemažai atvj'ks į 
pikniką ir iš plačios apylinkės 

(LDS narių.
LDS narys

kronikiniai filmai — “Lie- į 
tuvių dekada Maskvoje,” 
“Urugvajaus lietuvių dele
gacija Lietuvoje,” “Žydėk, 
jaunyste!” Pastarasis čia 
rodomas buvo jau antru 
kartu. Man geriausia pa
tiko pirmasis.

Pirmininkavo Valys Bun- 
kus, trumpai pakalbėjo V.' 
Čepulis. Aukų s u d ė t a į 
apie $80.

Žmonių nebuvo per daug, ^av^v. kraujo Raudonajam 
gal dėl to, kad pirmiau Kryžiui. , 
ruošti rodymai nebuvo pra
vesti, kaip buvo skelbti.

Apie 3,000 darbininkų iš 
■ New York Naval Shipyard

PRANEŠIMAI

Iriuos sulaiko specialūs filt- i taipgi
I rai.

Remiantis 
metodu, yra 
meniniai įrengimai

( V 4WX T VV»

sake vas kuvo Pasiryžęs išplauk- i
ti į Italiją su dideliu una-1

MIRĖ E. W. TURNER
i

Praėjusią savaitę numirė!
-* y t y 1 rr^ •

LAISVES REIKALAI
(Tąsa nuo 1-mo psi.)

J. Blažonis, Lowell, Mass., prisiuntė $26. Aukojo:

LLD 1 kp. nariams
Prašome visus atvykti 

birželio 18-tos vakarą Lais- 
I vės patalpon, 110-12 Atlan- 
• tic Ave,, Richmond Hill. Pa- 
į sitarsime. Pasimokėję na
riai gausite jau šių metų 

i knygą, Rojaus Mizaros vė- 
i liausią romaną “Algio Lum- 
bio nuotykiai”. Turėsit įdo- 

į maus pasiskaitymo atosto- 
! gų metu. Valdyba

LAWRENCE, MASS.

Kurie norite vaižuoti j Laisvės 
pikniką Brocktone, liepos 4 d., už
sisakykite vietas buse. Busas 
eis 11 vai. ryto nuo L. Pilietį 
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 buse. 
S. Penkauskas. (46-51)

Maspetho Balkonas ten i 
pasirodė “dideliu

! vyru.”
šiuo valymo j Blogiausia rengėjams, 
sukurti ppa_! buvo tai: mažai susirinko I 

kurie i paklausyti — tik kele-į

J. U. Daugirdai
J. J. Gecevičiai
J. Blažonis ...
S. Alexa .......
J. župkauskas

Po $1: A. Drazdauskas, S. M. Čižiūnai, J. Kazlaus-

ĮoJ i Kas bus su tuo streiku?
3-00 Jau antras mėnuo, kai 

.tęsiasi keletos (pirmiau, bu-
2.001VQ gegiu vėliau dar viena daTros ku°Pa- ~~ u Ijpnnc 4

111 \J llllllCVL £4. 1 11 1 *'•4 j * v4 A A v | ' *■ v • • "X T 1 I

išvalo vandenį nuo fenolų, tas šimtelių. Na, ^o pagal-. k 
t. y., nuo cheminiu medžią- vokite: 
gų, kuriomis vandenį už-|ge- 
teršia koksocheminės, gazo- i 
generatorinės ir kitosJmo-1 pra(|gĮas jubilieiUS 

! nes. .Fenolais uzte r s t a s j J s
j vanduo įgauna karbolio' 
i kvapą, gėrimui netinka, žu-

“trys tautos” ren- i 
Koresp.

IS,

P. Walantiene, Phila, Pa. prisiuntė $8. Aukojo: 
’Ch. ii' Aug. Stasis, Perkasie. Pa.................

F. ir P; Walantai ...................... .....................

Daugelį metų mokslinin
kai ieškojo būdų, kaip iš- 

tuo, kad laivas valyt; vanden! nnu<* fen,oli- 
savaitėmis "nl medžiagų Bet viskas

vių, elektrikų ir net batų 
dirbtuvės.

Ryšium su 
nuleistas trimis 
pirma laiko, vidaus įrengi
mo darbus numatoma baig
ti spalyje, o lapkrityje bus 
atlikti bandymai atviroje 
jūroje. Po to laivas bus gas; 
perduotas Klaipėdos žve- x .. T 1 ! ten jų
^Gdansko laivu statvkla i yPatingU aktyvurau- Po 
, Gc*an?1k0.!alvų Vty,a i sėkmingai atliktų bandy- 
kasmetisle._dz.ap0 kel.ol.-i vaf įre -mai 
ka didehų juros laivų Pa- j? st:nlbias‘ša. 
vyzdžiui, pernai statykla Į *
atidavė naudotis apie 20 j 
didelių laivų bendros .170 
t ū k s t a nčių tonų talpos. 
Gdansko statyklos išleidžia
mi laivai plaukioja su dau
geliu pasaulio vėliavų. Šiai 
statyklai užsakė laivus E- 
giptas, Argentina, Brazdi- į 
ja, Norvegija ir kt. šalys. 
'Tačiau pagrindinis statyk
los klientas — Tarybų Są
junga. Antai “Tarybų Lie
tuva” jau yra ketvirta iš 
eilės žvejų bazė, pastatyta 
šioje statykloje TSRS už
sakymu.

Ryšium su ketvirtos iš ei
lės laivo-bazės nuleidimu i 
vandenį Gdansko laivų sta
tyklos stapelių laikraštis 
“Tribūna Liudu” rašo:

“Šis įvykis sutampa su 
10-osiomis metinėmis nuo 
to laiko, kai Gdansko laivų 
statykla pradėjo -eksportuo
ti laivus Tarybų Sąjungai. 
Pirmuoju užsakymu buvo 
pastatytas akmens anglies 
transportinis laivas “Pier- 
vomaisk,” kuris buvo nu
leistas į vandenį 1940 metų 
balandžio 24 dieną. •

Per 10 metų Gdansko lai
vų statykla Tarybų Sąjun-

buvo veltui tol, kol pagaliau 
kilo mintis panaudoti tam 
reikalui mikrobus, kurie 
“ryja” chemines medžia- 
—, Tuo tikslu ilgą laiką 
buvo auginta speciali bak- 

rūšis, pasižyminti

t i. . . iPraėjusį ketvirtadieni į ( 
Niujorką buvo atvykęs vi-! 
ce-prezidentas N i k s o n a s, I 
taipgi ir gubernatoriai —| 
Rockefelleris ir Meyneris;; 
kartų ii* miesto majoras! 
Wagneris. Visi jie pradėjo 
350 metų sukaktį nuo to lai
ko, kai čia buvo atvykęs 
laivu “Half Moon” Henris 
Hudsonas.

Hudsonas atrado upę, ku
ri buvo pavadinta jo vardu; 
Hudsonas buvo išlipęs iš 
laivo ten, kur dabar yra;

Daugiau aukų gauta nuo:
Per V. Kazlau, Wethersfield,

Conn, (koresp. tilpo) ...............
L. Tilwick, Easton, Pa...................
J. W. Thomson, No. Franklin, Conn 
A.L.P.S. Klubas, Lowell, Mass.

įlies įmones.
Šiuo *metu mokslininkai 

augina naujas mikrobų rū
šis, kurios turės valyti 
vandenį nuo kitokių chemi- j 
nių medžiagų.

A. Samu t is

PREKYBOS LAIVAS 
Iš PLASTMASĖS

Tarybų Sąjungoje paga
mintas ir nuleistas į van
denį didelis prekinis laivas, 
kuris pagamintas iš plast
masės.

i Laivo sienos taip stiprios, 
kaip ir plieno, bet tik treč
dalis svorio. Jei bandymas 
pasirodys praktiškas, plas
tikinė medžiaga laivų staty
boje bus ūmai išplėsta.

SIUNČIA ATOMINIUS 
GINKLUS GRAIKIJAI
Washingtonas. — Prezi

dentas Ei i s e n h o weris pa
tvarkė, kad atominiai gink
lai ir specialistai vyktų į 
Graikiją. Washingtone ta
me Eisenhowerio elgesyje 
numato “atsakymą” Chruš
čiovui, kuris varde TSRS 
protestavo prieš atominių 
bazių steigimą Graikijoje.

6 p.—Laisvė (Liberty)—Antr., birželio (June) 16, 1959

BROCKTON, MASS.

Piknikų Kalendorius
Liet. Taut. Namo Parke

Birželio 21 d., pikniką rengia 
LLD 6 kuopa.

Birželio 28 d., So. Bostono San-

Licpos 4 ir 5 dd., Laisvės piknikas.
Liepos . 12 d., neuižmta, bet par-

Liepos 19 d., kitataučių piknikas.
Liepos 26 d., neužimta. Parkas 

bus atdaras.
Rugpiūčio 2 d., Moterų Apšvieto’s 

Klubo (vietinio) piknikas.
Rugpiūčio 23 d., pikniką rer.ęA 

Amerikbš Liet. Piliečių Klubas (S^ 
Bostono).

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

Rugsėjo 6 ir 7 dd., Montello Vy-

Šj piknikų kalendorių patartina 
išsikirpti ir laikytis archyve. *

Geo. Shimaitis

prisidėjo) ligoniniu vadei
vos išpildytų str e i k i e r i ų ' kaTs.^bus ^dyas; 
teisingus, reikal avimus — 
pripažintų uniją, pakeltų 
algas — streikas jau seniai 
būtų išsibaigęs. Deja, ligo
ninių bosai (dai;bin-inkų uni
jos bijosi “kaip velnias kry

žiaus.” . v i Rugsėjo b ir v aa., ivioni
Turime atsiminti, kad uz- . rų Dailės Grupės piknikas. 

10.00 streikuotų ligoninių vado- 
10.00 vybėje yra stambių kapita

listų, o jie organizuotų dar-, 
bininkų labai nekenčia. I

Aiškus dalykas, jei mies
to majoras nusistatytų už ryto^nuo’^ H^h "st. 
tai, kad samdytojai turi iš- žjucsite.

$5.00
3.00

’ NASHUA, N. H.
Busas j Laisvės Pikniką 

Busas išeis liepos 4 d., 10:30 v.
Kurie Va- 

matykite komisijos na
rius. Štai ir jų telefonai: J. Ege- 

Į ris — 2-2204; A. Barauskierė, — 
kieriu reikalavimus, tai.3’8260: A- Paziaukas — 2-2810. k 
streikas jau seniai butų uz-1 £ B]ažonj. (48-52)
sibaigęs. Bet majoras Wag-■--------------------------------- "
neris per daug jau nuduo-1 brocton, mass. 
da “bešališką”. Liet- y*ut-. Park*-i St. ant Keswick Rd., jvyks LLD 6

* kp. piknikas birželio 21 d. Pradžia 1
tt n nr i val- dieną. Bus muzika, valgių irCity Hali, Manhattane, jvairių gėrimų. Vietiniai ir iš ko-

10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00
2.00

K. C. Strauss, Easton, Pa.................
Petras Babarskas,- Hollis, L. I. ..
P. Kunz, Brooklyn, N. Y..............
Josephine Žukas, Wantagh, L. I. .
Julia Stigienė, Brockton, Mass. .
Ona Petraitienė, Brooklyn, N. Y.
A. Waitkevicius, Norfolk, Mass.

Po $1: A. Kaluzavich, Pittston, Pa.; A. Ūsas, J. Kati-

r- pildyti elementarinius strei-

Battery Parkas, Manhatta- nis, Fr. Martinkus, M. Urba, pastarieji iš Easton, Pa.; 
ne. Taigi ir šitie ponai ten j. Macewicz, E. Billerica, Mass.; Mrs. C. Chuberkis, 
pat buvo sustoję ir dairėsi į i Middletown, N. J.; S. Gudeliauskienė, Collinsville, Ill.; St. 
dangorėžius, kurių nebuvo;Fergis, Phila, Pa.; J. Evans, Gardner, Mass, 
tuomet, kai Hudsonas. buvo 
išsikėlęs. Tada ši vieta bu
vo panaši į dykumas.

Sukaktis Niujorko vals
tijoje bus minima per 90 į 
dienu. L-

Anksčiau gauta $4,164.00. Dabar įplaukė $237. 00.
Viso gauta $4,401.00. Dar reikia $599.00

DAR APIE PAVOJINGUS 
PLASTIKOS MAIŠUS

Sveiktos departamentas 
išleido pareiškimą plastikos 
maišų reikale. Pareiškimas, 
sako, kad plastikos maišus' 
kriaučiai vartoja apsaugoji
mui išvalytų drabužių. Bet 
juos reikia tuojau sunaikin
ti, kad negautų maži vaikai. 
Mat, plastikos “audeklas”! 
prilimpa vaikams prie bur
nos ir juos uždusina. Jau 
anie 30 vaikų mirė arba 
užsimaudami plastikos mai
šelį ant galvos ir burnos, I 
arba plastikos “audeklui”’ 
prilipus prie burnos.

Sveikatos departamentas 
sako, kaip mes slepiame 
nuo vaikų aštrius peilius, 
ylas, degtukus, taip turime 
slėpti ir plastikos maišus.

VŽjus baigsis birželio 30 d. Pasistengkime iki tos 
(Venos, būtų gražu, kad galėtume ir pirm tos datos, gar
bingai baigti vajų. Dėkojame vi išminėtiems aukotojams 
už gražų pasirodymą šiame reikale, ir visiems tiems, ku
rie gražiai pasidarbavo.

Laisvės Administracija

PIKNIKAS
Rengia LDS III-oji Apskritis

Įvyks Sekmadienį

Birželio 21 June
Pradžia 1-ą valandą popiet

91 Steamboat Road

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

St. John, Newfoundlandas. 
Nuskendo laivelis, bet kapi
toną ir 7 laivelio įgulos 
žmones išgelbėjo.

Prašome LDS narius ir mūsų pritarėjus dalyvauti. 
Bus muzika šokiams. Didelis autobusas išeis iš Brook
lyn©. Brooklyniečiai, užsisakykite vietas buse bendram 
važiavimui.

City Hali, Mlanhattane, įvairių gėrirnų. 
srityje bus pradėta statyti lonijų dalyvaukite: suėję pasitarsi-

. *7J i j.vi ‘t me apie Laisvės pikniką, kurisvisa eile valdiškų namų. Jų!įvyks liepos 4 ir 5 dd. 
pastatymas ir įrengimas at- maitis. 
sieis $17,500,000. Bus pa-| 
ruošta ir garažai pastaty 
mui 640 automobiliu.

Pajieškojimai
Ieškoma Zuzana Miklušienė, at

vykusi į JAV prieš I-ąjį pasaulinį j 
karą. Nevedusios pavardė Marcin- 
kaitė. Kilusi iš Varėnos rajono, Ka
niūkų kaimo. Iki 1920 (apytikriai) 
gyveno Providence mieste. Ieško 
sesuo Pilinkienė Jieva, Martyno d. 
Prašau rašyti: Pilinkienė Jieva, Va
rėnos raj., Kriuklių kaimas, Lith
uania, USSR.

CAREFUL CARPET 
CLEANING CO.

Nuo 1863 metų mes gražiai, 
švariai išvalome divonus. Patai
some, nudažome už prieinamą 
kainą. Turime vasarini sandėli. 
Prižiūrime namų ir raštinių di
vonus. 89-49 129th St., Richmond 
Hill. Virginia 9-2841. New 
Yorke MU. 8-0700.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 5-kių kambarių na

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

G?o. Shi- 
(48-49)

Help Wanted—Female
COOK

Wanted at once. Must 
pericnced. New Convent, 
in.

be ex
Sieg

Nice working conditions. Stea
dy year round position. Aoply*

1 SAINT ATHANASIUS CONVENT
2201—G2nd St., Brooklyn, N. Y.

Tel. BE. 6-4791.
(43-49)

WOMEN. Light Factory Work. 
Steady Job. 5 day week. Some 
overtime. Disability Insurance. 
Paid Holidays. Must speak English. 
Ask for “BEN." Tel. ST. 4-7883.

(42-48)

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
- M Arket. 2-5172 

Y

426 Lafayette St
i
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