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KRISLAI
Dėl tarybinės parodos.
Gražūs žodžiai, 

šaunios mintys.
Didžiulis įspūdis.
Pirmą kartą gyvenime.
Lai mokosi.
Matote!

a Rašo A. Bimba

arba darbinin-
turėdami asmeninius

Liepos Ketvirtoji
RYTOJ bus tautinė šventė—Liepos Ketvirtoji.
Rytoj amerikiečiai prisimins, kai prieš 183 metus 

jų protėviai, vadovaujami Jurgio Washington©, Thomas 
Jeffersono, Benjamino Franklino ir kitų didelių, taurių

Gromyko kritikavo Vakar ų

Jau seniai turėjome tokį su
judimą. Visi didlapiai užpil
dyti žiniomis ir koresponden
cijomis apie atsidarymą New 
y^rke tarybinės parodos, šio 
įvykio poveikis į visus toks di
delis, jog net šalies preziden
tas buvo 
matyti ir 
lovų !

Tarpe
ir man teko dalyvauti pirma
dienį atidarymo ceremonijo
se. Tai buvo retas, nepapras
tas mano gyvenime ; 
mas. Įspūdis neišdildomas.

atvykęs parodą pa- 
pasisveikinti su Koz

daugelio lai m i n g u j u

Aukšč. Teismo nutarimas 
gynyba ir dharbininkai

Washingtonas. — Jungti- sigarsinti, 
nių Valstijų Aukščiausias kai,
Teismas padarė labai svar- nesutikimus, pavydą ar ki
bų nutarimą. Jis 8 balsais tokius blogus išskaičiavi- 
prieš 1 nutarė, kad nei Kon
gresas, nei valdžia neturi į kaltą darbininką kaip 
teisės sulaikyti nuo kryžia- ištikimą, 
vo perklausinėjimo skundė-1 tekdavo darbo, 
jų. i šis Aukščiausiojo Teismo!

Šis nutarimas liečia virš!,sprendimas atima tai netei- 
3,000,000 darbininkų, kurie i sybei pagrindą. Dabar ap
dirba prie įvairių gynybos skųstojo advokatai turės 

Iki dabar tie dar- teisę žinoti, kas yra skun- 
nu oi a tos buvo dejas, ii* jį apklausinėti, t. 

skundų pavojuje ir jų ad- y. padaryti “cross-examin-1 
vokatai neturėjo teisės ap-| ation” skundėjui.

Šis Aukščiausiojo Teismo ' 
nutarimas jau nepatinka 
visokiems raganų gaudyto- 

I jams, ir jie šaukia, kad jis 
lyra “pavojingas gynybos j

mus, apskusdavo niekuo ne
ri e- 

” ir jis arba ji ne-

jų-

darbu, 
bininkai

klausinėti skundėjus, nesi 
būk to reikalauja “ 
saugumas.”

politiką, bet jis turi viltį
Maskva.—Tarybų Sąjun-> Jis nurodė į vienatinį rim- 

gos užsienio reikalų minist- ■ ta pasiekimą konferencijo- 
patrijotų pasiryžo ginklu ir ryžtu Jungtinėms Vals.ti- ras Andrius Gromyko kri-' je, tai tą, kad Vakarai, 

tikavo Vakarų politiką. Jis nors vis dar kalba, kad jie 
.... ._ . . sakė, kad Tarybų Sąjunga “nepripažįsta Vokiečių De-

tybė. Ji—nepriklausoma ir jokia jėga jos nepriklauso- jarg vj3ką užsienio minist- mok ratinės Respublikos,

joms nepriklausomybę iškariauti.
Šiuo metu Jungtinės Valstijos1—didelė, tvirta,vals-

mybei negręsia.
Pavojus mūsų šaliai tegali būti tik iš karo,

rų konferencijoje, kad su- bet Įsileidimas jos delegatų 
atomi- sitarti, sušvelninti tarptau- į konferenciją de facto pri- 

nio karo, jei toks prasidėdėtų. Dėl to privalome daryti tinius santykius, bet tuo pažino.
visą, kad pasaulyje būtų taika, kad karo nebūtų. * 

Liepos Ketvirtąją pasiryžkime neatlaidžiai darbuo
tis taikos reikalui!

Brockton, Mass.

DVIEJŲ DIENŲ PIKNIKAS

Man patiko kalbos, parodos 
atidarymo proga pasakytos iš 
vienos estrados Tarybų Sąjun
gos premjero pavad u o t o j o 
Kozlovo ir Jungtinių Valstijų 
vice-prezidento Niksono. Abu
du kalbėjo apie taikos pasau
lyje išlaikymą ir draugišką 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos 
sugyvenimą, 
abiejų šalių
ngokslinį ir kultūrinį bendra-

pi ČIO uuugvillll^.

atsitiki-Į AukscWisias Teismas sa- 
jvo pareiškime sako, kad 
į dažnai šnipai, norėdami pa- i reikalams.”'

šeštadienį, Liepos — July — 4-tą ir 
Sekmadienį, Liepos — July. - 5-tą

žymių

Tai 50,000,000 būt 
užmuštu žmonių” |

Washingtonas. — Civili
nių Gynybos ir Mobilizaci
jos Komitetas paskelbė, kad: 
laike bandomųjų oro užpuo- 

; limų, nepaisant visokių gy- 
I nybps. priemonių, per vieną 

^Vienas pagyrė kapitalizmą, i dieną buvo 48,900,000 žmo- 
o kitas komunizmą. Lai patys nių užmušta ir kita tiek 
žmonės sprendžia, kuri san-! sužeista.
tvarka kuriems geriau patin-1 Sako, kad teoriniai “prie- 
ka!

Taip ir reikia, taip ir gerai. 
Dėlei to nereikia eiti į atomi
nį karą. Neigi reikalinga to
liau tęsti pragaištingąjį šal
tąjį karą.

Abudu pabrėžė 
ir jų žmonių

į Bus šauni dainų programa, kurią atliks grupė 
' dainininkų iš New Yorko ir vietiniai menininkai.

Bus Lietuvių Tautiško Namo Parke, 
Winter St. ir Keswick Rd.)

Šiame piknike bus svečių iš' visos Amerikos, 
i pradžioje liepos fabrikai ir daugelis kitų manufaktūros 

pa-1 įstaigų yra uždaros, darbininkai paleisti vakacijom. To- 
Pa-^” v .. , -1’ -• x.- 4:^

JAV turi deficito 
$12,500,000,000

Washingtonas. — Su 
baiga birželio mėnesio
sibaigė 1958—1959 metų Į 
Jungtinių Valstijų federa
linės valdžios biudžetas. 
Valdžios išeigos $12,500,- 
000,000. viršijo įplaukas, tai 
yra, ji turėjo tiek deficito.'

pat laiku Vakarų ministrai 
tik ieškojo priekabių, kad 
ją pakrikdžius.

Tarybų ministras sakė, 
kad Vakaru ministrai ne
teisingai kalba, būk ir jie 
norėjo susitarimo. “Kaip 
gali Vakarai kalbėti apie 

l susitarimą, kuomet jie nori 
palaikyti okupaciją vakari
nio Berlyno, kuris yra vė
žys Rytų Vokietijoje,” sa
kė Gromyko.

Gromyko kritikavo Jung
tinių Valstijų Valstybės 
sekretorių Herterį, kad jis 
neteisingai raportavo apie 
ministrų konferenciją. Tuo 
pat kartu Gromyko išreiš
kė viltį, kad Vakarų užsie
nio ministrai, pasitarę su 
savo valdžiomis, jausdami 
masių troškimą baigti “šal
tąjį karą,” gal būt bus su
kalbamesni.

Gerai įsižiūrėjau į tuodu vy- i 
rus — Kozlovą ir Niksoną. 
žiūrėjau į juos laike jų kal
bų, žiūrėjau į juos netoliese 
nuo jų marguodamas po pa
viljoną. įdomu taip žmones 
studijuoti.

Niksonas gerokai jaunesnis 
— palyginti, jis tebėra visai 
jaunas vyrukas. Oratorius iš 
jo puikus. Bet negali ne
jausti, kad jis teisina ir gina 
tai, kas jau paseno. Jis ža
da galvą guldyti už santvar
ką, kuri kasmet milijonus gal
vų nušluoja nuo žemės pavir
šiaus be jokio pateisinimo. 
TL teisina ir gina kapitaliz
mą, kuris jau šį šimtmetį da
vė du pasaulinius karus ir ža
da jų daugiau iškepti, jeigu 
pelnagrobiai nebus suvaldyti, i 
Gaila jauno vyro. Gal jis ir | 
tiki, kad kapitalizmas geriau
sia pasaulyje santvarka, am
žina santvarka, visų dievų ir 
tikėjimų patepta ir palaimin
ta santvarka! Sunku pasa
kyti ! j

šas” numetė 263 atomines 
ir hidrogenines bombas ant 
224 militarinių ir civilinių 
vietų. Pagal jų apskaičia
vimus, į New Yorko miestą 
buvo “numesta” dvi atomi
nės bombos ir “užmušė 6,- 
098,000 žmonių.”

se-

Kozlovas kokiu desėtku me
tų vyresnis už Niksoną. Jis 
gerokai štarkesnis ir švieses- 

reprezentuoja 
prieš 

metus 
revo-

0is. Jis čia 
naują pasaulį, gimusį 
keturiasdešimt dvejus 
didžioje proletarinėje 
liucijoje.

Kozlovo kalboje ir visuose i

Ir Italiją įtrauks 
į naujus pokalbius

Washingtonas. — Vals
tybės departmentas nusita
rė įtraukti Italiją į užsie
nio ministrų pasitarimą, 
pirm prasidės Vakarų pasi
tarimai su TSRS Genevoje.

Washingtone pilnai pasi- 
'tiki, kad šį sumanymą pa
rems Anglija, Francūzija ir 
Vakarų Vokietija. Tada 

į penkių Vakarų Valstybių 
užsienio ministrai susi- 

džioje Jungtinių Valstijų rinks ir nustatys savo tak- 
Valstybės departmentas ir tiką linkui Tarybų Sąjun- 
kariniai vadai nenorėjo nei S’os būsimoje užsienio mi- 
klausyti de Gaullės reika- nistrų konferencijoje, 
lavimo, kad Francūzijoje

nes

dėl, vakacijų proga, daugelis lietuvių atvyks į šį didįjį 
Laisvės pikniką, kurį rengia Mass, lietuvių organizaci
jos. . . 1 . . 1

Del platesnių informacijų skaitykite pikniko skel
bimą ant 4-to puslapio.: • •

Tai didžiausias deficitas įtf JtefflS pabOQO
Jungtinių Valstijų istorijo
je 1 
buvo keturi ir pusė bilijo
no dolerių, o dabar beveik 
tris kartus tiek.

Tą pat dieną prezidentas 
Eisenhoweris pasirašė bi- 
lių, kad JAV skolų lubas 
pakelti iki $295,000,000,000. 
Tatai reiškia, kad vėl dole
ris bus pigesnis — už jį bus 

įgalima mažiau ] 
kaip iki dabar.

Jau ruošiasi pne
taikoj laiku-1936'metais “šaltasis karas”? derybų su de Gaulle

Washingtonas. —■ Atsi
statydinęs admirolas A. W. 
Radfordas kalbėjo per tele
vizijos tinklus programoje 
“Face the Nation.” Jis sa
ko, kad Amerikos žmonėms 
jau labai atsibodo “šaltojo 
karo” pasakos ir “mažai 

.” Jis reikalau- 
I ja didesnio apsiginklavimo, 

_  t. y. prisirengimo prie 
LEGIONIERIAI TURĖTŲ karštojo karo. _

SUVALDYTI LIEŽUVĮ '
Hollywood, Calif.

Amerikos Legiono suvažia
vimo rezoliucijoje sakoma, Sakė, kad Amerika"“pralai- 
kad Hollywoode judžių in-1 mj šaltąjį karą.” 
dustrijai vadovauja “ko- • 
munistai arba jų pakelei-' 
viai”. B. B. . Kahane, Co- i 
lumbia Pictures Co. prezi-l Ii • A 1 /> AT

nusipirkti,■ Pajso-T. Sąjungoje surado 
labai daug geležies

Maskva. — Jau nuo
niai mokslininkai vadinda
vo “Magnetine sritimi” plo
tus tarp Belgorodo ir Charf 
kovo. Mat, toje srityje 
kompasai dreba, kaip dru
gio krečiami.

Dabar tarybiniai moksli
ninkai jau ištyrė ir priėjo 
išvados, kad ten požemyje 
yra tikras metalo rūdos 
“ežeras,” kuriame yra mi
lijonai tonų geriausios rū
dos. Jie gręžė skyles: ir įsi
tikino, kad rūdos sluoks- kalbą, kad jie turėtų pir- ya'įanjos

Tuo pat kartu “šaltojo 
i karo” klausime išstojo ir 

— kongresmanas W. H. Judd 
• iš Minnesota valstijos. Jis

Washingtonas. P ra

mi-

Susitarimo šalininkai jau 
kad toksJAV atominių ginklų jėgos 'dabar numato, 

būtų pavestos jos koman-! Vakarų ministrų suokal- 
daj/ ibiavimas nieko gero nesiū-

Bet dabar Pentagonas irp° Genevos konferencijai.
Valstybės department as , 
jau šalčiau kalba, 
valdininkas sakė: 
Anglijoje “Thor” 
pavedėme Anglijos 
liško orlaivyno komandai, 
tai kodėl to nepadaryti ir 
Francūzijoje?”

JAV karo lėktuvas 
užmušė 16 japoną

Naha, Okinawa sala. — 
Iš vietinės Jungtinių Vals
tijų karo lėktuvų ; bazės 
vienas, lėktuvas nukrito 
ant mokyklos. Nuo ištryš- 
kusio gazolino ūžšiHege 
mokykla ir jos aplinka. Ne
laimėje žuvo 16 okinawie- 
čių vaikų ir suaugusių, ir 
apdegė apie 120., Mokyklos 
■aplinkoje sudegė 30 gyve
namų namų.

Okinawa sala yra tarpe 
Japonijos ir Formozos sa
los, apie 200 mylių nuo Ki
nijos. Jungtinės Valstijos 
Įsteigė ten karines bazes ir 
laiko jas. , 9

Sako: Vakarai viską

mai yra nuo 75 iki 600 pė
dų storio.

POLICIJA VĖL PUOLĖ 
ITALŲ STREIKIERIUS
Naples, Italija. ■— Virš 

6,000 italų jūrininkų kovo
jo prieš žiaurų policijos už
puolimą. Streikieriai varto*- 
jo bonkas ir akmenis dvie
jų valandų kovoje. Darbi
ninkai apvertė tris polici
jos sunkvežimius, vieną 
ugniagesiu, ir juos padegė, 

sužeista,

vieną

Vienas
“Jeigu 

raketas
Kara-

tar. sąjungoje nėra j pralaimėjo Genevoje

Vėliausios žinios
dentas, ir Academy of Mo-; Washingtonas. — Prezi-|bo viršininko vietą. Iš 
tion Picture Arts & Scien- Rentas E'isenhow e r i s ir pasitraukė generolas
ces vice-prezidentas, sako, 
kad legionieriai neteisybę

miau faktus patirti;miau taktus patirti, o ne 
leisti liežuvį darban. ]

TSRS premjero pavaduo- Taylor, 
to jas Kozlovas tarėsi virš 
__ ____ Jie diskusavo 
Berlyno ir viršūnių konfe
rencijos reikalus.

ten

“AIR RAID” BAUGINIMO j 
» 4

Maskva. — Associated 
Press žinių agentūra pra
neša, kad Maskvoje ir viso
je Tarybų Sąjungoje nėra 
žmonių bauginimo “air-rai-j 

idų” praktikų.
Pačioje Maskvoje yra už- 

................ . ’ ‘

nuo Antrojo pasaulinio ka
ro. '
mo, nei tų “air-raidų” 
dinimu. v

Paryžius.—“Vakarai vis
ką pralaimėjo Genevoje,” 
rašo T. A. Mowreris, vienas 
iš piktų socialistinių šalių 
priešų. Jis rašo, kad Va
karu ministrai buvo susi- v

I tarę nesvarstyti vakarinio 
Berlyno reikalų skyrium 

Mikę tik kelios slėptuvės ^uo Vokietijos vienybės.
- klausimo, bet jie nusileido 

Bet nėra sirenų kauki- i Tarybų Sąjungai.

Badavimuose negali nejausti Virš 50 žmonių. ---v - .. .
pasitikėjimo ateitimi, jis var- daugiau 100 darbininkų yra san y lai. 
du viso socialistinio pasaulio I areštuota, 
su pasididžiavimu kviečia vi- Į 
są kapitalistinį pasaulį į kul-

ETHiOPŲ KARALIUS 
ATVYKO Į MASKVĄ
Maskva. — Ethiopijos 

(Abissinijos) karalius Hai
le Selasie atvyko į Tarybų 
Sąjungą. Maskvos orlauky- 
je jį pasitiko Chruščiovas 
ir kiti tarybiniai pareigū
nai.- Selasie išbus Tarybų 
Sąjungoje apie dvi savai
tes. Tarpe TSRS ir Ethio
pijos yra geri valstybiniai

Ponna. — Dr. H. Luebke 
išrinktas Vakarų Vokieti
jos prezidentu.

Tel Avivas. —- Izraelyje 
vis dar eina nesutikimai 
dėl pardavimo ginklų Va
karų Vokietijai. Premjeras 
D. Ben-Gurion labai prie
šingas ginklų pardavimui.

Hillside, N. J. — Lehigh 
Valley Railroad Co. tavori- 
nis traukinys iš 38 vagonų

Havana. — Kubos polici
ja ir kariai ieško buvusio 
orlaivyno viršininko Diaz j nusirito nuo bėgių. Jis su- 
Lanza. Bet numatoma, kad | trukdė keleivinių traukinių 
jis bus pabėgęs į Jungtines kursavimą, todėl keleivius 
Valstijas. nuo Hillside iki New Yor- 

ko vežti busais.

Havana. — Kubos orlaP
Jakarta. — Indonezijos 

vyriausybė sukonf i s k a v o
^tū^nes ir mokslines lenktynes, vyno komandierius P. L. amerikini žurnalą “News-

Ši mūsų paroda, sako jis, 
jums, amerikiečiams, parodo, 

(Tąsa 6-ame pusi.)

Diaz Lanz pasitraukė, nes 
jis nenori su “raudonais” 
bendradarbiauti.

week,” kuriame tilpo E. 
Lindley neteisingas straips
nis apie Indoneziją.

New Yorkas. -— Nors 
plieno darbininkų streikas 
atidėtas iki liėpos 14 d., 
bet jau streikuoja virš 30,- 
000 darbininkų.

Londonas. — 1|958 metais 
Anglija pirko užsienyje 
260, 800,000 svarų tabako.

Washing tonas.
Jakarta. — Po ilgų vaka-

Gene- cijų iš užsienio sugrįžo In- 
rolas Lyman L. Lemnitzer donezijos prezidentas Su- 
jau užėmė generaliniu šta- karno. •

Q-as_ [ Kitą Vakarų pralaimėji-1 
mą jis mato, tai įsileidime 
Rytų Vokietijos delegaci- 

TG ^0S’ Jis raš°: “Priėmimas 
TVARKYS LĖKTUVUS i j konferenciją Rytų Vokie- 

I tijos delegacijos — tai pri- 
Tokio. —Pirmu kartu po į paminimas Rytų Vokietijos,

JAPONAI JAU PATYS

Antrojo pasaulinio karo ja- j nežiūrint ką Valstybės de- 
ponai kontroliuos lėktuvų | partamentas sako.” 
skrajojimą'savo šalyje. Iki 
dabar tas buvo amerikiečiu 
karo komandos rankose. 
Bet Jungtinių Valstijų ka
rinis orlaivynas ir toliau 
kontroliuos lėktuvų nusilei
dimus ir pakilimus savo 
bazėse.

SAKO. KAD NEDARBAS 
ANGLIJOJE MAŽĖJA
Londonas. —Dabar Ang

lijoje yra 413,000 bedarbių, 
tai i5er vieną mėnesį jų 
skaičius sumažėjo 67,000. 
Bet vis dar jų yra pusėti
nai daug, jeigu skaitlinę 
palyginti su 1954 metų.

ŽMOGŽUDYS, BET JIS 
NENORI MIRTI

Camden, N. J. — Joseph 
Ernst, 22 metų vyras, nu
teistas numarinti elektros 
kėdėje. Kovo 10 d. jis dviem 
šūviais nušovė Joan Con
nor, 17-kos metų merginą.

Jis teisinosi, jog ją nušo
vęs dėl to, kad ji atsisakius 
ištraukti užvestą bylą. Mat, 
kada jis siūlė merginai 
“meilę”, tai ji kirtus jam į 
veidą, o jis tada ją mušęs 
bonka. Jo advokatas sako; 
kad kreipsis į aukštesnį 
teismą.
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“Tarybų Sąjunga Amerikoje
BIRŽELIO 29 DIENA buvo reikšminga' Tarybų Są

jungai diena JAV. Tą dieną buvo oficialiai atidaryta 
Tarybinė paroda—pirma tokia paroda Jungtinėse Vals-

Parodos pamatyti specialiai buvo atvykęs preziden
tas Eisenhoweris. Šis prezidento gestas nebuvo atsitik
tinas; tai buvo apgalvotas politinis žingsnis, nukreiptas 
už santykių gerinimą tarp mūsų šalies ir Tarybų Są
jungos.

Parodai atidaryti specialiai atvyko Tarybų Sąjungos 
premjero pirmasis padėjėjas, F. R. Kozlovas—kitas di
delis dalykas. Kozlovas tarėsi su prezidentu; Kozlovas 
pakeliaus po Jungtines Valstijas, geriau susipažins su 
mūsų šalimi, pasitars su daugeliu žymių pareigūnų bei 
švietėjų,—o tai eis taikos reikalui naudon!

I960 metų biudžeto išlaidas. Labai smarkiai ginčijosi 
armijos, oriai vyno ir laivyno vadai, besidalindami gyny
bos šakoms pinigus.

Ginčų laiku iškilo ir tokių dalykų: buvo permokėta 
milijonai dolerių ginklų, ypatingai lėktuvų, gaminimo 
kompanijoms.

Kongresas sudarė komitetą, kuris ištyrinės “permo
kėjimus.” Komiteto pirmininku paskyrę generolą C. S. 
Irvine, buvusį karinio orlaivyno viršininką. Tas genero
las tik prieš mėnesį laiko pasitraukė iš karinės tarnybos, 
0 lėktuvų gaminimo Avco kompanija suteikė jam savo 
prezidento vietą. s

Dėl tokių “tyrimų” net kongresmanas Ed. Hubert, iš 
Louisianos valstijos, sakė: “Jau iš anksto galima žinoti, 
ko bus vertas tas ‘tyrinėjimas,’ kada ‘tyrinės’ tie patys, 
kurie kompanijoms davė užsakymus.”

“SUGIVENKIME TAIKOJE IR BE GRASINIMŲ,” 
taip šakė Tarybų Sąjungos premjeras Chruščiovas. Per-1 
eitąjį mėnesį jis pasakė daug kalbų. Lankėsi Albanijoje 
ir Vengrijoje.

Chruščiovas pakartotinai sakė, kad Tarybų Sąjungos 
ir kitų socialistinių šalių politika buvo ir yra už taikų 
sugyvenimą; kad nepaisant, jog vienur yra kapitalis
tinė santvarka, o kitur socialistinė, galima taikoje su
gyventi ir praktiškame gyvenime įrodyti, kuri santvarka 
yra geresnė.

Kartu Chruščiovas sakė: lai Vakarai sau neįsikalba, | 
kad būk Tar
“silpnos, bijosi, tai ir nori taikos.” Jis sakė, jeigu karas

JONAS KAIRAITIS -

Rojus Mizara—'Algio 
Lumbio nuotykiai7

Perskaičiau Rojaus Miza- 
ros paskutinį romaną. Sku
bu pareikšti savo nuomonę, 
paprasto eilinio skaitytojo 
nuomonę. Tai nebus kokia 
nuodugni, kruopšti apžval
ga ar kritika. Ne tąi man 
rūpi dabar. Man rūpi, kad 
ir visi skaitytojai, kuriems 
netrukus teks gauti “Algio 
Lumbio nuotykius”, kad vi
si jie giliai įsisąmonintų, 

i gerai įsidėmėtų pagrindinę 
šito romano idėją.

Pagrindinė idėja ir yra 
pats dalyko branduolys. 
Tai ir buvo vyriausias au
toriaus tikslas, kai jis pa- 

Algiosimoja nupiešti 
Lumbio nuotykius.

ir pietiečiams, nes romano’ 
personažai pristatomi ir 
ten ir ten. Dar įdomesnė 
bus šita knyga mūsų bro
liams anapus okeano. Ji ku
pina gyvenimo pamokų, 
vaizdų. Ir iš tokių darniai 
į romano metmenis įpintų 
vaizdų daug įdomiau ir 
maloniau gyvenimą sekti, 
stebėti, studijuoti, — daug 
įdomiau, negu iš kokių sau
sų statistikų ar geografinių 
apybraižų.

Tai jau tokia grožinės li
teratūros prievolė. Mūsų 
Lietuvių lit. draugijos na
riai gaus šiemet itin įdo
mią ir naudingą knygą, 
Rojaus Mizaros k ū r in į. 
Knyga spausdinta Lietuvo- 

| je ir visa kuo viršija mūsiš- 
Rūstus, žiaurus, bet-eisis j kę Amerikoje spausdintą 

- knygą, švarutė, gražutė 
I pažiūrėt. Nei klaidų nei

humaniški, solidarūs drau
gai ir draugės, jų pramo
gos, vaišės, sambūriai, pa
stangos padėti herojui siek- 
tis jo tikslo.

Klasių kova. Ramaus, tai
kaus kūrybinio darbo ma
sės stengiasi stumtis pir
myn, siekiasi žmoniškesnio 
gyvenimo. Jų pastangas 
čia pasalūniškai, čia atvirai 
triuškina pramonės įmonių 
vedėjai ir jų niekšiški pas
turlakos, parsidavėliai, a- 
gentai;

, a . ., . r . 2 L’ Visokių esti nuotykių, vi- ga pasišventusi mokytoja
■ybų Sąjunga ir kitos socialistines salys sokiais tikslais pavaizduo- turi džiūti krautuvėj 

’ ........  J1S sake, jeigu karas tu. Dažniausiai mūsų dė-
--------- -------------------------------------- ..... .kils, jis bus baisus, na, bet jame kapitalizmas bus palai- mesj patraukia šičion ko- dailidė 

Parodos atidarymo proga dalyvavo JAV vice-prezh ' dotas.
dentas Richardas Nixonas; jis pasakė svarbią kalbą, | 
kuri buvo per radiją ir televiziją transliuota. Į jo kalbą 
atsakymą davė F. R. Kozlovas. Abiejų kalbos turėjo | 
svarbių pasisakymų sambūvio tarp TSRS ir JAV reikalu. 

Taigi birželio 29-oji yra tuo svarbi, kad ją su dide
lėmis iškilmėmis buvo atidaryta “Tarybų Sąjunga Ame
rikoje.”

Kai kurie žmonės sako taip: amerikiečiui reikėtų 
daug laiko praleisti keliaujant Tarybų Sąjungoje, jei jis 
norėtų pamatyti tiek, kiek Tarybinėje parodoje gali pa
matyti per keletą valandų.

Atrodo, jog tai teisingas pasakymas, nes šioje paro
doje yra sukaupta pavyzdžiai viso to, kas buvo ge-

tu. Dažniausiai mūsų de-

gyvenimas. Nenori būti iš
daviku, informeriu: keliu
tau į pasturgalį, — nebėr i kalbos šiurkštumų. Miela į 
tau darbo. Gabi, talentin- rankas paimti ir dar mie

liau skaityt. y
, par

davinėti kojines. Nagingas 
____ J — išmestas iš įmo-

> apvalo 
nuo sniego, kad galėtų gin-

kutnios, pikantiškos nes — šaligatvius
Worcester, Mass.

Sovietiniai mašinų užsaky
mai jau čia \

Birželio 27 dieną vietinė, 
spauda ir radijas pranešė, 
kad sudaryta kontraktas 
dėl padirbimo tekstilės ma
šinų. Užsakymas už $3, 

i450,000. Whitin Machine 
dalyvavo streike. Tani|^rks- ™nsviĮle, Mass 

žninn t.nn bustas (Wol'CeSte1'10 Priemiestis)
o ten Pa&amins verpiamų 

mašinų ir 90 karpetams 
mašinų už $3,200,000. O 

.The Crompton & Knowles 
‘ Corp., Worcester, (tur-būt 
didžiausia pasaulyje man- 
driausių audimo staklių iš- 

Bet žmonės rankų nenu- dirbystė) pagamins karpe- 
leidžia. “Gyvena, darbuo- tams staklių už $250,000. 
jasi, kovoja prieš neteisy- Šioje dirbtuvėje dirbo ir 
bes, prieš skriaudas, už A- dirba nemažai lietuvių; Jo- 
lenos ir visų darbo žmonių nas Dirvelis, Aido < Choro 

, Ąlgift ’LMĮjįs j ir mųkytojfi^ įJ< g.į ^ąk^n’ 
■ “jiedu abudu ne- V. Prašiausias, ilgus liDS

kios I 
“istorijos”, surankiotos

I tam, kad jos 
mums nuobodulį, blykstelė- 
damos kokiais ryškiais, 
prašmatniais, gal net ir ne- 

tais jis taip pat dainavo ir paprastais, egzotiškais prie- 
Tarybų Sąjungoje, Maskvos tykiais. Tokių dalykų gau- i 
Didžiajame teatre. Pasak žur- šiai randama seklių apsa-1 
nalo, liepos menesį Ladišius kymuose, misterijų baisenjį- 
vyks dainuoti operoje 
Skala”.

tašo it lako
VILNIETIS — GARSUS 

LA SCALA OPEROS 
DAINININKAS

“Tėvynės balsas” cituoja 
iš lenkų laikraščio “Dookola 
svietą” rašinį apie didžiulę 
įžymybę — apie vilnietį dai-

riausio, tobuliausio, gražiausio ligi šiol sukurta Tarybų njninką Bernardą Ladisių, 
Sąjungoje.

Reikia tikėtis, reikia norėti, kad mūsų šalies—ame
rikinė paroda Maskvoje, kuri neužilgo atsidarys, taip 
pat bus iškilmingai maskviečių pasitikta, kaip niujor-! 
kiečiai pasitiko Tarybnę parodą.

Amerikiečiai nori, kad jų vice-prezidentas R. Nik- nepaprastai nuostabus balsas, 
sonas būtų taip pat gražiai priimtas Maskvoje, kaip tai vienas 
F. R. Kozlovas buvo priimtas Niujorke.

Niekad nepamirškime, kad šios parodos tarnaus n,e

šiuo metu dainuojantį di
džiausioje Italijos operoje— 
La Scala operoje Milane.

Lenkų laikraštis rašo: 
“Bernardas Ladišius — tai

taikai užtikrinti !

į didžiausių teatro 
} atradimų. Jis . . . turi didelį 
talentą. Jo bosas stebina savo 
jėga,- švariu. skambėjimu, Jalą t 
mo lengvumu.”

Pasirodo, jog Bernardas 
Ladišius bus bene sulenkė
jęs Vilniaus lietuvis, pasL 
traukęs iš Lietuvos į Lenki
te-

Toliau “Tėv. balse” skai
tome :

Visa Ladišių šeima mėgo 
muziką, Dainavo motina, vy
resnysis brolis ir tėvas, senas 

Į Vilniaus batsiuvys, kuris per 
j 25 metus nepraleido nė vie- 
! nos choro repeticijos. Todėl ir 
sūnus Bernardas, laikantis šei
moje nusistovėjusios tradici
jos, ėmė dainuoti Vilniaus re
prezentaciniame m o k y k 1 ų 
chore, o vėliau “Halso” (“šū
kis”) chore. 1939 m. Bernardas 
Ladišius pradėjo studijas Vil
niaus konservatorijoje. Ant
rojo pasaulinio karo metais 
jis partizanavo, po karo apsi
gyveno Varšuvoje. Čia susiti- 

’ ko su buvusiu Varšuvos fil
harmonijos koncertmeisteriu 
A. Karnaševskiu, kuris Įverti-

Svarbesnieji įvykiai birželio men.
UŽSIENIO MINISTRŲ KONFERENCIJA Genevoje 

tapo pertraukta iki liepos 13 dienos. Pertraukiant kon
ferenciją, Tarybų Sąjungos ir Vakarų ministrai padarė 
pareiškimus, iš kurių daugiau išaiškėjo abiejų pusių po
zicijos.

Bet kai ministrai, grįžę į savo šalis, pasitarė su savo 
vyriausybėmis, tai JAV sekretorius Herteris kalbėjo ma
žindamas konferencijos reikšmę. Už tai Tarybų Są-: 
jungos užsienio ministras Gromyko jį kritikavo.

Faktas yra toks: konferencija davė šiek tiek rezul-1 
tatų. Vakarai turėjo skaitytis su gyvenimu ir įsileisti 
Rytų Vokietijos delegaciją lygiomis teisėms su Vakarų 
Vokietijos, kas tikrumoje yra de facto pripažinimas.

Pirma negu užsienio ministrų konferencija vėl pra
sidės, per tą laiką įvyks eilė svarbių pasimatymų tarp 
Tarybų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų pareigūnų. Ame
rikos parodos Maskvoje atidarymo proga ten vyksta 
vice-prezidentas Nixonas ir prezidento brolis Miltonas 
Eisenhoweris. Aišku, kad jie tarsis su Tarybų Sąjungos 
vadais. Birželio pabaigoje New Yorke atsidarė Tary
bų Sąjungos paroda, į kurią atskrido F. R. Kozlovas, 
TSRS premjero padėjėjas, į parodos atidarymą atvyko 
ir prezidentas Eisenhoweris. Suprantama, ir jie tarėsi 
politiniais reikalais. Visa tai gali teigamai paveikt į ~ ^auno id 'dainininko baisa 
busimąją užsienio ministrų konferenciją.
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VĖŽIO LIGA IR “PRASTA ATMINTIS.” John F. 
Dulleso nuo vėžio mirtis sujudino mūsų vyriausybę. Dak
tarai iškėlė faktą, kad jeigu nebus pastotas kelias nuo 
vėžio mirtingumui, tai iš dabartinių mūsų šalies gyven
tojų 26,000,000 mirs nuo vėžio ligos. Kongrese smarkiau 
kalbėta apie reikalą kovoti prieš vėžio ligą.

Bet štai praėjo vienas mėnesis nuo kongrešmanų 
ir prezidento kalbų, kai mūsų valdininkai, spauda, ra
dijo ir televizijos komentatoriai “pamiršo” visų bendrą 
baisų priešą, o vėl įsikinkė į “šaltojo karo” propagandą, 
į kampaniją prieš socialistines Šalis, ir prieš progresyvius 
savo šalies žmones.

AMERIKIEČIAI BIEDNĖJA. Iš Washington©' pa
skelbė, kad valdžios skolų lubas pakėlė iki 295 bilijonų 
dolerių. Kuo daugiau turės valdžia skolų, tuo didesni 
bus jos taksai. Dar reikia atminti, kad greta federalinių 
valdžios skolų yra valstijų, apskričių, miestų skolos ir 
visos jos gula ant liaudies pečių.

Dabar įvairios valdžios skolos ir pačių žmonių pra
siskolinimai už visokias reikmenis Siekia arti 900 bilijonų 
dolerių, tai proporcionaliai ant kiekvieno gyventojo yra 

. virš $5,000 skolų.

. KEISTA “DEMOKRATIJA.” Su liepos 1 diena 
prasideda Jungtinių Valstijų federalinės valdžios 1959-

išblaškytų ^is nuo bado ...
JAV pilietis negauna pa

so, negali keliauti į Argen-i 
tina, vesti savo sužadėtinę. 
Nei advokatai čia jam ne

įgali pagelbėti. Mat, tas pi
lietis, Argentinoj gyvenda-1 
mas, <' —
tikro šnipo tapo apskųstas ■ 
amerikinei valdžiai, v __
jau ir užrekorduotas, kaipo 
per versmingas elementas... 
ir nors tu plyšk, valdžia 

Ne šitaip vyksta “Algio tau parodo, kur pipirai au- 
Lumbio nuotykiai,” jo paty- ga ... 
rimų ir vargų keliai. O ke- 

netolimame | liai tie ilgi, klaikūs, sunkūs, 
įvyko did- Kartu su Algiu Lumbiu 

tenka skaitytojui pabuvo
ti Argentinoje, keliuose jos 
miestuose, i; Tenisą, susįpą-* 
žinti su jo * draugais,' pažįs
tamais. Ilgainiui pasijunti 
lyg kad ir pats dalyvauji 
herojaus žygiuose, užmo
juose, pastangose. Kenti, 
kai Algiui pasipainioja ne-1 
sėkmė, džiaugies, kai jam 
švyturiuoja vilties žiežirbė
lė, keliauji kartu su juo iš 
Buenos Aires net į Čika- pilnai ir patenkinamai. Te- 

gą ... į gul tik įsideda sau galvon
Pflhinsnilii nfsisklpidžia * Pačią to romano pagrindinę raiaipsniui aisisKieiazia rpQrvil] u.

piešiamo gyvenimo drobė, 
tikra klaikiojo makartizmo 
panorama, sunkus, tvankus 
ekonominis ir politinis koš
maras. ;

La se, plėšikų apsišaudymuose, 
| kur taip šauniai, “heroj iš- 
; kai” atsispindi ka^iitalisti- 
I nes civilizacijos realybė, at-
I kari jos tikrovė.

sostines,”

FAšISTŲ AUKOS 
DZŪKIJOJE

Ant. Vaivutskas iš Aly
taus, “Dzūkijos 
praneša:

Birželio 23 d.
Vidzgirio miške
Žiulis mitingas, skirtas fašis
tinio teroro aukoms Alytuje 
pagerbti.
— -Prie-jpAstat.^tą^aukšt.o obe
lisko mitingą atidarė rajono 
vykdomojo komiteto 
ninkas J. Gibas^ Jis 

' atidengė memorialinę 
kurioje iškaltas įrašas:

“Čia vokiškieji okupantai 
ir buržuaziniai nacionalistai 
1941-1944 metais žvėriškai iš
žudė 60,000 taikių tarybinių 
piliečių: vaikų, moterų, sene-j 
lių.” j

Vidzgiryje mitingui pasi
baigus, susirinkusieji buvo pa
kviesti nueiti Į Alytaus mišką, 
čia broliškuose kapuose ilsisi 
nukankinti belaisviai.

Nukrinta apdangalas. Vėl 
memorialinė lenta ir šiurpūs 
žodžiai marmure:

“Čia 1941-1944 metais vo
kiškieji okupantai sunaikino 
35,000 paimtų į nelaisvę Rau
donosios armijos karių.”

Laisvės skaitytojai,
abejojimo, dar atsimena tą j nlio ankstyvųjų Respublikos 
ilgąjį iš Alytaus laišką, ku- dienų Jungtinių Amerikos 
ris mūsų laikraštyje tilpo valstijų prezidentas yra 
1957 metų spalio mėnesio 

i pradžioje. LaišJko-autorius 
gyveno j m. V—is smulkiai nupiešė bu 

I m r

pirmi- 
po to 
lentą,

be i

Alena
praras vilties, kad padangė j kus išdirbo toje dirbtuvėj 
lygiai abiem nušvis, ir jie
du bus laimingi.”

Romano turinio perteikti 
šičion nėra vietos, o ir rei
kalo nėra. Visa tai skaity
tojas netrukus pats sužinos

idėją. Tegul skaito ir pa
mąsto, pagalvoja.

Gyvenimas — kova. Šitai

dabar * pensininkai,— gau
na senatvės pensijas* iš 
dirbtuvės ir valdžios.

Padirbtos mašinos turės 
būt išvežtos pradžioje 1961 
metų. Valstybės Depart- 
mentas yra patikrinęs išve
žimui leidimą, 
bei pirkimą 
nė Amtorg 
New Yorko.

Naujosios

Užsakymą 
atliko Sovieti- 

agentūra iš

mašinos bus
___ _______  __ Rojaus Mizaros knyga pa- nuvežtos į Maskvą.
Slapti valdžios a- rodys kai kurias tos dau- Tai geras ledų laužymas 

gentai, sekliai, FBI šnipai, | giakartės klasinės kovos fa- pirklyboje tarp šios šalies 
, jzes. Knyga bus įdomi ame- ir Sovietų.

Iš kitos pusės — nuoširdūs,1 rikiečiams — šiauriečiams J. D.
advokatai, šunadvokačiai...

Mažumos partijų vaidmuo Amerikoje

[ Ladišius kurį laiką 
Karnaševskio namuose ir mo-I tuos žiaurumus, 
kėši.

Ir štai 1947 metais, rašo 
žurnalas, Bernardas Ladišius 
pasiekia pirmąją pergalę — 
Lenkijos dainavimo konkurse 
gauna pirmąją premiją. Po 
dvejų metų jis pasirodo tarp
tautinėje scenoje, iškovoda
mas trečiąją premiją per fes
tivalį Budapešte. 1950 m. jis 
tampa Varšuvos Operos solis
tu, o 1951 m. baigia konser
vatoriją. Bet pasauliniu mas
tu Ladišius pagarsėja 1956 
metais, kai operų dainininkų 
konkurse, kuris vyko Italijoje, 
jis gauna aukščiausią premi
ją: “Primo Premio Assolut- 
to”. ši premija po antrojo pa
saulinio karo dar niekam ne
buvo paskirta.

Kaip minėto konkurso nu
galėtojui, Ladišiui buvo 
teikta teisė dainuoti 
operoje “La Skala’, 
nutarė Su ansambliu 
ji ‘La Skalos’ balsai 
gastrolių po Europą. 1958 m.e-

su- 
Milano 

Bet jis 
‘Jaunie- 

vykti

tuos bai
sius “žygius,” kuriuos vo
kiškieji hitlerininkai ir jų 
lietuviškieji talkininkai 
atliko karo ir tuojau 
po karo metu. Bet to 
laiško autorius neturėjo 
(ir negalėjo turėti) visų| Mažumos 
duomenų, tikro skaičiaus Į pasireiškė 
aukų, padėjusių galvas Aly
tuje ir apylinkėje. Dabar 
tarybinės vyriausybės orga
nai, surinkę tuos duomenis, 
skelbia. Ir dabar atitinka
mai pagerbia fašizmo au
kas. Kaip matome, tik pa
lei Alytų miške iš viso fa
šistai nužudė apie 100,000 
žmonių — vyrų, moterų ir 
vaikų!

Dzūkija, reikia pasakyti, 
baisiai nukentėjo antrojoj 
pasaulinio karo metu.

Iš viso, kaip andai A. 
Sniečkus paskelbė, hitleri
ninkai nužudę apie 700,000 
Lietuvos piliečių!

ren
kamas vienos iš dviejų esamų 
didžiųjų partijų. O vis dėlto 

ivo nemažas 'skaičius mažu
mos partijų ('kai kurios iš jų 

. egzistuodamos tik vienų rinki
mų peri jodui), kurios intensy
viai ieškojo kelių savo partijų 
tikslus perduoti Amerikos žmo
nėms ir gauti iš jų sau prita
rimą.

funkciją Amerikos demokrati
nėje sistemoje. Dauguma-ma
žumos partijų strategistų suor-r 
ganizavo grupes ne tam, kajT 
laimėti rinkimus, bet tam, idTd 
sukelti savo idėjoms pritarimo, 

jusius prieš sumažinimą ar iš- i kad didžiosios partijos būtų 
ėmimą popierinių pinigų iš čir-1 priverstos perimti didelę 'jų 
kuliacijos), darbo ir ūkininkų Į programos dalį tikslu laimėti 
partijų narius. Ji advokatavo 
laisvą ir neapbrėžtą aukso ir si
dabro pinigų • kalimą, nelau
kiant kitų tautų sutikimo.

Populistų partijos programa 
susilaukė nepaprasto pasiseki
mo. Ji laimėjo daugiau kaip 
1,000,000 (balsų 1892 m., pre
zidento rinkimų metu, ir gavo 
dar didesnį pasisekimą 1894 m. 
kongreso rinkimuose. William 
Jennings Bryan, vien As iš po
pulistų ankstyvųjų lyderių, su
jungė juos su demokratais 1896

minėmis abiejų didžiųjų parti
jų politikomis.

Populistų partija pritraukė į 
savo eiles nepatenkintas ar tu
rinčias specialius in t e r e s u s 
grupes: reformatorius (.stove-į

partijos, kurios 
Amerikos rinkimi

niame horizonte su savo politi
niais Įsitikinimais, rikiavosi 
tarp abiejų kraštutinumų: de
šiniojo ir kairiojo. Tarp jų bu
vo šios: anti-masonų, Laisvės, 
Laisvosios žemės, žaliojo Už
nugario Prohibicijos, Unijos, 
socialistų, populistų, komunis
tų, darbo ir ūkininkų. Jų pa- m. rinkimų ‘metu ir gavo be- 
sivadinimai rodo įvairius tiks- veik 6,50,000 balsų. Tai 
lūs, kurių šios grupes siekė.

Svarbiausia iš trečiųjų Ame
rikos istorijos partijų buvo po
pulistų arba liaudies partija, 
kuri buvo suorganizuota 1892 
metų rinkimams'. Ji žydėjo per 
vieną dešimtmetį ir po to pra
nyko. ši partija iškilo dėl ūki
ninkų nepasitenkinimo ekono-

“i buvo 
Bryan’o Mdžiaūsiaš pasiseki
mas per jo tris mėginimus būti 
išrinktu prezidentu.

Mažumos partijos, kaipo to
kios, niekad neišrinko savo 
kandidato į prezidentus, bet 
jos turėjo labai svarbią

nepriklausomų rinkėjų balsų 
daugumą.

Jeigu trečioji partija gali 
bet kurioje Amerikos valstijoje 
ai’ valstijose valdyti pakanka
mą balsų skaičių, turinti įtakos 
į rinkimų rezultatus, ji priver
čia didžiąsias partijos adbptuh- 
ti jos programą ar programos 
punktus.

Tokiu būdu mažumos parti
jos daugiau ar mažiau pasiekia 
įsavo tikslą, dėl kurio jos buvo 
suorganizuotos. Abiejų — res
publikonų ir demokratų—par
tijų kalbėtojai apkaltino popu
listų platformą, kaip pavojin
gą, tačiau per 10 metų abi’ di
džiosios partijos Įtraukė į sa
vo platformą didžiąją populis
tų partijos programos dalį, ir 
per 30 metų beveik visi įtraihk- 
ti punktai pavirto Įstatymu.

American Council '

2 p.-Iaisve (Liberty)— Penktad., liepos (July) 3, 1959



Ir Televizoriai irĮVAIRUMAI radijas Lietuvoje
__ Su pradžia 1959

Pirmasis esperanto vadovėlis
šiemet visas pasaulis mi

ni esperanto kalbos kūrėjo 
daktaro L. Zamenhofo 100 
metu gimimo sukaktį 
(1859-1917).

šiuo metu Lietuvoje yra 
nemaža žmonių, kurie moka 
esperanto kalbą. Bet ar

metu 
Lietttvoe buvo 320,844 radi
jo įrengimai, jų tarpe 152,- 
886 transliavimo taškai ir 
167,958 imtuvai. Tuo patkalbos vadovėlį, o jos tėvas ;------ -- ‘ “

pažadėjo padengti spausdi- laiku buvo 6,539 televizoriai 
nimo išlaidas.

L. Zamenhofas, įsikūręs 
vasarai pas seserį Veisie
juose, įniko dirbti — rašė 
dieną ir naktį. Dirbęs taip 
daug, kad per savaitę sude- 

daug kas žino, kad Baltsto- gindavęs po 3 svarus žva
kių. Taip 1887 m. vasarą 
L. Zamenhofas p a r u o š ė 
spaudai pirmąjį savo išras
tos “tarptautinės kalbos”

Pagamins filmą 
“Julius Janonis”

Leningrade, dideliame 
“Lenfilm” studijos paviljo
ne, pastatytas 4-ių aukštų 
statinys — garsiųjų Peter
burgo “Kresty” (“Kryžiai”) 
—caro kalėjimo politiniams 
kaliniams dalis.

Tokią dekoraciją studija 
stato pirmą kartą; juk 
viskas turi būti pastatyta 
labai fundamentaliai, kad 
išlaikytų kalėjimą “štur-

išleistas atsišaukimas, kuris 
kvietė švęsti Gegužės Pir
mąją.

Tai buvo vienas iš pirmų
jų bandymų organizuotai 
švęsti Vilniuje darbo žmo
nių šventę.

Gausiomis nuotraukomis, 
literatūra ir kita dokumen
tine medžiaga nušviesti Ge
gužės. Pirmosios minėjimai 
Lietuvoje buržuazijos 
dymo laikotarpiu.

Karas dėl paprasto medinio 
vied r o, kuris tęsėsi 

22 metus 
buvo tais laikais, 

Italijoje atskiri 
turėjo nepriklausy-

Tai 
kuomet 
miestai 
mybės teises.

Svaigalų pardavėja, kuri 
įėjo j istoriją

Elizabieta Herriot (1823- 
1865) buvo karčiamninko 
duktė. Prestoni, Anglijoje, 
kaipo įžymiausia svaigalų 
pardavėja. Ji padarė bied-

val-

gėje gimęs L. Zamenhofas, 
Pietų Lietuvos miestelyje 
Veisiejuose parašė pirmąjį 
esperanto kalbos vadovėlį?

L. Zamenhofas mokėsi į v%_ 
Maskvoje ir V a r š u v oje, i ra**e slaPyvardžiu Diktoro 
1885 m. ] .................
dytojo diplomą, L. Zamen
hofas atvyko į Veisiejus, 
pas seserį. Iš Veisiejų ark 
liais važiuodavo i Kauna 
$ur gyveno jo sužadėtinė i 
Klara /ilbertaitė, antros! 
gildijos pirklio duktė. L. 
Zamenhofas savo sužadėti
nę supažindino su jo išras-[ 
t^ “tarptautine kalba.” ■ 

Bėgo laikas. L. Zamen-

—televizijos imtuvai.
Lietuvos vyriausybė ir 

Komunistų partija nutarė 
pakelti jų skaičių, o ypatin
gai tarpe kolūkiečių.

Iki šiol kolūkiečiai turėjo ■ muojančių” 300 žmonių svo- 
25,244 radijo imtuvus, o bus rį.
dirbama, kad 1965 metais 
jau turėtų 188,244.

adovėlį rusams, kurį pasi- | Labai sena indėnų
rudenį, gavęs gy- i Esperanto. Žodis bažnyčia

Mokslininkai iš Pennsyl-

Apie T. Sąjungos 
atominius laivus

1249 metais kareivis, ku- avanturistą Francijos 
ris tarnavo miesto Bologna imperatorium. Elzbieta dir- 

i armijoje, pabėgo į Modeno bo smuklėje už gėrimų par- 
mi-estą ir pabėgdamas pa
siėmė su savim beržinį vie-

I dra, '

davėją. 1846 m. ten ji su
tiko šarlataną, kuris ką tik 

, kuris buvo naudoja- buvo pabėgęs iš Francijos 
mas dėlei kariuomenės ark- belaisvės.

Atomi- bu girdymo. Bologna mies-l Jis persistatė save pre- 
“Leni- tas pripažino teisę pabėgę- Įtendentu i Francijos sostą.

nas”'’sėkmingai atliko pir- Hui pasilikti Modene, I
iriuosius bandymus. Metų pareikalavo, kad viedras
pabaigoje jis jau stos dar- kaipo Bolognos miesto nuo- 

nuleistas savybė, būtų sugrąžintas
ant vandens 1957 m. gruo- Bolognai.
džio2d. Jis yra virš 16,000
tonų įtalpos. Tai pirmas pa- nas atsisakė sugrąžinti vie-!'taP° pasekmingu kandida- 
saulyje toks didelis atomi- jr paspelbė karą, kuris i tu i Francijos respublikos 
nes jėgos laivas. tesėsi 22 metus. Laike ka- i prezidentus. Kuomet jo

Penkias dienas buvo fil
muojamas šis sudėtingas 
objektas. Filmavo Janonio 
atsisakymo nuo pasimaty
mo su Milda, Juliaus susi
tikimo su Juste scenas, o 
taip pat kitas, rodančias, 
kaip liaudis, sukilusi prieš 
carizmą, išvadavo kalinius.

Baigusi filmuoti Lenin-

Leningradas. — 
nes jėgos ledlaužis

» bet Į Herriot patikėjo juomi. Per 
kad viedras motus ii ffnkolp nnin Aū

,” Žodis “espe
ranto” lietuviškai reiškia “tu-; 
ris vilčių.” Šitas slapyvar- 
dis vėliau tapo naujos kai- vania universiteto stengiasi ... i o r.nn ^^4-.. .

CV VAJ UtA V y V A CA. |OAV <_/ j K-ZW 1AAV VIA kJ << Į ------- ■“ ------------ ------

Įnumo indėnų bažnyčią — 'grade, grupė grįžo į Vilnių.
, Dabar — baigiamasis darbo

' bos pavadinimas.
K. Pepeckys

Dideli namai 
sutelpa dėžėje

Birdair Structures Co., 
hofas nutarė tapti akiu ligų Buffalo, N. Y., pagamino 

Amerikos kariniam orlaivy- 
; nui vieną patalpą 150 dia- 
metriškai ir 85 pelų aukščio 
ir keturias po 100 pėdų dia- 
metriškai ir po 50 pėdų 
aukščio. Tie namai gali ap
saugoti karius nuo lietaus, 
dulkių, šalčio ir atsilaikyti 
prieš 70 mylių vėją.

Ir kas svarbiausia, juos

specialistu. Tuo tikslu jis 
buvo nuvykęs į Vieną ir ten 
išklausė oftalmologijos kur
są. Persikvalifikavęs iš vi
daus ligų į akių ligų gydy
toją, L. Zamenhofas grįžo 
iš Vienos į Varšuvą ir ten 
atidarė akių gydymo kabi
netą. Bet darbo nepradėjo, 
o nuvažiavo į Veisiejus pas
seserį praleisti 1887 m. va- galima pergabenti sunkve- 
saros. Iš čia vėl dažnai va- Į žirniais, sudėjus į dėžes. Na- 
žiuodavo į Kauną pas suža- mai pagaminti iš nylono 
dėtinę, kuri paragino jį pa- medžiagų. Jų sienos tuščios 
ruošti spaudai tarptautinės ir pripučiamos oro.

M. BECONIS

ban. “Leninas”

Pasididžiuodamas Mode-

du metus ji nukėlė apie 65 
tūkstančius dolerių ir pave
dė jam. Jis panaudojo tuos 
pinigus propagandai, ir 
sėkmėje pinigų pagalbos,

‘ atstatyti apie 3,500 metų se- 
i
Mayan Temple.

Mayan Temple yra šiaur. 
Guatemalos dalyje, ant 
labai stataus ir aukšto kal
no. Kad įlipti prie Mayna 
Temple, reikia nugalėti šim
tus akmeninių laiptų.

Mayan Temple paviršius 
apgriuvęs, bet šonai ir vi
dus tvarkoje. Mokslininkai 
mano, kad ji buvo pastaty
ta prieš 1,500 metų pirm 
dabartinio metskaičio. Tar- _____  __ __________
pe 200 ir »00 metų mūsų!vardo universiteto Kolonų KAPITALISTŲ ŽEMĘ 
gadynės ten gyveno Maya j salėje buvo eksponuojama 
indėnų giminė.

iinnnr hqiffiomoQic dnrhn - . tęsėsi 22 metus. Laike ka-1prezidentus.
uauai oaigiamasis aaroo Tarybų Sąjunga baigia buv0 nraiieta upeliai1 termmas ėjo prie pabaigos, 

t2*TduS- V kraujo ir’ daue esybių Pasiskelbė Napoleonu 
lonogramos montavimas » | ledlaužius, kaip “Leninas”. nraJstn 
kontrolinio egzemplioriaus atominis ledlau- 1

pralieta i 
ir daug gyvybių

Kuomet jo

spausdinimas.

I Dokumentai apie 
Gegužės I-ją Vilniuje u

Ketvirtas atominis ledlau
žis bus jau didesnis, bū
tent 525 pėdų ilgio ir 25,000 
tonų įtalpos.

icier”, garo jėgos, 
Šiemet, besiartinant .Ge-igjųų tonų įtalpos.

gūžės Pirmajai, Vilniaus 
Valstybinio V. Kapu s ko

Yra prilei- j įdomi dokumentinė ir vaiz- 
džiama, kad jie išstūmė išjdinė medžiaga. Tai —. uni-
ten kitą indėnų giminę, ku
ri ir būvo pastačiusi tą 
dievnami.

Bažnyčioje yra grabas, 
bet negyvėlis buvo apkraus- 
tytas prieš 1,000 metų.

versiteto Mokslinės biblio
tekos organizuota paroda, 
skirta Gegužės Pirmajai.

Pirmuosiuose stenduose— 
tarpe kitų dokumentų buvo 
ir 1899 metais lenkų kalba

Kare bologniečiai paėmė 
nelaisvėn Enzio, sūnų Vo- 

įkietijos imperatoriaus Fri- 
Jungtinių Valstijų di-1 driko II, kurį laikė po areš- 

džiausias ‘ledlaužis “Gla-jtu paloeiuje ir kuris ten 
yra tik ' mirė 1279 m. Kad paleng- 

Ivinti belaisvio būklę jam 
i leido apsivesti su gražuole 
| geltonplauke mergina iš Bo- 
I logno miesto, todėl, kad jis 

Havana. - Kubos vy-!užtikrinančiai kasdieną 
riausybė jau sukonfiskavo' kartodavo: Ben ti vogho 
183,000 akrų žemės Ca-! (As didžiuojuosi jumi).. 
maguey provincijoje, kuri Viedras, dėlei kurio buvo 
priklausė Jungtinių Valsti- taip ilgai kariauta, tebėra 
jų cukraus kompanijoms, ir dabar Modena miesto ži- 
Viso amerikiečiai Kuboje nyboje ir yra rodomas Ghir- 
turi 2,355,242 akrus žemės. | landina Tower skiepe.

KUBA SUKONFISKAVO

m.
Gėrimų pardavėja per

mainė savo tikrą vardą ir 
pasivadino Howard. Ji ma
nė, kad imperatorius atsi
mokės jai ir padarys ją ka
raliene. Bet Napoleonas 
turėjo kitokius planus. Jis 
paskyrė $1,000,000 savo 
geradarei ir suteikė jai ti
tulą Contesse de Beaure
gard. Apdovanota svaiga
lų pardavėja po to dar gy
veno 13 metų. Ji mirė 1865 
metais. J. Bimba

Viedras, dėlei kurio buvo
Londonas. — Už vieną 

Rubenso paveikslą 'The 
Adoration of the Magi” su
mokėjo $770,000.

Ugnikalniu ir g aizeriti kraštas
Pačiam-e tolimiausiame saitais ji tampriai susi jusi. dūmų stulpas, panašus j

Taiybų Sąjungos pakraš
tyje, šiaurės rytuose, nusi
driekia didelis .kalnuotas 
Kamčiatkos pusiasalis. Pir
mosios žinios apie šį kraš
tą europiečius pasiekė tik 
XVIII amžiaus pradžioje. 
Tuomet buvo suorganizuo
tos kelios rusų ekspedicijos, 
kuries pateikė nemaža duo-» 
menų apie šį pusiasalį.

Kamčiatka ilgą laiką bu
vo kolonijinio grobiko ob
jektu. Ne sykį bandė paim
ti į savo rankas šį kraš
tą užsienio kolonizatoriai. 
1854 m. Kamčiatką bandė 
užgrobti jungtinė anglų- 
prancūzų eskadra. Tačiau 
narsūs rusų jūrininkai ir 
vietiniai gyventojai apgy
nė kraštą nuo interventų.

Amerikiečiai, pusvelčiui 
nupirkę iš caro Aliaskos 
lį’Asiasalį, bandė įsigyti ir 
Kamčiatką. XIX amžiaus 
viduryje šį kraštą užplūdo 
amerikiečių agentai. Jie 
pradėjo organizuoti plačią 
koncesijinę Kamčiatkos 
turtų eksploataciją, norėda
mi tokiu būdu priversti ca
ro vyriausybę perleisti šį 
pusiasalį jiems.

XX a. pradžioje į Kam
čiatką prasiskverbė japonų 
kapitalas. Iki 1922 metų 
japonų rankose atsidūrė be
veik visi Kamčiatkos žvejy
bos rajonai. Tačiau tais 
pačiais metais į pusiasalį 
išsikėlę Raudonosios Armi
jos daliniai padarė galą ja
ponų šeimininkavimui.

Kadaise žodis “Kamčiat
ka” reiškė patį tolimąjį ir 
nereikšmingą rajoną. Ta
rybiniais metais Kamčiat
ka pradėjo didelį vystymosi 
keįią. Dabar ji garsėja kaip 
nuostabaus gamtos grožio 
ir didelių turtų kraštas. E- 
konominiais ir kultūriniais

su Tolimaisiais Rytais, o 
kartu ir su visa Tarybų 
Sąjunga.

Kamčiatkos pusiasalis, 
nutįsęs 1,200 kilometrų, 
yra tokiame geografiniame 
plotyje, kuris maždaug 
atitinka plotį tarp Kijevo 
ir Leningrado. Tačiau pu
siasalio klimatinės sąlygos 
žymiai atšiauresnės. Pusia
salį vėsina jį supančios šal
tos jūros: iš vakarų Ochots
ko jūra, o rytuose Ramusis 
vandenynas ir Beringo jū
ra.
UŽGESĘ UGNIKALNIAI
Išilgai visą pusiasalį drie

kiasi du lygiagretūs kalna
gūbriai, tarp kurių yra il
ga ir plati įdauba. Ja teka 
didžiausia pusiasalyje Kam
čiatkos upė. Didžiausias ir 
ilgiausias yra vadinamasis 
Vidurinysis kalnagū bris. 
Aukščiausias šio kalnagūb
rio taškas yra užgesęs 
Ičinsko ugnikalnis — 3,621 
metrų aukščio. Šiaip kalnų 
aukščiai svyruoja nuo 1,500 
iki 2,000 metrų. Kitas kal
nagūbris, sudalytas iš at
skirų kalnagūbrių, besitęs- 
siančių rytine pusiasalio 
pakrante, vadinamas Ryti
niu. Čia išsidėstę visi vei
kiantieji Kamčiatkos ugni
kalniai, vadinamosios sop- 
kos. Didžiausios iš jų yra 
Kliučevsko sopka — 4,850 
metrų, Kronocko sopka — 
3,528 m., Avačinsko sopka 
— 3,335 m. aukščio. Ava
činsko ugnikalnis savo pa
vidalu labai panašus į Ve
zuvijų, tik dvigubai už jį 
aukštesnis. Kliučevsko ug
nikalnis yra kartu ir aukš
čiausias pusiasalio taškas. 
Tai vienas didingiausių ug
nikalnių visame Žemės ru
tulyje. Virš jo nuolat ky
bo kelių kilometrų aukščio

milžinišką grybą. Dažnai 
iš šių dūmų ant ugnikalnio 
šlaitų pasipila pelenų ir ak
menų lietus. Neretai šis 
milžinas parodo ir tikrąją 
savo galią. Savo galingų 
išsiveržimų metu jis išver
čia daugybę lavos ir pele
nų, kurie padengia plačias 
apylinkėse. Ugnikalnio kū
gį nuo 2,700 m. iki 3,500 
m. dengia ištisinė ledo dan
ga, nuo kurios žemyn nutį
sę keli ledo liežuviai.

1955 m. pradėjo veikti 
ugnikalnis Bezimianyj. Šis 
3,085 m. aukščio ugnikal
nis jau ilgą laiką buvo lai
komas užgesusiu. 1955 m. 
rudenį jo rajone prasidėjo 
žemės drebėjimas, kurio jė
ga kaskart augo. Pats ug
nikalnio kūgis pradėjo vir
pėti lyg perkaitintas garo 
katilas. Pagaliau iš jo iš
siveržė dujų, pelenų ir ak
menų debesys. Keletą dienų 
pelenai pylėsi be pertrau
kos. Pasidarė taip tamsu, 
kad už 30-40 kilometrų nuo 
ugniakalnio mašinos galėjo 
važiuoti tik su šviesomis, o 
gatvių žiburiai degė ištisas 
paras.

Su milžinišku trenksmu 
išsiveržusi karštų dujų sro
vė, pavėjui slinkdama, 30 
kilometrų ruože nušlavė vi
sa, ką sutiko savo kelyje. 
Iš sunkiai praeinamo miš
ko teliko suanglėję stuob
riai. Dviejų metrų storio 
sniego danga visiškai ištir
po. Ugnikalnio šlaitais te
kėjo galingos purvo srovės. 
Viena iš jų nešdama su sa
vimi didelius lavos luitus, 
lyg žolę nupiovusi pakelyje 
sutiktą mišką bei telefono 
stulpus, pasiekė už 90 kilo
metrų esančią Kamčiatkos 
upę, užteršė vandenį, sunai
kino daug žuvies. Ugnikal
nis nurimo tik' vėlyvą 1956

metų rudenį. Tai vienas 
didžiausiu ugnikalnio išsi
veržimų Kamčiatkoje.

'Kamčiatkoje iš viso pri
skaičiuojama daugiau kaip 
šimtas užgesusių ir 22 vei
kiantieji ugnikalniai.

MINERALINIAI 
ŠALTINIAI

Su Kamčiatkos ugnikal
nių veikla siejasi ir karšti 
mineraliniai šaltiniai.. Jie 
išsimėtę po visą pusiasalį. 
Gyventojai naudoja juos 
gydymo tikslams. Neseniai 
(1941 m.) Kamčiatkoje bu
vo surasti, ir geizeriai. Vie
nas nuostabiausių gamtos 
kampelių yra Geizerių, slė
nis. Jis apsuptas sunkiai 
praeinamų kalnų. Oras čia 
žymiai šiltesnis, žydi gėlės, 
nors aplinkinius kalnus ir 
dengia sniegas. Slėniu vin
giuoja upelis, pavadintas 
Geizeriniu. Po žeme girdi- 

imas čia silpnėjantis, čia 
stiprėjantis gaudesys. Vi
sur išsimėtę maži ežerėliai 
su karštu, si-era atsiduo-

bamų žemės plotų nedaug. 
Svarbiausias Kamčia t k o s 
miestas ir uostas — Kam
čiatkos Petropavlo v s k a s . 
Šiaurinėje pusiasalio daly; 
je yra Koriakų nacionalinė 
apygarda su centru Palana.

Kamčiatkos gelmėse sle
piasi daug įvairių turtų, 
tik jie dar mažai ištirti. 
Jau anksčiau buvo rasta 
rudosios anglies, naftos ir 
dideli durpių klodai. Pas
taruoju metu, taikant nau- 

Įjausius žvalgymo metodus, 
vakarinėje pusiasaulio pa
krantėje rasta juodosios ak
mens anglies ir spėjama, 
kad yra ir kai kurių meta
lų, pvz., alavo, cinko, švi
no ir kt. Randama daug 
sieros, tufų, pemzos ir kitų 
vulkaninės veiklos produk
tų. Srauniosios Kamčiat
kos upės turi dideles hidro
energijos atsargas. Septyn
mečio plane numatoma 
sparčiai išvystyti energeti
nių žaliavų — anglies, naf
tos ir durpių — gavybą, 
taip pat plačiai panaudoti

gaudomos silkės, plekšnės, 
menkės, be to, medžiojami 
ruoniai, vėpliai ir įvairios 
banginių rūšys. Žvejybos 
sąlygas palengvina daugy
bė pakrantėse esančių užta
kių ir įlankų.

Labai didelę pramoninę 
reikšmę turi Kamčiatkos 
krabai, kurių telkiniai yra 
pietvakarinėje pusią salio 
pakrantėje. Šis rajonas pa
gal krabų atsargas ir su
gaunamą kiekį užima pir
mą vietą pasaulyje.

80% viso Kamčiatkos 
pramonės svorio tenka žu
vies sugavimo ir apdoroji
mo pramonei. Tarybiniais 
metais čia sukurta dešim
tys stambių žuvies pramo
nės įmonių, yra daugiau 
kaip 50 žuvies konservų 
fabrikų. Kamčiatkos pa- 
k r a n t ė m is tęsiasi nenu
trūkstama žuvies apdoroji
mo įmonių, kombinatų, fab
rikų bei pagalbinių įmonių 
grandinė. Dabar didelę 
reikšmę žuvies pramonei

gas, kad šis klausimas būtų 
išspręstas, ir jau pasiekti 
teigiami rezultatai.

Japonų žvejai buvo labai 
[nuskurdinę ir krabų atsar- 
|gas. 1945 m. likvidavus ja- 
i ponų viešpatavimą Kurilų 
’saloje, buvo imtasi visų 
priemonių krabų atsargoms 
padidinti. Yra kelios šių 
įdomių gyvūnų rūšys. Di
džiausią pramoninę reikš
mę turi vadinamasis kam- 
čiatkinis krabas. Jie gyve
na tam tikruose gyliuose 
su maždaug pastovia tem
peratūra . Patinai ir pate
lės sudaro atskirus būrius, 
susieidami tik neršto me- 

i tu. Patinai užauga net iki 
7 kilogramų svorio, patelės 
žymiai mažesnės. Subręsta 
jie tik per 8-10 metų. Pra
moninę reikšmę turi tik pa- 

jtinų galūnių mėsa. Krabai 
gaudomi tinklais, pastatant 
juos tose vietose, kuriomis, 
paprastai, juda patinų bū
riai. Atrenkami tik stam
būs egzemplioriai, o smul
kesni/paleidžiami.

danciu vandeniu. Greta jų 
daug į milžiniškus katilus 
panašių duobių. Jų dugne 
verda, kunkuliuoja, trykšta 
fontanais karštas vanduo 
bei purvas. Tai šen, tai ten 
iš uolų plyšių išsiveržia 
karšto garo srovės, kai kur 
lyg puode verda, kunkuliuo
ja vanduo.

Vėliau geizerių buvo ras
ta ir kituose Kamčiatkos 
rajonuose.

Kamčiatkos pusiausalyj-e, 
kuris užima 350 tūkstančių 
ketvirtainių kilometrų, gy
ventojų nedaug. Jų skai
čius žymiai padidėjo tary
biniais metais. 1926 m. 
Kamčiatkoje tegyveno 9.7 
tūkstančio gyventojų. Da
bar jų yra daugiau kaip 
200 tūkst., taigi 0.4 gyven
tojo 1 kilometrui. Tankiau
siai gyvenamas Kamčiatkos 
upėg slėnis ir pakrančių ra
jonai. 60% visų gyventojų 
gyvena miestuose, nes dir-

upių energiją.
ŽUVIES PRAMONĖ

Kamčiatka pasižymi savo 
gamtiniu turtu įvairumu ir 
gausumu. Jei XVIII-XIX 
a. Kamčiatka garsėjo bran
giais kailiais, tai XX a. į 
pirmą vietą iškilo žuvies 
pramonė. Ir šiandien Kam
čiatka garsėja kaip vienas 
stambiausių šalyje žuvies 
pramonės rajonų. Jam ten
ka apie 10% viso Tarybų 
Sąjungoje sugaunamo žu
vies kiekio. Kamčiatkos 
vandenys tai reta vieta pa
saulyje, kur suplaukia nerš
ti tiek daug lašišinių žuvų. 
Pagal lašišinių žuvų suga
vimą šis rajonas šalyje už
ima pirmą vietą. Nors 
Kamčiatkoje gana tankus 
upių tinklas, tačiau gegu
žės-rugsėjo laikotarpiu jo
se susirenka neršti tiek 
daug žuvies, kad darosi 
ankšta.

Kamčiatkos pakrantėse

vystyti turi žvejybos kolū
kiai. Jie sugauna daugiau 
kaip 40% bendro žuvies 
kiekio.

Tarybiniais metais, sukū- 
' r u s galingą materialinę- 
techninę bazę, panaudojus 
naujausius žvejybos laivus, 
naujus audroms atsparius 
tinklus ir kitas priemones, 
buvo galima pereiti nuo 
žvejybos pakrantėse į atvi
rą jūrą. Įsisavinami nauji 
žvejybos rajonai. Žymiai 
patobulintos ir žuvies priė
mimo - apdorojimo įmonės. 
Daug gamybinių procesų 
automatizuota, pakeltas 
darbo našumas.

I

Daug dėmesio skiriama 
ir teisingai žvejybai. Dėl 
grobuoniškų japonų žvejy
bos metodų sumažėjo kai 
kurių vertingų lašišinių žu
vų atsargos. Tarybinė vy
riausybė deda visas pastan-

Krabus žvejoja speciali 
flotilė, kurią sudaro žvejy
bos laivai ir plaukiojantys 
krabų konservų fabrikai. 
Tai moderniškai, įrengti 
kuriuose paruošiami aukš
tos kokybės krabų konser
vai. Įvedus teisingus žvejy
bos metodus, krabų atsar
gos žymiai padidėjo, o jų 
sugavimas nuo 1945 m. iš
augo 2.5 karto.

Dideli uždaviniai keliami 
Kamčiatkos žuviės pramo
nei naujajame septynmety- 
je. Visa žvejyba remsis 
moksliniais pagrindais. įsi
savinus naujus žvejybos ra
jonus, pritaikius modernią
ją techniką, jau artimiau-: 
siais metais žuvies sugavi
mas pakils 60%.

Su žuvies pramone glau
džiai susijusios ir kitos 
Kamčiatkos liaudies ūkio*

(Tąsa 4-tam pust)

3 p.-Laisvė (Liberty)—Penktad., liepos (July) 3, 1959
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DRĄSIOS ŠIRDYS
(Vaizdai iš partizanų kovų Lietuvoje)

t Ugnikalnių ir gaizerių kraštas Iš Lietuvos

(Tąsa)
Didingos ir nepamirštamos Stalingra

do gynimo dienos. Pačiu sunkiausiu 
miestui metu jo ginti stojo tūkstančiai 
komjaunuolių. Kiti uraganinėje priešo 
artilerijos ugnyje, be atvangos bombar
duojami iš oro, remontavo tankus, vilki
kus, pabūklus ir čia pat vėl leido juos 
į mūšį.

Ir Lietuvos komjaunuoliai pasitrau
kė su Tarybų Armijos daliniais, kad su 
ginklu rankose galėtų stoti į kova prieš 
įsibrovusį priešą.

1941 m. pabaigoje buvo sudarytas Ta
rybinės Armijos lietuviškasis junginys. 
1942 metų žiemą- mes kovėmės Oriolo 
fronte, — pasakoja drg. Čeponis. — Čia 
parodėme, kad nesame ištižę. Kartą vi
są savaitę laikėme gynybos poziciją, bet 
savaitės pabaigoje priešas įsiveržė į mu
sų užnugarį. Batalionas buvo apsuptas 
glaudžiu žiedu. Visi ryšiai nutraukti. 
Likome be maisto. Padėtis buvo rimta. 
Mes organizavome žiedinę gynybą. Pra
simušti pas savuosius nesisekė. Spaudė 
didelis šaltis, kankino alkis. Trečią 
naktį buvo nutarta žūt būt prasiveržti 
iš apsupimo.

Priešas labiausiai saugojo mus toje 
pusėje, kur galėjome prasimušti pas sa
vuosius, gi užnugaryje buvo palyginti 
menka apsauga. Vokiečiai nesitikėjo, 
kad veršimės į jų užnugarį. Tuo mes 
ir pasinaudojome. Viskas pavyko kuo 
puikiausiai. Pramušę apsupimo žiedą 
iš užnugario pusės, pasinaudodami 
priešo sumišimu, prasi veržėm pas sa
vuosius. Nuostoliai mūsų buvo nedide
li, o belaisvių parsivedėm apie pusšimtį.

Žinoma, susitikimo džiaugsmą sunku 
ir apsakyti. Rusai, ukrainiečiai, bal
tarusiai — visi sveikino mus tartum 
kokius didvyrius.

Lietuviškojo junginio kariai vykdo 
puikius ir sudėtingus kautynių uždavi
nius. Ne kartą mačiau, kaip po kau
tynių kitų tautybių kariai broliškai bu
čiuodavo mūsų karininkus ir karius, dė
kodami jiems už drąsą ir pasiaukojimą. 
Ar ne geriausias pasiaukojimo pavyz
dys yra Viktoras Jacenevičius? Sužeis
tas jis pateko į 'nelaisvę. Jam nukirto 
rankas ir kojas, pakabino jį galva že
myn ir sukūrė apačioje laužą, tačiau jis 
neišdavė karinės paslapties. Jis, drau
gai, buvo komjaunuolis! Jam suteiktas 
Tarybų Sąjungos Didvyrio vardas. Mū
sų vyrai ir šią valandą puola, ginasi, ka
sa apkasus, stato bunkerius, stiprina sa
vo pozicijas ... O kai grįžta į žemines, 
mažai miegoję, išvargę, sušlapę, apšar
moję, užtraukia dainą:

Už tėvynę nuteriotų, 
Už draugų kapus,— 
Bus fašistams atiduota 
Viskas su kaupu!
Už skriaudas, tau padarytas, 
Motin Lietuva,
Atsakys nuožmus banditas 
Gyvastim sava.

A. Čeponis papasakojo apie Tarybi
nės Armijos lietuviškojo junginio karį, 
Kauno komjaunuolį Antaną Žalį, apie 
Vincą Daukantą, kuris prieš mūšį įrašė 
į savo komjaunimo bilietą: “Prisiekiu 
tau, komjaunimo biliete, būsimose kau
tynėse kovoti iki paskutinio mano šir
dies suplakimo, keršyti žvėriškiems hit
lerininkams už mūsų brolių ir seserų 
kraują, kančias, už jų pažeminimą. Jei
gu žūsiu kovoje ir tu būsi sulietas ma
no krauju, paliudyk draugams, brangus 
biliete, manosios priesaikos tikrumą.”

—Mes būsim irgi tokie kaip Vincas, 
—tyliai tarė Julius Korbutas. — Turim 
atkeršyti fašistams už draugus, už Tė
vynę. h

Ir visi žinojo, kad šie- žodžiai buvo pa
sakyti iš širdies.

• Gauname iš vadovybės uždavinį: pra
siskverbti pro priešo įgulas ir susprog
dinti geležinkelį tarp Palemono ir Jona
vos.

Auštant mes—10 komjaunuolių parti
zanų—išvykstame. Mūsų šovinynai pil
ni, kiekvienas turime už diržo po kele
tą granatų. Brendame iki kelių, klam
potame liūnais, raistais. Tankūs krū-

mai drasko veidą, rankas. Aikštelėse 
nendrės, viksvos ir kitos pelkių žolės ne-
retai ankstesnes uz žmogų, jos taip pat 
trukdo eiti. Po lietaus oras tvankus, 
saulutė kepina, uodai puola, prakaitas 
upeliais teka veidu. Baisiai kankina 
troškulys; daugelis malšina jį pelkės 
vandeniu. Kelis kartus trumpai pailsė
ję, pasiekiame miško keliuką. Čia žy
giuoti visai kas kita. Užvertimus ir su
degintus tiltus praeiti — vieni juokai. 
Pavakare pasiekiame pamiškę. Pražy
giuojame miško pakraščiu apie porą ki
lometrų ir vėl sukame gilyn į mišką. 
Bet čia prasideda tikra velniava: sute
mo, dangus apsiniaukė, nors pirštu į 
akį durk! 'O po kojomis vis čiurkši van
duo.

Nuklampojus puskilometrį, žemės pa
viršius darosi kietesnis. Imame sMkti 
gyviau. '

Pasiekėme palaukę. Jau matyti ir 
mūsų tikslas — geležinkelis. Kažkur 
rytų pusėje pasigirdo šaudymas, paskui 
nutilo, tik retkarčiais nuskardėdavo vie
nas kitas minosvaidžio šūvis. Nuspren
dėme, kad šaudoma už 5-6 kilometrų. 
Susilenkę, vienas į kitą kabindamiesi, 
gūdžioje tamsoje pasiekėme geležinkelį.

Tik štai staiga miško pakraštyje iš
kilo raketa, paversdama naktį diena. 
Pastebime kairėje hitlerininkų bunkerį. 
Mūsų ausys dabar klusios kaip kiškių— 
jos pagauna menkiausią šlamesį.

Pietuose sukalena sunkusis kulko
svaidis. Nors iki ten esančio bunkerio 
ne mažiau kaip trys kilometrai, bet va
karo tyloje aiškiai girdėti jo trumpos 
serijos. Netrukus jam pradeda pritarti 
kiti. Jau visas “ansamblis” plėšo nak
ties tylą. Dar ne visai aišku, ar prie
šas mus pajuto, ar šiaip sau “smagina
si,” griebiasi “profilaktinių” priemo
nių .... Iš bunkerio mūsų kairėje nu
sidriekia fosforinės šviečiamųjų kulkų 
juostos. Vis daugiau ir daugiau ugnies 
taškų matyti pamiškėje, raketos viena 
po kitos raižo padangę. Joms užgesus, 
tamsa aplink mus dar tirštesnė atrodo. 
Miškas dešimtį kartų kartoja kiekvieną 
kovos garsą, ir iš pradžių sunku atskir
ti, kur kovos triukšmas, o kur tik jo ai
das. Kaukdami pralekia pabūklų svie
diniai, priversdami krūptelėti. Dar 
stipriau suspaudi ginklą.

Netoliese už krūmų pastebime kažko
kius šešėlius. Raketai pakilus, nieko ne
matyti, o jai užgesus—kažkas juda. Va
dinasi, priešo patruliai mus pastebėjo. 
Mes numetame ten keletą granatų ir vie
nas po kito traukiamės atgal.

—Na, dabar čia jau neprieisi,—tarė 
Alfonsas Čeponis.

—Grįžkime, — atsakiau. — Mėginki
me kitoje vietoje.

Tačiau tą naktį mums taip ir nepavy
ko padėti minos.

Kitą" naktį mes laimingai pasiekėme 
geležinkelį ir nekantriai laukėme karinio 
ešelono. Deja, jo nebuvo. O čia jau ir 
švisti.pradėjo . . . Tik trečią naktį mums 
pagaliau pavyko atsigriebti už dvi paras 
nesėkmingo slampinėjimo: išgirdome ar
tėjančio ešelono dundėjimą. Sunkiai 
šniokšdamas, garvežys tempė ilgą plat
formų virtinę. Sudundėjo sprogimas. 
Triuškindamos ir trupindamos viena 
kitą, platformos ėmė ristis nuo pylimo. 
Vokiečiai atidengė ugnį, tačiau mūsų 
jau nė padujų ten nebeliko.

LIAUDIS SU MUMIS
Kartą išvyko su užduotimi A. Pau

lauskas, J. Korbutas, Stankevičius; gru
pei vadovavo V. Petrauskas. Vėliau šis 
pastarasis taip pasakojo apie tą išvyką:

“—Vakare, išeinant, oras buvo gra
žus, bet naktį apsiniaukė, lietus ėmė pil
ti kaip iš kibiro. Žygiuoti toliau buvo 
neįmanoma. Auštant užsukome į vieną 
kaimo pirtelę ir nutarėme ten praleisti 
dieną. Po poros valandų Korbutas, 
žvilgterėjęs pro langą, sušuko:

—Policija!
Nespėjome nė ginklų sugriebti, kai į 

pirtelę pasipylė automatų ugnis. Nebu
vo kitos išeities, todėl daviau įsakymą:

—Išeiti ir atsišaudant mėginti prasi
veržti !

(Bus daugiau),

i

i

(Tąsa iš 3-Čio pusi.)

šakos. Didelę reikšmę turi 
miško ir medžio apdorojimo 
pramonė. 90% paruošiamos 
medienos yra perdirbama į 
tarą žuvies pramonei. Su
kurti stambūs medžio apdo
rojimo kombinatai ir įmo
nės aprūpina žvejybos įmo
nes įvairiais įrengi m a i s , 
žvejus namais ir t. t.

Žuvies pramonės augimas 
turėjo didelę reikšmę ir že
mės ūkio išsi vystymui 
Kamčiatkoje. Dar cari
niais laikais vyravo nuomo
nė, kad Kamčiatkoje žemės 
ūkiui vystyti nėra sąlygų. 
1923 m. Kamčiatkoje tebu
vo 15 hektarų pasėlių ir ne
didelis galvijų skaičius. Ta
čiau jau pirmaisiais tarybi
niais penkmečiais žemdir
bystė paplito visuose pusia
salio rajonuose. Pasirodė, 
kad dirvos gana geros ir 
duoda neblogus derlius. Da
bar Kamčiatkoje daug ko
lūkių, tarybinių ūkių ir pa-

stiprų kompleksinį liaudies 
ūkį. Septynmetyje kaip tik 
ir numatoma tai pasiekti. 
Didelės lėšos skiriamos kra
što gelmėms ištirti ir jo 
turtams isisavinti. Numa
tyta sukurti savą energeti
nę bazę panaudojant vieti
nę anglį, naftą ir durpes.

Tarybinio lietuvių liaudies 
meno ir taikomosios dailės 

parodos Lenkijoje 
išvakarėse

VILNIUS. — Baigiama 
ruoštis tarybinio lietuvių 
liaudies menę ir taikomo
sios dailės parodai, kuri 
buvo nusiųsta į Varšuvą

Daug dėmesio skiriama hi
droenergijos ištekliams įsi
savinti. Viena iš perspek
tyvių Kamčiatkos problemų 
tai platus vulkaninės šilu
mos ir karštųjų šaltinių 
energijos panaudojimas 
liaudies ūkyje. Per septyn
metį smarkiai išsivystys 
vietinis žemės ūkis. Jau ar*. 
Ūmiausiais metais jis pa
tenkins visų gyventojų po
reikius. Daug dėmesio ski
riama miško ir medžio ap
dorojimo pramonės išvysty
mui, naujų gyvenviečių
gyvenamųjų namų staty
bai.

j Rekonstravus senuosius 
uostus, pastačius naujus 
uostus ir žuvies apdoroji-

galbinių ūkių. Dirbama 
j daugiau kaip 10,000 hekta- 
; rų. Ypač gerai vystosi že- 
imės ūkis Kamčiatkos upės 
I slėnyje. Daugiausia augi- 
I narnos bulvės (40 nuošim
čių viso dirbamo ploto), avi- 
! žos, kviečiai, miežiai (10 
| nuoš. viso ploto), daržovės 
' (8 nuoš. ploto)). Kitą plo
tą užima pašarinės kultū
ros. Nors vegetacinis pe
riodas trunka tik apie 130 
dienų, tačiau derliai spėja 
subręsti.

Gyvulininkystė
Kamčiatkoje sparčiai vy

stoma gyvulininkystė. Pie
tiniuose rajonuose augina
ma daug galvijų, avių, 
kiaulių, šiaurinėje dalyje, 
Koriakų nacionalinėje apy
gardoje, plačiai vystoma 
elnininkystė.

Šiuo metu Kamčiatkos 
žemės ūkis dar nėra pakan
kamai išvystytas ir negali 
patenkinti visų gyventojų 
poreikių. Viena iš seniau
sių Kamčiatkos ūkio šakų 
—kailių pramonė — ir mū
sų dienomis turi labai dide- 

I lę reikšmę. Kamčiatkoje 
lyra net 20 brangiakailių 
'žvėrelių rūšių. Didžiausią 
i reikšmę turi sabalai, gau
siai besivysiantieji Kam
čiatkos kedrų miškuose. Jie 
|čia sudaro du trečdaliu vi- 
įsu Tolimųjų Rytų sabalų 
i atsargų. Be to, medžioja
mos lapės, lokiai, šermuo
nėliai, ūros, voverys ir kt. 
Netoli esančiose Karagins- 
ko ir Komandorų salose 
mežiojami kotikai ir jūrų 
bebrai. Sukurti stambūs 
žvėrininkystės ūkiai, augi
nantieji daugiausia mėly
nąsias lapes. Kamčiatka 
duoda apie tris ketvirtada
lius “minkštojo aukso”, 
gaunamo Tolimuosiuose 
Rytuose.

Visi Kamčiatkos ūkio tei
kiami gaminiai, kaip žuvis, 
krabai, kailiai ir kitos gė
rybės, turi didelę paklausą 
užsienyje. Kamčiatkos ri
kio produktai vaidina ne
mažą vaidmenį mūsų šalies 
eksporte. Tačiau dar ne 
visos liaudies ūkio šakos 
pakankamai išvystytos. Vie
na iš svarbiausių — žuvies 
pramonė, turėdama gausią 
žaliavos bazę, dar negali 
pakankamai išsivystyti dėl 
nepakankamo miško pra
monės augimo, dėl nebuvi
mo vietoje pakankamos en
ergetinės bazės, dėl trans
porto trūkumų ir kitų prie
žasčių.

Kamčiatkos rajonas, 
kaip pabrėžiama naujame 
septynmečio plane, turi vi
sus gamtinius resursus, 
kad būtų galima išvystyti

I kultūrinių mainų su Len
kijos Liaudies Respublika 
tvarka.

Lietuvių taikomosios dai
lės meistrai ir liaudies me
nininkai parodai pateikė 
apie 450 darbų, iš kurių 
geriausieji bus parodyti 
broliškoje Lenkijoje. Taiko
mąją Tarybų Lietuvos dai
lę atstovaus meninis stik-
las, keramika, kilimai, ga
miniai iš gintaro ir odos. 
Lenkų žiūrovai galės susi
pažinti su J. Mikėno, L. 

ir: Strolio, F. Daukanto, J.

mo įmones, papildžius žve
jybos laivyną, išsiplės žve
jybos mastas. Bus nutiesti 
transporto keliai tarpe at
skirų pusiasalio rajonų, 
plačiai panaudojant ir 
upes. Daug bus nuveikta 
kultūros ir švietimo srity
je.

Be abejo, septynmečio 
metais šis ugnikalnių ir 
geizerių kraštas taps vienu 
iš labiausiai klestinčių mū
sų šalies rajonų.

Laiškas iš Lietuvos
Šiuo metu nėra nuosta

bu gauti laišką iš gimtinės 
ir. jų nemažai telpa spaudo
je, kartais net mažai įdo
mūs. Todėl čia duosiu tik 
įdomesnes žinias, tilpusias 
laiškuose.

Brolis rašo: “Pagurių 
kalne j, palei Apaščios upę 
pastatė cemento fabriką. 
Jame daugiau uždirba ne
gu kolūky, bet su šeima gy
vendamas nenoriu prarasti 
60 arų sklypą ir kitas ko
lūkiečiams privilegijas”.

Pusbrolis pasakoja savo 
laiške apie Laborskio dvare 
steigiamą šovchozą (valsty
binį ūkį). Iš jo laiško ma
tyt, kad daug kas valstybi
nio ūkio bauginasi, bet sa
ko: “Gal kai priprasime, 
bus geriau negu kalūky gy
venti.” Tas pats asmuo ra
šo, kad jis mano laiškų nie
kam nerodo, nes perdaug 
esą priešreliginiai. Mat, jis 
gyvena palei Kvėdariškio 
(vien rusais apgyventą) 
kaimą, kuriame esąs labai 
maldingas ir dievobaimin
gas popas. Kas sakė, kad 
T. Lietuvoj tikėjimas var
žomas?! Mačiau Vilniaus 
“Tiesoje” aprašymą, kaip 
Kvetkų parapijos dabarti
nis kunigas bandė vieną sa
vo parapijoną šventuoju 
paskelbti ...

Gavau nuo mano pusse
serės sūnaus G. Kunigonio 
dar tik apie 18 metų am
žiaus vaikino, tris jo para
šytus ir LTSR spaudoje til
pusius * eilėraščius, kuriuos 
siunčiu,' manydamas, kad 
“Laisvė” prie progos juos 
patalpins.

Pandėlietis

PASKELBS SENATO 
ALGAS IR IŠLAIDAS
Washingtonas. —■ Ameri

can. Society of Newspaper 
Editęrs reikalavo, kad. Se
natas viešai skelbtų visų 
Senate tarnaujančių žmo
nių vardus, jų algas ir kito
kias išeigas.

Senatorių vardai skelbia
mi, algos taip pat, bet ne
buvo skelbiama, kiek kuris 
turi sekretorių ir t.t.

Balčikonio ir kitų dailinin
kų dekoratyvinio ir taiko
mojo meno kūriniais.

Tarp parodos eksponatų 
nemaža liaudies meistrų

vamokslio skuolp t o r i a u s 
Tauragės elektrinės maši
nisto V. Nikšos, tarybinio^ 
ūkio darb i n i n ko S. Gre- 
siaus darbai, žinomųjų dro
žėjų N. Linkevičiaus, A. 
Puškoriaus, J. Laurinkaus 
skulptoriniai kūriniai.

Birželio pabaigoje paro
dos eksponatai bus išsiųsti 
i Varšuva. Savo ruožtu iš 
Lenkijos laukiama J. Ma
teikos kūrinių parodos, ku
ri rugpjūčio mėnesį bus 
atidaryta Vilniuje.

FABRIKO KULTŪROS 
UNIVERSITETAS

Klaipėdos “Tri n y č i ų” 
medvilnės verpimo fabrike 
atidarytas kūltūros u n i- 
versitetas. Į pirmąją pas
kaitą susirinko apie 100 
žmonių. Paskaitas literatū
ros, istorijos, meno, kultu 
ros ir etikos klausimais 
skaitys miesto mokyklų mo
kytojai, kultūros darbuoto
jai, o taip pat lektoriai iįb 
Vilniaus. Užsiėmimai uni
versitete truks dvejus me
tus. Dauguma universiteto 
klausytojų yra “Trinyčių”

kūrinių. Įdomi bus droži- fabriko ir kitų uostamie^ 
nių iš medžio ekspozicija, j čio įmonių darbininkai bei 
Joje bus eksponuojami sa- jų šeimų nariai. ____

Brockton-Montello, Mass.

Dviejų Dienų

PIKNIKAS
Rengia Mass. Lietuvių Organizacijos

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

muzika nuo 4 iki 8 P. M. 
» /

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

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

Sporto ir Dainų Programa:

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

Sopranai: Nelie Ventienė ir Naste Buknienė 
Altai: Ona' Čepulienė ir Koste Rušinskienė

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

Dirigente Mildred Stensler

Art Mason’s Orkestrą
Namų gaminimo geriausi valgiai 

Šalti ir šilti įvairūs gėrimai

Mass. Lietuviui Dėmesiui
Liepos 4-tą dieną j Laisves pikniką Brockton, 

Mass., busai važiuos iš šių miestų:

SOUTH BOSTON, MASS., busas išeis nuo 318 
Broadway, 1-mą vai. dieną. Kaina į abi puses $1.50, 
įžanga 25 c., viso $1.75.

LAWRENCE, nuo Piliečių Klubo, 41 Berkeley 
St., 11-tą vai. ryto.

HAVERHILL, buso reikalu kreipkitės į Augustą 
Kazlauską ir Juozą Masavičių.

NASHUA, busas išeis 10:30 vai. ryto, nuo 36 
High St. Kreipkitės į J. Egerį, bei. 2-2204; A. Ba
rauskienę, — 3-8260;; A. Pažiaukas—2-2810. Lowel- 
liečiai matykite J. Blažonį.
A. Paziauką, tek 2-2810.

,v t j
« Prašome iš anksto užsisakyti busuose vietas.

.^'11111 III l.li. ...............l...........................  , i ............... ‘■■‘I *
4 p.-Laisvė (Liberty)— Penktad., liepos (July) 3, 1959,



New Jersey naujienos
• Vieną gražų popietį teko I astuonių ar daugiau šimtų 
aplankyti Seną Vincą. Vin-i dolerių. Tai graži parama 
cą radome sėdintį gražioje ir gražus darbas, geras 
pievoje. Kaip Vincas, taip draugų ir draugių pasi- 
ir mes, senosios kartos, am- šventimas geram tikslui, 
žiumi esame pasikeitę, 
vaizda netokia jauna, 
kia buvo keletas metu c

Ir paskutine stambi au-Iš-
ko- i ka, tai draugės Shimkienės 
at- atminčiai savo mirusio 

draugo — $300. Mažai ra- 
Pasisveikinę ir apsikei-1 sime tokių draugių, kad 

tę keliais žodžiais, peržvel-1 pagerbtų savo išsiskyrusį 
gėme jo nedidelį ūkį. Mo-|iš gyvųjų tarpo draugą su 
terš susirgimas ir mirtis I tokia stambia auka. Ji au- 
sudarė sąlygą parduoti da-įkojo pirmiau 15-ka dole- 
lį žemės, kad padengus | rių, tai jos auka “Laisvei 
daktaro, ligonbučio ir lai-l $315. 
dojimo išlaidas. Amžius su-! tą 
darė sąlygas 
dirbti, nieko neauginti 
tik sklypelis reikalingų 
daržovių, karvutė ir keletas į 
vištų, tai jo visas 
tas.

Ir prisiminus 
jaunystės laikus, 
T<ad Vincas nors 
ūkininkas, turėjo 
žemei dirbti mašinas.

Ačiū jai už tokį šil- 
atjautimą, pagerbimą

Worcester, Mass.
Apie Aido Chorą

Su pabaiga gegužės mė
nesio Aido choras pasiėmė 
vakacijas. Birželio 26 d. 
įvyko susirinkimas, kuria- [ 
me buvo aptarta pereitojo 
sezono choro veikla. Aido 
choras buvo susimokinęs 
operetę “Čigonai”, tai pla
čiai teko važinėti po kolo
nijas ir ją vaidinti. Kai ku
riose kolonijose buvo keb
lumo su scenerijomis ir vai
dinimui aplinka, bet mo
kytojas, aktoriai ir chorie- 
čiai tuos keblumus nuga
lėjo.

Choras dėkingas Sukac-
; “Čigonų” 

parašė trečią aktą, o mo
kytojui Dirveliui, kuris jį 
apvilko dainos rūbais.

žemelės ne-1 savo mirusio vyro ir pake- < '
— Įima garbės mūsų valstijai, kienei, kuri prie

ūkio tur-

Pilietis

Iškilmingai atidaryta didžiulė 
Tarybinė paroda Niujorke

Viskas prasidėjo šitaip...
Pirmadienį, birželio 29 d., 

į Koliseumą, kur Tarybinė 
paroda vyksta, buvo su
kviesti spaudos, radijo ir te
levizijos korespondentai — 
dnug jų, kad susipažintų su 
parodos forma ir turiniu, 
kad galėtų kuo greičiau 
apie tai parašyti bei pasa
kyti kitiems.

Apžiūra prasidėjo 1 vai. 
popiet.

Parodoje eksponatų daug 
—apie 10,000. Nei geriau
siais norais žmogus negalė
tų ties kiekvienu ekspona
tu sustoti ir gerai pagalvo
ti. Sustojama vyriausiai,
ties pačiais didžiausiais, akį, rius Menšikovas. 
bei protą traukiančiais, bet šia jis pristatė publikai kai 
ir tam reikia labai daug | kuriuos žymesnius svečius, 
laiko, jei norima pilnai pa-lpo to pristatė kalbėtojus: 
~L—"____ L. ■ miesto majorą Wagner į,

Prezidento vizitas . ' vice-prezidentą Nixona ir
> Nespėjus spaudos bei ra- F. R. Kozlovą. Pastarųjų 
dijo atstovams pasidairyti, dvie.ili kalbos buvo tpans-

1 liuotos per radiją ir per te-peš.

Boston, Mass.
“Laisves” piknikas

Jau šį sekmadienį, liepos
. - d., Tautiškame Parke, ■ prisidėjo su 

įsigyti Montelloj, bus “Laisvės” i statvmui F. 
Da-lnaU(]aj gegužinė. Kaip ži-j

bar gi jos jau ilsisi, nerei-inia> parka iš visų pusių ap- j ______
L > sveikatos žemei:stačius namais, jo bendrovė naudai pikniką v . - . ,

, •• Vincas jaul jj pardavė. (Jei tiesa, kaip 89 d. ir pakviesti jame daly- kaiP stai Pranesanja, kad
netokis linksmas, koki bu- i oM-deimi ~ ’ ” ' ' »^rwizo ta v

matyti keletas ; pirkėjai

kal ingos, ; 
cįĄi bt i nėra ..

praeities, ■ 
surandi, j 
nedidelis' 4

1 LMS centro. Choras 
! aukojo iš iždo ir nariai 

1 aukomis 
įstatymui F. Balevičiui 
minklo.

Nutarta surengti choro 
rugpiūčio

vo galima 
metų atgal.

Jo kambarėlyje randasi 
jam reikalingi rašymui da
lykai. Rašomoji mašinėlė, 
matosi, irgi jau pasenusi. 
Vincas atsiskyręs ir tolokai 
gyvenantis nuo lietuvių vei- itysime. 
kimo, džiaugėsi ] 
senus idėjos draugus.

žmones
buvusioj geguži

nėms vietoj statys bažnyčią 
ir leis “šventiesiems” “pra
keiktųjų” per daugeli metų 
mindžiotą vietą nuo piktų
jų dvasių apvalyti.)

Na, kas vyks ateityj ma- 
Gi dabar rūpinki- 

pamatęs mes apie šio pikniko pada
rymą pelningu. Ypatingai 
bostoniečiai per “Laisvės”

Lygiai 6 valandą susirin- čiovo žodžiai publikos buvo 
ko apie pusantro tūkstan- suntikti karštais aplodis- 
čio specialiai užkviestų mentals.) 
žmonių - svečių ir jie buvo 
susodinti, kad galėtų iš
girsti svarbias kalbas.

Ant greitųjų meniškai 
paruošton estradon pradė
jo rinktis programos atli
kėjai ir garbės svečiai: F. 
R. Kozlovas, R. Nixonassu 
žmona, ambasadorius M. A. 
Menšikovas, miesto majo
ras Wagneris, A. N. Man
žulo, Pennsylvanijos Uni
versiteto prezidentas Stas- 
senas, ir daug, daug kitų 
įžymių žmonių.

Pirmininkavo ambasado-
Pirmiau-

pa
dai’ |
1 siinformuoti.pa-

iš j neužilgo atvyks JAV pre- 
u ! zidentas Eis e n h 0 w e r i s !

Jam reikia duoti kelio! Jis
gi negali maišytis tarp vi-

kalbant, į vauti Laisvės chorą 
Hartfordo.

Kas dėl ateinančio žie
mos sezono, tai nutarta su-N .
rasti ir susimokyti tinka- šokių žmonių. Piezi en as 
ma operete. Choro mokyto- yra griežtoje saugumo _oi- 

pan-u Drieziūroie. Jie rupi-i ganų priežiūroje. Jie rūpi- 
i Į naši jo gyvybės apsauga, 

i todėl jis turįs klausyti tų
jas paprašė išrinkti jam 
pagaibininka sura d i m u i 
tinkamos operetes. Choris-1 todėl jis turįs Kiaušy u tų 
tai pasižadėjo bendradar-i direktyvų, kurias duoda 
biauti su mokytoju. Tai la-l saugumo organai.

, . . , . . , bai geras dalykas. . ,
Kalbant apie lietuvius | perkelinio i naują vietą iš- jį choriečių serga Helen įsake visiems koresponden- 

ūkininkus New Jersey vals-[ kaščiams padengti finan- Smith jai buvo padaryta tams trauktis šalin. Visi 
............................. ' ’ opereėi ja. Dabar ji jau ran- i parodos salių kampai bu-

dasi namie. Susirgo ir An- vo apstatyti pohcmanais — 
drius .Narušaičia.

~ ! šv. Vincento
silyginti. mūsų laikraščiui, i Linkiu abiem 
L _ * _ J _ autobusas ' greitai pasveikti.

bai geras dalykas. Slapta ir vieša policija

Pati paroda 1 I
Ką gi pasakyti apie pačią 

parodą?
Ji per daug turtinga, pen^ 

daug didelė, per daug jo
je visko yra, tad nelengva 
apie ją kalbėti.

Yra daug eksponatų iš 
mokslo srities 
džiui, Il-rojo
modelis; yra daug ekspo
natų iš pramonės — maši-

Chruščiovas, be
kitko, sakė:

“Tarybų vyriausybe tiki
si, kad apsikeitimas paro
domis padės mūsų abiejų 
šalių žmonėms vieni kitus nerijų, gaminių, 
geriau pažinti, kas, savo J.*
ruožtu, be abejonės, pasi-! džiulio atomo jėga varomo 
tarnaus pasiekimui gėrės- ledlaužio 
nio susipratimo tarp Jung- Arba štai modelis pasakiš- 
tinių Valstijų ir Tarybų kai didelio ir dailaus 
Sąjungos...” sprausminio lėktuvo “TU-

Kozlovas kalbėjo rusų 114.” 
kalba, todėl vėliau vertėjas

klausytojams jau sakyta, rodoma viskas, 
ką tarybinės tautos gami
na geriausio. O jos labai 
daug visko gamina. Nėra 
tokio dalyko, naudingo ir 
reikalingo žmonių gyveni
mui, kurio Tarybų Sąjun
ga šiandien nepasigamin
tų.

Didžiulį stebėtojų dėme
sį atkreipia tekstilės pra-

perdavė ją 
angliškai.
Kozlovas nukerta raudoną 

kaspiną...
Kalbos baigėsi. Svečiai 

vyksta į parodos sales, bet 
jos formaliai dar tebėra 
“uždarytos” raudono kaspi
no. Kozlovas perkerpa jį; 
svečiai pasileidžia per sa

— pavyz- 
“sputniko”

Štai stovi pavyzdys di-

laivo “Leninas.”

Tarybinėje parodoje, kaip

tijoje, reikia priminti apjelSų sukėlime silpnai pasiro- 
gerai įsikūrusį su dideliu i dėm. Taigi per Liepos Ket- 
sklypu žemės ir gyvenantį! virtosios dienos suvažiavi- 
Hamtone apylinkėje Sta
niulį, gerą laisvietį ir tan
kų rėmėją “Laisvės” reika
lų. Jis turi visus reikalin
gus dalykus žemei dirbti.
Jaunas būdamas, d vaikam 
esant dar mažiem, jis sun
kiai dirbo ir gerai įsikūrė.

Bet vaikai suaugo. Jiem 
ūkio darbas ir gyvenimas įona vaikštinėja 
nepatinka. Išmokę amato, į 
nori gyventi mieste, ir tas tos> 
sudarė sąlygas, kad drau- j '§iandien iš Boston Sa- 
gai_ Staniuliai nori parduo- natorium, Mattapan, Mass., 
ti ūkį. Čia randasi ir dau- gavau laišką, kuriame Juo- 

zas Butkus, praėjusiais me- 
ęs “Laisvės” vaji-

padaryta tams trauktis šalin. Visi

giau lietuvių ūkininkų.

mą Montelloj galėsime at-

Į gegužinę eis i 
nuo Piliečių klubo, 318 W. 
Broadway, So. Bostone, iri 
tik $1.50 į abi puses. |

Mūsų ligoniai
Jurgis Bražinskas po sun

kios operacijos jau po Bos- 
., nors dar 

ir neatgauna tvirtos sveika-

--------  _ tais buvc
Iš -gyvųjų tarpo išsiskyrė = nįnku? ra§0, kad jis ten ran- 

senas progresyvių lietuvių j ^asi su plaučių negalavimu, 
rėmėjas drg. Ražanskas, į Sako, kad jis negalės daly- 
gyvenęs Union,-N. J. Li-[ vauti “Laisvės” piknike, 
kosi palaidotas, rodos, tre- duoda gerus linkėjimus klu- 
čiadienį, birželio 17. Drau- biečiams 
gas Ražanskas buvo sulau
kęs gražaus skaičiaus me
tų. Mirė turėdamas virš 
80 metų.

Manau, visiems atmena
mi laikai, kuomet Ispanijo
je ėjo civilis karas. Drau
gų Ražanskų sūnus žuvo, 
kovodamas prieš fašistinį 
siaubą Ispanijoje. Draugo 
Ražansko jau per paskuti
nius kelis metus nesimatė 
jokiame pažangiųjų paren
gime. Matomai, senatvė 
jam neleido. Ilsėkis, drau
ge, ramiai.

ir kitiems drau
gams. Jo adresas: J. But
kus, Boston Sanatorium, 
249 River St., Mattapan, 
Mass. (Ward Bl.)

A. Kandraška

Jis yra viešais ir slaptais, devin- 
ligoninėje.! čiais civilinius kostiumus.

elizabethiečio, 
rimta 

Kokios pasek- 
Poš-

Teko patirti, kad draugo 
P. Poškaus 
dukteriai padaryta 
operacija, 
mes, neteko patirti,
kus geras veikėjas Klube ir 
einantis LDS Trečioje Ap
skrityje komiteto nario pa
reigas. Jis rimtai susirū
pinęs dukters sveikata.

Linkiu jai pilnai ir gra- 
. žiai susveikti.

New Jersey niekuomet 
praeityje pirmiau neatsi
liepė taip gražiai su auko
mis paramai “Ęaisvčs”, 

^kafy> šį kartą, persikraus
tymui į naują vietą. Galiu 
spėti, kad sukėlėme arti —————I I I ,

Rochester, N. Y.
Gedemino di 'a ūgy s te natai 'ė 

tris naujus patvarkymus 
birželio mitinge

Nuo pat susiorganizazvi- 
mo Gedemino Ddraugystė, 
mirus nariui, parūpindavo 
grabnešius. Nutarta — 
draugystė parūpins grab
nešius tik asitikimuose, 
kai mirus nariui nebus kam 
rūpintis. Kitaip šeimos pa
čios turės pasirūpinti.

Draugystė mokėdavo še
šiems grabnešiams po $5. 
Nutarta daugiau nemokėti. 
Reikale persikėlimo kortą

Nariai, gyvenanti už 
miesto ribų, . išsiimdavo 
“pasą” metam, mokėdavo 
vieną dolerį.

Nariai, turėdami pasą, 
buvo paliuosuoti nuo ligo- į 
nių lankymo ir trijų priva- f 
lomų parengimų į metus.

Nutarta pakelti pasą nuo ! 
vieno dolerių iki trijų del. • 
metams. 1

Vienų akis patraukia menės gaminiai — visokie 
i tas, kitų — kitas ekspona-' 

,, tas.- Kiekvienas atrodo
Kalba Nixonas i įdomesnis už kitą!

Vice-prezidentas Nixonas į Ištisą valandą laiko sve- 
kalbėjo, taip sakant, švel-'čiai stebėjo parodą. Po to 
niai. Sveikindamas Kozlo-] jie grįžta žemyn; ten di
va ir visus parodos vado- j džiulėje salėje stovi pa- 
vus, jis pabrėžė, kad tarp įruošti stalai 
abiejų šalių — Jungtinių | džiais; buvo ir išgėrimų. 
Valstijų ir Tarybų Sąjun-j Mano dėmesį patraukė 
gos — yra nesusipratimų, vįce _ prezidentas Nixonas 
yra skirtumų, ir kad nei ši su žmona. Jiedu viskuo do- 
Tarybinė paroda^ Niujorke, j mej0Si, • visur kreipė nepa
neigi Amerikine paroda ■ prastą dėmesį. Be abejo- 

Į Maskvoje tuos nesusiprati- j ngS> £aį gaĮ ^aį jįedu 
Į mus išspręs. įdarė ir dėl to, kad neužil

go jiems patiems teks būti 
Amerikinėje parodoje 
Maskvoje, kur, veikiausiai, ve labai nustelbia, 
su jais nemaža laiko praleis
Mikojanas, o gal net ir Į socializmą! — pradedi gal- 
Chruščiovas. , |voti.

Atrodo,, kaip stebuklas. * 
Šalis, kuri per šimtmečius -

neigi Amerikine

Tačiau tokių parodų su
ruošimas, nurodė jis, padės

igonii j iXfnStpin pn abiem sahms susiprasti, pailgumams 1 ai odos sales ištuštėjo. Po- d * >i
*1 nepaprastai .,ai. . a geriau pa-

- ‘ zmti; ilgainiui tai pasitar- 
ti "kiekviena,kuriam V“buvo,nauf. ir Pagrindinių Eesusi- 
lemta būti parodos salėse™™} išsprendimui, pa- x - - H no r d 1 lZnc« T» t l.r ri I t -t i n

Chorietis
licija pradėjo 
atsargiai ir griežtai tikrin- žinti; ilgainiui tai pasitar-

dailūs

su užkan-

audiniai. Tokie jie 
aki traukia!

Daug ir įvairių 
pramonės produktų 
ma.

Puikus pianinas 
nia” išstatytas — 
Estijoje jis gamintas.

Dailiausi meno kūriniai 
čia reprezentuojami.
. Tie tūkstančiai ekspona
tų sudėti - suderinti taip 
puikiai, taip meniškai, kad 
žmogus, įkėlęs koją į paro
dą, jautiesi, tarytum bū
tum kažk o k i a m e nau
jame pasaulyje, kažkokioje 
pasakų šalyje. Viskas ta-

maisto 
rodo-

“Esto- 
matyt,

—Aš savo akimis matau

Baltimore, Md.
Iš pikniko

Baltimorėje “Laisvės’’ 
naudai pikniką galima skai
tyti pilnai pavykusiu. To
kiu jis buvo dėka LLD 25 
kuopos komisijos ir darbi
ninkų darbui. Mūsų gabios 
šeimininkes E. Jekevičienė, 
V. Balčiūnienė, C. Vitku
vienė ir E. Kuncienė daug 
dirbo, o joms pagelbėjo J. 
Pivariūnienė, J. Balsytė ir Į 
V. Jekevičiūtė.

J. F .Deltuvai dirbo ir au
kojo kvortą medaus. Iš 
Reading, Pa., C. Zambase- i 
vičius aukojo 4 bonkas deg-(Honėn’’stebėti parodos, 
tinęs. .
pelno. B. Petkevičius pa
aukojo gitarą. Ačiū visiems 
už aukas!

Oras pasitaikė vėsus, to
dėl kava ir namie kepti -3 
pyragai, kurie buvo paau
koti C. Viktvienės ir vienas 
A. Žemaitienės, 1 
vietoje.

Gražiai pasirodė 
tolimesnės kolonijos, 
ladelphijos atvyko 
busas svečių, o jie tatai pa
daro kiekvieneriais metais; 
iš Chesterio ir apylinkės 
svečiai atvyko automobi
liais; buvo gražus būrys iš 
Brooklyn©.

A. Bimba smarkiai pa
sidarbavo ir surinko auko
mis $237. Dėkui L. Kapo
čiui už pasakytą svarbią 
kalbą. Susirinkę visi ir vi
sos atidžiai jo kalbos klau
sėsi.

Taigi, baltimoriečių su- 
| rengtas piknikas davė gra
žaus pelno paramai “Lais- 

i vės” palaikymo ir per- 
; kraustymui į naują vietą.

Vinco Duktė

tuomet, kai buvo preziden
tas.

Prezidentas atvyko tru
putėlį anksčiau negu buvo 
.tikėtasi.

Jį sutiko F. R. Kozlovas, 
TSRS premjero pirmasis 
padėjėjas, taipgi parodos 
direktorius Nikolajevičius 
Manžulo, ir kiti žymūs as
menys. čia pat buvo ir 
vice-prezidentas Nixon as, 
ir ambasadorius Lodge, ir 
prezidento sūnus John, ir 
daugelis kitų aukštų svečių, 
priklausančių prezidentinei 
grupei.

Jie tuojau leidosi “ke-

Chruščiovas.
Mados, koncertas

Aukos davė gražaus I Aplankė visas tris apsčias 
sales, sustojo ties kiekvienu 
įdomesniu eksponatu. Koz
lovas ir Tarybų Sąjungos 
ambasadorius M. A. Menši
kovas aiškino prezidentui 
ir jo bičiuliams eksponatų 
prasmę, turinį.

dės taikos reikalui, nes 
abidvi gi mūsų šalys stovi 
už taiką. Vice-prezidentas 
savo kalbą baigė šiais žo
džiais :

“Vadovaudamiesi ta dva
sia, mes tikimės, jog tūks
tančiai amerikiečių aplan
kys šią j/irodą tam, kad 
jie matytų rusų (tarybinių 
tautų) pasiekimus. Ir mes 
linkime jums (Kozlovai) 
sėkmės jūsų pasibrėžtoje 
kelionėje po mūsų šalį, kad 
sektųsi jums geriau pažin
ti Amerikos žmonių idealus 
ir aspiracijas.”

Kozlovas kalba
Svečias Kozlovas 

sutiktas dideliais aplodis
mentais. Jis sakė, kad, atL 
darydamas šią parodą, ge
rai žino, jog ji negali ste
bėtojui papasakoti apie 
kiekvieną gyvenimo smulk-1

junga — labai didelė šalis..; mas žymių amerikiečių su. hiai, kad emu smarkiai gy-
t, si; Parodu jis tikisi, su-1 svečiais., tarybiniais žmonė-lnėsi, nes aplinkui labai* ‘ 

___  • (daug plunksnų.
Svečias Kozlovas į ^.vo a^ve^tais Aus-

, trahjos. šie paukščiai savo 
Svečias Kozlovas — dar i dydžiu yra sekami po stru- 

jaunas, apie 50 metų am- či0 (“ostrich”).
žiaus vyras. Jis be galo 
darbštus, veiklus vyras. 
Pirmąsias dienas Ameriko
je sunaudojo labai siste- j 
mingai ir naudingai.

Užkandę, svečiai perėjo į buvo prislėgta, beraštė, at- 
kitą salę, kur prasidėjo ta-1 silikusi,dviejų karų nunio- 
rybinių madų pademonst- kota,, šiandien tokius ste- 

valandį. - - - -
Jaunos dailios, grakščios ja nauja visuomeninė san- 

mergaitės pademonstravo į tvarka, socialistinė san- 
naujausias tarybinių mote- j tvarka, pagrįsta Markso- 
riškų rūbų — suknelių, ei- Lenino mokslo dėsniais, 
lučių, džeketukų, sijonėlių, 
švarkų ir “kautų”^—madas. 
Buvo ir vienas jaunas vy- ■ 
rūkas, pademonstravęs vy-i tariu visiems: kuriems 
riškų rūbų eilutę, bet mer- i laikas leidžia, būtinai

Į ravimas, tęsesis apie pus- bukly atlieka! O atlieka 
juos dėl to, kad ten vyrau- •

E iki te pamatyti!
Atvirai ir draugiškai

buvo

pa- 
tik

--------- ----------------- , --------  pa- 
ginos jo pasirodymą visiš-i matykite Tarybinę parodą! 
kai nustelbė.-------------------- j Džiaugsitės, labai džiaugsi-

Po to tęsėsi koncertas, i tės, pamatę ją!
kurį atliko Maskvos Didžio-1
jo Teatro artistai: šokėjai i
ir dainininkai. (

Šitaip baigėsi kupinas • 
įvykių praėjusis pirmadie- i

Korespondentas

VANDALAI PASMAUGĖ 
DIDELĘ PAUKŠTĘ

Providence, R. I. — Ro
nis. Jis buvo didžiai reikš-iger William Parke vandalai 
mingas tarybinėms tau-‘įsiveržė į didelių paukščių 
toms; kadangi Koliseume ! —emusų—gūžtą ir virve pa-

meną, kadangi Tarybų Są-1 įvyko nepaprastas susitiki- Į smaugė “Henrietta”. Mato-
buvo labai | Prezidentas Eisenhoweris 

! buvo labai gerame ūpe; 
krėtė jis pokštus-juokelius. 
Jo gera nuotaika nuteikė 
gerai visus kitus.

Po to svečiai susėdo prie 
stalo ir jiems buvo pasiūly
ta kas ko nori'išgerti. Be 
kitko, prezidentas išgėrė 
šampano stiklą — tai buvo 
jo tostas, kad parodai gerai 
sektųsi.

Išbuvo prezidentas Koli
seume apie 70 minučių. Ta
da jis grįžo atgal į Wash- 
ingtoną.

Pasiekęs Baltąjį Namą, 
prezidentas pasakė:

“Kiekvienas parodoje as
muo buvo link mūs manda
gus ir svetingias. Aš ma
nau, jie parodė mums vis
ką, ką galėjo per Valandą 
parodyti; mes įdomiai pra
leidome ten laiką.”

Oficialus atidarymas

mu sų 
Iš Phi- 
pilnas

Albany, N. Y. — Mažųjų
Gedeminietis automobilių savininkus lie- 

E r • • - M. X v -----------------  čia tie Patys įstatymai, kaip
5 p.-Laisye (Liberty)- Pehktad., liepos (July) 3, 1959 ir didelių.

pažindins amerikiečius su Į mjs. 
tuo, kaip tarybiniai žmonės 
dirba, kaip jie gyvena, ko 
jie siekiasi, ir, vyriausiai, 
ką jie jau pasiekė.

Kozlovas pasakė, jog ta
rybinės tautos trokšta tai
kos — tik ne kaž kokios 
svyruojančios, o pastovios 
taikos, kad galėtų dirbti 
ramiai, kad galėtų mokslą 
ir kultūrą vis labiau ir la- 
biąu kelti į aukštesnį lygį.

Kalbėtojas priminė, kad 
tarybinės tautos yra pasi- 
ryžusios taikiomis lenkty
nėmis pralenkti. Ameriką 
visose gyvenimo srityse. 
Kozlovas pareiškė savo vy
riausybės norą, kad tarp 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos vyriausybių būtų daž
nus pasitarimai, nuomonė
mis apsikeitimai.

Savo kalbą Kozlovas bai-

Berlynas. — Mokslinin
kas Klaus Fuchs gavo Vo
kiečiu Demokratinės Res- v

Pirmadienis buvo labai Pu^^os pilietybę.
karšta diena Niujorke. Vi
durdienyje tem p e r a t ū r a 
siekė 100 laipsnių. Gatvės 
įkaitintos, — nuo asfalto 
kyla karšti garai,
gatvė degtų. Trošku kvė-

rodosi

Prezidentui išvykus, ei- gg Chruščiovo pareiškimu, 
ta prie oficialaus parodos jam įduotu specialiai šiam 
atidarymo. įvykiui atžymėti. (Chruš-

O svečias Kozlovas, sako: 
—Karščio nepaisau, galiu 

pakęsti, tik bloga, kai pasi
junti visas permirkęs pra
kaite... Nesmagu...

Tiesa, pačioje parodoje, 
pačiame Koliseume nėra 
karšta — ten oras vėsina

DAR $126,000,600 
DĖL ORLĄUKIŲ

Washing tonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pasi
rašė, kad bėgyje dvejų me
tų orlaukių pagerinimui fe
deralinė vyriausybė įdėtų 
$126,000,000. Minėta suma 
bus išleista cementinių ta-4 
kų prailginimui ir kito* 
kiems įrengimams.

. Maskva. — Prasidėjo Vi- 
-------  - --------  —— .sos Tarybų Sąjungos, Ko
mas. Karštą dieną ten būti! munistų partijos Centrinio • 
yra vienas smagumas! I Komiteto posėdžiai, u



Ashland, N. J.
Mirė J. Skuodžius

Balandžio 21 
Juozas Skuodžius, 
70 metų amžiaus, 
ko apie jį nebuvo 
je, o jis savo laikais daug np,7 “self.service 
darbavosi * i * * Gse. Už sulaužymą įstatymo 
1 er eilę vėlesnių metų jis sausj0 3Q diena jis buvo nu
gyveno Ashland, N. J., apie baustas $5.

^5 Phijjb turėjo j Bet Aliprantis. nesutiko ir 
.... ...................[kreipėsi į aukštesnį teismą..

i Dabar apeliacijų teisėjas 
James McNally panaikino 
bausmę ir iš Biblijos per
skaitė, kur yra pasakyta: 
“...žmogus turi : 
savo drabužius ir būti šya- i Brangiai aukojasi dėl jo ir 
rus, o kad jis būtų švarus,. jo žmona . . . 
tai turi skalbti drabužius...” 

Teisėjas pasakė, kad jei
gu žmongus negali kitomis

i dienomis išsiskalbti drabu-'
j žiu, tai jis savo švarai ga-' pethietei Šmagorienei buvo 

neturėjo tokių progų, kaip j ii tą padaryti ir sekmadie- j padaryta operacija ant ko- 
siau- nyje — “Sunday washing is jų- _Dabar draugė Šmago-

Jrienė jau pradeda po biskį,t 
vaikštinėti. :

Geriausio jai sutvirtėji- j ~

Ir Biblija leidžia 
žmogui apsiskalbti

Religiniai fanatikai 
skundė Anthony Alipranti- 
są, Manhattane, kad jis

d. mirė 
sulaukęs 
Dar nie-!
spaudo- sekmadieniais skalbė balti-

Maspeth, N. Y.
PETRAS CIBULSKIS — 

. PUSGYVIS
Per apie tris pastarąsias 

savaites ilgalaikis ligonis 
drg. Petras Cibulskis pats 
jau negalėjo ne tik atsisto
ti, bet nė atsisėsti/ Kalba 
suprantama tik jo žmonai, 
bet šią savaitę jau ir žmo
na ne viską galėjo suprasti.

Paskiausiai aplankiau jį 
trečiadienį. Kalbinamas nei 
neatsiliepė, nei akių nepra
merkė.

Labai brangią kainą jis 
išsiskalbti į moka už savo gyvenimą . . .

ap-

” mašino-

nedidelę vištų fermukę ir j 
iš to vertėsi. Toliau gyven-j 
damas nuo didmiesčio ne
galėjo dalyvauti judėjime, 
bet jis laikėsi darbininkiš
kų pažvalgų ir kiek galėjo, 
tai padėjo ir užtardavo 
darbininkų reikalus.

Pamenu, kaip kartą vie
nas žmogus gyrėsi mūsų 
šalies turtingumu. Tada 
Juozas jam atsakė, kad nei j 
viena kita šalis pasaulyje:

mūsiškė. Kada kitur :
tė du pasauliniai karai, Okay by Law and the pro- 
viską naikindami, tai Ame-: phets.”

ŠMAGORIENĖ BUVO 
OPERUOTA

Prieš keletą savaičių mas-

Dabar draugė Šmago-

rikos turčiai susigrobė viso 
pasaulio auksą, čia karas 
nesunaikino nei vieno na
mo. Jis sakė, kad į palygi
namai neilgą laiką, kaip!_  _ _____ _c
atskaitos rodo, į Ameriką Į Julius”. Jie abu nukentėjo 
atvažiavo dešimt milijonų!__  _ .... . .........
žmonių, pačių jauniausių ir 
sveikiausių, kurie čia dirbo 
už labai mažas algas po 12- 
14 valandų per dieną, pa- j 
statydami‘fabrikus namus,O tai dar 
atlikdami kitus daibus. J1SjMes esame pasiryžę jus ne 
dar pridėjo, paimkime dUjįj^ pasivyti, bet ir pralenkti, 
farmerius, lai vienas sau į Mums tik reikia taikos ir 
perkasi arklius, o kitas i 
juos gauna veltui, tai kat
ram iš jų bus geriau gy
venti ir katras galės lobti?

Juozas į Ameriką atvyko 
1905 metais į Pittsburgh, 
Pa. Pradžioje dirbo plieno 
įšdirbystėje. Nors buvo 
jaunas, stiprus, bet vis vien 
darbas buvo sunkus. Tada 
gavo Andrew Carnegie 
klube darbą prie stalų už 
patarnautoją. Ten susipa
žino su progresyviais ru
sais ir pradėjo lankyti va
karinę mokyklą. Todėl Juo
zas gerai vartojo anglų j 
kalbą ir skaitydavo angliš
ką darbininkų literatūrą. 
Atvažiavęs į Philadelphiją 
jis susipažino su. Marijai^"10 -vi-o-■
Pušinskaite ir apsivedė. Jie puikiausiai apsireng u s į o m s | buna viliojančios tada, Kai 

vėliausiomis tarybinėmis ma-i mes neturime priemonių

Massena, N. Y.
Lawrence upės kanale susi- j 
kūlė Libano laivas “Taxiar- i
his”su vokiečių laivu “Carl

išauklėjo sūnų Eugene ir

Visiems gera proga pamatyti Boksininkas švedas Klaidų atitaisymas
Tarvhii supliekė amerikietįTarybij Sąjungą Birželio 23 d. “Laisvėje” / 

žinioje apie išlaidas, susiei
tas su Tarybine paroda, la
bai s’urtiaišyti skaičiai. Tu- 
j’ėjo būti: Reikėsią pridėti 

nepaprasto: laimėtoju apje milijonus dole;
rių, tuo būdu ši paroda lė- 
šuos apie $10,000,000.

Birželio 19 d. Yankee 
Stadiume įvykusiose bokso 
rungtynėse buvo kas tokio • — I • • V —

Birželio 29 d. buvo rody
tas spaudos atstovams iš 
Tarybų Sąjungos atvežtas 
filmas “Great is my count
ry,” Mayfair teatre, 7 ir 
47th St., New Yorke.

Filmas naujausios ma
dos, cinepanorama vadina
mas, pasaulinėje parodoje 
Bruselyje laimėjęs didįjį 
prizą. Jis naudoja net tris 
prožektorius ir 9 garso ma
šinas. Pirmą sykį tokį 
įspūdingą filmą esu matęs.

Kas svarbiausia, tai kad 
jis pritaikytas taip gerai, 
kad per porą valandų gali 

’ matyti visas svarbiausias 
Tarybų Sąjungas vietoves. 
Visą tą laiką, rodos, esi ke
lionėje. Visu greičiu lekia
me naujausiu lėktuvu į 
Maskvą. Maskvoje važinė

tajame gatvėmis, kuriomis 
i šimtai ir tūkstančiai auto
mobilių, autobusų skubina- 
jsi. Žmonių minios. Mato- 
■ me griaunant senus namus

plėšiant, javus plaunant, 
kuliant milžiniškomis ma
šinomis - kombainais. Pa
siekiame aukštuosius Kau
kazo kalnus, kur sniegas 
amžinai guli. Autobusu 
važiuojame garsiuoju mili- 
tariniu keliu užkaukazin. 
Pasiekę Krymą ten apžiū
rime garsiąsias Soči mau
dynes, kur tūkstančiai ir 
tūkstančiai tarybinių žmo
nių maudosi, atostogas pra
leidžia, sveikatą tvirtina to
se vietose, kur caristiniais 
laikais tik aristokratija te
galėjo sau gerus laikus tu
rėti.

Akies mirksniu pasiekia
me Karpatų kalnus. Grįžę 
Maskvon susiliejame su mi
lijonine publika, 1957 m.

jo ne tas, kurį komerciniai 
rašeivos dievino.

Rungėsi mūsų boksi
ninkas Floyd Patterson su 
švedu boksininku Ingema- 
ru Johnssonu. Na, J r šve
das supliekė amerikietį. 
Kad davė, tai davė!

Dabar, vadinasi, sunkia
svorio bokso čempionu pri
pažintas švedas Johnsso- 
nas. Bėgyje sekamų 90 die
nų Pattersonas turės stoti 
prieš Johnssoną ir atkovo
ti (jei galės) čempiono ti
tulą. Taip buvo iš anksto bų Sąjungoje 800,000 tonų 
susitarta. Kur tos rungty- ir Amerikoje 1,200,000 to
nes Jvyks, dar nežinoma, nu kviečių.
tik žinoma, kad Amerikoje. —*--------------------------- —•

New Yorkas. — “Kvaila 
kulka”, nežinia kieno pa
leista, New Yorko Interna
tional orlaukyje sužeidė 
17-kos mėnesių berniuko 
John Stenmetz galvą. Šei
ma atvyko iš Mexico City, 

r ___ ,_ ________
Belgradas. — Jugoslavi

ja tikisi turėti gerą kviečių 
derlių. 1958 metais buvo 
prastas, tai ji pirko ‘Tary-

p a s i t i nkančią pasaulinį | Švedijoje jos neturėtų pa- 
jaunimo festivalį. Nors jau ! sisekimo, kadangi švedai, 
esu matęs kiek pirmiau fes-1 sakoma, bokso sportu nesi- 
tivalio filmą, bet šis filmas I domi, 
visai skirtingas, žmogų jis ------------------
tiesiog sužavėja. Atrodo, n/AinvnO KTIAOkad tu irgi esi to festivalio i ĮVAIRIOS ŽINIOS 
dalyvis, esi toje milijoninė-

iiiu ijci laiyuii kjcxj LAixti . ... . .

ūkio paroda, aplankome di- Je P^bkoje mata. jos ju 
-*■ *■' x . . r ACmo oirm Izi m m lie 1O11T

PRANEŠIMAI
CAMDEN, N. J.

i LLD 133 kuopos susirinkimas 
'jvyks šeštadieni, liepos (July) 11 d., 
. 1-mą vai. popit, tyrame ore, drg. 
I Patteno gražiame sode. Girdėjau, 
į kad bus, ir vaišės. — ■ 
kuopos nariai ir i___ ____ ____
čiami atsilankyti j šj susirinkimą, 

Koliseumas yra Manhat- nes čia gausite ir naują knygą šiems 
tan miesto dalyje prie 59th melams- kuri iau /ra atč-iusi pas o, o,, * • n i I kuopos sekretorių Pranaitj.
St., th Ave. ii Broadway. Į Kurie galite, pasirūpinkite atsi- 
Kasdien atidaryta nuo 11 vesti ir naujų j stojimui j kuopą 

svarbiam tikslui — taikai. I vai. ryto iki 10 vakaro, 
. HVU i ------------ j ' ■ ‘ ‘ -
|naują miestą Magnitogors- j Kaip smagu buvo spau- 
ką, kur Tarybų Sąjungos Ylos atstovams apkeliauti 
plienas liejamas. Atsiduria-, Tarybų Sąjungą sėdint gra
me tolimame Sibire ir ten'žiame teatre. Smagu bus 

| matome jaunus entuziastin-j kiekvienam, kuris tą filmą 
; gus žmones naujas žemes matys. 7

Juozą Steponaitį radau 
lyg ir susirūpinusį. Jis lau- J 
kia ir nesulaukia gydytojų i 
jau senokai žadėtos pritai-i 
kyti medinės kojos. Dr. sa-1 
ko, kad likusioji nuplauto
sios kojos dalis turinti dar 
daugiau sustiprėti.

Į gavimą kojos Juozas 
deda daug vilčių. Jis tiki- i 
si, kad, koją gavęs, draugų 
prigelbstimas, nors ret
karčiais galėtų pažvelgti į 
atvirą lauką, pamatyti pa
siilgtą gamtos grožį, dasi- 
gauti į pikniką, kur būtų 
proga su visais pasimatyti. 
Tos gražios sueigos ypačiai

St. nw!
ST. CEDRONIENĖ

Tuoj būsiančios maspeth-'ir toj vietoj statant nauju- 
ietės Stefanijos Cedronie-! telius namus. Pervažiuoja- 

• nės sveikata neina geryn, me per 
= labai sudžiūvusi, valgyt ne- i
,gali. Šią savaitę jai įleido džiausią pasaulyje univer- 
I kraujo.

Cedronai savo namuka

Tarybų Sąjungos
Taigi visi šios 

narės esate kviev

desius, sveikinimus, jauti 
jos pulsą, troškimą apjung- kuopos sekretorių Pranaitj.

Kurie galite, pasirūpinkite atsi-

Mums linksma pasakyti, kad jau 
esam šiemet gavę 2 naujus narius.

Kviečiame visus atsilankyti.
Kuopos Valdyba (52-53)

siteta ir daug kitų vietų. v
kelionėn tj Pasaulio žmoniją vienam

Apžiūrime
Pasileidžiama( ląsa iš pirmo pusi.)

mes .jau mokame ir pasie- Flatbushe pardavė ir tuoj ! net į Uralus. 
tik pradžia! kraustysis į Maspethą. V. |

Mums tik 
ramybės!

Steponaitis vis dar 
negali vaikščioti

• 0
i sekmadieniais nuo 1 vai. po

• pietų iki 8 vai. vakaro. Su
augusiems įėjimas $1, vai- j 
kams 50 centų.

Aišku, kad per vieną vaka- i 
, tarpe atidarymo ceremo- 

vaišių ir dar koncerto, 
nė kalbos apie kiek 
susipažinimą su pa- 

esamais eksponatais, 
nueiti keletą kartų, 

kiekvienas 
milžiniškame

rą, 1 
nijų, 
nebuvo 
platesnį 
rodoje 
Reikės 
Kiekviena vietelė, 
kampelis tame 
Koliseume — židinys mokslo, 
technikos, kultūros.

Bet štai dar kas buvo man 
nauja ir negirdėta. Nebesi
tikėjau, kad kada nors dar 
prieš amžinai užmerksiant 
akis teks man savo akimis pa
matyti madų parodą (fashion 
show). Na, tai ir plojome 
toms gražioms, grakščioms

i Po miestą pasidairius 
i

Policija areštavo septynis 
'jaunuolius. Jų vadas W. 
Thomas, iš Brooklyno, vė
liau paleistas po $10,000 už
statu. Pas jį rastas revol
veris ir užpuolikiškas peilis. 

■ Jie užpuolė Ir sumušė du 
žmones Prospect Parke. 
Vienas užpultųjų yra 40 
metų amžiaus, nuo jo atėmė 
$25 pinigais ir ‘laikrodėlį, 
kitas žmogus jau 65 metų 
amžiaus.

Berlynas. — Walter Ul- 
bricht, Rytų Vokietijos ko
munistų vadas., siūlo Švedi
jai, Norvegijai ir Danijai 
pasirašyti su Vokiečių De
mokratine Respublika ne- 
kariavimo sutarti, v

WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos mėnesinis susi
rinkimas jvyks liepos 13 d., 7:30 
vai. vakare, 29 Endicott St. šiame 
susirinkime turėsime galutinai ap
svarstyti prisiruošimą būsimam 
bendram piknikui su LDS 57 kuo
pa. kuris jvyks liepos 26 d., Olym
pia Parke. Taipgi šių metų naują 
knygą gausime. Stengkitės būti 
visi susirinkime.

LLD 11 kp. sekr. D. J. (52-53)

BROOKLYN, N. Y.

L.D.S. 46 kuopos narių žiniai
Kuopos susirinkimas jvyks trečia

dieni, liepos 8 d., 7:30 vai., vakare, 
110-04 Atlantic Ave.,,, Richmond 
Hili, N. Y.

Visi kuopos nariai kviečiami da4 
lyvauti, turime kuopos reikalų, ku^

Komitetas 
(52-54)

dukra Alice. Sūnus baigė dom,is merginoms! Viena gra- į jas patekti.
„f ra, kita dar gražesne; viena SteponaitisDrexel Institute of Tech

nology, o dukra — ko
legiją. Jų vaikai nuo jau
nų dienų gerai mokėsi, 
gaudavo aukščiausius pa
žymius už gerą mokymąsi, 
o baigus vidurinę mokyklą 
gavo $2,000.

Juozas mirė nuo vėžio li
gos. Pirm jo mirties prieš 
8 mėnesius jam buvo pada
ryta operacija ant plaučių, 
bet negelbėjo.

Velionis ir jo žmona— 
plačiai apsiskaitę žmonės, 
laikėsi laisvų pažiūrų. Ka
da Juozas sunkiai sirgo, 
kas nors prisiuntė kunigą., 
Juozas jam paaiškino, kad 
esąs laisvas ir netiki į reli
ginius. monus, todėl nerei- Gal ne vienas ten buvęs ir pir- 
kalingas ir kunigo “patar-j - ■ ---- -

FILMAI
“This Earth Is Mine” t

Rodomas Roxy teatre, 
7th Ave. ir 50th St., Man
hattane. Gamintojai Casey 
Robinson ir Claude Heil
man, direktorius Henry 
King. Vyriausi , aktoriai 
Rock Hudson, Jean Sim
mons, Dorothy McGuire, 
Claude Rains ir Kent 
Smith.

Veiksmai vyksta gražia
me, vaisingame mūsų šalies 
krašte, Kalifornijos Napa 
slėnyje. Sirpsta uogos, 
jų syvais prisotintuose mil
žiniškuose kubiluose noks
ta vynas, vyndarių ’auksas. 
Jam uogas suskynė, syvus 
išspaudė samdyti darbinin
kai. Bet filmas ne apie 

įjuos. Po linksmų (taip ro
do filmas) darbo užbaigtu- 
vių, visi rūpesčiai persike
lia i plantacijų ir vyno da
ryklų ir saugyklų savinin
ko puošnius namus. Juose 
turėtų būti linksma. Bet ar 
taip yra? Ne. Priežastis:

Šeimoje nesantaika. Silp
nybės momentu šeiminin
kas prisipažįsta, kad jis 
jaunystėje apsiskelbė išei
nančiu daryti vyną šven
toms mišioms, gi mintis vis 
skatino daryti visą, kad tik 

I daugiau gautų pinigų. Jis 
prisimena daug kam prasi- —Išrinktas naujas parla- 
žengęs šeimoje ir jam dir- mentas. Komunistai 
busiesiems. Jis išleido vai- tik septynias vietas, 
kus už nemylimų, kad tik' 
žemę su žeme suvesdinti ir 
numano, kad jų gyvenime 
neištikimybių daugiau, ne
gu jo samdiniu išpurento j 
žemelėj usnių. Jis jau nebe
norėtų daugiau blogdary- 
bių ant savo senos galvos 
krauti. Bet šalyje tuomet 
įvesta blaivybė, vvn.ą jis ir 
jo kaimynai begalėtų pel
ningai parduoti tik šmu- 
gelninkams. Senis nuo šio 
verslo jau atsisako. Vienok 
“būtleigeriai” pasiekia ne 
tik jo slėni, bet ir šeimą: 
vienus napirkimu, kitus te
roru. Nuo pražūties juos 
sulaiko t i k atšaukimas 
blaivybės įstatymo. į

Visu filmu vystosi gan' 6 p.—Laisve (Liberty)—Penktad., liepos (July) 3, 1959

BŪKITE ATSARGŪS!
Washingtonas. — The 

National Safety Council 
numato, kad laike liejpos 
4-tos švėnčių bus didelis
automobilių judėjimas. Net jriuos reikes aPtarl>. 
jei vairuotojai ir bųs atsar-i 
gūs, vis tiek žus apie 350 ■ — 7 ’ . • i o aaa ' BROCKTON, MASS,zm. ir apie 13,000 bus su- • 
ypiistn PrieSincrni niitn LLD 6'0s kP- susirinkimas jvyksžeistų. Kiiesingai, auto au- ;iiepos 6 d > 730 val vak > LTN 
kų skaičius bus dar didės-1 kambariuose, 8 Vine st. Nariai 

dalyvaukite, pasimokėkite duokles 
už šiuos metus. Gausite naują kny
gą — “Algio Lumbio nuotykiai”, 
paraše R. Mizara. 

Geo. Shimaitis 
(52-53)

Fox šeima gyvena 2919 
W. 3rd St., Brooklyne. Nak
tį moteris išgirdo, kad 
skaudžiai verkia jos dviejų 
mėnesių amžiaus sūnelis 
Richardas. Atsikėlusi rado 
jį užpultą žiurkių. Vaikutis 
buvo skaudžiai ' apkramty
tas. Nuvežtas į ligoninę mi-

rus.

KINIJOS MIESTAI
GAMINS SAU MAISTO
Pekinas. — Kinijos Ko

munistų partijos vadai 
pranešė per radiją, kad 
apie 40 didelių miestų pri
sidės prie pagaminimo sau 
maisto. Kiekviename mies
te ir jo aplinkoje yra geros 
ir nedirbamos žemės. Ten 
bus sodinamos daržovės, 
auginami vaisiai ir javai.

Steponaitis labai dėkin
gai atsiliepia apie tuos sa
vo draugus, kurie pagal iš
galę jį atlanko, o taip pat 
ir apie savo geruosius šei
mininkus, kurie suteikia 
jam užvis būtiniausias pa
slaugas. Jis gyvena 404 
Whyte Ave, (vieneriais 
laiptais), Brooklyne.

Jonas,

šauni, kita dar šaunesnė.
Dabar aš nebežinau, kam 

mes, tie šimtai ir šimtai žmo
nių, iš tikrųjų plojome: ar 
toms madoms, ar toms mergi- 

> .noms!
Ir galvojau aš: Kažin, kiek 

iš mūsų tų senų ir jaunų vyrų 
būtumėm ploję, jeigu viena 
kuri jau gerokai pagyvenusi 
apie poros šimtų svarų 
tutė būtų pasirodžius kad ir 
be galo gražios mados sukne-! Tnfvhll
Įėję! Šalia manęs sėdįs kitas!1'0* 
vyrukas panašias dūmas gar-! 
šiai dūmojo!

Panašiai taip esti su visomis 
taip vadinamomis madų paro- 1 

| domis.
Visgi ši tarybinių madų pa

roda buvo labai savo vietoje.

mo- J r

navimo”.
Juozas prigulėjo prie Phi- 

la. Pašalpinio Republikonų 
Klubo. Klubas suteikė 
grabnešius. Išlydint iš C. 
Ramanausko šermeninės, 
11.3 Mt. Vernon St., J. A. 
Bekampis pasakė atsisvei
kinimo kalbą, o ant kapų 
kalbėjo A. J. Pranaitis. Lai 
būna Juozui ramu ilsėtis 
Amerikos žemelėje, o jo 
artimiesiems rei š k i a m e 
užuojautą.

‘ A. J. P. Camdenietis

:miau tikėjęs, kad tarybinės 
moterys nieko nenusimano 
apie gražias gražiai sukirptas 
ir pasiustas sukneles, pakeis 
savo kvailą nuomonę.

Beje, šomis dienomis net 
penkiolika Amerikos madų 
specialistų išskrido Maskvon. 
Jie ten 
madas.

Geras 
nuo kitų

studijuoja tarybines

dalykas, tegu vieni 
mokosi.

O štai, prie pabaigos, tik
rai keistas ir juokingas daly
kas. Mūsų šalies Aukščiau
siojo teismo narys 'Mr. Doug
las norėjo gauti Valstybės de
partamento leidimą nuvykti į 
Kiniją, bet negavo. Mūsų 
aukštieji valdovai, matyt, pri- 

šis aukščiausio

Bagdadas. — Irako prem
jeras Kasemas įsakė paleis
ti komunistų vadovaujamą 
liaudies miliciją. Jis sako, sibijo kad 
kad dabar j&u ji nereikalin- į vaidžios organo vyras nesusi- 
S3" ' iteptų komunizmu!

t MMM

Sąjungos parodą
Antradienį, tai yra, 

mą dieną Tarybų Sąjungos 
parodos atidarymo publikai 
dieną Koliseume lankėsi 
virš 50,000 žmonių. Vietos 
anglų kalba spauda stebisi 
dėl tokio žmonių 'susidomė
jimo.

pir

Policija suareštavo State 
Public Service komisijonie- 
rių F. T. Mylottą, 61 metų 
amžiaus. Jis girtas būda
mas ir važiuodamas valsti
jos automobiliumi ant Firts 
Avė. ir 59th St., Manhatta- 
ne, parmušė 77 metų am
žiaus moteriškę — Angelą 
Sano. t Galima sakyti, tai 
“geras” visuomenės patar
navimo komisijonierius.

W ashing toms. — Jung
tinės Valstijos suteikė Fili
pinų respublikai' $18,750,- 
000 paskolos.
-------------- — * - - -

H

Brooklyn, N. Y.

ATMINIMUI

JUOZO KOVO
Liepos 3 dieną, 1959 metų, sukanka dveji 
metai, kai mirė mūsų mylimas pusbrolis

JUOZAS KOVAS
Su giliu brolišku jausmu minime 

šią liūdną sukaktį.

MARY GURKUS ir 
HELEN CHESKO

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Herteris 
pasikvies Charles Bohleną į

------------ --- --------------------------- r------- -
SO. BOSTON, MASS.

Bušai j Laisvės pikniką, liepos 
4-tą išeis nuo 318 Broadway, 1 vai. 
dieną, kaina $1.50 j abi pusi. I pik
niką įžanga 25c, viso $1.75. Kvie
čiame užsisakyti vietą buse ir da
lyvauti piknike.

Bušo Komisija

paoiKvico vnaiivo į| Liepos 26
patarėjus Tarybų'Sąjungos bus atdaras.
reikalais. Bohlenas dabar 
yra JAV ambasadoriumi

Reykjavikas, Islandija.

miau turėjo 8.

gavo 
pir-

Varšuva. — Lenkų 
rastis “Trybuna Ludu” ne
leis sekmadienių laidos, ku
rioje būdavo daug politinių 
nukrypimų.

dien-

intriguojantis romą n s a s, 
kurio dalyviais yra Hudson 
ir Simmons. * S.

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave. 

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MftSOS IR WURSTWAREN

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

Liepos 12 d., Montello'Dailės Vy
rų grupės piknikas. '

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

Rugpjūčio 2 d.. Moterų Apšvietei# 
Klubo (vietinio) piknikas. •

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

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

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

Šj piknikų kalendorių patartina 
išsikirpti ir laikytis archyve.

Geo. Shimaltls

Parkas

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*OC**O6*

Newark 5, N. J. R
MArket 2-5172 * ’

426 Lafayette St^:;^
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