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METAI 48-ji

KRISLAI
Puikūs rezultatai.
Ir vėl stebuklai!
Pro atdaras duris.
Nereikėjo pamiršti.
Eik tu, žmogau!

Rašo A. Bimba

a Jau baigiami tvarkyti mūsų 
vajaus rezultatai. Užtikrinu, 
jog šiais- rezultatais maloniai 
pasidžiaugs kiekvienas lais- 
vietis. Mūsų pažangioji vi
suomenė puikiai atsiliepė į 
pjdivietimą finansiškai prisi
dėti prie “Laisvės’’ perkraus- 
tymo.

Kas yra kaltas Amerikoje ;Vengras bėglys jau
■išviliojo $10,000
I 
j Dallas, Texas. — Veng- 

, - -------- L. __________ •, 28
darė Ekonominio Progreso (mgų, kaip ji turi pajamų. | metų amžiaus, kuris atvy-
reikalais konferencija. Smarkiai buvo kritikuota | ko į Jungtines Valstijas po
Konferencijoje dalyvauja Eisenhowerio administra-11956 m. sukilimo Bu'dapeš- 
biznierių, darbo unijų, far- cija, kuri nuolatos gąsdinai te, suimtas už’žulikystę. Jis
merių ir kitokių organiza- “infliacija” ir už dolerio; įkalbėjo Annai Egner, 66

ant-metų moteriškei, Los An- 
! gėlės, Calif., parduoti na- 

kadimą ir vykti į Vokietiją, kur 
gqs‘ijis su ja gyvens ir ves biz-

už reikmenų brangumą
Washingtonas. — Atsi-|daug daugiau išleidžia pi-Į ras bėglys H. Muller

kritikuota j ko į Jungtines Valstijas po 
administra-Į1956 m. sukilimo Bu’dapeš-

Kinija jau praveda | Tarybų Sąjunga iššovė 4,400
reformas Tibete

Pekinas. — Lhasa 
te, Tibeto sostinėje, 
rajono valdininkų suvažia 
vimas. Kalbėjo 
vadas. Panchen 
armijos vadas 
Cha’'1 g Kuo-hua.

į svarų raketą ir du šunis
mies- ■

Montelloje “Laisvės” pikni
kas šiemet btivo vienas iš ge
riausių. Garbė buvo jame da
lyvauti ir dar kartą nuošir
džiai pasisveikinti su tiek 
daug mūsų draugų ir veikėjų. 
Tiesa, visi mes jau esame ge

mų sų 
labai

rokai senstelėję, bet 
ūpas ir ryžtas dar vis 
smarkiai te b e 1 i e ps n o j a.
džiugu.

I cijų atstovai. Raportą pa- i pigumą kaičią verčia 
ruošė Leon Keyserlingas, i darbo žmonių ir unijų, 
buvęs prezidentas Council ’ Keyserlingas sakė, 
of Economic Advisers prie I Niksonaš daug kalba 
Trumano. i dindamas infliacija ir teisi- inį.

Ina Ejsenhowerio administ/ Moteris įteikė jam $10,- 
raciją, kuri neturi tinka-j sutartu po to susitikti laiku 
mos programos kovai prieš i jis nepasirodė. Kada buvo 

tas, A. J. Heyes, preziden-ilieuni 11 I suimtas, paaiškėjo, kad jis
tas mechaniku unijos nuo! Pranešėjas fcakė, kad tas, jau vedė 17-kos metų mer- 

keli' “gosdinimaz infliacija ir giną, o senės nepaiso. Su
va]. garsios kalbos prieš algų imtas Mulleris sakė: “Nuo 

T Arnold pakėlimą yra paremta klai- i dienos, kada atvykau 
išvadomis”. Jis i Ameriką, tai man vis ] 

sakė, kad reikmenų bran- sekė”.
I gumą ir infliaciją gimdo ——
įsiaurinimas tautos turto, ir

Konferencijoje dalyvau- 
I ja Walter Reuther, auto
mobilistu unijos preziden-

, nreziden- nedarbaV in(IiaeJW-

Šie krislai rašomi pradžioje 
savaitės, štai pranešimas apie 
naują mokslinį stebuklą. Vėl 
jis byloja apie milžiniškus ta- | 
rybinio mokslo laimėjimus.

Kai šiuos žodžius skaitysi
te, visas dalykas jau bus pla
čiai išryškintas ir apkalbėtas.

Demokratu nartijos 
vadai, Eisenhowerio

Idžia atstovauia L. ___ _
. ii* W. H. Davis, ir daug ki- °in^omis
; tu unijų ir organizacijų at- 
1 stovų.

Konferencijoje buvo kri-
tikuojama Eisenhowe r i o j jis°sakė. kad prie tautos L L TCDC 
politika biudžeto reikalais.; turto negalima nriskaityti pivKyUUd Ml lOIVu 

j Dalyviai sakė, kad valdžia 1 ginklų ir amunicijos. Washingtonas. _  Ameri-'
....--------------- ------------ =='. ■■■■ 1 ■:------- kos stambūs biznieriai iro-!

cl
1

Maskva. — Liepos 2 d. 
j tarybiniai mokslininkai iš- 

religinis Į šovė milžinišką virš 4,400 
Lama ir svarų įrengimą, kuriame 
generolas j buvo du šunys ir kralikas. 

i Tas prietaisas pasiekė 
1 Jie sakė, kad Tibete jau j aukštus atmosferos sluoks- 

vykinamos 1 
reformos. Panaikinta bau
džiava ir dalipa vergija, že
mė atiduodama tiems, kas; 
ją dirba. Buvę darbo žmo-1 
nių pavergėjai dar prieši
nasi, bet liaudis prieš juos.

Kas dėl religijos, tai Ti- 
beto ir Kinijos vyriausybė .0? 
jos neliečia — palieka pil- \ 
ną laisvę, bet kunigų (la-

sekė”.

tybių. Vieną, kuri įrodo, 
kad TSRS mokslininkai jau 
pasiekė laipsnį, kad jie ga
li iššauti prietaisus ir tie 
įrengimai nusileidžia pa
geidaujamoje vietoje. Ant
rą, tai, kad tarybų moksli- 

liaudies naudai'nius ir se^minSai nusileido 1 ninku iššauti įrengimai vis 
ant žemės. Šunys ir krali-'yra sunkesni ir didesni, 
kas išliko gyvi ir sveiki.

Vienas, šuo “Otvažnaja” 
i (Drąsuolė) jau trečiu kar- 
I tu buvo iššauta į aukštį ir J 
sveikutė sugrįžta, kitas, į 
“Snežinka” (Snieguolė) 

, sveika. Kralikui 
irgi kelionė Tieko nekenkė. 

Tarybiniai mokslininkai 
I paskelbė, kad gyvūnų iššo-

Pirmasis 
v o 184 svaru 
trečias, kuris antri 
skraido aplinkui 
yra

Sputnikas” bu-’ 
antras—1,124, 

metai 
žemę, 

2,973 svaru, “Meč-
kuri pavirto planeta ir 

sukasi aplinkui saulę — 
4,042 svarų, o šis jau virš 
4,400 svaru.

Jungtinių Valstijų di-
Į mokslui, kaip tai, tyrime į džiausiąs satelitas “Explo- 
' saulės spindulių veikimo ir.rer” yra 31 svaro sunkumo, 
kitose mokslo šakose. i o “Pioneer”, kuris, buvo iš

gis tarybinių moksliniu- šautas linkui mėnulio yra 
kų žygis turi svarbių yna- 13 ir pusės svaro.

nesi- mu) privilegijos panaiki-Į vj,mas suteikė labai daugi
I narnos.

! auganntimvaSidžiosOS deficitai. Washingtonas nenori , Rockefelleris jau 
turi biznio planą

Albany, N. Y;
I natorius Rockef elleris 

SMARKI MERGINA— i NORI MATYTI DIDELI dinėja, kad reikia mažinti savo artimais išgalvojo pla-Į 
ar ir panaį^įnti prį- ną “apsaugojimui žmonių” I 

_ i kybos varžymą su Tarybų nuo atominių ir hidrogeni-i 
-v “šaltojo ka- nių- '

ro” šalininkai vis tam | varyti įstatymą ir padary- j 
j ti “saugiu kiekvieną na-j

Kozlovo atsilankymas į1 .
Jungtines Valstijas ir j° ’ . t ini h. hid. 
kalbos: vėl iššaukė prekybos i mano apie atominių n n a

' rogenmių ginklų baisią je- 
:gą, sako, kad Rockfellerio 

Dabartiniu laiku Jungti-1 planas panašus į ta. kuri 
nių Valstijų prekyba su 

; Tarybų Sąjunga yra 
i menka. 1938 metais 
. pirko Amerikoje už 
! 000,000 reikmenų, o 
tik už $3,000,000.

tsrs lėktuvą
Išstovimas į baisias aukštybes i Hartford, Conn. — Pratt I Vancouveris, Canada. ~ iQaiung.a Beb 
4^00 svarų raketoje" dviejų I & Whitney lėktuvų garni-! čionai yra tarptautinė lėk-1‘ 7,-J 

. ....— i., darbininkė1 tuvu paroda'. Jos tvarkyto- . v,
:ybų Są. P'-iestarauja.

NORI “MYLĖTIS” I
i

Hartford, Conn. — Pratt i

šunų ir vieno zuikio ir jų gy- i nimo fabriko 
vų susigrąžinimas yra naujas Gladys Stanek, 44 metų 

mergina, du kartins peršovė 
I H. D. Hanseną, 44 metu Iv. ę, amžiaus vyrą.

Hansenas jau antru kar
tu vedęs, su pirmąja žmona 
jis persiskyrė 1946 m., yra 
tėvas dviejų vaikų. Hanse
nas ir Stanek dirba vieno- 
me skyriuje ir įsimylėjo iki 

norėjo tą

ir negirdėtas žygis į dausas, Į 
link dausų užkariavimo.

Kas nors nelabai malonaus 
atsitiko su “vaduotojų” pirmi
ninko Dr. A. Trimako protavi
mo aparatu. Pav., savo pas
kutiniame atsišaukime jis rei
kalauja, kad “Maskvos iš
tremtiems lietuvių 
būtų leista grįžti į savo tėvų 
žemę ir kurti joje savo 1-------
šviesią ateitį.”

Trimakas nerausdamas me
luoja, kai sako, kad Maskva 
ištrėmė “lietuvių vaikus.”

Antra, visiems pabėgėliams, 
kurie nėra savo rankų susite
pę lietuvių tautos krauju, se
niai atdaros durys grįžti Lie
tuvon su savo vaikais.

Dar daugiau: dar taip ne
seniai buvo prakeikiama Lie
tuvos vyriausybė, kam ji 
kviečia pabėgėlius grįžti Lie
tuvon. Na, o dabar primeta
mai jai neleidimas grįžti.

vaikams

tautos ausų. Kada jis 
į “meilę” suardyti, tai mer
gina auto pastatymo kieme 
palendo jin du šūvius, bet 
tik veidą sužeidus.

Brook lyno pran c i š k o n ų 
Darbininke” (liepos 3 d.)

merį suredagavo ir gavo į 
pakalį. Mat, jis bandė tą 
dinį šiek tiek sužmoninti 
rybų Lietuvos požiūriu.

Atrodo, kad didysis Lietu
vos niekintojas J. Kaminskas 
(Kairys) vėl bus viską suė
męs į savo rankas. Todėl jau 
vėl “Darbe” skaitome: “Lie
tuvi, pakilk,” “nepraeis čia 
žudikai,’’ “tik mirtį mes duo
sim.”

uz- 
lei-

— Guber-i IZRAELIS PARDUODA ŠVEDAI SAVO KASĖJUS 
VEŠ SUNKVEŽIMIAIS
Švedai modernizuoja ge- 

pain- ležies rūdos kasyklas Kiru- 
« bombų. Jis siekia pra-l^ormay° Arabų . Jungtinę na . -ji •

■ • • - ■ • ■« ( Respubliką, kad ne is Izra-.Ten labai gera ruda, kurio- -

su| AMERIKOS AMUNICIJAI 
apsaugojimui žmonių” | Bonna. V akai ų Vo-

- - — ■ i kietuos valdininkai
srityje, Laplandijoje.

jai atsikreipė į Tai 
junga, kad ii prisiųstų sa
vo didelį “TU-114” lėktuvą. 
Manoma, kad TSRS duos 
sutikimą. Bet Vancouverio i reikale diskusijų, 
orlaukio viršininkai sako, 
kad ju orlaukis neprireng- 
tas priimti taip didelį lėk
tuvą.

Vengrija kaltina JAV 
ambasadą už elgesį

Budapeštas.
Liaudies

- Vengri
jos Liaudies Respublika 
kaltina Jungtiniu Valstijų 
ambasadą i
nariams išvažiuoti toliau,

labai 
TSRS 

$80,- 
1958

T. SĄJUNGA TURĖTŲ 
250,000,000 ŽMONIŲ

Washingtonas. — Gegu
žės 10 d. Tarybų Sąjunga

skaitau ilgą ir didelį išgaubi- I 
nimą arkivyskupo Juozapo]
Skvireckio. Pasigendu tik vie-Į

'no dalyko: kodėl nepasakyta,!/?1^"“1" / 
kaip šuniškai arkivyskupas bebuvau. akaltę5

. apie nieką. SSkvireckis pataikavo naciams , . , .. ‘.. v , .. , . kurie bijo netir padėjo jiems žudyti lietuvių . ,‘iim + ifai Iznc’ir 
tautą ?

Kaip žinia, arkv. Skvireckis 
sušilęs agitavo lietuvius padė
ti Hitleriui laimėti karą. Jis
sveikino nacius, kurie niokojo

‘ šalį ir žudė jos žmones. Jis 
tuos pabaisas vadino “Lietu
vos išvaduotojais.”

Tai šitoks buvo šis aukštas Į P \ ‘ 
dvasiškis. O nieko apie tai ne- tokį leidinį 
pasakyta pranciškonų “Darbi- Ogi tie 
ninke.” Negerai! vaduotojai.

Vedamuoju straipsniu įdė
tas A. Baltaragio

I “žvilgsnis į anapus.
i tiek 

Sukirtęs
net į rankas 

j imti tai, kas yra spausdina- 
i ma Tarybų Lietuvoj, išbaręs 
tuos, kurie išdrįsta ką nors 
žmoniškesnio apie Lietuvą pa
sakyti, straipsnio autorius iš
stena tik vieną “gudrų” pa
siūlymą, būtent, kad reikia 
naujo periodinio leidinio apie 
Lietuvą.

Sakysime; gerai, 
į turėtų 

veiksniai,” 
.” Vadinasi, Balta- 

---------- i ragis siūlo naują leidinį šmei- 
Jau mus pasiekė menševi-Į žimui ir niekinimui Lietuvos.

straipsnis 
’ Seniai 

daug 
tuos,

Bet kas 
išleisti ? 

Lietuvos

kų leidžiamo trimėnesinio žur- 
“Darbas” No. 2./iš vis

ko matosi, kad J. Repečkos 
redaktoriaus vietoje nebesi- 
randa. Vargšas tik vieną nu-

Jam nebeužtenka “Draugo,” 
“Naujienų,’’ “Keleivio,” “Dir
vos,” “Darbo” ir kitų “veiks
nių” leidžiamų Lietuvos nie
kintojų !

ir uždraudė j°s pasi<eibėe kad ji jau turi 
toliau, 208,800,000 ^ ...

kaip 24 mynos n.uo .cen i o.. | Ąmel.įi<os gyventojų 
Vengrijos respublika įtei-l^

kė JAV ambasadai ilgą są- kad jeigu ne Antrasis Pa
rašą .prasikaltimų. Ji kalti- sauHnįs karas, tai Tarybų 
na, kad ambasada blogiems Sąjunga jau turėtų 
tikslams naudoja ne vien (___ ___ -
JAV atstovybės narius, bet j ąg milijonų daugiau 
ir kitų NATO valstybių į dabar.’ 
ambasadų narius.

Jungtiniu Valstijų , am
basadoje vis randasi kardi
nolas Mindszentv, kuris, iš j 
kalėjimo išėjo laike 1956 j 
metų sukilimo;

208,800,000 g y v.e n t o j ų 
i sura- 

įšinėjimo specialistai sako,

tikslams naudoja ne vien

TSRS JAU IŠŠAUS 
ŽMOGŲ Į ERDVĘ

Londonas, 
daro išvadą,

000 žmonių, tai yra,

Harrimanas sako: 
‘‘Gali būti karas”

j e yra apie 64 procentai 
geležies. Valdžia pramušė 

..tunelį, cementuoja kelią ir 
mortiroms, res ios ir dabar į kasėjus veš į darbą ir iš 
naudoja Amerikoje gamin- Į darbo sunkvežimiais, 
tą amuniciją. ! ---------- -------
. Per daugelį metų ginklai jau grąžino Saarą 
ir amunicija plauke į lzra-|wr . ° b e 

stubos' i L matomai.
po žeme duobę tri jų pėdų; darė jų perviršis, 
gilumoje.

Bet kiti numato, kad gu
bernatorius nori pakelti 
valstijoje biznį gaminant 
įrenginį u s ] 
“kiekvieno namo saugiu”. 
Prieš keleris metus New Švedijoje 
Yorke buvo panašus biznis 
su vandens “myteriais”.

elio pirko 250,000 morti- 
roms sviediniu. Ta amuni
cija pilnai tinka vokiečių

ta,V 7 
neperseniausiai kai kurie 
siūlė — iškasti prie : ten susi- Vakaru Vokietijai

FrancuzijaBonna. —
V. EUROPOJE VASARA j jau grąžino Saaro sritį Va- 

LABAI YRA KARŠTA
Londonas. — Vakarinėje

padarymui/ šiaurinėje Europoje yra!

TSRS festivalis jau 
prasidėjo New Yorke

•karų Vokietijai. Vakarų 
Vokietijos vyriausybė tą 
atžymėjo panašiai, kaip 

]savo laiku Hitleris apgink- 
XT •• • Šluodamas phine paupį. Norvegijoje

Saar'as, tai tik apie 900 
100, ketvirtainių mylių plotelis 

ir tarpe Francūzijos, Vakarų 
951 Vokietijos ir Luxemburgo, 

i bet labai turtingas geležies

karšta ir sausa vasara 
: ir

karštis siekia 90 laipsnių,
Londone buvo virš 

i Hollandijoje, Belgijoje
ii Francūzijoje apie 
laipsniai.

Bet rytų Europoje oras rūda ir anglimi. 1956 me- 
vėsus, tik apie 70 laipsnių, tais ten buvo pagaminta 

17,300,000 tonų kietos ang
lies, 2,800,000 tonų špižio ir 
3,400,000 tonų plieno.

Vokietija ir Francuzija už 
Saarą varžosi apie 200 me
tų. Po Antrojo pasaulinio 
karo jį valdė Francuzija.

New Yorkas. — Antra- j p dažnai palyja.
dienį, liepos 7 d., didžiojo- Į -----------------
je Madison Square Garden; Charleston, S. C. — Tre- 
svetainėje prasidėjo Tary-ičiasis šių metų uraganas 
bų Sąjungos festivalis. Įi“Cinty” pasiekė S. Caroli- 
Madison Square Gardena,nos pakraštį, bet jo jėga 
telpa arti 20,000 žmonių.'(jau baigiasi. Pakraštyje jo 
Jis buvo pilnutėlis. . . •

Programą pildė virš 200
— Ameri-1 tary^iniU ir ki"

250,- 
apie

vejas buvo apie 70 mylių 
per valandą.

New Yorkas.
' koje valdininkai ir karinin- 
!kai dažnai kartoja, kad ne- 
Įbus karo, nes Tarybų Są
junga nusileis Vakarams, 

kuris ilgai— Anglijoje •
kad Tarvbu Harrimanas, 

Sąjungos mokslininkai dar buvo . Tarybų, Sąjungoje 
šiemet iššaus žmogų į erd-, pataria neapsigauti. J1 sSidnev looauo zmiugu i ------- “
ve. Anglu mokslininkai ori-] kalbėjosi su ToRS premje-
ėio šios išvados po to. kai ru jam Chruščiovas sa-

tų žymių menininkų. Buvo 
liaudies šokių ir dainų, bu
vo išpildyta ir ištraukų iš 
operų.

Festivalis tęsis iki liepos 
18 d. Madison Sq. Garde- 
nas randasi tarpe 49th ir 
50th gatvių, prie 8th • Avė, 
Manhattane.

Už KYŠIUS SIUNTĖ 
KARIUS Į UŽSIENĮ

Fort Lewis, Wash.

TSRS, mokslininkai išmovė 
du šunis ir kralika, ir kada

kė:
“Jeigu jus siųsite^V.XX.XJ XX *.X^X...V*, XX XXVVVX^A C I J U O OCIVV

tie gyvūnai sveiki sugrįžo tankus j vakarinį Berlyną,!
ant žemės. Į tai nepadarykite klaidos, 

•nes mes juos sudeginsime. 
Jeigu jus norite pradėtiWashingtonas. — Senato

nariai numušė $383,000,000 karą, tai jus jį turėsite, bet 
nuo Jungtinių Valstijų' 
skirtų pinigų užsienyje tal
kininkų pagalbai.

j Pekinas. — Čianginiai 
savo i,meluoja, kad jie nušovė 

'penkis Kinijos karo lėktu
vus. Tik vienas Kinijos lėk
tuvas sugedęs patsai nukri
to į jūrą.

Washingtonas. — Sena-
tas po ilgų debatų nutarė Se),žantas w Coogan ir jo 

pagalbininkas imdami ky
šius. po $200 nuo karių 
siuntė juos j užsienį tarny
bai. Norinčių “pamatyti 
pasaulį” yra, tai Coogan 

Įdarė biznį.
Jis ir jo pagalbininkas 

G. Huller buvo.sugauti ir 
nuteisti į kalėjimą. Coogan 
gavo 15 metų, o Huller—3.

skirti Jungtinių Valstijų 
sąjungininkų pagalbai $3,- 
543,320,000 per metus. Ei- 
senhoweris yra nepatenkin
tas, kad skiria mažiau, 
kaip jis siūlė.

atminkite, kad tai bus jūsų 
karas. .-Mūsų raketos pa
sieks jus”.

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo sako, 
kad jis nebus diktatorius.

Maskva. — Tarybų Są
jungos premjeras Chruš
čiovas priėmė kelis JAV 
gubernatorius, kurie lan
kosi TSRS. Jis su jais il
gai kalbėjosi ir sakė, kad 
jeigu Eisenhoweris atsi
lankytų į Tarybų Sąjungą, 
tai tas daug pagelbėtų pa
gerinti abiejų šalių santy
kius.

Havana. — Kubos vy
riausybė išdeportavo tris 
amerikiečius, 
E. Hali, kuris 
zavo sukilėlius 
ragvos valdžią.

jų tarpe L. 
ten organi- 
prieš Nica-
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KAS RAŠO IR SAKO Turtingas rankraštynas

PIRČIUPIS PO 15 METŲ | Kadangi nė vienas jų an- 5 didžiuliai krematoriumai su

United States, per year ........ $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co................. $10.00 per year
Queens Co.

SUBSCKIPTION RATES
Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year $12.00

$5.50 per six months Foreign countries, 6 months $6.50...

Tėvynės balsas rašo:
Birželio 3 dieną sukako 15 

metų nuo tos dienos, kai bu
vo sunaikintas dzūkiškas Pir
čiupio kaimas, kur gyvi sude
gė 119 žmonių. Birželio 7 die
ną, sekmadienį, pagerbti tra
giškai žuvusiųjų į Pirčiupį su
plaukė didelės minios žmoniųAtostogos

j iš Eišiškių ir artimųjų rajonų.
TARP LIEPOS 4-OSIOS ir Darbo dienos Ameriko-1 M inėjimo mitingą atidarė Lie- 

je skaitomas atostogų laikotarpis. Taip, per šiuos du ' tuvos Komunistų partijos Ei- 
mėnesiu daug amerikiečių turi atostogas, ilsisi. Nemaža j šiškių 
jų, su ištekliais, 
dar kiti traukia į plačiąją Kanadą. Šiuo metu, automo-

gliškai gerai nesusikalba, u .i V kameromis b e i kitais 
tai veikiausiai jie’ dar su žmonių naikinimo įrenginiais, 
savim pasiims vertėją, gal 
Kižiūtę, gal kurią kitą mo
kančią lietuviškai ir ang
liškai susikalbėti moterį.

Šitaip tie “laisvintojai” 
eikvoja žmonių sudėtus do
lerius !..

, . . Smuglevičiaus vardo 
salė. Jos 
puoštos 
amžiaus 
tapytojo, 
katedros
S m u g 1 e v ičiaus teptuku.

■ ra

sienos ir lubos pa
žymiausiojo XIX 
pradžios Vilniaus 
universiteto dailės 

įsteigėjo, Prano

archyvas, kuriame 3,O(M1 
saugojimo vienetų. Tai 
mūsų rašytojų, literatūros 
klasikų, mokslininkų, 
suomenės 
žemaitės,
Jono Biliūno, Lazdynu Pe
lėdos, Jono Basanavičiaus, 
Kazimiero Būgos, Jono 
Jablonskio, Martyno Jan
kaus ir kitų rankraščiai. 
Neseniai rankraštynas pa
sipildė vertingu filomatų 
archyyvu.

Iš senų ir retų spaudinių 
p a ž y m ė tini inkunabulai, 

;XVI a. knygų rinkinys 
XVII-XVIII amž. knygų 
fondas, Vilniaus Medicinos 
chirurgijos biblioteka, Joa
chimo Lelevelio biblioteka, 
kartografijos ir meno albu
mų rinkiniai, Senojo Vil
niau unievrsiteto fondas. 
Retų lietviškų knygų fon
das turi daugiau kaip 
500 vienetų, pradedant pir- 

| mąja lietuviška knyga 
Mažvydo “Katekizmas,'” iš
leista 1547 metais, ii’ bai
giant 1917 metų retomis 
knygomis. '

Rankraštyno lankytojams 
skaitykloje surengta nuola
tinė kai kurių rankraščių 
ir senų knygų paroda. Joje 
pavaizduotas knygos istori
jos kelias nuo pergamento 
iki XVIII amž. spaudinių.

Eug. Danilevičius

vi-
veikėjų: Julijos 
Dionizo Poškos,» Apie masinio žmonių naiki

nimo baisenybes Osvencime 
plačiai pasakoja savo knygo- Antikinių mąstytojų ir 

buV? šytojų atvaizdai, alegorinės 
ir mitologinės scenos, dvel
kia neoklasicizmo dvasia, 
patraukia kiekvieno čia ap
silankiusio dėmėsi, 

I

Ši salė buvo liudininkė 
I daugelio istorinių įvykių. Į 
. joje rengiamus universite- 
i to tarybos posėdžius atvyk- 
idavo -Vilniaus generalgu- 
Į bernatorius feldmarša 1 a s 
Michailas Kutuzovas, o 
1812 m. liepos 2 d. čia po
sėdžiavo Napoleonas. Šioje 
salėje buvo įvykdytas žino- 

I mo istoriko univers i t e t o 
I profesoriaus Joachimo Le- 
! levalio įšventinimo aktas, o 

• "■ j .j i 1819 m. Adomui Mickevi-
tarybiniai karo belaisviai drą-jčiui įteiktas diplomas. Vė
siai stojo į kovą prieš savo bu- liau čia posėdžiavo bajorai 

* ' '■ . Knygos autoriai patei- ir jų garbei buvo rengiami 
sudarydavo sutartis, j kia daug vertingų faktų apie koncertai. Ši salė matė 

Bet tuomet, buvo kiti laikai ir j Osvencimo kalinių pasiprieši- Lenkų poetą-demokratą J U-

je “Mirties, 1 fabrikas” 1 
Osvencimo kaliniai Oto Krau
sas ir Erichas Kulka (ši kny
ga jau išleista tris kartus Če
koslovakijoje ir du kartus Vo
kietijos Demokratinėje Res- 

’ publikoje). Knygos autoriai— 
čekų darbininkai -šaltkalviai 
buvo hitlerininkų suimti 1939- 

Kanadiškis Liaudies Bal- 194o metais už aktyvų daly- 
Įvavimą antifašistiniame judė- 
i jime ir nuo 1942 m. buvo ka- 
linami Osvencimo mirties sto
vykloje. Ši knyga—tikras fa- 

išistinių budelių kruvinų nusi- 
- ,i j osvencjmp metraštis!

Tačiau ir šioje baisioje mir
ties stovykloje, kur hitleri
ninkų žvėriškumai pasiekė sa- j. 
vo aukščiausiąjį laipsnį, kali-;

PATARIA, KĄ DARYTI 
SU BERLYNUra j on o komiteto sekre-

Platų prane- 
apie Pirčiupio kaimo

UUVUlVlVVJU V VI 4 4 V4 vvu X4O4V74. 4 1 V, 4 4 4 CVZJ 44 į .

, vyksta į Europą, kiti važinėja po JAV, į torius Sidabras.
.išimą apie D 

biliu gadynėje, nėra iau taip sunku pasiekti ta ar kita j tragediją padarė rajono vyk 
JAV bei Kanados kampeli.

Bet didžiausias ir svarbiausias klausimas 
su atostogomis, nėra suaugusieji. Svarbiausias 
yra su vaikais. Milijonai jaunamečių vaikų, 
didmiesčiuose, jokių atostogų nemato. Jie vasaros karš
čius praleidžia nešvariose, karštose gatvėse. Na, ir čia 
veisiasi vaikų išdykavimas, čia atsitinka visokių blogų 
darbu!

Didmiesčių vaikams būtų praktiškiausia praleisti 
atostogų Užmiestyje, gerose stovyklose, km veikia gera 
disciplina, kur vaikas, besimaudydamas, besimankštyda- i 
mas, visuomet jaustų, kad jis turi elgtis gerai, teisingai, | 
nes yra kiti vaikai, kurie taipgi nori to paties. j

Niujorko mieste yra visokiu fondų, kolektuojančių i 
iš žmonių pinigus, kad už juos būtų galima vasarą pa-1 
siųsti tam tikrų dalį biednuomenės vaikų į stovyklas 
(kempes). Bet tie fondai, tos pastangos mažai ką tereiš
kia. Milijonai biednuomenės vaiki] stovyklų nemato, o 
priversti praleisti karščius gatvėse.

Apie didmiesčių vaikų išvežimą i užmiesti vasaros 
laikui reikėtų labai gerai pagalvoti. Tuomet būtų ma
žiau ir kriminalysčių ir kitokių nusižengimų, atliekamų 
jaunamečių.

i Šimą

' i domojo komiteto pirmininkas 
Slivinskas. Toliau savo skau- 

lysium j f|yjajs atsiminimais dalijosi iš- 
dalykaS ; gVVj ph-čiupiečiai: 

ypatingai

sas rašo:
Prezidentas E i se n h o w e ri s 

aną dieną išsireiškė, kad jei
gu užsienio ministrai negali 
susitarti, tai kokia prasmė ti
rėti viršūnių pasitarimą. Se- Į va imL‘l 
niau ministrai attikdavę di
džiumą susitarimų. Ir jis 
bandė privesti prie to, kad jis 
nedalyvaus viršūnių pasitari
me. jeigu ministrai nieko ge- I niai-antifašistai ir, pirmiausia, !

, I ra nesutars. 
I 

i Galimas daiktas, kad seniau 
j ministrai atlikdavo tą darbą, ; delius. 
tai yra, :

Al- 
i fonsas Simokaitis, Stasys Jal- 
mokas, Karolina Uždavinienė 
ir buvęs Pirčiupio kaimo mo
kytojas J. Astaška. Visi smer
kė ne tik hitlerinius okupan-1 
tus bei jų talkininkus lietu-j 
viškuosius nacionalistus, bet ir I 

! naujus karo kurstytojus.
i Po kalbų brolių kapinėse i 
| buvo padėti vainikai. /

Pirčiupio kaimas pakilo iš 
i griuvėsių gyventi. Be išsta- tis yra kitokia, reikalai labai 
tytų 15 naujų medinių pirkių, painūs ir negalima jų 
dabar baigiama statyti dviejų 
aukštų mūrine mokykla, mu- 

! ziejus, statoma keliolika mū
rinių namų, 
gyvenvietėje

kiti reikalai. Dabartine pade-

Skaitlingai lanko parodą
TARYBINĘ PARODĄ, šiuo metu besitęsiančią Ko- 

liseume, Niujorke, kasdien lanko labai daug žmonių.
Ypatingai jų daug buvo atvykę pamatyti praėjusį I 

šeštadienį ir sekmadienį. Sekmadienį nebuvo lengva'pro; 
masę žmonių prasimušti.

Įdomu ir tai: didelį lankytojų nuošimtį sudaro jau
ni žmonės—studentai ir darbininkai. Įdomu stebėti, 
kaip ir ką jie stebi. Mokslo srities eksponatai, rodosi, 
daugiausiai jų dėmesį atkreipia. Bet daug stebėtojų vi
suomet esti dailės galerijoje; daug žmonių žiūri sveika
tos srities eksponatus.

Parodoje yra knygų, į kurias svečiai-vizitoriai 
ginami įrašyti savo įspūdžius — pasakyti tai, kas 
nuomone, yra gera, kas ne taip gera.

Didelė vizitorių dauguma entuziastiškai pasis 
apie parodą. Jinai juos tiesiog žavi,.sako jie. Bet yra ir 
tokių, kurie daro kritiškų pastabų. Pavyzdžiui, vienas 
pastebi: “Kodėl nepasakote, kiek kuris daiktas (rūbas 
bei automobilis) Tarybų Sąjungoje lėšuoja?”

Gal ir nebūtų bloga. Kas tai baisu, jei kai kurie pro
duktai ten dar per daug brangūs! Svarbu, kad Tarybų 
Sąjunga jų pasigamina! Neužilgo atpigs, kai tik jų dau
giau pasigamins, kai tik darbininkai išmoks juos geriau 
ir pigiau gaminti.

Vienas pataria, kad Tarybų Sąjunga išleistų žydus 
vykti Izraeliun. Gerai, išleisti tai išleisti, bet ką jie ten 
ras, nuvykę. Tik neseniai geras žydų būrys parašė Voro- 
šilovui laišką, prašant, kad tarybinė vyriausybe juos iš
trauktų “iš Egipto nevalios”, kad leistų jiems sugrįžti iš 
Izraelio atgal į Tarybų Sąjungą.

greitai 
išspręsti. Ministrai neturi tų 
įgaliojimų; kokių reikia šių 
dienų problemoms išspręsti.

Naujoje kaimo ! Kol JAV vyriausybė laikysis 
namai bus mo- j nusistatymo, kad būti Berlyne 
gti, turės van

dentieki ir kitus 
Tvarteliai ir sandėliai prie gy
venamųjų namų taip pat sta-I simoka ir tartis. Nieko neduos 

i torui mūriniai. Ateinančiais i ir viršūnių pasitarimas.
metais Pii-čiupyje bus ati- į Amerikiečiai, kaip išsireiš-

nežiūrint nieko, tai ką minis-
patogumus. irai galės padaryti? Nenorint

padėties ištaisyti, aišku, neap-

nimo organizacijos veiklą. Įįų Slovackį, lietuvį rašyto- 
šiltais žodžiais autoriai pa- ją Simaną Daukantą, Lie- 

sakoja apie “zonderkoman- įuvos praeities tyrinėtoją 
“ Simoną Stanevičių, pirmąjį 

Pi-etu Amerikos Andu kai- C v
nyno tyrinėtoją geologą Ig
ną Domeiką ir kt. Nuo 
1863 metų Smuglevičiaus 
salėje buvo įrengtas Senie
nų muziejus.

Dabar čia įsikūrė Vil- 
i niaus Valstybinio Vinco 
Kapsuko vardo universiteto 

I mokslinės bibliotekos rank
raščių ir retų spaudinių 
skyriaus skaitykla.

. . . Prie ilgo istorinio 
XVIII amžiaus stalo, pasi
lenkę pri-e rankraščių ir re
tų knygų, sėdi diplomatai 
Nijolė Adomonytė, Danutė 
Krisiukėnaitė, Česlovas Ku
daba, Vladas Lukoševi
čius... Bibliotekos rankraš
tyne turi galimybes naudo
tis pirmaisiais šaltiniais ne 
tik aspirantai, dėstytojai, 
profesoriai savo moksli-; 
niams darbams, bet ir stu-,

, Identai, rašantieji diplomi-i aukštesnėsp
n sušaudy- nius darbus. Čia lankosi!. -1 . . .
■ y' i Kazys Marku-1 kyklose apie komunizmą

- - Y! I Ar bereikia didesnio ab
surdo. Dar tik keletas metų 
kai šios valstijos legislatū- 
ra, makartizmo laiku, pra
vedė įstatymą, kad komu
nistų partija yra nelegališ- 
ka ir nevalia būti komunis
tu. Nuo to įstatymo įvedi
mo dingo visi komunisti
niai susirinkimai, parengi
mai, komunistinės prakal
bos ir pamokos apie komu- 

akademikas nizmą.
Klausimas: tai koks tas, 

i mokyipas bus mokyklose 
apie komunizmą? KaiptfĮi 

“mokys” t u r ė d a)ft i

sakoja apie 
dos” kalinių organizatorių — 
lietuvį Kaminską. Jis, būda
mas “kapu” (darbų vadovu, 
paskirtu iš kalinių tarpo), pa
sinaudodamas esesininkų pa
sitikėjimu juo, lankydavosi 
įvairiuose stovyklos filialuose 
tikslu užmegsti ryšius su ten 
veikiančiais pogrindinės pasi

nio organizacijos na- 
Kaminskui aktyviai pa- 
> pogrindinėje veikloje

Skaitytoju Balsai
PADĖKA

Reikia tik džiaugtis, kad 
ponas Tysliava ir ponas P.

i Grigaitis suprato, kad da
bar Lietuvos nebevaldo 
pikti fašistai, bet liaudis. 
Dėkoju už fašisto Rastenio 
vieton pastatymą.

Vienybės skaitytojas

riais.
paminklas ųįa jLl užsienio reikalų minis- čėjo

Iviwx 44W4.Į tarybiniai karo belaisviai. Ka
ris dabar j<ajp dabar, iki bus suvienyta niinsko vadovaujamos pogrin- 

| Vokietija. Bet kaip gi gali' '
—■ ! būti suvienyta Vokietija esant

■jai pasidalinus ne tik terito- 
. . __ i rija, bet ir tvarka? Ir ku-

neužmirštamos tragedijos au- tias Herter, nori būti Berlyne, 
koms pagerbti, 
jau statomas.

TEBESIĖDA
Naujienų redaktoriui V. jrios’gi dalies ■ tvarką reiktų 

Rastenis per ilgą laiką bu- panaikinti?
“U.-. 1.x bnl.1,, ” ... , ,, _ .vo “kaip peilis po kaklu.” 

Dabar, tačiau, P. Grigaitis
Kaip nekalbėsime, suo’ary- 

mas taikos sutarties su abie- 
d a bartiniujau bando prieš Rastenį at- mis Vokietijomis

|sišiepti dėl pastarojo rne- metu yra pats praktiškiausias 
ra-j morandumo apie Lietuvos : būdas pagerinimui padėties, 
jų I tautininkų partiją ir josiLM gyvena abi Vokietijos ša- 

” Jia viena kitos. Ga] gi jos
i kada ir suras 'bendrą kalbą.

P. Grigaitis turi taikiniu-;q jeįi nesuras, tai galės gy- 
ką J. Tysliavos asmenyje. I Venti ir taip, kaip dabar.
Aną dieną Vienybė išspaus-; o pačiam Berlynui, Vaka- 
d i n O net ir P. Grigaičio rams nesutinkant, kad vaka

rinė dalis būtų pervesta Ryti
nei Vokietijai, kurios teritori-

“veikėjus.

“pikčių,” ryšium su šiuo 
skandalu!

Na, tai kas lieka beda- .i°.i visas miestas randasi, taip- 
ryti V. Rasteniui? Jis pa
rašė ilgoką atsakymą Gri
gaičiui ir Tysliavai. Savo 
filosofiją V. Rastenis bai-

d i ninku grupės tikslas buvo 
organizuoti ginkluotą kalinių 
pasipriešinimą esesininkų bu
deliams. Bebaimis kovotojas 
įvairiais būdais įsigijo 30 ran
kinių granatų, kurias paslėpė 
pirmojo krematoriumo terito
rijoje.

Tačiau Kaminskui neteko 
vadovauti kalinių sukilimui— 
vieną 1944 m. rugpjūčio va
karą 200 “zonderkomandos” 
kalinių, dirbę 4-ajame krema
toriume, buvo staiga išrikiuoti, 
ii* krematoriumo viršininkas 
esesininkas Molis jiems pa-j 

ką -.........................
pogrindinės aspirantai

organizacijos1 nas, Roma nas Plečkaits, 
Kaminskas.1 Naujosios Vilnios mokyto-

Pagaliau turiu pasakyti, 
kad visa ši istorija ne mano, 

, o jų (Grigaičio ir Tysliavos) 
'bėda. Iš savo pusės turiu jiems 

Vienas, matyt, lietuvių kilmės žmogus įrašė kny- tik linkėjimą sėkmės tęsti to- 
gon klausimą: “Kodėl Lietuva čia nėra atstovaujama?” liau “toj pačioj dvasioj.

Klausimas įdomus. Bet klausėjas nematė čia ne tik ra reikalo juos mokyti ir 
Lietuvos paviljono, nematė jis nei Rusijos, nei Ukrainos, te^u maudosi sveiki sa-1 
neigi kitų respublikų. Ši paroda nėra skirstoma į tauti-!vo pasirinktoj baloj! 
nius paviljonus. Čia viskas eina išvien, — visos tarybi- j Niekas tikrai nežino, kuo 
nes tautos, sudarančios Tarybų Sąjungą, sudaro vienly- vjsa gį komedija užsibaigs.

Nė-
'tai-

pę parodų. Taip buvo iš anksto susitarta su Amerikos 
valdžia.

Kai kurie tų klausimų bei pastabų yra neapgalvoti, 
menki, ir juos gamino slapyvardžiais pasirašę žmonės. 
Bet tai nieko. Parodos ruošėjai-vadovai mokės atskirti 
pelus nuo grūdų.

Mums rodosi, kiekvienas galėtų į tą knygą įrašyti 
savo pastabas apie parodą. Rašyti galima ir lietuviškai, 
kuriems sunkiau prieinama anglų bei rusų kalbos.

Naivus tas Detroito majoras!
F. R. KOZLOVAS, mums atrodo, turėjo pasekmin

gą maršrutą mūsų šalyje. Visur, kur jis vyko, buvo pri
imtas labai gražiai, draugiškai ir svetingai.

Tiesa/ Detroito miesto majoras, norėdamas labai pa
sigarsinti (dėl to mes jo pavardės neskelbiame), pareiš
kė, kad jis “nieko bendro su Kozlovu neturės.” Tai mažo 
žmogaus bandymas būti dideliu. Detroito majoras pa
miršta, kad be vienos, kregždės pavasaris gali būti ir 
būva.

Ne taip žmonių išrinktieji valdininkai turėtų dary
ti. Jie turėtų kooperuoti su tarybiniais svečiais, k ‘ 
atvykę siūlo mums taikiai, draugiškai sugyventi su Ta
rybų Sąjunga.

Mass, valstijoje ruošti 
įstatymą “mokyti” apie 
komunizmą aukštesnėse 

mokyklose
Valstijos sen. Richard 

| Caples sugalvojo bilių įneš- 
' ti į valstijos legislatūrą, 
i kad būs ’’mokoma” visose 

mo
skelbė, kad tik 
tas svarbiausias 
pasipriešinimo 
vadovas “kapas 
Kaliniai surado Kaminsko la- ; jų instituto vyr. dėstytojas

.... .................  Ivoną ir jį paskutinį karta pa- Bogdanas Chmelevskis, Vil-
i buvę sąjungininkai .gorbč. Po kelių dienų kali-: nįaus Kraštotyros , inuzie- 

niai sužinojo, kad' Kaminską - . . .
išdavė esesininkų agentas.! 
Tačiau Kaminsko nuveiktas 
darbas nenuėjo veltui. 1944

gi geriausiai tapti laisvu m.ies- 
•tu. Visi
galėtų pasiimti atsakomybę 
apsaugoti jo laisvę.

Gyvenimas sudarė tokią si
tuaciją, tad reikia tą situaci
ją suprasti ir atitinkamai ją m. spalio 7 d. Bžežinkos sto- 
sureguliuoti. Sėdėjimas ant į vykios (didžiausio Osvencimo 
ugnikalnio viršūnės nepanai- stovyklos 
kins ugnikalnio. Mėsingai, 
ugnikalnis gali padaryti ža
los . . .

i KAMINSKAS...
į SUMANUS, DRĄSUS
KOVOTOJAS
PRIEŠ NACIUS

Lietuvoje išeinančiame 
žurnale “Švyturys” (š. m. 
nr. 11) randame įdomų ra
šinį apie lietuvį Kaminską, 
kovotoją prieš vokiškuosius 
fašistus. Rašinio autorius 
E. Švarcas, Lietuvos Istori- 
jos-Revoliucijos muziejaus 
direktoriaus pavaduotojas. 
Jis rašo:

Vykdydami savo žmogėd
riškus planus — pavergti ir 
išnaikinti “žemesniąsias ra
ses,” pirmiausia Rytų Europos 
tautas, hitlerininkai įsteigė 
platų tinklą mirties stovyklų, 
kuriose jie spėjo sunaikinti 11 
milijonų nekaltų žmonių gy- 

Įvybių. Didžiausioje mirties 
stovykloje— Osvencime (Len
kijoje) hitlierininkai sunaiki
no apie 4 milijonus Tarybų 

Čekoslo-

filialo) “zonderko
mandos” kaliniai sukilo. Apie 
500 kalinių stojo į žūtbūtinę 

j kovą prieš tris tūkstančius iki 
j dantų apginkluotų esesininkų, 

kad kalinių 
numalšintas, 
moralinę

Nežiūrint į tai, 
sukilimas buvo 
jis turėjo didelę 
politinę reikšmę.

i jaus mokslinė dąrbuotoja 
iGi-edrė Juodvalkytė, Lietu
vos TSR Mokslų akademi
jos vyr. mokslinis bendra
darbis istorijos mokslų 
kandidatas Mečislovas Ju
čas, Lietuvos TSR Mokslų 
a k a d e mijos i-------
profesorius Konstant i n a s 
Jablonskis...

Daug dar paslapčių savy-
ir

Tenka pasakyti, kad V. 
Rastenis dar turi šalinin
kų, ura - smetonininkų, ku
rie savo vado apleisti neno
ri. Tie smetonininkai dar 
kada nors gali padaryti, 
ypatingai J. Tysliavai, 
daug nesmagumų!.. 

/ -———————————
VĖL JIE TRANKOSI
KITŲ PINIGAIS

Marijonų Draugas prane
ša, kad “ALT Vykdomasis 
Komitetas nutarė š. m. lie
pos 4-8 dienomis aplankyti 
valstybės departamentą ir 
pasikalbėti su vadovaujan
čiais kougresmanais bei se
natoriais...”

Taigi, kaip matome, Gri
gaitis, Šimutis ir Vaidyla 
ir vėl zuis į Washingtoną Sąjungos, Lenkijos,

kurie (kitų pinigais) “Lietuvą yakijos, Vengrijos ir kitų ša- 
nesąmones ten lių piliečių, šioje mirties sto

vykloje ir jos filialuose veikė
laisvinti,” 
plepėti.

Vėl nesuderinami jų 
žodžiai su darbais

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris spau
dos konferencijoje kalbėjo 
apie prezidentinius rinki
mus 1960 metais. Jis sakė, 
kadv Niksonas, Republikonų 
partijos numatomas kandi
datas, laimės rinkimus, jei
gu kalbės prieš infliaciją ir 
dolerio nupiginimą.

Korespondentas E. Dale 
nurodė, kad Niksonas ir 
Eisenhoweris ir dabar kal
ba prieš infliaciją, bet in
fliacija didėja. Korespon
dentas užtyli priežastį, kad 
ji auga dėl nesvietiškų iš
laidų apsiginklavimui.

Londonas. — Mirė admi
rolas R. L. Burnett. *

je laiko čia esantieji rank- Jie ,
Ir to- prieškomunistinį įstatymą, 

draudžiantį būti komunis- 
!kiu atsidavimu juos nagri-!^a^s^ Kad gi sakytų anti- 
nėja studentai, įvairių sri- i komunizmo bus mokoma 
čių darbuotojai, moksliniu-, mokyklose, tai jali atitiktų 
kai. Šio skyriaus saugyk- kotas kirviui 
lose saugoma apie 100,000 Vargas tiems politikie-

raščiai, spaudiniai.
I dėl nenuostabu, kad su to- draudžianti būti komunis v

lose saugoma apie 100,000 Vargas tiems politikie- 
ra n kraštinių dokumentų, riams, kapitalizmo gelbėto- 
pradedant XIV amž., ir j jams. Brangenybė pragy- 
tiek pat senų bei retų spau-: veninio ir nedarbas išmo- 
dinių. Rankraščiuose č* 
rasime XIV-XV a. perga
mentus. Didžiosios Lietu
vos kunigaikštystės teismų 
k n y g a s, Senojo Vilniaus 
universiteto archyvą, XVI- 
XIX amž. įvairių mokslo ir 
literatūros veikalų, XV-■ Vorošilovas, per preziden- 
XIX amž. inventoriaus ir!tą Eis 
kitų senųjų turtinių doku- Jungtinių Valstijų žmo
mentų, nuo 1805 m. iki XX 
amž. pradžios veikusios Nepriklausomybės šventės. 
Vilniaus Medicinos draugi
jos archyvą, įžymių žmonių 
autografų rinkinį ir kt. metų senmiestis jau už^y 
Čia yra ir lietuvių rašytojų dė pereitojo karo žaizdas.

čiaĮkys liaudį komunizmo grei
čiau, negu aukštesnėse mo
kyklose kursai.

Maskva. — Tarybų Są
jungos prezidentas K. E.

■enhowerį, pasiuntė

nėms pasveikinimą proga

Kijevas. — Šis virš

1
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ĮVAIRUMAI T| Masiniai naikino 
buffalos ir bisonus

J]

Atidarė karaliaus 
Saliamono kasyklas

Amerikiečio rašytojo kelionė po Tarybų Lietuvą
| listų sąjungos valdybos pirmininkas ir žurnalo “Komu- 
luistas” redaktorius J. Karosas, F. Bonoskienė, vertėja, 
I F. Bonoskis.

F. BONOSKIS LIETUVOS RAŠYTOJŲ TARPE

F. BONOSKIS ATVYKSTA Į SAVO TĖVŲ ŽEMŲ
. Čia matome Amerikos, rašytoją su žmona k. 

nulipus laipteliais iš lėktuvo, kuris juos atvežė į 
niaus aerouostą. F. Bonoskį sutiko daug vilniečių, 
jo petį buvo perrišta tradicinė lietuviška juosta.

Savo laiku, kada Ameri
koje dar tik indėnai gyve
no, tai čia buvo labai daug 
laukinių galvijų “buffalų” 
ii* “bisonu”. Jie labai vieni 
kitiems panašūs, tai mes ir j 
nedarysime skirtumo.

Buffalo jaučias didelis, 
sveria apie 2,000 svarų. 
Indėnai maitinosi jų mėsa, 
iš jų vilnų gaminosi sau ap- 

[rėdalus, iš odų šėtras ir tt.
Baltieji žmonės ne vien | 

i puolė indėnus, bet ir “buf-1 
falo” ir “bison” laukinius 
gyvulius. Jiems reikėjo tų 
galvijų mėsos, kailių, bet 
didžiausias laukinių galvijų 
buvo “prasikaltimas,” kad 
jie nuėsdavo farmerių ja-1

Kaip senas stiklas
Mums sunku įsivaizduoti, 

(kaip galėjo žmonės gyven- 
i ti be stiklo. Bet gilioje se- 
■ novėje ir gyvenimas buvo 

jūros atidarė buvusias ka-. kitoks. Man dar prieš 20 
raliaus Saliamono v a r i o , metų Jungtinių Valstijų 
kasyklas. Dabar toje vieto- j pietinėse valstijose — Ca- 
je įrengta moderniškos ka- roiina, Georgia, Alabama 
syklos ir vario apdirbimo[ jr kitose — teko matyti iš- 
Timna Ko. fabrikas. Nauji i tisus negrų sodžius, kuųių 
įrengimai pareikalavo $12,- gyvenamieji namai neturė-j 
000,000. j0 neį stiklinių durų, nei l

Prieš 3,000 metų ten _ka- langų, nei. šviesos.
raliaus Saliamono kasėjai i Ties langų skylėmis var
gaudavo natūralų varį, i\suje buvo iš nestoru mede- 
kurio buvo gaminami gink- lių susuktas rulkas. Tie 

. v medžio kavalkai surišti vir- 
_Vario naudingumą žmo- |Vėmis. Kada negrai norėjo 

nes pažino prieš daugelį i daugiau šviesos, tai susuk- 
tūkstančiu metų. Po Ak- . davo medines uždangas ii 
mens gadynės sekė Vario rulka, o kada norėjo prisi- 
gtadynė, kurioje įvairiausi, nuo lietaus ar vėjo> 
įrankiai ir papuošalai buvo itai nuieisdavo.

Prieš šimtus metų vargin- 
(gi žmonės neturėjo stiklų | 
i languose. Jie panašiai gy- 
I veno, kaip tie pietiniu vals- j Vakarus, tai buvo sugalvo
ji ju negrai. Senovėje, kol1 ta mokėti kiekvienam žmo- 
i stiklo dar nebuvo, tai rusai 1 Rui P« doleri už buffalo ar 
išmoko iš tūlų žuvu vidaus i bisono galvą. Nuo 1865 iki 

1875 metų kiekvieneriais 
metais buvo išmokama ne 
mažiau $2,000,000 už lau-

Izraelio valstybe prane
ša, kad netoli Raudonosios |

gaminami iš vario.

Didelis vabalas pats 
nusilupa bananą

N. Wcrko Gamtos istori
jos muzieiuje (Museum of burbulo arba jų odos pa- 
Natural History) jau sen- sidaryti perš v i eč i amus 
tintas mėnesis gyvena di-[ “stiklus.” 
džiausiąs pasaulio

vus, dažnai jų * masės už-1 
blokuodavo kelius, trukdė 
laivams plaukti upėse ir tt. 

i Milijonai buffalų ir bisonų 
I karvių ir jaučių vaikštinė- 
|jo dideliais būriais tarpe 
’Allegheny ir Rocky kalnų.

Kada Jungtirįių Valstijų 
i vyriausybė ėmė- briautis į

Yra padavimų, kad Siri
joje prieš 7,000 metų jau 

torinės Afrikos. 'buvo gaminamas stiklas.
Vabalas yra apie penkių ■ 

colių ilgio. Jis labai mėgs-| 
ta bananus. Bet jam ba- 
naną turi paduoti su 1 
na, kitaip jis jos nepaiso. ■ 
Gcliathus patarnavimo ne- j 
nori, jis patsai moka gra
žiausiai nusilupti bananą. 
Jis pradeda ją lupti nuo 
galo, nulupa, pasimaitina, o 
kitą dalį palieka kitam kal
tui.

Laukinių galvijų masinis 
žudymas buvo taip didelis,

| Bet jis nebuvo-gaminamas I kad 1889 metais visose 
(langams, o papuošimui. J i Jungtinėse Valstijose jau 
I tu laikų stiklą primaišyda- bellk° tlk 835 buffalų ir bi-

lunv-lV() spalvinių trintų'akmens šonų galvijai.. Tada vyriausi <y I i u ■ t i . -i... evho nnnmn inne Mvn uan_

* Praka. — Čekoslovakija 
numato šiemet gerą javų 
derlių.

! dulkių, metalo gabaliukų ir 
|jį padarydavo raudoną, ru- 
žavą ir kitokios spalvos.

Romos viešpatavimo lai
kais buvo gaminama daugi 
stiklo, bet vis tik pasidabi-1 
nimui. Langams jį pradėjo 
vartoti tik prieš 2,000 me
tų. Sakoma, kad pirmieji 
pradėjo vartoti finikiečiai.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

sybė paėmė juos savo “ap
saugom” Dabartiniu lai
ku Kanadoje ir Jungtinėse 
Valstijose, specialiuose plo
tuose, yra tik apie 15,000 
tų laukinių galvijų.

Ottumwa, Iowa. — 1957 
metų pasaulinė gražuolė 
(Miss Universe) Carol 
Morris, 23-jų metų amžiaus, 
apsivedė su aliejaus savi
ninku Ed. Burke, 45 metu.

tik 
Vii-| 
Per

Ik

m

tirės — rašytojas A. Venclova, 
Lietuvos kultūrinių ryšių su už- 

Li etuvos 
E. Mie-

Nuotraukoje: iš k 
?. Bonoskis su žmona, 
sieniu draugijos pirmininkas P. Rotomskis, 
Rašytojų sąjungos-valdybos pirmininkas poetai-

Rašytoją F. Bonoskį maloniai priėmė jaunieji Lie
tuvos rašytojai savo būstinėje. Iš kairės: poetas Just. 
Marcinkevičius, rašytojas A. Čekuolis, rašytojas F. Bo-

F. BONOSKIO VIEŠNAGĖ LIETUVOJE
taLs. poetas A. Maldonis, šiame susitikime apsieita be 
jokių vertėjų. Paveiksle matome F. Bonoskį besikalbant 

.A. čekuoliu, kuris puikiai moka anglų kalbą.
F. BONOSKIS ATSISVEIKINA SU LIETUVA
Ir linksma, o kartu ir graudu skirtis su tiek daug 

draugų bei bičiulių, kuriuos rašytojas F. Bonoskis įgijo 
v i e šė d a m a s Lietu v oje.

Tačiau

su

ką gi, lėktuvas jau laukia...

dintas su nepaprastai įdomia Lietuvos praeitimi, su po
kario metais atstatytąja Trakų pilimi ii1 jos istorija.

Pi-Nuotraukoje matome svečius atstatytos Trakų 
lies viduje. Iš kairės: “Komjaunimo tiesos” redaktorius 
A. Laurin.čiukas, rašytojas A. Pocius, Lietuvos Žurna-

Paveiksle matome F. Bonoskį su žmona prieš pat 
įlipimą į lėktuvą, kuris juos veš Į Maskvą. F. Bonoskį 
išlydint liaudies menininkė Babravičienė jam padovano
jo savo rankų darbo rankšluostį, o jo žmonai — kepu
raitę. Bonoskių kairėje stovi Lietuvos Rašytojų sąjun- . 
gos valdybos sekretorius rašytojas A. Bieliauskas; deši
nėje — Lietuvos Rašytojų sąjungos valdybos pirminin
kas poetas E. Mieželaitis.

j gyvenimą turi 
tikslą atitraukti darbo žmo
nes nuo kovos už geresnį 
gyvenimą žemėje. Klasinė
je visuomenėje, kur men
kutė mažuma begėdiškai 
engia, žemina, apiplėšia ir 
priverčia skursti milijonus 
darbo žmonių, religija skel
bia: “Būkite romūs ir ge- 

aprašytas. i už kurią bažnyčia grasina I raširdžiai. Klausykite sa- 
amžinomis kančiomis pra- vo ponų.” Ir kaip atpildą už 

gare. sunkų gyvenimą žemėje ir
Prancūzų enciklopedistas i nuolankų klusnumą engė- 

Didro dar prieš du šimtus!jams “dirbantiesiems ir ap
metu rašė: “Atimkite išIsunkintiesiems” žada “dan- 
krikščionio pragaro esmę, įgaus dovanas” po mirties, 
ir jūs. atimsite iš jo tikėji-: Tikėjimas į pomirtinį gy- 
mą.” Jeigu tikintysis iš-ivenimą ir šiandien naudin- 
drįs suabejoti, jis ims pro- gas imperialistams. Vysku- 
tauti, ims kritiškai vertin- pas Dibelijus 1954 m. Pa
ti religines pasakas ir pa- saulinėje protestantų asam- 
matys jų nepagrįstumą.
Kam gi reikalingas mitas kalboj o : 

apie pomirtini gyvenimą— j bombos p a n a u d o j a m a s 
| krikščionybės akimis žiū
rint jau ne toks baisus da
lykas . . . Mes visi veržia
mės į amžinąjį gyvenimą, 
ir todėl, jeigu viena van-

APIE DANGŲ IR PRAGARA (Lgimdė tikėjimą, kad po mir-i musulmonų, rojuje jie ne-Į 6,666 velnius, tokju budu iš 
kad ir ties visi bus lygūs, nebebus i turės santuokinių santykių. ■ viso yra 44,435,5o6 velniai.

i t .1 1 rl n i o « i i i /A ] 1 . I k

naudotojus ir nusikratyti tojai liks vyrais ir moterį- . riauną sudaro 6,666 legio- pomirtinį 
jų jungą neišv e n g i a m a i i mis, jeigu, skirtingai nuo Inai, kiekviename jų yra po 
gimdė tikėjimą, kad po mir- musulmonų,

Kai miršta žmogus, jo ar
timieji velka jį gedulo dra
bužiais ir pašarvoja. Kata
likai numirėli neša iš namu 
galva į priekį, pravoslavai— 
atvirkščiai. Kapinėse kars
to antvožos užkalamos vini
mis, supilamas kapas, o vė
liau ant jo pastatomas ant-

rybių: gyvieji nusikirpdavo joje pasakojama, 
plaukus, nusidažydavo vei- po mirties Achilas 
dus, apsivilkdavo neįpras- paprastus mirtinguosius.

i tais drabužiais, kad panorė
jęs grįžti mirusysis jų neat- [ 
pažintų. Iš tn ilgainiui ir

Suprantama, dabar joks 
[kunigas neskelbia tokių ne-Pasakos apie pragarą

! Jeigu apie krikščioniškąjį I sąmonių, bet esmė liko ta 
e- 

, vo, angelų ir velnių buvi- 
literatūroje Imu yra mirtina nuodėmė,

Saldybes danguje
Krikščioniškasis <’ ...................... .....

;;u:r..ėu. Iš to'ilgainiui ir “k® Emos imperatorius labai panašus Į Vergilijaus i iotektai’pragara.s krikščio-|
susidarė paprotys užsivilk- Oktavųanas Augustas, spe- aprašytąjį • -• •- •

lY-iučtntii Dirmvxv&viu zmu- ^uvo PasJęe^btas dievu. Vie- i nai žydintis sodas, kur am-; ąmžina, negęstanti
niu mastymas buvo labai nas, selU 01™S net 7lrt'n° žinai skamba dieviška mu’ kurioje dega‘ir niekada ne-

ti gedulo drabužius.
Kadangi pirmykščių žmo-

Kai 14 mūsų eros metais daĮigus [dangų kalbama gana mig-|pati: vien suabejojimas die

, . __ )7 __ v---je” ro
cialiu senato nutarimu jis I meniškąjį. rojų. Tai amži- i labai

Kodėl ir kaip susidarė konkretus, jie manė, kad ir 
laidotuvių papročiai ir ap- po mirties numirėliui rei- 
eigos? [kalingas maistas, jo daik-

Gilioje senovėje žmonės, j tai,, todėl į kapą dėdavo i f 
nesuprasdami mirties reiš-1 ginklus, kartu laidodavo šu-1 
kinio, manė, kad numirėlis nis, žirgą, o kai kur ir žmo-1 
gali pakenkti gyvisiems, to- na. 
dėl jį laidodavo surištą, o

matęs, kaip imperatoriaus zika.
vėlė, apleidusi kūną, kilo į jus atspindi dykumų gy-1
dangų. , ventojų įsivaizduojamą lai-!

Senovės Egipto faraonai minga gvvenima. m ’ 1

niu

ugnis,

Musulmoniškasis. ro-1 sudega nusidėjėliai, o kartu
I ir baisiausias .šaltis... Mil-
i žiniški katilai, kuriuose 

Tai so-' kipšai virina nusidėjėlius, 
— -c-' šakėmis permetinėja iš vie-

mmgą gyvenimą.
das, pilnas visokiu vaisiu.'

j Egiptiečiai tikėjo, kad fa- jame amžinas pavėsis, tekaino katilo j kita, pila i gerk- 
raonai ir miršta savo lais- tyro vandens šaltiniai, šal-l|<> verda ' - - - -

Laikui bėgant nalaiusniui yt^aht jST?°iVeS gl'illkai tiniai PiCT<b kuris niekada tiktomis 
. - v . ijciiKui neganų paiaipsmui tikėjo, kad Aleksandras nesurnp
ftapą užslėgdavo akmeni- vystantis mirusiųjų kultui,-1 Makedonietis buvo Dzeuso niekada 
mis Is čia atsirado ant- susidarė platesni fantasti-; sūnuSi 0 egiptiečiai ii laikė

va *valia.

kapiniai akmenys bei pa- niai vaizdiniai apie pomir- dievo' A mono "sūnumi*, 
i tinį gyvenimą, 

indėnai, o . 4. -. .’ Pomirtinenariui,.
slėpdavosi miške. Kitur bū- j Pirmykštės 
davo paprotys ilgesniam nės sąlygomis, 
laikui palikti vietą, kur mi- buvo 
rė šeimos narys. Dar ir da- žmonės tikėjo, 
bar panašiai elgiasi Afrikos mirties visų laukia vieno- 
pigmėjai. Mirus vienam na
riui, visa grupė persikelia I vergovinė santvarka ir su- 
į kitą vietą. | sikūrė pirmosios vergovi-
Numirėlių apgaudinėjimas lng,s yalstyb§s., atsirado ir 

'< religiniai vaizdiniai apie 
nelygų pomirtinį gyvenimą. 
Egipto piramidėse greta 
įvairiausių daiktų užtinka
mos ir vergų figūrėlės. Ano 
meto religijos skelbė, kad 
tik įžymių žmonių vėlės tęs 
laimingą gyvenimą aname 
pasaulyje, o vergai ir po 
mirties turėsią savo po

niomis i priekį: buvo ma- nam/s vergauti. Todėl su- 
oiįna, kad taip nešant jis I prantama,

minklai.
Rytų Boliviijos 

mirus jų šeimos

Senovės žmogus imdavosi 
įvairiausių gudrybių numi
rėliui apgauti. Pavyzdžiui, 
numirėlį išnešdavo pro spe
cialiai tam tikslui padarytą 
angą, nes galvojo, kad taip 
išnešus numirėlis neberas 
kelio atgal. Tuo pačiu tiks
lu numirėlis buvo nešamas 
kojomis į priekį: buvo ma 
n< 
negalės įsidėmėti kelio ir 
negalės grįžti, Būdavo 
griebiamasi ir kitokių gud-

šaltiniai

nesurūgsta, medaus, kuris kūną.
' , nepakarsta. Maho-

:ią smalą, įkai- 
replėmis drasko

o egiptiečiai jį laikė meto rojuje tikintieji poiraštvie
\mnnn Snnnmi ___ __ y- v

blėjoje Evanstone (VFR)
Vandenilin ė s

Krikščioniškajame švent- 
; pragaras vadina

mas “beviltiškos tamsos ka
ralija.” Toks pavadinimas 
ilgą laiką statė teologus į

mirties ras ir tekančio vyno 
upes, kuris gyviems musul
monams draudžiamas ger
ti. Korane sakoma, kad 
kiekvienas teisuolis rojuje 
gaus po 10 tūkstančių šėt
rų, kuriose bus po 10 tūks
tančių puikių salių. Kiek
vienoje salėje bus 10 tūks
tančių minkščiausių guolių 
su 10 tūkstančių hurijų — 
merginų kukliais žvilgs
niais, didelėmis 
akimis. Rojaus 
vilkės ploniausio 
bužiais., puošis 
žemčiūgais.

Prieš pusantro tūkstančio 
metų gyvenęs žymus krikš
čionių teologas Augusti
nas Auksaburnis irgi teigė, 
kad danguje vėlės nors ir 
bus bekūnės, bet nepraras 
savo lyties.. Kodėl taip bus, 
jis plačiau nepaaiškino. Ti
kintiesiems taip ir liko ne
aišku, kodėl rojaus gyven-

| Vargšui nesą išsisukimo 
lygybė ' Vergovinės santvarkos 
bendruome- i buvo manoma, kad ir po- 
kai dar ne-i virtiniame gyvenime vieš- 

nelygybės, 
kad ir po

pataująs žiaurus ir galin
gas valdovas. Biblijoje pa
sakojama, kad dievas Jeho
va, kai užpykdavęs ant 
žmonių, sukeldavęs žemės 
drebėjimus, paleidęs tvaną, 
siundydavęs vienas tautas 
prieš kitas, žmonėms bausti 

’siųsdavęsį įvairias epidemi
jas.

Krikščionybė atsirado 
Romos imperijoje vergovi
nei santvarkai žlungant. Ji 
išreiškė engiamųjų lūkes
čius, bet kadangi vergų mė
ginimai išsilaisvinti iš ver
gijos sužlugo, tai išsilaisvi
nimo bei lygybės siekimas 

kodėl senovėje nusikėlė po mirties, į po- 
sakydavo: “Geriau laisvam mirtinį gyvenimą. Taip en- 
mirti negu vergu gyventi!” giamųjų klasių tariamas 

Senovės graikų mitologi-1 bejėgiškumas nuversti iš-

klasines

das likimas. Kai atsirado

juodomis 
gyventojai 
šilko dra- 
auksu ir

derinti ugnį ir tamsą?! Ta
čiau bažnyčios tėvai sugal
vojo išeitį: Vasilijus Di
dysis “išaiškino,” jog pra
garo ugnis, tai . . . nepa
prasta ugnis, kuri degina, 
bet nešviečia” . . .

Pragaro armija
Ko tik neprigalvota apie 

pragarą! 1660 m. Amster
dame išleistoje katalikų te-

j e rašoma, kad pragare 
viešpatau j a imperat orius 
Belzebubas, kuriam paval
dūs septyni pragaro kara
liai. Jų klauso 23 herco
gai, 13 markagrafų, 10 
grafų, daug pragaro riterių 
ir dar daugiau paprastų 
velnių. Viras net ' tiksliai 
juos suskaitė: pragaro ka-

dangų ir pragarą?
Apie tai labai atvirai ir 

ciniškai pasakė buržuazijos 
interesų gynėjas Napoleo
nas Bonopartas: .p .. .. 11 LUllcl, JvlgLi Vlclld, Vdll-

n , , _ .e | denilinė bomba užmuš mi-perkelia lygybes idėją į po- jį. žmoni 4 •».* 4-4 ■v* 4 YlintA t Ti 11) Izm •' n.ių, tai šie žmo- 
nė- greičiau pasieks amži- 

įnąjį gyvenimą”...
Teb e apgaudinėja

Socialistinėje visuome-

mirtinį gyvenimą ir tai lei
džia turtingiesiems gyventi j 
be jokios baimės, kad ne
turtingieji juos sunaikins. 
Nelygybė negali egzistuoti 
be religijos. Kai vienas Iriėje, kur nėra išnaudotojų 
žmogus miršta iš bado, o j klasių, kur žmonių gyveni- 
kitas greta jo gyvena visginio sąlygos nuolatos gerėja, 

kunigai jau nebedrįsta ra
ginti tikinčiuosius marinti 
savo kūną. Jie dabar sako, 
kad bažnyčia nepriešinga 
žmogaus siekimui gyventi 
geriau, tačiau vistiek pri-

ko pertekęs, tai alkanasis 
negali su tuo susitaikyti, 
jeigu nėra autoriteto, skel
biančio: tokia dievo valia, 
tačiau pomirtiniame gyve

rybės bus kitaip paskirsty- j mena, ’kad ne tai svarbiau-: 
t°s-” į šia, kadangi žmogus žemė-

Religinis mokymas apie i (Tąsa 5-tam pusi.)
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POVILAS ŠTARAS (uy

DRĄSIOS ŠIRDYS
(Vaizdai iš partizanų kovų Lietuvoje)

(Tąsa)
Pamiškėje Steponas atidžiai apžiūrėjo 

liekną pušį, apėjo ją iš visų pusių, pa
purtė, akies krašteliu sekdamas prižiū
rėtoją. Tas nenuleido nuo jo akių.

—Ne, šita netiks, — numojo jis ranka 
ir apsidairė kito medžio.

Šis irgi netiko. Draugai apžiūrinėjo 
pušis tol, kai pamatė, kad prižiūrėtojas 
nebekreipia į juos dėmesio. Tada jie 
ėmė slinkti gilyn į mišką. Kai stovyk
los pusėje- pasigirdo šūviai, bėgliai jau 
buvo toli.

Sutartoje vietoje jų laukė pogrindi
ninkai. Išvydę juos, politkaliniai leng
vai atsikvėpė: vadinasi, jie vėl laisvi!

Drg. Volosenka tapo partizanų būrio 
“Už Tarybų Lietuvą” Nr. 2 komisaru, o 
šiandien dirba Jonavos rajono “Komu- 
naro” kolūkio partinės organizacijos 
sekretorium.

Vieno tuo metu naujai organizuoto 
partizanų būrio vadu buvo paskirtas 
Juozas Slavinskas, ryžtingas, užsigrūdi
nęs, jau nemažą kovinę patirtį turįs 
komjaunuolis. Dar 1937 m., dirbdamas 
“Metalo” gamykloje, jis artimai bendra
vo su revoliucingai nusiteikusiu jauni
mu. Užklupus karui, jis su ginklu ran
koje kovojo prieš hitlerinius grobikus. 
Du kartus Juozas buvo patekęs į nelais
vę ir du kartus iš jos pabėgo. 1941 metų 
rudenį Kaune jis suorganizavo pogrin
dinę komjaunimo kuopelę, kuri įsijungė 
į antifašistinę “Kovos” organizaciją. 
Suimtas ir nuteistas mirti, jis sugebėjo 
pabėgti ir iš IX-tojo forto,—jo vieta bu
vo kovos lauke. Nemaža skaudžių smū
gių dar sudavė priešui Juozo ranka, kol 
1944 motų pavasarį pritykojo jį mirtis, 
taip seniai slankiojusi jo pėdomis.

Kauno partizanams ne kartą teko at
imti baudžiamųjų būrių iš gyventojų 
pagrobtą turtą ir išvaduoti jaunuolius, 
kuriems grėsė “reicho darbo tarnyba”. 
“Už Tarybų Lietuvą” būrio partizanai 
Pagirių — Siesįkų rajone atėmė iš hit
lerininkų apie 200 pagrobtų galvijų ir 
grąžino juos valstiečiams. Traukdamie
si hitlerininkai norėj° sudeginti Serafi
nų kaimą. Partizanai kaimą išgelbėjo, 
nors keturi iš jų ten žuvo narsuolių mir
timi.

Fašistai siuste siuto kiekviena karta, 
kai nueidavo nuo bėgių traukinys, iš
lėkdavo į orą tiltas, sukniubdavo ir ne
beatsikeldavo hitlerininkas. Tačiau dar
bo žmonės, nepaisydami gresiančio pa
vojaus, mielai padėdavo partizanams, 
ners ne vienas ir galvą paguldydavo.

1943 m. rugsėjo 23 dieną nepasisekė 
išvengti daugelio kaimynų likimo ir e- 
najam mūsų ryšininkui Krugliakovui. 
Gestapininkai sugaudė eilinę partiją au
kų ir, mušdami bei stumdydami, nuvarė 
į Kungušilų kaimą, kur jų jau laukė iš
kasta duobė...

Prie duobės krašto atvedė pirmąją 
grupę — 13 žmonių. Tarp jų buvo ir 
senukas Krugliakovas. Jis ėjo ramus, 
tiesus, aukštai iškėlęs galvą .. .

Suvaryti valstiečiai buvo priversti 
žiūrėti, kaip šaudomi jų kaimynai ir 
draugai. Girti išgamos Dolgačius ir 
Sutkus kvatodami daužė juos buožėmis.

— Greičiau, — šaukė jie.— nuvokite 
šitiems drabužius!

Juo labiau artėjo valanda, kai žeme 
Turėjo prasiverti po žudikų kojomis, tuo 
labiau jie niršo, tuo šiurpesnės buvo jų 
piktadarybės.

Virpančiomis rankomis išrengė žmo
nės savo sušaudytuosius draugus ir su
dėjo drabužius prie Dolgačiaus ir Sut
kaus kojų. Tie, kurie pasirodė nestro
pus, buvo išvežti katorgon darbams į 
Vokietiją.

Tačiau pasipriešinimo dvasios palauž
ti okupantams nepavyko. Per komjau
nuolį Bronių Civilką su LKP ir LLKJ- 
S Kauno miesto ir apskrities pogrindi
niais komitetais užmezgė ryšius jaunų 
Dotnuvos patriotų pogrindinė antifašis
tinė organizacija, gyvavusi nuo 1941 m. 
pabaigos ir suteikusi nemaža rūpesčių 
net Kauno gestapui.

1943 m. naktį iš gruodžio mėn. 26 į 
27-tą dieną Kaune, aukštame medyje 
prie Vl-tojo forto, vėl suplevėsavo rau
donoji vėliava — kovos ir pergalės sim
bolis. Draugų padedamas, ją iškėlė Al
girdas Paulauskas — taip komjaunuo
liai pagerbė 1926 m. sušaudytųjų ten 
keturių komunistų—K. Požėlos, J. GreL 
fenbergerio, K. Giedrio ir R. čarno—at

minimą. Kova vyko toliau. Kritusiųjų 
vieton stodavo nauji kovotojai.

KAIP DAUGELIS KITŲ ...
Aušo 1943 metų gruodžio 31 d. rytas. 

Sukilę “Už Tarybų Lietuvą” būrio par
tizanai šnekučiuoja, rengdamiesi į žygį. 
Šiandien vykstame į Beržytės—Kutiškių 
kaimus, esančius netoli Kėdainių.

— Prisimenu tas vietas, — pasakoja 
Julius Korbutas. — Tarnavau aname 
krašte — Sirutiškio dvare — pusberniu. 
Nueinam, būdavo, gulti į šaltą kamarą 
jau po vidurnakčio. Nespėja kojos sušil
ti, o šeimininkas ir barškina i siena: 
“Vaikiukai, vaikiukai, gal jau prami
go!!” Ir keliamės. Nepasiskųsi, kad 
sunku, kad alkis gabanon riečia .. .

Riša Juliu su šiomis vietovėmis ir ki
ti prisiminimai. . . Čia, netoli Kėdainių, 
jis nuėmė nuo pamušto tanko kulkosvai
dį, surinko ir perdavė partizanams ne
maža ir kitų ginklų . . .

Apsitvarkę ir pavalgę, partizanai iš
vyko. Žvarbus vėjas gausiai žėrė snie
gą tiesiog jiems į veidus, laukuose šėlo 
tikra pūga. Beržytės—Kutiškių kaimų, 
kur gyveno mūsų ryšininkės Žukauskie
nė ir Sologubovienė, tik stogai kyšojo iš 
pusnynų. Ryšininkai pavaišino partiza
nus karšta sriuba; čia jie praleido pir
mąją žygio naktį.

1944 m. sausio antros dienos rytą 
staiga iš visų keturių pusių prapliupo 
kulkų lietus: atvykusi Dotnuvos polici
ja užpuolė partizanus. Vėliau sužinojo
me, kad apie juos policijai pranešė bur
žuazinis nacionalistas Mečys Volkovi- 
čius. Mūsų vyrai laikėsi didvyriškai. 
Šaudė jie takliai. Kulkos priplojo prie 
žemės policininkų gaują. Joje buvo su
žeistų.

Po atkaklios kovos partizanai ėmė 
trauktis. Išsiveržę iš namo Sporvchinas 
užsimojo mesti į hitlerininkus granatą, 
bet tuo momentu priešo kulka pakirto 
jį, pabėgėjusį vos porą šimtų metrų. 
Juozas Bilys jau buvo nubėgęs toliau, 
bet, pastebėjęs kritusį kovos draugą, 
grįžo atgal. Tačiau Sporychinuį padėti 
jau niekas nebegalėjo: jis nebekvėpavo. 
Paėmęs jo automatą, Bilys atsišaudyda
mas traukėsi toliau. Į jį dabar pasipy
lė sutelkta priešo ugnis. Ir mirtinai su
žeistas, kol tik galėjo laikyti ginklą, jis 
kovojo — kovojo ‘ki paskutinio atodūsio.

Korbutui ir kitiems partizanams pa
vyko pasitraukti į Ramūnų kaimą (Dot
nuvos rajone), pas ryšininką Vladą Zau- 
ką. Diena praslinko ramiai, tačiau va
kare hitlerininkai apsupo /aukos, sody
bą.. Kai Korbuto kulkosva'dis privertė 
juos pasitraukti į pamiškę, jie padega
momis kulkomis uždegė namą. Ugnies 
liežuviai apėmė sienas, stogą. Korbutas 
liepė draugams bėgti, o pats kulkosvai
džiu dengė jų atsitraukimą. Jis pasit'- 
kėjo savo ginklo galia, neabejojo, kad 
priešas prie jo neprieis. Jis buvo išmo
kęs žaibo greitumu orientuotis ir veikti, 
ka'p reikalauja kovos aplinkybės.

— Bėkite, praneškite pogrindiniam 
komitetui apie Bilį ir Sporychiną !■-su
šuko jis draugams.

Kai ugnis ėmė siekti drabužius, Kor
butas iššoko pro langą, pajeido dar kelis 
šūv‘us iš kulkosvaidžio ir sviedė granatą 
į policininkus, pasislėpusius prie namo. 
Du iš jų buvo užmušti vietoje, vienas 
sunkiai sužeistas. Tačiau Juliaus jėgos 
seko, šoviniai išsibarė. Draugai dar 
girdėjo, kaip jis užtraukė:

Tai jau yr paskutinė, 
Sprendžiamoji kova!..

JŲdar kartą sužeidė. Kai policinin
kai pabėgo, jis susisprogdino paskutine 
granata.

Taip didvyriškai žuvo komjaunimo 
Kauno miesto ir apskrities pogrindinio 
komiteto narys Julius Korbutas, akty
viai kovojęs prieš hitlerin’nkus nuo pat 
pirmųjų okupacijos dienų.

Už SPYGLIUOTOS VIELOS
Masinės žudynės, baudžiamosios eks

pedicijos, trėmimai į reichą vyko per vi
są hitlerinės okupacijos la'kotarpį. Vien 
pirmaisiais jo metais buvo išžudyta dau- 
giau kaip 130,000 taikių gyventojų. 
“Naujosios Europos” kūrėjams nieko 
nereiškė atimti iš motinų kūd’kius ir žu
dyti juos jų akivaizdoje. Jie laikė save 
žmonėmis (ir dar “aukštesnės rasės”!) 

jnors galėjo kitiems žmonėms įstatyti j 
i gerkles gaisrininkų žarnas ir leist*'van

denį tol, kol nelaimingųjų kūnas plyšda- 
vo,— ir tai tik dėl to, kad jie buvo žy
dai .. . Kraujas stingdavo gyslose IX-to- 
jo forto apylinkių gyventojams, jie ne 
galėdavo praverti langų — ore plaukiojo 
deginamų lavonų kvapas. Gyvenimas 
buvo v’rtęs siaubingu, klaiku košmaru.

1941 m. liepos 14 d. buvo paskelbtas 
Kauno Apygardos komisaro SA oberfiu- 
rerio Lentzeno įsakymas, kad likę gyvi- 
žydai turi būti patalpinti Vilijampolės 
koncentracijos stovykloje — gete.

Getas buvo aptvertas spygliuota tvo
ra, iškankinti, prislėgti jo gyventoja' 
izoliuoti nuo pasaulio, tačiau ir jų širdy
se rusėjo pasipriešinimo kibirkštis. Rei
kėjo ją įpūst*! Grupė komunistų — M. 
Lanaitė, M. Rafas, M. Šermanas, E. 
Šmuilovas, komjaunuoliai E. Pianko, M 
Rubinsonas, Z. Golcbergas, E. Zilberis, 
I. Milšteinas ir kiti subūrė aplink save 
žmones.

Elijui Šmuilovui pavyko per Janiną 
Čiž'nauskaitę užmegzti ryšius su miesto 
pogrindininkais, — geto organizacija 
ėmė augti į plataus masto antifašistinę 
kovos organizaciją. Tačiau tie ryšiai 
greitai nutrūko — mieste siautė areštai. 
Susirinkę pogrindininkai svarstė, ką da- 

* ryti toliau.
— Aišku, kovoti! Visi Lietuvos dar

bo žmonės drąsiai stoja į kovą su oku
pantais. Mieste veikia ir partinės, ir 
komjaunimo organ'zacijos. Reikia vėl 
atstatyti ryšius! — lakoniškai, bet gi
liai apmąstęs kiekvieną žodį, kalbėjo E. 
šmuilovas. Kreipdamasis j Zalmaną 
Golcbergą, jis tarė: — Tau, kaip kom
jaunimo kuopelės sekretoriui, teks ieško
ti ryšių su miesto komjaunuoliais. Gal 
rasi kurį iš buržuazijos metų pogrindi
nio darbo draugų?

Koks buvo Zalmanui džiaugsmas, kai, 
nuvykęs į Muravos kaimą peš Romualdą 
Kulvmską, sužinojo, jog ryšius užmegsti 
galima.

—• Pasakyk draugams, kad mes nesi
liovėme kovoję nė vieną dieną. Ir jūsiš
kiai, kas kuo gali, tegul prisideda prie 
šios šventos kovos,— kalbėjo pogrindi
ninkas R. Kulvinskas.

(Bus daugiau)'

>

Vienoje Lietuvos mokykloje
Vilniaus Salomėjos Nėries ! priemonių, kurių daugelį 

vardo vidurinė mokykla jau Į pagamina patys mokslei- klubuose, 
dirba naujaip, taip, kaip viai. Mokslo reikalams pa-
netrukus dirbs visos tarybi- naudojamas kinas, televizi- j mas su gyvąja tikrove pa

ja, magnitofonas.
Ateis vasara, ir IX-X 

klasių mokiniai išvyks prak-

nes bendrojo lavinimo mo
kyklos. Tarybų Sąjungos 
vyriausybės priimtas įsta
tymas atvėrė pedagogams1 tikuotis į aplinkinius kolū- 
naujas galimybes gerintiĮ kius, kur jie susipažins su 
jaunosios kartos auklėjimą, k o 1 e k t y v inio žemės ūkio

Šios mokyklos mokiniams tvarkymo pagrindais. Dalis 
jau dabar ne tik duodamos X klasių mokinių prakti- 
tvirtos mokslų'pagrindų ži- kuojasi miesto įmonių ce- 
nios. Jie taip pat ruošiami i chaose. V-IX klasių moki- 
darbui, gyvenimui, iš jų j niai "" 
formuojami visapusiškai iš- prie

. V-IX klasių moki- 
su entuziazmu dirba 
mokyklos esančiame 

silavinę komunistinės visuo-1 žemės sklype . Dažnai ren- 
menės kūrėjai. Neskaitant I giamos ekskursijos į mies- 
bendrojo lavinimo dalykų, to fabrikus ii’ gamyklas, 
tokių, kaip literatūra, kai- Meilė fiziniam darbui 
bos, istorija, matematika, 
fizika, chemija, astronomi- mep£ fiziniam darbut *Pra- n^us- a^ejna i pamokas, 
ja, biologija, geografija, 
moksleiviams dėstoma sta-

Moksleiviams skiepijama ^n^a savo buvusius moki-

j dedant nuo pirmos klasės ir j ^alP ir kadaise atsakinėja liotekoje kabo. įdomus pa
baigiant vienuolikta klase,Imokytojnms į klausimus, j<atas: “Skaitykime savo 

lystė, saltkalvystė, mašinų I mokiniai, suaugusiųjų vado-! pasakoja jaunimui apie sa-1 Rrašto rašytojų knygas”, 
mokslas ir elektrotechnika. | yaujami, sutinkamai su sa- Į v° gyvenimu 4’vdarbą, o va- į pjakate nupiešta J. Baltu-
Fakultatyviai šiais metais; vo amžiumi ir pagal savo 
įvestas automobilizmo, ste- s išgales tvarko mokyklos pa- 
nografijos ir mašinraščio i talpas. Jie labai noriai au- 
dėstymas, o mergaitėms į gina gėles, puošia mokyklą 
^0^,1 įsavo piešiniais Salomėjos

Nėries ir kitų literatūros 
bei meno klasikų kūrinių 
temomis.

Neretai galima sutikti 
ipokykloje svečius — pra
monės ir žemės ūkio nova
torius, senus revoliucionie
rių s, rašytojus, artistus, 
dailininkus, kompozitorius. 
Ir patys berniukai bei mer
gaitės neužsisklendžia savo 
mokykloje, jie laikas nuo 
laiko organizuoja kolekty
vinius žygius ir ekskursijas 
į kiną ir teatrą, po istori
nes miesto vietas ir jo apy
linkes, dalyvauja masinėse 
sporto varžybose, meno sa
viveiklos olimpiadose ir 
dainų šventėse, koncertuo-[ 
ja valstybinės filharmonijos 4 p.--Laisve (Liberty)—Penkt, liepos (July) 10, 1959'

namų ruoša.
Šioje mokykloje gerai su

organizuotas ir estetinis 
bei fizinis auklėjimas. Dės
toma muzikos teorija ir is
torija, dainavimas, paišyba, 
įvairių rūšių sportas.

Mokytojai čia atkakliai 
siekia pakelti pamokų efek
tyvumą . Jie pratina moki
nius aktyviai galvoti visą 
pamoką, veda per pamokas 
gyvus pasikalbėjimus, su
maniai padėdami moki
niams padaryti reikia
mas išvadas. Pagrindi
nę programinę medžiagą 
moksleiviai įsisavina pamo
koje. Į namus užduodama 
nedaug.

Per pamokas dabar nau
dojama daugiau vaizdinių

Zarasų švyturys
O pratiesė! herojišką ir platų! 
Tiesiog į saulę vieškelį nūnai! 
Paminklą didį Zarasai pastatė, — 
Stovės kilnus tas bokštas amžinai!
Tai—didvyrė Marytė Melnikaitė! 
Tarybinės tėvynės švyturys!
Tai komjaunuolė, nuostabi mergaitė! 
Skaisti, kaip vaiskus saulės spindulys!
Ryžtingoji narsuolė aukštadvasė, 
Ji — partizanė žygdarbius drąsius — 
Už tėviškę, už darbinininkų klasę — 
Be atvangos atlikdavo visus!
Kulkosvydžiu žvėry gaujas paklojo,— 
Ugningus žygius gentkartės aras, — 
Kaip žiedas taurią gyvastį aukojo, 
Gražuolę galvą, žmoniškas aistras!
Aureola Marytės Melnikaitės 
Išvien pasauliui žvaigždiškai žybės. 
Ir aš, nuo to žybėjimo įkaitęs, 
Įjungiu balsą nuoširdžios garbės! 
Džiugu, kad mano Zarasų kampelis 
Pražydo skaisčia mirgančia šviesa, — 
Nusitiesė naujos kūrybos kelias, 
žygiuoja juo mūs tėviškė visa!
Ir kas stebuklu šiuo tikėt galėjo? 
Kad toks tamsus užukampis nušvis? 
Kas kas,— aš nuo mažų dienų stebėjau 
Aklumą jo žinau geriau užvis.
Iškyla vaiskiai Melnikų gryčia, 
Ir bet kada, kai Zarasai vaidenas, 
Marytės motina, tėvelis senas,— 
Šlovė garbė nutvieskusi iš čia!

šilta bangelė man užlieja širdį —
Kukliai, tauriai talkininkausiu, kiek galiu-: j g-ali~ organizuoti tokias ma- 
Rod’s, pasaulinį skardų šūkį girdi — 
žygiuot progreso, sambūvio keliu!

Jonas Kaškaitis

mokyklos sekcijų —- peda
gogines, buitinės, kultūri
nės, sanitarinės ir ūkinės-y^ 
darbe. Kartu su moky
tojais jie laikas nuo laiko 
organizuoja tematinius vai
kų poilsio vakarus.

Mokykla, apie kurią čia 
pasakojama, ne vienintelė 
Lietuvoje.

Dideliuose res p u b 1 i k o s 
miestuose — Vilniuje, Kau
ne, Panevėžyje, Šiauliuose 
ir Kapsuke, — pasakojo 
m u m s Lietuvos švietimo 
ministras M. Ged vilas, — 
įsteigta 12 eksperimentinių 
mokyklų. Mokymo progra
moje dalis laiko čia paski
riama darbui betarpiškai 
gamyboje, kad VIII-XI kla
sių mokiniai galėtų išmokti 
įvairių specialybių.

Šiais mokslo metais mo
kyklų programose padary
ta tam tikrų pakeitimų. 
Įvestas Lietuvos TSR isto-

1 rijos dėstymas. Praėjusiais 
metais buvo išleistas nau* 
jas šio kurso vadovėlis. Pa
gal naują, originalią pro- 

j gramą dėstoma kūno kultū- 
i ra. Pagaliau, visiems moks- 
I leiviams įvesta lietuviškoji 
I uniforma.

Lietuvos mokyklose yra 
‘daug ratelių: technikos,me
mo, sporto ir kt. Dabar jie 
i jungiasi į draugijas, kurios

$
B

ii

f

MS

Levens bangeles
Lėvens bangelės supasi ir ritas, 
Palenkia meldą, ties krantais putoja, 
Ar tylus vakaras, ar, aušta rytas 
J«s bėga skuba — niekad nesustoja.

Žiūriu į jas. Mąstau sau vienas: 
Joms skirta bėgti ir putoti.
Man skirta kurti šviesią dieną, 
Į priekį veržtis, niekad nesustoti!

■ G. Kunigonis

salėje ir miesto darbininkų

Glaudus bendradarbiavi-

; sines priemones, kaip nese
niai Vilniuje įvykusi res- 

1 publikinė jaunųjų technikų 
; paroda, kurią aplankė 15 
tūkstančių žmonių. Toje pa- a 

įčioje Salomėjos Nėries var
do mokykloje jau veikia 

i kraštotyros, Meno, Raudo
nojo kryžiaus ir Jaunųjų 

■ technikų draugijos.
Pirmosiose liaudies švieti

mo gretose Lietuvoje žen
gia ir vakarinės darbininkų 
jaunimo mokyklos. Plečiasi 
jų tinklas. Įvedamas dėsty
mas pamainomis. Jis pato
gus tiems, kurie mokosi itr 
kartu dirba fabrike ar ga
mykloje. Pagal naująjį 

į liaudies švietimo įstatymą 
;šių mokyklų laukia didelė 
ateitis. Pereitais 'metais 
Vilniaus vakarines mokyk
las baigė 500 žmonių, o šie
met jas lanko 3,500 jaunuo
lių ir merginų.

Reikia pasakyti, kad visi
pasigirsta | tie Lietuvos mokyklų abi- 

pirmas skambutis, vienuo-i turientai, kurie tuo tarpu 
liktos klasės mokiniai pasi-1 negalėjo įstoti į aukštąsias 
tinka pirmokus, duoda i mokyklas, gauna tokį dar
biems dovanų, ir patys pri-1 M’ Pems Patinka. Čia 
ima iš jų gėlių puokštes. O jiems labai padeda tai, kad 
kai pasibaigia mokslo me-; mokykloje jie susipažino su 
tai, mažyliai duoda pasku-! iva\r^oni/_s specialybėmis, 
tinį skambutį ir iškilminga-1 Štai kodėl ryšys su gyveni
me susirinkime palydi į gy- ■ m.u dabar yra pagrindinis 
venimą vyresniuosius drau-1 Lietuvos respublikos mo- 
gus — abiturientus. Pas- ■ kyklų veiklos turinys, 
kutini sausio šeštadienį mo- • L. Vasylienė -
kykla šiltai ir svetingai su-

$

gimdo geras moksleivių tra 
dicijas.

Rudenį, kai

KUPIŠKĖNŲ KNYGOS
Kupiškio rajoninėje bibį

“Skaitykime savo 
rašytojų knygas”.

kare moksleiviškai linksmi- ^io “ 
naši. Mokykloje iškilmin- sarU’, 
gai minima Salomėjos Nė- kelių”, Vyt. Rudoko _v 
ries gimimo diena — lap- eglių viršūnės” ir kitų kny- 
kričio 17-toji ir rudens der- i gų viršeliai.
liaus šventė. Tradicinė pa- ‘ T
sidarė šios mokyklos moks- šytoju" knygos. Skaitytojų 
leivių draugystė su Tbilisio, dėmesį patraukia E. Dulai

šio ’’Raštų”, “Parduotų va
sarų”, A. Baltrūno “Tolimų

> “Žydi

čia pat ant stalo šių ra-

Rygos, Kinijos, Lenkijos, 
Čekoslovakijos, Bulgarijos 
Vokietijos Demok ratinės 
►Respublikos ir Indijos mo
kyklų mokiniais. Kiek šiltų 
žodžių galima perskaityti 
jaunųjų draugų laiškuose, 
kiek nuoširdumo jų delega
cijų susitikimuose!

Tėvai ir vaikai
Su Salomėjos Nėries var- ūkinėje spaudoje, 

do mokykla glaudžiai bend
radarbiauja mokinių tėvai.
Mokykla jiems rengia kon
ferencijas ir seminarus.
Tėvai aktyviai dalyvauja j mogą Laisves

tienės—Glemžaitės knyga
’ Į “Kupiškėnų senovė”. Pa

rankioje vietoje biblioteki
ninkai įrengė kartotekos • 
dėžutę. Joje abėcėline tvar
ka sudėti lapeliai, kuriuose - • 
surašyti didesnieji Kupiš
kio pradedančiųjų rašytojų 
kūrinėliai, išspausdinti ra

-jono laikraštyje bei respub- 

“Tiesa” /

Kiekviena kolonija tyj|e- 
tų surengti kokią nors pra- 

panamaL



Brockton, Mass.
Piknikai

Liepos 4-tą mes turėjo
me Montelloje spaudos pik
niką, bet šio sambūrio ne
galima vadinti -pikniku, nes 
jis buvo didelis. Jį galėtu
me pavadinti metiniu drau
gų pasisveikinimu, nes vos 
paspaudei draugui ranką 
ir pradėjai kalbėti tau ki
tas šmurkšt kumštimi į pa
šonę ir po tavo kalbos.

M

Liūdime netekę mūsų mylimo 
vyro, dėdės ir patėvio

DOMINICK J. BURBA
Mirė birželio 21, 1959, Stamford, Conn., 
po ilgos ir sunkios ligos. Jis buvo geras 
ne tik savo šeimai, bet ir nuoširdus 
kovotojas už taiką ir gerbūvį visiems.

Mes norime išreikšti padėką Laisvės redak
toriui Antanui Bimbai už kalbą koplyčioj. 
Jonui Gašlūnui, LDS prezidentui, už kalbą 

ės personalui už aprašymus 
simpatiją, LDS Centralinei 

Aido

Liepos 12 d. Liet. Taut, i 
Namo Parke, Winter St. ir! 
Keswick Road, Montello, i 
Mass., pirmą valandą po’ 
pietų, įvyks Montello Vyrų' 
Dailės Grupės muzikalisĮ 
piknikas, nes tą dieną per' 
pušyną aidės liaudies dai-i 
nos, kurias minėta grupei 
įdainavo; bus skabiu vai-i 
gių ir šalto alučio. Bus pro-; 
ga pasikalbėti apie platų i 
pasaulį, kuris dabar teikia i 
eiaug vilties, nes liaudis 
smarkiai žygiuoja į laisvę, i 

Žinau, jog mūs draugų 
nereikia daug raginti, bet, 
tik norisi priminti, kad 
arjgščiau suminėta grupė i 
neseniai pradėjo savo gy-' 
vavimą ir ji yra dar bied-, 
na. Kitais žodžiais tariant, f 
jai reikalinga parama ir ji, 
nedaug iš mūsų reikalauja. 
Jos prašymas tai, kad mes. 
atsilankytumėme į šį pik- 
ka, tai viskas.

Draugės ir draugai, P^- rai yra 
remkime Montello daini- 
ninkus, tegu jie dainuoja niadioni bažnyčion ir T’~’ 
ir ateityje. . rus išaugino katalikiškai, <

Jaunutis įUrį jų šešis. Antrajame [ 
i pasauliniame kare Dėdė i “haro 
Samas pašaukė vieną sū- ( 

imi gint Dėdę Šamą ir muš-!
i ti jo priešus. Bet jo jaunys
tė padiktavo, kad reikia ir 
. apsivesti. Taip ir padarė.

■ Bet tos vedybos greitai su
iro. Priešas liko sumuštas, 
ir kareivis buvo paleistas 
su puskarininkio laipsniu 

Į namo. Susipažįsta su savo 
tautybės mergina (lenke) 
ir vėl apsiveda. Sukuria ir 
augina šeimyną, i 
na tėvų pramintais takais: 
kas sekmadienis lanko baž-! 
nyčią, priklauso prie kata-' 
likiškų draugijų, vaikus! 
augina katalikiškai. Dides-

visiems tiems, 
per spaudą. Taipgi visiems

spaudoj ir 
raštinei ir LDS 99 kuopai už gėles. 
Chorui ii 
užuojautą
tiems, kurie prisiuntė gėlių, kortelių ir as
meniškai išreiškė savo užuojautą. Tas vis
kas daug, daug pagelbėjo mums pergy
venti širdperšą liūdesio valandoj, ir esame 
jums už tai dėkingi.

Amelia ir Walter Yuskevich,

Maynard, Mass.
KATALIKŲ KUNIGŲ 

“{STATYMAI”
Čia noriu parašyti, kaip |

Elizabeth, N. J.

Dirvų ir pelkių nusausinimo 
darbai Tarybų Lietuvoje

Rašo L,
Daug šimtmečių Lietuva 

buvo laikoma neišbrenda
mų pelkių kraštu. Apie 
Tarybų Lietuvą to nebega
lima pasakyti.

Tačiau respublikoje dar 
yra 2,600,000 hektarų per
nelyg drėgnų dirvų, t. y. 
beveik 40 procentų visos 
tinkančios arti žemės. To
dėl melioracija Lietuvos 
TSR žemės ūkiui turi 
miamos reikšmės.

Mokslo pagalba
Melioravimo darbai

le-

vyk
domi griežtu moksliniu pa- 
grindų, valstybės lėšomis. 
Melioracija respublikoje rū
pinasi visa eilė ūkinių ir 
mokslinių - tiriamųjų orga- 

'nizacijų. Visą jų darbą ko
ordinuoja respubl i k i n i s 
vandens ūkio projektavimo 

[institutas. Bendrą respubli
kinio masto melioravimo

....— .... . — m e 1 i o r avimo ir vandens 
i niais už komunistus-bolše- ūkio statybos trestas, 
ivikus. Ne tik rėkė sava 
lenkų kalba, bet ir

[kalba pakartojo, kad jie yra
i “aršesni už komunistus.”
I Dabar parapijonai pasi- į mąšinų stotys, 
'piktinę kunigu. Jie orga-! 
i nizavo šitą parapiją, auko- 
! jo pinigus ir dirbo, kiek spė-

. Me
lioravimo darbams kolū-

metais stojo rikiuotėn 2 
naujos melioravimo siste
mos.

Melioravimo darbų masto 
didėjimą respublikoje gali 
apibūdinti tokie skaičiai. 
1953 metais melioracijai bu
vo paskirta 22 milijonai 
rublių, 1958 metais buvo iš
leista 212 milijonų, o 1959 
metais asignuota 258 milijo
nai rubliu, v

Organizacinės priemones
Ryšium su tuo, kad šiame 

septynmetyje melioravimo 
darbai bus dar labiau išplėsti, 
respublikoje numatyta kiek 
reorganizuoti melioravimo 
ūkio valdymą. Skyrium 
imant, nutarta įsteigti 5 
melioravimo ir vandens ūkio 
statybos trestus. Trestų ga
mybinėje programoje nu
matyta nusausinti 835 tūks
tančius hektarų. Bus įreng
tos naujos tarprajoninės ir 
didelės tarpkolūkinės melio
ravimo sistemos, bus iš
gręžti artezišiai gręžiniai, 
bus atlikti vandens telki
nių reguliavimo ir statybos 
darbai.

Išnyks ir pelkės

Worcester, Mass.
ATMINČIAI

Sūnaus Edwardo Kanapkio
kritusio mūšyj 1943 metų 
Liepos mėn. 10 d. Sicilijoj.

Jis buvo vienintelis mūsų sūnus, Jtarnavo 

 

kariuomenėje parašiutininku-sa/i’žentu.

Palaidotas Italijoje. \

Vyro Jurgio Kanapkio
mirusio kovo 30, 1959.

ELZBIETA KANAPKIENĖ 
motina ir žmona

Elizabeth-Union, N. J.
MIRUS

ANTANUI RAŽANSKUI
BIRŽELIO 21, 1959

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Mary, 
sūnums John, William ir Frederick, anū
kams ir visiems giminėms ir draugams.

rapijonais. Man labai ge 
. žinomi katalika

žmonės. Jie eina kožną sek-1 j<os |ejc|0, 0 dabar kunigas 
vai" i pasakė, kad jiems ir sve- 

• °įtainės durys bus uždarytos.
Jeigu bus kas naujo iš šio 

tai parašysiu.

• anglu kiuose> tarybiniuose ūkiuo- 
c I se ir kituose ūkiuose atlik- 

I ti įsteigtos 37 melioracijos;
per arti-1 Lietuvos melioratoriai nu- 

j miausius 2-3 metus bus sausina ne tik žemes, tinka- 
I įsteigta dar 19 tokių stočių, mas naudoti pasėliams ir 

ganykloms. Nusausinamos 
ir pelkės, nors jos užima 
iš viso apie 5% viso res
publikos ploto. Bet jose 
gausu durpių, kurios kolū
kiams reikalingos laukams

L. ir J. Novak
K. Pociūnas
Ona Šleivis
O. ir L. Slančiauskai
A. Stripeika
B. ir W. Simans
L. ir P. Vaičioniai
W. ir M. Žukai
S. Sasna

M. ir D. Burkauskai
J. Grayson
Margaret Gasparaitienė
John Gasparaitis
Helen Kudirka
George Kudirka
A. Lukoševičius
B. Makutėnienė
B. ir D. Martin
S. Liutkus

b.| Atsakomybė už meliora
cijos darbų atlikimą tenka 
ir vietiniams valdžios orga
nams. Kiekviename admi
nistraciniame rajone suda- 

• ryta melioravimo grupė, 
kuri planuoja melioravimo 

! darbus, organizuoja melio- 
į ravimo įrenginių priežiūrą, 
i apsaugą ir eksploatavimą.

Vėliausia Technika
Melioracijos mašinų sto-

j V AiRiOS ŽINIOS
PER LIEPOS 4 ŠVENTŲ 

ŽUVO 539 ŽMONIŲ
i Chicago. Pagal vėles- įįs — ^aį ūkinė organiza- 
nius National Safety Coun- cija, priklausanti valstybei, 
cil davinius per Liepos j aprūpinta šiuolaikine me- 
Ketvirtos šventę žuvo virš ]iOravimo technika.
530 žmonių. Automobilių I tarnauja 3-4 administraci- 

(uitis rajonus.
i re — 179, nuo kitokių ne-! pavyzdžiui, Panevėžio MMS. 
laimingų įvykių — 69. i 1

Ši skaitlinė apima i” _ ______
[tuos, kurie žuvo po 6-tos I Stotyje dirba 
i valandos penktadienio va-;1 1----- '

nius vaikus veda į bazny-(^aro vai
čia, bet kiti dar yra maži. ; p-enio nakties.

Birželio 21 d. mirė Anta
nas Ražanskas, sulaukęs 86 
metų amžiaus. Velionis pa
luko dideliame nuliūdime 
žįnoną Marijoną ir tris sū
nus — Joną, Vincą ir Frid
riką. Ketvirtas jų sūnus— i 
Bernardas — žuvo Ispani
joje, kovodamas prieš fašis- i 
tus.

A. Ražanskas iš Lietuvos 
paėjo iš Suvalkų gubernijos, 
Karklėnų kaimo. Į Jungti
nes Valstijas atvažiavo 
prieš 58 metus. Iš amato 
buvo burzdaskutys ir turėjo 
kirpyklą - skutylčlą Eliza- 
bethe. Pastaruoju laiku gy- i 
verio Union, N. J., kur ir tragiška nelaimė — jis bu-‘ir po šio laiko, 
mirė. Palaidotas Rosedale vo automašinos 
kapinėse, Linden, N. J. (Reikia jį katalikiškai palai-’

Palydovų susirinko skait- ■ doti. Bet katalikų kunigas 
lingai. Kapinėse A. Skai- j nepriima jo į bažnyčią. Ko-! 
rus pasakė atsisveikinimo dėl? Todėl, kad jis buvo su! 
kalbą. Velionis buvo lais- pirma “ i >
vas, tai prašė sūnus, kad jį Kunigas ateina lavoninėje,! 
palaidotų laisvai, be religi
nių apeigų. Sūnūs taip ir 
padarė. Garbė jiems, kad 
gerbia tėvo įsitikinimus. 
Kias sūnus gyvena Kali- 

ijoje ir buvo atvykęs į 
tėvo laidotuvse.
A™a"aS T^?.;bažnyčią, gal jis tik 

j mėnesines duokles mokėda- 
jvo, tik iš vardo buvo para- 
jpijonas. Jis net savo sun
kiai uždirbtų 'pinigų pats 
negalėjo taupyt, atiduodavo 
jas “taupyt” kitam. O kiek 
jis jam sutaupė, tai tik 
“taupytojas” težino, šitas

I “globėjas” rūpinosi ir jo 
! laidotuvėmis, jam bažny
čios durys buvo atdaros, 
i Trys kunigai jam mišias 
atnašavo (aukojo). Bažny
čia buvo tuščia, tik grabne- 
šiai ir trys ar keturios mo
terys dalyvavo.

Parapijonai, pamatę tokį 
pasielgimą, pradėjo pakam
pėmis zurzėti prieš kunigą. 

[O kunigas turi dideles au- 
x i sis ir užgirdo. Sulaukęs se- 

I*/— ^u^au-ikamo semadienio, kad jau
Kęs 83 metų amžiaus mirė! pradėjo bart tuos parapijo- 
admirolas H. E. Yarnell. 'nūs. Išvadino juos aršes-

Ir jis ei-, nelaimėse žuvo 288, prigė

Dabar, reorganizavus ma
šinų - traktorių stotis ir 
perdavus žemės ūkio tech
niką patiems kolūkiams, 
melioravimo darbus (be 
kapitalinių išlaidų), dau
giausia tuos, kurie yra su
siję su podirvio vandenų 
nuleidimu.

oa

Ji ap- Gamtos turtų saugojimas
1957 metų balandžio mė- mas yra medinis, ar mūri- 

Paimkime, nesi įvyko Lieetuvob TSR

Npw HavAn fnnn dirbdavo, jau yra 66 metų 
11CW llaVvll, VUIIII. amžiaus, bet dar nenori ei-

Mūsų naujienos Vi ant Pensijos. Taipgi ra
išo, kad daktarai veltui gy- 

Musų mieste vagys nau-l A0^ jr veltui gauna gyduo- .... 
doja naują “taktiką”. Jiejes> Džiaugiasi nauja san- 
seniau įlįsdavo pro langus1 tvarka, 
ar įsigaudavo per duris.1 
Dabar tai nesvarbu. Ar na- Vasarai atėjus iš mūsų 

miesto išvažiavo keli tūks
tančiai studentų. Tai dabar 
biznieriams bus sunkiau 
verstis. Jie ir taip jau 

Trys jauni vyrukai buvo. skundžiasi, kad negali galo 
galu sudurti.

nis, jie pasidaro sienoje
. •. Aukščiausiosios Tarybos se- skylę ir per ją įsigauna į 

■Metinė jos darbų apimtis j sija, kurioje buvo priimtas vidų.
i i ca • i • • i i • . ’ ’ ...tiki sudaro 22 milijonus rublių, i Gamtos apsaugos įstaty-

- 320 žmonių, i mas. Jame sakoma, jogl 
I tame tarpe 58 inžinerijos- “Mūsų krašto darbo žmonių 

sekma-1 technikos darbuotojai. Sto- materialinės ir kultūrinės 
Tikrumoje, j ties mašinų parke — 27 į gerovės, kilimas reikalauja, 

Gegužės mėnesį įvyksta nemažai žmonių žuvo pirm j įvairių markių ekskavato- kad gamtos turtai būtų pla-
18 n ingai ir ekonomiškai nau-

užmuštas. į

žmona

užpuolę 15-kos metų mer-1 
gaitę tikslu išprievartauti. | 
Policija juos visus suėmė. ■ 
Dabar kiekvienas yra po:

SU

APIE DANGŲ IR 
PRAGARĄ

(Tąsa iš 3-čio pusi.)

tėra tik svečias. Jie ir 
dabar ragina pirmiausia 
rūpintis ne apie žemiškąjį, 
o apie pomirtinį gyvenimą. 
Todėl tikėjimas apie po^- 
mirtini gyvenimą trukdo 
aktyviai dalyvauti komu
nizmo — dar šviesesnės ir 
laimingesnės ateities — kū
ryboje.

Prancūzų filosofas Helve- 
cijus teisingai pastebėjo, 
kad . . . “tikėjimas į pomir
tinį gyvenimą trukdo žmo
gui būti laimingam žemė
je.” Jis sakė: “Nebūkite 
dangaus vergai, jeigu nori
te laisvi būti žemėje.”

B. Bazevičius

$5,000 užstato. Blogai pra-'
“ -‘'i.j'cįcn u limenai i— •

29 automašinos, dojami, atsižvelgiant į būti- e<!° savo gyvenimą.
iriai, 25 buldoezriai, 
I traktorių, !
i, dešimtys skreperių, kelmą- numą išsaugoti Jų atsargas 
i povių, grioviakasių ir daug ne tik šiai dienai, bet ir at- 
kitos technikos. ..................

Lietuvoje nėra < 
melioravimo objektų, 
raižyto vietovės' reljefo 
efektyviau ' _ 
n į drenažą ne

KALBOS IK KALBOS, 
O KUR DARBAS?”

Geneva. — Tarybų Są
jungos delegacijos pirmi- 
I .rinkas Carapkinas atomi
nių ginklų konferencijoje 
Į iškėlė protestą. Jis sakė, 
[kad Anglijos ir Jungtinių! 
[Valstijų delegatai dirbtinai kaip 3-4 tūkstančių hekta- 

rų plotuose. Patogiausias!
Carapkinas sakė, kad jau eksploatavimui yra uždaras 

o drenažas, bet prieš karą jis

eičiai.”
Conn. valstijoje įėjo 

Lietuvos meliora- ^on naujas įstatymas.
ga-
Ne-

dideliu'toriai ineša dideli indėlį svarbu kokioie įstaigoje — 
Dėj kuriant respublikos rytoju, i sahūne ar klube — žmogus 

■ Praeis dar kiek laiko, ir•pasigėrė, jeigu jis po to su- 
vvkdvti°atranki- Paskutiniai hektarai pelkių jsižeidė, turi teisę traukti 

a irios. n i nose Pav*rs į žydinčius sodus iri teisman tų Įstaigų, kurioje 
-• held-a. derlingus laukus. 'jis pasigėrė. Atrodo, kad

Praeis dar kiek laiko, jr; pasigėrė, jeigu jis po to su-

je

meldžiasi ir ant kapų mel
džiasi už jį, bet bažnyčioje | 

.vietos jam nėra. Ar tai nei 
tragedija?! i , _ ....■ trukdo susitarimą.

Už dviejų savaičių kitas | <
; parapijonas mirė. Jis bu-j-jie atlaikė 107 sesijas, u uiucipnco -- -

Mažai lan- darbo vaisiu ngra. “Jeigu 'beveik nebuvo taikomas.! Valstybes departmental 
.. v. , j •. t . . ! Kim ne. o-ali nprlnnri bnc.i

penke- vos melioratoriai pilnutinai I Por^lI vykimui į Kiniją.

------------- | saliūnininkai ir klubai tu- 
Washingtonas. — USA rėš būti atsargesni.

Court of Appeals palaikė —:—
■vo viengungis

žmogus. Jis priklausė prie ! 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos, Progresyvių klubo, 
skaitė “Laisvę,” “Vilnį” ir 
kitus pažangius laikrašius.

Reiškiu gilią užuojautą 
jo žmonai, sūnums ir jų šei
moms bei giminėms! Lai 
Antanas ilsisi amžinai šios♦ 
šalies žemelėje.

B. Makutėnienė išvyko 
atostogoms į Floridą. Lin-j 
kime linksmai jas praleisti

U krinas

Miami, Fla. — Apie 50 
Batistos šalininkų susirė
mė su 200 kubiečių Castro 
šalininkų..

Vakarų delegatai ir toliau Šiame septynmetyje Lietu- 
taip elgsis, tai ir už _ 
rių metų vargiai bus kon-i pereis įkužda r o drenažo 
ferencijos vaisių”, sakė 
Carapkinas.

Washingtonas. — šiemet 
buvo mažiau įskiepi j imu 
D r. Saiko skiepais, tai du 
kartus tiek serga vaikų, 
kaip 1958 m.

Roma. — Italija atsisako 
dalyvauti piet-rytų Euro
pos šalių konferencijoje, 
idant toje srityje nebūtų 
atominių ginklų.

Roma. — Popiežius Jo
nas XXIII pakėlė Vatikano 
darbininkų algas.

i Gavau laišką nuo pus- 
i kad jis gali neduoti pas-1 brolio A. Kuncos iš. Lietu- 

! vos Kriukių kaimo, Šakių 
rajono. Jis rašo, kad dirba 
už sargą naktimis ir gauna 
gerą atlyginimą. Rašo, kad

Washingtonas. — Burma 
jau priims nuo Jungtinių 
Valstijų .$37,000,000 pagal- galėtų išeiti ant pensijos, 
bos. gauti pusę tiek, kiek už-

darbus. Dabar veikia 4 dre- 
navimo vamzdžių gamyklos. 
Visai neseniai pradėjo veik
ti nauja Kuršėnų gamykla, 
galinti per metus pagamin
ti 60 milijonų drenavimo 
vamzdžių. Per artimiausius 
2-3 metus stos r i k i o t ė n 
Tauragės ir Anykščių ga
myklos, kurių kiekviena 
per metus pagamins 100 
milijonų vamzdžių.

Ties Nemuno žiotimis
Intensyviausiai meliora

vimo darbai vykdomi Balti
jos pajūryje, ypač Nemuno 
žiočių rajone.

Panemunės žemumai nu-

IŠSIUNČIAME PAKETUS I USSR
Į LIETUVA, UKRAINA, BALTARUSIJA, LATVIJA, ESTONIJA IR KITAS RESPUBLIKAS 

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

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

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

Arti subways •— Tarp 6th i

— Penkios sausinti taikomas mechani- 
mylios nuo kranto užsidegė nis vandentiekis.

Cameron, La.

belgų laivas “Anvers”.
Amerikos laivai

5 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., liepos (July) 10, 19591 visą jo įgulą, 33 žmones.

Čia visą 
parą dirba kelios galingos

išgelbejo e 1 e k trifikuotos vandens 
įsiurbimo stotys. Pereitais

132 Franklin Avc. 
Hartford, Conn. 
CHapcI 6-4724

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

JQew York City. Tel. GRamercy 5-7430
Th Avės. Atdara kasdien 9-6; sekmadieniais 9-4. 
MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINES:

308 VV. Fourth St.
Boston 27, Mass.
Tel. ANdrew 8-5040

11339 Jos. Cainpau 
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-3980

332 Filmore Avę. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674 

632 W. Girard Avc. 
Philadelphia 28, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878 '

Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 
garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame j 48 valandas.

Adresatu pasiekia į 6-7 sakaites; oro patštu j 7-12 dienų.
Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų. 

Klauskit* pilių katalogo, rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui. 
Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai, vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.
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Mačiau Tarybų Sąjungos 
parodą New Yorke

LiePos ketvirtąją teko ap- ’strumentai, 
lankvti 
parodą New Yorke. Diena 
graži, karšta, šventė, f 
nių viduje kaip avilyje bi
čių, jų tūkstančiai. Paroda 
apima tris aukštus ir visi 
pripildyti įvairiomis maši
nomis iš praeities ir dabar 
tinių vėliausių išradimų

Reikia priminti, kad seni
mo jau mažiau, kaip jauno
sios kartos lankytojų, kurie 
prie kiekvieno išstatyto da
lyko dėmisi, rašo, diskusuo- 
ja, gėrisi Sovietų Sąjungos 
pasiekimais. Iš išvaizdos 
matosi įvairių tautų žmo
nių, senų ir jaunų.

Atomine jėga varomas 
ledlaužis “Lenin” sutraukia 
aplink save daug žiūrovų. 
Čia be pertraukos eina re- 
korduotas apie jį aiškini
mas.

Brockton, Mass

gegužine
Liepos 4-toji buvo labai 
•aži diena, šilta. 
—( daug 

i nors dauguma su 
turinį nėra taip lengva, j s^om^s galvomis. 
Žmonių eilės jas žiūrinėja. Į L.T. Namo part 
Brošiūros apie Parodos tiks-' yra pasikeitęs. C 
lą, kurias lankyt°jai nemo-i ten 
karnai pasiima.

Automobiliai mažesnio ir!^la 
didesnio pasirinkimo, So-! 
vietų piliečių išdirbti. į 
Krautuvės ir išstatyti dir
biniai didesnės ir pigesnės Rai° 
vertės. Matai, kad yra vis
ko ir viską jie patys pasi
gamina. Kvietkai ir jų au-1 
ginimas, jų vertė ir pras
mė.

kompozitoriai,
Sovietų Sąjungos'pianistai ir dainininkai. j S1

Diena j Na, o tų knygų, knygų! i suvažl1avo 
Zmo- Arčiau prieiti

“Laisvės” Perkraustymo Kaštų Padengimui

PIKNIKAS
Taipgi 

žmonių, 
pražilu-

. Gal buvo 
Laisvės paskutine ge

gužinė. Ba aplink parką • 
—i apstatyta gyvenimo 

| namais ir daug žemės yra 
i sukasta aplink visą parką. 
I Dabar apylinkė atrodo kaip 

tranšėjos. Pirmiau ■ 
buvo šitas parkas apsuptas Į 
žaliuojančiu nepermatomu i 

; mišku. O dabar už parko ; 
i ribų matosi tik akmenvs ir! 
'išrausta žeme. Pačiame i 

Trečiame aukšte didelė-1 papke daug yra prikritusių 
sužymėtos mio pusių sėklinių syčku .

Įvyks Sekmadienį

Liepos 19 July
Pradžia 1-mą valandą dieną

Bus Steamboat Inn
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

Kviečiame visus atsilankyti linksmam laiko praleidimui 
gražiame sode, tyrame ore.

Iš Brooklyna busas eis j pikniką nuo Lituanica Sq. 
12:30 dieną. Tas pats busas sustos prie “Laisves” 

įstaigos, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, 
apie 1 vai. Kelione Į abi puses $1.75.
Geri užkandžiai, įvairūs gėrimai, 

muzika šokiams

mis raidėmis
tautos, prisic „ . x
Sovietų Sąjungos. Jų tarpe j vietiniai, 
pačiame viršuje prie Balta-: 
rusijos, Latvijos ir Estoni- 

; vardas iNaujos žemės ūkio maši-Į jos ir Lietu v o s 
nos ir kiti moderniški dir-1 (Lithuania), 
biniai. Matai milžiniškus I 
kolektyvinius 
tus laukus, 
dideles kviečių ir 
varpas. Karvutės,

l -šyčku”.
Apie programą- parašys

Miami. Fla
Žemėlapiuose 

ūkius, apsė-kipčs. Sujungti 
gausų derlių,! ju»se pastatytos 

rugių ’ kuriose gyvena 
kurios, pareigas einanti 

suteikia gerą pieną, ir jų kai ir sau įsitaisytose vir- 
prižiūrėtojos. , tuvėse valgį gaminasi.

Ir įdomus dalykas maty-; man prisiminė mano jau
ti darbininkams n a u j u s , nystės dienos gyvenant, 
namus. Jie moderniški su i Lietuvoje, kuomet vasarosi 
sklypu žemės, aptverti, vie-'metu tie sieliai Plaukdavo; 
nos ir daugiau šeimynų; Nemunu į Vokietijos parų-! Dier.a
gražūs pastatai, vieni nuo bežį. . į } Sve^iai ‘
kitų tolokai, nesukimšti) Į madų exhibieijos ir kon-j 
viens prie kito. .certinių programų salę įei-

Ir čia milžiniška Maskvos ti nepavyko. Daugybė žmo- 
geležinkelio stotis, didelė, j nių ten veržiasi. Sargai tu- 
graži ir gražūs įrengimai.; ri daug darbo tvarkant į| 
Geležies išdirbystė. Alie-i salę besiveržiančius.
jaus perdirbimas. Elekt- Bendrai, paroda įdomi, 
ros įtaisymai, traktoriai — tik reikia sveikatos ir stip-

• Z ~~------ V | - ” 4 - "i » • ■

Pasižymėjusių žmo- viską apeiti ir atidžiai pri- 
Muzikos in- sižiūrėti. Pilietis

RENGĖJAI

Iš Aido choro pamoku
Birželio 25 d. Aido cho

ras turėjo paskutines pa
mokas šį sezoną. Buvo ma
nyta, kad Aidas šią vasarą 

■neturės vakacijų, nes mo
kosi operetę. Bet aplinky
bės susidėjo taip, kad reikė
jo paimt vakąciją iki rugsė- 
įjo pradžios. Vienok laike 
i dainavimo pertraukos cho- 
riečiai mokysis operetės 
“Silvijos” žodžius, kad dai-

Svečiai
Atsilankė iš Rochester, 

N. Y., R. ir Wmj Černiaus^S 
kai ir R. Barauskas. Ba
rauskas apsistojo pas Julių 
ir Mary Kalvaičius, o Čer
niauskai pas. Šolomskus ir 
savo gimines. Lankėsi L ir 
Kultūriniame centre.

Svečiai jau apžiūrėjo ta
rybinį “TU-114” lėktuvą, 
lankėsi TSRS parodoje, 
bus festivalyje ir matys ki-

1 navimo pamokoms prasidė- ^as svarbias New Yorke 
i jus juos mokėtume atminti- įdomybes. Iš New Yorko 
nai.

Buvo apsvarstyta baigtu- 
i vių parengimas. Išrinkta
1 komisija, kuri parūpins 
■maistą ir ko tik reikia. 
Baigtuvės įvyks pas d. 
KeršuĮius, jų sode, sekma
dienį, liepos 12 d., pradžia
2 v. popiet. Bet jos bus tik ^raugais,
choriečių sueiga, nes, nors-------------------
Keršulių sodas ir erdvas, '
bet jie gyvena mieste, tai atbėgo į Jungtines Valstį- 
nera galima plačiai publi- jas ųUVęS jos karo orlaivį 
kai susirinkti.

I
Keršuliai yra labai nuo- Jungtinės

i širdūs ir veiklūs choro na- suteikė jam progą gyventi
■ riai, taipgi ir kitų progre-
I šyvių organizacijų .
j W. Keršulfe yra Lietuvių 
I Namo Bendrovės preziden- 
■tas ir Aido kasininkas. Jie tų,

Conn.Černiauskai vyks į 
ir Mass, valstijas.

R. Barauskas apsilankęs 
Laisvės įstaigoje paaukojo 
jos reikalams $5. Jis žadė
jo nuvykti ir į Elizabethą.

Taipgi lankėsi baltimo- 
rietis Smalenskas su savo

Miami, Fla. — Iš Kubos

250,000 žmonių per 6 dienas!
I Per pirmąsias šešias die- po keletą kartų, nes tik to 
| nas nuo jos atsidarymo Ta- kiu būdu, mano 

kuopa ■ rybinę parodą aplankė dau- gauti iš jos daugiau 
ca že- eiau kain 250.000 žmonių, dos.

į vardintos
sieliai išbuvo surengus pikniką Že-lgiau kaip 250,000 žmonių.

T. ViMfe. kl.
i tu pavardes nepamenu.
Dalyvavo apie simtas žmo
ni n.

Piknike buvo paminėta ir 
Adelės Birštonienės vardu-

Jvių die"a. Jai Įteikta kukli

Liepos 4 cl. LLD
, jie galės 

nau-

no vadas P. L. Diaz Lanza.
Valstijos tuojau

šioje šalyje, kai] 
nariai. Į niam pabėgėliui”.

Lanko ir kunigai
vyksta,, Nemažai matyti parodo

ije ir kunigų (kalbame apie|afou yra gerį choriečiai. 
nebuvo | su atbulais kalnieriais vy- į Didelis jiems ačiū už sutei- 
žmonių j rus, nes kitus dvasininkus! Rimą sode vietos Aido pa-

i pagal aprangą negi išskir-jmokų užbaigtuvėms!
Tai parodo, kaip žmonės!si). Ateina į parodą ir mi-i dainavimu turėjome

vra susidomėję Tarybine:nyškų (vienuolių), dėvm- p J. .
paroda. e,ų juodais, jlgais 1ost>»-! iš H a r t f ordo, C. Miller.

Parodą lanko daug niu- >uais, ar <tuių vnsa s < Manome, kad lankėsi vaka- 
jorkiečių, bet ją lanko ir, o i gi i ozą ciaL . icijų proga. Linkime jai 
labai daug iš toliau atvy- Matosi parodoje ir ka-1 linksmai laika praleisti. A. 
kusių žmonių. rių, ypatingai karininkų. ___ ‘ '

k a d; Šie, matyt, stebi daugiau- statg. Miller yra nuolatinė

Kolissumas dar 
matęs tiek daug 
per taip trumpą laiką.

diena 
j šnekuč'avosi ir gražiai ]ai- 
įką praleido prie skanių už
kandžių.

Ant rvtojaus, liepom 5 d.; Reikia nepamiršti, 
buvo sekmadienis, tai tie; Niujorke i

i, pat draugai buvo surengę i visokių suvažiavimų,

Mrs. Y. Negritz, 68 ne
gyvenusi Sunny side 

miesto dalyje, krito nuo 
5-to aukšto ir užsimušė. 
Paliko raštelį, kad jos akys 
labai sugedę, nenorinti ak
la gyventi.

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, Ml).

ALDLD 25-os kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks Liepos-July 11-ą

Brazauskienė viešnią per- vai. popiet, antram aukšte, 1600 w.
Baltimore St.

Gerbiami nariai 
nėkite užsimokėti duokles, kurie dar 

Choras savo pamokas pa- j esate nemokėję, ir nepamirškite ii’ 
naujins rugsėjo 4 d., penk-'nauJū pakalbinti. Išgirsite ir Lais- 

Tarybinė paro-kadienio vakare. Susirinksi-1vės pikniko kom^° Ulc

_____ . H'a*“*' *,V1, ~ v . . didic. ivJLiiici y i a, nuuicici 
tai tie į Niujorke kasdien vyksta i šiai mokslinius eksponatus, ( Laisvės choro dainininkė.

viso-1 iš kurių bando išgauti į 
pikniką Crandon Parke —į kių sambūrių. Na, tai tų ! “paslaptis.” 

maži ir dideli. - Įvairūs pie- rių kojų, kad galėtumei ^rie^maudynių^Žmomų^ da
giniai. ' 
nių portretai.

Kad tuo tikėti, reikia 
savo akimis pamatyti

Kai šiuos žodžius skait-’uzbekų, armėnų, gruzinų 
tysite, tarybinis muzikos, 
dainų ir šokių festivalis, 
kuris vyksta New Yorko 
didžiajame Madison Square 
Gardene (nesumaišykite su 
Coliseum’u, kur vyksta Ta- 
ryų Sąjungos paroda) , 
jau 
sėjęs, 
tyti. Mačiau pirmą, atida
rymo

ir 
k a z a k ų artistinės jėgos J 
Aišku, jog tai parinktos jė
gos.
buvo.

ir narės, malo-

bus gerokai įpu-
Man jau teko jį ma-

dieną, praėjusį antra- 
Tikietus

lyvavo mažiau. Ir porą kar
tu palijo, bet iis niknikui 
daug nepakenkė. Ten A. 
Birštonienė įteikė $5 para
mai Vilnies, kaipo atžymė- 

! j ima savo varduvių dienos, i 
Vilnies gasnadorius pra-į

; nešė, kad 1960 metų ’’Vil
nies Kalendorius” bus iš
leistas. tai į kalendorių • metų, puolė no Ind 
gauta trys skelbimai, bu- ant w 4th st h, vįe_ | 
tent nuo Adeles Birštonie
nės, Charles Barber Shop 
ir V. J. Stankus. Vilnies j 
gaspadorius rašo, kad ka
lendorius bus Įdomus, tai 
peikėtu jame plačiau pasi
garsinti.

V. J. Stankus

sambūrių dalyviai ir nori žodžiu, 
pamatyti parodą. Ir jie • da sužavėjo amerikiečius., 
vyksta v jon. Ir įdomu tai: kasdien vis

Nemaža niujorkiečių yra daugiau ir daugiau žmonių 
pasiryžę parodą aplankyti i ateina jos pažiūrėti.!

Po miestą pasidairius
Helen Youngquist, 67 [ Plėšikai įsigavo į B. & D 

trail-I Restaurant, Coney Islande, 
• i atsidarė saugos spintą ir 

! pačiupo $4,500 pinigais.toje buvo užmušta.

j me jau naujoj vietoj, kuri 
yra kampas Liberty Avė. ir 
102nd St., So. Ozone.

Tai taip baigėme šio se
zono svarbų ir sunkų kultū
rišką Aido choro darbą. 
Linkiu visiems choriečiams 
linksmai ir atitinkamai 
raleisti dainavimo pertrau-

Org. A. žema U ls

CLEVELAND, OHIO
LMS Choro parengimas įvyks /4fe 

pos (July) 11 d. LDS klubo 
tainėje, 9305 St. Clair Ave., 6 vflj. 
vakare. Sus ir šauni vakariene. 
Choro nariams vakarienė veltui, o 
nenariai turės pasimokėti už va
karienę po $1.25. Bus dainų progra
ma. muzika šokiams ir bufetas su 
c",rimais. Kviečia Komitetas.

(54-55)

V. Kazlauskas, 
Aido choro koresp.Lietuvių grupės ne-J 

Reiškia, artistai iš 
Lietuvos nepribuvo, nors 
buvo pranešta, kad pribusJ 
Vėliau, žinoma, išsiryškins^ 
kodėl lietuviai artistai iš 
Lietuvos nepasirodė.

O gal dar pasirodys ant-1 
roję programoje? Kalbama,)

ture.j°me kad festivalyje bus išpildy- 
kuo pigiausius — tik už $2. į0S skirtingos progra; 
Bet ir iš dvidolerinių vietų mos< Pamatysime.
viskas buvo kuo geriausiai Niekados pirmiau man 
matyti bei girdėti. 'nebuvo tekę matyti tokį ža-

Vakaro programa pusė-'vintį mišinį spalvų, kokias 
tinai ilga — tęsiasi beveik 
pilnas tris valandas. Ji su
sideda iš šokių ir dainų.

Ką aPie festivalio pro
gramą reikėtų arba galima 
pasakyti? Neturiu žodžių 
jos apibūdinimui.. Kad ti
kėti tuo, kas ten išdaroma 
ir atlikinėjama, reikia sa
vo akimis pamatyti ir savo 

' ausimis išgirsti. Tos at
mosferos, tų v; 
nuotaikų negalima nei įsi-J salėje, kuri 
vaizduoti, nei žodžiais per
duoti. Tikrai ir tiesiog 
fantastiška! Gaila rankų: 
jos pavargo nuo plojimo. 
Tiktai tuo visi išeidami iš 
salės skundėsi.

Mačiau Moisejevo šokius’, 
mačiau Bolšoj teatro bale
tą, bet kas liečia mane, tai 
pasakysiu, jog šio festivalio

Nuoširdus ačiū
Drg. J. G. tarė ačiū pri

sidėjusioms darbu, kad pa
darius LDS Trečiosios ap
skrities pikniką sėkmingų.

Tačiau, leiskite varde 
LDS Trečiosios apskrities 
tarti padėkos žodį visiems, 
kaip darbininkams, taip ir 
atsilankiusiems į pikniką

.birželio 21-mą, Great Neck, 1 pastebėjo, "KT AT" 1/n Esi j

Taksiko vairuotojas W. 
Beesley vos išliko gyvas. 
Jis paėmė vežti jauną žmo
gų. Tas išsitraukė revolve
rį, privertė išvažiuoti į už-, 
kampį, atėmė nuo Beesley 
apie $100, privertė jį įlysti 
į auto baksą, uždarė ir pa
liko. Taksiko motoras vei
kė ir dujos smaugė Bees
ley, bet, jo laimei, žmonės 
išgirdo šauksmą, pašaukė' 
policiją ir jį išgelbėjo.

Policija areštavo Mrs. į 
* Christine Aultman, 33 me- 
’ tų, už tai, kad ji nudūrė į 

savo sugyventą vyrą F. 
Aultmaną. Jie gyveno per 
dvejus metus kaip “com-

MONTELLO, MASS.
Moterų Apšvietos Klubas turės 

savo metini pikniką rugpiūčio (Au
gust) 2 d., Liet. Taut. Namo Par
ke, Keswick Road. Pradžia 1 vai. 
dieną. Bus namie gamintų valgių, 

. jvairių gėrimų. Kviečiame visus 
dalyvauti. Reng. Kom. (54-55)MIRĖ

Pranas Kalpokas, 
790 Madison St., Brookly-, . , -. _ .. t rinkimas įvyks lieposmirė liepos 6 dieną. Pa-;vai. vakare, 29 Endico

gyv.;

savo akimis pamačiau pra
ėjusį antradienį. Niekados 
pirmiau nebuvau girdėjęs 
tokio didelio ir harmoningo 
mišraus choro, kokį išgir
dau šio festivalio progra- ■ 
moję. Abejoju, ar panaši 
dainininkų grupė kada nors

mūsų didmiestį. Reikia at- ties iždui- Labai ačiū LDS 
’ ir drg. Gu- 

už pasamdymą buso.

Areštavo du specialius 
policininkus Bellevue ligo
ninėje už vagystę. Slaugės 

, kad vie name 
i kambaryje yra “negeistini 

_______ o-- _______ ____ Piknikas davė gražios' svečiai”. Pašaukė policiją ; 
yra’’’iš"užsienio’aplankiusi medžiaginės naudos apskri-;suėmė H. Mendozą ir

siminti, kad šis choras tu- 1-mai kuoPai z v • v
Į 1

Į Ačiū. d. P. Bečiui, kuris vis
ką prirengė.

Taip visiems bendrai dir
bant, galime pasigerėti gra
žiomis pasekmėmis.

Varde apskrities, 
A. Matulis

z •

tų rejo dainuoti milžiniškoje ZUJ
nėra taikyta 

dainų programoms. Reikia 
atsiminti ir tai, jog salėje 
buvo apie 18,000 žmonių. 
Jeigu ir tokiose sąlygose šis 
nepaprastas tarybinis choras 
taip šauniai pasirodė, taip 
sužavėjo amerikiečių minią, 
tai tikrai reiškia, jog jis 
nepaprastas.

™ Ką dar galėčiau pridėti? į Maskvą dideliu
pirmosios savaitės progra- Ogi tik tiek: 
ma paprastam žiūrovui ža
vingesnė, įspūdingesnė. Ji 
beveik perdėm susideda iš 
dainų ir liaudiškų šokių.
juos atlieka rusų, ukrainų,

Eikite ir pa
tys pamatykite!

Pasirodo, kad tikietus 
gauti nesunku. Įžanga la
bai prieinama. Kaip sa
kiau: ir iš dvidolerinių sė-

Washingtonians. — Vice
prezidentas Niksonas skris 

į “B-707” 
Amerikos lėktuvu.

C p.—Laisvė (Liberty)—Penkt, liepos (July) 10, 1959

dynių labai puikiai viską 
galima matyti ir girdėti.

Madison Square Garden 
randasi Manhattane, New 
Yorke, ant 8th Ave., tarpe 
49th ir 50th Sts. Rev.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos mėnesinis susi- 

_ . ; 13 d.. 7:30ne, mirė liepos 6 dieną. Fa- Į vai. vakare, 29 Endicott St. šiame 
laidotas l9-ta, Alyvų kalne- i susirinkime turėsime galutinai ap- 

Į svarstyti prisiruošimą būsimam 
1 i bendram piknikui su LDS 57 kuo-mon law” pora.^ Susipyko ir ]io kapinėse. Liūdesyje liko, oenaram pmn.xu. su □< kuo- 

myn- žmona Agnes. Jai reiškia- i pa, kuris'įvyks liepos 26 d., oiym- ! v . , 1 pia Parke. Taipgi šių metų naują'
moteriške nudūrė 
mą”. me užuojautą. * . . knygą gausime. Stengkitės būti

Kalpokas buvo nuolatinis i visi susirinkime.
LLD 11 kp. sekr. D. J. (52-53)Areštavo tris jaunuolius , Laisvės skaitytojas.

Charles Morris, James To- ,aiką gyveno 
hm ir James Smith, visi po Qonn, ),et ilgiausia Brook-■

Tūlą 
laiką gyveno Bridgeport,

121 metus amžiaus, už su
mušimą Dr. C. Rogersono. 
Jie užpuolė daktarą Bronx 
Parke, sumušė ir nuo jo ta- 
ėmė $84.

lyne.
Laidotuvių reikalus vedė 

Ballas (Bieliausko) įstaiga.

I

— Plėšikai iMiami, Fla.
pačiupo $260,000 bonusais, 

> E;, šėrais ir pinigais is Bei Ai- 
Rokerį. Pas juos rado va- re viešbučio spintų. Pini- 
gių įrankių. gaiš buvo $5,000.

JOHN KRAUSS, Inc. |
117-09 Liberty Avė.
Richmond Hill. N. Y. j

(Smulkmeniškas pardavinėjimas) j
MRSOS nt WURSTWAREN J

in

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

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

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln Pl. IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. 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 jvalrlų aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis.

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
1241 N. Ashland Avė. 
Chicago 22, Ill. 
HUmboldt 6-2818

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

78--2nd Avė.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

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

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

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich.
TOwnsend &-0298

BROCKTON, MASS.

Piknikų Kalendorius
Liet. Taut. Namo Parke

i Liepos 12 d., Montello Dailės Yši 
' rų grupės piknikas. J
■ Liepos 19 d., kitataučių piknikas.

Liepos 26 d., neužimta. Parkas
■ bus atdaras.

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

Šį piknikų kalendorių patartina 
išsikirpti ir laikytis archyve.

Geo. Shlmaitls

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.

426 Lafayette St f
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