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KRISLAI
“Plati šalis manoji...” 
Festivalis.
Lietuviai bus čia.
Svečias Kozlovas.
Kuboje.

Rašo R. Mizara

Atominiai ginklai ! Kozlovas kviečia Ameriką į TSRS žmonių būvis

^Kadangi’ per visą liepos mė
li esi mes turėsime “Tarybų 
Sąjungą Amerikoje,” tai no
rėtųsi skaitytojams patarti, ką 
iš tikrųjų jie turėtų daryti.

Taip, Tarybinę parodą bū- 
tirvri reikia pamatyti, pralei-

brangiai atsieina
I _ '

Washingtonas. — Birže- atomine energija buvo rei-Į 
ilio8dieną Kongreso Finan- reikalaujama
smis Komitetas, slaptame , bet jo pastatymui ir įrengi- 
posėdyje, svarstė Jungtinių Į mui tikrumoje reikia net, 
Valstijų karinio pasiruoši-' $380,000,000.
mo reikalus. Dabar jau | ~

Bet sale to reikėtų matyti 
ir Kinopanoramą, r o <1 o m ą 
Mayfair teatre, Manhattane. 
Sis naujoviškai sukurtas fil
mas papildo parodą. Jis pa
demonstruoja tarybinių tautų 
šalies platumą, jos nepapras
tą gamtini Įvairumą ir groži, 
didžiulių statybos 
imtį, žmonių

Neveltui
“Plati šalis

nuolatos gerėja
_ - Washingtonas. — Kozlo- namų .Po karo 25,600,000

$260,000,000, j Kozlovas, Tarybų Sąjungos ' niam suartėjimui. ‘vas, TSRS premjero pava- žmonių liko be pastogės. Jis
pirmasis vice-premje r a s • (4) TSRS vice-premje-, duotojas, kritikavo leidžia-. nurodė, kad nėra TSRS nei
National Press klube sakė |^s. kv^_,J.u^inesA.a1!’! ”U.S.£andU±. .bŪk W.ybl!

Reikale atominių ginklų .kalbą ir atsakinėjo i, korės-, 
kaip kas skelbiama ir vie-į paruošimo pirmiau vyriau- pondentų klausimus, 
šai.

Kaip žinome, prezidentas i tam bus reikalinga
Eisenhoweris reikalavo pa- nas dolerių. Bet posėdyje 
skirti $2:3,750,000,0000 pini- dalyvavęs 
gų gynybai. Kongreso Fi-!York, Defence Dept. Re- 

Komitetas tiems Į search viršininkas, sakė: 
Tai bus dar tik 

viedrą... 
atominių 

pravesti 
atominių I nima^, tai tam reikės 

Paaiš-i mažiau, kaip 
su 1 dolerių”.

prie susitarimo ir taikos
Washingtonas. — Frolas nauti abiejų šalių kultūri

f tijas atsisakyti nuo dabar-■ Sąjunga nori karo su Ame- 
: tinęs užsienio prekybos po-1 rika. Jis, tarpe kitko, pa- 

kaip neatsakingi 
to

Jis.;litikos. Jis nurodė, kad ne- reiškė, 
išdėstė tarybų varžoma prekyba bū tų lyra tie žmonės, kurie 

naudinga Jungtinėms Vals-įkius girdus skleidžia žino-

Kai ši 
Maskvos 
t uvai su 
n i ninkais, 
tais.

nansinis
reikalams paskyrė $500,- į 
000,000 daugiau, kaip pre-i vandens į 
zidentas norėjo. ; norime

Šiame posėdyje plačiai i programą 
buvo svarstoma 
ginklų paruošimas.

darbų ap- Į kėjo, kad lėktuvnešiui 
dinamiškumą. i '______________________

f i 1 m as pa vad i n tas : ; “ ~ _
manoji.”

e žodžiai rašomi, iš 
aerodromo kyla lėk- 
menininkais — dai- 
šo kūjais, muzikan-

Keletas šimtų jų atle-

prasidės liepos men. 7 d. ir 
tęsis per dvi savaites Madison 
Square Gardene.

name tarpe, pasirodo, bus ir 
lietuviai menininkai.

Tėvynės balsas sako, kad 
lietuvių grupėje bus: 12 šokė
jų ir 5 muzikantai, 
pertu are — “lietuvi 
šekiai ir dainos.”

Taigi šią savaitę Niujorke 
tikrai bus svečių iš Lietuvos!..

Tarybinis festivalis, kaip 
sakyta, Niujorke tęsis dvi sa
vaites; jis pasileis gastro
lėms Į Čikagą, Les Angeles, 
San Francisco ir kt.

Madison S<|. Gardene telpa 
apie 20,000 žmonių. Nežinau, 
ar po tiek įleis festivalio pa
matyti.

“Tarybų Sąjunga Ameriko
je” mūsų mieste bus parodyta 
visokeriopai!

į Numato, kad Vakarai 
turės eiti iš Berlyno

Washingtonas. — Kada 
Harrimanas matėsi Mask
voje su Tarybų Sąjungos 
premjeru, tai jis įsitikino, 
kad socialistinės šaly s 
veiks, idant Vakarai palik- 

jtų Vakarinį Berlyną.
TSRS premjeras Chruš

čiovas jam sakė, kad nebus 
i galima, toliau pakęsti “Va- 
I karų provokaci jų ir suokal-

J°s y0- i biu Berlyne”.
hallCliAQ I 1Harrimanas sako, 

Chruščiovas net piktai 
bėjo, kaip gi Vakarų 
lomatai ir valdininkai 
gali nei to suprasti, 
jų karo jėgos negalės 
visados ten pasilikti.

kad
kal-

ne- 
kad 
ant

I sybės buvo sakoma, kad štai kaip
” ” i bilijo- Sąjungos poziciją:

(1) Jis sakė, kad Ameri- tijoms ir Ttrybų Sąjungai.! darni, kiek daug Tarybų', 
Herbertjkoje leidžiamos pasakos,J (5) Kozlovas sakė, kad Sąjungos žmones nukentė-j 

būk Tarybų Sąjunga nori! Tarybų Sąjunga vis turi jo Antrajame pasauliniame į 
karo su Jungtinėmis Vals-| viltį, kad liepos 13 d. Gene- kare. . . ,

...............................   • • Jis sakė, kad laike Ant- syta 11didžiausias voje pasinaujinusi užsienio

vienos šeimos, kuri kare 
nebūtu netekus savo arti
mų žmonių užmuštais ar 
sužeistais.

Kozlovas n u r o d ė, kad 
TSRS liaudis karo paliki- 

Yną greitai nugalėjo ir jau 
atsiekė milžiniškų laimėji
mų, apie kuriuos buvo pa

galima matyti 
TSRS parodoje New Yor-1 tijomis, yra didžiausias voje pasinaujmusi užsienio Jis sake, kad laike Ant- 

JetgU; mejas jr šmeižtas. Tarybų ministrų konferencija duos ■ rojo pasaulinio karo vokie- 
ginklų gajung0S buvo ir yra poli-; pageidaujamų 
£yve- tika ■ ; ne-1

10 bilijonų j yra pasirengus- pasirašyti I pasitraukti iš
■nepuolimo sutartį su Jung-1 Berlyno, baigti jo okupaci-: tų ir miestelių, 70,000
tinėmis Valstijomis. TSRS ją ir palikti gyventojus žiu ir sunaikino -6,000,000, lengvesnis ir liksmesnis. 
nuolatos ragina, kad neką- tvarkyti savo reikalus lais- 
riavimo sutartis būtų pasi- vajame 
rašyta tarpe NATO ir Var-1 pareiškė, 
šuvos Apsigynimo Sąjun-Į baigta karo padėtis su Vo

— Buvo gos. 
dirba'

■' naDrastu'darbi- nePaisant kiek daug Tary- 
r P ‘ co-riA-, bu Sąjungą nukentejo lai- Gaisras prasidėjo , " A 1 • i- • , y ■ ke Antrojo pasaulinio karo, 

ji jau padarė milžinišką 
progresą pinąyn. Kozlovas

u I 1
ir yra poli-i pageidaujamų rezultatų, čiai fašistai ir jų talkr.in-

Kozlovas sakė, kad su— išlaikyti pasaulyje i Jis nurodė, kad taikos ge- kai Tarybų Sąjungai pada-
i visų taikų sugyvenimą. Ji j rovei Vakarai būtinai turi rė $170,000,000,000 nusto- kiekvieneriais metais TSRS

vakarinio įlių. Jie sugriovė 1,700 mies- žmonių gyvenimas gerėja, 
sod- j v i s darosi turtingesnis,

Beje, Tarybinėje parodoje 
nėra tarybinių tautų atskirų 
paviljonų. Vienas parodos 
pareigūnas tai aiškino šitaip:

— Rengiant šią parodą, 
tarp TSRS ir JAV vyriausy
bių buvo susitarta, kad paro- 

nebūtų atskirų tarybi
nių' tautų paviljonų, kad 
būtų reprezentuojamas 
bendras tarybinis mok s 1 
pramonė, dailė, menas.

čia 
tik | 

a s , |

Mačiau nemaža Lietuvos 
dailininkų darbų, gamintų iš 
gintaro.

Meno galerijoje mačiau dai
lininko A. Briedžio skulptūrą: 
grupė žaidžiančių vaikų, pa
vadinta “Entuziastai.”

Yra išstatyta Kuršėnų Naš
laičių prieglaudos namų auk
lėtinių medžio rankdarbių. 
Puikiai pasirodo S. Aršulis, 16 
metų amžiaus, ir Aleksandras 
Einius, 12 m. amžiaus.

F. R. Kozlovas pasileido 
kelionėn po mūsų šalį, 
pilnas energijos vyras;

Washingtone degė 
karinis centras

Washingtonas.
niame centre, kur uuua /n. rr , i- ,• on nnn ~ ' (2) Kozlovas sake, kadapie 30,000 mihtarinių spe- v 7 ’
cialistu ii 
ninku.
IBM skyriuje.

Gaisrą gesinant susižei
dė 5 ugniagesiai, taipgi nu
kentėjo apie 20 < 
kų, kurie buvo paimti į li
goninę. Nuostoliai siekia 
$30-,000,000.

Pentagonas, tai milžiniš
ki pastatai, kurie pastatyti 
ant 34 akrų ploto. Jų pa
statymas ir įrengimas atsi
ėjo $85,000,000.

mieste. Kozlovas . i • «- lAir 
kad turi būti j Kozlovas kviete JAV 

paKyį"uikS i prie draugiškumo
vadas J"’:

vaduotoją Frolą Kozlovą 
. . . -r, , • ! • 4.- pasitiko vice-preziden t a skarimo Berlyno ir Vokieti-; ^T.Vcnnoo 
jos r< 
rybų Sąjunga

kad jeigu Vakarai laikysis 
nesukalbamos politikos va-

/41UE1 Jin- - , i •• .. . • 1 , • 1 V MW uąjuiiįa

darbiniu- nurodė, kad ji gali pasiekti taikos sutartį su Vokiečiui
komunistinę santvarką be Demokratine 
“kapitalizmo pagalbos . Jis! kn,.ins;
sake, kad už 15-kos metų i

| Tarybų Sąjungos žmonės 
dirbs trumpiausias valan-

iu p v Niksnnas
eikalais, tai tada Ja-j 0?.laukyje paga.

Pv!L;JL|kė kalbą. Jis-ragino Jung- 
įtinęs Valstijas grįžti prie 
į draugiškumo s u Tarybų : 
I Sąjunga, kokiame jos buvo 
I laike Antrojo pasaulinio 
karo. Jis sakė, kad taikus

; Respublika 
kurios teritorijoje yra i

Kozlovas sake, kad jeigu! 
Vakarai, kurie vis grasina

įsteigė centrą kovai 
prieš komunistusINDIJA NELEIDŽIA ■

LAMAI SUOKALBIAUTII
Indijos; Washingtonas. — Kon

greso nariai beveik be dis-
New Delhi.

vyriausybė pareiškė, kad ji
neleis Indijoje Dalai Lamai kusi jų nutarė įsteigti Sme-

genų centrą (‘Brain trust’) 
kovai prieš komunistus, 
kaip politinėje, taip ir eko- 

. .ivxxxixxCje dirvoje visame 
'pasaulyje.

Valstybės departmentas 
paskyrė to centro vadovu 

Washingtonas. — Valsty- Robertą P. Terrillį, 51 me- 
bės departmentas sako, kad! tų, kuris ilgai dirbo užsie- 
J. F. Dulles nebuvo pakei-1 reikalų srityje. 
tęs savo politikos linkui j 

j Tarybų Sąjungos.

i Marion, Ohio. — čia 
sikūlė karinis lėktuvas 
žuvo 3 lakūnai.

organizuoti “Tibeto val
džią”. Vakarų imperialis
tai, siekdami kenkti Kini-
jai, norėjo Indijoje tokią i nominėje 

sudaryti prieš- [“valdžią” 
akyje su Dalai Lama.

rybų Sąjungos ir 
Valstijų.

Brain trusto išlaidoms 
paskyrė $648,941,000. Šio 

i centro parinkti žmonės ati- 
su_ I duos visą savo laiką veik- 
įr ' lai prieš komunistus.

įTARYBŲ SĄJUNGA VĖL 
1 NUPIGINO KAINAS

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė išleido 
patvarkymą, kad tuojau 
nupiginti 16 procentų kai
nas ant maisto ir kitų gy
venimo reikmenų. Taipgi

K u boję vyksta tai, ko buvo 
tikėtasi: liaudies priešai orga- 
n i z u o j a kontr-revoliucinius 
veiksmus, daro konspiracijas, 
suokalbiauja, rengiasi nuvers
ti Castro valdžią.

Taip darydami, naujos val
džios priešai sako:

—Mes kovojame prieš Cas-
Fai tro dėl to, kad jo valdžioje 

yra daug komunistų . . .
dailiai atrodo, kalbus, turi ge- Bet Castro vald žioje nėra 

| komunistų. Liaudies priešai 
I apskelbia Castro valdžią ko
munistine už tai, kad ji nu
tarė pravesti žemės reformą, 
kuria einant bus atimta iš di
džiųjų dvarininkų nemaža že
mės Ir atiduota biednuomenei.

rą balsą prakalboms.
Ligi šiol F. R. Kozlovas vi

sur buvo mielai ir pagarbiai 
Nutiktas ir priimtas. Jo misi
jos tikslas, kaip žinoma: pro
paganda už taiką, už bičiuliš
kų ryšių palaikymą tarp Ta-

das pasaulyje ir turtingiau- inklai ’ ls Vokiečiu'De- ir draugiškas abiejų šalių 
1 -....— 1 ? • sugyvenimas butų jų zmo-, Ldl1 ,.nesi”ems naudingas, nes pir- 

kitos i m°.ie vietoje sumažintų ap- 
kurios' siginklavimo naštą.

prie Varšuvos1 .
” laryby Sąjunga siūlo 

Amerikai oru ryšius
New Yorkas. —N.Yorko 

International orlaukyjeyra 
pastatytas parodai di
džiausias pasaulyje tarybi-

šiai gyvens. mokratinę Respubliką
(3) Kviesdamas Jungti- bus pasaulinis karas, 

prie, derybų Tarybų Sąjunga ir 
socialistinės šalys, 1 
priklauso 
Apsigynimo Sąjungos, ■ 
stos Rytų Vokietijos apgy
nimui.

nes Valstijas 
išrišimui visų nesusiprati
mų, jis nurodė, kad TSRS 
paroda New Yorke, ’ o 
Jungtinių Valstijų —Mask
voje, turės daug pasitar-

Italijos Komunistų 
partija yra galinga

Roma. — Italijos Komu
nistų partijos dienraštis 
“L’Ūnita” paskelbė, kad 
partija dabar turi 1,816,000 
gerame stovyje narių. Ji 
yra skaitlingiausia ir galin
giausia Kom. Partija visoje 
Europoje.

1954 metais partijoje 
buvo 2,145,000 narių. Parti
ją kiek sumažėjo narių 
skaičiumi, nes prieš ją bu
vo ir yra vedama nešvari 
propaganda. Partijos vadai 
sako, kad joį nariai dabar 
daugiau prasilavinę, kovin- 
gesni, ir Itali jos liaudies jai 
pritarimas nesumažėjo, o 
padidėjo.

Puikiausiai pavyko didysis 
Laisvės piknikas Montelloj
Per šventes Montelloje 

įvykęs dviejų dienų “Lais
vės” spaudos piknikas bu 
vo labai sėkmingas visais 
požiūriais. Ir publikos bu
vo daug, ir nuotaika tos 
publikos buvo kuo geriau
sia, ir gražios paramos da
vė laikraščiui aukomis ir 
pelnu. Per visą savaitgalį 
oras pasitaikė nepaprastai 
geras. Tas, žinoma, prisidė
jo prie sutraukimo laisvie- 
Čių į pikniką iš tolimų ir 
artimų kolonijų.

Meninę programos dalį

TAR. KAZAKSTANAS
TURI MAISTO

Maskva. — Tarybinė Ka- 
zakų respublika yra pirmo
ji po rusų respublikos savo 
plotu. Ji užima virš milijo-

i^is .TU-114 lėktuvas. na ketvirtainių mylių. Ka- 
j įmonėms leidžia ir jo vidų zakų respublika tęsiasi nušauniai išpildė mūsų Aidol 

Choro Moterų Kvartetas ir | 
Mišrus Sekstetas. V i s o s ' 
dainos gražiai nusisekė.

Dar kartą teko patirti di- junga jau turi 
delis Naujosios Anglijos tokių lėktuvų i 
pažangiečių draugiškumas juos gaminti plačiu mastu.

Jis sakė, kad jie gali ( 
Laisve” labai, labai dė- skristi virš 500 mylių per i 

pikniko rengė- valandą, saugūs, greiti ir 
pikniko mažai kuro reikalauja. Tu- 

kurie taip pulevas sakė, kad Tarybų

Lėktuvo “t-”—”
Kaspijos jūros iki Kinijos.

gehero- genjau ten buvo daug dy- 
! las-inzimerius ~ A.N. Tupu- kūmų ir žmonėms stokavo
! levas sakė, kad Tarybų Są- 

penkioliką 
ir pradėjo

ir svetingumas.
a

king a šio 
jams ir visiems 
darbininkams, 
gražiai ir rūpestingai visą Sąjunga norėtų šiais lėktu- 

Į skaitlingą publiką viskuo I vais atidaryti susisiekimą 
I aprūpino (tarpe Maskvos ir NewYor-
' Rep. ko.

Vėliausios žinios
nupiginamos kainos ant ra- Chicago, Ill. - National vo rankas ir diktatoriškai 
dijo aparatų, kojinių, dra- Safety Council skelkia, valdys šalį pagal 1945 me-
bužių, paveikslų traukimo kad per Liepos Ketvirtosios tų konstituciją. Jį palaiko 

J .. .į v a i k ų šventes automobilių nelai- armija. Paleido parlamen.-
mėse žuvo 231, prigėrė 153, tą. 
kitokiose nelaimėse — 52, 
tais viso žuvo 436 žmonės.

aparatų, dviračių, ■ 
žaislų ir vyno gėrimų.

Briuselis. — Belgijos vy
riausybė reikalauja, kad 
pirm atsidarys Genevoje 
užsienio ministrų konfe
rencija, kad NATO visi už
sienio ministrai laikytų sa
vo konferenciją.

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo su-

maisto. Tarybinėje san
tvarkoje Kazakstanas pa
darė didelę pirmynžangą. 
Maisto pasigamina pakan
kamai ir d?r i kitas res
publikas išveža.

Lau-

’ AREŠTAVO TRIS KARO 
PRIEŠININKUS

Mead, Neb. — Suarešta
vo kunigą A. J. Mustę iš 
New Yorko, Karlą Meyerį! 
iš Chicagos ir Ross Ander- į 
šoną iš Americus, Ga. Sua
reštavo, kada jie, protes
tuodami prieš atominius 
ginklus, artėjo prie atomi-

JAU PAGAMINO JAV 
NAUJĄ VĖLIAVĄ 

Washingtons.
kiant liepos 4-tos šventės
bvo pagaminta nauja Jung
tinių Valstijų vėliava, ku
rioje, yra septynios hori
zontalės eilės po 7 žvaigž
des, kas sudaro 49. Viena 
iš vėliavų tuojau buvo pa- 

j siųsta į Alaską, naują JAV

Tel Avivas. — Izraelio’^’
j premjeras. Ben Gurion pa- nių ginklų gamybos, 
sitraukė iš vietos. Bet jis' 
manevruoja ir su savo mi-

Cape Canaveral, Fla. — 
Raketa “Snark” nuskrilo 
1,000 mylių virš Atlanto ir 
radijo kontrole buvo sugrą
žinta į iššovimo stotį.

Maskva. — TSRS paštas-----------------
spendavo 1950. metų liau- nisterija pasiliks iki lapkri- išleido ženklelį atžymėji- Albany, N. Y. — 

o tada įvyks mui TSRS parodos New Haven Railroad* Co.dies demokratinę konstitu
ciją, paėmė visą galią į sa-

cio menesio, < 
parlamento rinkimai.

Albany, N. Y.

I Yorke. lia važiuotos kainą.

New 
pake-
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Henrich Luebke

| buvęs Lietuvos tautininkų žiningas, tai to nebūtų da- 
inartiios generaliniu sėkre- fp«i I

Darbininkij sveikata
GERI PUSRYČIAI .
NULEMIA DIENĄ

Mitinio tyrinėjimai, išra-

SEKAMAS VAKARŲ VOKIETIJOS prezidentas 
bus Dr. Heinrich Luebke, 64 metų amžiaus, atkaklus 
klerikalas, reakcininkas. Jis yra Adenauerio dešinioji 
ranka ir todėl buvo pastatytas ton vieton.

Krikščionių demokratų partija, klerikalai, sukaupė i 
visas jėgas, kad Luebke būtų išrinktas, na, jis ir buvo | 
išrinktas, 526 seimo balsais.

Socialdemokratų lyderis prof. Carlo Schmid, popu- j 
liarus, gerai žinomas asmuo Vokietijoje, rinkimus pra
laimėjo; už jį buvo paduota 486 balsai. “Laisvųjų demo-i r 
kratų” partijos kandidatas Dr. Max Becker tegavo tik i 
99 balsus; keliolika balsuotojų susilaikė nuo balsavimo. Į ir < 
Jei “laisvųjų demokratų” kandidatas būtų savo balsus 
atidavęs Schmidui, tai šis ir būtų laimėjęs rinkimus.

Dabar gi Vakarų Vokietija turės aitrų klerikalą sa
vo prezidentu. Tiesa, Vakarų Vokietijos prezidentas 
mažai turi galios, bet visvien jo žodis reiškia daug. 
Luebkės laimėjimas yra Adenauerio klikos laimėjimas. 
Visa tai rodo, kad per kurį laiką Vakarų Vokietija dar 
bus reakcininkų kontrolėje.

idimai vyksta nuolatai. Ne
lengva visa tai sekti ir su
prasti, įsisavinti. Reikia 
žinoti ir suprasti daugybę 
mokslo šakų: chemiją, fizi
ką, fiziologiją, mineralogi
ją, agrikultūrą . . . Net ir 
gydytojai neretai nei sten
gia susigaudyti visokių tų 
mitybiškų smulkmenų, o ir 
laiko neturi burną sau au- 
šyt ir tave vis mokyt. Ka
pitalistiniame pasauly gy
dytojas ir savęs neužmirš
ta. Ligonį bent tam kartui 
atgriebia, ir tu eik sau, ži
nokis. Jei perdaug žinosi 
apie mitybą, biznio bus ma
žiau ir pačiam gydytojui.

Lig šiolei mokslininkų ta
po surasta ir pripažinta, 
kad mūsų gerai sveikatai 
palaikyti reikia apie 
mitininių dėsnių. A trodo 

laikrašty straipsniai tikri painu, ar ne? Ir yra pai- 
sauliški — tikri Taradaikos | nu, kolei gerai neišstudi- 
plepalai... i juoji, neįsisąmonini viso to

--  --------- -- --------  sudėtingo mitininio dalytu.
Tada tau viskas pasidaro 

laišku, kaip ant delno. Są- 
' moningai par e n k a m a s 

i suteikia žmogui

partijos generaliniu sėkre- ręs! I UŽSIDARĖ
I torium, vadinasi, smetoni- Nieks neužginčys, kad V. MAHANOJAUS 
įninku didelis šulas. Na, tai Rastenis 
jo rašytas žodis pirmiausia 
ir turėjo rasti sau vietos 
Dirvoje!
Istorijelė

tu . Maskvos agen-1 V. Rastenio memorandu
mas įdomiausias yra ne 
smetonizmo priešams, o jo 
sėbrams — patiems tauti
ninkams ir tiems, kurie 
jiems rankas laižė, viso
kiems pastumdėliams, so- 
cial-demokratų lyderiams, 
ir tt.

Kai tik tautininkai dipu- karti tautininkų vadus irįvo forma ir savo turiniu šis 
I kai sužinojo, kad toks V.

i memorandumas 
Vienybe“ pasidarė ■ tilpo Lietuvos spaudoje, jie 
lesnė” už yvilnį“ pradėjo ieškoti tų “Tie- 
, tvirtina ‘ Dirva“ į sos>> numeriu — net ir I \ I

į mums jie skambino, klaus- 
I darni, ar negalėtume jiems 
j paskolinti jų. Susidomėji- 
• mas V. Rastenio raštu, tai- 
jgi, buvo labai didelis, bet 
ne tarp Laisvės skaitytojų.

' Viskas būtu buvę OK, jei i Dalykas toks: mūsųžmo- 
ne ta nelaboji Vilniaus “Tie-(iiės ir be V. Rastenio me

morandumo žino, kokia'

! torium, vadinasi, smetoni-

TARP “VADUOTOJŲ” 
NIAUTYNĖS DĖL 
RASTENIO
MEMORANDUMO

L. Jonikas Vilnyje rašo:
Kai “vaduotojai savo tarpe 

susipiauna, tai rėžia iš pačiu 
sunkiųjų patrankų — “tu rau
donas !’’ 
tas!’’

“Vienybė“ ir “Dirva“ ro
dos vienos mosties laikraščiai
— sme tonuoti iki ausų. O bet
gi “Dirvai“ “Vienybe“ ir jos 
sa v i n i n k a s- r e d a k tor i u s Juozas
Tysliava jau nebekošer. Gir
di —

“Tysliavos ‘Vienybė’ nuėjo
Į talką Vilniaus ‘Tiesai’.’’

Matote, Tysliava paraudo-
: navo, prisirpo, kaip spanguo-I Rastenio

O jo
raudonesnė

Laisvę“,
(birž. 18 d.)

Priežastis vaidu “vaduoto- Į 
jų“ tarpe — Vincas Rastenis.

Rastenis — “dipukas“. Lie
tuvą “laisvina“ jis neblogiau i 
už Grigaitį, Gaidžiūną, Šimu- I 
tį, Tysliava ir k i t.

“SAULĖ”
Pranešama, kad su bir

želio mėn. pabaiga sustojo 
ėjusi Mahanojaus “Saulė”.

Laikraštis “Saulė” ėjo 
per apie 70 metų. Ją pra
dėjo leisti Bačkauskas ir 
Bačkauskų šeima laikraštį 
leido. Tai buvo “baisi gazie
ta”, nepasakius prasčiau. 

| Prieš kokią 50—60 metų 
P. Grigaitis netiesą sako, “Saulė” gal i

būk V. Rastenis savo teigiamą rolę, bet vėliau ji 
memorandumu norėjęs pa- buvo stabdys progresui. Sa-

turi žurnalisti
nio talento, Deja, kaip ma
tome, jis jį sukoneveikė. 
Šiandien, kada jis atmeta 
tai, ką parašė savo memo
randume, praranda visišką 
pasitikėjimą net ir savo pa
sekėjuose. Ką gi apie jį da
bar pamislys toks Drimei- 
kis arba net ir toks J. Sme
tonų kas!..

ir suvaidino

net visą lietuvių tautą! į lakraštis pastaruoju metu 
Kam gi tokie neapgalvoti j tiesiog darė gėdą Ameri- 
perdėjimai! Jeigu smetoni-1 kos lietuviams.

Dabar panaši gazieta į 
“Saulę” eina Čikagoje — 
“Sandara.” Tiesa, ji varto
ja kitokią rašybą, bet tame 
laikrašty straipsniai 1"

ninkai, su kuriais šiandien | 
veikia P. Grigaitis, nepajė
gė lietuvių tautos pakarti 

| tuomet, kai jie buvo val-

nis galėtų ją pakarti savo 
memorandumu apie tauti-

Fašistiniai staugliai nestaugs?
ĮDOMUS DALYKAS pasirodė prieš apie savaitę, 

kai į Niujorką atskrido Tarybų Sąjungos premjero pir
masis padėjėjas F. R. Kozlovas. Aerodrome nebuvo nė 
vieno nei vengriško, nei smetoniško fašisto, kuris būtų 
ten išdrįsęs surikti vilko balsu; nebuvo pikietininkų.

Kodėl jų nebuvo?
Todėl, kad valdžia uždraudė. Amerikinė valdžia 

jiems pasakė: šiuo kartu nestaugkite šunų balsais, liau
kitės, pasilsėkite, palaukite kitos progos. Nes, jei mes 
pikietuosime Kozlovą, tai nieks nežino, kas gali atsitikti į 
Tarybų Sąjungoje vice-preziaentui Niksonui, kai jis 
ten nuvyks.

Na, ir fašistai uždarė snukius. Kaip ilgam, nežino
me.

Bet Čikagos marijonų Draugas (liepos 1 d. laidoj) 
jau rodo dėl to nepasitenkinimo. Savo įvedamuoju 
Draugas ragina fašistinius stauglius “imtis darbo”: pi- 
kietuoti tarybinius svečius ir staugti šunų balsais, kaip 
seniau jie darė.

Žiūrėsime, kas bus, kuri pusė ims viršų—žmoniška 
ar šuniškai fašistiška?

na, ir Lietuvos sostinės 
Ėmė

“Be kontrakto nedirbame!..”
šu

Kalinius prie dievo vadino
i Džonis. Sargas, atnešantis! maįstas

28 metus buvau | valgj kasdien klausia: energiją, pajėgumą darbin- 
Jokių Čikagoje, o ten beda^Wa^asia^Cia nieko belaikydavo gUmą’ s- 

ekstravų įrodymų, kad ji j buvo susibūrę į grupeles— .j nia-
buvo prasiradusi, kad jos i bedarbių tarybomis vadi- ,

1 ’ ’ dviveidžiai, namas. Tokių tarybų nariai i
ir liaudies laikydavo savo ;

i, mūsų skaitytojams mus, aptardavo įvairius be-!
V. Rastenio do-įdarbins liečiančius reika-i 

tauti- lūs. Buvo ir tautinių gru7Į 
socialdemo k r a- pių. Lietuviai bedarbiai tu-

■ tams ir krikščionims demo- j rėjo savo organizacinę gru- 
i kratams, kurie Lietuvoje I pelę.

I 1ir paskelbė ką ! biauri, kokia sugedusi bu-
I anąmet Vincas Rastenis šile- ■ V() tautininku partija
I kėjo apie savo kolegas — nuo ; Smetonos valdžia.
gatvės šlaviko Kaune iki pat •
“tautos vado“ Smetonos.

Rastenis juos gerai pažino- i . . .
įjo, nes pats buvo tautininkų I Vadovai !UV0
i partijos (fašistų) sekretorius. ! hetUVių tautos
Per apie 10 metų Rastenis ‘ priešai 
buvo “laisvintojams“ kaip iri nereikia, 
dvasios vadas. O dabar jau ! kumentas svarbus 

įir “Naujienom“ nebegeras. ’Pinkams, 
Ką jis anąmet pasakojo a- !

pie savo kolegas smetoninim-1 kratams, kurie 
kus, tą ateityje gali išplepėti į veįkg vien, kurie ir Ame- 
apie “laisvintojus“. Gal deltoj 

per- i I
vos liaudį

kus, 1
apie “laisvinto.!us”.
Grigaitis jau planuoja 
skiras“.

PER DAUG JAU
TAUTININKŲ 
ORGANAS PYKSTA!

j Mums rodosi, Clevelando j tautininkų partiją ir
i smetonininkų Dirva p e r 
; daug jau pradėjo nervintis 
dėl to, kad dienos šviesą 
pamatė V. Rastenio memo
randumas, duotas Tarybų 
Sąjungos vyriausybei 1940 
metais.

i Tą V. Rastenio raštą (ne 
visą, o jo dalis) pirmiausia 

“Tiesa”,

PLIENO PRAMONĖS darbininkų 
samdytojais pasibaigė birželio 30 d. 500,000 organizuotii 
plieno pramonės darbininkų ligi šiol laikėsi tokio nusi
statymo: “No contract, no work” (Be kontrakto nedir
bame). Prieš kurį laiką unijos vadovai skelbė, kad pana-1 
šiai bus daroma ir šiemet: kol nebus sudarytas naujas , - vilnimis
4ensSuosSUtartiS)’ t0‘ da,'bininkai atsisak-vs dirbti- įaskui jį išspausdino ‘‘Te-

Unijos vadovai tarėsi su samdytojų atstovais per 
daugiau kaip mėnesį laiko. Bet prie nieko teigiamo ne
priėjo: darbininkai statė reikalavimus, kad samdytojai 
pakeltų algas ir palengvintų darbo sąlygas, samdytojai 
atsisakė tai padaryti.

n
(Iš atsiminimų) 

ries gyvenimo džiaugs
mą.

savaites, o į
virš mene-! Patys pagrindiniai mais- 

ito dėsniai: baltyviai (pro- 
i k a n d i n: i teina!), angliavande n i ai, 
pas savo ■ riebalai, vitaminai ir mine- 

viršininką ir paklausk jį —iraZai. Nors ir po truputį, 
nieko neži- visų jų reikia gerai balan

suotai dietai, o tai retai.
civilizuo-

iu čia jau būni
susirinki-j G T\ v .Džonis jam

i “Tamsta nueik

kodėl? Aš gi 
nau, nes jie man nieko apie i s uotai dietai, o 
tai nepaaiškina”. I pasitaiko mūsų .......—

TAv . ... . . Itame” gyvenime. Visu daž-
niausiai mes perdedam su 
a n g 1 i avandeniąis (carbo
hydrates) — sų visokiais 
saldumynais, gardės i a i s, 
miltiniais valgiais’. Jų visur 
piĮna; patogu, nebrangiai 
atsieina, tai mes jų ir pri^- 
ragaunam, ir prisivalgom, 
ir persivalgom. Ir kokie gi 
rezultatai? Nekokie.

Tie visokie pyragaičiai, 
džiovinkliai, sklidžiai, gar
dūs užkandžiai ir gėrimai 
galų gale tereiškia, kad 
mes sunaudojau! labai daug 
cukraus. Visi krakmolai, 
miltiniai, javiniai valgiai 
greit viduriuose pavirsta 
cukrumi. Greit tas cukrus 
susigeria į kraują ir greit 
kilstelia energiją. Bet, de
ja, ne . ilgam. Greit tas 
cukrus perdega, susinaudo- 
ja, — ir energija vėl že
myn nupuola. Pasijunti ap
sunkęs, miegūstas, niūrus, 
aptingęs. Ir vėl tave trau-

tai nepaaiškina”.
. ,v . Džonis reikalavo advoka-

laigi tokia lietuviška • kurio niekas jam nepri
statė. Justicijos departmen- 
to agentas per kelias die
nas prisirišęs ant lenciūgo

, rikoje veikia išvien prieš bedarbių grupelė sykį laikė
1 lietuvių tautą, prieš Lietu- savo susirinkimėlį Vilnies
vos liaudį j svetainėje. Tai buvo po va- .............. IHri<.llJpr(1

Yienyhč ir Naujiciws ge- karienės laikas, vasarą, kaip šunelį vesdavo į kitą 
|rai padare, kad persispaus- 1932 m Buvo susirinkę gal pastatą miesto 1 .gatvėmis, i Hinn 1 mrnxrrxc? crnQiirinQ o/Y ° 7

svetainėje. Tai buvo po va

dino iš Lietuvos spaudos apie 30 darbininkų* Na, tą 
i informaciją apie buvusią! susirinkimėlį ir užklupo val-

* i- jos.džios saugumo agentai, 
vadovus — informaciją, pa-j Gatvėje (So. Halsted St.) 
teiktą, paties tos partijos 
vyriausio vadovo!
Ar ji teisinga?

Klausimas, ar V. Raste
nio memorandumas 
gas? Mes manome, taip, jis 
teisingas. Gal būt pirmą 
kaftą savo gyvenime, VR 
1940 metais atsisėdo ir vy
riškai pasakė tai, kas rei-

teisin

užprūdytomis žmonių ir vis 
be pasekmių. Nei advokato 
nei teisėjo jam niekuomet 
neparodė. Tur būt valdžiai 
atsibodo laikyt ir ant gran
dinio vedžiot Džonį kasdien, 
tai viena diena nuvedė Džo- 

L. I
nį pas, tur būt, imigracijos 
viršininką, kuris jam pasa
kė: gauk iš Rusijos paspor- 
tą, na, ir iš šios, šalies (iš 
Amerikos) išvažiuok. (Tuo
met Amerikos vyriausybė, 
prie Hooverio, Sovietų vy
riausybės dar nebuvo pri
pažinusi).

Džonis jam atsakė: “Aš 
įvažiavau į J.A.V. / nuolati
niam apsigyvenimui; kai 
atvažiavau į šią šalį, atsi
vežiau arti 300 auksiniais

' gatavai stovėjo du ar trys 
I dengti policijos trokai. Vi- 
I sus buvusius svetainėje be 
I jokio apklausinėjimo suki
šo į t rokus ir nutarabanijo

' į State gatvę (ant 11-to 
aukšto). Nors tame kalėji
me ir tame aukšte buvo ne
maža tuščiu kamaraičių su 
vieta dėl dviejų, bet mus, 
du tuzinus, sugrūdo į vieną. 
Tai buvo blogiau negu sil- 

| kės bačkoj. Vasara, karšta, 
dušnu, toje kamaraitėje ne
buvo atskiro bėgamo van
dens gėrimui. Gėrėme sau
jomis iš išvietės. Tai buvo 
“amerikinis gyvenimo bū-

1 • Gi dabar neturiu nei darbo,
Ant rytojaus apie 10 vai. nei pinigų, p. Hooverio ad-

| ryto pradėjo vesti po vieną minis.tracija
i —du apklausinėjimui. Kai ne tik mane, bet milijonus

• • a • • * X/ •

vynės balsas”, po to pradė
jo persispausdinti Brookly- 
no Vienybė. Bijodamas, 
kad Vienybė nenusineštų 
garbės vainiko dėl V. Ras
tenio memorandumo iš-

P. Grigaitis
isspausdin- tentuos blogus darbus, ža

’da

Galimas daiktas, jog. V. 
Rastenis, pasisiūlęs para
šyti tą memorandumą, ti
kėjosi parodyti, jog tai, ką 
jis pirmiau veikė, buvo 
bloga, o dabar, iškėlęs aikš-Atrodė, kad su liepos 1 d. prasidės didžiulis plieno i 

pasiskubino jį 
ti savo Naujienose.

Abudu laikraščiai, kaip 
matome, pasinaudojo infor
macijomis, suteiktomis Lie
tuvos tarybinės spaudos, 
^urią jie taip niekina!

Dirva pareiškia, j o g 
“toks Vienybės ir Naujie
nų redaktorių elgesys yra 
žemiau bet kokios kriti
kos.” Girdi, V. Rastenio 
memorandumo persispaus- 
dinimas esąs talkininkavi
mas Sovietams. Dirva tikę- dorybes, kurias

pramonės darbininkų streikas. Bet ne. Įsikišo preziden- 
tas Eisenhowaris, ragindamas darbininkus ne streikuo-; 
ti, o tartis su samdytojais.

Na, ir streikas tapo atidėtas dviem savaitėm. Da
bar ir vėl unijos atstovai tariasi su samdytojų atstovais. 
Ar jie ką teigiamo atliks, nieks tikrai negali pasakyti. 
Užtenka priminti tai, kad plieno pramonės darbininkai 
šiuo metu dirba be kontrakto, kad jų ans obalsis atpuolė.

Na, ir dėl to praėjusią savaitę kai kur buvo streikų 
—gaivališkų streikų. Apie 30,000 plieno pramonės darbi
ninkų buvo sustreikavę dėl to, kad jie buvo verčiami 
dirbti be kontrakto.

Piknikams praėjus
MŪSŲ DIDIEJI PIKNIKAI — Brocktone ir Det-

cariškais Rusijos rubliais. kia ko gardaus užvalgyt ir
“pasiprovyti”, teisingai j 

dirbti, persiorientuoti.
Mūsų žiniomis, šiuo metu 

Lietuvoje gyvena ir 
gerai dirba 18-ka buvusių Taj pasidarė erdviau. ! ~ ...__
t mu Susilaukėme sekmadie-Į važiuosiu”.

nio. Atėjo du trys vyriškiai 
ir pora moteriškių ir var- jau be grandinio.

buržuazinės Lietuvos 
nistrų!

Kodėl negalėjo taip 
ten gyventi ir dirbti 
Rastenis? Jis, matyt, 
rengėsi darbui. Rengėsi 
sčyrai, pasakydamas visas 
vyriausybės organams ne- 

> jis atliko

ir

šubankrutijo
atsigert.

Kodėl taip? Gi todėl, kad 
toks valgis vienašališkas.

kuriuos paleido į “laisvę”, j čia gimusių darbo žmonių, ne pilnutinis, ne balans 
Aš iš šios šalies niekur ne- tas. Teturi k*1 \

Džonis iš to ofiso išėjo

roite— jau praėjo. Bet su jais neturėtų beigtis vasaris- P?8*’ memoiandumą įr pažadėdamas taisytis.
. 1 M to Inivmiancia iwvqiqiutii etninei į TW I/uautaIkos pramogos.

Tiesa, šiuo metu, kiek tai liečia vasariškas pramo
gas, mes gyvename krizę: piknikams nėra vietų, nėra 
parkų. Piknikai, mat, eina iš mados. Automobiliai, tele
vizija, radijas uždavė didžiulį smūgį visokioms pramo
goms, bet ypatingai vasariškoms. *

O visgi prie gerų norų čia ir ten dar galima sureng
ti ir pikniką, ir išvažiavųną, ir kitokias vasariškas kad 
ir nedideles pramogėles.

Laimingiausi tuo atžvilgiu yra Worcesterio, 
renčiaus ir Brocktono pažangieji lietuviai 
vo gražius parkus, kur dažnai vyksta visokios vasariš
kos pramogos. Deja, girdėjome, kad Brocktono pažan-

Law-
' jie turi sa-

pirmiausia persispausdins j 
Laisvė arba Vilnis, o dabar 
mato, kad joms už akių už
bėgo Naujienos ir Vieny
bė...

Bet blogai, kreivai V. 
Rastenis pasielgė atvykęs 
į Ameriką. Čia jis ir vėl 
bando vaidinti vadizma, 
bando kelti į padanges tą

Pirmiausia mes pasaky- partiją, kurią jis taip nu-
sime, kad, mums rodosi, V. 
Rastenio memorand urna 
turėjo pirmiausia išspaus
dinti Dirva, kadangi Ras
tenis, kaip žinia, yra bu
vęs jos redaktorius, jis yra

maskavo savo memorandu
me; veikia jis čia kartu su 
tais politiniais chuliganais, 
kuriuos savo memorandu
me jis pasmerkė!

Jeigu jis būtų buvęs są-

gieii lietuviai rengiasi su savo parku skirtis—parduoda kime mažas—ruoškime kad ir pas gerus farmeriųs. Pri- 
jį. Worcesteryje taipgi atsiranda tokių, kurie jau norėtų siminkime ten visuomeninius reikalus, savo spaudą, sa- 
parduoti Olimpijos parką. Būtų bloga, jei tai įvyktų. ’ ~

Ten, kur negalima surengti didelių pramogų, ruoš-
vo organizacijas. Bandykime praleisti laisvą laiką kul
tūriškai ir naudingai!

gonėlius atsigabeno. Davai 
grot ir giedot apie džyzų. 
O J. K. užtraukė Joe Hill’o 
dainelę: “Long haired 
preachers come out every 
night...” lyg du chorai: jie 
savo, o mes savo traukėme,

Ten buvęs

VISI KUNIGAI YRA 
TOKIE PATYS

New Yorkas. — Sugrįžo 
evangelistų kunigas Billy

net to milžiniško pastato Graham, kuris užsienyje iš- ję0 kokiai

Teturi krakmolų ir 
saldymų, kurie mūsų audi

ko nių neaugina, mūsų sudilu 
siu kūno ląstelių neatpildo 

i naujomis ląstelėmis. O ge
rai balansuotas valgis, tu
rįs gausiai baltymų, vita
minų, mineralų, taipgi ir 
angliavandenių ir riebalų 
teikia mums energiją ly
giai, patvariai ir vienodai.

i valandai kitai,
buvo šešis mėnesius. Tary- benį šešiom valandom, 
bu Sąjungoje jis buvo tik »poks valgis ir esti stipri- 

džy- vieną savaitę, bet per tą ■ 
uj , o mes jiems šaukiame: laiką tapo “specialistas ir 
eikite pas Hooverį, Rocke- visko žinovas apie tą šalį”.

visas tas vienuoliktasis 
aukštas skamba ir dreba. 
Jie šaukia garbinti “ 
zu”. < 
“<
fellerį ir kitus, ,kad savo 
turtus atiduotu bedarbiams 
ir sektų paskui jumis ir jū
sų vargonėlius”.

Tarpe ten buvusių areš
tuotų buvo H. Jagminas, 
K. M-tis, J. K. ir daugelis 
kitų. Apklausinėjimas ir 
paleidinėjimas iš to pasta
to tęsėsi gal apie dvi savai
tes.

Galų gale pasiliko vienas

Tarpe kitko jis sako: “Aš 
ten buvau pakankamai il
gai, kad įgyti viltį ir mels
tis, idant jungtinėse Vals
tijose niekados komunistai 
nelaimėtų”.

Bulgar i j o sSofija.
Liaudies Respublika įvedė 
naują mokyklų sistemą.

ir esti stipri
nantis, sotus. Dalis jo pa
virsta viduriuose cukrumi, 
bet ne taip staigiai, o pa
laipsniui, iš lengvėlio. To
dėl nuo tokio mišraus., ba
lansuota valgio ir jauties 
patavrus, energingas, ne 
taip greit prilįsti per visą 
mielą dieną. O tai ir nule
mia tos dienos vertę, ir, 
džiaugsmą, ir laimę. (jį '

J. J. Kaškiaučius M D

2 p.--Iaisve (Liberty)*-Antrad., liepos (July) 7, 1959
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ĮVAIRUMAI kzSt. Lawrence upėje 7?

Didžiausias TSRS 
lėktuvas "‘TU-114”

Tarybiniai pareigūnai 
Maskvos i New Yorka v c

ro šliuzuose vandenį, pas
kui jį tarpe dviejų sulygi
na, laivą patsai vanduo iš
kelia arba nuleidžia' tiek, 
kiek reikia.

Iš Lietuvos
LIETUVOJE MIRĖ 
PETRAS PETRYLA

1959 m. iš birželio 12
13 d. naktį Vilniuje mirė 
pirmosios. Rusijos revoliuci
jos dalyvis, TSKP narys 
nuo 1931 m., personalinis 

mūsų pensininkas Juozas Petryla. 
mokslu,[ J. Petryla gimė 1879 me- 

čs. apskrityje, 
K vylių kaime, mažažemio 
valstiečio šeimoje. • Vaikys
tėje tarnavo buožėms. Nuo 
1899 metų dirbo Rygoje. 
Čia J. Petryla patyrė sun
kių juodadarbio ir kapita
listinių fabrikų darbininkų

Daugelyje Lietuvos kolūkių palengvinamas laiška
nešių darbas—įrengiamos pašto dėžutės.

Nuotraukoje: “Lenino keliu” (Anykščių rajonas) 
kolūkio traktorininkas G. Jasaitis ;r kolūkio šoferis 
A. Bartuška pasiima laikraščius iš kolūkio pašto dė
žutės.

apie 
St. 

At

Daug buvo rašyta 
vandens kelią, kuris 
Lawrence upe jungia 
lanto didjūrį su didžiaisiais 
ežerais. Vandens kelio ati
daryme dalyvavo Anglijos 
karalienė ir JAV preziden- 

j tas Eisenhoweris.
Suprantama, t a i labai 

svarbus įrengimas, o lėšuo- 
ja tik apie tiek, kiek kai
nuoja pastatyti du atomi
nės energijos lėktuvnešius.1 vaj]<U3 paleido iš mokyklų 
lie karo įrengimai greitai - -
pasensta, į juos įdėtas tur
tas žūva. Gi St. Lawrence 

is kelias pasi
liks gentkartėms.

Įdomu yra tai, kad Onta
rio ežere vandens pavir
šius pra 268 pėdas aukš- 

Šie dažai tinka bet ku- čiau kaip Atlanto vandeny- 
riam paviršiui, neturi kva-lre. St. Lawrence upė, kai}) 

va-Į ir kitos upės, teka į tą pu-1 
! sę, kur yra žemiau.

il

ir Andrejus N. Tupulevas, 
lėktuvo “tėvas”. Jis jau se- 

j nas žmogus, gimęs 1888 
! metais ii* visas laikas * dšti- 

iš kimas darbo liaudžiai.

skrido didžiausiu pasauly- F) X • c,lnnj-;.,nh,c 
je “TU-114” lėktuvu. Jie VdZdl, bUgeildlliyS

S|8»rs?skrido po 460 mylių j— 
valanda. Per 11 valandų 

C €

atliko 5,100 mylių tiesaus 
oro kelio, bet su zig-zagais

Jungt. Valstijose pradėti 
vartoti dažai, kuriais dažo
mos vidinės gyvenamųjų 

ir kurie žy«yra namų sienos
miai nuslopina gaiso jėgą UpgS vanden
1—..... Naujieji dažai

Lėktuvas “TU-114 
pagamintas pagal genero- i 
lo-inžinieriaus Andrejaus j kambaryje. 
Nikolajev. Tupulevo planą. I turi savyje specialių gra- 
Seniau jo lėktuvai nešiojo I nulių, kurios slopina garso 
pirmąsias vardo ir pavar-1 atspindžio bangą, 
dės raides “ANT”. Dari 
1937 metais du tarybiniai 
lėktuvai “ANT-25 atliko p0 jr džiūsta per tris 
tye sustojimo kelionę per j ]an(]as# 
Šiaurinį polių į mūsų šalį, i 
Bet tai buvo propelerių 
traukiami, netaip greiti. 
Tada Gromovo lėktuvas 
atliko tiesaus kelio 6,262, 
nįlias, bet jam ėmė 62 va
landas.

‘‘No more pencils, 
no more books”

Mes didžiuojamės 
šalies kultūra ir i_____ 7
bet tas pasididžiavimas j tais Ukmergė 
dažnai yra tuščias. Gal ne
rasime pasaulyje tokio 
kvailo nusistatymo linkui 
mokslo, kaip pas mus. Štai

na, ir net neva liberališkas 
“New York Post” įtalpino 
vaiko paveikslą 
popieriaus užrašą:

“No more pencils, 
no more books”,

Bet dar praleido antrą
ją dalį:

“No more teachers 
dirty looks”.

Na, ar tai šitaip reikia 
, TT _ , . ! auklėti jaunimo įvertinimą
I fe.TfeSaU ! mokykloms? Ir tik viena-1 

; K____.-/.i,...U. P.e? me Queens paviete iš 9,186
vidurinių (Junior High 
Schools) mokyklų mokinių 
1,250 pasiliko kitam termi-į 
nui — nebaigė mokslo.

ir jo ant I gyvenimą.
1901 metais Juozas Petry-; 

la pradėjo dalyvauti darbi-!
ninku judėjime. 1905 me
tais jis buvo vienas lietu- vynės. karo į Tarybų Lietu- dies meno kūrinių parodą.
yių socialdemokratų velke- va> j petryla dirbo LTSR Į parodą kolūkiečiai, moks- 
.iū Ryg°.le Įr aktyviai da- švietimo, ministerijoje. Ne- leiviai ir kultūrinių įstaigų 
lyvavo revoliucijoje. Tų me- paįSant senyvo amžiaus, jis darbuotojai pristatė daug
jų Rygoje ir aktyviai da- Švietimo. ministerijoje. Ne- leiviai ir kultūrinių įstaigų

lyvavo buržuazijos šaukta
me lietuvių suvažiavime Vil
niuje kaip Rygos lietuvių 
socialdemokratų delegatas. 
Šiame suvažiavime J. Pet- 

p i ryla pasakė revoliucinę kal- 
! bą, demaskavo buržuazijos 
j ir oportunistų pozicijos, re- 
I akcinguma ir reikalavo pri
imti revoliucinę rezoliuciją.

Įvykus Didžiajai Spalio 
socialistinei revoliucijai, J. 

Maskvoje yra Revoliuci- Petryla 1918 metais stojo 
j jos Muziejus. Jame randasi j savanoriu i Raud o n o s i o s 

___ .... ... .. pakeliami I surinkta virš 500,000 įvai- Armijos eiles ir dalyvavo
aukštesnę. Iš Montrealio | riaušių istorinių dokumen- pilietiniame kare ginant

Į i Ontario ežerą plaukiant i tų. Jų tarpe Komunistų Spalio laimėjimus.
Mokslas prileidžia, kad šliuzais laivus kelia 246 pė- partijos lapeliai, įyairūs^at-Į 

iu i jeigu visą druską sugaben- das aukštyn, arba iš Onta- i Hya 'j  • -- - 4- 4. « r., , C xJ t.ixxx. Ll n 4

j ti lėčiau ar smarkiau, ] 
akmenų iškyšulius arba su
darydamas van den p u o-

I liūs. Bet gi laivai tokiu ke-i 
liu negali plaukti. Todėl 
ant vandens kelio, nuo 

| Montrealio iki Ontario eže
ro (Thousand Islands) yra 
Įrengta keturiose vietose! 

|šliuzų (Locks) sistema. ■
Šliuzų pagalba laivai yra!

Kiek yra druskos
Druskos yra pasaulyje 

daug. Visi žinome, kad jū
rų ir didjūrių vanduo yra 

i-, 4. 4. • ■ sūrus. Gi daugiau kaip
TU-114 lėktuvas uQ!f]u trečdalius žemės pavir- 

167 pėdų ilgio sparnus jo■ bengia jūros ir didjū- 
liemuo yra 177 pėdu ilgio, i riai 
o aukštis 52 pėdos. Tas mil-1 
žinąs artimesnėse kelionė- Vien Negyvojoj jūroj, ku-! ___ ___ _____
se gali vežti 220 žmonių, į Q y^a Vakarinėje Azijoje,: nuleidžiami į žemesnę van- 
Tarvbinis generolas M. I iv užima tik 340 ketvirt.i Qens c]a]į? arba 
Kostiukas sako, kad iš į mylių plotą, ir tai druskos J . 
Maskvos iki New Yorko jis l yra 11,600,000,000 tonų. I- 
galėtų atvežti 120 žmonių.;

Lėktuvas su krovin 
sveria 370,000 svarų;

Surinko 500,000 
svarbiu dokumentų

; vien; tų į vieną vietą, tai susida- rio plaukiant iki Montrea- šai, kovos
1 • t x • T xz V • • X • i • 1 i • 1 • 1 V • J * „ _

sišaukimai, nutarimų užra- 
dokumentai už

tų lapkrčio mėnesį jis da-1 aktyviai dalyvavo visuome
niniame gyvenime, keletą j dirbinių, paveikslų ir kt. 
metų buvo liaudies teismo ! Lankytojų dėmesį patraukė 
tarėju. “Lenino keliu” kolūkio ko-

Už dalyvavimą 1905 m. I lūkietės Julijos Batakienės 
revoliucijoje ir už atsidavu- j išaustos meniškos lovatie- 
sį darbą Didžiojo Tėvynės j sės, staltiesės, takeliai. Ge- 
karo metais gamyboje ro lankytojų įvertinimo su- 
Maskvoje, J. Petryla apdo- silaukė Žemaičių Kalvarijos 
vanotas Darbo Raudonosios vidurinės mokyklos moks- 
Vėliavos ordinu, medaliais leiviu išaustos 
“Už šaunų darbą Didžiąją-Į juostelės. Daug įvairių eks- 
me Tėvynės kare 1941-1945 I ponatų pateikė Sedos vidu
mi.” ir “ 
mą.”

J. Petrylos atminimas il- Parodoje taip pat buvo eks- 
gai liks Lietuvos darbo! ponuojamos gyvos gėlės, 
žmogių širdyse.

Grupe Draugų |

vertingų audinių, medžio

tau ti nes

ir dalyvavo

Pasibaigus pilietiniam ka
rui, J. Petryla gyveno 
ir iki 1946 m. dirbo Sverd-

krovinio arba žmonių gali i rytų 200 mylių aukščio ir lio tiek pat juos nuleidžia.- nuvertimą caristinės ir bur- lovo vardo gamykloje, da-
vežti 60,000 svarų.

Kartu su 1
niais pareigūnais atskrido ilgio.

! vienos mylios storio siena, Laivu pakėlimą ar nulei- žuazinės valdžios. Tie do- lyvavo partiniame ir prof-
kitais tarybi-i kuri butų virš 24,000 mylių dimą alieka patsai vanduo, kumentai sudaro daugiau sąjunginiame darbe. 

! Specialiomis durimis uždą- kaip 100,000 didelių knygų. S _ / _

A. Sniečkaus kalba, pasakyta atidarant 
IX forto muziejų Kaune

Už Maskvos gyni-jrinės ir Ketūnų septynme
tės mokyklos moksleiviai.

LIAUDIES MENO 
PARODA

Sedos rajono kultūros
Sugrįžęs po Didžiojo Tė- i skyrius suorganizavo liau

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris sako, 
kad jis nesikiš į Republiko- 
nų partijos varžytines dėl 
prezidentinio kandidato 
1960 metu rinkimams, c

žmones, už likusių gyvų ir veidmainingai skelbė, 
ašaras ir kančias atsako- kad esą “...prasideda nau- 

uk- mybė tenka ne tik ' vokiš- i j a s gyvenimas, kuriame I t • • / « V • . • • W • • "I «•■ • 1 

šių mėty gegužės 31 d. j “Mūsų uždavinys — ...pasi- 
Kaune įvyko milžiniškas Į rūpinti, kad Rytai būtų 
Lietuvos darbo žmonių mi
tingas. Tą dieną, mat, bu
vo atidarytas buvusiame 
IX forte muziejus, kuris 
per metų metus liudys apie i hitlerinis x • • • 1 • 1 1 • ‘ Z-''! 1 J

je iki šiol nepasiekė prieš
karinio lygio.

Draugai ir draugės!
Rūstus fašistinių bude-

Ypatingosios Valstybinės j liu piktadarybių Lietuvoje 
Komisijos paskelbtais duo-1 liudininkas yra Kauno IX 
menimis, vokiškieji fašistai fortas.
Lietuvos teritorijoje sušau- rūsiai, jo pelėsiais apaųgu- 
dė, sudegino ir nukankino | sios 

k a d daugiau kaip 300 tūkstan- 
“Das čių gyventojų ir 165 tūks- 

akiplėšiš- tančius karo belaisvių. Ta

apgyvendinti tik vokiško, 
germaniško kraujo žmonė
mis.” Mes su šiurpu dar 
kartą prisimename, 

‘ ; laikraštis
tuos baisiuosius laikus, kai I Schwartze Kor” ------------ - —------ ~c- --

kai skelbė, kad lietuvių tau-I čiau ypatingoji. Valstybinė 
ta turi išnykti, kaip van- i komisija, nustačiusi šiuos 
dens lašas ant karšto ak- hitlerinių grobikų nusikal- 
mens.

Kauno 
viena iš 
stovyklų, 
nusėti 
okupuoti 
ties stovyklos amžiams pri
mins žmonijai jų žvėriškus 
mus, jų didžiausius nusi-j 
kaitimus prieš žmoniją.

Masines taikiu žmonių 
žudynes vokiškieji fašistai 
vykdė nuo pat pirmųjų ka
ro dienų. Savo įsiveržimą 
į Lietuvos teritoriją jie pa
žymėjo nekaltų vaikų ma
siniu išžudymu Palangos 
pionierių stovykloje. Dau
gelyje Lietuvos vietų iškilo 
gaisrų pašvaistės, visur 
girdėjosi kankinamų ir žu
domų žmonių riksmai iif 
vaitojimai.

Žagarėje ir Kretingoje, 
Jonavoje ir Biržuose, Pivo- 
nijos miške ties Ukmerge ir 
Paneriuose—daugelyje dau
gelyje. .Lietuvos vietų nuo 
jų rankų žuvo dešimtys 
tūkstančių vyrų, moterų, 
senelių, vaiku ir karo be
laisvių. Mes niekuomet ne
pamiršime, kaip vokiškieji 
okupantai ir jų vietiniai 
pakalikai gyvus sudegino 
visus Pirčiupio kaimo gy
ventojus.

Taip siautėjo vokiškieji 
fašistai per visą savo oku-'i 
pacijos laikotarpį. Gausiai 
sulaistė tie žvėrys Lietuvos 
žemę nekaltų žmonių krau- kad dėl šitos priežasties 
ju.

tame forte buvo fašistų 
kankinami ir žudomi Lietu
vos žmonės. Daug, daug 
tūkstančių Lietuvos pilie
čių fašistai ten nukankino, 
užmušė!.. Minėtame mi
tinge buvo pasakyta eilė 
svarbių kalbų. Žemiau pa
duodame kalbą, pasakytą 
LKP CK pirmojo sekreto
riaus A. Sniečkaus. Red.

Draugai ir draugės!
Mes šiandien susirinko

me čia IX forto muziejaus 
Atidarymo proga. Niaurios 
fbųto sienos ir grioviai apie 
jį kelia mums šiurpius ir 
sunkius prisiminimus. Iš 
mūsų atminties niekuomet 
neišdils kruvinos piktada
rybės, kurias Didžiojo Tė
vynės karo metais IX for
te įvykdė vokiškieji fašis
tai. Anomis sunkiomis Lie
tuvai dienomis kruvinieji 
fašistiniai budeliai čia su
šaudė ir sudegino daugiau 
kaip 70 tūkstančių gyven
tojų ir 10 tūkstančių tary
binių .karo belaisvių, iš vi
so — daugiau kaip 80 tūks
tančių žmonių. Mūsų liau
dis visiškai pagrįstai pra
minė Kauno IX fortą “mir
ties fortu.”

Ugnis ir kraujas, kanki
nimai ir žudynės lydėjo 
kiekvieną fašistinių bude
lių žingsnį. Jie siekė išnai
kinti ir pavergti kitas tau- 

^taį užgrobti jų sukurtus 
turtus, sugriauti jų nacio
nalinę kultūrą. Jie su ne
išpasakytu cinizmu skelbė:

Jo drėgni ir šalti

ti mus Lietuvoje, paskelbė 
IX fortas buvo šiuos duomenis 1944 metų 
daugelio mirtie^ 
kuriomis buvo 

hitlerinių fašistų 
kraštai. Tos mir-

{pabaigoje, kai dar ne visa 
Tarybų Lietuvos teritorija 
buvo išvaduota, kai visoje 
Žemaitijoje dar

sienos pasakoja api^ 
baisias kančias, kurias tek
davo pakelti čia suvary
ti e m s tarybiniams žmo
nėms. Be šviesos ir gryno 
oro, nuolat kęsdami badą ir 
troškulį, jie buvo nežmoniš
kai mušami ir kankinami 
sužvėrėjusių budelių.

Kelias iš IX forto vedė 
tik į kapus. Karinė komi
sija, kuri ištyrė hitlerinin-

siautėjo kų žvėriškumus IX forte,
1944 metų rugpiūčio 14 
dienos akte štai ką rašė:

j “IX forte hitlerininkai 
sistemingai ir masiškai 
šaudė tarybinius piliečius, 
kurie buvo atvaromi tenai 
iš Kauno ir kitų Lietuvos 
rajonų. Tarybiniai piliečiai 
buvo atvaromi ištisomis 
kolonomis po kelis tūkstan
čius žmonių ir atvežami 
automašinomis. Visi jie iš 
pradžių nusirengdavo sode 
į pietus nuo forto, o po to 
grupėmis po 200-300 žmo
nių ir pavieniui buvo varo
mi į. iš anksto iškastus grio- 

_ ten gestapininkuokupąntai. Išvadavus visą vius ir ten gestapininkų 
mūsų kraštą, paaiškėjo šautuvais ir automatais su- 
daugelis naujų vokiškųjų šaudomi. Sušaudytųjų tar- 
fašistų nusikaltimų. Užtat [ pe buvo daug vaikų, moterų 
1 Q/1 ft mnfii QC111Q1A _ irocmn'n • . __ _________ _____1946 metų sausio-vasario 
m ė n . Rygoje vykusiame 
teismo procese, kuriame 
buvo nagrinėjama byla dėl 
vokiškųjų fašistinių grobi
kų piktadarybių Pabaltijo 
tarybinėse respublikose, bu
vo nustatyta, kad Tarybų 
Lietuvos teritorijoje jie nu
žudė apie 700 tūkstančių 
taikių tarybinių piliečių bei 
karo belaisvių.

Ta proga tenka pažymėti,

ir senių. Daugelis vaikų 
buvo gyvi užkasti į žemę. 
Aukų turtą hitlerininkai 
pasiimdavo sau. Per dieną 
iššaudydavo tūkst a n č i u s 
žmonių, o 1941 metų lap
kričio mėnesį per vieną die
ną buvo sušaudyta daugiau 
kaip 12,000 tarybinių pilie
čių.

Forto rajone buvo dažnai 
girdėti sušaudomų ir gyvų 
užkasamų į žemę vaikų ir 
moterų šauksmai, verksmas 

• gyventojų skaičius Lietuvo- ir dejavimas*”

Fašistų aukų tarpe buvo 
įvairių tautybių žmonių: 
lietuviai, žydai, rusai, i 
rainiečiai, baltarusiai, len
kai. Greta su tarvbi niais 
žmonėmis Kauno IX forte [siems buržuaziniams nacio- griaus, 
fašistų buvo sušaudyta apie 
10 tūkstančių žmonių, at
gabentų iš Lenkijos, Čeko
slovakijos, Prane ū z i j o s , 
Austrijos ir kitų kraštų.

kiesiems fašistiniams oku-'iries visi galėsime kurti ir 
[pantams, bet ir lietuviškie- niekas mūsų darbo ne- 

Jie ragino pasi- 
nalistams, kurie ištikimai i tikėti hitlerininkų kariuo- 
tarnavo savo hitleriniams • mene. Jie dargi atvirai ra- 
šeimininkams. {gino stoti į hitlerinės ka-

rp • t 4 .v, ... r v iriucmenės gretas.Tai lietuviškieji buržua-j . J
[žiniai nocionalistai pirmieji [ Kitaburžuaziniųnaciona-

-................. • ' plistų dalis, savo praktiškais
veiksmais trukdydami lie
tuvių tautai organizuoti ko
vą su vokiškaisiais oku
pantais, tuo pačiu irgi padė
jo v o k i š kiesiems fašisti
niams okupantams.

Jie, savo nusik a 11 i m ų 
spaudžiami, išbėgę į Vaka
rų Europą ir Ameriką, 
šiandien mėgsta skelbtis, 
esą, ir jie buvo pasipiktinę 
hitlerininkų žvėriškumais, 
dargi, esą, dalyvavę pasi
priešinimo judėjime. O kas

IX fortas buvo paverstas | įkūrė šią kankinimo vietą, 
tikru nuolat veikiančiu mir- į Tai jie IX forte per visą so
ties fabriku. |vo viešpatavimo Lietuvoje

[laikotarpį kalino daugelį 
geriausių lietuvių 
sūnų ir dukterų.
tas buvo paverstas vienu iš 
baisiausių kalėjimų mūsų 
krašte, kur buvo kankinami 
patekę į klasinio priešo ran
kas Lietuvos revoliucinio 
judėjimo dalyviai.

Lietuviškųjų buržuazinių 
nacionalistų žvėriška neapy
kanta darbo žmonėms ypač

Patyrę triuškin a n č i u s 
Tarybinės Armijos smū
gius ties Stalingradu ir 
Kursku ir atsidūrę artėjan
čios katastrofos akivaizdo
je, vokiškieji fašistai ėmėsi 
skubių priemonių pėdsa
kams nuslėpti. Tuo tikslu 
Kauno IX forte, kaip ir 
daugelyje kitų masinių žu
dynių vietų, buvo pradėta 
atkasinėti išžudytųjų aukų 
lavonus ir deginti juos La
žuose.

Hitlerininkai ne tik šau- žuaziniai nacionalistai sten
de, bet ir visais kitais bū- gėsi paskandinti istorinius 
dais naikino Lietuvos dar- lietuvių tautos iškovojimus, 
bo žmones. Dešimtys tūks- įėjus jai į Tarybų Šąjun- 
tančių Lietuvos gyventojų, g0S tautų šeimą 1940 me-

tautos
IX for-

visų pirma jaunimo, buvo 
išvaryta sunkiems darbams 
į Vokietiją, kur 
dalis žuvo 
mų sunkių 
gy.

Tuo toli 
bojo vokiškųjų

1 x Ir i "i | lYCv 11 U L V X kJvJ k Ji iv k a a i v v

jau [plačiai pasireiškė vokiško- tą jų protesto balsą girdėjo 
’ j sios okupacijos metais. Ne- vokiškosios okupacijos me- 

kaltų žmonių kraujuje bur-1 tais?
„4.— i j{as> ar ne jie garbino 

vokiečių fašistų žygius 
prieš kovojančią liaudį? 
Kas, ar ne jie dar vokiš
kosios okupacijos metu ruo
šė ginkluotas jėgas kovai 
prieš Tarybų Lietuvą? Kas, 
ar ne jie pokario metais 
garbino banditų žiauru
mus žudant Lietuvos darbo 
žmones, dargi moteris, se
nelius, vaikus, žudant taip, 
kaip juos išmokė žudyti 
hitleriniai okupantai?!

Visus lietuviškus buržu
azinius nacionalistus vienijo 
neapykanta darbo žmo
nėms. Visos buržuazinės 
nacionalistinės partijos Lie
tuvoje, pradedant nuo tau
tininkų ir krikščionių de
mokratų ir baigiant liaudi
ninkais ir socialdemokra
tais, vienokiu ar kitokiu 
būdu rėmė vokiškuosius fa
šistus, klaidino liaudies mases,

(Tąsa 4-tam pusi.)

tais.
Viena dalis buržuazinių 

nacionalistų, kaip Škirpos 
ir ambrazevičiai, brizgiai 
ir žakevičiai, ir daugelis 
kitų lietuvių tautos išga
mų, visokiais būdais atvirai 

okupantų Padėjo okupantams vyk- 
nusikaltimai mūsų krašte, dant jų žmogėdriškus dai- 
Didžiulę žalą padarė vokiš- Lietuvoje.^Daugelis jų, 
kieji okupantai mūsų liau- kaip Plechavičius, Budrys, 

p Kubiliūnas, dar anskciau 
j buvo tapę vokiškųjų fašis- 

miestų ir kaimų, apiplėšė ir Į aSentais ir šnipais, 
išsprogdino daugybę mūsų 
pramonės įmonių, sugriovė 
elektrines, geležinkelio sto
tis ir tiltus, nualino že
mės ūkį, aiplėšė mūsų liau
dį. Okupantai žiauriai min
džiojo lietuvių tautos nacio
nalinę kultūrą, pavertė Lie- j no hitlerinius žmogžudžius 
tuvą savo beteise kolonija.

Už visa tai, .už nužudytus

didelė jų 
nuo nepakelia- 
gyvenimo sąly-

gražu neapsiri-

dies ūkiui. Jie išgriovė > 
ir sudegino daugelį mūsų |

Tomis niauriomis dieno
mis ir katalikų bažnyčios 
aukšti šulai, kaip arkivys
kupas Skvireckas, vyskupas 
Brizgys ir prelatas Šaulys, 
irgi rėmė hitlerinius oku
pantus. Jie karštai sveiki-
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POVILAS ŠTARAS

drąsios širdys
(Vaizdai iš partiza nų kovų Lietuvoje)

(Tąsa)
Šaudydami puolėme pro duris ir du

miam į visas puses, kiek galėdami. Aš 
tuojau pat buvau sužeistas į koją, bet 
kadangi trūks plis reikėjo bėgti, tai ir 
bėgau, vis atsigręždamas ir šaudyda
mas į besivejančius policininkus. Perbė- 

< gęs kalnelį, kuris užstojo nuo priešo kul
kų, atsidūriau prie Karalgirio kaimo 
valstiečio Marinos trobos. Prie slenks
čio stovėjo šeimininkas, bet aš, nė aki
mirkai nestabtelėdamas, n-erte įnėriau 
priemenėm o iš ten Į tamsią kamarą. 
Užsitrenkęs duris, įlindau į bulvių duo
bę. Girdžiu, kad ir mano persekiotojai 
jau čia. Jie nepamatė, kur aš dingau, 
ir, įsiveržę į trobą, ėmė šaukti ant šei
mininko:

' —Kur slepi desantininką?!
Kiekvieną sekundę pasiryžęs sutikti 

juos su užtaisytu automatu ir pistoletu, 
jei tik jie mėgins atidaryti kamaros du
ris, aš labai nustebau, išgirdęs ramų 
šeimininko atsakymą:

—Ne, ponai, neslepiu. Jis nubėgo to
liau, va į tą pusę. Labai prašau, galit 
ieškoti kur patinka.
' Hitlerininkai patikėjo: girdžiu, kaip 
subilda jų sunkūs batai — jie šoka į kie
mą ir, paskubom, matyt, dėl visa ko, dar 
papyškinę į tvartą, patraukia kažkur to
liau. Netrukus aplinkui įsivyrauja ty
la. Suplėšęs marškinius, p e r s i r i š u 
kraujuojančią, sutinusią koją. Po kiek 
laiko girdžiu—kažkas krebžda prie ka
maros duru.

—Klausyk, drauge, nešaudyk, čia šei
mininkas . . .

Iš karto aš dar netikiu, bet kai tas 
pats balsas kreipiasi į mane antrą ir tre
čią kartą, pagaliau atidariau duris. Tai 
iš tikrųjų šeimininkas.

—Ė-ė, vyruti! Ir smarkumas gi tavo! 
Įlėkė kaip vėtra, nei pamatyti gerai ne- 

i . spėjau.
Padėkojau jam už išgelbėjimą. Jis gi 

nedvejodamas rizikavo dėl manęs galva! 
' . —Kas tiesa, tai tiesa: išgelbėjai mane

iš bėdos. O ką, jeigu policininkai būtų 
pastebėję, kur įbėgau?

—Būtų—tai būtų . . . Kaip čia negel
bėsi savo žmogaus . . . Jeigu nuo tų ne
prietelių bėga, tai jau žinok, kad savas. 
Ale dabar su tokia koja nebelabai bepa- 
bėgsi . . . Lindėk čia iki vakaro, paskui 
matysim, kur tave dėti.

Vakare Marma nuvedė mane į slėptu
vę toliau nuo sodybos, kurioje jis, pasi
rodo, laikė du karo belaisvius.

—Matai, kokie mūsų žmonės! Su to
kiais nepražūsi!” — baigė pasakoti V. 
Petrauskas.

Tų belaisvių padedamas, kitą dieną jis 
atvyko į būrį. Pasirodė, kad ir kiti jo 
grupės draugai laimingai sugrįžo. Be
laisviai pasiliko būryje ir buvo geri ko
vos draugai. Vienas iš jų, Leonidas 
Brilijantovas, turėjo ryškią “poetine 
gyslelę”—jis ne tik išliedavo eilėmis ryš
kią meilę Tėvynei, neapykantą priešui, 
ąrtimųjų ilgesį, bet apdainuodavo kiek
vieną žymesnį būrio gyvenimo įvykį, vos 
ne kiekvieną jo žygį:

Talko solnce skroetšia
V daleke iz glaz.
Plan na,Uotu. stroitsiu.
Na, vragov na,c . . .

Kitame -eilėraštyje jis rašė:
Živiom nas vragu ne zostaviš sdavatsia. 
Gramini mg ego tylovoe kolco 
A esli ze žizn dolžna oborvatsia.
Vmrem my fašistam smejatsia, v Uco.
Būrio poetas ir paguosdavo, ir palinks

mindavo draugus, paįvairindavo laisvas 
jų valandėles. Jo eilės buvo artimos, su
prantamos visiems, todėl partišanai mėg
davo jų klausytis. Dalį jų, kaip anų die
nų prisiminimą, Jie išsaugojo iki šiol.

DRĄSIOS ŠIRDYS
Puikus jaunuolis sakalo akimis ir įdė

miu šviesiu žvilgsniu—Juozas Aleksonis 
atvyko j Kauną 1943 m. vasarą. Drau
ge su keliais savo draugais jis prasi
skverbė per fronto liniją, atgabeno par
tizanams ir pogrindininkams magneti
nių minų ir kai kurių kitų dovanų. Ne
trukus netoli Kauno visą dieną degė 
traukinys su naftos cisternomis. Plente 
tąrp Kauno ir Šakių A. Čeponis, V. Pet
rauskas, A. Paulauskas, J. Grebiiūnas ir 

r(10)'

dar keli komjaunuoliai susprogdino gra
natomis vokiečių šarvuotį. Netrukus po 
to įvykusiame komjaunimo Kaupo mies
to pogrincŲnio komiteto posėdyje Čepo
nis, Aleksonis ir Borisą buvo išrinkti 
komiteto nariais.

Tame posėdyje mes svarstėme, kaip 
pažymėti 25-tąsias komjaunimo metines, 
aptarėme atsišaukimą, kuriame sveiki
nome šia proga Kauno jaunuolius ir ra
ginome juos stoti į kovotoji! eiles.

Sveikindamas komjaunimą ryšium su 
25-tosiomis jo metinėmis, Tarybų Sąjun
gos Komunistų partijos Centro Komite
tas išreiškė įsitikinimą, kad “...Lenino 
Komjaunimas garbingai atliks savo par
eigą Tėvynei, ir ateityje pasiaukojamai 
kovos dėl visiško mūsų žemės išvadąvi- 

į mo iš grobikų jungo ir ves paskui save 
tarybinį jaunimą, auklės jį patriotizmo, 
ištikimybės Lenino priesakams, atsidavi
mo bolševikų partijai dvasia.”

Atsakydami į šį partijos šaukimą, 
nutarėme organizuoti pasipriešinimą 
prieš jaunimo išvežimą į Vokietiją, kur
ti antifašistines organizacijas ir akty
viau dirbti jose, energingiau kovoti su 
parsidavėliais, organizuoti maisto pro
duktų, drabužių rinkimą Tarybinės ar
mijos karių ir suimtųjų šeimoms šelpti.

J .Aleksonio atgabentos magnetinės 
minos buvo perduotos geležinkelinin
kams. Su jais užmezgė ryšį partizanas 
Vladas Čepinskas.

Kaune geležinkelininkų tarpe tuo me
tu dirbo keturios kuopelės. Komjaunuo
lis J. Grebliūnas atsargiai pritvirtinda
vo magnetines minas prie cisternų su 
degalais. Nustatytu laiku, kai trauki
nys būdavo kelyje, cisternos sprogdavo. 
Ilgai jis ruošėsi susprogdinti ešeloną tu
nelyje. Rodos, viską apskaičiavo, paren
gė kaip reikiant, tačiau '. . . traukinys 
išėjo kiek anksčiau. Sprogimas įvyko, 
visas ešelonas sudegė, bet jau pravažia
vo tunelį. Grebliūnas labai graužėsi dėl 
to. Gestapininkai netrukus pagavo jį, 
žiauriai kankino kalėjime, paskui sušau
dė. Dabar traukinius sprogdino kiti ge
ležinkelininkai.

Tuo metu prasidėjo dar aktyvesnis 
“bėgių karas.” Geležinkelyje dirbo ketu
rios grupės: Borises, Petrausko, Korbu- 
to ir Čeponio.

Partizanams reikėjo smulkiai žinoti 
hitlerininkų sumanymus. Dvi komjau
nuoles — Stasę Geležinienę ir Reginą 
Krasauskaitę — pogrindinis komitetas 
įtaisė į telegrafo ir telefono stotį. Jos 
sugebėdavo greitai susiorientuoti, klau
sydavosi pasikalbėjimų telefonu, sekdavo 
telegramas. Stotyje susidarė komjauni
mo kuopelė. Komjaunuoliai perduoda
vo pogrindiniam komitetui visas nugirs
tas žinias, ir partizanai neretai sužino
davo apie hitlerininkų planus anksčiau, 
n-egu tai buvo šiems pastariesiems nau
dinga.

Pogrindininkai stengėsi išplėšti iš 
priešo nagų kiek galima daugiau tary
binių karo belaisvių, padėti jiems įsi
jungti į aktyvių kovotojų gretas. Kaune 
ir jo apylinkėse pogrindininkai, vaduo
dami belaisvius, įvykdė nemaža drąsių 
žygių.

Vienai iš didžiausių šios rūšies opera
cijų vadovavo pats LKP Kauno miesto 
ir apskrities komiteto sekretorius F. 
Kligliakovas. Šis žygis pareikalavo iš 
pogrindininkų daug sumanumo ir valios 
įtempimo. Ryšį su belaisviais užmegzti 
buvo pavesta Vladui Čepinskui. Sužino
ta, kad belaisviai kirsdavo malkas miš
kelyje už Petrašiūnų, ten, kur dabar sta
toma elektrinė. Vakare jie grįždavo, ly
dimi 6-7 sargybinių. Komjaunuolės 
Vanda ir Stasė Obelenytės atidžiai iš- 
žvalgė kelią, parinko geriausias vietas 
pogrindininkų pasalai. H. Borisą, V. 
Petrauskas ir kiti komjaunimo miesto 
komiteto nariai gavo uždavinį ištirti si
tuaciją, pasirūpinti ginklais, tiksliai 
apgalvoti visas belaisvių išlaisvinimo 
plano detales.

...Vakare, kai belaisviai turėjo būti 
varomi į lagerį, pogrindininkai užėmė 
savo vietas pasalose. Snigo, šiaurės vė
jas verpetais nešiojo sniegą, bet mūsų 
draugai nekreipė į tai dėmesio—jie bu
vo matę daug tokių pūgų, bet uždavinius 
visados puikiausiai atlikdavo.

Štai kelyje už Petrašiūnų pasirodė be
laisvių kolona. Jie buvo baisiai iškan
kinti, išsekę, tiesiog į žmones nebepa

našūs . Lydėjo juos penki sargybiniai su 
paruoštais šauti automatais. Kai kolona 
susilygino su pasala, staiga iššokę po
grindininkai nukovė keturis sargybi
nius. Penktasis ištrūko ir atsišaudyda
mas pabėgo. Karo belaisviai, netikėtai 
pasijutę laisvi, akimrką stovėjo lyg ap
stulbę, bet, pogrindininkams nurodžius, 
galvotrūkčiais puolė j iš anksto paruoš
tas jiems slėptuves: niekas, žinoma, ne
laukė, kol, išgiTdę triukšmą ir šūvius, 
atskubės vokiečiai.

Partizanų būrys “Už Tarybų Lietu
vą,” K a u n o apskrities ir miesto par
tijos komitetų sekretorių Solomino ir 
Krugliakovo vadovaujamas, organizavo 
politkalinių pabėgimą iš Pravieniškių 
koncentracijos stovyklos. Išlaisvintųjų 
tarpe buvo senas komunistas, partijos 
narys nuo 1926 metų, S. Volosenka.

...Jau dvejus metus jis žvelgia į saulę 
pro kalėjimo grotas ir koncentracijos 
stovyklos spygliuotas vielas.

Čia, stovykloje, vyrai krito kaip mu
sės. Kiekvieną rytą vienas kitas nebe- 
sikeldavo, nors ir rimbu raginamas į 
darbą,—būdavo sustingęs ...

Dar neišaušus, kaliniai vorele trauk
davo į mišką medžių kirsti. Prižiūrėto
jai suskirstydavo juos po tris ir prigra
sindavo, kacį vienas kitą saugotų: jeigu 
kuris pabėgu, abiem likusiem — mirtis. 
Aplinkui budėdavo kareiviai su šunimis. 
Tačiau kaip žuvis vandeny, taip parti
zanai miške': jie prasiskverbdavo ir čia. 
Drauge su belaisviais buvo apgalvotas 
pabėgio planas, sutarti slaptažodžiai.

...Steponas Volosenka pasiėmė kirvį 
ir sušnibždėjo savo draugui Sergiejui:

—Eimd' į mišką. Drožk drąsiai paskui 
mane.

Abu draugai laimingai išėjo pro var
tus: niekas jų nesustabdė. Jie traukė 
tartum į darbą: drąsiai, nesižvalgydami, 
užsidėję ant pečių kirvius. Steponas 
matė, kad prižiūrėtojas seka juęs aki
mis. Tas žvilgsnis vertė abu politkali
nius viduje susigūžti.

(Bus daugiau)

(Tąsa iš 3-čio pusi.) | didvyriškosios Tary binės krąštą darbo žmonių krau-

sumažinimą, už taiką ir 
tautų saugumą. Viso pa
saulio darbo žmonės karštai 
remia Tarybų Sąjungos de-

piktai šmeižė didvyrišką ta- Armijos pasiaukojimą ko- ju ir ašaromis, kad tik ga- damas pastangas kovoje z^ž ____
rybinės liaudies kovą, truk- voje už šviesiąją žmonijos lėtų vėl grąžinti savo^ fab- taiką, už tai, kad nebung 
dė darbo žmonių pasiprie- ateitį. rikus, _ - dvarus, buožynes,; leista įsiliepsnoti naujathį^,
šinimą okupantams. Šiandien Tarybų Lietuvo- kad vėl užsėstų ant Lietu- pasauliniam karui, už tai,

Tik Lietuvos Komunistų !je sukurta socialistinė pra- vos darbo liaudies sprando žmonija gyventų lai-

A. Sniečkaus kalba, sakyta Kaune

partija organizavo mūsų 
krašte darbo žmonių kovą 
prieš vokiškuosius fašistus. 
Lietuvos Komunistų parti
ja tęsė garbingas revoliuci- 

I nes tradicijos, išugdytas il- 
i gametėj-e Lietuvos darbo 
žmonių kovoje prieš išnau
dotojus, už Tarybų valdžią.

Geriausieji Lietuvos dar
bo žmonės, jų vaikai ir duk
ros, eidami visos kovojan
čios Tarybų Sąjungos liau- 

i dies pėdomis, telkėsi kovai 
prieš hitlerinius okupantus 
ir jų vietinius samdinius.

Tūkstančiai mūsų tau
tos sūnų ir dukterų su gink
lu rankose pasiaukodami ko
vojo prieš okupantus parti
zanų būriuose. Jie nuveikė 
daugelį didvyriškų žygdar
bių, kurie šiandien žinomi 
visame mūsų krašte, visoje 
mūsų šalyje. Amžina gar
bė jiems!

Draugai ir draugės! Žūt
būtinėje kovoje už istori

zmus Didžiojo Spalio užka- 
iriavimus, už mūsų šalies 
laisvę ir nepriklausomybę 
tarybinė liaudis, Tarybų 
Sąjungos Komunistų parti
jos vadovaujama, sutriuš
kino vokiškąjį fašizmą.

Didvyriškoji Tarybinė 
Armija, didžioji rusų tauta 
ir kitos tarybinės tautos, 
sudėj tįsios milžiniškas aukas 
Dižiajame Tėvynės kare, 
išgelbėjo lietuvių tautą nuo 
fizinio išnaikinimo grės
mės, įgalino ją per trumpą 
laiko tarpą užgydyti karo 
ir okupacijos pad a r y t a s 
Lietuvos liaudies ūkiui 
žaizdas ir sparčiai žengti 

I socializmo keliu. Už visa tai 
lietuvių tauta amžiais bus 
dėkinga didžiajai rusų tau
tai ir visoijns tarybinėms 
tautoms. Už visa tai lietu
vių tauta ąmžiais minės

I

Erelio uola
♦ 

šaunus Eagle Rock! Kaip aukštai ir didingai 
Iškilo kalva — ir tarytum sustingo.
Pažiūriu žemyn: kirstinai, statmenai, 
Kaip siena iš vieno pliki akmenai! 
Garsi buvo ji — istorinė vietelė!
Vaizdai atminimų krūtinę man kelia . . , 
Prieš keturias dešimtis metų ilgų — 
Kokia čia linksmybė, kaip buvo smagu! 
žavingą menu Igel rok panoramą,— 
Lietuviai taip mėgo vietovaizdį ramų ! 
Linksmučio jaunimo tramvajai pilni,— 
Skambėjo aidėjo dainelė kilni.
Jaunimą viliojo ūksmingos pašlaitės: 
žolynų ir uogų ieškodami, šlaistės. 
Į laukymę vėsią sus’būrę kartu, 
Dainavo, skardėjo varpeliai aidų! 
Jaunutis čia lavinos choras Sietyno,— 
Jį Indanas Janis krūvon suvadino . . . 
Per metų metus ta Erelio uola — 
Garsėjo žaliųjų pašlaičių kalva.
Šaunuoliai jaunuoliai šį nuošalų mišką 
Pamėgo, — juokai ir dainelės čia tryško . . . 
Lietuviai ir lenkai ir rusai, gudai 
Ekskursijas, išvykas kėlė kadai, — 
Labai panašiai, kaip ii’ savo tėvynėj, 
Surengdavo šaunią miške gegužinę.
Tą paprotį seną atsivežė čia — 
Ir kaimą minėjo su meile didžia. 
Užkąst, atsigert pasiėmę turėjo,— 
Vaišinos susėdę, žolėn pasidėję. 
Pakriaušėj atrado šaltinio vandens 
Jaunimas miklus iš stomens ir liemens, 
čia sąmojai tarškūs, išdaigos ir pokštai 
Ir dainos skambėjo, kiek siela tik trokšta... 
To žavesio žalio nebėr jau, deja,— 
Tik jo atminimai gyvi širdyje!
Būdų, palapinių, kioskų priviso: 
Neliko dainų malonumo to viso... 
Visai nebe ta jau uola,—
Ją užėmė biznis,—■ pagriebt jį bala . . . 
Tik klyksmas, tik rėksmas, tarytum 

kermošius, —
žalumo'nebėr — tik stebies atsilošęs.
Net maudytis kviečia gilus tvenkinys, — 
Pradingo saviškių glaudus pažmonys . . . 
Nebėr gryno oro to kalno ir miško, — 
Mašinos smardina, tik plerpia tik pyška . . . 
Oi dingo Erelio uolos žavesys, — 
Kas jį beatnaujins? Kas jį pataisj's?

Kolūkio siuvykla
NEMENČINĖ. — Aibini 

nas čaplinskas — siuvėjas 
nuo 1917 metų. Jis dirbo 
Kauno teatro dirbtuvėse, 
Vilniaus Modelių namuose, 
Šiaulių ir Panevėžio indivi
dualinio siuvimo s t e 1 j e . 
Kuomet senasis meistras • 
nutarė išeiti į pelnytą poii-. 
sį, jis apsigyveno Paberžės 
miestelyje. Bet čia jis suži
nojo, kad “Lenino keliu” 
kolūkyje atidaroma siuvyk
la. Albinas nutarė nelikti 
nuošalyje nuo šio svarbaus 
reikalo. .Artelės valdyba pa
skyrė jį pirmosios rajono 
kolūkinės siuvyklos vedėju.

—Kolūkyje siuvėjui dar
bo užtenka, — pasakojo Al
binas Čaplinskas. — Dabar 
kiekvienas nori turėti dai
liai pasiūtą eilutę ar ma
dingą apsiaustą. Ir nebūti- 

i na tokiais reikalais važinė- 
■ ti į Nemenčinę ar net į viiy 
į nių. Mes ir savo siuvykloje 
Į sugebėsime aprengti kolū- 
| kiečius neblogiau, negu vil- 
iki miestiečiai.

Meistro iniciatyva prty 
j kolūkio siuvyklos steigiami 
j kursai. Juose jau n o s i o s 
i kolūkietės mokysis kirpti 
į ir siūti drabužius.
į Šiomis dienomis baigtos 
i remontuoti kolūkio stelje 
iškirtos patalpos.

Šiemet rajone bus bus ati- 
; darytos dar keturios tokios 
i siuvyklos.

Užrašykite Laisvę savo 
■ giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 

I kad ji jiems patinka.Jonas Kaškaitis

nelaimes mūsų tautai ir ki-; sios Tarybinės Ginkluoto- 
toms tautoms praėjusio ka-' sios Pajėgos, apginkluotos 
ro metais. Štai Krupavi- pačiais tobuliausiais šiuo- 
čius akiplėšiškai pareiškė, laikiniais ginklais, 
kad, esą, vokiškosios okupa
cijos metais Hitlerio ka-|. 
riuomenė neturėjusi nie
ko bendra su taikių žmonių

Šiandien mūsų šalis yra 
įžengusi į naują istorinį sa
vo vystymosi etapą — ko-

Septynmečio planas numa-

respublikų, liaudies ūkio ir

Lietuvos darbo žmonės 
i pasiaukodami kovoja už is
torinių partijos XXI šuva* 
žiavimo nutarimų įgyvekT 

jdinimą, už naujus didžias 
laimėjimus komunizmo sta
tyboje. Kartu su visa ta
rybine liaudimi jie toliau 
nenuilsdami kovoja už tai
ką, už Tarybų Sąjungos 
ekonominės ir gynybinės 
galios stiprinimą.

Draugai ir draugės, su
sirinkę čia prie tūkstančių 
žuvusių kapo, mes tvirtai 
prisiekime ir toliau stiprin
ti mūsų Tėvynės galią, ta
rybinių tautų draugystę. 
Mes paskirsime visas’jėgas 
kovai už tai, kad niekuomet 
nepasikartotų karo baisu
mai, kad mūsų liaudis ga
lėtų ramiai dirbti savo kil
nų kūrybinį darbą kovoje 
už komunizmo pergalę.

Amžinai atminsime fa
šizmo aukas!

Garbė žuvusioms už Ta
rybinės Tėvynės laisvę t ir 
nepriklausomybę! *

Tegyvuoja kova už taiką!

ir čiulptų jos syvus.
Ne atsitiktinai visokie 

krupavičiai, raštikiai ir ki
ti panašūs buržuaziniai na-

monė, kurios gamyba 8 kar
tus viršija prieškarinį ga
mybos lygį. Į naują savo 
vystymosi pakopą įžengė 
mūsų kolūkinis kaimas, j cionalistai pastaruoju metu

kad žmonija gyventų lai
mingai.

Lietuvių tauta broliškųjų 
tarybinių tautų šeimoje 
yra rami dėl savo rytojaus. 
Jos, kaip ir visos tarybinės

A K kz X X VzA A K J V'V w VA* A A V. A XXX 'Z XXX x^ • _

žudymu. O generolas Raš- statybos etapą,
tikis, svajodamas vėl išvys- , x . . . , . .
ti, Lietuvos kapitalistų ir ^r*ybinių
dvarininkų-valdžią, su ciniš- f ”. v 
ku atvirumu pareiškia, kad ^u^uros išvystymą.
jis nori karo.

Draugai ir draugės!
Kauno IX fortas yra gy- 

vąą fašistinės reakcijos 
žiaurumų įkūnijimas. Jis 
ryškiai parodo, kokias bai
sias nelaimes darbo žmo
nėms atnešė antrasis pa
saulinis. kąrąs. Bet IX for
tas primena mums ne tik 
aukas. Jis primena ir did- 
vyišką liaudies kovą. Tiek 
buržuazinio režimo metais, 
tiek hitlerinės okupacijos 
laikais jis buvo žiaurios ko
vos vieta, ir ši kova pasi
baigė pergale. IX fortas 
kalba mums ne tik apie au
kas, bet ir apie tai, kad ti
ronai, kapitalistiniai bude
liai yra pasmerkti, kad jų 
neišgelbės jokie žiaurumai.

IX fortas mums nuolat 
primena, kad reikia būti 
bucĮriejns, nesigailėti jėgų, 
kad niekad daugiau nebe
pasikartotų tos žiaurios 
baisenybės.

Tarybų Sąjunga atkak
liai ir nenuilstamai kovoja 
už tąrptautinio įtempimo

Pastaraisiais metais žymiai į mėgina pateisinti vokiškąjį liaudies, kūrybinį darbą 
išaugo kolūkių pajamos, pa- vermachtą, atnešusį dideles I budriai saugo mūsų šaunio- 
kilo kolūkiečių gerovė. 1 " .................. ..

Šiandien mūsų žmonės 
jau nebe tie, kokie jie buvo 
pirmaisiais pokario metais. 
Jie žymiai išaugo, pakilo jų 
kultūrinis lygis.

Komunistų partija nuo
sekliai vykdo lenininę naci
onalinę politiką. Visos tau
tos mūsų šalyje turi lygias 
teises visose politinio, ūki
nio ir kultūrinio gyvenimo 
srityse.

Socialistinės santvarkos 
sąlygomis lietuvių tautą 
pasiekė milžiniškų laimėji
mų vystydama savo nacio
nalinę kultūrą. Apie fąį 
ryškiausiai kalba mūsų 
mokslininkų darbai, puikūs 
mūsų literatūros ir ipeno 
d a r b uotojų kūriniąi, ku
riais šiandien gėrisi, pa
grįstai didžiuojasi visa lie
tuvių tauta.

Tačiau imperialistiniai 
grobikai, kurie išugdė, Hit
lerį ir tuo padėjo sukursty
ti karą, vėl kelia ranką 
prieš socializmo pasaulį. 
Vakarų Vokietijoje vėl ug
doma grobikiška armija, ji 
apginkluojama ato miniu 
ginklu, telkiamos agresy
vios jėgos prieš mūsų soci
alistinę Tėvynę.

O lietuviškieji buržuazi
niai nacionalistai, pabėgę 
po karo j užsienį, vėl neria
si iš kailio, tar n a u d a m i 
tiems lietuvių tautos amži
niems priešams. Karveliai, 
vailokaičiai, glemžos, gąlya- 
nauskai ir kiti kapitalistų 
ir dvarininkų išperos norė
tų vėl užlieti visą mūsų* 4 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., liepos (July) 7, 1959



me, kad kasykloje įvyko nys taip širdį suspaudė, 
sprogimas. Kadangi ta ang- kad ilgiau negalėjau pasi
lies kasykla man nebuvo likti ir skubėjau į darbą.

Bet tą dieną darbas ne- 
ten, kur kasykloje girdėjosi i sisekė. Per visą dieną au- 
sprogimas. Įsyse girdėjosi moterų ir

Rodosi, kad ten žuvo n i vaiM verksmas, o akyse vis 
angliakasių. Man bestovint, 
mačiau, kaip iš visų pusių 
bėgo moterys linkui kasyk
los nusigandusiais v< 
kietai suspaudę lūpas. Kai 
kurios vedėsi už rankų vai
kus, kitos nešė mažesnius, 
o dar kiti vaikučiai bėgo 
greta motinų. Ir beveik iš 
visų jų akių jau veržėsi

— verkė ir vaikai, 
nujausdami, kad 

| baisį nelaimė ištiko jų te-1

toli iš kelio, tai sustojau

stovėjo tie baisūs vaizdai. 
Vėliau man viena draugė 
sakė, kad vieną angliakasį 

pido is" iišnešė be galvos, — jo galva 
f- ’ j buvo greta jo paguldyta, o 

i kitą—su nutraukta ranka.
Tokios nelaimės dažnai 

pasikartodavo. Kita nelai
mė, tai anglies dulkių du
sulys—miners’ asthma, ku
ris pirm laiko mainierius 
nuvaro į kapus.

Taigi, čia pabėriau tik 
! kelias savo mintis iš atsi- 

j man teko 
! matyti žmonių vargo. Ir 
mano pačios gyvenimas ne- 

Tuo kartu iš kasyklų jau gali būti pavydėtinas. Vi- 
pradėjo nešti žuvusių lavo- są laiką gyvendama Ameri- 

1 nūs. Moterys ir vaikai ur- koje cJ 
mu puolėsi prie jų, kad pa-1 sunkiai.

Iš mano atsiminimu
* *

i Rašo Margaret Valincluas |gu būti tokiame būrelyje 
Iš Lietuvos išvažiavau J^^tuvių.

1908 metais. Tūlam lai-į Su laiku ten susitvėrė te- 
kni ansitrvvenau Saskatcp l^trahska kuopele, jsisteige- 
wan provincijoje, Kanailo-1me knygyne .l- suvaidinda- 
je.passavo giminaitę. Dir-! vom.e. teatralių veikahukų, 
bau namu ruošos darba, i ™os<lavome prakaIbas, pa- 
kuris nebuvo sunkus. 'skaltas ir k,toklus l,aren- 

. gimus.
Tada ten nebuvo lietuvių,» Vėliau atvyko iš Lietu- 

apart mano giminaitės šei-|vos Antanas Palilionis ir 
mos. Man, jaunutei atsi-į Stasys Jasilionis, dabar 
skyrus nuo savųjų, patekusi jau abu mirę. Antanas bu- 
į taip nuobodžią vietą, kurivo veiklus ir rinitas žmo- 
skirtingi žmonės, kalba bei;gus. Stasys Jasilionis dar
papročiai, darė daug n-ema-1 buvo j aunas, linksmas, | ašaros, 
lonumo. nuolatos gyvas, labai gabus ‘ tartum

Išgyvenus ten virš me-1 vaikinėlis. Jis pradėjo raši- . ... ^±0,0 o«,w

tus laiko, leidausi i Jung-lnėti į laikraščius korės-1 vėlius, jų maitintojus, kad į mįnįmUt paUg 
tines Valstijas. Atvykau ir | pondencijas ir t r u m p u s į pe neteko savo artimiausių i 
apsigyvenau Binghamton, | straipsnelius. Jis vis kai-j žmonių.
N. Y. Tada ir ten lietuvių | bėjo, kad kaip tik užsidirbs 
dar buvo neperdaugiausia, I daugiau pinigų, tai stos į 
bet buvo kelios šeimos, bu- į kolegiją pasimokyti Bet aš 
vo merginų ir vaikinų. Lie-į iš Binghamtono išvažiavau, 
guviai beveik visi, dk su, tai nežinau, ar jis buvo ko-1 
mažomis išimtimis, tuo lai- legijoje, ar ne.
ku buvo dar tik iš Lietuvos, kad jis vėliau buvo rašyto-Į 
atvykę. Gavau darbą batų , jas-poetas. 
gaminimo dirbtuvėje, kur I 
vėliau buvau sužeista.
' Darbas nebuvo 

bet didelė paskuba ir. ilgos I ferą. 
valandos labai nuvarginda
vo. Kiekvieną dieną dirbo- sutikimo. Dažnai 
me po 10 valandų, o šešta- tus pajuokdavo 
dienyje pusę dienos. Betivo, bet visvien 
dažnai tekdavo dirbti ir ; Wilkes - Barrės 
viršlaikį. Nebuvo darbiniu-1 buvo nemažas 
kų unijos. Uždarbiai buvo j veikimas.
m'aži, po 6 ar 7 dolerius per Gyvavo LS 
savaitę. Žinoma, tada bu-. iįau* susitvėrė 
vo ir pragyvenimas pigus. Įeratfiros Draugijos, Lietu-i nandoah, Pa. — Naravai, 
Pamenu, kad as mokėdavau , Moterų Progresyvio ! Motuzai ir Overaitienė; iš 
už_ kambarį po $2.50 per gusivienijimo kuopos, Vai-; Scranton — Klevinskas, 
mėnesį. įku draugijėlės ( A t e i ties j Genys ir Alksnis; iš Pitts-

Gyvendavome dideliame; žfedo), choras, o dar vė- ~ .....................
susikimšime. V iename kam-1 
baryje gyvendavo po ketu-; 
ris vaikinus arba mei ginas, i nusįrandavoję didelę sve- 
Grindys būdavo plikos, zie- taįnę įr kambarius, kur bu
rnos laiku kambariai nesil- |vo įsįeįgtas knygynėlis. O 
domi. ;

Namų šeimininkės sun- Į 
.Jai dirbdavo. Jos gamino 
įnamiams valgį, išvalydavo 
kambarius, skalbdavo ran
komis jų drabužius, nes 
skalbimo mašinų nebuvo, 
auklėjo savo vaikus, ir dar 
tų moterų vaikus, kurios 
eidavo i dirbtuves dirbti! I 

Tuo laiku Bingham tone I 
buvo batų, cigarų, siuvimo | Scranton, Pittston, Wilkes 
ir gal dar kitokios dirbtu-j Barre ir I 
vės. Susipažinau ir apsi-'miestai ir miesteliai — 
gyvenau viename kambary-; kietosios anglies i 
je su mergina Anastazija K. i centrai. Tais laikais veik 
Ji buvo gabi ir nepaprastai | tik ir buvo anglies kasyklų rodos, apie treji metai gy- 

Ji sakė, darbai. klosi karo veteranų ligoni-
Atvykę iš savo šalies lie-. nėję, o jo žmona Viktorija 

tuviai, kurie anglies nė ne-įgyvena pas dukterį, tai far- 
matę, čia turėjo pragyveni-, mukę apleista. Aplink 
mą užsidirbti anglį kasda- mėlį ir didelis kiemas 
m i. Angliakasių darbai aikštele buvo apžėlus tokia 
sunkūs ir pavojingi.^ Rytą žole, kad be dalgio nei įeiti 
moterys ir vaikai išleisda- ■ nebuvo įmanoma. Taigi šių 
mi savo vyrus ir tėvus į j žodžių rašytojas padarė su- 
anglies kasyklas, nežino, ar Į tartį su draugu F. Mari
juos vėl pamatys. Tais lai-j taušku. Birželio 15 d. jis 
kais anglies kasyklose ne- paliko žmona savo biznyje, 
laimės buvo dažnus atsiti- atvyko su savo aštriu dal- 
kimai: tai krisdami akme-'.giu iš Tunkhannock, Pa., o

Bet ten buvo ir dau-Įnys užmušdavo, tai į vykdą-; mudu su J. Liutacku iš 
i Plymoutho.

Liutackas išplakė ir iš
galanda dalgį, na, o mudu 
su Mankausku valiai lenk
tynių šieną piauti.. O kai 
pabaigėme, tarp mudviejų 
su Mankausku kilo ginčas, 
kuris didesnį plotą nušie
navome. Kadangi aš dides
niam ir jaunesniam vyrui 
nenorėjau pasiduoti, tai 
Krutulienę, 'Liutacki e n ė, 
Žilinskienė ir Kazlauskienė 
pasisiūlė, teisėjais būti. Tei
sėjos, išmierąvusios, pripa
žino, kad Mankauskas di
desnį plotą šieno nupiovė. 
Na, ką darysi, turėjau tei
sėjų nuosprendžiui pasi
duoti. Pavakaryj, užkandę, 
nes moterys buvo maisto 
paruošusios, alaus išsigėrę, 
kurį Mankauskas buvo at
sivežęs, grįžome namo su 
vilčia, kad sekmadienis bus

matyti, ar ne jų vyrus ir 
Tiek žinau, Gčvus jau j^nešė. Kurios at

pažino savuosius, tai klyk
damos, garsiai raudodamos, 

Apsigyvenau Pittston, |0 kartu ir vaikai, puolė 
Pa., anglies kasyklų mieste.1 prj,e lavonu. Man tas regi- 

sunkus, i Čia radau skirtingą atmos-.
Buvo LSS kuopelė,1 

bet draugų tarpe nebuvo 
vienį ki-

dirbau ir tebedirbu 
*, 0 jeigu kiek pra-| 

mokau, tai tą pasiekiau per 
savo dideles pastangas. 
Taipgi, nenusisekė ir mano 
šemyniškas gyvenimas, o 
tas ir nemažai nesmagumo 
padarė ...

SKAITYTOJŲ BALSAI I {VAIRIOS ŽINIOS
Apie Ponus KuŠleikas, 
1863 m. sukilimo dalyvius

“Laisvės” No. 45 tilpo 
straipsnis apie Adomą Bi
tę, vieną iš 1863 metų su
kilimo vadų. Ten buvo pa
minėtas ir T. Kušleika, ta
me sukilime dalyvavęs. Ka
dangi šiek tiek žinau iš pa
davimų apie Kušleikas, tai 
gal bus pravartu apie juos 
parašyti.

Dvarponių Kušleikų bu
vo keturi broliai. Jie tais 
laikais buvę labai turtingi, 
turėjo kelis dvarus, daug 
miško, malūną.

T. Kušleika, kuris toje 
srityje buvo sukilėlių va
das, po sukilimo pabėgo į 
Australiją, ten nusipirko 
žemės ir gyveno iki mirties.

Caro valdžia konfiskavo 
Kušleikų dvarus, miškus ir 
turtus. Vyriausias Kušlei- 
ku brolis Juozas mirė neve
dęs. Kušleikai, netekę savo 
dvarų, “kalėdojo” pragyve
nimui nuo ponų, kunigų ir 
net paprastų žmonių. 
Krokių klebonas bažnyčioje

AMERIKA JAU TEIKIA 
PAGALBĄ NASSERIUI
Kairas. — Dar taip ne

seniai Jungtinės Valstijos 
piktai buvo nusistatę prieš 
Jungtinę Arabų Respubli
ką ir Nasserio valdžią. Bet 
po to, kaip Nasseris pradė
jo pulti komunistus, tai 
Amerikos politika pasikei
tė. Dabar Nasseris jau 
gauna iš Amerikos $8,000,- 
000 vertės ekonominės ir 
technikinės pagalbos.

PRANCŪZIJOS 
PROTESTAS PRIEŠ

JAV POLITIKĄ '
Paryžius. — Netoli nuo 

Chateaurox amerikieč i a i 
pavarė iš savo bazės 145 
francūzus darbininkus, 
kaip “neištikimus”. Prieš 
tokią JAV bazės viršininkų 
politiką tuojau užprotesta
vo miestelio majoras, Fran- 
cūzijos premjeras, ir darbi
ninkai suruošė bazės pikie- 
tavima. c

leika užklausė, kodėl jis jų 
nevalgo. Tėvas atsakė, kad 
turi du vaikus, tai vaikams 
parveš obuolius. Tada Kuš
leika paėmė dar du nukri
tusius obuolius ir padavė 
tėvui, kad būtų po vieną 
vaikams, mano motinai ir 
tėvui.

—Kušleika man davė ke
turis obuolius ir tuos sukir
mijusius už jam duotą avi
ną,—tarė mano tėvas par
važiavęs.

Sidaras Kušleika irgi 
buvo nevedęs, tai jis vieną 
savo dvara užrašė brolio 
vaikui, kuris gyveno Aust
rijoje. Tada iš Austrijos 
parvažiavo T. Kušleikos sū
nus ir jo motina. Jie nemo
kėjo lietuvių kalbos, kalbė
jo tik lenkiškai. Vėliau 
jaunasis Kušleika pramoko 
ir lietuviškai.

1932 metais aš buvau 
Lietuvoje, tai tuo laiku tas 
iš Austrijos parvažiavęs T. 
Kušleikos sūnus sirgo ner
vų liga.

1863 metų sukilimas ne
buvo darbo, liaudies, bet Londonas. — Nepaisant

užsakė, kad ponui neduotų Į 
tik kapeikų, nes jis nėra 
ubagas, o kad duotų ne ma
žiau rublio pinigais, pūrą1 
javais, avį arba žąsį.

Kušleika atvažiavo ir pas i 
mano tėvą, tai buvo vasa- 
ros laikas, prieš rugiapiū- 
tę. Mano tėvas pasitiko jį 
kieme, nusiėmė kepurę, at
siklaupė ir pabučiavo į ran
ką. Tėvas sakė, kad žino, 
ko ponas atvažiavo, bet da
bar nieko negali duoti, nes 
neturi. Prašė kitą kartą 
atvažiuoti. Kušleika pareiš
kė, kad jis po du kartus ne
važiuoja. Jis sakė, jeigu 
taip, tai “kalėdų” dbvaną 
turėsi man į namus atvežti. 
Tėvas sakė, kad turi daug 
žąsiukų, kai užaugs, tai ru
denį žąsį ponui atveš. Kuš
leika paklausė, ar mano tė
vas turi avių. Tėvas atsa
kė, kad turi, bet neperdau
giausia. Tada Kušleika pa
reiškė, kad jam turės at
vežti avį ir žąsį. Tėvas I 
skundėsi, kad esąs netur-1 
tingas, tiek negali duoti, tai I 
sutikta, kad rudenį turės 
Kušleikai nuvežti aviną.

Tuo kartu Kušleikai pa
traukė į teismą caro val
džią, reikalaudami atgal 
dvarų, nes jie nekalti už jų 
brolį, “buntauščiką,” kuris 
pabėgo į Australiją. Teis
mas sugrąžino dvarus Kuš
ki koms.

Ėjo metai po metų, var
gingi žmonės vargo, o ponai 
ir po baudžiavos panaikini
mo pasiliko ponais. Kaimie-j 
čiai būdavo turi taisyti ke
lius ir per dvarų žemę, o 
ponai,duodavo tik žvyro ir 
miško tiltų statybai. Dva- Į 
rai kelių netaisė.

Per mano tėvo žemę ėjo 
kelias ir buvo nedidelis til
telis. iJs supuvo, jį reikė
jo naujai taisyti. Tėvas 
nuvažiavo pas Kušleiką, 
kuriam savo laiku buvo da
vęs aviną, kad gauti medžio 
tilteliui.

Kušleika pagyrė mano tė
vą, kad teisingas žmogus, 
nes kada Kušleika neturėjo 
dvaro, jam tėvas pažadėjo 
aviną ir pristatė. Jis sakė, 
kad yra už mano tėvą tur
tingesnių, kurie Kušleikai 
“kalėdojant” nieko nedavė. 
Kušleika reikšdamas prie
lankumą išrodinėjo mano 
tėvui savo turtus. Klėtyje 
buvo daugybė aruodų, pilnų 
grūdų ir kitokių gerybių. 
Nusivedė į sodą, kur buvo 
daug obuolių, kriaušių ir bi
čių. Kušleika atsiminęs tė
vo gerumą paėmė du nukri
tusius obuolius ir juos 
padovanojo. Tėvas obuo
lius įsidėjo į kišenę. Kuš-

bažnyčios protesto, p e r 
anglų radijo ir televizijos 
tinklus bus sakyta kalba 

Alfonsas Švėgžda | už gimdymo kontrolę.

bendras už tautinę laisvę, 
todėl jame ir dalyvavo skir
tingų klasių žmonės.

PLYMOUTH, PA.
ir piknikas bus pa-i 

Neapsirikome;
LLD ir LDS kuopų išva- gražus i 

žiavimas, kuris įvyko bir- i sėkmingas, 
želio 21 d. Kazlauskų far-1 taip manydami, nes pikni- 

• mukėje, gražiai pavyko, i kavimui diena buvo labai 
! Svečiai iš toliau dalyvavo 

kuopos, vė-!Šie draugai: iš Bingham- 
Lietuvių Li-1 ton, N. Y., Maciukai; iš She-

Pittstono ir

progresyviu Į

U LUd.
Pittstone lietuviai turėjo

tono — Rauduviai ir Valin- 
čius su savo šeima, nes 
duktė su savo vyru ir 
dviem dukrelėm buvo atvy
kę svečiuosna iš Conn, vals
tijos, tai ta proga, su tėve-

labai 
graži, ir žmonių būtu bu- 
ve daugiau, jei ne scranto- 
niečių Lietuvių Klubo pik
nikas, kuris irgi įvyko tą 
pačią dieną. j

Bet ir iš mažo būrelio I 
žmonių piknikėlis buvo pa
sekmingas dėl to, kad pas 
mus vis randasi rėmėjų, 
darbuotojų ir pasiaukotojų.

Jei ne draugo F. Man- Į 
kauskoi gausinga parama

i vu lyij^ynciw. y uu va ou nupnlha tni vardini ar
i kai 1919 metais LSS suski- liu, dalyvavo ir musų pikui- , 1 v. £ .,
! lo, tai beveik visi lietuviai ke kutume pajėgę sj pikniku-

’ ri oni’nnrrri h IUI nn 1/01101700

nuėjo su kairiuoju progTe-I Taip pat iš Wilkes-Barre 
šyvių sparnu. Buvo įst-eig- buvo Derkintis su savo 
ta ir vaikų mokyklėlė, kur| draugais ir Kasparienė su 
sekmadieniais juos moky- Grigaičiais; na ir mes pa- 
davo lietuvių i 
nuoti ir lietuviškai rašyti.

APIE ANGLIAKASIŲ 
DARBĄ IR VARGĄ

, K ------------ - !

dainas dai- tys plymouthiečiai visi kar-|
tu sudarėme, gražų 
draugų ir draugių, 
giai praleidome laiką

*i dainuškom,
kur ir plaučiams teko svei-, 

kiti toje srityje ^as pasimankštinimas.
‘ 1 ; • tai j i

inglies kasyklų Piknikui vietos įrengimas I 
Kadangi J. Kazlauskas,

I tį surengti. F. Mankauskas 
s ne tik atsivežęs gėrimus su 
įrankiais paruošia, bet ir! 

| publiką gražiai ir • gabiai 
aptarnauja. Be to, kaip jau 
minėjau, Mankauskas pa
šventė pusdienį mums pri
ruošti ir piknikui vietą. 
Taigi, mūsų draugijų Pa

iškalbi mergina, 
kad buvo bemokslė, bet pati 
išmoko skaityti ir neblogai 
rašyti. Ji prigulėjo prie 
vietinės lietuvių socialistų 
kuopos, tai, jai patariant, 
ir aš įstojau į kuopą.

Pradžioje LSS kuopa ne
buvo didelė, bet turėjo ga
bių narių, tai ji sparčiai 
augo. Ten darbavosi An- 
iHnas R., Anastazija, jos 
br'olis Mykolas. Vėliau jie 
visi trys išvažiavo j Lietu
vą. 7 
giau malonių ir v e i k 1 i ų i vo dujų eksplozijos, 
draugų. Lietuviai, kurie i Vieną kartą man teko 
prigulėjo prie LSS, vienas j matyti pasekmes tokios ne- 
kitą gerbė, vienas kitą pa- laimės, tai ir dabar negaliu 
mokydavo. Jeigu kuris pa- pamiršti vaizdo baisumo, 
darė klaidą, tai ją išaiškin-1 Ryte, man besirengiant į 
davo ir pamokydavo, kad darbą, pasigirdo smarkus 
jų nepakartotų. Buvo sma-1 dundesys. Tuojau suprato

“Apie Dievus ir Žmones
ANTANO METELIONIO RAŠTAI ' 

II Tomas
Jau siuntinėjama prenumeratoriams. Ekspe
diciją baigsime už keleto dienų. Jei kurie ne
gautumėte knygos bėgiu apie poros savaičių, 
kreipkitės į Laisves Administraciją patikrini- 

4 mui antrašo. Kartais pasitaiko klaidų.
Laisves Administracija

būreliV 
sma- 

su 
tyrame ore,! . . j-j*- • i-> •J - 7Iriai esame didžiai dėkingi

Mankauskui 
lę pagalbą, 
ir be pelno 
gėrimą.

Dar kartą 
a-biems draugams 
kauskams!

Krutulienė, Globičienė, 
Kasparienė ir Yodaugienė 
iškepė po gardų kugelį ir 
paaukojo pikniko naudai, 
kas prisidėjo prie pikniko 
pasėkmingumo. Lai būna 
viršminėtom draugėm šir-< 
dingą padėka!

Taip pat lai būna padė
ka pikniko sumanytojams, 
rengėjams ir jame 
siems šiems 
draugėms: 
Globičienei, 
Navickienei, 
Liutackui ir

Dėkojame 
ko dalyviams.

V. Kazlauskienė pranešė, 
kad jos draugas J. Kaz
lauskas, esantis veteranų 
ligoninėje, turėjo tris ope
racijas ir buvo arti mir
ties. Dabar kiek pagerėjo, 
bet abelnai sveikata jo 
menka.

Kadangi Juozas Kazlaus
kas yra LLD ir LDS kuo
pų narys, tai mes visi lin
kime jam sustiprėti ir 
greitai pilnai pasveikti!

Koresp. V. ž.

na- 
bei

uz 
be 
už

tokią dide- 
atlyginimo 
pristatytą

dėkojame '
Man-1

dirbu- 
draugams ir 
Krutu 1 i e n e i, 
Kazlauskienei, 

Žilinskienei, 
Žilinskui, 
visiems pikni-

Stan-
Nica-

Managua. — Esso 
dard Oil Co. įrengė 
ragvoje aliejaus perdirbi
mo fabriką. Jo įrengimui 
reikėjo $8,000,000.

TSRS LAIKRAŠČIAI 
KRITIKAVO “TIMESĄ”
Maskva — “Iz vesti jos”, 

“Krasnaja Zvezda” ir kiti 
tarybiniai laikraščiai kriti
kavo “The New York 
Times” tilpusi Max Fran
kelio aprašyma atidarymo 
TSRS parodos New Yorke.

Frankelis net nepadavė 
vice-prezidento Nik s o n o 
kalbos turinio, bet vedė 
propagandą, sėjo antago
nizmą linkui TSRS paro
dos. Frankel buvo “The N. 
Y. Times” korespondentu 
Maskvoje, bet dabar sugrį
žęs į New Yorką.

Paieškojimai
Ieškau savo tetų Kopuskienės 

Anastazijos ii' Pipirinės Marės, 
dukterys Vinco. Išvyko j Čikagą 
apie 1934 m. iš Bekštonių kaimo, 
Žaslių valsčiaus, Trakų apskr. Ži
nančius kur gyvena tetos ar jų 
vaikai prašau pranešti Mukaitei 
Elenai, Stasio, Lelėnų km., Papar
čių paštas, Vievio rajonas, Lithua
nia, USSR.

Ieškau savo draugės Stakeliū- 
naitės Sofijos, kurios pavardės po 
vyru nežinau. 1936-37 m. išvyko i 
JAV. Susirašinėjau su ja iki 1944 
m„ po to mūsų susirašinėjimas nu
trūko. Jos adresas tuomet buvo 825 
Fulton St., Brookline, Mass. Pra
šau pranešti sekamu adresu: Ma
rytė Čiuladaitė - Derškienė, Papar
čiai, Vievio rajonas, Lithuania, 
USSR.

CHICAGON ATPLAUKĖ 
DAUG KARO LAIVŲ
Chicago, Ill. — Į Chica- 

gos prieplauką atplaukė 
apie 20 Jungtinių Valstijų 
karo laivų. Jų dar daugiau 
atplauks, kurių tarpe bus 
ir kruzeris “Macon”. 17,- 
000 tonų įtalpos. Tai pirmu 

.kartu nuo 1812 metų karo 
tiek daug yra karo laivų 
Didžiuosiuose ežeruose.

ŽUVO LĖKTUVAS IR 10 
KOMPANIJOS ŽMONIŲ
Marion, Ohio. '— Žuvo 

privatinis Continental Can 
Co. lėktuvas “B-26” ir 10 
jos žymių pareigūnų. Ma
noma, kad į lėktuvą trenkė 
žaibas. Kelios minutės prieš 
nelaimę lakūnas per radiją 
pranešė, kad jis nori ap
sukti perkūnuojantį debesį.

Trivandrunias, Indija. — 
Kerala provincijoje, kur 
valdžiai vadovauja komu
nistai, suimta visa eilė 
kurstytojų.
—

I Maskva. — Jungtinių 
Į Valstijų ambasadorius L.
E. Thompsons, proga Lie
pos 4-tos kalbėjo per radijo 
ir televizijos tinklus.

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ

. Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės,
Į Pirm Negu Siųsite

Į DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.
i
' 1. Ar firma patikima?
J 2. Ar įrodžius tai?
i 3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą,
j išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
Į 4. Ar naudoja geriausias dėžes?
i 5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
j 6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?

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

bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut St. 1991 Broadway
PHILADELPHIA 6, PA. NEW YORK 23, N.
WAlnut 5-3455 

4102 Archer Ave. 
CHICAGO 32, ILL. 
FRontier 6-6399 
1313 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St.

Y.
LYceum 5-0900

6446 Michigan Ave.

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

DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS. 
TAshmoo 5-7560 ANdrew 8-8764
683 Hudson Ave. 346 Third Ave.
ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, PA.

CLEVELAND 3, OHIO BAker 5-5923 GRant 1-3712
UTah 1-0807

Greitai Savo Pakus Mums PRISIUSKITE, 
O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

5 p.-Laisve (Liberty)—Antra d., liepos (July) 7, 1959



Iš tarybines parodos
Praėjusį šeštadienį nusi- iki 8 pėdų storio. Turi ke- 

skubinau į tarybinę moks- pyklą, šaldytuvą maistui, 
lo, industrijos ir kultūros klubrūmį, muzikos kam- 
parodą Koliseume. barį ir medikalinį skyrių su

Eskelatoriumi užkilus j I rentgeno aparatūra. Galįs 
antrąjį aukšta pasijunti ^ JU-°Je aPskntus 
esąs'tarybinio 'mokslo pa-!"5 *u. vlenu atommio 
siekimų skyriuje. Elektro-1kuro įtaisymu.
nika, atomika, radioakcija.; Sputnikai. Žalia platfor- 
Žiūri (teisingiau, žiop-ima* Nuo horizonto aukš- 
sai) ir stebiesi tos “nemok-|tyn išlenktas dangaus pu
šų” šalies mokslo pasieki- i skisklmutis. Aukštai paka- 
mais, net pirmaujančiais bintas į

e. Bet ką tu čia, sputnikas, -----
žmogeli, gali su- metų spalio 4 d.
Verčiau traukis ša- ant platformos stovi pusiau 

lin—užleisk vietą tų moks- i atidarytas antrasis sputni- 
lo sričių specialistams bei | kas,. sveriąs 1,122 svarus, 
studentams.

Kitame šio aukšto gale— 
agrikultūros ir angliaka-

eilinis

bintas pirmasis tarybinis 
paleistas 1957 

Po juo

PATAISA
Pranešime apie sergantį 

Juozą Steponaitį įvyko T 
klaida. Jo antrašas turi bū* 4 
ti: 404 Wythe Ave., Brook-

Kas kaip gina 
svetur girnius

Geriems norams nei šal 
tis, nei karštis nėra stab 
dys. Antras metų ketvirtis; 
rūpestingais rėmėjais 
praėjo tuščiomis. Ka 
neskaitlingas būrelis, 
brandus, parėmė gynimą i 
sveturgimių ir paties ko
miteto.

Smagu su jais susitikti, 
malonu apie juos ir ki
tiems pranešti, štai jie:

St. Petersburg, Florida:
P. Butkevičia .. . $20.00

Brooklynas ir apylinkė:
K. DzeveČka ...... $3.00 į
J. S. ..................L. $2.00

1.00
1.00 ’

K. Petrikienė ....... 1.001
Visiems šiltas ačiū už Suaugusieji pasiskaitę

paramą. Ją aukštai įver- ?jnią, kad Coney Island 
tinsime ir ateityje. Lauksi- miesto dalyje žiurkės už- 

ir pamir
šo. Bet vaikai to negali pa- 
.... . Nemažai motinų 

° jau nusiskundė, kad vai- 
kai bijosi eiti miegoti, kad 
ir jų žiurkės papapiautų.

Komitetas

nuo parodos durų
Aną vakarą einu iš Koli- 

; seumo, aplankęs Tarybinę 
i pikniką nuo Lituanica parodą, žiūriu ant gatvės

“Laisvės” perkraustymo kaštų padengimui piknikas
I įvyks sekmadienį, liepos (July) 19 d., Steamboat Inn, 91 j 
į Steamboat Rd., Great Neck, L. L, N. Y.

Iš Brooklyno busas eis i 
ne-i Square 12:30 dieną. Tas pats busas sustos prie “Lais- 

irlvės” įstaigos 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, 
bet; 1 vai. Kelionė į abi puses $1.75.

rašome užsisakyti vietas buse. Kviečiame iš visos

kampo du kaž kokie laido-i 
apįe kai — jau senstelėję, ap- į PRANEŠIMAI

skurę sutvėrimai — prade-1 
i da dalinti žmonėms lape-1 

, v i - t ! x. n n az v , | liūs, nukreiptus priešBrooklyno apylinkes dalyvauti piknike. Ypač patogus. Saiunga 
automobiliais privažiavimas, atvažiuokite visi. ų 4J & •

Rengėjai

Svečiai

CLEVELAND, OHIO
LMS Choro parengimas įvyks lie 

m j pos (July) 11 d. LDS klubo sve-
a" i tainėje, 9305 St. Clair Ave./ 6 vai.

vakare. Bus ir šauni vakarienė.
Atskubi nrip iu nnlipma-iChoro nariams vakarienė veltui, oAtSKUOl prie jų ponema- ;nenariai turės pasimokėti už va-

j naS 11’ sako: I karionę po $1.25. Bus dainų progra-
— Ar jŪS nežinote, kad ma'. muzika šokiams ir bufetas su 

čia nevalia anti-tarybinius; (54-55)
lapelius skleisti? i------------------------------------------------

Nežinome, ' liūdnai Moterų Apšvietos Klubas turės 
atsako tiedu nusigyvenę ti-lsavo metinį pikniką rugpiūčio (Au- 

igust) 2 d., Liet. Taut. Namo Par- , j ke, Keswick Road. Pradžia 1 vai. 
11’j dieną. Bus ndmie gamintų valgių, 

' iva*riU gėrimų. Kviečiame viftus 
I dalyvauti. Reng. Kom. (54-55)

CAMDEN, N. J. 
link lld 133 kuopos susirinkimas

1 įvyks šeštadienį, liepos (July) 11 d., 
/ 1-mą vai. popit, tyrame ore, drg. 

N. Patteno gražiame sode. Girdėjau, 
kad bus ir vaišės. Taigi visi ŠicA 
kuopos nariai ir narės esate kviet 
čiami atsilankyti į šį susirinkimą, 
nes čia gausite ir naują knygą šiems

1 metams, kuri jau yra atėjusi pas 
Tarybų Sąjungos paroda ku°P°s sekretorių Pranaitį.

vrn Kolispume nrip Cpnt- Kur1e galite- Pasi™pinkite atsi- yia rvonseume, pne v>enc vesti ir naujų įstojimui į kuopą.

Po miestą pasidairius
Majoras Wagneris nori į Ketvirtadienį Laisvės 

■ pravesti įstatymą, kad po. įstaigoj lankėsi Elena ir 
'vieną žmogų negalėtų gy-iJurgis Bernotai ir Velrico, 

venti apartmenti n i u o s e I Fla. i
i kambariuose, nes vis yra i -- - ................ - ’
: stoka gyvenamų namų. je ^ew Yorko mieste. Sa

ko, jiems tai patogiausia 
taip. Buvo nuėję į USSR 
parodą, labai patiko. Taip
gi eina ir į kitas įdomias 
vietas New Yorke. j

Atostogų proga jie ban-j 
dys pasimatyt su savo pa
žįstamais newyorkieciais.

Į paleistas 1958 metų lapkri
čio 3 d. Jame matosi šunies 
Laikos kompartmentas, o 
šalia jo—minkštai išklota 

Dešiniajame 
■ trečiasis 

sputnikas, sveriąs 2,930 
svarų, paleistas 1958 metų 
gegužės 15 cl., vis dar te- 
beskrendąs aplink žemę.

Dešinėj nuo platformos 
stovi galva raketos, paleis- 
tos link mėnulio šių jnetų 
gegužes 3 cl. Kadangi ji me-[ 
nulį praskrido tolokai nuo-, 
jo, tai jo trauka raketos ne
sulaikė orbitoj aplink sa
ve, ir ji nuskrido tolyn, 
orbitoj aplink saulę, kurią

sykių mašinos-milžinai. Čia Laikos dėžė 
eilinis lankytojas jau leną- platformos gale —
viau gali susivokti.

Perėjau ir trečiąjį 
tą, bet daugiausiai 
praleidau antrajame 
te. Daugiausia žmonių gru
pavosi prie geležinkelio, 
televizorių, atominio led
laužio “Lenin” ir sputnikų.

Televizijų skyriuje abiem 
pusėm eilės imtuvų, o bal
konėlyje darbuojasi jaunas 
vyras su transmiteriu, jį 
sūkaliodaams tai į vieną, 
tai i kitą pusę, tai žemyn, Į apskrist jai ims apie 15 mė
tai ki-ek aukštyn, “gaudy-j nešiu.
damas” balkonėlį apgulu-' Ir pri-e ledlaužio ir prie 
sius žmones. Transmiterio sputnikų nuolat vyksta re- 
pagauti žmonės matomi vi- korduoti aiškinimai anglų 
suose imtuvuose, o po trans- kalba.
miterio balkonėliu esančiuo
se imtuvuose, kai transmi
terio “akis” tave pagauna, 
matai ir pats save. Čia, 
mat, nereikia būt specialis-i orporte

aukš- 
laiko 
aukš-,

A. Bimba
— Tai žinokite, na, 

traukitės šalin, ir čia
Jiedu apsistojo viešbuty- grįžkite!..—davė jiems lėk

ei ją policmanes.
Abudu nuzulino 

Times skvero.

me ii' kitų su doniu šiamikramtg vaikutį i 
taip svarbiam tikslui.

Money order-perlaidą ra- miršti.
° jau nusiskundė,šykite: M. Stakovas, 

Anne Jones, 
. Brooklyn 27,

TARYBŲ PARODA 
FESTIVALIS

IR

-x v • v j • 1 • _ , VLM1 IldUJLJ f blv IlIIlUl I KUOlJcį.Nepamiršta ir savo kaimy- ra| parko, prie Columbus; Mums lihksma pasakyti, kad 
nų-draugų Floridoje, taria "Circle, kur susiskersuoja p 

“Greetings From t Broadway ir 8th Avė., prie ■ 
i59th St., Manhattane.

Atidarą kasdien nuo 11 
icijai. Prieš penkias dienas |yra malonūs, linksmo būdo valandos ryto iki 10 vaka- 

Linkime jiems gra- ro; sekmadieniais nuo 1 
žiai praleisti atostogas, įsi-j vai. po pietų iki 8 vai. va- svarstyti 

■ gyti naujų draugų. ikaro. Įžanga suaugusiems bendram piknikui su LDS 57^kuo-
Persikėlimo reikalui Ele

na ir Jurgis Bernotai įtei
kė dovaną pinigais penkis me dalyvaus apie 200 ar- 
dolerius.

N. C. Kaplan, 22 metų,: jiems — 
per penkias dienas slapstė- New York.”

kur susiskersuoja ! eS£Jn. Save 2 naujus narius. J į Kviečiame visus atsilankyti.
Kuopos Valdyba (52-53)

Tarybinius pasiekimus si-. bet„vSlii,u pasidavė.Poii-1 

mato tūkstančiai -jis peršovė R. TumblesonąJžmonės.

Elena ir Jurgis Bernotai WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks liepos 13 d., 7:30 
vai. vakare, 29 Endicott St. šiame 
susirinkime turėsime galutinai ap- 

„ i prisiruošimą būsimam

n vniknms ^0 o pa< kuris ivyks ,iepos 26 d’ O,ym‘<pi, o VdiKdins o u c. pja parke. Taipgi šių metų naują
Tarybų festivalis, kuria-1 gausime, stengėtės būti 

visi susirinkime.
LLD 1! kp. sekr. D. J. (52-53)

BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. 46 kuopos narių žiniai

| Kuopos susirinkimas įvyks trečia- 
8th Avė. dienj, liepos 8 d., 7:30 vai. vakare, 

110-04 Atlantic Ave.,,, Richmond 
Hill, N. Y.

Visi kuopos nariai kviečiami da
lyvauti, turime kuopos reikalų, ku
riuos reikės aptarti.

Komitetas
(52-54)

Tuojau po to, kai tik Ta- Brooklyno kolegijoje 
rybinė paroda Niujorke at- staigiai susirgo ir mirė 
sidarė, pirmą dieną ją lan-; 1)rofesOrius David David- 
kė, apie 50,000 žmonių. . j son> jįs buvo tik 59 metų 

Tenka priminti, kad ir . amžiaus.
per visą praėjusią savaitę i -------
parodą lankė, bendrai suė-! Mrs. H. Ellentruck, iš 
mus, kasdien po apie 50,-1 Rosedale, biznierka, nela- 

,bai pasitikėjo bankais. Ji. 
namie puodynėje laikė 

; ir $15,000 
Bet vieną 

dieną apsižiūrėjo, kad puo
dynė jau tuščia. Už kiek

PROGA PAMATYT 
TARYBINĮ LĖKTUVĄ 
Šią savaitę International 

_________________.... galima pamatyti ■ b00 lankytojų. .
tu, gali skerečiotis ir turėti j tarybini lėktuvą - milžiną. į . Šią ir kitą savaitę parodai------- r-----

M Lenkytojai į lėktuvą lei-1aplankys dar daugiau žmo-,$8,000 pinigais
“Le- džiami pro priekines, išlei-pių,. kadangi šiomis savai- .USA borusais.

V25 aktu-j džiami pro užpakalines du- temis daug darbininkų turi.

Na, jeigu kiekvieną die- laikb J. Thompson pasigė- buvo ^nuvykęs "i 
ną, sakysime, parodą ap-)ręs susimušė su kitais vy- niknika 
lankys tik po. 50,000 . žmo-|rais jr buvo areštuotas. Ta- JTen 
nių, tai kiek iš viso jų ap-|ja paaiškėjo, kai jis puody- (|aupybe

“fonių,” kiek nori.
Atominio ledlaužio 

nin” modelis — i 
alaus ledlaužio dydžio. Jis ris. 
varomas 44,000 arklių pa- piet. Penktadienis-paskuti- 
jėgos. Galįs skrosti ledą nė diena. V.

Atdaras iki 4 vai. po- atostogas.

Yra rasistų ir Niujorke
Dabar dalykas kyla toks: triukšmauti. Girdi, pas mus 

ar rasistai, kurių yra Niu- miesto 
jorke, pasirodo, 
paims viršų?

lankys per 40 dienų? !.. | nę ištuštino.

Švietimo
rodoma! Areštavo buvusi polici-

tistų, prasidėjo su liepos 7 - 
U d. ir tęsis iki liepos 18 die- 

inos. Jis įvyksta Madison
Liepos ketvirtosios šven- Square Gardene, 

tės proga mūsų įstaigą ap- į tarpe 49th ir 50th St., Man-
lankė chicagiečiai L. Joni- hattane. Tikietas nuo $2 
kas ir G. K. Budrys. Jie at- iki $6.50 ypatai. 
vyko su grupe chicagiečių ‘ ;--------
pamatyti tarybinę paroda. Bronkse iš jaunuolių pa- 
Budrys su niujorkiečiais taisos namų v,ėl trys pabė-

i “Laisvės” , go.. Per metus ir pusę iš 
Montello, Mass.

Ten jis suėjo į pažintį su 
j visos plačios apy

linkės laisvieČių.
Mūsų mylimas ir toli

mas svečias neapleido 
mūsų nea p d o v a n o j ę s . 
“Laisvės” perkraustymui

ten jau pabėgo 61 įnamis
ivy's* 
LT.F 

Nan«i

BROCKTON, MASS.
LLD 6-os kp. susirinkimas 

j liepos 6 d., 7.30 vai. vak., 
: kambariuose, 8 Vine St.
I dalyvaukite, pasimokėkite duokles 
i už šiuos metus. Gausite naują kny- 
: gą — "Algio Lumbio nuotykiai", 
■ parašė R. Mizara.

Geo. Shimaitis 
(52-53)

San Diego, Calif. — At 
skrido tarybinis generolas 
inžinierius A. N. Tupule 
vas. Buvo klaustas, kuris', 
lėktuvas geresnis, ar tary-, 
binis “TU-114”, ar ameriki-' 
nis
kė, kad abu lėktuvai labai 
geri.

taryba Mayfair teatre, Niujorke, Į ninkąT. J. Barett, kada jis 
i . j. . _ iai Izi nf n imliziiinc vi rčin 1M - 1

taneių niujorkiečių.
Na, o International aero

drome 
lėktuvo pamatyti — lėktu
vo “TU-. 14”, kuriuo atskri
do F. R. KozloVas, — kas
dien atvyksta apie 6,000— 
7,000 žmonių.

nemaža, rengiasi atgabenti negrus, kasdien žiūri keletas tūks- pikietavo policijos viršinin-
rengiasi “užkrėsti mūsų 
puikų rajoną <— saugoki
mės, kovokime. Tų rasistų 
sukurstyti, net ir tūli dori, 
geri gyventojai pradėjo 
protestuoti prieš Švietimo 
tarybos žingsnius.

Jau buvo suruošta palei 
1>a- miesto rotušę demonstraci- 

; jų-pikietų. Baltieji, nacių 
sukurstyti, protestavo 
prieš negrus, o negrai — 
prieš rasistus.

Miesto Švietimo tarybos 
superintendentas John J. 
Theobald tačiau pareiškė, 

Ikad jis nepaisys rasistų 
protestų, o vykdys tarybos 
nutarimą, t. y., gabens iš 
Bedford-Stuyvesant rajo
no vaikus į Ridgewood-

trakę, kad “pastatytų ant 
savo”, tik nežinia, ar jiems 
pavyks tai padaryti.

Kodėl rasistai triukšmą 
kelia, matysime.

Bedford-Stuyvesant i 
jone, Brooklyne, gyvena la
bai tirštai žmonių, o mo
kyklų pei' maža; mokyklose 
vaikai sukišami, kaip silkės 
į statinę. Na, o Ridgewood- 
Glendale rajone žmonės gy
vena ne taip ankštai susi- 
kimšę, vaikams mokyklų 
ten užtenka, makyklose ten 
mokslo metais yra nemaža 
tuščių vietų....

Tai štai, ką Niujorko 
miesto švietimo taryba nu
tarė: ji nutarė sekamą ru
denį apie 1,000 vaikų iš woode-Glendale rajone gy 
Bedford-Stuyvesant rajono 
kasdien busais nuvežti į 
Ridgewood-Glendale rajo
ną ir vakare iš Jen juos 
parvežti atgal į namus.

Tačiau Bedford-Stuyve
sant rajone gyvena daug 
negrų ir puertorikiečių; jie,

esančio tarybinio

ko' Kennedy namus. Barett jjs paaukojo visą dešimtinę, 
iš policininkų tarpo buvo ge jjs užsiprenumeravo

• “T n ”

iš policininkų tarpo I 
pašalintas birželio 12 die
ną už tai, kad jis be leidi- j 
mo nepribuvo į tarnybą.

Ugniagesių komisijonie- i 
rius Cavanagh raportavo,

•'XT A TTarybinį festivalį, besitę- t<ad 1058 metais New Yoi- 
Gardene, ke buvo 48’101
apie 15,-

į daiktą, 
kiek 
mato

siantį Madison 
kasdien mato po 
000 žmonių.

Suėmus viską 
galite įsivaizduoti,
ka*sdien amerikiečių 
bei dar matys tarybinius 
mokslo, pramonės ir kultū
ros .srityse pasiekimus!

Neveltui sakoma, kad 
šiuo tarpu yra “Tarybų Są- 

| junga Amerikoje.” 
Glendale rajono mokyklas. I_

Mes žinome, kad Ridge- r D į; račfac 
nnde-Glpndalp raione pv- DuIlOSKIO IdSlflS

>mStu ne- savaitraštyj “Workervena nemaža ir '
Mūsų patarimas jiems: ne
pasiduokite nacių propa
gandai, netapkite rasistų 
aukomis. Kovokite prieš jų Lietuvoje, parašė i 
užmačias, koperuokite su 
miesto Švietimo taryba.

Atsiminkime, Niujorkas-

SO. BOSTON, MASS.
Bušai j Laisvės pikniką, liepos 

B-707”. Tupulevas sa- ’ 4-tą išeis nuo 318 Broadway, 1 vai.
I dieną, kaina $1.50 j abi pusi. Į pik
niką įžanga 25c, viso $1.75. Kvie
čiame užsisakyti vietą buse ir da
lyvauti piknike.

Bušo Komisija

gaisras. 
1959 metais per pirmąjį 
pusmetį buvo 8,000 gaisrų 
daugiau, kaip 1958 me
tais per tą patį laiką. Jis 
numato, kad 1959 metais 
gaisrų bus 18,000 daugiau, 
negu jų buvo 1958 m.

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 

bus atdaras.
Rugpiūčio 2 d.. Moterų Apšvietos 

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

Amerikos Liet. Piliečių Klubas (So. 
Bostono).

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

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

Šį piknikų kalendorių patartinoj 
išsikirpti ir laikytis archyve.

Geo. Sh ima', t ls

USSR Kultūros Ministerija perstato 
“Didinga Mano Šalis

9 TRACK STEREOFHONIC SOUND
v.;.;.

THE SENSATIONAL HIT OF 
THE BRUSSELS WORLD’S FAIR!

Naujame moksliniame rodyme Cinepanorama matysite Rusijos grožybę, 
girdėsite muziką. Cinepanorama vartoja 3 prožektorius, 9 garso 

mašinas. Matysite visus USSR kaimus, miestus, gatves, 
teatro ir kino sales, fermas, fabrikus ir daug kitko.

Limituotas G savaičių rodymas, bendrai su Sovietų Paroda New \orko 
Coliseum'e. Soviet Export Film Release.

Jaunas muzikantas S. L. 
Beimel, 21 metų amžiaus, 
puolė i East upę, ties 49th 
St., kad “viską užbaigti”. 
Bet jam nepavyko, nes ne
toli buvęs laivelis jį “išžu- 
vavo”. Jis policijai sakė, 
kad sudaužė tėvo automo
bilį, tai bijojo bausmės.

CAREFUL CARPET 
CLEANING CO.

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

MAYFAIR theatre 
7r« AVE. S 47m ST.. Cl 5 9800

Dabar Ištisai 
iki Rugpiūčio 10-os!

Rodoma Kasdien

Rašytojas F. Bonoskis, 
neseniai lankęsis Tarybų 

iš Vil
niaus straipsnį angliškam 
savaitraščiui “The Work
er”. Straipsnis pavadintas

neturi reikštis tokių daly- list’Lithuania’’' 
kų, kokie buvo Little,. Rock 
mieste.

Pas mus turi turėti ly
gias teises 1 
ir visokios rasės: 
sės jiems yra garantuotos 
Niujorko valstijos įstaty
mo. O jei tokio įstatymo ir 
nebūtų, mes turėtume pa
gerbti visas tautas ir visas 
rases lygiai, pagarbiai.

kaip taisyklė, daugiau vai- nėra Little Rock ir jame <<rphe New People of Socia-
kų gimdo, nes dar nėra iš
penėję, nemoka (ir nepai
so) naudoti “apsisaugojimo 
preparatus”.

O Rilgewood - Glėndale 
rajone gyvena daug “vo
kiško kraujo žmonių”; ten, 
atsimename, prieš 
smarkiai siautėjo 
nacių “Bundas”.

Dabar tie nacių 
sutvėrimai ir

visokios tautos 
tos tei-

Straipsnis įdomus. Rašy
toją labiausiai domino Lie
tuvos žmonės, jų ūpas ir 
ryžtas, jų jaunystė, sako 
straipsnio autorius.

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

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

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln PL
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St.

karą 
vokiškų

kraujo 
pradėjo

• p.—Laisve (Liberty)—-Antrad., liepos (July) 7, 1959

Detroitas. — Atplaukė 
kruseris “Macon”, kuris 
yra 17,000 tonų įtalpos. Tai 
pirmu tartu Didžiuosiuose 
ežeruose randasi taip dide
lis karo laivas. Jis plaukia 
į Chicagą.

IN. 7-6465, IN. 7-7272 
Td. MI. 2-2452. MI. 2-1681

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

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Musų klientų patogumui, mes turime jvairlų aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 

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

882 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa.
WAlnnt 8-1747

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

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TO’vnsend 8-0208

1241 N. Ashland Avė.
Chicago 22, Iii.
HUmboldt 0-2818

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

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•og**oc*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St
• *
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